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รายงานการประชุมประจ าเดือน มิถุนายน  2561 
ครั้งที่  6/2561 

วันจันทร์  ที่  2 กรกฎาคม  2561 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายอ าพล  จินดาวงค์   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายเสกสรร ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
3. นายส ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
4. นางจินตนา แก้วบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ลาภบุญเรือง ประมงอ าเภอกมลาไสย 
6. นายวินัย  สิงหะพล   ประมงอ าเภอยางตลาด 
7. นายอดุลย์ แสงวิเศษ   ประมงอ าเภอสมเด็จ 
8. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล  ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
9. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ 
10. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ าเภอห้วยเม็ก 
11. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
12. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
13. นางชาคริยา ชินพร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
14. นางสาวคัทลียา แสนสงค์  นักวิชาการประมง 
15. นายพอพงษ์ กาบเกสร  นักวิชาการประมง 
16. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
17. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายจารึก นาชัยเพิ่ม   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์  
2. นางสาวฐิติมา สีอองโคตร นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน 
3. นายกฤษณะ ค าประชม (แทน) หน.ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาวฯ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางกฤษณา เขามีทอง ประมงอ าเภอสหัสขันธ์  ติดราชการ 
 
 
 

/เริ่มประชุมเวลา..... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

  ที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอ าพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในที่ประชุม 
กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าเดือน

มิถุนายน 2561 
         - นางวันเพ็ญ เต็มรัตน์ นายอ าเภอสหัสขันธ์ ย้ายมาจากปลัดอ าเภอนาบอน จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

  ๑.๒  โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน ครั้งที่ 
๑๐/๒๕๖๑  
            - วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านดินจี่ หมูท่ี่ ๑๑ ต าบลดินจี่ อ าเภอ               
ค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ประสานพันธุ์ปลาที่ ศพจ.กาฬสินธุ์ 

 1.3 การรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ ผู้เลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่ ที่บ้านโพธิ์ศรี โพธิ์ชัย ต าบลบัวบาน 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งทางส านักงานประมงจังหวัดฯ ได้จัดท าหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่                  
จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมให้ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มดังกล่าว ซึ่งประชาชนดังกล่าวยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจการจัดตั้งกลุ่มดังกล่าว  ซึ่งทางส านักงานประมงจังหวัดฯ จะได้น าข้อมูลดังกล่าว                       
เข้าท่ีประชุม กรอ.จังหวัด ต่อไป 

มติที่ประชุม  - รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานครั้งที่  5/2561 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 

มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                      ๓.๑  ผลการด าเนินงาน (หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ าจืดล าปาว 
กาฬสินธุ์) 
                              - แผน/ผลจากงานปกติจากกรมประมง (แผนทั้งปี/ผลสะสม) (ณ วันที่ 30 มิย.61) 

 1. กิจกรรมควบคุม แผนทั้งหมด 48 ครั้ง ผลการปฏิบัติงาน จ านวน 45 ครั้ง  
   2. จัดเวทีฯ แผนทั้งหมด 12 ครั้ง ผลปฏิบัติงาน 10 ครั้ง 
   3. ยุวประมงฯ แผน 1 โรงเรียน/40 ราย ผลปฏิบัติงาน 1 โรงเรียน / 43 ราย  
   4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน แผน 1 ชุมชน ผลปฏิบัติงาน 1 ชุมชน                 
ที่บ้านนาสีนวน อ าเภอสหัสขันธ์  โดยการคัดเลือกการจัดเวที ,การท าแนวเขตอนุรักษ์ของชุมชน,สร้างบ้านปลา
ในเขตอนุรักษ์ ฯลฯ ขั้นตอนต่อไปยังคงเหลือการจัดท าธนาคารสัตว์น้ าชุมชน 
          - แผน/ผลจากกิจกรรมงบชลประทาน (แผนทั้งปี /ผลสะสม)  ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสัตว์น้ าจืด ควบคุมการท าการประมง จัดท าแผนเขตอนุรักษ์ชุมชนพ้ืนที่เขื่อน
ล าปาว เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอุดรธานี จ านวน 24 ชุมชน 

