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รายงานการประชุมประจ าเดือน สิงหาคม 2562 
ครั้งที่  8/2562 

วันเสาร์ ที่  17  สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายวิสูตร ศศิวิมล   ผู้ตรวจราชการกรม เขต 12 
2. นายนรินทร์  มีวงศ์   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  
3. นายจารึก นาชัยเพิ่ม           ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์  
4. นายสนธยา ศตรุฆทาวุธ  หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืด         

เขื่อนล้าปาว กาฬสินธุ์  
5. นายส้ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  
6. นางจินตนา แก้วบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
7. นางประมวลมิตร อภิธนกุล  ประมงอ้าเภอยางตลาด  
8. นางสายฝน เสียงหวาน  ประมงอ้าเภอกมลาไสย  
9. นางกฤษณา เขามีทอง  ประมงอ้าเภอสหัสขันธ์ 
10. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ้าเภอห้วยเม็ก 
11. นายศิริพงษ์ ข้องหลิม   ประมงอ้าเภอสมเด็จ   
12. นางชาคริยา ชินพร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. นางสาวคัทลียา แสนสงค์  นักวิชาการประมง   
14. นายพอพงศ์ กาบเกษร  นักวิชาการประมง 
15. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
16. นายประยูร ฤทธิ์เรือง         พนักงานขับรถยนต์  
17. นางสาวละอองดาว โต้ชาลี    พนักงานสถานที่  
18. นายเทวิน  ภูจริต                ยามรักษาความปลอดภัย 
19. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายกฤษฎา ค้าประชุม          เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
2. นายปานทอง ภูเหลี่ยม   นายท้ายเรือฯ 
3. นายอุบล ทวาศรี   นายท้ายเรือฯ 
4. นางสาวรัตนาวดี กิจจา  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
5. นายสมบัติ มั่งค่ัง   พนักงานขับรถยนต์ ส.2  

 
/ผู้ไม่มาประชุม..... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายเสกสรร ดวงศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ติดราชการ 
2. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล ประมงอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์   ติดราชการ 
3. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช ประมงอ้าเภอกุฉินารายณ์    ติดราชการ 
4. นายเพลิน โตเกษม  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   ติดราชการ 
5. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  นายวิสูตร ศศิวิมล ผู้ตรวจราชการกรม เขต 12 ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และ
ด้าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประขุมทราบ 
ประธานฯ - วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วยส้านักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์ หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้้าจืดเขื่อนล้าปาว กาฬสินธุ์ ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ตรวจติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้งงานโครงการ/กิจกรรม/ของกรมประมงทีส่้าคัญ ก่อนจะเริ่มการประชุมขอเชิญ เจ้าหน้าที่
ทั้งสามหน่วยงาน แนะน้าตัวให้ทราบด้วยครับ  

- ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ แนะน้าตัวเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้                
จ้านวน 17 ราย 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์ แนะน้าตัวเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม 
ในครั้งนี้ จ้านวน 3 ราย 

- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืดเขื่อนล้าปาว กาฬสินธุ์ แนะน้าเจ้าตัวเจ้าหน้าที่ที่ 
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จ้านวน 4 ราย  
ประธานฯ - เน้นย้้าให้ความส้าคัญในเรื่องการประชุม เพราะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน และได้รับรู้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งที่ได้ปฏิบัติ นอกเหนือจากการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่เขียนรายงานส่งมา ดังนั้นเพ่ือให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผลการประชุม
ประจ้าเดือนแต่ละครั้งจึงมีต้องก้าหนดให้น้าเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของการน้าเสนอเป็นโปรแกรม 
power point พร้อมรูปถ่ายประกอบทุกครั้ง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ และพร้อมน าไปปฏิบัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  ผลการด าเนินงานและมอบนโยบายปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และปัญหาอุปสรรในการปฏิบัติงาน 

ประธานฯ - ขอเชิญส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานแรกขอ
เชิญครับ 

/ประมงจังหวัดฯ..... 
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ประมงจังหวัดฯ -  ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มพัฒนาและ 
ส่งเสริมอาชีพการประมง ดังนี้ 

งานข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    

         ชนิดสัตว์น้ า       จ านวน (ราย)    จ านวน (บ่อ/กระชัง)         เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) 

       กุ้งก้ามกราม                 687                    3,009                 4,759.51 

      ปลานิลในกระชัง                 449                  12,181                169.04 

      ปลาหมอไทย/ปลาดุก                   158                         754                1,464.45 

      สัตว์น้ าอื่น ๆ               9,794                     11,753                       4,897 

             รวม 11,088 
15,516 บ่อ    

12,181 กระชัง 
             11,290 

ประธานฯ - แนะน้าให้เพ่ิมตารางข้อมูลจ้านวนชนิดสัตว์น้้าโดยแยกเป็นรายอ้าเภอว่าอ้าเภอใดบ้างเลี้ยง
กุ้งก้ามกราม เลี้ยงปลานิล เลี้ยงปลาหมอไทย และสัตว์น้้าอื่นๆ เพ่ือความเข้าในการดูข้อมูล 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร  กิจกรรม: พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
-  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มฯ  (รายใหม่) 

