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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจงัหวัดกาฬสินธุ์  

ประจ าเดือน เมษายน 2563 ครั้งที ่4/2563 ในวันพฤหัสบด ีที ่30 เมษายน 2563 
 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายวุฒิชัย วังคะฮาต   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายจารึก นาชัยเพิ่ม           ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์  
3. นายสนธยา ศตรุฆทาวุธ  หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืด         

เขื่อนล้าปาว กาฬสินธุ์ 
4. นายส้ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
5. นายเสกสรร ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
6. นางจินตนา แก้วบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
7. นางสายฝน เสียงหวาน  ประมงอ้าเภอกมลาไสย 
8. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล  ประมงอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
9. นางกฤษณา เขามีทอง  ประมงอ้าเภอสหัสขันธ์ 
10. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ้าเภอกุฉินารายณ์ 
11. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ้าเภอห้วยเม็ก 
12. นายศิริพงษ์ ข้องหลิม   ประมงอ้าเภอสมเด็จ 
13. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
14. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
15. นางสาวประภาสิริ แสนสอาด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. นางสาวคัทลียา แสนสงค์  นักวิชาการประมง 
17. นายพอพงศ์ กาบเกษร  นักวิชาการประมง   
18. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
19. นายประยูร ฤทธิ์เรือง         พนักงานขับรถยนต์  
20. นางสาวละอองดาว โต้ชาลี    พนักงานสถานที่  
21. นายไสว  อาสาพนม              ยามรักษาความปลอดภัย 
22. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ/ติดภารกิจ  
1. นางประมวลมิตร อภิธนกุล ประมงอ้าเภอยางตลาด ลาพักผ่อน 

  
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.   
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุม  

กล่าวเปิดประชุมและด้าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้     
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
ประธานฯ 1.1. ค าสั่งกรมประมง ที่ 351/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563  เรื่อง ย้ายข้าราชการ   

สังกัดส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน 2 ราย 1.นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา  ย้ายไป
ด้ารงต้าแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ที่ส้านักงาน 
ประมงจังหวัดนครพนม และนายศิริพงษ์ ข้องหลิม ย้ายไปด้ารงต้าแหน่ง (เจ้าพนักงาน
ประมงปฏิบัติงาน) ประมงอ้าเภอธวัชบุรี ส้านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และขอแสดงความ
ยินดีกับท่านหัวหน้าหน่วยป้องกันฯ ได้ย้ายไปด้ารงต้าแหน่งเจ้าพนักงานประมงอาวุโส         
ที่จังหวัดอุดรธานี 

ที่ประชุม รับทราบ   
ประธานฯ 1.2. เรื่องส้าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ้าเดือน เมษายน  

2563 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เน้นย้้าและเป็นห่วงประชาชนในช่วงของโรค
ระบาดไวรัสโควิด 19 รวมทั้งแนวทางการป้องกันปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ
จังหวัดกาฬสินธุ์ และการร่วมมือการช่วยแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เช่นการ
จ้าหน่ายมะม่วง การจ้าหน่ายกุ้งก้ามกราม รวมทั้งการจ้าหน่ายปลานิล ภายในจังหวัด
กาฬสินธุ์  

มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง เพื่อทราบ   
ประธานฯ 2.1. แนวทางการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบของการระบาดโรคไรวัส COVID 19                          

ต่อการจ้าหน่ายสัตว์น้้าของจังหวัดกาฬสินธุ์ทางส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ
ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด้าเนินจัดท้าแผนการออกจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้้า        
(กุ้ง ก้ามกราม/ปลานิล) ทั้งภายในจังหวัดแต่ต่างจังหวัด เช่นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
มหาสารคาม และจังหวัดมุกดาหาร โดยเริ่มจ้าหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 จนถึง 
ปัจจุบัน ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ท้าให้ยอดจ้าหน่ายในแต่ละวันโดยเฉลี่ย
แล้วกุ้งก้ามกรามวันละ 500 กิโลกรัมๆละ 250 บาท และปลานิลจ้าหน่ายวันละ 3,000  
กิโลกรัมๆ ละ 50 บาท ซึ่งผลการจ้าหน่ายดังกล่าวส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จะน้า
เรียนต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ทราบต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ 2.2. การส ารวจและช้ีแจงเพ่ือสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง  