/ผลคดี....... 
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                              - ผลคดี มีรายละเอียด ดังนี้ คดีเบื่อเมา จ านวน 1 คดี, คดีโพงพาง จ านวน 2 คดี,คดี
กางกั้น จ านวน 6 คดี, คดีอวนทับตลิ่ง จ านวน  24 คดี, คดีลุกล้ าที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 1 คดี และคดี
หาปลาฤดูน้ าแดง จ านวน 3 คดี  

มติที่ประชุม - รับทราบ  

3.2 การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าและผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า (ศพจ.กาฬสินธุ์)  
-แผนทั้งปี (แผน/ผลสะสม)  แยกเป็นชนิดพันธุ์สัตว์น้ า  
- งบปกติจากกรมประมง แผนพันธุ์ปลา  8,837,000 ตัว ผลสะสม 6737,850 ตัว    
   แผนพันธุ์กุ้ง    1,863,000 ตัว ผลสะสม 1,000,000 ตัว   
-งบชลประทาน  แผนพนัธุ์ปลา  2,000,000 ตัว ผลสะสม    995,000 ตัว   
   แผนพันธุ์กุ้ง    1,500,000 ตัว ผลสะสม 1,000,000 ตัว   

๓.3 โครงการ Food Safety (ศพจ.กาฬสินธุ์) 
- ผลการออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ส าหรับรายใหม่ แยกเป็น 

SL แผน แผนมีจ านวน....50...ราย  ผล...31….ราย  
GAP กุ้ง  แผนมีจ านวน...10...ราย  ผล...10...ราย 
GAP ปลานิล  แผนมีจ านวน..2...ฟาร์ม ผล....2...ฟาร์ม 
GAP ปลาอ่ืนๆ  แผนมีจ านวน..-...ฟาร์ม ผล....2...ฟาร์ม 

                     ๓.4 โครงการ Zoning by Agri-map (ศพจ.กาฬสินธุ์) 
- ผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสะสม แผนด าเนินงานจ านวน 200 ราย    

ผล 200 ราย ครบตามจ านวนเปา้หมายแล้ว   

๓.5 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด(ศพจ.กาฬสินธุ์) 
- เป้าหมายสนับสนุนพันธุ์ปลา เกษตรกรมีจ านวน 50 ราย สนับสนุนปัจจัยไปแล้ว   

จ านวน 50 ราย ครบตามจ านวนเป้าหมายแล้ว  

๓.6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ศพจ.กาฬสินธุ์) ปลานิลและกุ้ง 
ก้ามกราม  ที่ร่วมกันรับผิดชอบ  - ปลานิล แปลงติดตาม ปี 2559 และปี 2560 ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลุ่มฯ/ผู้จัดการแปลง   

1.1.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลง (ภาคเกษตร) แทนผู้จัดการแปลง  
(ภาคราชการ) ปี 2559 แผน 1 ราย ผล 1 ราย และในปี 2560 แผน 1 ราย ผล 1 ราย 

1.2.ระดมความคิดเห็นและแนวทางลดต้นทุน ปี 2559 แผน 3 ครั้ง ผล 2 ครั้ง  และในปี  
2560 แผน 3 ครั้ง ผล 2 ครั้ง  
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาองค์ความรู้  
  2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร/ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ปี 2559 แผน  
4 ครั้ง ผล 2 ครั้ง และในปี 2560 แผน 3 ครั้ง ผล 2 ครั้ง 

ผลการด าเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
การพัฒนาองค์ความรู้ ให้ค าแนะน า/ให้ความรู้ด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) แผน
จ านวน 3 ครั้ง ผล 1 ครั้ง 

/สนับสนุนปัจจัย..... 
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สนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นพันธุ์กุ้งก้ามกรามรายละ 10,000 ตัว สนับสนุนสัตว์น้ าพันธุ์ดี แผน 50 ราย 
ผล 50 ราย ด าเนินการครบเรียบร้อยแล้ว  
ยกระดับมาตรฐานสินค้า ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม แผน 50 ฟาร์ม ผล 50 ราย  
ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม แผน 50 ฟาร์ม ผล 10 ฟาร์ม 
  

