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รายงานการประชุมประจ าเดือน ธันวาคม  2561 
ครั้งที่  12/2561 

วันพฤหัสบดี ที่  27 ธันวาคม  2561 เวลา 13.30 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. นางชาคริยา ชินพร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
12. นางสาวคัทลียา แสนสงค์  นักวิชาการประมง  
13. นายพอพงษ ์กาบเกสร  นักวิชาการประมง 
14. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
15. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายจารึก  นาชัยเพิ่ม               ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ 
2. นายกฤษฎา ค าประชม     (แทน) หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว  

        กาฬสินธุ์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ติดราชการ 

 
 
 

 
/เริ่มประชุมเวลา..... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

  ที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอ าพล จินดาวงค ์ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในที่ประชุม 
กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 เรื่องส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าเดือน

ธันวาคม   2561  
  - กิจกรรมของจิตอาสาต้องเหมาะสม เช่น อย่าน าจิตอาสาไปปลูกต้นไม้กรณี          

มีงบประมาณรองรับไว้แล้วหรือ เป็นงานหน้าที่ที่ราชการต้องท าอยู่แล้ว ให้ดุแลต้นไม้หน้าส านักงานให้
เรียบร้อย 

 - ทุกวันศุกร์ให้หน่วยงานที่มีส านักงานฯอยู่บนศาลากลางจังหวัดใส่ชุดไทยนุ่งผ้าซิ่น
ถือปิ่นโตมาทานอาหารกลางวันด้วยกัน  ณ  บริเวณหอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  - เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
                  ๑.๒  โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน ครั้ง

ที่ ๔/๒๕๖๒  
         - ออกหน่วยบริการวันที่ 23  มกราคม ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร    

หมู่ 1 ต าบลเหนือ  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯประสานขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลา        
จาก ศพจ.กาฬสินธุ์  

๑.๓  การร่วมจัดนิทรรศการในงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๒ 
          - ก าหนดจัดงานคร่าวๆในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากต้องให้ผ่านการเลือกตั้ง 
สส.ไปก่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดให้หน่วยงานประมงจัดตู้ปลาแสดงกุ้งใหญ่และปลาจากเขื่อนล าปาว โดยปีนี้
จังหวัดจะจัดเก็บค่าบัตรผ่านประตูคนละ ๑๐ บาท 

๑.๔   ความก้าวหน้าการจัดงานวันปลาร้าโลก ปี ๒๕๖๒ (ผลการประชุมกรรมการชุดเล็ก 
ฝ่ายต่างๆ)    - เลื่อนไปจัดในช่วงวันสงกรานต์ เปลี่ยนชื่องานเป็น “มหกรรมปลาร้าโลก” 

๑.๕  ให้ข้าราชการถือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิเลือกตั้งและเป็นกลาง
ทางการเมือง 
          - เป็นไปตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา ๘๑ และ ๘๒ 
และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 2552 หากมีข้อร้องเรียน                    
ไม่ปฏิบัติ หัวหน้าส่วนราชการต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบทันที  

๑.๖   กรมประมงได้มีค าสั่งแต่งตั้งประมงอ าเภอสมเด็จทดแทนคนเดิมที่ลาออก                      
จากราชการ 
          - นายศิริพงษ์ ข้องหลิม ต าแหน่งเดิม ประมงอ าเภอเมืองอ่างทอง ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งประมงอ าเภอสมเด็จ  
  1.7 การจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562 ของกระทรวง
เกษตรฯ ที่ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ทางส านักงานประมงจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อยู่จ านวน 2 ราย 
ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้รับทราบและพร้อม
ปฏิบัติงานแล้ว 

มติที่ประชุม  - รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

/ระเบียบวาระท่ี 2..... 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่  ๑๑/2561 ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2561 

มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                      ๓.๑ เรื่องส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ 
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) 
                            - การจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตร          
และสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2562  ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 
ทุกหน่วยงานต้องให้การสนับสนุนหน่วยละ 2,00๐ บาท ประมงมี ๓ หน่วย) 
                            - เยาวชนผู้แทนอาเซียน ๑๒ ประเทศรวม ๗๐ คน เดินทางมาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 
เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์มาดูงานที่อ าเภอเขาวง ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ (มอบคุณเพลิน ไปดูจุด
ดูงานเกษตรกรรายนายจันที ม.๑๓ ต.๑๓ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ อีกรายให้สอบถามเกษตรอ าเภอ) 
                            - การจัดท าโครงการในภาพรวมของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพ่ือขับเคลื่อนงานโดยบรรจุในการของบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 
โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต(Kalasin Green Market) งบทุกหน่วย ๖๖.๖๐ ล้านบาท ในส่วนประมง
เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ าเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปลอดภัย ๑๐๐ราย งบประมาณ 
๑.๒๐๖ ล้านบาท  และโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน งบประมาณทุกหน่วย ๙๐.๐๐ ล้านบาท หน่วยงาน
ประมงไม่ได้ของบในส่วนนี้                                                                
                      ๓.๒  หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์  
                              - ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวัง 
การท าการประมงพ้ืนที่แหล่งน้ าจืด แผนมีจ านวน 41 ครั้ง    ด าเนินการแล้ว 13 ครั้ง 

- จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน  แผนทั้งปี จ านวน 6 ครั้ง       ผล ยังไม่มี   
- ยุวประมง   แผนทั้งปี จ านวน 1 ครั้ง 40 ราย    ผล ยังไม่มี 
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตน่านน้ าภายใน แผนมีจ านวน                      

1 ชุมชน   
- สรุปรายงานผลคดีการกระท าผิด พ.ร.ก. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ รวม 22 คดี 

ผู้ต้องหา 4 ราย เป็นการใช้อวนลาก   

มติที่ประชุม - รับทราบ     

                            3.๓  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์  ผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-  โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า แผนเดือนธันวาคม 2561 จ านวน   
530,000 ตวั  ผลผลิตได้จ านวน 540,000 ตัว  ผลสะสมทั้งปี จ านวน 894,050 ตัว  
    - โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย แผนเดือน 
ธันวาคม 2561 จ านวน 100,000 ตัว ผลด าเนินงาน จ านวน 100,000 ตัว 
    - โครงการตรวจสอบและรับรองฯ แผนออกตรวจประเมินฟาร์ม เดือน 
ธันวาคม 2561 จ านวน 36 ราย ผลด าเนินงาน จ านวน 38 ราย   
 

/โครงการ smart Farmer….. 
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    - โครงการ Smart Farmer ซึ่งทางกรมประมง ให้ด าเนินการจัดอบรม               
ให้แล้วเสร็จในเดือน มกราคม 2562 จ านวน 60 เปอร์เซ็นต์ ของยอดเกษตรกร ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการ
ท าเรื่องขออนุมัติจัดฝึกอบรมส่งให้กรมประมงเรียบร้อยแล้ว ได้ก าหนดจัดอบรมในวันที่ 21-25 มกราคม 
2562 จ านวน 180 ราย จ านวน 5 รุ่นๆ ละ 36 ราย แยกเป็นรายอ าเภอ เรียบร้อยแล้ว 
    - และในส่วนของโครงการอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากท่ีกล่าวมา เช่น โครงการ 
Zoning ,เกษตรอินทรีย์, เกษตรทฤษฏีใหม่ฯ ยังอยู่ในช่วงรอด าเนินการ 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงาน (ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์) 