เขื่อนล้าปาว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จ้านวน 2 จุด ที่บ้านโคกกลางเหนือ ต้าบล        
หัวหิน อ้าเภอห้วยเม็ก และบ้านหนองแสง ต้าบลเขาพระนอน อ้าเภอยางตลาด                
โดยส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดกาฬสินธุ์     
ได้ลงพ้ืนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา/สารเคมี และ พ.ร.บ.การประมง รวมทั้งชี้แจงระเบียบ
การออกใบอนุญาตการเลี้ยงปลานิลในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่ม
เกษตรกรได้รับรู้ และน้าไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  
/ระเบียบวาระท่ี 3..... 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่ 3/2563 ประจ าเดือน มีนาคม 2563     
ทางฝ่ายเลขาฯได้ด้าเนินการรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 ประชาสัมพันธ์ทาง        
เว็บไซด์ของส้านักงานฯ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าตรวจรายงานการ ประชุม 
ดังกล่าว ถ้าหากมีข้อแก้ไข สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ ให้ด้าเนินการได้     

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563      

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประธานฯ เชิญหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืดเขื่อนล้าปาว กาฬสินธุ์ รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจ้าเดือน เมษายน 2563       
  4.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์     
หน่วยป้องกันฯ ผลการปฏิบัติงานภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้ 

- กิจกรรมควบคุมการเฝ้าระวังการท้าการประมงในพ้ืนที่แหล่งน้้าจืด แผนทั้งปี
จ้านวน 44 ครั้ง ผลสะสม 24 ครั้ง 

ผลเดือนเมษายน 2563 ออกควบคุม 3 ครั้ง ผลมี 1 คดี ตรวจยึดข่ายในเขตพ้ืนที่
รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้้า 

- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตพ้ืนที่แหล่งน้้าจืด แผนทั้งปี 1 
ชุมชน ผลสะสม 2 ชุมชน 

- การจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน แผนทั้งปี 3 ครั้ง ผลสะสมด้าเนินการไปแล้ว 
2 ครั้ง 

- จัดฝึกอบรมยุวประมง จ้านวน 1 ครั้ง 40 ราย ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน
ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ให้ทางหน่วยป้องกันฯ ท้าหนังสือหารือการใช้เครื่องมือการท้าการประมง เช่นแพสะดุ้ง ฯลฯ 
ให้กับกองฯ ที่รับผิดชอบ เพ่ือทางส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้น้าข้อมูลที่ได้เข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดต่อไป 

ประธานฯ เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน
ประจ้าเดือน เมษายน  2563  
4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   

ศพจ.กส. ตามแผนงานโครงการฯ / กิจกรรมฯ ที่ด้าเนินการร่วมกัน ประจ้าเดือนเมษายน 2563  
- กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้า ประจ้าปีงบประมาณ 2563 มีแผนผลิตพันธุ์สัตว์น้้า

ทั้งปีเป็นจ้านวน  6,500,000 ตัว ซึ่งงานผลิตแผนในเดือน เมษายน 2563 แผน มีจ้านวน  
1,173,000 ตัว ผลปล่อยมีจ้านวน 2,170,000 ตัว ผลสะสมไปแล้ว 3,835,020 ตัว 
ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้้าซึ่งแผนมีจ้านวน 2,500,000 ตัว ผลสะสมมีจ้านวน 
2,000,000 ตัว 

  - กิจกรรมตรวจสอบฯ (Safety Lavel)  ทั้งแผนและผลสะสมทั้งปีการปฏิบัติงาน    
มีจ้านวนฟาร์มท่ีต้องเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน มีจ้านวนแผนทั้งปี 632 ฟาร์ม ผลสะสม   

