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รายงานการประชุมประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
ครั้งที่  5/2562 

วันอังคาร ที่  11  มิถุนายน  2562 เวลา 13.30 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. นายศิริพงษ์ ข้องหลิม   ประมงอ าเภอสมเด็จ 
11. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
12. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
13. นางชาครยิา ชินพร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14. นางสาวคัทลียา แสนสงค์  นักวิชาการประมง  
15. นายพอพงษ์ กาบเกษร  นักวิชาการประมง 
16. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
17. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายจารึก นาชัยเพิ่ม           ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ 
2. นายสนธยา ศตรฆุทาวุธ     หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ 
3. นายวีรพงษ์ ปะกิระนา         พนักงานขับรถยนต์ 
4. นางสาวละอองดาว โต้ชาลี    พนักงานสถานที่ 
5. นางสาวนงคราญ ก้อมชัยภูมิ    นักวิชาการประมง 
6. นายเทวิน  ภูจริต                ยามรักษาความปลอดภัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ าเภอห้วยเม็ก  ลาคลอดบุตร 
 

/เริ่มประชุมเวลา..... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
  นายนรินทร์  มีวงศ์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุม     กล่าวเปิดประชุม  และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ - กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านในเรื่องของการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ทั้ง 2 จุด คือ จุดที่หนึ่งที่จัดการเตรียมปล่อยปลาโรงเรียนพระเทพญานวิศิษฎ์อุดมวิทย์ อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์  และจุดที่สองที่ทีพิพิธภัณฑ์สิรินธร อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่ง 
และขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

1.1 เรื่องส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าเดือน 
พฤษภาคม  2562 

- ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ได้ด าเนินการมาแล้ว เช่นการเข้าร่วมงานพิธีส าคัญงาน เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้างสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่  3 มิถุนายน 
2562 โดยส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยตลอด  

- การไว้อาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ลดธงครึ่งเสา 7 วัน ให้ข้าราชการ -               
รัฐวิสาสหกิจ ไว้ทุกข์ 21 วัน ซึ่งทางส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

๑.๒  โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งท่ี   
6/๒๕๖๒   

        - วันที่ ๒0 มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนท่าแห่วิทยา อ าเภอฆ้องชัย จังหวัด  
กาฬสินธุ์ มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ประสานพันธุ์ปลากับ ศพจ.กาฬสินธุ์ จ านวน 50 ถุง เพ่ือมอบให้กับ
ผู้ร่วมงานกังกล่าว 
มติที่ประชุม  - รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมอบประมงอ าเภอยางตลาด               
เป็นผู้จัดสรรพันธุ์ปลาแจกจ่ายให้กับแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่ต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่  4/2562 ประจ าเดือน เมษายน 2562   
ประธานฯ -  ให้เจ้าหน้าทีทุกท่านด าเนินการตรวจรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยสามารถ  
แจ้งแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวได้ที่ฝ่ายเลขา (โดยนางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง) ด าเนินการ   
มติที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม    

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์    
                      ๓.1 การเตรียมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่แหล่งน้ าสวนสาธารณะ “แก่งดอนกลาง”  
หก.บริหารจัดการฯ - ในการจัดงานครั้งนี้ก าหนดจัดงานในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.  
ณ แหล่งน้ าสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวนพันธุ์ปลา         
ที่ปล่อยมีจ านวน 200,000 ตัว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายไกรสร กองฉลาด) เป็นประธานในพิธี   
ในส่วนของการจัดเตรียมสถานที่บริเวณปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าได้ประสานกับทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์                  
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมอบกลุ่มบริหารจัดการฯ และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 

/พร้อมทั้งในเรื่องของการ..... 
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พร้อมทั้งในเรื่องของการจัดส่งหนังสือเชิญร่วมงาน มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ ด าเนินการ  
ส าหรับในการแต่งกายข้าราชการกรมประมงน้ าเงินขาวบ่าแข็งแขนยาว หัวหน้าส่วนราชการชุดสีกากีแขนยาว
ประชาชนทั่วไปชุดสุภาพเสื้อเหลือง 
ประธาน ฯ - มอบกลุ่มบริหารจัดการเน้นย้ าเรื่องป้ายปล่อยพันธุ์ปลาในพิธี ตรวจสอบพระนามให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และค ากล่าวรายงานในพิธีดังกล่าวด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    3.2 การจัดเตรียมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า การจัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจ าปี 2562  
ระดับจังหวัด 
ประธานฯ - ขอทราบมีอ าเภอใดเสนอชื่อแหล่งน้ าบ้าง ให้แจ้งที่กลุ่มบริหารจัดการฯ ด้วย 