3.7 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 - เป้าหมายในการสนับสนุนพันธุ์ปลาแก่เกษตรกร มอบพันธุ์ปลาไปแล้ว 11 อ าเภอ 
 - รายใหม่เป้าหมายเกษตรกรจ านวน 2,173 รายๆละ 1,500 ตัว มอบไปแล้ว 

1,384 ราย 
 - รายเก่า เป้าหมายเกษตร 2,173 รายๆละ 1,500 ตัว ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ

สนับสนุน ซึ่งทางศูนย์ฯ จะได้ด าเนินการมอบปัจจัยดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2561 นี้ 

3.8 ผลการด าเนินงานโครงการผลผลิตเกษตรด้านการประมง (ธนาคารปลา)  
 -หลังจากที่ได้ด าเนินการปล่อยพันธุ์ปลากินพืชนิล ไน ตะเพียน ชนิดละ 50,000 

ตัว ได้สุ่มตรวจได้พันธุ์ปลา  ตะเพียนจ านวน 150 ตัว ปลาไน 3 ตัว และปลานิล 30 ตัว เนื่องจากฝนตกหนัก 
จนท าให้น้ าท่วมบ่อ ซึ่งทางศูนย์ฯ จะได้ด าเนินการสุ่มตรวจนับอีกครั้งใน สองเดือนข้างหน้า  

 
ประธานฯ - กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันจัดงานเทศกาล ด าน้ าจับกุ้งยักษ์ ที่ อ่างเก็บ
น้ าเขื่อนล าปาวฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับค าชื่นชมจากหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน       
เป็นอย่างด ี

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงาน (ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานประมง           
                             จังหวัดกาฬสินธุ์) 

 4.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง(หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม) 
๔.๑.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปี ๒๕๖1 

- ผลการติดตามเกษตรกร เป้าหมาย....200.....ราย ผล ติดตาม 2 ครั้ง  
จ านวนเกษตรกร 400 ราย ยังคงเหลืออีก 1 ครั้ง   

๔.๑.๒ โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง  
- ผลการติดตามเกษตรกรรายใหม่ เป้าหมาย.2,173 ราย ผล 343 ราย  

ยังคงเหลืออีก 8 อ าเภอยังไม่ได้ปล่อยพันธุ์ปลา 

4.1.3 โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (การจับพิกัดเพื่อวาดภาพแปลง    
         ทบ.๑ : Polygon) ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561   

- ผลการปรับปรุงทะเบียนฟาร์มสะสม....8,376...ราย   
- ผลสะสมการด าเนินงานสะสม Polygon....1,540.....ราย    
- ผลส ารวจหนีส้ินรายได้สะสม...........8,376..............ราย   

ประธานฯ - โครงการนี้ต้องด าเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (เป็นตัวชี้วัดทุกอ าเภอ)   
  

 /4.1.4 โครงการ..... 
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๔.๑.4 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
- ให้ประมงอ าเภอทุกท่านรายงานผลจ านวนเกษตรกรที่ได้เข้าไปใช้บริการ

ภายในศูนย์ฯ (ศพก.) ด้วย ก าหนดให้ ศูนย์ฯ ละ 200 ราย ซึ่งทางกลุ่มฯ จะได้ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้
ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอทราบต่อไป 

4.1.5 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   
- ด าเนินการอบรมเกษตรกรโครงการดังกล่าวแล้ว 4 อ าเภอ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด 

ฝึกอบรมดังกล่าว สามารถเบิกได้ที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ซึ่งได้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้แล้ว ก าหนด 
ฝึกอบรมทุกอ าเภอให้เสร็จสิ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 นี้  

- ปัจจัยที่มอบ คือเป็นพันธุ์ดุก รายละ 1,000 ตัว ปลาหมอ รายละ 1,000 ตัว กบ 
รายละ 700 ตัว อาหารมอบให้ รายละ 1 กระสอบ และบ่อพลาสติก รายละ 1 บ่อ 

 
4.1.6 โครงการ Smart Farmer  
- การรายงานผลถอดองค์ความรายงานในระบบเรียบร้อยแล้ว 
-ผลการติดตามเกษตรกร จ านวน 25 ราย รายงานกองทุกวันที่ 2 ของเดือน 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้วมอบคุณพอพงศ์ กาบเกสร ด าเนินการ เป็นกลุ่มเกษตรกรกุ้งก้ามกราม 
 