/มีจ้านวน..... 
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 มีจ้านวน 451 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี  2563  แผนมี
จ้านวน 304 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ้านวน 261 ฟาร์ม  แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ้านวน 
200 ฟาร์ม ผล 200 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกรามต่ออายุแผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมี
จ้านวน 28 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผน 70 ฟาร์ม ผลสะสม 29 
ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลาน้้าจืดอ่ืนๆ แผนมีจ้านวน 4 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ้านวน  4 ฟาร์ม 
และตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2563 แผนมีจ้านวน 80 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ้านวน 60 
ฟาร์ม  แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ้านวน 30 ฟาร์ม ผล 22 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP           
กุ้งก้ามกรามแผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ้านวน  27 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรอง
โดย กมป.) แผน 20  ฟาร์ม  ผลสะสมมีจ้านวน 10 ฟาร์ม 

- โครงการปลาไทย แผนมีจ้านวน 200,000 ตัว ผลสะสมทั้งหมดมีจ้านวน 
200,000 ตัว 

   - โครงการ Zoning by Agri-map เป็นการให้ค้าแนะน้าถ่ายทอดความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเป็นจ้านวน 2 ครั้ง แผนมีจ้านวน 200 ราย และให้การสนับสนุนปัจจัยการ 
ผลิตตามความเหมาะสม จ้านวน 200 ราย ตามแผนที่วางไว้จะให้การสนับสนุนปัจจัย      
ไดใ้นช่วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม 2563  

- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต แผนมีจ้านวน 15 
ราย ตามที่ก้าหนดไว้ตามแผนให้การสนับสนุนได้ในเดือน พฤษภาคม 2563 และผลิตพันธุ์
ให้การสนับสนุน แผนมีจ้านวน 45,000 ตัว สร้างเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
อินทรีย์ให้แก่เกษตรกร แผนมีจ้านวน 90 ราย  ผลด้าเนินการไปแล้ว 64 ราย โดยแยกเป็น 
เกษตรกรปี 2561 แผนมีจ้านวน 50 ราย ผลสะสมมีจ้านวน 15 ราย และเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ ปี 2562  แผนมีจ้านวน40 ราย ผลสะสมมีจ้านวน 49 ราย เกษตรกรที่ขอรับ
การรับรอง ปี 2561-2563  แผนมีจ้านวน 11 ราย ผลอยู่ระหว่างด้าเนินการ                                                                                                   

  - โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ติดตามการด้าเนินงาน (สนับสนุนธนาคารผลผลิต 
สัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม) รับผิดชอบ 2 แหล่ง คือแหล่งเก่าของปี 2561 หนองธรณีสงฆ์ 
ต้าบลหนองโพน อ้าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จับสัตว์น้้าขึ้นใช้ประโยชน์โดยมีการ
ประเมินผลจับสัตว์น้้าที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้้าฯ แผนมีจ้านวน 1 ครั้ง ผลอยู่
ระหว่างด้าเนินการ และแหล่งที่ 2 แหล่งเก่าของปี 2562 ที่หนองน้้าค้ามะโฮ อ้าเภอ     
ห้วย เม็ก จับสัตว์น้้า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และสนับสนุนพันธุ์ปลา จ้านวน 20,000 
ตัว ใน เดือน  พฤษภาคม 2563  พร้อมทั้งจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานตามโครงการฯ 
ในแหล่ง น้้าเก่า ปี 2562 ประจ้าปีงบประมาณ 2563 จ้านวน 1 เล่มในช่วงเดือนกันยายน 
2563 

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 (กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลใน
กระชังเขื่อนล้าปาว) จ้านวน 1 แปลง เกษตรกรมีจ้านวน 122 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 พร้อมทั้งให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกร จ้านวน 122 ราย เรียบร้อยแล้ว  

