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รายงานการประชุมประจ าเดือน กันยายน 2562 
ครั้งที่  9/2562 

วันพฤหัสบดี ที่  26  กันยายน  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. นางกฤษณา เขามีทอง  ประมงอ าเภอสหัสขันธ์ 
9. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ 
10. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ าเภอห้วยเม็ก 
11. นายศิริพงษ์ ข้องหลิม   ประมงอ าเภอสมเด็จ 
12. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
13. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   
14. นางชาคริยา ชินพร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
15. นางสาวคัทลียา แสนสงค์  นักวิชาการประมง   
16. นายพอพงศ์ กาบเกษร  นักวิชาการประมง 
17. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
18. นายประยูร ฤทธิ์เรือง         พนักงานขับรถยนต์  
19. นางสาวละอองดาว โต้ชาลี    พนักงานสถานที่  
20. นายเทวิน  ภูจริต                ยามรักษาความปลอดภัย 
21. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายกฤษฎา ค าประชุม    (แทน)  หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืด                 

                                                        เขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ 
2. นางสาวรัตนาวดี กิจจา   (แทน)  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดกาฬสินธุ์ 
3. นางสาวจารุวรรณ สีมา    นักวิชาการประมง 

ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ/ติดภารกิจ 
           -ไม่มี- 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประขุมทราบ 
1.1 เรื่อง ส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าเดือน

กันยายน 2562  
- หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 2 ราย คือ  

นายนิพนธ์ จงถาวรวุฒิ ต าแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ มาด ารงต าแหน่งใหม่ นายอ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายปรีดา โยวะผุย ต าแหน่งเดิม
โทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด มาด ารงต าแหน่งใหม่ โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

  1.2 การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง 
ครบรอบ 93 ปี 
  - ค ากล่าวและมอบนโยบายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องด้วยวิกฤต
ที่เกิดขึ นทั งภัยแล้งและอุทกภัยมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหลังจากรัฐบาลแถลงนโยบาย 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่านต้องท างานร่วมกันเพ่ือเป้าหมายคือประโยชน์ของประเทศชาติ และการเป็นอยู่
ของพ่ีน้องชาวประมงต้องอยู่ได้และอยู่รอด โดยมอบหมายให้ท่านที่ปรึกษาฯ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ช่วยใน
การประสานงาน ดูแล และท างานร่วมกัน มีการตั งเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ท างานให้ถึงเป้าหมายที่ได้ตั งไว้โดยไม่แทรกแซงการท างานภายใต้กรอบการท างานกรมประมง และช่วยกัน
ก้าวไปข้างหน้า  
  ในวาระครบรอบ 93 ปี ของกรมประมง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดันประเทศไทยให้
เจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน คือ ความภาคภูมใจในการได้มาท างานดูแลพ่ีน้องที่ประกอบอาชีพประมง         
ผมจะเป็นก าลังใจในการท างานให้ชาวประมงมีวิถีชีวิตประมงมีวิถีชีวิตที่ดีขึ น 
  ในการเข้าสู่ปีที่ 94 กรมประมงจะเป็นหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติ แก้ไขปัญหา
ให้ผู้ประกอบอาชีพประมง และเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้า        
และขอให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานตามภารกิจพร้อมกับพ่ีน้องชาวประมงกว้าผ่านวิกฤตไปด้วยดี 

มติที่ประชุม - รับทราบและพร้อมน านโยบายท่ีได้รับไปปฏิบัติ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  3.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ สรุปแผน/ผล   
การปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 
  3.1.1 ควบคุมการเผ้าระวังการท าการประมง  เป้าหมาย 41 ครั ง  ผล 41 ครั ง 

