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รายงานการประชุมประจ าเดือน ตุลาคม  2561 
ครั้งที่  10/2561 

วันพุธ ที่  31 ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายจารึก นาชัยเพิ่ม         ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ 
2. นายสนธยา ศตรฆุทาวุธ     หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ 
3. นางสาวฐิติมา สีอองโคตร   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ไม่มี 
 

/เริ่มประชุมเวลา..... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

  ที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอ าพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในที่ประชุม 
กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 เรื่องส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าเดือน

ตุลาคม  2561  
- หัวหน้าส่วนที่ย้ายมาใหม่ นายทรงกลด  สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ต าแหน่งเดิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์                  
(ก ากับงานด้านเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์) ต าแหน่งเดิมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
และนางทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ต าแหน่งเดิมผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 

- หน่วยงานที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๒ ให้รีบด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อและ
ด าเนินการตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 และให้ท าหนังสือไปขออนุญาตการใช้พ้ืนที่จากหน่วย  
ที่ดูแล  

- ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพในเขื่อนล าปาว                    
รีบด าเนินการตามที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งการ (รวมทั้งหน่วยงานประมง)       

๑.๒  โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๒  

- จัดวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ ๕  ต าบลไค้นุ่น                
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ติดต่อประสานรับพันธุ์ปลาจาก ศพจ.
กาฬสินธุ์ 

๑.๓  การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประมงออกติดตามงานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
และปลัดจังหวัด 

   - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีค าสั่งมอบหมายให้รองผู้ว่าฯ ๒ ท่าน และ ปลัดจังหวัด 
ออกไปติดตามงาน ท่านละ ๖ อ าเภอ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดเจ้าหน้าที่จ านวน ๓ ราย ออกไปติดตาม        
ร่วมกับรองผู้ว่าฯทั้ง ๒ ท่าน และ ไปกับปลัดจังหวัด โดยขอมอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
การประมง นายเสกสรร ดวงศรี ไปกับท่านรองวีระศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นาย
ส ารวย  ชมพุฒ ไปกับท่านรองฯสนั่น  และ นายเพลิน  โตเกษม ไปกับปลัดจังหวัด เพ่ือเดินทางออกพ้ืนที่หาก
มีเกษตรกรมีปญัหาอุปสรรคด้านการประมง จะได้ด าเนินการได้ทัน 

๑.๔   การจัดงานวันปลาร้าโลก (จังหวัดกาฬสินธุ์) 
         - ได้เสนอออกค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวีระศักดิ์ ต้องไปเก็บ
ข้อมูล ชุมชนบ้านโนนวัด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีการค้นพบไหปลาร้าอายุ ๔,๐๐๐ ป ีน าของดี
ทั่วประเทศมาแสดงและจ าหน่าย ซึ่งในส่วนของรายละเอียด/กิจกรรมต่างๆ จะได้จัดประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป     

มติที่ประชุม  - รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานครั้งที่  9/2561 ประจ าเดือน กันยายน  2561 

มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุม  

/ระเบียบวาระท่ี 3..... 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
หน.ป้องกันและปราบปรามฯ ๓.๑  หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ าจืด เขื่อนล าปาว 
กาฬสินธุ์)  แผนงานและโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

- กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการท าการประมงพ้ืนที่แหล่งน้ าจืด แผนมีจ านวน 41 ครั้ง  
- จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน  แผนทั้งปี จ านวน 6 ครั้ง 
- ยุวประมง   แผนทั้งปี จ านวน 1 ครั้ง 40 ราย 
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตน่านน้ าภายใน แผนมีจ านวน 1 ชุมชน 
- รายงานผลคดีการกระท าผิด พ.ร.ก.การประมง ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 มีจ านวน                

7 คดี  คือ 1. การใช้โพงพาง จิบ ลี่ จ านวน 2 คดี , 2. การใช้อวนลาก (อวนลากทับตลิ่ง) จ านวน 2 คดี ,          
3. การใช้เครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ า จ านวน 1 คดี และ 4. ใช้อวนรุน จ านวน 2 คดี มีผู้ต้องหาจ านวน                 
3 ราย เป็นคดีการใช้อวนรุน ซึ่งทั้ง 7 คดี   

