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รายงานการประชุมประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
ครั้งที่  6/2562 

วันอังคาร ที่  23 กรกฎาคม  2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายนรินทร์  มีวงศ์   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายส ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
3. นายเสกสรร ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
4. นางจินตนา แก้วบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
5. นางประมวลมิตร อภิธนกุล  ประมงอ าเภอยางตลาด 
6. นางสายฝน เสียงหวาน  ประมงอ าเภอกมลาไสย 
7. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล  ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
8. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ 
9. นางกฤษณา เขามีทอง  ประมงอ าเภอสหัสขันธ์ 
10. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ าเภอห้วยเม็ก 
11. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
12. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
13. นางชาครยิา ชินพร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14. นางสาวคัทลียา แสนสงค์  นักวิชาการประมง  
15. นายพอพงศ์ กาบเกษร  นักวิชาการประมง 
16. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
17. นายประยูร ฤทธิ์เรือง         พนักงานขับรถยนต์ 
18. นางสาวละอองดาว โต้ชาลี    พนักงานสถานที่ 
19. นายเทวิน  ภูจริต                ยามรักษาความปลอดภัย 
20. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายจารึก นาชัยเพิ่ม           ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ 
2. นายกฤษฎา ค าประชุม    (แทน)      หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด                 

เขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายศิริพงษ์ ข้องหลิม   ประมงอ าเภอสมเด็จ  ติดราชการ 
 

/เริ่มประชุมเวลา..... 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประขุมทราบ 
ประธานฯ  - กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ 
และหน่วยป้องกันปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ ที่ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสัญจร 
(โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่) ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 โดยท่านรองอธิบดีกรมประมง 
ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
  และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ได้ร่วมงานด้านจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยปลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ เป็นพันธุ์ปลาจ านวน 50 ถุง ซึ่งงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
  1.1 เรื่องส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าเดือน 
มิถุนายน 2562 
นายส ารวย ชมพุฒ - การโยกย้ายข้าราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่เข้ามารับต าแหน่งใหม่ที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ผู้อ านวยการสถานพินิจกาฬสินธุ์ , ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ , และท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยเข้ารายงานตัว และได้รับมอบหมายงานในส่วนที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
  1.2 การเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ปี 2562 

ประธานฯ - ได้มีหนังสือสั่งการมาเรียบร้อยแล้วโดยให้เตรียมจุดในการตรวจราชการต่างๆ และได้
มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ให้จัดเตรียมข้อมูลให้จังหวัดฯ ในวันที่ 24 
กรกฎาคม 2562 โดยให้เสนอไป 1 จุด คือในเรื่องของโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม) 
ให้เสนอไปโดยกรมประมง จะเป็นผู้รวบรวมต่อไป 
  - การตรวจราชการของผู้ตรวจราชกรม ครั้งที่ 2/2562 ได้มีก าหนดการเรียบร้อยแล้ว คือใน
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมอบให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 5 เล่ม และของกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง โดยข้อมูล     
ให้เป็นปัจจุบันด้วย 
มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.3 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ าปี 2562 
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 
ประธานฯ - ในส่วนของส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 กลุ่ม             
เข้าร่วมงานในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทั้งภาคเช้า และภาคบ่ายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 

