
รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

ครั้งที่ 3/2564 
วันพุธดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 
........................................................ 

ผู้มาประชุม  
1. นายสุริยันต์ วรรณวงษ์    ประมงจังหวัดบุรีรัมย์  
2. นายสุวรรณ ทองล้วน    หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
3. นายธงชัย เพิ่มงาม     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  
4. นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์    ประมงอำเภอสตึก  
5. นายนิวัฒน์ อึงชื่น     ประมงอำเภอละหานทราย 
6. นางสาวกชพรรณ ขันน้ำเที่ยง    ประมงอำเภอนางรอง 
7. นายวชิรวิทย์ ตันติบรรณกุล    ประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
8. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด   ประมงอำเภอกระสัง 
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิง จินตนา พูลชาติ   ประมงอำเภอประโคนชัย 
10. นางลัดดาวัลย์ พินศิริกุล    ประมงอำเภอลำปลายมาศ 
11. นายสุรปกิชญ์ ปาปะกัง    เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน 
12. นางสาวมะลิ มาฆะมนต์   เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน 
13. นายโยธิน เลือดกุมภา    นักวิชาการประมง  
14. นายนพรัตน์ ทองเฟ่ือง    นักวิชาการประมง 
15. นายกรกต มุ่งดี     เจ้าพนักงานประมง 
16. นายนพดล สุภผล     เจ้าพนักงานประมง 
17. นางสาวสิริภูรินท์ ทองเฟ่ือง     เจ้าพนักงานธุรการ 
18. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์    เจ้าหน้าที่ธุรการ 
19. นางสาวอรังคณา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

 
 ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  ไปราชการ 
2. นางสาวณพิชญา ทับทิมทอง    ประมงอำเภอพุทไธสง    ลาคลอด  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ข้าราชการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ นายสถิตย์ ปักกะทานัง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน 

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอำเภอพยัคภูมิพิสัย 
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม  

ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นายสุรปกิชญ์ ปาปะกัง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน 
ประมงอำเภอเมืองสระแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  
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ขอขอบคุณกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอลำปลายมาศ และข้าราชการ 
พนักงาน  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ดำเนินการและร่วมงาน พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา       
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็น      
พระราชกุศล ในวันพุธ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านลุงม่วง ตำบล   
โคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ 

ที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันพุธ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 3.1 ประกาศกรมประมง เรื ่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่    
เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ ๓๐ 
เมษายน 2564 กำหนดไว้ ๓ ช่วง พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 
สิงหาคม 2564  
 3.2 ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอรับโอน
ใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ทำการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำในที ่จ ับสัตว์น้ำซึ ่งเป็นสาธารณสมบัติ          
ของแผ่นดิน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
 3.3 โครงการงบพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดได้อนุมัติงบประมาณ     
งบเหลือจ่าย ให้สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร
ปลอดภัย กิจกรรมย่อยเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ๒๔ แห่ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

 3.4 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แผนงานโครงการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ระดับพื้นที่ ส่งโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์น้ำแบบครัวเรือน งบประมาณ ๙,๕๘๔,๐๐๐ บาท เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
บุร ีร ัมย์ จำนวน ๔,๐๐๐ ราย เพื ่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                 
ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว หากได้รับอนุมัติโครงการฯต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (โครงการอนุมัติแล้ว และดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ eMENSCR แล้ว) 

3.๕ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด คณะกรรมการระดับ
จังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ อนุมัติโครงการแล้ว  งบประมาณ ๒,๙๙๐,๔๒๓ บาท ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียน       
ต.สระทอง อ.หนองหงส์ เครื ่องผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำ โรงเรือนแปรรูป พร้อมระบบไฟฟ้า ซึ ่งกลุ ่มแปลงใหญ่
ดำเนินการเองหน่วยงานเป็นผู้อำนวยการ ให้คำแนะนำ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

3.๖ แผนการป้องกัน และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ด้านการประมง      
ปี ๒๕๖๔ (กลุ่มบรหิารจัดการด้านการประมง) 