/3.1.2 การจัดเวทีประชาสัมพันธ์..... 
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  3.1.2 การจัดเวทีประชาสัมพันธ์แนะน าให้ความรู้ เป้าหมาย 6 ครั ง  ผล 6 ครั ง 
  3.1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  เป้าหมาย 1 ชุมชน ผล 6 ชุมชน 
  3.1.4 อบรมยุวประมง    เป้าหมาย 1 ครั ง  ผล 1 ครั ง 
  3.1.5 การควบคุมเผ้าระวัง (งบน  าแดง)  เป้าหมาย 6 ครั ง  ผล 6 ครั ง 
สรุปผลคดี ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด ดังนี   
  1. การใช้ไฟฟ้าซ็อต จ านวน 3 คด ี  ผู้ต้องหา 1 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 3 คดี  ผู้ต้องหา 1  ราย  
6. กางกั น  จ านวน 13 คดี  ผู้ต้องหา -  ราย  
7. ข่ายลอย  จ านวน 7 คดี ผู้ต้องหา – ราย 
8. แห   จ านวน 6 คดี ผู้ต้องหา 6 ราย 
9. ยอปากกว้างเกิน 2 เมตร จ านวน 6 คดี ผู้ต้องหา – ราย 
10 ลอบ  จ านวน 1 คดี ผู้ต้องหา – ราย 
11. อื่นๆ   จ านวน 2 คดี  ผู้ต้องหา - ราย  
   รวมจ านวน 64 คดี ผู้ต้องหา 15 ราย  
ผลการเบิกจ่าย งบปกติ ที่ได้รับจากกรมประมง เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ  

99.96 เปอร์เซ็นต์ และงบที่ได้รับจากกรมชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 99.99 เปอร์เซ็นต์  

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ประธานฯ    ขอเชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน กันยายน 2562 

๓.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ 
-กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)  แผน 200 

ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน 200 ราย ให้ค าแนะน าถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น  า     
แผน 400 ครั ง ผลจ านวน 234 ครั ง ติดตามและประเมินผล 1 ครั ง/ราย แผน 200 ราย และผลมีจ านวน 
200 ราย 

- กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า จ านวนฟาร์มที่เข้า
ตรวจประเมินมาตรฐาน แผน 454 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน  4454 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ
ต่อเนื่องในปี 2562 ทั งแบบ Satety level, แบบ GAP กุ้งก้ามกราม, แบบ GAP ปลานิล (รับรองโดย กปม.) 
และGAP ปลาน  าจืด  แผน 161 ฟาร์ม ผลสะสมทั งปีจ านวน 176 ฟาร์ม 
   - กิจกรรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ติดตามแปลงปี 2560           
ชื่อแปลง ปลานิลกระชัง ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร หลัง ด าเนินการ แผนมีจ านวน 150 ราย  
 

/ผลมีจ านวน........ 
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ผลมีจ านวน 150 ราย จัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่าและจ าหน่ายผลผลิต จ านวน 1 
แปลง ผลมีจ านวน 1 แปลง ส่งเสริม ให้ความรู้ สนับสนุน ด้านลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต รวมกลุ่ม และด้าน
การตลาด แผนมีจ านวน 3 ครั ง ผลจ านวน 3 ครั ง ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปตามแผนกิจกรรม/โครงการที่วางไว้ 

- กิจกรรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ติดตามแปลงปี 2560 - 
2561 ชื่อแปลง กุ้งก้ามกราม ส่งเสริม ให้ความรู้ ด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และการใช้
เชื อจุลินทรีย์ ปม.1 แผนมีจ านวน 3 ครั ง ผลมีจ านวน 3 ครั ง 
    - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  อบรม/ถ่ายทอดความรู้ 
เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ านวน 250 ราย เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั งเพ่ิมพูนองค์ความรู้ เพ่ือ
พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ านวน 100 ราย  และติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) จ านวน 
125 ราย ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้    

- โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (แหล่งเก่าปี 2561) ที่อ าเภอดอนจาน แผนปล่อย
พันธุ์สัตว์น  าเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น  าในแหล่งน  าชุมชนเป้าหมาย 20,0000 ตัว ได้ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น  า
จ านวน 20,000 ตัว และประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น  าที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน  าชุมชน เป็นจ านวน 1 
ครั ง เรียบร้อยแล้ว  

- โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (แหล่งใหม่ ปี 2562) ที่อ าเภอห้วยเม็ก แผนปล่อย
พันธุ์สัตว์น  าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น  าในแหล่งน  าชุมชนเป้าหมาย 80,0000 ตัว ซึ่งได้ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์
น  า จ านวน 80,000 ตัว ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และสุ่มวัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาลปลาหรือเลี ยงเพ่ือ
จ าหน่ายเป็นรายได้เข้าเป้าหมายจ านวน 1 ครั งเรียบร้อยแล้ว  

แผน/ผลปฏิบัติงาน ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดกาฬสินธุ์  ได้ 
ด าเนินการ/ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนทุกกิจกรรม  

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง การติดตามการปฏิบัติงาน (ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานประมง 
จังหวัดกาฬสินธุ์) 

ประธานฯ    ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน  
4.1  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (รายงานต่อท่ีประชุม)  
4.1.1.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562   

- ปี 2560 ปลานิลในกระชัง ในพื นที่อ่างเก็บน  าเข่ือนล าปาว  มีจ านวน 150 ราย  จ านวน
กระชัง 4,954 กระชัง จ านวนพื นที่ (ไร่) 105,231 ตร.ม. 

- ปี 2560 กุ้งก้ามกราม ต าบลล าคลอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน  30 
ราย จ านวนบ่อ 192 บ่อ จ านวนพื นที่  318 ไร่ และได้สนับสนุนปัจจัยเป็น กปม.1 รายละ 20 ซอง จ านวน 
30 ราย ครบเรียบร้อยแล้ว 

-  ปี  2561 กุ้ ง ก้ า มก ร าม  ต า บลบั ว บ าน  อ า เ ภ อย า งตล าด  จั ง ห วั ด ก าฬสิ น ธุ์                             
จ านวน 50 ราย จ านวนบ่อ 196 บ่อ จ านวนพ้นที่  370 ไร่   

 
/และในวันที่........ 
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- และในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ได้น าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ทั งปี 
2560 และปี  2561 จ านวน 15 ราย ศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเลี ยงกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ 
(กุ้งมาโคร)  ที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดนครปฐม และส าหรับในปีงบประมาณ 2563 ยังต้องรอรายละเอียด
จากกรมประมงก่อนว่าจะได้รับจัดสรรหรือไม่  

มติที่ประชุม - รับทราบ 

๔.๑.๒ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ได้ด าเนินการทั งปี 2561 และปี 2562  ดังนี    
1. ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561      

      -  ประเมินผลการแบ่งกลุ่ม A B C แผน 2,173  ราย ผล  2,173   ราย     
    -  ติดตามผลผลิตด้านประมง  แผน  2,173  ราย   ผล   2,173  ราย     

2. ส่งเสริมองค์ความรู้หลักสูตรกลาง (เกษตรกรเป้าหมายปี 2 562)     
 - แผน   259   ราย     ผล   259   ราย    
3. ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 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  รวมพันธุ์ปลากินพืชที่มอบเป็นจ านวน 1,825,320 ตัว 

- ปีงบประมาณ 2561 ทางกรมประมงได้จัดสรรงบประมาณมาให้ ศพจ.กาฬสินธุ์แล้ว  ซึ่งทาง ศพจ.
กาฬสินธุ์ จะได้ด าเนินการมอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ต่อไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

๔.๑.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (ศพก.) 
- 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  ครั ง   ผล   18  ครั ง 
- สนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล/SC/COO และงานบูรณาการ แผน 18 ครั ง  ผล  16 ครั ง 
- ด าเนินการ 2560 – 2562  ปัจจุบันมี 108 แห่ง ศพก.หลัก 18 แห่ง ศูนย์เครือข่ายด้าน  

การประมง มีจ านวน 90 แห่ง 
ปีงบประมาณ 2563 แผนด าเนินงานยังคงต้องรอรายละเอียดจากกรมประมง   

มติที่ประชุม - รับทราบ   

 