/มอบหมายขอความร่วมมือ..... 
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มอบหมายขอความร่วมมือให้เข้าร่วมงานตามกิจกรรมในวัน และเวลา ดังกล่าว ตามที่กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ได้แจ้งให้ทราบด้วย 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.4 การจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราท าความดีด้วยหัวใจ” ตามโครงการ”1 อ าเภอ 1 ถนน  
เฉลิมพระเกียรติฯ (ถนนหมายเลขท่ี 626-628)  
ประธานฯ - ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 มีกิจกรรมทั้งภาคเช้า และบ่าย ในส่วนของส านักงานประมง
จังหวัด กาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการที่ถนนหลักกิโลเมตรหมายเลขที่ 626 -628 บริเวณ         
หน้าโกบอล์เฮ้า สาขากาฬสินธุ์ บริเวณเกาะกลางถนน โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้
น าอุปกรณ์ท าความสะอาดไป ด้วยโดยจะมีรถของส านักงานน าอุปกรณ์ไปรอไว้ให้ เริ่มกิจกรรมดังกล่าวฯ ใน
เวลา 08.30 น. และในเวลา  14.30 น. ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ ากิน 
โดยให้ท าความสะอาด ตัดแต่ง กิ่งต้นไม้ เก็บกวาดขยะ จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานให้ความร่วมมือใน
วันดังกล่าวพร้อมถ่ายภาพหลังด าเนินการ และก่อนด าเนินการทุกครั้ง เพ่ือรายงานผลการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
มติที่ประชุม - รับทราบและพร้อมปฏิบัติ 
  1.5 การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
ประธานฯ - โดยการสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราท าความดีด้วยหัวใจ ให้เจ้าหน้าที่            
ทุกท่านเข้าร่วมสมัครได้ที่ที่ว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ โดยสมัครด้วยตัวเอง พร้อมน าบัตรประจ าตัวประชาชน
ฉบับจริงไปด้วย เริ่มสมัครได้แต่งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ และพร้อมด าเนินการร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
ประธานฯ - ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านด าเนินการตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562             
โดยสามารถแจ้งแก้ไขรายงานประชุมดังกล่าวได้ที่ฝ่ายเลขา (นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง) ด าเนินการ 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  3.1 การเตรียมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ            
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ประธานฯ - ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หนองเรือ หมู่ที 16 บ้านข้าวหลาม ต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
กาฬสินธุ์ เป็นพันธุ์ปลากินพืช จ านวน 200,000 ตัว และพันธุ์ปลาบึก จ านวน 68 ตัว น ามาปล่อยในครั้งนี้ 
ซึ่งหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน ทางกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดส่ง            
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ใน 

/ส านักงานฯ..... 
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ส านักงานฯ ได้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายข้าราชการกรมประมงแต่งกาย         
ชุดน้ าเงินขาวบ่าแข็งแขนยาว ข้าราชการอื่นแต่งกายชุดสีกากี และประชาชนผู้เข้าร่วมงานใส่เสื้อโทนสีเหลือง 

ผอ.ศพจ.กาฬสินธุ์   - เนื่องจากทางศูนย์ฯ รถขนย้ายพันธุ์ปลามีจ านวนไม่พอ ขอความร่วมมือให้ทางส านักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหารถยนต์ไปล าเลียงพันธุ์สัตว์น้ า ในวันดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม - รับทราบ และพร้อมด าเนินการร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

3.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ 
หน่วยป้องกันฯ - สรุปผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 
  3.1.1 ควบคุมการเผ้าระวังการท าการประมง  เป้าหมาย 41 ครั้ง  ผล 33 ครั้ง 
  3.1.2 การจัดเวทีประชาสัมพันธ์แนะน าให้ความรู้ เป้าหมาย 6 ครั้ง  ผล 3 ครั้ง 
  3.1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  เป้าหมาย 1 ชุมชน ผล 1 ชุมชน 
  3.1.4 อบรมยุวประมง    เป้าหมาย 1 ครั้ง  ผล 1 ครั้ง
  ผลคดี ในเดือนกรกฎาคม 2562 การใช้ยอขันช่อ จ านวน 2 คดี ไม่มีผู้ต้องหา และการใช้
แห  จ านวน 6 คดี ได้ผู้ต้องหา จ านวน 6 ราย  
  สรุปผลคดี ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด ดังนี้  
  1. การใช้ไฟฟ้าซ็อต จ านวน 5 คดี  ผู้ต้องหา 4 ราย  
  2. การใช้โพงพาง จ านวน 2 คดี   ผู้ต้องหา – ราย  

3. อวนทับตลิ่ง  จ านวน 16 คดี  ผู้ต้องหา – ราย  
4. อวนรุน  จ านวน 2 คดี ผู้ต้องหา 3 ราย  
5. ลอบพับ  จ านวน 2 คดี  ผู้ต้องหา 1  ราย  
6. กางก้ัน  จ านวน 11 คดี  ผู้ต้องหา -  ราย  
7. ยอขันช่อ  จ านวน 2 คดี  ผู้ต้องหา -  ราย  
8. การใช้แห  จ านวน 6 คดี  ผู้ต้องหา 6 ราย  
   รวมจ านวน 40 คดี ผู้ต้องหา 14 ราย  
ผลการเบิกจ่าย งบปกติ ที่ได้รับจากกรมประมง เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ  

