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รายงานการประชุมประจ าเดือน มีนาคม 2562 
ครั้งที่  3/2562 

วันอังคาร ที่  26  มีนาคม  2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายอ าพล  จินดาวงค์   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายเสกสรร ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
3. นางจินตนา แก้วบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
4. นางประมวลมิตร อภิธนกุล  ประมงอ าเภอยางตลาด 
5. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล  ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
6. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ 
7. นางกฤษณา เขามีทอง  ประมงอ าเภอสหัสขันธ์ 
8. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ าเภอห้วยเม็ก 
9. นายศิริพงษ์ ข้องหลิม   ประมงอ าเภอสมเด็จ 
10. นางชาคริยา ชินพร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11. นางสาวคัทลียา แสนสงค์  นักวิชาการประมง  
12. นายพอพงษ์ กาบเกสร  นักวิชาการประมง 
13. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
14. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายศุภชัย บุตโลบล         (แทน)    ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจดืกาฬสินธุ ์
2. นายสมพงษ์ จ่ายประโคน   (แทน)  หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสนิธุ์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายส ารวย ชมพุฒ  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ติดราชการ 
2. นายเพลิน โตเกษม  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   ติดราชการ 
3. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   ติดราชการ 

 
 

 
 

/เริ่มประชุมเวลา..... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

  ที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอ าพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในที่ประชุม   
กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1.1 เรื่องส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าเดือน
มีนาคม 2562  

- เนื่องจากส านักงานประมงจังหวัดฯ มีวาระเร่งด่วน จึงให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้า
ประชุมก่อน ส่วนรายละเอียดการประชุมของจังหวัดกาฬสินธุ์ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

     
                   ๑.๒  โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน ครั้งที่ 
6/๒๕๖๒  

        - วันที่ ๒3  เมษายน  ๒๕๖๒  ณ ชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง ต าบลล าหนองแสน 
บ้านหนองกุงเผือก อ าเภอหนองกุงศรี ประสานพันธุ์ปลากับ ศพจ.กาฬสินธุ์ 

มติที่ประชุม  - รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่  2/2562 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                      ๓.๑ จังหวัดกาฬสินธุ์ขอรับการสนับสนุนเรือตรวจการประมงเพื่อท าพิธีตักน้ าไปร่วม
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (4-6 พค.2562) 
                            - ได้มีหนังสือจังหวัดฯ ถึงอธิบดีกรมประมงไปแล้ว ก าหนดใช้เรือในวันที่4,6 เมษายน 
2562 ณ แหล่งน้ ากุดน้ ากิน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์) ได้โทรศัพท์ประสานงานกับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้คุณส ารวย ชมพุฒ หัวหน้ากลุ่ม
บริหารจัดการประมง รับผิดชอบในการประสานงานต่อ 

มติที่ประชุม -  รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย  

  3.2 ประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12  
   - นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 
จะเดินทางประชุมตรวจติดตามงานพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ห้อง
ประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้คุณเสกสรร ดวงศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริม
การประมง เข้าร่วมประชุมและจัดส่งข้อมูลรายงานส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตามก าหนด  

มติที่ประชุม -  รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๓.3 การเตรียมบ่อปลาในโรงเรียนเพื่อรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี 

        - ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันเตรียมแหล่งน้ าและปล่อยลูกปลากินพืชไปแล้วเมื่อวันที่ 

/21 มีนาคม 2562..... 
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21 มีนาคม 2562 ก าหนดการรับเสด็จฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 (รอความชัดเจนจากจังหวัดกาฬสินธุ์
ต่อไป)  
มติที่ประชุม -  รับทราบและด าเนินการ  

                       ๓.4 คณะท างานพิจารณาการเลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                           - วันนี้ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. จะมีการประชุมคณะท างานพิจารณาเลี้ยง
ปลากะพงขาวในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็น
ประธาน ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้เชิญตัวแทนบริษัทเบทาโกร เข้ามาให้ข้อมูล
แนวทางการส่งเสริมและสัญญาการเลี้ยงปลากับเกษตรกรด้วย เมื่อได้ผลจากการประชุมดังกล่าว จะได้น า
ข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดต่อไป 

มติที่ประชุม -  รับทราบและด าเนินการ  
                      ๓.5 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ 
                           - ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในส่วนของหน่วยป้องกันฯ ขอรายงานดังนี้ 
ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ปริมาณน้ าในเขื่อนมีประมาณร้อยละ 40 ของน้ าทั้งหมด ซึ่งถือว่า   
มีน้อยกว่าทุกปี  

- กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการท าการประมงพ้ืนที่แหล่งน้ าจืด แผนมีจ านวน 41 ครั้ง  
ผลด าเนินการแล้ว 22 ครั้ง   

- จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน  แผนทั้งปี จ านวน 6 ครั้ง ผล 3 ครั้ง  
- ยุวประมง   แผนทั้งปี จ านวน 1 ครั้ง 40 ราย 
- รายงานผลคดีการกระท าผิด พ.ร.ก.การประมง รวมทั้งปีมีจ านวน 29 คดี ผู้ต้องหาจ านวน 

7 ราย เป็นคดีใช้ไฟฟ้าช็อต 5 ราย ,ใช้เครื่องมือกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า 2 ราย 
- งบประมาณ (งบปกติ) เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน 60.23 เปอร์เซ็นต ์ 
- งบประมาณท่ีได้รับจากกรมชลประทาน เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 41.66 เปอร์เซ็นต์    

มติที่ประชุม -  รับทราบ   
      3.6  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์  

                               - ผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ แผนการปฏิบัติงานร่วม
ส านักงานประมงจังหวัดและประมงอ าเภอในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากศูนย์วิจัยฯ มีภารกิจเร่งด่วน              
ในส่วนของรายงานผลการปฏิบัติงานทางศูนย์ฯ จะได้จัดส่งเป็นหนังสือให้กับส านักงานประมงจังหวัดฯ              
ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงาน (ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์) 

4.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม) 
                             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 
                                       - ติดตามการอนุมัติการฝึกอบรมหลักสูตรแปรรูปกุ้งก้ามกราม จ านวน 2 กลุ่ม
ได้รับส าเนาหนังสือจากกองเจ้าหน้าที่ให้อบรมบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางกลุ่มจะได้ก าหนดจัดอบรม 
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2562  

/และกลุ่มเกษตรกรต าบล..... 
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และกลุ่มเกษตรกรต าบลล าคลอง อ าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่  25-26 มีนาคม 2562 
                            ๔.๑.๒ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
                                     - การคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ ปี 2562 เป็นของอ าเภอสหัสขันธ์ 129 
ราย และอ าเภอสมเด็จ 130 ราย รวม 259 ราย อ าเภอสหัสขันธ์ จะด าเนินการอบรมเกษตรกร ในวันที่ 1-6 
เมษายน 2562 นี้  
              ๔.๑.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (ศพก.) 
                                       - การคัดเลือกเครือข่ายดีเด่น ๒ รายพร้อมสนับสนุนปัจจัย/เงินอุดหนุน 
(ก าหนดส่ง..25...มีนาคม ๒๕๖๒) และแผนการจัดซื้อปัจจัยและเบิกจ่ายเครือข่ายเก่า ปี ๒๕๖๐-๖๑ ส่งข้อมูล
ภายในวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 พร้อมนี้ทางกลุ่มโดยคุณเพลิน โตเกษม ได้คัดเลือกเครือข่ายส่งให้กรม
เรียบร้อยแล้ว 
                             ๔.๑.๔ กิจกรรมพัฒนามาตรฐานฟาร์ม (Food Safety) 
                                      - การเตรียมความพร้อม/ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานถึงศูนย์ฯ แผนจ านวน 
30 ฟาร์ม ผล 30 ฟาร์ม แยกเป็น GAP กุ้งก้ามกรามแผน 30 ฟาร์ม ผล 38 ฟาร์ม ส่งถึงกองฯ เรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (ด าเนินการให้ไวได้ใบรับรอง) 
                             ๔.๑.๕ โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์  
                                        - ผลการด าเนินงานอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน 
เกษตรอินทรีย์ ส่งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ถึง กพจ.เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 40 ราย  
                             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)   
                                        -ผลการฝึกอบรมเกษตรกรแผนจ านวน 250 ราย จัดอบรมแล้วจ านวน 5  
อ าเภอยังคงเหลืออีก 2 อ าเภอที่ยังไม่ได้อบรมมีอ าเภอสมเด็จ 35 ราย และอ าเภอกมลาไสย จ านวน 35 ราย  
                             ๔.๑.๗ โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning By Agri-map)  
                                        -ผลการฝึกอบรมคัดเลือกเกษตรกรและการติดตามเกษตรกรรายเก่า ทาง 
ศพจ.กาฬสินธุ์ อบรมจ านวน 140 ราย มอบปัจจัยแล้วจ านวน 118 รายๆละ 600 ตัว ยังคงเหลือติดตาม
เกษตรกรรายเก่า ปี 2561 จ านวน 200 ราย  
                                        -บันทึกข้อมูลพร้อมพิกัดในแบบ Zoning 01 ในระบบออนไลน์ พด.ภายใน 
22 กพ.62 จ านวน 200 ราย เมื่อวันที่16 มกราคม 2562 ถึง กพจ.เรียบร้อยแล้ว 
                             ๔.๑.๘ ผลการติดตามเกษตรกรโครงการไทยนิยมยั่งยืนของปี ๒5๖๑  