4.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม) 
                             ๔ . ๑ . ๑  โ ค ร ง ก า ร ร ะ บ บ ส่ ง เ ส ริ ม เ ก ษ ต ร แ บ บ แ ป ล ง ใ ห ญ่  ปี  2 5 ๖ ๒ 
                                      - แผนและผลการด าเนินงาน และ การเสนอแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓-25๖๔ 
(ต้องส่งภายใน ๒๘ ธันวาคม 2561) และ การส่งรายงานประจ าเดือน 
                            ๔.๑.๒ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  - การคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ อ าเภอสหัสขันธ์ 
ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 129 ราย และของอ าเภอสมเด็จ จ านวน 130 ราย โดยให้ทาง
เกษตรอ าเภอสมเด็จเป็นหน่วยด าเนินการคัดเลือกให้  
                                       - และในส่วนของอ าเภออ่ืนๆ ผลการติดตามรายเก่า ปี ๒๕๖๐-2561  มี 
จ านวน 2,173 ราย 
                                ๔.๑.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (ศพก.) 
                                       - ผลการคัดเลือกเครือข่ายรายใหม่ ปี ๒๕๖๒ (จ านวน ๑๘ อ าเภอ)  
                                       - ผลการเสนอขอรับเงินหมวดอุดหนุนของ ศพก.หลัก ๑๘ แห่ง และ เครือข่าย
ใหม่ ๑๘ ราย  ซึ่งทางกลุ่มฯ จะได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 นี้ 
          - การส่งรายงานขอความร่วมมือให้ทยอยส่งศูนย์ฯ ละ 100 รายก่อน 
                                ๔.๑.๔ กิจกรรมพัฒนามาตรฐานฟาร์ม (Food Safety) 
                                      - ผลการคัดเลือกเกษตรกรและการเตรียมความพร้อม/ส่งใบสมัครพร้อม
หลักฐานยังคงเหลือเกษตรกรของอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ และอ าเภอกุฉินารายณ์  
                             ๔.๑.๕ โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 
                                         -การจัดส่งรายชื่อให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์  
นที่ด าเนินการที่ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จ านวน 40 ราย รายชื่อได้จัดส่งให ศพจ.กาฬสินธุ์ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว   
                             ๔ . ๑ . ๖  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า เ ก ษ ต ร ก ร ป ร า ด เ ป รื่ อ ง  ( Smart Farmer)  
                                        - ผลการคัดเลือกเกษตรกร จ านวน 250 รายและการจัดส่งรายชื่อให้ ศพจ.
กาฬสินธุ์ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ยังคงรอรายละเอียดก าหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรต่อไป 
                              ๔.๑.๗ โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning By Agri-map)  
                                        - ผลการคัดเลือกเกษตรกรและการจัดส่งรายชื่อให้ ศพจ.กาฬสินธุ์  ซึ่งทาง
กลุ่มฯ ยังคงรอให้ทางประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอ จัดส่งใบสมัครเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพ่ือจะได้รวบรวมส่งให้ ศพจ.กาฬสินธุ์ต่อไป  
 

/4.1.8.โครงการระบบสงเสริมเกษตร..... 
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         ๔.๑.8 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่   - ติดตามแปลงใน
ปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 2 แปลง คือแปลงของปีงบประมาณ 2560 กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามต าบลล า
คลอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ านวน 30 ราย และปี 2561 กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามต าบลบัวบาน อ าเภอยาง
ตลาด จ านวน 50 ราย ด าเนนิการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องตีน้ าในบ่อเลี้ยงของเกษตรกร 

4.1.9 กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนฟาร์ม – แผนที่ได้รับจ านวน 11,302 ราย ให้
วาด Polygon จ านวน 340 ราย ทางกลุ่มฯ จะได้ด าเนินการจัดส่งรายชื่อให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอทยอยจัดส่งรายชื่อให้ภายในเดือน มกราคม 2562 นี้ 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการตามระยะเวลาที่กรมประมงได้ก าหนด 
 