90.93 เปอร์เซ็นต์ และงบที่ได้รับจากกรมชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 66.58 เปอร์เซ็นต์  

ประธานฯ - ขอความร่วมมือข้อมูลจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติในภาพรวมของหน่วยป้องกันฯ ที่ได้ 
ด าเนินการแล้ว จัดส่งเป็นรูปเล่มให้กับส านักงานประมงจังหวัดฯ ด้วย เพ่ือทางส านักงานฯ จะได้รวบรวมข้อมูล 
ดังกล่าวเป็นข้อมูลกลางให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่สนใจต่อไป  
  - และให้หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว ด าเนินการจัดส่งข้อมูลค าขอ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด่วนด้วยเพ่ือทางส านักงานประมง
จังหวัดฯ จะได้รวบรวมจัดส่งให้กับกรมชลประทานต่อไป 
 

/นายส ารวย ชมพุฒ..... 
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นายส ารวย ชมพุฒ – ได้รับแจ้งจากประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ ว่าที่หนองมะง้อง ได้มีชาวบ้านใช้กางกั้น      
กั้นล าน้ า จึงขอความอนุเคราะห์ทางหน่วยป้องกันฯ จัดท าแผนปฏิบัติงานออกตรวจบริเวณหนองน้ าดังกล่าว
ร่วมกับประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ด้วย  

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ 

3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ 
ผอ.ศพจ.กาฬสินธุ์  - สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
  3.2.1 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า  แผนทั้งปี 4,000,000 ตัว  ผลผลิตประจ าเดือน
มิถุนายน 2562  มีจ านวน  650,242 ตัว ผลสะสมทั้งหมด 2,920,842 ตัว เหลือที่ ต้องด าเนินการผลิต
จ านวน 1 ล้านกว่าตัว ซึ่งคาดว่าจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562  
  3.2.2 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย แผนประจ าเดือนมิถุนายน   
2562 มีจ านวน 250,000 ตัว ผลการปล่อยมีจ านวน 300,000 ตัว ผลการปล่อยสะสมทั้งหมดปล่อยไป
แล้ว จ านวน  8,900,000 ตัว แผนที่ต้องด าเนินการทั้งปีมีจ านวน 9,000,000 ตัว  
  3.2.3 โครงการ Smart Farmer อบรมไปแล้วตั้งแต่ไตรมาสแรกจ านวน 250 ราย และใน 
ส่วนของการประเมินของส านักงานประมงจังหวัดฯ ได้ด าเนินการสอบถามแล้วว่าผ่าน จ านวน 250 ราย และ 
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากส านักงานประมงจังหวัดฯ ได้ท าหนังสือแจ้งให้ทางศูนย์ฯ ทราบด้วย เพ่ือจะได้
รวบรวมส่งกรมประมงต่อไป  

ประธานฯ - มอบคุณคัทลียา แสนสงค์ จัดส่งหนังสือให้ศูนย์ฯ ด้วย  
  3.2.4 โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าเกษตร ในปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ   
2562 ได้มอบพันธุ์ปลาให้ครบเรียบร้อยแล้ว ส าหรับในปี 2562 ได้ด าเนินการส ารวจอัตราการเจริญเติบโต      
ของปลาที่ปล่อยตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว   
ประธานฯ - ในส่วนของการประกวดโครงการธนาคารผลผลิตฯ ของส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้ส่งแหล่งน้ าโครงการฯ ของปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วมประกวดด้วย ซึ่งทางคณะกรรมการจะได้เข้ามา
ตรวจภายในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งยังมีงานที่ต้องด าเนินการคือเรื่องของการจัดสรรปันผลประโยชน์ของ
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมอบให้คุณส ารวย ขมพุฒ ประสานนัดหมายคณะกรรมการโครงการฯ          
นัด ประชุม/ประชาคม ส่งข่อมูลให้ทันภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562  
  3.2.5 โครงการ Zoning by Agri-map มอบปัจจัยการผลิต ทั้งหมด 200 ราย ครบทั้ง 
200 ราย เรียบร้อยแล้ว  