/4.1.4 โครงการยกระดับ..... 
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4.1.4 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  กิจกรรม: พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่ 
มาตรฐาน เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มฯ  (รายใหม่) ผลปฏิบัติงานเป็นตามแผนงาน
กิจกรรม/โครงการที่วางไว้ครบทุกประการ 
       - แผน  60  ฟาร์ม   ผล  74  ฟาร์ม โดยแยกรายละเอียด ดังนี  
         - SL  จ านวน   30  ฟาร์ม 
         - GAP (กุ้งก้ามกราม)  จ านวน   40  ฟาร์ม 
         - GAP ปลาน  าจืดอื่น ๆ   จ านวน  4  ฟาร์ม 
ประธานฯ ส าหรับเรื่องการขออนุญาตเลี ยงสาหร่าย สไปรูลิน่า มอบให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม          
ท าหนังสือหารือกับกองกฎหมายกรมประมง ว่าอนุญาตให้เพาะเลี ยงได้หรือไม่อย่างไร ผลเป็นประการใดแจ้ง
ให้ทราบด้วย 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ  

๔.๑.๕ โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์  
- พื นที่ด าเนินการที่อ าเภอเขาวง 20 ราย และอ าเภอกุฉินารายณ์ 20 ราย อยู่ระหว่างการ

คัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

4.1.6 โครงการ: พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)   ผลปฏิบัติงานเป็นตามแผนงานกิจกรรม/
โครงการที่วางไว้ครบทุกประการ 

- 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   

มติที่ประชุม - รับทราบ  
4.1.7 โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ผลปฏิบัติงานเป็นตาม
แผนงานกิจกรรม/โครงการที่วางไว้ครบทุกประการ 

-  ส ารวจและประเมินความสามารถของเกษตรกร แผน  200 ราย  ผล  200 ราย (พื นที่ 200 ไร่)    
-  ติดตามและประเมินผล (รายเก่าปี 61)  แผน  200 ราย  ผล 200 ราย ให้การสนับสนุนปัจจัย     
   การผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 จ านวน 200 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่                   
   จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดกาฬสินธุ์ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 

/โครงการคลินิกเกษตร..... 
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๔.๑.๘ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามไตรมาสที่ 1-2 ดังนี้ 
  -วันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนหนองแสง หมู่ 8 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกุงศรี 
มีผู้เข้ารับบริการจ านวน  65 ราย 
  -วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ที่โรงเรียนบ้านชาด หมู่ 8 ต าบลนาคู อ าเภอนาคู มีผู้เข้ารับ
บริการจ านวน  25 ราย  
  -วันที่ 2 สิงหาคม 2562  ทีศู่นย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา  หมู่ 2 ต าบลโพน 
อ าเภอค าม่วง  มีผู้เข้ารับบริการจ านวน  30 ราย  

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ประธานฯ    ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)    
4.2.1 โครงการ/กิจกรรมงบจากกรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ตามแผนงาน ติดตามตรวจสอบการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด ได้แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี  

1. กิจกรรมการจัดท าทะเบียนควบคุมเกษตรและการขออนุญาตเพาะเลี ยงสัตว์น  า   
- ด าเนินการจัดท าทะเบียนผู้ประกอบการประมงและก าหนดเขตห้ามจับสัตว์น  าและเขตจับ

สัตว์น  าในอ่างเก็บน  าเขื่อนล าปาว  
2. กิจกรรมก าหนดเขตสัญลักษณ์ควบคุมการเดินเรือและจุดเพาะเลี ยงสัตว์น  าในอ่างเก็บน  า  
- จ านวน 5 จุด จุดที่ 1 บ้านหนองไผ่โซน 1 จุดที่ 2 บ้านหนองไผ่โซน 2  จุดที่ 3 บ้านพัก

สุดใน จุดที่ 4 บ้านโนนศาลา จุดที่ 5 บ้านนาขาม เสร็จสิ นเรียบร้อยแล้ว 
3. กิจกรรม การติดตามและเผ้าระวังการเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

(Food Safety)   ด าเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น  าและตรวจสารตกค้างในเนื อปลา จ านวน 20 ฟาร์มผู้รับจ้าง
ส่งผลการเก็บตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

4. กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน  าและสารอินทรีย์ตกค้างในตะกอนดิน  
ได้ด าเนินการจ้างเหมา เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดิน จ านวน 10 จุด ๆละ 3 ครั ง/ปี และ