3.7 กรมประมงได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล สำหรับผู้บริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2 ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว  
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3.8 กรมประมงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสังกัด
สำนักงานประมงจังหวัด จำนวน 406 อัตราทั่วประเทศ  
  - ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประมงจังหวัด) 
  - เงินเดือน : 18,000 บาท  
  - รายละเอียดวุฒิ :ปริญญาตรีทุกสาขา 
 เปิดรับสมัครวันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564 ระบบออนไลน์ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดู
ในประกาศรับสมัครได้ทีเ่ว็บไซต์กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกรมประมง หรือhttps://opsmoac.thaijobjob.com 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม ประมงอำเภอ 
 ประมงจังหวัดนำเสนอผลการปฏิบัติงานเป็นภาพรวมทุกโครงการ ให้กลุ่ม ประมงอำเภอ
เจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมในรายละเอียด และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) 

๑.การใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 
 แผนงบประมาณ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖4 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ที ่ ประเภทงบประมาณ แผน โอน เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ

ดำเนินการ 
๑ งบลงทุน 0 0 0 ๐ 0 
2 งบอุดหนุน 347,500 253,750 253,750 0 100 
3 งบสาธารณูปโภค 120,000 100,833 90,406.11 10,426.89 89.66 
4 งบบุคลากร 1,448,409 1,363,263 1,347,220.80 16,042.20 93.01 
5 งบดำเนินงาน 1,508,950 1,394,636 1,269,161 125,475 91.00 
 รวม 3,424,859 3,112,482 2,960,537.91 151,944.09 95.12 

๒.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปลาตะเพียนขาว (ต.สระทอง ๔๖ราย ต.ไทยสามัคคี  ๔ ราย          
อ.หนองหงส์) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) ติดตามการปฏิบัติงาน ปีที่ ๒ 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

1 ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
(หลังดำเนินการ) 

ปจ.บร. ก.ค.64   ก.ค-ส.ค 64 

2 ผู้จัดการแปลงเข้าไปถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกร 

ปจ.บร. ๕๐ ราย 50 ราย 100 ม.ค-มี.ค.64 

3 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม ๑ ศพจ.มค. ๕๐ ราย 50 ราย 100 ม.ค-มิ.ย 64 

4 
ส่งเสริมการวางแผนการตลาด 
เชื่อมโยงการตลาด กระจาย
สินค้า  

ปจ.บร. 
ศพจ.มค. 

๑ แปลง 1 แปลง 100 ต.ค-ธ.ค 63 

5 ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค. ๑๒ 9 75 ต.ค.63-ก.ย.64 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ  
(กันเงินไว้ฝึกอบรม 20,000.-) 

(แผน)
90,000.- 

 

(ได้รับ)
64,000.- 

 

43,973.- 
 

68.71  เหลือ 27.- 
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- โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด ได้รับเงินอุดหนุน โครงการเงินกู้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาโควิด – 19 จำนวน 2,990,423 บาท  
- เมื่อได้รับมอบหมายอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว จะลงนาม MOU การขอรับโอนช่วงเดือน 
กรกฎาคม 2564 
 
๓.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖3 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

1 
คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายรายเก่า   
ปี ๖๐-๖๒  

ปจ.บร. 355 ราย 355 ราย 100  

2 คัดเลือกผู้นำเกษตรกรเครือข่าย  ปจ.บร. 23 ราย 23 ราย 100  

๓ 
ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกร
เครือข่าย  

ปจ.บร. 355 ราย 355 ราย 100 ม.ค.-พ.ค 64 

4 
ส่งเสริมองค์ความรู้ผู้นำเกษตรกร
เครือข่าย 

ปจ.บร. 23 ราย 23 ราย 100 ม.ค.-พ.ค 64 

5 
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมอาหาร
สัตว์น้ำ 

ปจ.บร.
ศพก.บร. 

355 ราย 355 ราย 100 มิ.ย.-ส.ค.64 

6 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย
เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม 

ปจ.บร. 23 ครั้ง    ก.พ.-ส.ค.64 

7 
สร้างการรับรู้ผลสำเร็จของการนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ 

กคพ.     