ประธานฯ - มีอ าเภอใดบ้างพบปัญหาการมอบปัจจัยการผลิตของโครงการดังกล่าวนี้หรือไม่  

ประมงอ าเภอฯ - ไม่มี  
  3.2.6 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 แผน 2,173 ราย            
ทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนมอบพันธุ์สัตว์น้ าไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนที่ปล่อยไปได้ด าเนินการไปแล้ว   
202 ราย ที่เหลือจะได้ด าเนินการทยอยจัดส่งให้ตามล าดับต่อไป และในส่วนของปีงบประมาณ 2561 ได้รับ 

/การจัดสรรงบประมาณ..... 
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การจัดสรรงบประมาณให้สนับสนุนรายเดิมรายละ 500 ตัว เรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดส่งมอบพันธุ์ปลาของ
เกษตรกรรายใหม่ปีงบประมาณ 2562 ให้แล้วเสร็จ ก่อนแล้วจึงจะเริ่มทยอยมอบปัจจัยการผลิตของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2561 ต่อไป 
  3.2.7 กิจกรรมตรวจสอบฯ แผนประจ าปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 451 ราย ผลมี
จ านวน  385 ราย ซึ่งในส่วนของรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าวทางศูนย์ฯ จะได้จัดส่งเป็นหนังสือให้กับ
ส านักงานประมงจังหวัดต่อไป 
  3.2.8 โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ด าเนินการในส่วนที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบได้
ด าเนินการตามกิจกรรมที่กรมประมงก าหนด ใกล้จะครบทั้งหมดแล้ว จะมีในส่วนของให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยฯ อีกครั้งจ านวน 1 ครั้ง 
  3.2.9.โครงการเกษตรอินทรีย์ ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าครบแล้ว ยังคงเหลือการ 
คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่างจ านวน 3 ราย สงให้กรมประมงต่อไป  
  3.2.10 โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกรมประทาน 2562 ในส่วนของพันธุ์ปลาแผนมี
จ านวน  2,000,000 ตัว ผลปล่อยมีจ านวน 1.6 ล้านตัว ในส่วนของกุ้งแผนมีจ านวน 1.5 ล้านตัว ผลปล่อย
ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว   
มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน (ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานประมง 
จังหวัดกาฬสินธุ์) 
  4.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม) 
   4.1.1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ปี 2561 ต าบล
ล าคลอง จ านวน 30 ราย และปี 2562 กุ้งก้ามกรามของต าบลบัวบาน จ านวนเกษตรกร 50 ราย 
   - ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการเดินทางตรวจประเมินคัดเลือก
แปลงใหญ่ด้านประมง ประจ าปี 2562 ที่แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ของต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

- ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ได้จัดประชุมชี้แจงการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 และ
การจัดท าข้อมูลส ารวจเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรกุ้งก้ามกราม ปี 2562  

- สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 80 รายๆ     
ละ 20 ซอง 

ประธานฯ - มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ จัดเตรียมข้อมูลเป็นรูปเล่มเพ่ือให้คณะกรรมการที่จะเข้า
ตรวจประเมินฯ ได้ทราบและผลการปฏิบัติงานของโครงการดังกล่าว และมอบให้ประมงอ าเภอเมืองประสาน 
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม) ต าบลล าคลอง เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านรองรับการตรวจของ
คณะกรรมการฯ ด้วย 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ 

/4.1.2 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่..... 
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4.1.2 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 18 อ าเภอ มีเกษตรกรทั้งหมด               
2,173 ราย เกษตรกรที่ได้รับมอบปัจจัยการผลิตไปแล้วมีจ านวน 1,582 ราย โดยแยกเป็นรายอ าเภอที่ได้รับ
ไปแล้วดังนี้ 1. อ าเภอสมเด็จ, 2. อ าเภอสหัสขันธ์, 3. อ าเภอร่องค า, 4.  อ าเภอฆ้องชัย, 5.อ าเภอห้วยผึ้ง,        
6. อ าเภอเมื่องกาฬสินธุ์, 7. อ าเภอท่าคันโท, 8. อ าเภอเขาวง,  9. อ าเภอกุฉินารายณ์  และ 10. อ าเภอ           
หนองกุงศรี ที่เหลืออีก 8 อ าเภอจะได้ด าเนินการจัดส่งให้เสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2562 นี้ 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ  
๔.๑.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (ศพก.) 

กิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม โดยได้ด าเนินการครบทั้ง 6 กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือกิจกรรมถ่ายทอด 
เทคโนโลยีด้านการประมง (200 ราย ต่อ ศพก.) แผนมีจ านวน 3,600 ราย ผลมีจ านวน 2,928 ราย 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ 
๔.๑.๔ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน มีจ านวน 3 กิจกรม ดังนี้  
 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มฯ (รายใหม่) 

แผนมีจ านวน 60 ฟาร์ม ผลมีจ านวน 74 ฟาร์ม โดยแยกเป็นแบบ SL แผน 30 ฟาร์ม ผล 30 ฟาร์ม , GAP 
กุ้งก้ามกราม จ านวน 30 ฟาร์ม ผล 40 ฟาร์ม , GAP สัตว์น้ าอื่นๆ ผลมีจ านวน 4 ฟาร์ม 

 2. ส่งค าขอรับการรับรองของเกษตรกรให้หน่วยตรวจประเมิน (รายใหม่)
แผนมีจ านวน 60 ฟาร์ม ผลมีจ านวน 74 ฟาร์ม โดยแยกเป็นแบบ  SL แผน 30 ฟาร์ม ผล 30 ฟาร์ม ,      
GAP กุ้งก้ามกราม จ านวน 30 ฟาร์ม ผล 40 ฟาร์ม , GAP สัตว์น้ าอื่นๆ ผลมีจ านวน 4 ฟาร์ม 

3. จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เฉพาะรายที่ สนง.ปจ.เตรียม
ความพร้อมและส่งค าขอให้หน่วยตรวจประเมิน) แผนมีจ านวน - ฟาร์ม ผลมีจ านวน 52 ฟาร์ม โดยแยกเป็น
แบบ SL แผน - ฟาร์ม ผล 20 ฟาร์ม , GAP กุ้งก้ามกราม จ านวน - ฟาร์ม ผล 29 ฟาร์ม , GAP สัตว์น้ าอ่ืนๆ 
ผลมีจ านวน 3 ฟาร์ม 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
๔.๑.๕ โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ เกษตรกรมีความพร้อมและยื่นขอการ

รับรอง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประจ าปี 2561-2562 รวมเป็นจ านวน 10 ราย ซึ่งส่งความ
พร้อมแล้วจ านวน 5 ราย 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
๔.๑.๖ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร Smart Farmer  ครั้ง
ที่ 1 แผนจ านวน 250 ราย ผลมีจ านวน 250 ราย  

2. ถอดองค์ความรู้  Smart Farmer ต้นแบบ แผนมีจ านวน 3 ราย                 
ผล 3 ราย 

3. ติดตามและประเมินผล แผน 250 ราย ผล – ราย 
โดยให้ประมงอ าเภอทุกท่านด าเนินการจัดส่งข้อมูลเกษตรกรถอดองค์ความรู้ อ าเภอละ 3 ราย ให้กับกลุ่ม
พัฒนาฯ ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้ 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

/4.1.7 โครงการส่งเสริมฯ..... 



8 
 

๔.๑.๗ โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning By Agri-map) ดังนี้ 
1. ส ารวจและประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร แผนมีจ านวน 200 

ราย ผลมีจ านวน 200 ราย ครบเรียบร้อย 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม (โดย ศพจ.กาฬสินธุ์) แผน

มีจ านวน 200 ราย ผล 200 ราย ครบถ้วนเรียบร้อย 
3. ติดตามและประเมินผล (รายใหม่ปี 2562) ให้ค าแนะน าถ่ายทอด

ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (โดย ศพจ.กส) แผนมีจ านวน 400 ราย ผลมีจ านวน 234 ราย ติดตามและ
ประเมินผล 1 ครั้ง/ราย แผนมีจ านวน 200 ราย ผล – ราย ติดตามและประเมินผล (รายเก่า ปี 2561) แผน 
200 ราย ผลมีจ านวน 200 ราย 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 

๔.๑.๘ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์  
ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา หมู่ที่ 2 บ้านโพน ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ การแต่งกาย 
เสื้อโทนสีเหลือง  