มติที่ประชุม - ปล่อยพันธุ์ปลาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 (ร.10) เป็นพ้ืนที่แหล่งน้ าของอ า เภอ       
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

- ปล่อยในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 เป็นพื้นที่แหล่งน้ าของอ าเภอสมเด็จ 
มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

        ๓.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์  
หน.ป้องกันฯ - การประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ฤดูปลาน้ าจืดวางไข่ และการก าหนดวิธีเครื่องมือท าการประมง 
ประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ซึ่งทาง
หน่วยฯ ได้ด าเนินการประกาศ/ประชาสัมพันธ์ พร้อมน าโปสเตอร์การเผยแพร่ดังกล่าว แจกจ่ายให้กั บกลุ่ม
เกษตรกรชาวประมง แหล่งชุมชน ท่าเทียบเรือ ได้รับทราบแล้ว พร้อมทั้งให้ผู้น าชุมชนประกาศเรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งในส่วนของพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ควบคุมได้ครบจุดแล้ว ซึ่งในลักษณะการท างานของหน่วยในช่วง 15 วัน
แรก จะท างานประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนก่อนจะไม่จับกุม เพ่ือเป็นการเตือนลดปัญหาการกระทบ/การร้องเรียน
จากชาวประมง แต่ยังพบบางพ้ืนที่ เช่น ที่อ าเภอท่าคันโท บ้านยางอุ้ม บ้านนาตาล ยังพยามใช้เครื่องมือ      
แพสะดุ้ง ยอขันช่อ ขอท าประมงในช่วงเวลา 06.00 น. และในเวลา 18.00 น.  ซึ่งทางหน่วยฯ ไม่สามารถ
อนุญาตให้ท าการประมงดังกล่าวได้  และผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน มิถุนายน 2562 ยังไม่มีผลคดี 
เนื่องจากยังอยู่ในช่วง 15 วันแรกของการประชาสัมพันธ์ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว 

ประธานฯ -  ให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ยึดหลักกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ข้อบังคับ/ ประกาศของกรมประมง    
ทีไ่ด้มีการระบ ุเป็นหลักด้วยเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ 

มติที่ประชุม - รับทราบและยึดถือปฏิบัติ 

                       3.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์  
ผอ.ศพจ.กาฬสินธุ์ - ผลการปฏิบัติงานเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ แผนการปฏิบัติงานร่วม
ส านักงานประมงจังหวัดและประมงอ าเภอในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

- โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า แผนทั้งปีมีจ านวน 6,500,000 ตัว แผนเดือน
พฤษภาคม 2562 จ านวน  1,600,000 ตัว  ผลผลิตได้จ านวน 1,190,020 ตัว  ผลสะสมทั้งปี จ านวน 
4,790,600 ตัว  

- โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย ได้รับงบประมาณผลิต
พันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยแหล่งน้ าจ านวน 1,000,000 ตัวสะสมถึงเดือน พฤษภาคม จ านวน 500,000 ตัว 

/โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่..... 
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- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ยังอยู่ในช่วงด าเนินการ แต่ทางศูนย์ได้เริ่มด าเนินการ
จัดท าแผนปล่อยแจก-จ่าย ให้กับทางส านักงานประมงจังหวัดเรียบร้อยแล้ว เพ่ือมอบพันธุ์ปลาภายในสิ้นเดือน 
มิถุนายน 2562 นี้ เริ่มก าหนดแจกจ่ายวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งทางศูนย์ฯ ยังคอรอให้ทางส านักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณาความเหมาะสมต่อไป และในส่วนของกลุ่มเกษตรกรรายเก่า ปีงบประมาณ 
2561 คาดว่าจะด าเนินการแจกจ่ายปัจจัยการผลิตในช่วงปลายปีงบประมาณ 2562 นี้  ซึ่งต้องรอความ
ชัดเจนจากกรมประมงจะให้ด าเนินการอย่างไร 

