
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

ครั้งที่ 4/2564 
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 

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

ผู้มาประชุม  
1. นายสุริยันต์ วรรณวงษ์    ประมงจังหวัดบุรีรัมย์  
2. นายสุวรรณ ทองล้วน    หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
3. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
4. นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์    ประมงอำเภอสตึก  
5. นางสาวกชพรรณ ขันน้ำเที่ยง    ประมงอำเภอนางรอง 
6. นายวชิรวิทย์ ตันติบรรณกุล    ประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
7. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด   ประมงอำเภอกระสัง 
8. นางลัดดาวัลย์ พินศิริกุล    ประมงอำเภอลำปลายมาศ 
9. นายสุรปกิชญ์ ปาปะกัง    เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน 
10. นางสาวมะลิ มาฆะมนต์   เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน 
11. นายโยธิน เลือดกุมภา    นักวิชาการประมง  
12. นายนพรัตน์ ทองเฟ่ือง    นักวิชาการประมง 
13. นายกรกต มุ่งดี     เจ้าพนักงานประมง 
14. นางสาวสิริภูรินท์ ทองเฟ่ือง     เจ้าพนักงานธุรการ 
15. นางสาวอรังคณา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

 
 ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายธงชัย เพิ่มงาม    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ไปราชการ 
2. นายนิวัฒน์ อึงชื่น    ประมงอำเภอละหานทราย   ไปราชการ 
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิง จินตนา พูลชาติ  ประมงอำเภอประโคนชัย    ไปราชการ 
4. นางสาวณพิชญา ทับทิมทอง   ประมงอำเภอพุทไธสง     ลาคลอด  
5. นายนพดล สุภผล    เจ้าพนักงานประมง    ไปราชการ 
6. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์   เจ้าหน้าที่ธุรการ     ลาพักผ่อน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
บุรีรัมย์ 

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 



~ 2 ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 3.1 กรมประมงได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล สำหรับผู้บริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2 ประจำปี 2564 และสำนักงานประจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองตัวชี้วัด รอบท่ี 2/2564 เพ่ือถ่ายทอดให้กับกลุ่มและประมงอำเภอ 

 3.2 โครงการงบพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดได้อนุมัติงบประมาณ     
งบเหลือจ่าย ให้สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร
ปลอดภัย กิจกรรมย่อยเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ๒๔ แห่ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
เรียบร้อยแล้ว ผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก คือบริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด อยู่ในขั้นตอนทำสัญญากับ
ผู้ประกอบการ 
 3.3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แผนงานโครงการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ระดับพื้นที่ ส่งโครงการส่งเ สริมการ
เลี้ยงสัตว์น้ำแบบครัวเรือน งบประมาณ ๙,๕๘๔,๐๐๐ บาท เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
บุร ีร ัมย์ จำนวน ๔ ,๐๐๐ ราย เพื ่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙               
ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 3.4 โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย 
   - กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - กิจกรรมย่อย ส่งเสริมด้านการประมงตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
เพ่ือแหล่งน้ำชุมชน) 
 โดยผลิตพันธุ์สัตว์ปลากินพืช จำนวน 4,760,000 ตัว ปล่อยในแหล่งน้ำ จำนวน 52 แห่ง 
 3.5 ข้อมูลผู้จดแจ้งกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ จำนวน 12 
อำเภอ  28 ราย 2,696 ตัว 
 3.6 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด คณะกรรมการระดับ
จังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ อนุมัติโครงการแล้ว งบประมาณ ๒ ,๙๙๐,๔๒๓ บาท ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียน         
ต.สระทอง อ.หนองหงส์ เครื ่องผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำ โรงเรือนแปรรูป พร้อมระบบไฟฟ้า ซึ่ งกลุ ่มแปลงใหญ่
ดำเนินการเองหน่วยงานเป็นผู้อำนวยการ ให้คำแนะนำ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  
สำนักงานประมงจังหวัดบุร ีร ัมย์ ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกลุ ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียน จำนวน 
2,990,423 บาท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 
 3.7 ด้วยกรมประมงจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด 
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
ได้เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 
เรียบร้อยแล้ว สำนักงานฯได้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2564 คณะกรรมการได้พิจารณา กำหนดวัน เวลา สถานที่ ดังนี้ 