/ส่งเสริมการวางแผน.... 
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ส่งเสริมการวางแผนการตลาดเชื่อมโยงตลาดกระจายสินค้า แผนมีจ้านวน 1 แปลง             
ผลด้าเนินการ 1 แปลงแล้ว พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล แผนมีจ้านวน 12 ครั้ง ผล
สะสมจ้านวน 6 ครั้ง และแปลงวิสาหกิจผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามต้าบลบัวบาน ปี 2561 จ้านวน        
1 แปลง เกษตรกร 50 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 พร้อมทั้งให้
ค้าแนะน้าแก่เกษตรกร จ้านวน 50 ราย พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล แผนมีจ้านวน 12 
ครั้ง ผลสะสมจ้านวน 5 ครั้ง  และกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามต้าบลนาเชือก ประจ้าปี 2563 อ้าเภอ
ยางตลาด จ้านวน 36 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 พร้อมทั้งให้
ค้าแนะน้าแก่เกษตรกร จ้านวน 36 รายเรียบร้อยแล้ว 

- โครงการ Smart Farmer เป้าหมายเกษตรกร จ้านวน 250 ราย เริ่มอบรมเดือน   
เมษายน 2563 จ้านวน 100 ราย และเดือน พฤษภาคม 2563 จ้านวน 150 ราย        
และประเมินความรู้คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแผนประเมินเดือน มิถุนายน-
กรกฎาคม 2563 ซึ่งแผนดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID 19 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจ้าเดือน 
เมษายน  2563  
4.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (รายงานต่อที่ประชุม)จ้านวน 8โครงการ ดังนี้   

นายเสกสรรฯ 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 25๖3  
- แปลงปี 2563 “กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก” ที่ตั้งกลุ่มอยู่ที่  หมู่ 11    

ต้าบลนาเชือก อ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน 36 ราย พ้ืนที่ 342.50 ไร่       
โดยนายสรุพล ภูขามคม เป็นประธานกลุ่ม 

- แปลงติดตาม ปี 2561  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต้าบลบัวบาน  
ต้าบลบัวบาน อ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน 50 ราย พื้นที่ 370 ไร่ 

- ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด จัดประชุมการจ้าหน่ายผลผลิตกับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือจ้าหน่ายผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ (ช่วงโรคระบาด โควิด 19) ตาม
หมู่บ้าน ห้างบิ๊กซี พาณิชย์จังหวัด  
2.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  

- แผนมีจ้านวน 2,173 ราย โดยมี  2 อ้าเภอหลักที่ส้านักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ มีอ้าเภอสหัสขันธ์ จ้านวน 129 ราย และอ้าเภอสมเด็จ 
จ้านวน 130 ราย   
 - ผลการด้าเนินงาน คัดเลือกจุดเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ติดตามเกษตรกรที่เข้า 
ร่วมโครงการฯ ปี 2562 (ก้าหนดส่ง 30 เมษายน 2563)  
๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (ศพก.)  
 - ผลการด้าเนินงาน พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง 1.ศูนย์หลัก จ้านวน 18  
ศูนย์ (จัดท้างบอุดหนุน) และศูนย์เครือข่าย รายเดิม (5 :1) จ้านวน 80 ศูนย์ รายใหม่ 
(1:1)จ้านวน 1 ศูนย์ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

/แบบประเมิน..... 
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 -แบบประเมินการเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ (ศพก.ละ100 ราย) จ้านวน 300 ราย ดังนี้  
อ้าเภอสมเด็จ จ้านวน 100 ราย  อ้าเภอนามน  จ้านวน 100 ราย 
อ้าเภอห้วยผึ้ง จ้านวน 20 ราย  อ้าเภอยางตลาด จ้านวน 20 ราย 
อ้าเภอฆ้องชัย จ้านวน 20 ราย  อ้าเภอค้าม่วง จ้านวน 20 ราย 
และอ้าเภอสหัสขันธ์ จ้านวน 20 ราย 

๔. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (Food Safety)  
1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (รายใหม่)   

เป้าหมายเกษตรกร แผนมีจ้านวน 90 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ้านวน 81 ฟาร์ม แยกเป็น GAP   
กุ้งก้ามกรามแผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ้านวน 30 ฟาร์ม GAP ปลานิล แผน 20 ฟาร์ม     
ผลสะสมมีจ้านวน 10 ฟาร์ม และ SL แผนจ้านวน 40 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ้านวน 31 ฟาร์ม   