หก.พัฒนาและส่งเสริมฯ - รายละเอียดการแจกจ่ายจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 
2562  มีจ านวน 2,173 ราย ด าเนินการมอบพันธุ์สัตว์น้ ารายละ 840 ตัว จ านวน 2 ถุง เป็นปลากินพืช
ทั้งหมด  

ประธานฯ  - มอบให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอเข้าตรวจสอบความ
พร้อมของกลุ่มเกษตรกรในการขอรับปัจจัยดังกล่าว รวมทั้งประสานเรื่องรถยนต์ที่จะจ้างในการขนย้าย 
แจกจ่ายปัจจัย เพ่ือส่งมอบในแต่ละจุดด้วย และแจ้งกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ให้ทราบด้วย  เพ่ือจะได้
ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ต่อไป 

 มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงาน (ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานประมง 
จังหวัดกาฬสินธุ์) 

4.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม)  
๔.๑.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 25๖๒  

หก.พัฒนาและส่งเสริมฯ - มีจ านวน 2 แปลง ดังนี้  
   - แปลงประจ าปี 2560 ที่ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจ านวน      
30 ราย พัฒนาองค์ความรู้ แผนจ านวน 3 ครั้ง ผลด าเนินการแล้ว 2 ครั้ง สนับสนุนจุลรินทรีย์ ปม.1 รายละ 
20 ซอง  และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน แผนจ านวน 12 ครั้ง ผลด าเนินการแล้ว 8 ครั้ง   

- แปลงประจ าปี 2561 ที่ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจ านวน           
50 ราย พัฒนาองค์ความรู้ แผนจ านวน 3 ครั้ง ผลด าเนินการแล้ว 2 ครั้ง สนับสนุนจุลรินทรีย์ ปม.1 รายละ 
20 ซอง  และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน แผนจ านวน 12 ครั้ง ผลด าเนินการแล้ว 8 ครั้ง                   
ในวันที่ 17-18 ทางส านักงานจัดอบรมเกษตรกรกลุ่มล าคลอง ได้จัดส่งหนังสือเชิญเรียบร้อยแล้ว และในวันที่    
25 มิถุนายน 2562 กรมประมงจะเข้ามาถ่ายท ารายการแปลงใหญ่ ซึ่งทางกลุ่มจะได้ด าเนินการต่อไป  

๔.๑.๒ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่    
หก.พัฒนาและส่งเสริมฯ - มีจ านวนเกษตรกร จ านวน 2,173 ราย ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ในส่วนของ 
ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับผิดชอบอ าเภอหลักสองอ าเภอคือ สหัสขันธ์ มีจ านวนเกษตรกร 129 
ราย และอ าเภอสมเด็จ จ านวน 130 ราย ด าเนินการอบรมทั้งสองอ าเภอเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (ศพก.) 
หก.พัฒนาและส่งเสริมฯ - บริหารจัดการศูนย์หลัก (อุดหนุน) จ านวน 18 ศูนย์ ศูนย์เครือข่ายใหม่ (อุดหนุน) 
18 ศูนย์ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day  แผนจ านวน 18 ศูนย์ ผล 18 ศูนย์ เกษตรกรเข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป้าหมาย 3,600 ราย  ผล 2,591 ราย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอ
ทยอยจัดส่งรายชื่อให้กลุ่มพัฒนาฯ ด้วย 

 
/4.1.4 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานฟาร์ม..... 
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๔.๑.๔ กิจกรรมพัฒนามาตรฐานฟาร์ม (Food Safety)  
หก.พัฒนาและส่งเสริมฯ - ฟาร์ม Safety level แผนมีจ านวน  30 ฟาร์ม ผลมีจ านวน 30 ฟาร์ม แยกเป็น    
อ.เมือง 10 ฟาร์ม อ.กุฉินารายณ์ 10 ฟาร์ม และ อ.สหัสขันธ์ 10 ฟาร์ม และฟาร์ม  GAP แผนมีจ านวน 30 
ฟาร์ม ผลจ านวน 44 ฟาร์ม แยกเป็น อ.ยางตลาด 29 ฟาร์ม อ.ห้วยเม็ก 10 ฟาร์ม อ.สหัสขันธ์ 1 ฟาร์ม กุ้ง
ก้ามกราม 40 ฟาร์ม และอ่ืนๆ อีก 4 ฟาร์ม  