- 4.1.7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
- การตรวจเช็ครายงาน ทางกลุ่มได้ด าเนินการรายงานในระบบใกล้ครบหมด         

ทุกกิจกรรมแล้ว 
-ผลจัดท าเอกสารเทคนิการเลี้ยงแบบลดต้นตามแบบ 1 รายไม่เกิน 3 แผ่น ทางกลุ่ม

ได้ด าเนินการให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ไปเรียบร้อยแล้ว 
 

                              ๔.๑.๘ การรายงานผลการสนับสนุนตามแผนปฏิบัติงาน Kalasin Happiness 
Model             
            -ให้รายงานความก้าวหน้าทั้งงานของจังหวัด/ศูนย์/หน่วยป้องกัน ตามหนังสือจังหวัด 
ที่  กส ๐๐๑๗.๒/ว.๑๘๙๘ ลว. ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งทางจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้จัดท าแผน GPP ของจังหวัด
เข้าไปด้วย และถ้าหากอ าเภอใดมีกิจกรรมดังกล่าวให้รายงานให้ทางกลุ่มฯ ทราบด้วย 
 
                              ๔.๑.๙ การคัดเลือกเกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเข้าร่วมโครงการงบพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
                                      -เกษตรกรรายใหม่หรือที่เลิกเลี้ยงแล้วอยากเลี้ยงใหม่  ๓๐  ราย แจ้งประสงค์
มาแล้ว 32 ราย กลุ่มของต าบลล าคลอง ทางกลุ่มจะได้ด าเนินการตรวจสอบอีกครั้ง 
                                      -พัฒนาเกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเข้าสู่มาตรฐาน GAP จ านวน ๑๕๐ ราย 
(ต้องเอาเกษตรกรแปลงใหญ่ปี 2560 มาพัฒนา GAP ด้วย) 
 
 

/4.2 กลุ่มบริหารจัดการ..... 
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    4.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง(หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม) 
                           ๔.๒.1 ผลการด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง   
                                   (ธนาคารปลา)  

- ด าเนินปล่อยพันธุ์ปลาในพ้ืนที่ที่ร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางศูนย์ฯ 
ปล่อยพันธุ์ปลากินพืชแล้ว เป็น นิล ไน ตะเพียน ชนิดละ 50,000 ตัว และปลาบึก อีก 100 ตัว  

๔.๒.๒ โครงการประมงอาสา  
- มอบคุณวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา ด าเนินการแก้ไขรายชื่อประมงอาสาให้เป็น

ถูกต้องด้วย แจ้งให้กรมทราบต่อไป 
๔.๒.๓ รายงานผลการติดตามและควบคุมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ปี ๒๕๖๑  

     - มีประมงอ าเภอห้วยเม็กจัดส่งข้อมาเพียงอ าเภอเดียว ขอความร่วมมือให้
อ าเภอที่ยังไม่ได้ส่ง ข้อมูลจัดส่งด้วย เพ่ือทางจังหวัดฯ จะได้ด าเนินการตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวว่าเลี้ยง 
หรือยกเลิกการเลี้ยงไปแล้ว ซึ่งหลังจากได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกุ้งเครย์ ฟิช หรือกุ้งก้ามแดงแล้ว   
ยังคงใช้ แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การประมง ปี 2558 อยู่ เพราะฉะนั้นจึงขอความร่วมมือให้ประมงอ าเภอ
ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียด พ.ร.บ.ด้านการประมง ปี 2558 ด้วย 

๔.๒.๔ การตรวจสอบทบทวนประกาศเขตรักษาพืชพันธุ์ที่ทับซ้อนเขตเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

- หากพ้ืนที่รักษาพืชพันธุ์ทับซ้อนกับเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ด าเนินการยกเลิกเขต
รักษาพืชพันธุ์ ซึ่งมี 3 อ าเภอที่ซับซ้อน มีอ าเภอสหัสขันธ์ 2 จุด อ าเภอสามชัย 1 จุด และอ าเภอยางตลาด            
1 จุด โดยพื้นที่ของอ าเภอสหัสขันธ์ มีบริเวณทับซ้อน ให้ประมงอ าเภอสหัสขันธ์ ประสาน และตรวจสอบพร้อม
รายงานผลให้ทางจังหวัดทราบด้วย 