                   ๔.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)                 
                             ๔.๒.๑ ผลการออกใบอนุญาตการเลี้ยงปลาในกระชัง ปี ๒๕๖๑  เป้าหมาย 527 
ราย ออกใบอนุญาตสะสมแล้วมีจ านวน  426 ราย คงเหลือ 101 ราย มีการท าหนังสือแจ้งแจ้งเตือน/การ
ประชาสัม พันธ์ กรณี เ กษตรกร ไม่ มายื่ นขอใบอนุญาต จัดส่ ง ให้ ประมงอ า เภอไป เรี ยบร้ อยแล้ ว 
                             ๔.๒.2 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๑  
                                        - กรณีอ าเภอร่องค า และ หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของอ าเภออ่ืนๆ ได้
ด าเนินการท าหนังสือยืมเงินทดรองราชการ จ านวน 31,867.50 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
บ า ท ห้ า สิ บ ส ต า ง ค์ )  จ า น ว น เ ก ษ ต ร ก ร  7  ร า ย  ส่ ง ใ ห้ ท า ง จั ง ห วั ด ฯ  ไ ป เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว                                      
                                        - ให้รายงานแจ้งกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทราบถึงผลการ
ช่วยเหลือ เนื่องจากกรมได้ท าหนังสือเวียนทุกจังหวัด เพราะบางจังหวัดเพิกเฉยไม่ด าเนินการ (การร้องเรียน               
จะตามมาภายหลัง) 

                             ๔.๒.๓ การด าเนินงานโครงการธนาคารสินคา้เกษตร ปี ๒๕๖๒ และ ติดตามแหล่ง
น้ าเก่า      - ผลการด าเนินงาน มอบคุณวุฒิพงษ์ ด าเนินการติดตามแหล่งเก่าท่ีอ าเภอดอนจาน ด าเนินการ
ร่วมกับกลุ่มคณะกรรมการฯ ว่าจะด าเนินการปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง  ส่วนแหล่งใหม่ที่อ าเภอห้วยเม็กนั้น ได้
ด าเนินการปรับปรุงตามแผนที่กรมประมงได้ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
                              ๔.๒.๔ การส่งรายงานโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม                                      
(กระชัง จระเข้ กุ้งก้ามแดง)   - ผลส่งรายงานผลการปฏิบตัิงานทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน (นส.กษ.0515/ว.
1326 ลว.31 ตค. 2561 แบบรายงาน กปม.๑ ระบุ ผลการประกาศเขต การจดแจ้ง การออกใบรับรอง ฯลฯ 
มีรายละเอียดรายชื่อเกษตรกร และ ตาม นส.ที่ ๐๕๑๓.๕/ว.๔๔๘๖ ลว. ๒ พย.๒๕๖๑ ระบุต้องส่งรายงาน 
กปม.๑ โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ตามอีเมล์ 
FOLLOWup567@Gmail.com   มอบคุณวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา ด าเนินการ ต่อไป 

                               ๔.๒.๕ การจับพิกัดและการด าเนินงานในเขตรักษาพืชพันธุ์(เขตรักษาพันธุ์   
สัตว์น้ า)   - การยกเลิกเขตรักษาพืชพันธุ์กรณีทับซ้อนกับเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า(กระชัง) ตามหนังสือกรม
ประมง ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/ว.๓๔๔ ลว.๗ มีค.2561 (ด าเนินการผ่านคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด) 