๔.๑.๕ โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์   
หก.พัฒนาและส่งเสริมฯ - ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร แผนมีจ านวน 40 ราย ผลปฏิบัติงานจ านวน 40 
ราย เป็นเกษตรกรของอ าเภอกุฉินารายณ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกร มอบปัจจัยการผลิต จ านวน 40 ราย 
เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือให้ค าแนะน าติดตาม ปี 2562 จ านวน 40 ราย และให้ค าแนะน าติดตามผลรายเก่า  
จ านวน 25 ราย เป็นเกษตรกรของอ าเภอเขาวง ทางกลุ่มจะด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562   

๔.๑.๖ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)     
หก.พัฒนาและส่งเสริมฯ - ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร 250 ราย พร้อมทั้งอบรม ครั้งที่ 1 จ านวน 250   
ราย เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืออบรมเกษตรกรครั้งที่ 2 จ านวน 250 ราย (ศพจ.กส)  และให้ค าแนะน าติดตาม
ผล โดยส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 250 ราย ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 และถอด 
องค์ความรู้จ านวน 3 ราย ช่วงเดือนกรกฎาคม 2562  

๔.๑.๗ โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning By Agri-map)  
หก.พัฒนาและส่งเสริมฯ - ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร จ านวน 200 ราย เรียบร้อยแล้ว ให้ค าแนะน า  
ติดตามผล ปี  2562 จ านวน 200 ราย คาดว่าเดือน กรกฎาคม 2562 นี้ และให้ค าแนะน าติดตามรายเก่า  
ปี 2561 จ านวน 200 ราย เรียบร้อยแล้ว   

๔.๑.8 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
หก.พัฒนาและส่งเสริมฯ - ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนเกษตรกร 12,239 ราย คิดเป็นร้อยละ
การจัดส่งข้อมูล จ านวน 0.02 เปอร์เซ็นต์ ให้ประมงอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอรับ
แบบฟอร์มรายละเอียดที่คุณเพลิน โตเกษม สามารถทยอยจัดส่งข้อมูลด้วย ก าหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่    
15 สิงหาคม 2562 

๔.๑.9 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
หก.พัฒนาและส่งเสริมฯ - ผลการปฏิบัติงานออให้บริการคลินิก แผนจ านวน 2 ครั้ง ผล 2 ครั้ง ที่อ าเภอ
หนองกุงศรี และอ าเภอนาคู และเกษตรกรเข้ารับบริการ แผนจ านวน 65 ราย ผล 65 ราย ครบเรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.10 โครงการไทยนิยมยั่งยืน 2561 แบบบันทึกข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
หก.พัฒนาและส่งเสริมฯ - ด าเนินการติดตามการเก็บผลผลิตสัตว์น้ าปี 2561 จ านวน 2,500 ราย           
ผล 2,500 ราย ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม - รับทราบและด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

                   ๔.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)                 
                           ๔.๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562 และติดตาม
แหล่งน้ าเก่า      
หก.บริหารจัดการฯ     - รายงานผลการด าเนินงานครบตามก าหนดระยะเวลาที่กรมประมงก าหนดไว้
เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว  
 

/4.2.2 โครงการ/กิจกรรม..... 
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                          ๔.๒.2 โครงการ/กิจกรรมงบจากกรมชลประทาน   
หก.บริหารจัดการฯ  - ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณเป็นเงินจ านวน 826,165 บาท       
มีจ านวน 5 กิจกรรม  ดังนี้ 

1. กิจกรรมระเบียบท าการประมง 1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2. ก าหนดเขตวางทุ่น ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
3. การตรวจสอบคุณภาพน้ า อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 30 ตัวอย่าง 
4. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
5. ท าป้าย ติดป้ายประชาสัมพันธ์ โดยต้องจัดท าเป็นรูปเล่มจัดส่งให้กรมชลประทาน 