                            - แผนที่ต้องด าเนินการบันทึกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จ านวน 2,500 ราย 
ด าเนินการแล้ว 95 เปอร์เซ็นต์ ยังได้บันทึกข้อมูลประมาณ 700 ราย จะให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
2562 นี้  
                             ๔.๑.๙ การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนฟาร์ม  
                                         -แผนและผลการด าเนินงาน แผนมีจ านวน 12,000 ราย ให้ประมงอ าเภอ
ทุกท่านรับรายละเอียดรายชื่อเกษตรกร ได้ที่กลุ่มพัฒนาฯ สามารถทยอยจัดส่งข้อมูลได ้

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการตามระยะเวลาที่กรมประมงได้ก าหนด 

                   ๔.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)                 
                             ๔.๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562 และติดตาม
แหล่งน้ าเก่า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเข้าตรวจโครงการดังกล่าวฯ ทั้งแหล่งใหม่ และแหล่ง
เก่า ในระหว่างวันที่  27 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว  

/4.2.2.โครงการ/กิจกรรม..... 
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                              ๔.๒.2.โครงการ/กิจกรรมงบจากกรมชลประทาน 
                                         - แผนปฏิบัติงาน การวางทุ่น /ตรวจคุณภาพน้ าและดินใต้กระชัง/ควบคุม
เลี้ยงปลากระชัง/มาตรฐานฟาร์ม ก าหนดวางทุ่นไม่เกินวันที่ 25 มีนาคม 2562 มีจ านวน 5 จุดที่อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จ านวน 3 จุด และอ าเภอหนองกุงศรี จ านวน  2 จุด ทางกลุ่มจะได้ท าหนังสือแจ้งให้บริษัทผู้รับจ้าง 
เข้าด าเนินงานวางทุ่น ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562 นี้ 

มติที่ประชุม    - รับทราบและด าเนินการ  

๔.๓ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)  
๔.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ภาพรวมทั้งหมดเบิกจ่ายแล้วเป็น 

จ านวน  58.28 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตัวชี้วัดกรมได้ก าหนดต้องเบิกจ่ายไม่ต่ ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ขอความร่วมมือให้
ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านด าเนินการจัดส่งใบส าคัญให้กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ไม่เกินวันที่ 25 
มีนาคม 2562 นี้ด้วย 

๔.๓.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 1/2562 การบันทึกตัวชี้วัดในระบบ
ฐานข้อมูล ได้ด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ  DPIS ของข้าราชการทุกท่านเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
                     ๕.๑ การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ จ านวน 3 ราย ถ้ายังมีงบประมาณท่ีเหลือให้คุณ
จินตนา และประมงจังหวัดคนใหม่พิจารณาในคราวต่อไป 
  5.2 ข้าราชการย้าย ประมงอ าเภอกมลาไสย (นางสายฝน เสียงหวาน) รายงานตัวในวันที่ 
27 มีนาคม 2562 ท าหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย  

 และการเลื่อนข้าราชการไปรับต าแหน่งใหม่ ประมงจังหวัดล าปาง (นายอ าพล จินดาวงค์) 
เดินทางไปรายงานตัวที่จังหวัดล าปาง ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ให้กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ด าเนินการ
ท าหนังสือส่งตัวให้ด้วย 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ 

มติที่ประชุม - รับทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประธาน ฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 
           ขวัญฤทัย                           จินตนา 

      (นางสาวขวัญฤทัย  จุทาแสง)         (นางจินตนา แก้วบุญ)  
                        เจ้าหน้าที่ธุรการ                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    

         ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