        - แผน  60  ฟาร์ม      ผล  74  ฟาร์ม โดยแยกรายละเอียด ดังนี้ 
          - SL  จ้านวน   30  ฟาร์ม 
          - GAP (กุ้งก้ามกราม)  จ้านวน   40  ฟาร์ม 
          - GAP ปลาน้้าจืดอื่น ๆ   จ้านวน  4  ฟาร์ม 
โครงการ: พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

- ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร  Smart Farmer   
แผน  250  ราย  ผล  250 ราย   (ผลการประเมินจัดอยู่ในระดับ Existing 
Smart Farmer) 

- ถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ  แผน  3  ราย   ผล   3  ราย 
- ติดตามและประเมินผล  แผน  250  ราย    ผล   250  ราย 

 
โครงการ: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

/พัฒนาแปลงเรียนรู้..... 
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- พัฒนาแปลงเรียนรู้ ศพก.หลัก 
 แผน  18  แห่ง      ผล   18 แห่ง  
- พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายใหม่ (1:1) 

     แผน  18  แห่ง      ผล   18  แห่ง 
- พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงศูนย์รายเก่า (4:1) 

     แผน  72  แห่ง      ผล   72  แห่ง 
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง (200 ราย ต่อ ศพก.) 
แผน  3,600  ราย      ผล   3,600 ราย 
- จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) 
แผน  18  ครั้ง      ผล   18  ครั้ง 
- สนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล/SC/COO และงานบูรณาการ 
แผน  18  ครั้ง      ผล   16  ครั้ง 
- ด้าเนินการ 2560 – 2562  ปัจจุบันมี 108 แห่ง ศพก.หลัก 18 แห่ง ศูนย์
เครือข่ายด้านการประมง มีจ้านวน 90 แห่ง 

โครงการ: ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม)  โดยส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้รับการคัดเลือก 

- ส่งเสริม/ให้ความรู้/สนับสนุน ด้านการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต รวมกลุ่มและ  
- ด้านการตลาด จ้านวน 3 ครั้ง (3 ครั้ง/ปี)  
- จัดท้าข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล และแผนพัฒนารายแปลงของเกษตรกร ที่เข้าร่วม   
- โครงการฯ และบันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรกร  
- ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจสังคมเกษตรกร หลัง ด้าเนินการ  

ข้อมูลพ้ืนที่ด้าเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559-2561  
- ปี 2559 ปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว  มีจ้านวน 230 ราย  

จ้านวนกระชัง 4,461 กระชัง จ้านวนพื้นที่ (ไร่) 107,232 ตร.ม. 
- ปี 2560 ปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว  มีจ้านวน 150 ราย  

จ้านวนกระชัง 4,954 กระชัง จ้านวนพื้นที่ (ไร่) 105,231 ตร.ม. 
- ปี 2560 กุ้งก้ามกราม ต้าบลล้าคลอง อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน  

30  ราย จ้านวนบ่อ 192 บอ่ จ้านวนพื้นที่  318 ไร่ 
- ปี 2561 กุ้งก้ามกราม ต้าบลบัวบาน อ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน 50 

ราย จ้านวนบ่อ 196 บ่อ จ้านวนพ้นที่  370 ไร่  และในปี 2561 ได้รับการคัดเลือก
โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ดีเด่นในระดับประเทศ โดยมีหน่วยงานทั้ง
ส่วนราชการและภาคเอกชน เข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง นับเป็นจุดถ่ายทอดองค์
ความรู้และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 

 
/ประธานฯ..... 
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ประธานฯ - แนะน้าให้เจ้าหน้าที่จากส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์ ได้เข้าพ้ืนที่ให้ค้าแนะน้าเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้เลี้ยงกุ้ง
ไซด์ใหญ่ เพราะปัจจุบันเกษตรกรยังนิยมเลี้ยงกุ้งจ้าหน่ายแบบคละไซด์ราคาเดียว คือกิโลกรัมละ 250 บาท 
ถ้าหากส่งเสริมให้เลี้ยงกุ้งที่มีขนาดใหญ่ จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตกุ้งก้ามกรามให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก 

มติที่ประชุม - รับทราบและจะน้าแนวคิดที่ได้รับเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  

โครงการ: การจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
กิจกรรม  ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)  

-  ส้ารวจและประเมินความสามารถของเกษตรกร  
         แผน    200  ราย    ผล  200  ราย  (พ้ืนที่  200  ไร่)   

-  ติดตามและประเมินผล (รายเก่าปี 61)     แผน    200  ราย   ผล  200  ราย   
 ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 จ้านวน 200     
 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์    
 ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   

โครงการ: พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรม  พัฒนาเกษตรอินทรีย์    
- ประชุม/อบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า       

          แผน  40  ราย  ผล  40  ราย เกษตรกรในเขตพ้ืนที่นาข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยนเป็น 
                      การเลี้ยงสตัว์น้้าในบ่อดินที่ตั้งอยู่ในแปลงข้าว แต่ไม่มีทางเชื่อมต่อให้ปลาเข้าไปอยู่ในแปลง     
                      ข้าวได ้  
โครงการ: พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรม  สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง    
โดยภาพรวม 2.173 ราย ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ  จ้านวน  259  ราย  
ได้แก่ อ้าเภอสมเด็จ จ้านวน 130 ราย  และอ้าเภอสหัสขันธ์  จ้านวน 129 ราย 

1. ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561    
       -  ประเมินผลการแบ่งกลุ่ม A B C  แผน  2,173  ราย  ผล   1,627   ราย   
     -  ติดตามผลผลิตด้านประมง  แผน  2,173  ราย   ผล   1,783  ราย   

2. ส่งเสริมองค์ความรู้หลักสูตรกลาง (เกษตรกรเป้าหมายปี 2562)   
      แผน   259   ราย     ผล   259   ราย  

3. ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เกษตรกรเป้าหมายปี 2562   
      แผน  2,173   ราย   ผล   2,173   ราย 
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต  (เกษตรกรเป้าหมายปี 2562) 
     แผน   2,173   ราย   พันธุ์ปลา 840 ตัว/ราย 
     ผล    2,173   ราย  รวมพันธุ์ปลากินพืชที่มอบเป็นจ้านวน 1,825,320 ตัว 
- ปีงบประมาณ 2561 ทางกรมประมงได้จัดสรรงบประมาณมาให้ ศพจ.กาฬสินธุ์แล้ว    

ซ่ึงทาง ศพจ.กาฬสินธุ์ จะได้ด้าเนินการต่อไป 
/โครงการฯ..... 
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โครงการ: ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

 
ประธานฯ - กล่าวชมเชยการจัดท้าข้อมูลโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทั้งของส้านักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดีมากโดยมีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพราะ
เรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องที่ส้าคัญ 
ประมงจังหวัดฯ - ในล้าดับต่อไปขอเชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการรายงานผลการปฏิบัติงานครับ 
กลุ่มบริหารจัดการฯ  - กระผมนายส้ารวย ชมพุฒ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส้านักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอรายงานผลการปฏิบัติ ตามกิจกรรมฯ/โครงการฯ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม)  

- ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด้าเนินการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร        
   (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม) 
1. ประจ้าปีงบประมาณ 2561 จ้านวน 1 แห่ง ณ หนองธรณีสงฆ์ บ้านหนองโพน- โนน   

สมบูรณ์ ต้าบลนาจ้าปา อ้าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์มี พ้ืนที ่30  ไร่ และในวันที่ 8 
กันยายน 2562 จะมีคณะกรรมการฯ เข้ามาตรวจประเมินการให้คะแนนแหล่งน้้าที่เข้า
ร่วมโครงการฯ และทางกลุ่มก็ได้จัดเตรียมข้อมูลให้คณะกรรมการฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว 

2. ประจ้าปีงบประมาณ 2562 จ้านวน 1 แห่ง ณ หนองสาธารณะบ้านค้ามะโฮ ต้าบลค้า
เหมือดแก้ว อ้าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ 49 ไร่  

/โครงการจัดระบบฯ..... 
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โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (ปลานิลในกระชัง,กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช 
Procambarus clarkii หรือ Cherox spp และจระเข้) 

- ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ก้าหนดเขตการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าส้าหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในกระชัง 
พ.ศ.2560 ประกาศเขตบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ประกาศ 
จ้านวน 24 จุด พื้นที่ 4,555 ไร่ ด้าเนินการออกใบอนุญาตสัตว์น้้าในกระชัง ปลานิล   
ในกระชังจ้านวน  449 ราย ดังนี้ 

อ าเภอ พื้นที่ในการเลี้ยง (ราย) จ านวนกระชัง เนื้อที่เลี้ยง (ตร.ม.) 

อ.เมือง 23 1,777 28,554 

อ.กมลาไสย 4 234 1,700 

อ.ยางตลาด 14 366 7,316 

อ.สหัสขันธ์ 50 1,384 34,292 

อ.ห้วยเม็ก 75 1,662 32,306 

อ.หนองกุงศรี 283 6,758 166,300 

รวม 449 12,181 270,468 

จระเข้น้ าจืด Crocodylus siamensis สรุปข้อมูลผู้ประกอบการกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม
จระเข้ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 22 ราย 

อ าเภอ จ านวนจระเข้ (ตัว) แจ้งตาย (ตัว) แจ้งขาย (ตัว) คงเหลือ (ตัว) 

อ.หนองกุงศรี    62 - - 62 

อ.กมลาไสย    450 0 137 313 

อ.เมือง   611 52 17 542 

อ.สมเด็จ  100 28 0 72 

อ.สหัสขันธ์    89 0 0 89 

อ.ยางตลาด   827 212 212 615 

อ.ท่าคันโท 140 - - 140 

อ.กุฉินารายณ์ 105  - 105 

อ.นาคู 2 - - 2 

อ.เขาวง 50 28 - 22 

รวม 2,436 320 154 1,962 
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สรุปข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus 
clarkii หรือ Cherox spp) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เดือน 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

จ านวนผู้แจ้ง (ราย) จ านวนผู้แจ้ง (ราย) จ านวนผู้แจ้ง (ราย) 
จ านวนผู้แจ้ง 
(ราย) 

