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รายงานการประชุมประจ าเดือน เมษายน 2562 
ครั้งที่  4/2562 

วันศุกร์ ที่  10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายส ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
2. นายเสกสรร ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
3. นางประมวลมิตร อภิธนกุล  ประมงอ าเภอยางตลาด 
4. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล  ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
5. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ 
6. นายศิริพงษ์ ข้องหลิม   ประมงอ าเภอสมเด็จ 
7. นางชาคริยา ชินพร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางสาวคัทลียา แสนสงค์  นักวิชาการประมง  
9. นายพอพงษ์ กาบเกสร  นักวิชาการประมง 
10. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
11. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายศุภชัย บุตโลบล         (แทน)    ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์  ติดราชการ 
2. นางจินตนา แก้วบุญ  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์   ลาพักผ่อน 
3. นางกฤษณา เขามีทอง ประมงอ าเภอสหัสขันธ์    ติดราชการ 
4. นายเพลิน โตเกษม  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   ติดราชการ 
5. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   ติดราชการ 
6. นางสาววรนุช ไพศาล  ประมงอ าเภอห้วยเม็ก    ลาคลอด 
7. นายพอพงศ์ กาบเกสร นักวิชาการประมง    ติดราชการ 

 
 

 
/เริ่มประชุมเวลา..... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

  ที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายส ารวย ชมพุฒ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1.1 เรื่องส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าเดือน
เมษายน 2562  

- การโยกย้ายต าแหน่งข้าราชการของส านักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ รับต าแหน่ง
ใหม ่ 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวขอบคุณหน่วยงานกรมประมงที่ร่วมงาน              
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (4-6 พค.2562) 
ที่ได้น าเรือเข้าร่วมงานตักน้ าฯ ที่สวนสาธารณะกุดน้ ากิน 

   ๑.๒  โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งท่ี 
8/๒๕๖๒  

        - วันที่ ๒3  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านท่าแห่วิทยาคม บ้านท่าแห่ หมู่ที่ 
10 ต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ประสานพันธุ์ปลากับ 
ศพจ.กาฬสินธุ์ 

มติที่ประชุม  - รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่  3/2562 ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                      ๓.๑ การเตรียมปล่อยปลาโรงเรียนพระเทพญานวิศิษฎ์อุดมวิทย์ อ าเภอห้วยผ้ึง จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
   -ร่วมรับเสด็จฯ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ในส่วนของส านักงานประมงจังหวัด
ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ปล่อยพันธุ์ปลา มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ จัดเตรียมสถานที่พร้อม
ประสานพันธุ์ปลากับ ศพจ.กาฬสินธุ์ พร้อมทั้งประสานเรื่องตู้ปล่อยพันธุ์ปลา ที่ ศพจ.สกลนคร จ านวนที่ต้อง
ปล่อย 65 ตัว มีพันธุ์ปลาตะเพียนขาว,ตะเพียนทอง,และปลานิล 

มติที่ประชุม  - รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

                      ๓.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ 
   -ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการเร่งด่วน ทางหน่วยจะได้จัดส่งรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ทราบทางหนังสือต่อไป 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

 

/3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ..... 
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     ๓.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ 
   - แผน/ผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ประจ าเดือนเมษายน 2562  แผนเดือน เมษายน 
2562 จ านวน 1,173,000 ตัว ผลปล่อยมีจ านวน 1,875,000 ตัว เป็นกุ้งก้ามกรามจ านวน 1,700,000 
ตัว กบ จ านวน 5,000 ตัว 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงาน (ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์) 

4.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม) 
                             ๔.๑.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 25๖๒ 
    -ติดตามให้ความรู้แปลงของต าบลล าคลอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ านวน 
30 ราย และด าเนินการติดตามให้ความรู้แปลงต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จ านวน 50 รายครบเรียบร้อย
แล้ว 
                            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 พร้อมทั้งส่งรายงานให้กรมประมงเรียบร้อยแล้ว  
              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) 
                                      - ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SL จ านวน 10 ฟาร์ม มาตรฐาน Gap 
กุ้งก้ามกราม 10 ฟาร์ม 
                             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)   
                                        - ประเมินความรู้เกษตรกร/คุณสมบัติและคัดกรองเกษตรกร จ านวน 250 
ราย เรียบร้อยแล้ว  
                             ๔.๑.๗ โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning By Agri-map)  
                                        -ผลการฝึกอบรมคัดเลือกเกษตรกรและการติดตามเกษตรกรรายเก่า ทาง 
ศพจ.กาฬสินธุ์ อบรมจ านวน 188 ราย มอบปัจจัยแล้วจ านวน 118 รายๆละ 600 ตัว ติดตามเกษตรกรราย
เก่า ปี 2561 จ านวน 200 ราย  
                               ๔.๑.๘ ผลการติดตามเกษตรกรโครงการไทยนิยมยั่งยืนของปี ๒5๖๑  

                            - แผนที่ต้องด าเนินการบันทึกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จ านวน 2,500 ราย 
ด าเนินการแล้ว 95 เปอร์เซ็นต์ ยังได้บันทึกข้อมูลประมาณ 700 ราย จะให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
2562 นี้  

 
 

/4.1.9 การปรับปรุงข้อมูล..... 
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                             ๔.๑.๙ การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนฟาร์ม  
                                         -แผนและผลการด าเนินงาน แผนมีจ านวน 12,000 ราย ให้ประมงอ าเภอ
ทุกท่านรับรายละเอียดรายชื่อเกษตรกร ได้ที่กลุ่มพัฒนาฯ สามารถทยอยจัดส่งข้อมูลได้ 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการตามระยะเวลาที่กรมประมงได้ก าหนด 

                  ๔.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)                 
                             ๔.๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562 และติดตามแหล่ง
น้ าเก่า ปี 2561-2562 รวม 2 แห่ง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเข้าตรวจโครงการดังกล่าวฯ 
ทั้งแหล่งใหม่ และแหล่งเก่า ในระหว่างวันที่  27 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว  

                              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 าเนินงานวางทุน่ ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562 ไว้เรียบร้อยแล้ว  
                            4.2.3. การจัดท าแผนที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
                                     - ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดท าแผนที่ที่
รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมด จ านวน 15 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ศูนย์เทคโนโลยี            
และสารสนเทศ จัดท าแผนที่และจะได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้กับส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป 
                            4.2.4. การขึ้นทะเบียนชาวประมง (ด้านน้ าจืด) 
                                     - ได้แจ้งให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอ  
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้มีอาชีพด้านการประมงให้มาขึ้นทะเบียนกับประมงอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ โดยไม่มี
การบังคับแต่อย่างใด  

มติที่ประชุม    - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
               -ไม่มี- 

ประธาน ฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร  

ที่ประชุม ไม่มี   

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 
           ขวัญฤทัย                           จินตนา 

      (นางสาวขวัญฤทัย  จุทาแสง)         (นางจินตนา แก้วบุญ)  
                        เจ้าหน้าที่ธุรการ                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    

         ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