ต่อไป 
                          4.2.3 การเสนอรายชื่อแหล่งน้ าในโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ปีงบประมาณ  
2563-2564  
หก.บริหารจัดการฯ  - และทางกลุ่มขอข้อมูลแหล่งน้ าโครงการดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ 2563         
จากประมงอ าเภอต่างด้วย โดยพ้ืนที่แหล่งน้ าต้องมีขนาดพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 30 ไร่ ก าหนดส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหาร
จัดการฯ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 
                          4.2.4 การหารือข้อกฎหมายก่อนมีมติคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด   
หก.บริหารจัดการฯ  - รอหารือในเรื่องของแพสะดุ้ง และอวนทับตลิ่ง กับคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด
ก่อน หลังจากนั้นจึงจะส่งเรื่องให้กับกรมประมง กองกฎหมายต่อไป 

                           ๔.๒.5 การจับพิกัดและการด าเนินงานในเขตรักษาพืชพันธุ์(เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า)    
หก.บริหารจัดการฯ  -  ผลการตรวจและจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า (รายงานกองทุกวันที่ 5 ของเดือน) แผ่น
มีทั้งหมด  15 แห่ง ด าเนินการแล้วจ านวน 15 แห่ง ได้ด าเนินการจับพิกัดส่งรายงานให้กับศูนย์สารสนเทศ
เทคโนโลยีการประมง เรียบร้อยแล้ว  

                               ๔.๒.6 ผลการขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง  

หก.บริหารจัดการฯ  -  ทางกลุ่มบริหารจัดการฯ ได้ท าการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวประมงไม่มีค่าใช้จ่าย 
ให้ประมงอ าเภอทุกท่านประชาสัมพันธ์ กลุ่มเกษตรกรทราบด้วย เพ่ือจะใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป 
                              ๔.๒.7 ผลการออกใบอนุญาตการเลี้ยงปลาในกระชังในที่สาธารณะสมบัติ         
ของแผ่นดิน   เป้าหมายที่ได้จดแจ้งไว้กับส านักงานประมงจังหวัด มีจ านวน 534 ราย ออกใบอนุญาตสะสม
แล้ว  มีจ านวน  461 ราย ไม่มายื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าฯ โดยมีประมาณ 20 ราย 
คงเหลือ 53 รายอยู่ระหว่างด าเนินการ  
ปอ.สหัสขันธ์       - ขอปรึกษาการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่ไม่ใช่ทายาทได้หรือไม่ 
ประธานฯ           - มอบกุล่มบริหารจัดการหารือกับกองกฎหมาย ของกรมประมงอีกครั้งก่อน แต่ทั้งนี้จะ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ไม่ได้ และพ้ืนที่เดิมไม่สามารถเพ่ิมพ้ืนที่เลี้ยงได้         
มติที่ประชุม         - ในเบื้องต้นให้ประมงอ าเภอที่เก่ียวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกลุ่มเกษตรกรให้ทราบถึง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประสานกองกฎหมายเพ่ือขอความชัดเจนจะได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติต่อไป                                                                                                       

/4.3 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์..... 
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๔.๓ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)     
๔.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒     

หก.บริหารและยุทธศาสตร์ – ได้รับงบประมาณงบปกติเป็นเงินจ านวน 3,744,165.00 บาท (สามล้าน     
เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)  เบิกจ่ายสะสมทั้งปี เป็นเงินจ านวน 2,773,676.18 บาท           
( สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบแปดสตางค์)  คงเหลือ 944,400.82 บาท        
(เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทแปดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 74.08 เปอร์เซ็นต์    
   - งบจากกรมชลประทาน ได้รับสนับสนุนเป็นเงินจ านวน 825,165. - บาท               
( แปดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งพันร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้วเป็นเงินจ านวน 382,855. - บาท    
(สามแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเบิกจ่ายให้กับผู้รับเหมาในงวดงานต่างๆ         
เป็นเงินจ านวน 442,310.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 46.40    
เปอร์เซ็นต ์ 
   - งบจากจังหวัดกาฬสินธุ์  เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์            
เป็นไปตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว    