- กำหนดวันสอบ (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันที่ 8 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. 
- สถานที ่ประเม ินสมรรถนะ  ข้อเข ียนและส ัมภาษณ์ โรงเร ียนเขตการทางสงเคราะห์ 5               

(ไตรคามสิทธิศิลป์) ซอย สันติสุข ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 

ที่ประชุม  รับทราบ 

https://opsmoac.thaijobjob.com/
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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 27 กรกฏาคม 2564) 

ที ่ ประเภทงบประมาณ แผน โอน เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ

ดำเนินการ 
๑ งบลงทุน 0 0 0 ๐ 0 
2 งบอุดหนุน 347,500 347,500 347,500 0 100 
3 งบสาธารณูปโภค 126,198 126,198 126,151.69 46.31 99.96 
4 งบบุคลากร 1,702,578 1,702,578 1,522,357.80 180,220.20 89.41 
5 งบดำเนินงาน 1,508,950 1,490,086 1,384,170.90 105,915.10 92.90 
 รวม 3,685,226 3,666,362 3,380,180.39 286,181.61 92.19 

 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. 50 ราย 50 ราย 100 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 10 83 ต.ค.63-ก.ย.64 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  
(กันเงินไว้ฝึกอบรม 20,000.-) 

(แผน)
90,000.- 

 

(ได้รับ)
64,000.- 

 

58,712.90.- 
 

91.74  เหลือ 5,287.10.- 

- โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด ได้รับเงินอุดหนุน โครงการเงินกู้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาโควิด – 19 จำนวน 2,990,423 บาท  
- เมื่อได้รับมอบหมายอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว จะลงนาม MOU การขอรับโอนช่วงเดือน 
กรกฎาคม 2564 
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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 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมอาหารสัตว์
น้ำ 

ปจ.บร.
ศพก.บร. 

355 ราย 355 ราย 100 มิ.ย.-ส.ค.64 

6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย
เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม 

ปจ.บร. 23 ครั้ง 23 ครั้ง 23 ครั้ง  ก.พ.-ส.ค.64 

7 สร้างการรับรู้ผลสำเร็จของการนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

กคพ.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ  
(อาหารปลา 180,450.-) 

แผน
349,200 

ได้รับ 
287,900 

283,856 98.60 เหลือ4,044.- 

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 23 แห่ง 100  

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 

478,569 99.08 
เหลือ 
4,431.- 

6 การใช้จ่ายงบประมาณ  
งบอุดหนุน 172,500 บาท 
 

แผน 
172,500 

ได้รับ
172,500 

172,500 100  
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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 พื้นที่ดำเนินการ 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. 51 ราย 51 ราย 100  

4 การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ศพก.บร. 51 ราย 51 ราย 100  

5 ออกใบรับรอง ศพก.บร. 51 ราย 48 ราย 94.11  

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน
20,700 

ได้รับ 
20,700 

21,382 100 เกิน 682.- 

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 

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 15 100  

๓ มอบปัจจัยการผลิต ปี 61-62 ศพจ. 22 ราย 22 100  

๔ สร้างการรับรู้เพ่ิมเติม  รับคำขอ 9 ราย ปจ.บร. 9 ราย 9 100  

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน
11,300 

ได้รับ
11,300 

8,948 79.19 เหลือ 
2,352.- 

 



~ 6 ~ 
 

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  
6 ติดตามประเมนิผล (รายใหม่) ป ี๖4 ปจ.บร. 100 ราย 100 ราย 100  