ตรวจคุณภาพน  า บริเวณ ต้นน  า กลางน  า และปลายน  า รวม 20 จุด  เดือนละ 2 ครั ง รวม 10 ครั ง ผู้รับจ้าง
ได้ส่งผลการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลและการบริหารโครงการ 
ด าเนินการจัดท าป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์โรงการ จ านวน 5 ป้าย ตามจุดก าหนดเขตเลี ยงปลา

กระชังจ านวน 5 จุด เสร็จสิ นเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 

/4.2.2 การอนุญาตเขต..... 
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4.2.2 การอนุญาตเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรับกิจการเพาะเลี ยงสัตว์น  าควบคุมประเภท การเพาะเลี ยง
สัตว์น  าในกระชัง การโอนย้ายกระชังให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก พ่อ แม่ ลูก ผู้สืบสันดาน ไม่สามารถ กระท าได้ 
จึงขอแจ้งในที่ประชุมได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตามระเบียบด้วย 

มติทีป่ระชุม        - รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมงต่อไป 

4.2.3 ผลการขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง ให้ประมงอ าเภอทุกท่านด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ได้มาขอขึ นทะเบียนผู้ท าการประมงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 ยังไม่มีเกษตรกรขึ น
ทะเบียนท าการประมงแต่อย่างใด 

มติที่ประชุม        - รับทราบ 

ประธานฯ    ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
4.3 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม) ขอสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี  

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมประมงประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวน 
4,204,539.00 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน 3,895,402.71 บาท คงเหลือ 2,271.29 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 99.94 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวน 
2,985,600.00 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน 1,481,320 บาท คงเหลือ 1,504,280 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.65 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวน 
825,165.00 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน 825,163.30 บาท คงเหลือ 1.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 
99.99 เปอร์เซ็นต์ แผนงานสิ นสุดในเดือนกันยายน 2562 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

และขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ท่ียังไม่ได้จัดส่งใบส าคัญหักล้างเงินยืมราชการจัดส่งให้กลุ่ม
ด้วยไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2562  
มติที่ประชุมฯ - รับทราบ และด าเนินการ 

4.4 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ พร้อมรายงานความเสียหายเกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติอุทกภัย และวาตภัย ปี 2562 (ด้านการประมง) 

ประธานฯ ขอเชิญประมงอ าเภอยางตลาด   ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ 
ปอ.ยางตลาด - ส าหรับอ าเภอยางตลาด รายงานความเสียหายเบื องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 
2562 (ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยสรุปมีพื นที่ที่ประสบภัยจ านวน 6 ต าบล 
24 หมู่บ้าน เป็นเกษตรกรที่เลี ยงกุ้งก้ามกราม 248 ราย มีพื นที่ 988.25 ไร่ เกษตรกรเลี ยงปลาหรือสัตว์น  า
ในบ่อดิน 65 ราย พื นที่ 211.74 ไร่ และเกษตรกรที่เลี ยงปลาในกระชัง จ านวน 1 ราย  พื นที่ จ านวน        
64 ตารางเมตร ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 16,611,229.50 บาท ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 
11,706,493.75 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจพื นที่ความเสียหาย และรับ กษ.01 

/ส าหรับอ าเภอฆ้องชัย..... 
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- ส าหรับอ าเภอฆ้องชัย รายงานความเสียหายเบื องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 
(ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยสรุปมีพื นที่ที่ประสบภัยจ านวน 1 ต าบล 11 
หมู่บ้าน เกษตรกรเลี ยงปลาหรือสัตว์น  าในบ่อดิน 76 ราย พื นที่ 48 ไร่ ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 
300,000 บาท ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 202,800 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจพื นที่ความ
เสียหาย และอยู่ระหว่างรับ กษ.01 

ประธานฯ - ในล าดับต่อไป ขอเชิญประมงอ าเภอกมลาไสย  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ 

ปอ.กมลาไสย - ส าหรับอ าเภอกมลาไสย รายงานความเสียหายเบื องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 
2562 (ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยสรุปมีพื นที่ที่ประสบภัยจ านวน 7 ต าบล 
28 หมู่บ้าน เกษตรกรเลี ยงปลาหรือสัตว์น  าในบ่อดิน 135 ราย พื นที่ 392 ไร่ ประมาณการมูลค่าความ
เสียหาย 6,089,950 บาท ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 1,656,200 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ
พื นทีค่วามเสียหาย และอยู่ระหว่างรับ กษ.01 