  มติที่ประชุม - รับทราบ   

 ผอ.ศพจ.กาฬสินธุ์   3.๒  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์  แผนงานและโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าและผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า (ศพจ.กาฬสินธุ์)   

- แผนทั้งปี (แผน)  แยกเป็นชนิดพันธุ์สัตว์น้ า    
- งบปกติจากกรมประมง แผนพันธุ์ปลา  4,000,000 ตัว     
   แผนพันธุ์กุ้ง    2,500,000 ตัว  

ในส่วนของการขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า ทางศูนย์ฯ ยังคงสนับสนุนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เหมือนใน 
ปีงบประมาณ 2561 ส่วนโครงการอ าเภอยิ้มขอระงับไว้ก่อน และในส่วนที่จะปล่อยในงานพิธี เช่นวันประมง 
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ สนับสนุนพันธุ์ปลาครั้งละ 200,000 ตัว    

๓.2.1 โครงการ Food Safety (ศพจ.กาฬสินธุ์) 
 -จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน แผนจ านวน 454 ฟาร์ม เป็นการตรวจ 

ประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 2562 จ านวน 161 ฟาร์ม แยกเป็น 
SL แผน แผนมีจ านวน....30...ฟาร์ม       
GAP กุ้งก้ามกราม  แผนมีจ านวน...30...ฟาร์ม    
GAP ปลานิล(รับรองโดย กมป.)  แผนมีจ านวน...100...ฟาร์ม     
GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ  แผนมีจ านวน..1...ฟาร์ม 

ประเมินฟาร์มรายใหม่ ในปี 2562 จ านวน 60 ฟาร์ม แยกเป็น 
SL แผน แผนมีจ านวน....30...ฟาร์ม       
GAP กุ้งก้ามกราม  แผนมีจ านวน...30...ฟาร์ม    

นส.ฐิติมา สีอองโคตร  ๓.2.2 โครงการ Zoning by Agri-map (ศพจ.กาฬสินธุ์) 
- แผนด าเนินงานจ านวน 200 ราย มอบพันธุ์ปลา และวัดสุการเกษตร     

 ๓.2.3 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด(ศพจ.กาฬสินธุ์) 
- เป้าหมายสนับสนุนพันธุ์ปลา (รายใหม่) 40 ราย และ (รายเก่า) 20 ราย 

สนับสนุนปัจจัยเหมือนในปีงบประมาณ 2561  
 ๓.2.4 โครงการธนาคารผลผลิตสินค้าเกษตร ด้านการประมง ปี ๒๕๖๒ 

 - เป้าหมายแหล่งน้ าใหม่ 1 แห่ง และติดตามแหล่งน้ าเก่าที่อ าเภอดอนจาน 1 แห่ง  

/ 3.2.5. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.....     
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  ๓.2.5 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖2 
             - อยู่ระหว่างด าเนินการต้องรอแผนด าเนินงานจากกรมประมงก่อน ซึ่งทางศูนย์ฯ  

คาดว่าเป้าหมายเกษตรกรจะยังคงเหมือในปีงบประมาณ 2561 คือ 2,173 ราย 
 ๓.2.6 โครงการ Smart Farmer ปี ๒๕๖2 

               - แผนจ านวนเกษตรกร 250 ราย ซึ่งศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม และทาง
ส านักงานประมงจังหวัดฯ เป็นหน่วยงานที่คัดเลือกเกษตรกร 

  ๓.2.7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ศพจ.กาฬสินธุ์) ปลานิล 
ผอ.ศพจ.กส. - แผนติดตามให้ความรู้ของแปลง มีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นแปลงที่ศูนย์ฯ เป็นผู้จัดการ
แปลง ในส่วนของรายละเอียด/กิจกรรมท่ีต้องด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2562 จะได้จัดส่งทางหนังสือ 
ให้ส านักงานประมงจังหวัดฯ ทราบต่อไป  