2. ส่งค้าขอรับการรับรองของเกษตรกรให้หน่วยตรวจประเมิน (รายใหม่) ผลมี 
จ้านวน 81 ฟาร์ม (มาตรฐาน SL 31 ฟาร์ม และมาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม 30 ฟาร์ม 
GAP ปลานิลในกระชัง 10 ฟาร์ม GAP อนุบาลลูกปลานิล จ้านวน 10 ฟาร์ม) 

3. จ้านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เฉพาะรายใหม่ที่ส้านักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมค้าขอและส่งค้าขอให้หน่วยตรวจประเมิน) ผลสะสม  GAP มีจ้านวน 
40 ฟาร์ม แยกเป็น SL จ้านวน 22 ฟาร์ม และ GAP จ้านวน 18 ฟาร์ม 

 ๕ โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้้าในพ้ืนที่นาข้าว (ในบ่อดิน) 
จ้านวน 15 ราย  15 ไร่ ในพ้ืนที่ต้าบลกุดหว้า อ้าเภอกุฉินารายณ์ เป็นนาข้าวอินทรีย์ระยะ
ปรับเปลี่ยน 
 ผลการด้าเนินงาน ประชุมชี้แจงการด้าเนินงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
ศพก.อ้าเภอกุฉินารายณ์ หมู่ที่  2 ต้าบลกุดหว้า อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 15 ราย  

๖. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป้าหมายเกษตรกรมีจ้านวน 
250 ราย  (ทางกลุ่มได้ด้าเนินการจัดส่งรายชื่อไปยัง กองฯ เรียบร้อยแล้ว) โดยแยกเป็น   
รายอ้าเภอ ดังนี้ 

อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ้านวน 36 ราย   
อ้าเภอกมลาไสย  จ้านวน 36 ราย   
อ้าเภอสหัสขันธ์  จ้านวน 36 ราย   
อ้าเภอยางตลาด  จ้านวน 36 ราย     
อ้าเภอห้วยเม็ก  จ้านวน 36 ราย   
อ้าเภอกุฉินารายณ์ จ้านวน 35 ราย   และอ้าเภอสมเด็จ จ้านวน 35 ราย   

๗ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-map) ซึ่งทาง ศพจ.กาฬสินธุ์ให้ค้าแนะน้าถ่ายทอดความรู้ฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
เป้าหมายเกษตรกรมีจ้านวน 200 ราย ผล 200 ราย แยกเป็นรายอ้าเภอดังนี้  

อ้าเภอร่องค้า   จ้านวน 20 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว  
  อ้าเภอยางตลาด  จ้านวน 25 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว   

อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จ้านวน 20 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว   
/อ้าเภอกุฉินารายณ์..... 
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อ้าเภอกุฉินารายณ์ จ้านวน 30 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 
อ้าเภอเขาวง  จ้านวน 25 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว   
อ้าเภอค้าม่วง  จ้านวน 30 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว   
อ้าเภอหนองกุงศรี จ้านวน 30 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว
อ้าเภอดอนจาน  จ้านวน 20 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว   

๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร  เป้าหมาย 
เกษตรกรมีจ้านวน 49 ราย ผลมีจ้านวน 49 ราย  

ผลด้าเนินงาน คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ้านวน 49 ราย เกษตรในพ้ืนที่ 
นิคมสร้างตนเองนิคมล้าปาว (อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์) จ้านวน 13 ราย เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ 
นิคมห้วยผึ้ง (อ้าเภอเขาวง,นาคู,ห้วยผึ้ง) จ้านวน 36 ราย  

9. โครงการปรับปรุงทะเบียนรายได้ หนี้สินเกษตรกร ประจ้าปี 2563 ทางกลุ่มจะ 
ด้าเนินการจัดส่งรายละเอียดเกษตรกรของแต่ละอ้าเภอให้ประมงอ้าเภอทุกท่านได้ด้าเนินการ 
เพราะกรมประมงโดยกองที่รับผิดชอบพึ่งจัดส่งรายละเอียดแผนปฏิบัติงานให้ 