  - ส าหรับอ าเภอร่องค า รายงานความเสียหายเบื องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 
(ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยสรุปมีพื นที่ที่ประสบภัยจ านวน 3 ต าบล 23 
หมู่บ้าน เกษตรกรเลี ยงปลาหรือสัตว์น  าในบ่อดิน 125 ราย พื นที่ 136 ไร่ ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 
982,872 บาท ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 574,600 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจพื นที่ความ
เสียหาย และอยู่ระหว่างรับ กษ.01 

ประธานฯ - ในล าดับต่อไป ขอเชิญประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ 

ปอ.เมืองกาฬสินธุ์ - ส าหรับอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานความเสียหายเบื องต้นเกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัย ปี 2562 (ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยสรุปมีพื นที่ที่ประสบภัยจ านวน 
6 ต าบล 14 หมู่บ้าน เป็นเกษตรกรที่เลี ยงกุ้งก้ามกราม 9 ราย มีพื นที่ 30.5 ไร่ เกษตรกรเลี ยงปลาหรือสัตว์
น  าในบ่อดิน 62 ราย พื นที่ 63.5 ไร่ ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 609,641 บาท ประมาณการวงเงิน
ช่วยเหลือ 590,785 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจพื นที่ความเสียหาย 

ประธานฯ - ในล าดับต่อไป ขอเชิญประมงอ าเภอสหัสขันธ์  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ 
ปอ.สหัสขันธ์ - ส าหรับอ าเภอสหัสขันธ์ รายงานความเสียหายเบื องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 
(ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยสรุปมีพื นที่ที่ประสบภัยจ านวน 1 ต าบล             2 
หมู่บ้าน เกษตรกรเลี ยงปลาหรือสัตว์น  าในบ่อดิน 2  ราย พื นที่ 0.75 ไร่ ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 
5,500 บาท ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 3,168.75 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจพื นที่ความเสียหาย 
และอยู่ระหว่างรับ กษ.01 
  - ส าหรับอ าเภอค าม่วง ไม่ได้รับรายงานความเสียหาย 

ประธานฯ - ในล าดับต่อไป ขอเชิญประมงอ าเภอห้วยเม็ก  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ 

ปอ.ห้วยเม็ก - ส าหรับอ าเภอห้วยเม็ก รายงานความเสียหายเบื องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 
(ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยสรุปมีพื นที่ที่ประสบภัยจ านวน 4 ต าบล 7 หมู่บ้าน 
เป็นเกษตรกรทีเ่ลี ยงกุ้งก้ามกราม 9 ราย มีพื นที่ 48.5 ไร่ เกษตรกรเลี ยงปลาหรือสัตว์น  าในบ่อดิน 8 ราย  
 

/พื นที่ 5 ไร่........... 
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พื นที่ 5 ไร่ และเกษตรกรที่เลี ยงในกระชัง 11 ราย พื นที่ 450 ตารางเมตร ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 
1,641,075 บาท ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 692,495 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจพื นที่ความ
เสียหาย และรับ กษ.01 

- ส าหรับอ าเภอหนองกุงศรี รายงานความเสียหายเบื องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 
2562 (ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยสรุปมีพื นที่ที่ประสบภัยจ านวน 1 ต าบล   
3 หมู่บ้าน เป็นเกษตรกรที่เลี ยงกุ้งก้ามกราม 2 ราย มีพื นที่ 22 ไร่ และเกษตรกรเลี ยงปลาหรือสัตว์น  าในบ่อ
ดิน 32 ราย พื นที่ 42 ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 417,500 บาท ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 
421,915 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจพื นที่ความเสียหาย และรับ กษ.01 

ประธานฯ - ในล าดับต่อไป ขอเชิญประมงอ าเภอกุฉินารายณ์  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ 