มติที่ประชุม - รับทราบ   
                      ๓.๓  โครงการที่ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นหนังสือ
แจ้งจากกรมประมงแล้ว ประกอบด้วย โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์   โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่(ติดตามแปลงเก่า) โครงการธนาคารสินค้าเกษตร โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร(Food 
Safety) โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.) โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตสินค้าประมง(งานควบคุมท าการ
ประมงและบริหารจัดการแหล่งน้ า) โครงการ Smart Farmer โครงการ Zoning By Agri-map และ โครงการ 
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่และพัฒนาเกษตรอินทรีย์) และ กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนฟาร์ม 
ทั้งนี้  โครงการที่ถูกยกเลิกและไม่มีงบประมาณรองรับ เช่น ประมงอาสา และ โครงการส่งเสริมเกษตรกร
ด้านการประมง   

 
ประธานฯ - ให้ประมงอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอได้ด าเนินการเขียนขอ
อนุญาตเดินทางไปราชการ ของเดือนตุลาคม 2561 ได้เลย และก าหนดจัดส่งใบส าคัญค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการประจ าเดือน ตุลาคม 2561 เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ   
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงาน (ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์) 

4.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม) 
                              ๔.๑.๑ การจัดสรรเป้าหมายโครงการและกิจกรรมให้ประมงอ าเภอ/ผู้รับผิดชอบ
อ าเภอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ได้จัดสรร (รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม) 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ 4.1.1.1 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์    
- แผนจ านวน 40 ราย เป็นเกษตรกรอ าเภอกุฉินารายณ์  (ปี 2562) 
- แผน จ านวน 25 ราย เป็นเกษตรกรอ าเภอเขาวง (ปี 2561)  

    4.1.1.2  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ติดตามแปลงเก่า)  
  - ด าเนินการของแปลงประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 30 ราย               

เป็นกลุ่มเกษตรกรของต าบลล าคลอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
  - ด าเนินการของแปลงประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 50 ราย                 

เป็นกลุ่มเกษตรกรของต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 
/4.1.1.3 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า..... 



5 
 

4.1.1.3 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร(Food Safety)  
  - แยกเป็น GAP กุ้งก้ามกราม 30 ราย เป็นเกษตรกรของอ าเภอยางตลาด 

จ านวน 20 ราย และอ าเภอห้วยเม็ก 10 ราย  
  - แยกเป็น SL อ่ืนๆ จ านวน 30 ราย เป็นเกษตรกรของอ าเภอเมือง

กาฬสินธุ์ 10 ราย อ าเภอกุฉินารายณ์ 10 ราย และอ าเภอสหัสขันธ์ 10 ราย 
 4.1.1.4 โครงการ Smart Farmer  จ านวน 250 ราย อยู่ระหว่างจัดสรรให้

ประมงอ าเภอทั้ง 7 อ าเภอ 
 4.1.1.5 โครงการ Zoning By Agri-map จ านวน 200 ราย อยู่ระหว่างรอ

ข้อมูลของพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดส่งให้ 
 4.1.1.6 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ) จ านวน

เกษตรกรท่าเดิม 2,173 ราย ทั้งจังหวัด ในส่วนของประมงจังหวัดที่ต้องด าเนินการคัดเลือก มี 2 อ าเภอ คือ    
อ าเภอสมเด็จ    จ านวน 130    ราย 
อ าเภอสหัสขันธ์    จ านวน 129    ราย 

            รวมเป็น           259    ราย 
 4.1.1.7 กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนฟาร์ม ทางกรมประมงได้จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังต้องรอแผนงานที่กรมตะได้ระบุให้ด าเนินการก่อน จะได้แจ้งให้ทราบ
ต่อไป 