 
การใช้จ่ายงบประมาณ  
(อาหารปลา 180,450.-) 

แผน
349,200 

ได้รับ 
257,200 

257,056 99.94 เหลือ 144.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 5 ~ 
 

๔.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศูนย์หลัก 
(งบอุดหนุน)  2,500 บาท 

ปจ.บร. 23 แห่ง 

 

23 แห่ง 

 

100  

๒ พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านประมง หลักสูตร ศูนย์
หลัก ดำเนินงาน 2,000 บาท 6 หลักสูตร 

ปจ.บร. 23 แห่ง 

 

23 แห่ง 

 

100  

๓ พัฒนาศูนย์ ศพก.เครือข่าย ปี 6๓ รายใหม่ 
(งบอุดหนุน) 5,000 บาท 

ปจ.บร. 23 แห่ง 13 แห่ง 56.52  

๔ พัฒนาศูนย์ ศพก.เครือข่าย ดำเนินงาน 
2,000 บาท  ด้านประมง  ปี ๖๐-63 ราย
เก่า 

ปจ.บร. 138 แห่ง 138 แห่ง 100  

5 การใช้จ่ายงบประมาณ งบดำเนนิงาน 483,000 
บาท (กนัเงินวสัดุการเกษตร 333,500 บาท) 
เบี้ยเลี้ยง ปอ.6,288.- 

แผน 
483,000 

ได้รับ 
483,000 

470,269 97.36 
เหลือ 
6,443.- 

6 การใช้จ่ายงบประมาณ  
งบอุดหนุน 172,500 บาท 
 

แผน 
172,500 

ได้รับ
122,500 

122,500 100  

๕.โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าประมง  
ระดับมาตรฐานความปลอดภัย (GAP) 14 ฟาร์ม (Safety Level) 34 ฟาร์ม พื้นที่ดำเนินการ GAP อ.สตึก      
8 ฟาร์ม อ.ลำปลายมาศ 1 ฟาร์ม อ.พุทไธสง 2 ฟาร์ม อ.แคนดง 1 ฟาร์ม อ.ชำนิ 1 พื ้นที ่ดำเนินการ SL          
อ.กระสัง 12 ฟาร์ม อ.ประโคนชัย 12 ฟาร์ม อ.ลำปลายมาศ 10 ฟาร์ม รวม 48 ฟาร์ม 

ที ่ กิจกรรม หน่วยงาน แผน ผล ร้อยละ 
หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑  คัดเลือกเกษตรกร (๖๐ ราย)  ปจ.บร.  48 ราย 51 ราย 106.25  

๒ ชี้ แจ งแนะนำ  เตรี ยมคว ามพร้ อ ม ปจ.บร. 48 ราย 51 ราย 106.2
5 

 

๓ ส่งคำขอ ปจ.บร. 48 ราย 51 ราย 106.2
5 

 

4 การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ศพก.บร. 48 ราย 51 ราย 106.2
5 

 

5 ออกใบรับรอง ศพก.บร. 48 ราย 0 ราย 0  

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน
20,700 

ได้รับ 
20,700 

15,582 75.28 
เหลือ 

5,118.- 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1.จัดทำแผนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ เป้าหมายเกษตรกร 60 ฟาร์ม 
  1.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกร มาตรฐาน SL จำนวน 34 ฟาร์ม 
  1.2 เตรียมความพร้อมเกษตรกร มาตรฐาน GAP จำนวน 14 ฟาร์ม 
   - GAP ปลานิล จำนวน 11 ฟาร์ม 
   - GAP ปลาหมอไทย จำนวน 1 ฟาร์ม 
            - GAP กบ จำนวน  2 ฟาร์ม 
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6.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (พื้นที่ดำเนินการ อำเภอหนองกี่ )(ต.เย้ยปราสาท,ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา) 
 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 

๑ เข้าติดตามเสริมสร้างองค์ความรู้ 
เกษตรกร ปีงบประมาณ 2563 
จำนวน 1 ครั้ง / ราย 

ปจ.บร. 15 ราย 15 100  

๒ มอบปัจจัยการผลิต ปี 63 ศพจ. 15 ราย 0 0  

๓ มอบปัจจัยการผลิต ปี 61-62 ศพจ. 22 ราย 0 0  

๔ สร้างการรับรู้เพ่ิมเติม  รับคำขอ 9 ราย ปจ.บร. 9 ราย 0 0  

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน
11,300 

ได้รับ
11,300 

8,948 79.19 เหลือ 
2,352.- 

7.โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) (อ.ประโคนชัย 12 ราย,      
กระสัง 12 ราย,อ.พุทไธสง 12 ราย,ลำปลายมาศ 12 ราย,อ.นางรอง 13 ราย ,อ.เมืองบุรีรัมย์ 13 ราย,           
อ.ละหานทราย 13 ราย และอ.สตึก 13 ราย) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกเกษตรกร  100 ราย ปจ.บร. 100 ราย 100 ราย 100  