มกราคม 0 27 1 0 

กุมภาพันธ์ 0 18 1 0 

มีนาคม 0 7 0 1 

เมษายน 0 3 0 0 

พฤษภาคม 32 2 0 0 

มิถุนายน 9 16 0 0 

กรกฎาคม 5 7 0 0 

สิงหาคม 24 5 0 0 

กันยายน 51 1 0 0 

ตุลาคม 50 3 0 0 

พฤศจิกายน 43 1 0 0 

ธันวาคม 25 0 0 0 

รวม 239 90 2 1 

รวมทั้งหมด 332 ราย 

ประธานฯ - ขอความร่วมมือให้ประมงอ้าเภอ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ้าแต่ละอ้าเภอ ด้าเนินการ
ส้ารวจสัตว์น้้าควบคุมดังกล่าวในพ้ืนที่ของตนเองด้วย เมื่อเกษตรกรยกเลิกการเลี้ยงแล้ว ให้ท้าหนังสือแจ้ง
ให้กับกลุ่มที่รับผิดชอบด้าเนินการ ต่อไป 

มติที่ประชุม - รับทราบและพร้อมด้าเนินการ 

งบประมาณสนับสนุนจากโครงการชลประทาน 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ตามแผนงาน ติดตามตรวจสอบการ

ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ได้แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม 
1. กิจกรรมการจัดท้าทะเบียนควบคุมเกษตรและการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   
- ด้าเนินการจัดท้าทะเบียนผู้ประกอบการประมงและก้าหนดเขตห้ามจับสัตว์น้้าและเขตจับ

สัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว  
 

/2.กิจกรรมก้าหนดเขต..... 
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 2. กิจกรรมก้าหนดเขตสัญลักษณ์ควบคุมการเดินเรือและจุดเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้า  
- จ้านวน 5 จุด จุดที่ 1 บ้านหนองไผ่โซน 1 จุดที่ 2 บ้านหนองไผ่โซน 2  จุดที่ 3 บ้านพัก

สุดใน จุดที่ 4 บ้านโนนศาลา จุดที่ 5 บ้านนาขาม เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
3. กิจกรรม การติดตามและเผ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

(Food Safety)   ด้าเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าและตรวจสารตกค้างในเนื้อปลา จ้านวน 20 ฟาร์ม  
4. กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้้าและสารอินทรีย์ตกค้างในตะกอนดิน  
ได้ด้าเนินการจ้างเหมา เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดิน จ้านวน 10 จุด ๆละ 3 ครั้ง/ปี และ

ตรวจคุณภาพน้้า บริเวณ ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า รวม 20 จุด  เดือนละ 2 ครั้ง รวม 10 ครั้ง 
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลและการบริหารโครงการ 
ด้าเนินการจัดท้าป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์โรงการ จ้านวน 5 ป้าย ตามจุดก้าหนดเขตเลี้ยงปลา

กระชังจ้านวน 5 จุด เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
การด าเนินงานจัดท าแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ าการจัดท าแผนที่ ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 15 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  
 1. ได้ส้ารวจประกาศก้าหนดที่จับสัตว์น้้าประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ตามพระราชบัญญัติการประมง   
พ.ศ. 2490 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. จัดท้าพิกัดฉบับร่างตามแนวทางการจัดท้าแผนที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 3. น้าพิกัดเพ่ือให้ประกอบการด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละพ้ืนที่ ปัจจุบัน             
มีผลการด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียไปแล้ว จ้านวน 4 แห่ง ดังนี้ 

- หนองกุดค้า 
- หนองกุดขี้ทูต 
- อ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว ต.ส้าราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 
- อ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

ประธานฯ - แนะน้านอกจากรูปภาพที่ได้น้าเสนอภาพท่ีเกษตรกรยกมือเป็นมติของผู้เข้าร่วมประชาคม
ในที่ประชุมแล้ว ให้ทางกลุ่มได้น้ารูปภาพ/สภาพพ้ืนทีเ่ขตอนุรักษ์ฯ จ้านวน 14 แห่ง ประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการประมงจังหวัดได้ง่ายขึ้น จ้านวน 14 แห่งของแต่ละจุดให้น้าเสนอด้วยเพ่ือความชัดเจน 

มติที่ประชุม - รับทราบและจะได้น้าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2562 
กิจกรรม โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย (พืช, สัตว์) “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า กุ้ง
ก้ามกราม ในแหล่งน้ าธรรมชาติ” 

ซึ่งทางส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณงบจังหวัดด้าเนินการ 
ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้้าธรรมชาติ จ้านวน 10 จุด รอบอ่างเก็บน้้าเข่ือนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็น พันธุ์กุ้งก้ามกราม รวมทั้งสิ้น 1,409,800  ตัว เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ้านวนพันธุ์กุ้งแม่น้้า รอบอ่างเก็บน้้า
เขื่อนล้าปาวให้มีปริมาณที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งเป็นการเพ่ิมรายได้ให้ชาวประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป 

/ประธานฯ..... 
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ประธานฯ - แนะน้าให้สร้างแหล่งที่อยู่ให้กับกุ้งก้ามกราม เพ่ือให้กุ้งดังกล่าวได้มีที่หลบซ่อน โดยใช้วัสดุ
ธรรมชาติเช่น จากไม้ไผ่น้ามาสานเชื่อมต่อกันเพ่ือท้าเป็นแหล่งอาศัยหลบซ่อน เป็นต้น 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ประมงจังหวัดฯ - ขอสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยภาพรวม ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ของ
ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 