 - ผลผลิตรวมเฉลี่ย(กก/ไร่) 117.27     

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน 
121,500 

ได้รับ 
91,500 91,494.- 99.99 เหลือ 6.- 

*คัดเลือกเกษตรกร  100 ราย ปอ.ส่งรายชื่อวันที่ 31 ธ.ค.63 

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 10 ครั้ง 83  
 การใช้จ่ายงบประมาณ 

(ซื้อปัจจัยการผลิต 32,500) 
แผน 
59,300 

ได้รับ 
57,800 

57,306 99.15 เหลือ 494.- 

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  
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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 10 83  
 การใช้จ่ายงบประมาณ  7,200 7,200 100 เหลือ 0.- 

๑0.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ จำนวนฟาร์มเกษตรกรที่สำรวจแล้ว ปจ.บร. 17,420 16,765 96  

2 จำนวนข้อมูลที่บันทึกลงระบบ 
Fisheries map แล้ว 

ปจ.บร. 17,420  
ราย 16,765 96  

3 จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ต่ออายุ  1,304 
ราย 

1,304 100  

3 การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผน 

34,900 
ได้รับ 

18,000 
18,000 100 เหลือ 0.- 

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 

7,180.- 71.80 เหลือ 
2,820.- 
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 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 

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. ศพจ.มค. 3 ครั้ง 3 ครั้ง  
๙ จัดตั้งกองทุน (รับสมัครสมาชิก) ปจ.บร. 1 กองทุน 1 กองทุน 100  
๑๐ ประเมินผลผลิต ศพจ.มค. 1 ครั้ง    
๑๑ ประเมินการใช้ประโยชน์ ศพจ.มค. 1 ครั้ง    
๑๒ ประเมินความพึงพอใจ ศพจ.มค.     
๑๓ ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค.     
 การใช้จ่ายงบประมาณ /งบอุดหนุน แผน 

175,000 
ได้รับ

175,000 
175,000 100  

 การใช้จ่ายงบประมาณ/งบดำเนินงาน แผน  
108,000 

ได้รับ
96,000 

81,858 85.27  
เหลือ 

14,142.- 
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๑4. การควบคุมการทำการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ จดทะเบียนผู้ทำการประมง ปจ.บร. 400 ราย 551ราย  ส.ค.64 ประชุม
คณะกรรมการ
ประมงประจำ

จังหวัด 

๒ จัดทำพิกัดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร. 31 แห่ง 46 แห่ง  
๓ กำกับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

 
 

ปจ.บร. 28 ฟาร์ม 28ฟาร์ม  
๔ ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ปจ.บร. ๑ ครั้ง -  ยกเลิก 
5 ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ปจ.บร. 1 ครั้ง 2 ครั้ง  5 มี.ค.64 -2ก.ค.64 

6 การสร้างเครือข่าย ปจ.บร. 4 ครั้ง 4 ครั้ง   
7 การตรวจปราบปราม นปป.บร 1 ครั้ง 4 ครั้ง   
8 การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ปจ.บร. 1 ครั้ง 2 ครั้ง  เปรียบเทียบปรับ 

9 การรายงานผลคดี นปป.บร 1 ครั้ง 2 ครั้ง   
10 ข้อร้องเรียน นปป.บร     

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน 
3,500 

ได้รับ 
35,00 

2,880 82.29 เหลือ 620 

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 75 ขึ้นเพิม่19 และ1 ราย 

๘  ประมงอำเภอพุทไธสง 50 83  
รวม  400 552  
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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 ชุมชนร่วมปล่อยปลา 

๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ศพก.บร    500,000 
๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.    งดจัดพิธี 
๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.    งดจัดพิธี 

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     

 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.     

 

 

 



~ 11 ~ 
 

19. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี ๒๕๖4  
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ 
หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก อ.นางรอง 

๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ศพก.บร.     

๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.     

๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

  -ไม่มี- 

เลิกประชุม เวลา 13.00 น 

 

 
(นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายนพรัตน์ ทองเฟ่ือง) 
นักวิชาการประมง 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
 