๒ ส่งรายชื่อให้ ศพจ.มค. ปจ.บร. 100 ราย 100 ราย 100  

๓ ถ่ายทอดความรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศพจ.มค. 100 ราย 100 ราย   
ราย 

100  

๔ สนับสนุน ปลา อาหารปลา มูลไก่ ศพจ.มค. 100 ราย 100  ราย
ราย 

100  

5 ติดตามประเมินผล (รายเก่า) ปี ๖3  ปจ.บร. 410 ราย 410  ราย 100  
 -ผลผลิตรวมเฉลี่ย      

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน 
121,500 

ได้รับ 
91,500 88,010.- 96.19 

เหลือ 
3,490.- 

*คัดเลือกเกษตรกร  100 ราย ปอ.ส่งรายชื่อวันที่ 31 ธ.ค.63 
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8.โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ผู้รับผิดชอบ :  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 
พ้ืนที่ประมงโรงเรียน ๕ แห่ง 

๑. โรงเรียนบ้านโคกสูง   หมูที่ ๓   ตำบลศรีภูมิ    อำเภอกระสัง   
 ๒. โรงเรียนวัดฤาษีสถิต    หมู่ที่ ๑๑   ตำบลดอนกอก    อำเภอนาโพธิ์   
 ๓. โรงเรียนวัดสระทอง    หมู่ที่ ๑๒   ตำบลบ้านคู    อำเภอนาโพธิ์   
 ๔. โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯหมู่ที่ ๖   ตำบลละหานทราย   อำเภอละหานทราย   
 ๕. ศกร.ตชด. ทรัพย์ทรายทอง  หมู่ที่ ๑๖  ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ

ดำเนินการ 
๑ สำรวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. ๕ แห่ง ๕ แห่ง 100  
2 ส่งอาหารสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ปจ.บร. ๕ แห่ง ๕ แห่ง 100  
3 ติดตามให้คำแนะนำ ปจ.บร. 12 ครั้ง 9 ครั้ง 75  
 การใช้จ่ายงบประมาณ 

(ซื้อปัจจัยการผลิต 32,500) 
แผน 
59,300 

ได้รับ 
43,300 

39,770 91.85 เหลือ 3,530.- 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน 
*งบปัจจัยการผลิต ปี 63 รร.ละ 10,750 บาท **งบประมาณติดตาม รร.ละ 3,920 บาท  
*งบปัจจัยการผลิต ปี 64  รร.ละ 6,500 บาท **งบประมาณติดตาม รร.ละ 3,920 บาท  

9.โครงการพัฒนาประมงโรงเรียนเพียงหลวง ๒ (สายโท ๑๒ ใต้  อ.บ้านกรวด) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

1 สำรวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. 1 1 100 มิ.ย.64 

2 ส่งอาหารสัตว์น้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร. 1 1 100  
3 ติดตามให้คำแนะนำ ปจ.บร. 12 9 100  
 การใช้จ่ายงบประมาณ  2,500 2,500 100  

๑0.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่สำรวจแล้ว ปจ.บร. 17,420 7,640 42.87  
2 จำนวนข้อมูลที่บันทึกลงระบบ 

Fisheries map แล้ว 
ปจ.บร. 17,420  

ราย 7,640 42.87  

3 จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ต่ออายุ  1,304 
ราย 

1,304 100  

3 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

แผน 
34,900 

ได้รับ 
18,000 

14,420 80.11 เหลือ 3,580 
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การดำเนินงาน 
 1.การปรับปรุงข้อมูลรายได้และลูกพันธุ์ 
 2. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมดอายุ 
 3.ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแบบใหม่ 
 4.ช่วงเวลาการรับขึ้นทะเบียนและขึ ้นทะเบียนในระบบ 1 ก.พ. – 30 ต.ค. ของทุกปีปรับปรุง
ทะเบียนให้สัมพันธ์กับระบบสถิติกรมประมง 
 
๑1.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 4 ครั้ง ปจ.บร. ๔ ครั้ง 2 ครั้ง 50  

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

แผน 
11,000 

ได้รับ
10,000 

5,260.- 52.60 
เหลือ 

4,740.- 
  
 ๑2. สถิติการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ,กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