1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากกรมประมงประจ้าปีงบประมาณ 2562 เป็นจ้านวน 
3,857,674.00 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ้านวน 3,643,816.20 บาท คงเหลือ 213,857.80 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 94.46 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 เป็นจ้านวน 
2,985,600.00 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ้านวน 1,461,920 บาท คงเหลือ 40,390.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 98.65 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ 2562 เป็นจ้านวน 
825,165.00 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ้านวน 416,507.00 บาท คงเหลือ 408,658.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 50.48 เปอร์เซ็นต์ แผนงานสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2562 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

ประธานฯ - ให้ข้อเสนอแนะโดยในการประชุมครั้งต่อไป ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามกิจกรรม/
โครงการฯ ต่างๆ ให้ส้านักงานน้าข้อมูลผลการเบิกจ่ายดังกล่าวรวมเข้ากับกิจกรรม/โครงการนั้นๆ พร้อมกับ
แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ แยกเป็นกิจกรรมเพ่ือความเข้าใจที่ง่ายขึ้น 

มติที่ประชุมฯ - รับทราบ และจะน้าไปปรับปรุงแก้ไขในการประชุมครั้งต่อไป 

ประธานฯ - ในล้าดับต่อไป ขอเชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์ ได้รายงานผล
การปฏิบัติงานครับ 

ผอ.ศพจ.กาฬสินธุ์ - สรุปแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
- โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้า แผนทั้งปีมีจ้านวน 6,500,000 ตัว  ผลสะสมทั้งปี 

จ้านวน  6,110,911  ตัว คิดเป็นร้อยละ 94.01 เปอร์เซ็นต์  
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวน 605 ,000 บาท เบิกจ่ายสะสม จ้านวน 

510,804 บาท เบิกจ่าย = 84.43 % 
-กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)  แผน 200 

ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต จ้านวน 200 ราย ให้ค้าแนะน้าถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า     
แผน 400 ครั้ง ผลจ้านวน 234 ครั้ง ติดตามและประเมินผล 1 ครั้ง/ราย แผน 200 ราย และผลมีจ้านวน 
200 ราย 

/งบประมาณท่ีได้รับ..... 
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-งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จ้านวน 828,000 บาท เบิกจ่ายสะสม จ้านวน 
734,520 บาท เบิกจ่าย = 88.71 % 

 - กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า จ้านวนฟาร์มท่ี
เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน แผน 454 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ้านวน  430 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่อ
อายุต่อเนื่องในปี 2562 ทั้งแบบ Satety level, แบบ GAP กุ้งก้ามกราม, แบบ GAP ปลานิล (รับรองโดย 
กปม.) และGAP ปลาน้้าจืด  แผน 161 ฟาร์ม ผลสะสมทั้งปีจ้านวน 155 ฟาร์ม 
   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวน 664 ,200 บาท เบิกจ่ายสะสม จ้านวน 
485,847 บาท เบิกจ่าย = 73.14 % 

- กิจกรรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ติดตามแปลงปี 2560           
ชื่อแปลง ปลานิลกระชัง ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร หลัง ด้าเนินการ แผนมีจ้านวน 150 ราย 
ผลมีจ้านวน 150 ราย จัดท้าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่าและจ้าหน่ายผลผลิต จ้านวน 1 
แปลง ผลมีจ้านวน 1 แปลง ส่งเสริม ให้ความรู้ สนับสนุน ด้านลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต รวมกลุ่ม และด้าน
การตลาด แผนมีจ้านวน 3 ครั้ง ผลจ้านวน 3 ครั้ง ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปตามแผนกิจกรรม/โครงการที่วางไว้ 

- กิจกรรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ติดตามแปลงปี 2560 - 
2561 ชื่อแปลง กุ้งก้ามกราม ส่งเสริม ให้ความรู้ ด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และการใช้
เชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 แผนมีจ้านวน 3 ครั้ง ผลมีจ้านวน 3 ครั้ง 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จ้านวน 548,000 บาท เบิกจ่ายสะสม จ้านวน 
445,862 บาท เบิกจ่าย = 81.36 % 
    - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  อบรม/ถ่ายทอดความรู้ 
เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ้านวน 250 ราย เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเพ่ิมพูนองค์ความรู้ เพ่ือ
พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ้านวน 100 ราย  และติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) จ้านวน 
125 ราย ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้    

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวน 204 ,000 บาท เบิกจ่ายสะสม จ้านวน 
161,553 บาท เบิกจ่าย = 79.19 % 

- โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (แหล่งเก่าปี 2561) ที่อ้าเภอดอนจาน แผนปล่อย
พันธุ์สัตว์น้้าเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้าชุมชนเป้าหมาย 20,0000 ตัว ได้ด้าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า
จ้านวน 20,000 ตัว และประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้้าที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าชุมชน เป็นจ้านวน 1 
ครั้ง เรียบร้อยแล้ว 

- โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (แหล่งใหม่ ปี 2562) ที่อ้าเภอห้วยเม็ก แผนปล่อย
พันธุ์สัตว์น้้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้าชุมชนเป้าหมาย 80,0000 ตัว ซึ่งได้ด้าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์
น้้า จ้านวน 80,000 ตัว ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และสุ่มวัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาลปลาหรือเลี้ยงเพ่ือ
จ้าหน่ายเป็นรายได้เข้าเป้าหมายจ้านวน 1 ครั้งเรียบร้อยแล้ว 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวน 185 ,000 บาท เบิกจ่ายสะสม จ้านวน 
163,626 บาท  เบิกจ่าย = 88.44 % 

- ปัญหาและอุปสรรค ที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์  
พบคือปัญหาเรื่องน้้า และบ่อดิน มีสภาพคันดินที่ช้ารุดเนื่องจากบ่อมีอายุการใช้งานที่นาน 

/ประธานฯ..... 
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ประธานฯ - ฝากให้ ศพจ.กาฬสินธุ์ ท้างานวิจัยเพ่ือตอบรับกับสภาพพ้ืนที่ของจังหวัด เช่น งานวิจัยที่
เกี่ยวกับกุ้งก้ามกราม ต้องตอบโจทย์งานภายในจังหวัดให้ได้ ซึ่งเป็นการเน้นย้้าในเรื่องของสัตว์น้้าเศรษฐกิจของ
จังหวัด  

มติที่ประชุม - รับทราบและด้าเนินการ 

ประธานฯ - ในล้าดับต่อไป ขอเชิญหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืดเขื่อนล้าปาว กาฬสินธุ์  
ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ 

หน.หน่วยป้องกันฯ – สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้  หน่ วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงน้้าจืดเขื่อนล้าปาว กาฬสินธุ์  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ๒. จังหวัดมหาสารคาม 
   ๓. จังหวัดร้อยเอ็ด 
   ๔. จังหวัดอุดรธานี เฉพาะ อ.กุมภวาปี อ.ศรีธาตุ อ.วังสามหมอ 

พื้นที่แหล่งน้ าควบคุมการท าการประมง 
๑.อ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว  พ้ืนที่    ๑๗๙,๑๖๙   ไร่ 
๒. อ่างเก็บน้้าห้วยสีทน   พ้ืนที่        ๒,๓๗๓   ไร ่
๓. อ่างเก็บน้้าห้วยแกง พ้ืนที่        ๖,๓๒๐   ไร ่
๔. อ่างเก็บน้้าบึงอร่าม พ้ืนที่     ๒,๔๙๓  ไร ่
๕. อ่างเก็บน้้าห้วยค้อ    พ้ืนที่         ๗.๐๘๗  ไร ่
๖. ล้าน้้าปาว  พ้ืนที่   ๑๕,๖๒๕   ไร ่
๗. ล้าน้้าชี                   พ้ืนที่       ๒๔,๗๗๙  ไร่ 
๘. ล้าน้้ายัง                 พ้ืนที่       ๓,๐๐๐    ไร่ 

                รวมพื้นที่  ๒๔๐,๘๔๖    ไร่ 
แผน/ผล การปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ ถึงเดือน กรกฎาคม 2562  สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 
  3.1.1 ควบคุมการเผ้าระวังการท้าการประมง  เป้าหมาย 41 ครั้ง  ผล 37 ครั้ง 
  3.1.2 การจัดเวทีประชาสัมพันธ์แนะน้าให้ความรู้ เป้าหมาย 6 ครั้ง  ผล 4 ครั้ง 
  3.1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  เป้าหมาย 1 ชุมชน ผล 1 ชุมชน 
  3.1.4 อบรมยุวประมง    เป้าหมาย 1 ครั้ง  ผล 1 ครั้ง
 สรุปผลคดี ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด ดังนี้  
  1. การใช้ไฟฟ้าซ็อต จ้านวน 5 คดี  ผู้ต้องหา 4 ราย  
  2. การใช้โพงพาง จ้านวน 2 คดี   ผู้ต้องหา – ราย  

3. อวนทับตลิ่ง  จ้านวน 16 คดี  ผู้ต้องหา – ราย  
4. อวนรุน  จ้านวน 2 คดี ผู้ต้องหา 3 ราย  
5. ลอบพับ  จ้านวน 3 คดี  ผู้ต้องหา 1  ราย  
6. กางก้ัน  จ้านวน 12 คดี  ผู้ต้องหา -  ราย  

/7.การให้แห..... 



13 
 

7. การใช้แห(ในช่วงน้้าแดง) จ้านวน 6 คดี  ผู้ต้องหา 6 ราย  
   รวมจ านวน 46 คดี ผู้ต้องหา 14 ราย  
ผลการเบิกจ่าย งบปกติ ที่ได้รับจากกรมประมง เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ  

90.93 เปอร์เซ็นต์ และงบที่ได้รับจากกรมชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 66.58 เปอร์เซ็นต์  
 ปัญหาและอุปสรรค ที่ทางหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืดเขื่อนล้าปาว กาฬสินธุ์ 
มีดังนี ้

 ๑. อัตราก้าลังเจ้าหน้าที่มีน้อย เมื่อเทียบกับพ้ืนที่  และส่วนมากเป็นผู้สูงวัยใกล้เกษียณ 
 ๒. เรือพร้อมใช้งาน แต่รถยนต์มีสภาพเก่าใช้งานมานาน 