ประธานฯ  - มอบคุณเพลิน โตเกษม ประสานรับพันธุ์ปลากับ ศพจ.กาฬสินธุ์ และน าเจ้าหน้าที่จัด
สถานที่ดังกล่าวด้วย  

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ   
๔.๑.9 ความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนฟาร์ม เป้าหมายมีจ านวน   

11,302 ราย  ได้ด าเนินการกรอกข้อมูลไปแล้ว 7,401 ราย คิดเป็นร้อยและ 65.47 เปอร์เซ็นต์ ให้ประมง  
อ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอที่ยังด าเนินการให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่   
31 กรกฎาคม 2562 นี้ด้วย 

ประธานฯ  - อ าเภอยางตลาด อ าเภอห้วยเม็ก และอ าเภอห้วยผึ้ง ซึ่งมีเป้าหมายที่จะต้องรีบด าเนินการที่
เหลืออยู่มีจ านวนมาก ให้แล้วเสร็จด้วย   

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
๔.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)                 

                           ๔.๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562 และติดตามแหล่งน้ า  
เก่า ซึ่งคณะกรรมการฯ จะมาตรวจติดตามในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งทางกลุ่มฯ จะได้เตรียมข้อมูลให้ 
คณะกรรมการฯ ต่อไป       

                          ๔.๒.2 โครงการ/กิจกรรมงบจากกรมชลประทาน ทางกลุ่มได้ติดป้ายจ านวน 5 ป้าย   
ตามกิจกรรมของโครงการฯ ที่ก าหนดไว้ครบถ้วนแล้ว 

                          4.2.3 การเสนอรายชื่อแหล่งน้ าในโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ปีงบประมาณ     
2563-2564 และการประกวดแหล่งน้ าโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ หนองน้ าธรณีสงฆ์              
หมูที่3 บ้านหนองโพน และหมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์                            
4.2.4 การหารือข้อกฎหมายก่อนมีมติคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดที่เขตรักษา พันธุ์สัตว์น้ า 15 แห่ง  

 

/รวมทั้งเรื่องท าการประมง..... 
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รวมทั้งเรื่องท าการประมงในบริเวณเข่ือนล าปาวในเรื่องของแพสะดุ้ง คาดว่าได้ด าเนินการนัดหมายคณะ 
กรรมการฯ ประชุมในช่วงของเดือนสิงหาคม 2562 นี้ 
                          4.2.5 การจับพิกัดและการด าเนินงานในเขตรักษาพืชพันธุ์ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า)ทาง
กลุ่มได้ด าเนินการจับพิกัด 15 จุด เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลพิกัดดังกล่าว ให้กลุ่มศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการออกแบบร่างแผนที่แนบท้ายประกาศในล าดับต่อไป 
                          4.2.6 ผลการขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง ให้ประมงอ าเภอทุกท่านด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้มาขอขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 
2562 ยังไม่มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนท าการประมงแต่อย่างใด 

มติที่ประชุม        - รับทราบ 

                  ๔.๓ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)      
4.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณงบปกติเป็นเงิน 

จ านวน 4,091,739.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)  เบิกจ่ายสะสมทั้งปี 
เป็นเงินจ านวน 3,123,832.01 บาท ( สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบแปด
สตางค์)  คงเหลือ 604,138.99 บาท  (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทแปดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
83.05 เปอร์เซ็นต์    

4.3.2 ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด จัดส่งใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง           
ไปราชการ สิ้นสุดในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ด าเนินการจัดส่งใบส าคัญให้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด้วย 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ 