๔.๒.5 เรื่องอ่ืนๆ การหาและเตรียมพื้นที่ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่
แห่งชาติฯ และวันประมงแห่งชาติ) 

- จัดงานปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติฯ ก าหนดจัดงานในวันพฤหัสบดี       
ที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถานที่จัดงาน ที่ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  

- วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 จัดงานที่ หนองเรือ อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

-วันประมงแห่งชาติ จัดที่บริเวณอ าเภอห้วยผึ้ง มอบประมงอ าเภอกุฉินารายณ์
คัดเลือกสถานที่ ดังกล่าวด้วย  

- ซึ่งแผนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ทางศูนย์ฯ ยังต้องรอรายละเอียดความชัดเจนจาก                  
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดก่อน จะได้แจ้งรายละเอียดเป็นหนังสือให้ทราบต่อไป   

มติที่ประชุม - รับทราบและขอความร่วมมือประมงอ าเภอทุกท่านแจ้งรายละเอียดการขอรับพันธุ์ปลาให้
จัดส่งรายละเอียดด้วย 

๔.๒.3 เรื่องอ่ืนๆ งบกรมชลประทาน 
- การจ้างเหมาเรือออกตรวจกระชัง ก าหนดให้ครั้งละ 3,000 บาท จัดสรรให้แต่ละ

อ าเภอ ดังนี้  
1.อ าเภอสหัสขันธ์ 3 ครั้ง 
2.อ าเภอเมือง 2 ครั้ง 
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3.อ าเภอยางตลาด 2 ครั้ง 
4.อ าเภอห้วยเม็ก และอ าเภอหนองกุงศรี  4 ครั้ง 
5. มอบคุณวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา 1 ครั้ง 
6. มอบให้กลุ่มบริหารจัดการฯ  1 ครั้ง 
ถ้าหากพร้อมด าเนินการให้จัดท าขออนุมัติส่งให้ทางกลุ่มบริหารจัดการด้านการ

ประมงด้วย ส่วนใบส าคัญการจ้างเหมาเรือ ถ้าท่านใดยังไม่มีแบบฟอร์มรายละเอียด ให้ขอรับได้ที่คุณชาคริยา 
ชินพร พร้อมทั้งด าเนินการจัดส่งใบส าคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ด้วย 

 
                   ๔.๓ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม) 

                   ๔.๓.๑ ผลการคัดเลือกพนักงานราชการ (นักวิชาการประมง)  
                              -มอบหมายงานข้อมูลพ้ืนฐาน (เช่น กลุ่มแปรรูป เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ 
จระเข้) 
                              -ช่วยงานแปลงใหญ่ 
                              -เข้ากลุ่มไลน์ทุกกลุ่ม 
                              -พัฒนาเว็ปไซต์หน่วยงาน และ Facebook ส านักงานฯ 

มติที่ประชุม - รับทราบ และพร้อมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
                         -วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายนิวัติ 
สุธีมีชัยกุล)และคณะจ านวน ๒๘ คน จะเดินทางมาทอดผ้าป่าที่วัดป่าวารีวัน หมู่ที่ ๘ บ้านดงแหลม  ต าบล             
หมูม่น อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พักค้างที่เข่ือนล าปาว (อาหารเย็น/หากุ้งตัวใหญ่มาเผา/เครื่องเสียง
หน่วยล าปาวจะช่วยอาหารมาส่วนหนึ่ง) 
                         -การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นรายงานกรม และ ตัวชี้วัดปรับปรุงทะเบียนฟาร์ม/Polygon 
มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาที่กรมประมง 
ก าหนดด้วย 

มติที่ประชุม   -รับทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประธาน ฯ  ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา   16.30 น. 

 
           ขวัญฤทัย                           จินตนา 

      (นางสาวขวัญฤทัย  จุทาแสง)         (นางจินตนา แก้วบุญ)  
                        เจ้าหน้าที่ธุรการ                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    

         ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