มติที่ประชุม         - รับทราบ    

  4.4 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562       
   4.4.1 ประมงอ าเภอยางตลาด    
    -  ผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอยางตลาด ส่งงานครบถ้วนตามที่    
ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้วทั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
   4.4.2 ประมงอ าเภอกมลาไสย    
    - ผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอกมลาไสย ตามเอกสารที่แจกจ่ายในที่
ประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีบางส่วนที่หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการได้ด าเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากพ่ึงมา
รับต าแหน่งใหม่ และได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปี 2562 อ าเภอกมลา
ไสยกรอกข้อมูล แล้วจ านวน 134 ราย อ าเภอร่องค า ด าเนินการแล้ว 7 ราย  
   4.4.3 ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
    - ผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนตามที่กรมประมงก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และงานที่ได้รับ
มอบหมายจากทางอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 
   4.4.4 ประมงอ าเภอสหัสขันธ์ 
    - ผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอสหัสขันธ์ ได้ด าเนินการครบถ้วนตาม
โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงครบถ้วนแล้ว และในขั้นตอนต่อไปทางจะได้นัดเกษตรกร
ผู้เลี้ยงปลาในกระชังประชุมกรณีโอนย้ายกระชังจะเปลี่ยนสถานที่ฟาร์ม (กระชังปลา) จากทางกลุ่มบริหาร
จัดการ รวมทั้งทางส านักงานประมงอ าเภอได้รับหนังสือตรวจสอบ (ร้องเรียน) จากกรมชลประทานบริเวณบ้าน
ท่าเรือภูสิงห์แล้ว ซึ่งรอส านักงานเข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนด้วย  
   4.4.5 ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ 
    - ผลการปฏิบัติงานของอ าเภอกุฉินารายณ์ได้ด าเนินการครบถ้วนตาม
โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงครบถ้วนแล้ว รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่
ร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งคาดว่าน่าจะเสด็จอีกครั้งในช่วงเดือน
มกราคม 2563  

/4.4.6 ประมงอ าเภอสมเด็จ..... 
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   4.4.6 ประมงอ าเภอสมเด็จ 
- ผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการตามโครงการ/

กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนตามที่กรมประมงก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ทางอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ - ในการประชุมครั้งต่อไป มอบหมายให้ประมงแต่ละอ าเภอน าเสนอผลการปฏิบัติงานใน
รูปแบบเพาว์เวอร์พอยด์ ด้วย 

มติที่ประชุม  - รับทราบและพร้อมปฏิบัติในครั้งต่อไป 

    4.5 การจัดท าฐานข้อมูลกลาง (Database) ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประธานฯ - ให้ทั้ง 3 กลุ่ม ด าเนินการจัดท าข้อมูลของแต่กลุ่มเพ่ือจัดส่งเป็นฐานข้อมูลของส านักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดส่งสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 นี้ และมอบหมายให้คุณคัทลียา แสนสงค์ 
ด าเนินการจัดเก็บรวมรวมข้อมูล และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม จ านวน 5 เล่ม ต่อไป 

มติที่ประชุม  - เห็นด้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ   
5.1 การขออนุญาตเดินทางไปราชการ  

ประธานฯ - ในการเขียนขออนุญาตเดินทางไปราชการ ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านขออนุญาตตามภารกิจ    
ของงานนั้นๆ ถ้าหากมีภารกิจที่จะต้องขออนุญาตไปราชการในวันหยุด เช่นวันเสาร์ -อาทิตย์ หรือวันหยุด           
นักขัต ฤกษ์ ให้เจ้าหน้าที่แนบต้นเรื่องเสนอมาด้วย หรือถ้าขออนุญาตเป็นระยะยาวให้เจ้าหน้าที่แนบ
แผนปฏิบัติงาน มาให้ทราบด้วยทุกครั้ง  

มติที่ประชุม - รับทราบและพร้อมปฏิบัติ   
                     5.2 ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียน     
   5.2.1 กรณีร้องเรียนปลาร้าแม่อ้อยเขื่อนล าปาว     
ประธานฯ - จากที่มีกรณีร้องเรียนปลาร้าแม่อ้อยเขื่อนล าปาว โดยประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย  
คุณเพลิน โตเกษม พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพ้ืนที่เข้า   
ตรวจสอบโรงงานปลาร้าแม่อ้อย ในเบื้องต้นพบว่ากรณีร้องเรียนนี้เป็นเหตุการณ์เดิมที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 ได้
มีคนน าภาพเก่ามาโพส มาแชร์ทางสื่อออนไลน์ ท าให้เจ้าของกิจการมีความเสียหาย ซึ่งในวันนั้นทางท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการจัดแถลงข่าว ให้ประชาชนได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของ
ส านักงานประมง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดหนังสือกรณีดังกล่าว แจ้งให้ท่านอธิบดีกรมประมงได้รับทราบ 
เรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม - รับทราบ   