ปอ.กุฉินารายณ์ - ส าหรับอ าเภอกุฉินารายณ์ รายงานความเสียหายเบื องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย        
ปี 2562 (ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยสรุปมีพื นที่ที่ประสบภัยจ านวน 6 ต าบล   
8 หมู่บ้าน เกษตรกรเลี ยงปลาหรือสัตว์น  าในบ่อดิน 14 ราย พื นที่ 12.25 ไร่ ประมาณการมูลค่า             
ความเสียหาย 69,987.50 บาท ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 51,756.25 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ส ารวจพื นที่ความเสียหาย และอยู่ระหว่างรับ กษ.01 

- ส าหรับอ าเภอห้วยผึ ง ไม่ได้รับรายงานความเสียหาย (ด้านการประมง) 

ประธานฯ - ในล าดับต่อไป ขอเชิญประมงอ าเภอสมเด็จ  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ  

ปอ.สมเด็จ - ส าหรับอ าเภอสมเด็จ รายงานความเสียหายเบื องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562  
(ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยสรุปมีพื นที่ที่ประสบภัยจ านวน 1 ต าบล               
1 หมู่บ้าน เกษตรกรเลี ยงปลาหรือสัตว์น  าในบ่อดิน 1 ราย พื นที่ 3 ไร่ ประมาณการมูลค่าความเสียหาย  
991,091 บาท ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 12,675 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจพื นที่ความ
เสียหาย และอยู่ระหว่างรับ กษ.01 

- ส าหรับอ าเภอนามน รายงานความเสียหายเบื องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562  
(ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยสรุปมีพื นที่ที่ประสบภัยจ านวน 1 ต าบล                
4 หมู่บ้าน เกษตรกรเลี ยงปลาหรือสัตว์น  าในบ่อดิน 28 ราย พื นที่ 36 ไร่ ประมาณการมูลค่าความเสียหาย  
2,367,625 บาท ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 152,100 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจพื นที่ความ
เสียหาย และอยู่ระหว่างรับ กษ.01 

ประธานฯ   - ในล าดับต่อไป ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าอ าเภอเขาวง และอ าเภอนาคู  ได้รายงานผล
การปฏิบัติงาน ครับ 

นายเพลิน โตเกษม  - ส าหรับอ าเภอเขาวง รายงานความเสียหายเบื องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 
2562 (ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยสรุปมีพื นที่ที่ประสบภัยจ านวน 2 ต าบล   
5 หมู่บ้าน เกษตรกรเลี ยงปลาหรือสัตว์น  าในบ่อดิน 96 ราย พื นที่ 98 ไร่ ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 
686,000 บาท ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 414,050 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจพื นที่ความ
เสียหาย และอยู่ระหว่างรับ กษ.01 
  -ส าหรับอ าเภอนาคู ยังอยู่ระหว่างรอรับแบบ กษ.01 

/ประธานฯ....... 
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ประธานฯ   - ในล าดับต่อไป ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าอ าเภอดอนจาน และอ าเภอท่าคันโท  ได้
รายงานผลการปฏิบัติงาน ครับ 

นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา  - ส าหรับอ าเภอดอนจาน รายงานความเสียหายเบื องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 
ปี 2562 (ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยสรุปมีพื นที่ที่ประสบภัยจ านวน 1 ต าบล   
5 หมู่บ้าน เกษตรกรเลี ยงปลาหรือสัตว์น  าในบ่อดิน 101 ราย พื นที่ 102 ไร่ ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 
714,000 บาท ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 430,950 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจพื นที่ความ
เสียหาย และอยู่ระหว่างรับ กษ.01 

-ส าหรับอ าเภอท่าคัน ไม่ได้รับรายงานความเสียหาย (ด้านการประมง) 

ประมงจังหวัดฯ - มอบคุณวุฒิพงษ์ จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือจัดส่งรายงานให้กับกรมประมง และ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบเพื่อจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการ   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ      

ประธาน ฯ - ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั งสามหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดกาฬสินธุ์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดเขื่อนล าปาว 
กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติงาน/โครงการต่างๆที่รับมอบหมายจากกรมประมงให้ส าเร็จ
ลุล่วงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ในปีงบประมาณ 2562 ไว้ครบทุกประการ ขอขอบคุณครับ  ขอปิดการ
ประชุม 

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

                                   