 ๓. เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย เช่น การใช้ไฟฟ้า มีความล้าบากในการเข้าไปจับกุม เพราะ
ผู้กระท้าผิดระวังตัวมาก จะเน้นการออกตรวจและใช้สายข่าวแจ้ง 

 ๔. ในช่วงนี้สภาพน้้าในเขื่อนมีน้อยมาก เป็นอุปสรรคในการออกท้างาน ซึ่งอยู่ในช่วงประกาศ
ห้ามจับสัตว์น้้าในฤดูมีไข่ วางไข่เลี้ยงตัวในวัยอ่อน  

 ๕. ปลาซิวแก้ว เป็นสินค้าโอทอป ของอ้าเภอ จะมีปัญหาเกี่ยวกับการจับปลา เพราะใช้
เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย จึงมีการขัดแย้งกัน ยังหาทางออกไม่ได้เรื่องการก้าหนดช่วงเวลาฤดูน้้าแดง ไม่
สอดคล้องกับช่วงเวลาของฤดูฝน ท้าให้การควบคุมไม่ได้ผลมากนัก 

ประธานฯ - ฝากให้ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืดเขื่อนล้าปาว กาฬสินธุ์ การเชิญชวน     
ให้เกษตรกรได้มาข้ึนทะเบียนชาวประมงให้มาอยู่ระบบของกรมประมงให้ด้วย  

มติที่ประชุม - รับทราบและด้าเนินการ 

ประธานฯ - ในล้าดับต่อไป ขอเชิญประมงอ้าเภอยางตลาด   ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ 
ปอ.ยางตลาด - ขอรายงานน้าเสนอในที่ประชุมซึ่งส้านักงานประมงอ้าเภอยางตลาด รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ 
คือ อ้าเภอยางตลาด และอ้าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งอ้าเภอยางตลาด เป็นเขตพ้ืนที่ที่เกษตรกรเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามมากที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยภาพรวมตามโครงการฯ และกิจกรรมฯ ที่ได้รับมอบหมายจากกรม
ประมงในปีงบประมาณ 2562 ด้าเนินการครบเรียบร้อยแล้ว  รวมทั้งงานยกระดับการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์น้้า และปรับปรุงทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า จ้านวน 4,088 ราย และผู้ประกอบการแปรรูป ทบ.1 และ
ทบ.2  รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากอ้าเภอ ตามที่ได้น้าเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint             
ไปแล้ว  

ประธานฯ - ในล้าดับต่อไป ขอเชิญประมงอ้าเภอกมลาไสย  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ 

ปอ.กมลาไสย -  น้าเสนอในที่ประชุม โดยประมงอ้าเภอกมลาไสย รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ คืออ้าเภอกมลาไสย 
และอ้าเภอร่องค้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ที่กรมประมงได้มอบหมายครบถ้วนไว้
เรียบร้อยแล้ว และปรับปรุงทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า อ้าเภอกมลไสย จ้านวน  973 ราย และอ้าเภอร่องค้า 
จ้านวน 281 ราย ครบเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งโครงการที่ต้องบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการภายนอกคือ
โครงการหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้องด้าเนินการติดตามส้ารวจกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากอ้าเภอ ตามที่ได้น้าเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ 
PowerPoint  ไปแล้ว  

/ประธานฯ..... 
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ประธานฯ - ในล้าดับต่อไป ขอเชิญประมงอ้าเภอสหัสขันธ์  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ 

ปอ.สหัสขันธ์ - น้าเสนอในที่ประชุม โดยประมงอ้าเภอสหัสขันธ์ รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ คืออ้าเภอสหัสขันธ์ 
และอ้าเภอค้าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงผลการปฏิบัติงานของประมงอ้าเภอสหัสขันธ์ ได้ด้าเนินการครบถ้วนตาม
โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งด้าเนินการออกใบอนุญาตสัตว์น้้า
ในกระชัง (ปลานิลในกระชัง)  จ้านวน  ๕๒ ราย  จ้านวน ๑,๓๗๔  กระชัง พ้ืนที่  ๓๔,๐๔๒  ตร.ม.              ใน
อ้าเภอสหัสขันธ์ ก้ากับดูแลควบคุมฟาร์มเลี้ยงจระเข้  พ้ืนที่อ้าเภอสหัสขันธ์และอ้าเภอค้าม่วง  และปรับปรุง
ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า อ้าเภอสหัสขันธ์ จ้านวน  502 ราย และอ้าเภอค้าม่วง จ้านวน 98 ราย ครบ
เรียบร้อยแล้ว และได้เข้าร่วมกิจกรรมที่อ้าเภอได้รับมอบหมายครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามที่ได้น้าเรียนที่
ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint  ไปแล้ว 

ประธานฯ - ในล้าดับต่อไป ขอเชิญประมงอ้าเภอห้วยเม็ก  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ 