   5.2.2 กรณีร้องเรียนปลาตายที่สวนสาธารณะกุดน้ ากิน อ าเภอเมือง จังหวัด 
กาฬสินธุ์  

ประธานฯ - เนื่องจากได้รับหนังสือจากส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่ามีประชาชนร้องเรียนกรณี  
ปลาตายที่สวนสาธารณะกุดน้ ากิน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ  

/เทศบาลเข้าตรวจสอบ..... 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้าตรวจสอบปลาตายในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย ทางส านักงานประมงจังหวัดฯ จึงให้
เจ้าหน้าที่โดยคุณเพลิน โตเกษม คุณพอพงษ์ กาบเกษร และเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ เข้าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า ว่าอยู่ในเกณฑ์ใดบ้าง ผลปรากฏว่าน้ าที่เอาไปตรวจอยู่ใน
เกณฑ์ไม่เป็น อันตรายต่อปลา และได้ตรวจปลาแล้ว ซึ่งจะเก็บตัวอย่างน้ าเป็นจ านวน 3 ครั้ง ถ้าครบแล้ว        
จะได้รายงานให้ ส านักงานเทศบาลฯ ได้ทราบต่อไป  

มติที่ประชุม - รับทราบ   

   5.2.3 กรณีการท าการประมงผิดกฎหมายที่อ่างเก็บน้ าหนองเลิงเปือย บ้านโพนงาม 
ต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
หก.บริหารจัดการฯ - ทางส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์  และประมงอ าเภอกมลไสย           
ได้ด าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ฤดูปลาวางไข่ จ านวน 2 ป้าย ที่อ่างเก็บน้ าหนองเลิงเปลือย บริเวณเขต
พ้ืนที่อ าเภอกมลาไสย และอ าเภอร่องค า  โดยให้ผู้น าท้องที่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านได้รับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

   5.3 การพัฒนาส านักงาน/อาคารบริเวณประจ าเดือน 
ประธานฯ - ให้เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาท าความสะอาดบริเวณ
ส านักงาน ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นี้ 

มติที่ประชุม - รับทราบ พร้อมปฏิบัติ 

5.4 การขึ้นทะเบียนทะเบียนเกษตรกร ทบ.2 (ปลาร้า) และ 5.5 การจัดท าข้อมูลสถาน
ประกอบการปลาร้า (ข้อมูล) (ทบ.2) 
ประธานฯ - มอบหมายให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอด าเนินการส ารวจ 
ข้อมูลผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาร้าในอ าเภอต่างๆของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลในการ 
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.2 (ปลาร้า) ส่งข้อมูลดังกล่าวในวันที่ 25 มิถุนายน 2562   

มติที่ประชุม - รับทราบด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด  
  
   5.6 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน / การรับ-จ่ายวัสดุ  
ประธานฯ - มอบหมายให้ประมงอ าเภอทุกท่านจัดท าแผนใช้จ่ายวัสดุส านักงาน โดยให้แจ้งความ 
ประสงค์รับวัดสุส านักงานให้กับส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ทราบด้วยเพ่ือทางเจ้าหน้าที่พัสดุจะได้รีบ
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุต่อไป  

มติที่ประชุม - รับทราบ พร้อมปฏิบัติ  
  
  5.7 การใช้รถยนต์ราชการ / การบ ารุงรักษา  
ประธานฯ - มอบหมายพนักงานขับรถยนต์กรอกข้อมูลระยะทาง (ระยะเข็มไมล์) ทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ของ
ทางราชการ หรือทุกวันศุกร์ และเสนอขอล้างอัด ฉีดรถยนต์ที่ร้านได้ ตามความเหมาะสม 

/ประธานฯ..... 
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ประธาน ฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร  

ที่ประชุม ไม่มี   

ปิดประชุมเวลา  17.30 น. 

 
           ขวัญฤทัย                           จินตนา 

      (นางสาวขวัญฤทัย  จุทาแสง)         (นางจินตนา แก้วบุญ)  
                        เจ้าหน้าที่ธุรการ                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    

         ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       