 4.1.1.8 โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) แผนทั้งหมด 18 ศูนย์ฯๆ อ าเภอละหนึ่ง
ศูนย์ฯ เป็นศูนย์เครือข่ายใหม่อีก 18 ศูนย์ เน้นอ าเภอยางตลาดให้เป็นศูนย์ฯ กุ้งก้ามกราม ซึ่งในส่วนของศูนย์
หลักมีเงินอุดหนุนศูนย์ฯ ละ 2,500 บาท ศูนย์เครือข่ายใหม่ศูนย์ฯ ละ 5,000 บาท ในส่วนของศูนย์เครือข่าย
เดิม 1 อ าเภอ 4 ศูนย์เครือข่ายด าเนินการซื้อปัจจัยการผลิตจ านวน 4 ศูนย์ฯ ละ 8,000 บาท ซึ่งทางกลุ่ม
ส่งเสริมจะได้จัดส่งให้หนังสือให้ประมงอ าเภอทราบในรายละเอียดต่อไป 

4.1.1.9 โครงการอ่ืนๆ ต้องรอความชัดเจนคือ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่                  
รอแผนจากเกษตรจังหวัด 
             ๔.๑.๒ การแจ้งเตือนเกษตรกร กรณีโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว จะปิดการระบายน้ า  
                        - เพ่ือซ่อมแซมคลองตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ประชุม JMC เดือนธันวาคม 
๒๕๖๑) รวมทั้ง การแจ้งเตือนเกษตรกรกรณีการเลี้ยงสัตว์น้ าในฤดูหนาว 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ   
 

๔.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)                  
 หก.บริหารจัดการฯ     ๔.๒.๑ ผลการออกใบอนุญาตการเลี้ยงปลาในกระชัง ปี ๒๕๖๑  
                                    - ได้มีอ าเภอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 อ าเภอ คืออ าเภอเมือง 
จ านวน 23 ราย อ าเภอยางตลาด จ านวน 20 ราย และอ าเภอกมลาไสย จ านวน 4 ราย ในส่วนของอ าเภอ    
ที่เหลือขอให้รายงานความก้าวหน้าผลการออกใบอนุญาตดังกล่าวให้ทางกลุ่มฯ ทราบด้วย เนื่องจากระยะเวลา 
ใกล้ครบก าหนดแล้ว 
                             ๔.๒.2 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๑ 
                                 - อยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัย ปี 2561 ไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยเกษตรกรที่ได้รับ 

/ความเสียหายด้านการประมง..... 
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ความเสียหายด้านการประมง รวม 12 หมู่บ้าน 10 ต าบล 7 อ าเภอ จ านวน 36 ราย 40.25 ไร่ 27 ตาราง
เมตร ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 178,561.25 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาท
เจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลช่วยเหลือไปแล้วจ านวน 1 อ าเภอ คืออ าเภอห้วยเม็ก จ านวน 
6 ราย 5 ไร่  27 ตารางเมตร ประมาณวงเงินให้ความช่วยเหลือ 29,630. - บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อย
สามสิบบาทถ้วน) ยังคงเหลือที่ต้องขอใช้งบฉุกเฉินจากจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 8 หมู่บ้าน 10 ต าบล 7 อ าเภอ 
จ านวน 30 ราย 40.25 ไร่ ประมาณการวงเงินให้ความช่วยเหลือ 148,931.25 บท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปด
พันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งได้น าเข้าที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 
                             ๔.๒.๓ การคัดเลือกแหล่งน้ าโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๒     
                                - ด าเนินการคัดเลือกแหล่งน้ าสาธารณะหนองค ามะโฮ หมู่ 7  ต าบลค าเหมือด
แก้ว อ าเภอห้วยเม็ก จ านวน 49 ไร่ ชาวบ้านและผู้น าให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมในโครงการ นี้มาก     
                             ๔.๒.๔ ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการบริหารจัดการทรัพยากรประมงใน 
เขื่อนล าปาว                                  

    - ด าเนินการจัดประชุมในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ ในเวลา 09.00 – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจ านวน     
30 ราย สรุปได ้5 เรื่อง ดังนี้ 

 1.ทางด้านวิชาการ ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ดิน การวิเคราะห์และ 
ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าในเขื่อนล าปาว 

2.ทางด้ านกฎหมาย ตามพระราชก าหนด ปี  พ .ศ .2558 อวนทับตลิ่ ง                               
ยอขันช่อ(แพสะดุ้ง)  ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือผิดกฎหมาย ทางกลุ่มฯ จะได้น าเข้าหารือในการ 
ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดต่อไป 