/ผลการด าเนินงาน..... 
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                                      - ผลการด าเนินงานตามที่กรมประมงสั่งการ  เช่น  การจบัพิกัด เป็นต้น และ 
ต้องรายงานผลงานถึงกองทุกสิ้นเดือน และ ผลการรายงานกรม ทางกลุ่มฯ จะได้ด าเนินการออกปฏิบัติงาน
ร่วมกับประมงอ าเภอที่มีเขตฯ ดังกล่าวด าเนินการจับพิกัดให้ชัดเจน เพ่ือด าเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ต่อไป 
                               ๔.๒.๖ การตรวจสอบข้อมูลประมงอาสาในระบบ (ก าหนดส่งภายใน ๒๗ ธค. 
2561)  - ผลการตรวจสอบและการส่งรายงานในระบบเรียบร้อยแล้ว 
                                 ๔.๒.๗ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ประมงประจ าจังหวัด/กรรมการเปรียบเทียบ (ตาม นส.กรมประมง ที่ กษ ๐๕๑๓.๕/ว.22 พย.2561)    
                                       - ได้ด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวไปที่กรมประมง
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 ครั้ง 
                                 ๔.๒.๘ การคัดเลือกแหล่งน้ าปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามงบพัฒนาจังหวัด
กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๒  - รายชือ่แหล่งน้ า ไม่ควรซ้ ากับปี 2560-2561 ที่เคยใช้งบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่ม
จังหวัดซื้อ ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 นี้ ทางกลุ่มได้จัดส่งหนังสือให้ประมงอ าเภอได้คัดเลือกแหล่งน้ าเพ่ือ
ด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว และไม่ซ้ ากับแหล่งน้ าเดิมที่เคยปล่อยในปีงบประมาณ 2560-2561 (ก าหนดส่ง
รายชื่อแหล่งน้ าภายในวันที่ 4 มค.2562) 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการตามระยะเวลาที่ได้ก าหนด 
 

                    ๔.๓ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม) 
๔.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ภาพรวมทั้งหมดเบิกจ่ายแล้วเป็นจ านวน  35.36 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งตัวชี้วัดกรมได้ก าหนดต้องเบิกจ่ายไม่ต่ ากว่า 32 เปอร์เซ็นต์ ขอความร่วมมือให้เร่งเบิกจ่ายงบอุดหนุนให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 นี้ด้วย (มอบคุณเสกสรร เร่งด าเนินการให้ด้วย) 
                               ๔.๓.๒ การออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุด
ขึ้นปีใหม่ – ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือค าสั่งดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๓ การแจกรายช่ือ/เป้าหมาย แบบฟอร์มส ารวจสถิติการประมง                           
(คุณชาคริยา)  - ประชุมครั้งก่อนคุณชาคริยา ชินพรแจ้งจะแจกเอกสารให้ประมงอ าเภอทราบภายในวันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๖๒      

๔.๓.๔ การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (คุณชาคริยา ร่วมกับ คุณพอพงศ์)   -รายงานทาง
อีเมล์ทุกวันที่ ๕ ของเดือน 

๔.๓.5 การประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงฯ เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2561                   
ที่กรมประมง  - ประชุมรับมอบนโยบายของท่านอธิบดีกรมประมง ควรมีการจัดประชม FC ทุกเดือนด้วย 
  - และการติดตามงานของคณะรัฐมนตรี หากมีการติดตามงานในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ                  
ให้เจ้าหน้าที่ประมง เข้าร่วมประชุมติดตามงานทุกครั้งด้วย และให้รายงานกรมประมงให้ทราบทุกครั้ง 
  - ตัวชี้วัดสมรรถนะของประมงจังหวัด ตามนโยบายของท่าน ผู้ตรวจเขมชาติ  จิวประสาท     
จะพิจารณา  จากการปรับปรุงเว็บไซด์ของหน่วยงานด้วย เช่นการย้ายเข้า ย้ายออก ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
เป็นต้น และการจัดส่งรายงานทางไลน์ (พิจารณา 30 เปอร์เซ็นต์) และการรายงานโครงการต่างๆ ทางกรมฯ 
ได้เน้นย้ าให้ด าเนินการจัดส่งรายงานให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ด้วย  

/มติที่ประชุม..... 
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มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการตามระยะเวลาที่ได้ก าหนด 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

มติที่ประชุม   -รับทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประธาน ฯ  ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา   16.00 น. 

 
           ขวัญฤทัย                           จินตนา 

      (นางสาวขวัญฤทัย  จุทาแสง)         (นางจินตนา แก้วบุญ)  
                        เจ้าหน้าที่ธุรการ                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    

         ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