  4.4 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน มิถุนายน 2562    
   4.4.1 ประมงอ าเภอยางตลาด น าเสนอในที่ประชุมโดยภาพรวมตามโครงการฯและ 
กิจกรรมฯ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงด าเนินการครบเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งงานยกระดับการแปรรูป  
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า และปรับปรุงทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผู้ประกอบการแปรรูป ทบ.1 และทบ.2  
และงานที่ได้รับมอบหมายจากอ าเภอ ตามท่ีได้น าเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint  ไปแล้ว  
   4.4.2 ประมงอ าเภอกมลาไสย น าเสนอในที่ประชุม ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ที่กรมประมงได้มอบหมายครบถ้วนไว้เรียบร้อยแล้ว และได้เข้าส ารวจสถานที่จัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า              
และปลูกต้นไม้  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หนองเรือ ซึ่งมีพ้ืนที่ 230 ไร่ หมู่ที่ 16 บ้านข้าวหลาม ต าบลกมลาไสย 
อ าเภอ กมลาไสย โดยได้ประสานในรายละเอียดต่างๆ ของงานไว้เรียบร้อยแล้วตามที่ได้น าเรียนที่ประชุมใน
รูปแบบของ PowerPoint  ไปแล้ว 
   4.4.3 ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ น าเสนอในที่ประชุม ผลการปฏิบัติงานของ
ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการครบถ้วนตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง
ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งจะได้ด าเนินการมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร จ านวน 115 ราย ในวันที่ 10 
กรกฎาคม  2562  และได้เข้าส ารวจข้อมูลโรงงานปลาร้าที่ด าเนินการในรูปแบบของการจ าหน่าย และได้ 
จัดส่งข้อมูลให้ทางกลุ่มพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ตลอดทั้งเข้าร่วมกิจกรรมท่ีอ าเภอได้รับมอบหมายครบถ้วน 
 

/เรียบร้อยแล้ว..... 
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เรียบร้อยแล้วตามท่ีได้น าเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint  ไปแล้ว     
   4.4.4 ประมงอ าเภอสหัสขันธ์ น าเสนอในที่ประชุม ผลการปฏิบัติงานของประมง
อ าเภอสหัสขันธ์ ได้ด าเนินการครบถ้วนตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงครบถ้วนแล้ว 
รวมทั้งจะได้ด าเนินการมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร จ านวน 129 ราย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
และเกษตรกรของอ าเภอค าม่วง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 จ านวน 75 ราย และได้เข้าร่วมกิจกรรมที่อ าเภอ
ได้รับมอบหมายครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามที่ได้น าเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint  ไปแล้ว 
   4.4.5 ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ น าเสนอในที่ประชุมผลการปฏิบัติงานของอ าเภอ
กุฉินารายณ์ได้ด าเนินการครบถ้วนตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงครบถ้วนแล้ว 
รวมทั้งและงานที่ได้รับมอบหมายจากอ าเภอไม่ว่าจะเป็นงานด้านจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับกลุ่ม
บริหารจัดการฯ คัดเลือกแหล่งน้ าเพ่ือเข้าร่วมโครงการธนาคารสินค้าเกษตร และร่วมออกหน่วยบริการ
โครงการอ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้น าเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint  
ไปแล้ว 
   4.4.6 ประมงอ าเภอห้วยเม็ก น าเสนอในที่ประชุมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ได้ด าเนินการมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลากินพืช ถังหมัก กากน้ าตาล เมล็ดพันธุ์ปอเทือง และเมล็ดพันธุ์ผัก     
ที่อ าเภอหนองกุงศรี เกษตรกรจ านวน 166 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอหนองกุงศรี เรียบร้ อยแล้ว   
ตามท่ีได้น าเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint  ไปแล้ว 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ   

ประธานฯ 5.1 รถตู้ที่ได้รับบริจาคจากส านักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งมอบให้กับ
ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ตรวจสอบสภาพรถตู้แล้ว              
ซึ่งทางฝ่ายพัสดุ (นางชาคริยา ชินพร) ได้ด าเนินการส่งเรื่องขอรับโอนครุภัณฑ์ให้กรมประมงไปเรียบร้อยแล้ว 
มอบให้พนักงาน ขับรถยนต์ (นายประยูร ฤทธิ์เรือง) ด าเนินการสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกเช้าด้วย 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ 
  5.2 การแต่งกาย ทุกวันจันทร์ ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ ทุกท่านแต่งกายชุดเครื่องแบบกรมประมงด้วย 
มติที่ประชุม - รับทราบและพร้อมปฏิบัติ 
  5.3 ข้อมูลปลาร้า มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ รวบรวมข้อมูลให้ประมงจังหวัดให้ทราบ
ด้วย เพื่อจะได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป 
มติที่ประชุม - รับทราบ และด าเนินการ 

ประธาน ฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร  

ที่ประชุม ไม่มี   

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

                                   