3. การรายงานผลการสรุปงบชลประทาน ปี 2561 ในการจัดแนวเขตวางทุ่น               
เขต อนุรักษ์ในเขื่อนล าปาว จ านวน 24 จุด และเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า 4 จุด 

 4. การเก็บสถิติผลผลิตสัตว์น้ ารอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว มอบให้คุณพอพงษ์     
กาบเกษร   และคุณวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา เข้าสุ่มตรวจชาวประมงดังกล่าวด้วย 

ประธานฯ -มอบหมายให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าอ าเภอท่ีมีพ้ืนที่ติดรอบอ่างเก็บ 
น้ าเขื่อนล าปาว ไปส ารวจชาวประมงที่ท าการประมงรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาวด้วย 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ   

๔.๓ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม) 
                    ๔.๓.1 ผลการประชุมรับฟังมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระ                  

แก่ประชาชน(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน (พรบ.อ านวยความสะดวกฯ 
พ.ศ.๒๕๕๘) 

                            - การจัดท ากระบวนงานของส านักงานประมงจังหวัดและส านักงานประมง
อ าเภอ ทางกลุ่มฯ ได้ด าเนินการจัดส่งรายละเอียดกระบวนงานของส านักงานประมงจังหวัดและส านักงาน
ประมงอ าเภอทางเมลล์ส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ตรวจสอบ ศึกษา                   
ท าความเข้าใจ และได้ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบุให้อย่างเคร่งครัดด้วย 

 
/การลงโทษข้าราชการหากไม่ปฏิบัติ..... 



7 
 

                             - การลงโทษข้าราชการหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการและ พรบ.ดังกล่าว ถ้า
หากข้าราชการท่านใดไม่ปฏิบัติตามกระบวนงานที่ระบุไว้ในข้างต้นแล้ว หากมีประชาชนฟ้องร้องมีโทษหนัก           
ถึงข้ันไล่ออกจากราชการ  

๔.๓.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมประมง ปี ๒๕๖๒ และ การจัดสรร
งบประมาณให้แก่ประมงอ าเภอ/หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าหน้าที่และการเร่งรัดการเบิกจ่าย  

        - ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว จ านวน 
50  เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งปี และขอความร่วมมือให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้
จัดส่งใบส าคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเดือน ตุลาคม 2561 ได้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
(งวดแรก)  

๔.๓.๓ การตรวจครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
                                      - ด าเนินการและจัดส่งให้กองพัสดุ กรมประมง เรียบร้อยแล้วพร้อมลงข้อมูล
ในระบบสินทรัพย์ ที่กรมได้ระบุไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ในส่วนของงบลงทุนทางส านักงาน
ไม่ได้รับจัดสรร แต่ถ้าหากข้าราชการท่านใดประสงค์ที่จะขอปรับปรุงบ้านพักขอให้จัดส่งรายละเอียด พร้อม
แนบรายการปรับปรุงให้ทางกลุ่มด้วยฯ  

๔.๓.๔ ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๒ (ปล่อยกุ้ง
ก้ามกราม) 
                                      - อยู่ระหว่างเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์อนุมัติโครงการ ต่อไป 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
                              ๕.๑ การควบคุมการใช้ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และ การอยู่เวรรักษาการณ์ของ
ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งส านักงานฯ ที่ได้ระบุแต่ละเดือนด้วย  
                              ๕.๒ การเปิด-ปิดแอร์ ในส านักงานฯเพื่อควบคุมค่าไฟฟ้าของหน่วยงาน  ให้เปิด
ในเวลา 10.00 – 11.00 น. และในเวลา 13.00- 14.30 น.  

มติที่ประชุม   -รับทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประธาน ฯ  ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา   12.00 น. 

 
           ขวัญฤทัย                           จินตนา 

      (นางสาวขวัญฤทัย  จุทาแสง)         (นางจินตนา แก้วบุญ)  
                        เจ้าหน้าที่ธุรการ                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    

         ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