1 เป้าหมายสำรวจสถิติ ราย 1,880 1,925 102.39  

 - สำรวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ราย ๑,430 1,435 100  

 - สำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง ราย ๔50 490 108  

 การใช้จ่ายงบประมาณ  แผน 
23,900 

ได้รับ 
23,900 

17,936 75.05 เหลือ 
5,964 

*สำรวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์และสำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง  รายงานภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖4 
แผนสำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
***อำเภอละ 60 ราย*** กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 



~ 9 ~ 
 

๑3. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ปี 2564 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบรหิารจัดการด้านการ
ประมง) (หนองนา พื้นที่ 27 ไร่ ม.13 บ้านหลักศิลา ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกแหล่งน้ำ ( ๑ แห่ง) ปจ.บร. ๑ แห่ง ๑ แห่ง 100  
๒ ประชาคมรับฟังความคิดเห็นราษฎร ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 100  
๓ จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านบรหิารแหล่งน้ำ ปจ.บร. 1 คณะ 1 คณะ 100  
๔ ประชุมคณะกรรมการแหล่งน้ำ ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 100  
๕ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ำก่อนปล่อย ศพจ.มค. 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100  
๖ เตรียมแหล่งน้ำ  อาหารธรรมชาติ ปจ.บร. 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100  
๗ สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปลา) ศพจ.มค. 1 ครั้ง   1 ครั้ง 100  
๘ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ำหลังปล่อย  ศพจ.มค. -    
๙ จัดตั้งกองทุน (รับสมัครสมาชิก) ปจ.บร. 1 กองทุน 1 กองทุน 100  
๑๐ ประเมินผลผลิต ศพจ.มค.     
๑๑ ประเมินการใช้ประโยชน์ ศพจ.มค.     
๑๒ ประเมินความพึงพอใจ ศพจ.มค.     
๑๓ ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค.     
 การใช้จ่ายงบประมาณ /งบอุดหนุน แผน 

131,250 
ได้รับ

131,250 
131,250 100  

 การใช้จ่ายงบประมาณ/งบดำเนินงาน แผน  
108,000 

ได้รับ
73,000 

72,618 99.48  
เหลือ 
382.- 

๑4. การควบคุมการทำการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ จดทะเบียนผู้ทำการประมง ปจ.บร. 400 ราย 551ราย  อำเภอละ 
50 คน ๒ จัดทำพิกัดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร. 31 แห่ง 46 แห่ง  ส.ค.64 
ประชุม

คณะกรรมก
ารประมง
ประจำ
จังหวัด 

๓ กำกับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
 
 

ปจ.บร. 35 ฟาร์ม 35ฟาร์ม  
๔ ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ปจ.บร. ๑ ครั้ง -  สิงหาคม 
5 ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ปจ.บร. 1 ครั้ง   5 มี.ค.64 
6 การสร้างเครือข่าย ปจ.บร. 4 ครั้ง 4 ครั้ง   
7 การตรวจปราบปราม นปป.บร 1 ครั้ง 4 ครั้ง   
8 การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ปจ.บร. 1 ครั้ง 1 ครั้ง  เปรียบเทียบ

ปรับ 9 การรายงานผลคดี นปป.บร 1 ครั้ง 1 ครั้ง   
10 ข้อร้องเรียน นปป.บร     

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน 
3,500 

ได้รับ 
35,00 

2,880 82.29 เหลือ 620 
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๑5. การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงน้ำจืด (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)       
ผลการปฏิบัติงาน ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง งบประมาณปี 2564 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี สถานที่รับขึ้นทะเบียนฯ 
 

แผน/ราย 
 

ผล/ราย หมายเหตุ 
  

๑  ประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 50 91  
๒  ประมงอำเภอสตึก 50 98  
๓  ประมงอำเภอนางรอง 50 67  
๔  ประมงอำเภอละหานทราย 50 26 เหลือ 24 ราย 
๕  ประมงอำเภอกระสัง 50 79  
๖ 24 ก.พ. 64 ประมงอำเภอลำปลายมาศ 50 33  เหลือ 17 ราย 
๗  ประมงอำเภอประโคนชัย 50 74  
๘  ประมงอำเภอพุทไธสง 50 83  

รวม  400 551  

๑6. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่๒ มิถุนายน ๒๕๖4 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. อ่างห้วยใหญ่ บ้านม่วง ต.โคกล่าม อ.ลำปลาย
มาศมาศ พ้ืนที่ 800 ไร่ ๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ศพก.บร    500,000 ตัว 

๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.    50 ราย 
๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร. รองดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ประธานในพิธี 

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. - - - - 

 17. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖4 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้าน
การประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. หนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ 

๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ศพก.บร     
๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.     
๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     
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 18. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีพันปีหลวง  วันจันทร์ที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖4  (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. หนองสะแกโพรง อ.เมือง 

๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ศพก.บร     
๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.     
๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     

19. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี ๒๕๖4  
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ 
หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. หนองซับสมบูรณ์ อ.โนนสุวรรณ 

๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ศพก.บร.     

๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.     

๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 แผนการรับฟังความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ  
ปี ๒๕๖๔ เพ่ือเตรียมบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  
(กลุ่มบรหิารจัดการด้านการประมง) 

 - ให้ประมงอำเภอพิจารณาความพร้อมของพ้ืนที่ในการดำเนินการประชาคมที่รักษาพันธุ์สัตว์
น้ำ ตามความเหมาะสมโดยใช้คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละพ้ืนที่เป็นเกณฑ์ในการดำเนินงาน 

 การเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ของกระทรวงเกษตร    
และสหกรณ ์ปี 2564 (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 
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แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง) 

1. การดำเนินการก่อนเกิดภยั 
1.1 การเตรียมความพร้อม 

1) ดำเนินการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน 
2) ดำเนินการเฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้ โดยตรวจสอบสถานที่เลี้ยงให้มีความแข็งแรง ตรวจสอบ 

จำนวนจระเข ้พร้อมจัดทำบัญชีฟาร์มเลี้ยงให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือป้องกันมิให้จระเข้หลุดรอดออกสู่แหล่งน้ำ 
3) ดำเนินการจัดทำบัญชีทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ ์พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ 

1.2 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
1) ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ทราบถึงช่วงระยะเวลา  

หรือภาวะภัยที่จะมาถึงและเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อสามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกัน
แก้ไขหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด โดยดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แจ้งผ่านเวที การประชุม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, แจ้งผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัด, แจ้งผ่านผู้นําชุมชน, แจ้งผ่านประมงอาสา, ผ่านโครงการต่าง ๆ, 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนทางสถานีว ิทยุกระจายเสียงกรมประมง , สถานีว ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย , 
สถานีโทรทัศน์ และรวมถึงสื่อต่าง ๆ 

2) ให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์น้ำจากส่วนราชการที่เกี ่ยวข้อง 
อย่างใกล้ชิด 

3) ให้เกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และต้องเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน 

2. การดำเนินการขณะเกิดภยั  
การดำเนินการในส่วนภูมิภาค  

1) มอบหมายผู้ตรวจราชการกรม ติดตามกำกับให้สำนักงานประมงจังหวัด ดำเนินการติดตาม และ
สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย เพ่ือรายงานความเสียหายให้กรมประมง ตามแต่สถานการณ์หรือตามท่ีกำหนด  

2) ให้หน่วยงานของกรมประมงที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ดำเนินการดังนี้  
- ติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ  
- ติดตาม และเฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้ที่มีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วม เพื่อป้องกันมิให้ จระเข้

หลุดรอดออกสู่แหล่งน้ำ 
- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ประจำหน่วยงาน เพื่อให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ ทางด้าน

วิชาการ/โรคสัตว์น้ำแก่เกษตรกร 
- จัดเตรียมทรัพยากร เช่น เครื่องสูบน้ำ อวน กระชัง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ช่วยเหลือ 

เกษตรกรได้ทันทีท่ีได้รับการร้องขอ 
- จัดเตรียมเรือตรวจการประมง รถยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ 
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3. การดำเนินการหลังเกิดภยั 
ให้จังหวัดโดยสำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยใช้ เงินทดรอง

ราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (20 ล้านบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน ทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย เกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพื่อให้การช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติได้ทันท่วงที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากเงินงบประมาณมีไม่เพียงพอ สามารถขอใช้เงินทดรอง
ราชการในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (50 ล้านบาท) ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

 -ไม่มี- 

เลิกประชุม 16.00 น. 

 

 

 
  

 

(นายนพรัตน์ ทองเฟ่ือง) 
นักวิชาการประมง 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาวอรังคณา  จิรอนันต์เจริญฤทธิ์) 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 