ปอ.ห้วยเม็ก - น้าเสนอในที่ประชุมโดยประมงอ้าเภอห้วยเม็ก รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ คืออ้าเภอห้วยเม็ก 
และอ้าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งอ้าเภอหนองกุงศรี เป็นเขตพ้ืนที่ที่เกษตรกรเลี้ยงปลานิลในกระชัง
มากที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน 359 ราย  จ้านวนกระชัง 8,353 กระชัง พื้นที่ 208,450 ตร.ม.อ.ห้วย
เม็ก จ้านวน 74 ราย 1,633 กระชัง พ้ืนที่ 30,591 ตร.ม. ผลการออกใบอนุญาต อ.หนองกุงศรี จ้านวน 
281 ราย 6,817 กระชัง พื้นที่ 167,550 ตร.ม.และอ้าเภอห้วยเม็ก จ้านวน 77 ราย 1,703 กระชัง พื้นที่ 
31,991 ตร.ม. โดยภาพรวมตามโครงการฯ และกิจกรรมฯ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงในปีงบประมาณ 
2562 ด้าเนินการครบเรียบร้อยแล้ว  ตามท่ีได้น้าเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint  ไปแล้ว  

  - ส้าหรับอ้าเภอห้วยเม็ก ได้รับแจ้งจากเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง      เกษตรกร
เลี้ยงกุ้งก้ามกราม พ้ืนที่ หมู่ที่ 4,5,6 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ จ้านวน  106 ราย 455 บ่อ พ้ืนที่ 
686.50 ไร่ ผลการด้าเนินการ ดังนี้ 

1. ส้านักงานประมงอ้าเภอได้ประกาศ ประชาสัมพันธ์ทางไลน์ และประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม เพ่ือแจ้งสถานการณ์น้้าและการเตรียมรับมือในช่วงฝนทิ้งช่วง ในที่ประชุมก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 
2 สิงหาคม 2562  

2. ส้านักงานประมงอ้าเภอได้ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพื่อแจ้งสถานการณ์น้้าและการ
เตรียมรับมือในช่วงฝนทิ้งช่วง ณ ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 
2562 

3. นายนรินทร์ มีวงค์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ น.ส.วรนุช ไพศาล ประมงอ้าเภอห้วยเม็ก และ
เจ้าหน้าที่ อบต.หัวหิน ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้วเนื่องจากฝนทิ้งช่วง และให้ก้าลังใจ
พร้อมให้ค้าแนะน้าการบริหารจัดการการเลี้ยงสัตว์น้้าในช่วงฤดูแล้งแก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ณ บ้าน
โคกกลางเหนือ ม.5 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

4.องค์การบริหารส่วนต้าบลหัวหิน อยู่ระหว่างการด้าเนินการขุดร่องทางน้้าเพ่ือระบายน้้า     
ไปหาโรงสูบน้้าพลังงานไฟฟ้า ณ บ้านโคกกลางเหนือ ม.5 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 16 
สิงหาคม 2562 

/ประธานฯ..... 
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ประธานฯ – สถานการณ์ภัยแล้งเป็นปัญหาเร่งด่วน ซึ่งทางท่านอธิบดีกรมประมง ได้เน้นย้้าปัญหานี้               
เป็นอย่างมาก ถ้าหากอ้าเภอใด จังหวัดใดที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ให้ส้านักงานประมงจังหวัดนั้นๆ                    
รีบรายงานให้กรมประมงทราบทันที ในเบื้องต้นให้ประมงอ้าเภอห้วยเม็ก และประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ด้าเนินการแก้ไขให้ ค้าแนะน้าเกษตรกร ปรับลดจ้านวนการเลี้ยงสัตว์น้้าให้น้อยลง เพ่ือให้เกษตรกรได้เตรียม
รับสถานการณ์ให้ ทันท่วงที  

มติที่ประชุม - รับทราบและน้าไปปฏิบัติต่อไป  

ประธานฯ - ในล้าดับต่อไป ขอเชิญประมงอ้าเภอสมเด็จ  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ  

ปอ.สมเด็จ - น้าเสนอในที่ประชุมโดยประมงอ้าเภอสมเด็จ รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ คืออ้าเภอสมเด็จ และ 
อ้าเภอนามนรี จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยภาพรวมตามโครงการฯ และกิจกรรมฯ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง 
ในปีงบประมาณ 2562 ด้าเนินการครบเรียบร้อยแล้ว  และปรับปรุงทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า อ้าเภอ 
สมเด็จ 472 ราย อ้าเภอนาม จ้านวน 80 ราย เรียบร้อยแล้ว  รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากอ้าเภอ ตามท่ี 
ได้น้าเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint  ไปแล้ว  

ประมงจังหวัดฯ - ส้าหรับประมงอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ และประมงอ้าเภอกุฉินารายณ์ ติดราชการทัศนศึกษาดู
งานโครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี จึงขอน้าเสนอเป็น
รูปแบบเอกสารในที่ประชุมให้ประธานได้รับทราบครับ 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ    

ประธาน ฯ - เน้นย้้าให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้เกษตรกรในพ้ืนที่        
ให้ได้รับผลประโยชน์ได้มากที่สุด   โดยความร่วมมือของทั้งสามหน่วยงาน ให้มีความสมัครสมานสามัคคี          
ในหน่วยงาน สุดท้ายขอชื่นชมและขอขอบคุณทั้งสามหน่วยงานของกรมประมงซึ่งประกอบด้วย ส้านักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์ หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้้าจืดเขื่อนล้าปาว กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกอย่างดี
ยิ่ง ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

                                   