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมปฏิบัติ 

ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน      
                  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (รายงานต่อท่ีประชุม) จ านวน 3 โครงการ ดังนี้    

นายส ารวยฯ 1. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร รับผิดชอบ 2 แหล่ง คือแหล่งเก่าของปี 2561 หนองธรณี 
สงฆ์ ต้าบลหนองโพน อ้าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ระหว่าวงให้คณะกรรมการจับสัตว์ 
น้้าคาดว่าจะด้าเนินการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2562 และแหล่งที่ 2 แหล่งเก่าของ 
ปี 2562 ที่หนองน้้าค้ามะโฮ อ้าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

     2. ผลการข้ึนทะเบียนผู้ท้าการประมง (ทบ.3) ด้าเนินการไปแล้ว 6 อ้าเภอ ดังนี้   
อ้าเภอเมือง กาฬสินธุ์,สหัสขันธ์,ห้วยเม็ก,หนองกุงศรี,กุฉินารายณ์ฯและอ้าเภอยางตลาด   
ยอดรวมทั้งสิ้นจ้านวน 595 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563)  ตามนโยบายกรม 
ประมง โดยท่านอธิบดีกรมประมงเร่งรัด ให้ส้านักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดรีบด้าเนินการ
ให้เกษตรกรขึ้นผู้ท้าการประมงได้ขึ้น ทะเบียน ส่วนอ้าเภอที่เหลือจะได้ด้าเนินการตามแผนที่ 
ทางกลุ่มได้วางไว้ต่อไป  

3. โครงการ/กิจกรรมงบจากกรมชลประทาน   ได้รับการจัดสรรจากกรมชลประทาน           
ในปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจ้านวน 950,000 บาท  ซึ่งไม่ตรงตามแผนที่ส้านักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ด้าเนินการจัดส่งให้กรมชลประทานเป็นเงินจ้านวน 600,000 กว่า
บาท โดยกลุ่มจะท้าหนังสือแจ้งรวมทั้งส่งแผนของโครงการดังกล่าวให้กับกรมประมงแก้ไข
ให้กับกรมชลประทาน ได้รับทราบปรับแผนงบประมาณให้ต่อไป  

มติที่ประชุม     รับทราบ   

/ประธานฯ..... 
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ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน       

                     กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)   
นางจินตนาฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖3 ได้รับทั้งปีเป็นเงินจ้านวน 5,550,840 บาท (ห้าล้าน

ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายเดือน มีนาคม – เมษายน 2563 เป็นเงิน
จ้านวน 609,853.70 บาท (หกแสนเก้าพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)เบิกจ่าย
สะสมทั้งปีเป็นเงินจ้านวน 1,719,269.35 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสอง
ร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 30.91  เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังอยู่ในช่วง
Mapping ของกรมประมง   

ขอเพ่ิมเติมในส่วนของสัญญาณโทรศัพท์ที่ประมงอ้าเภอและหัวหน้ากลุ่มที่ได้รับไป 
ถ้าหากใช้แล้วสัญญามีปัญหาขัดข้อง ให้แจ้งได้ที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เพ่ือทางกลุ่มฯ
จะได้ด้าเนินการแจ้งให้เจ้าของสัญญาณนั้นๆ แก้ไขให้ต่อไป 

มติที่ประชุม     รับทราบ   
ประมงอ้าเภอ 7 อ้าเภอ อยู่ในระหว่างให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้้า   
(กุ้งก้ามกราม และปลานิล) ไวรัสโควิด 19 ตามพ้ืนที่/หน่วยงานต่างๆ ผลการด้าเนินการ
ประชาชนทั่วไปให้การตอบรับเป็นอย่างดี คาดว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงกลางเดือน
พฤษภาคม 2563  

มติที่ประชุม     รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 

 5.1 แผนตรวจรับพัสดุ (ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ า) โครงการสร้างรายได้แหล่งน้ า
ชุมชน (เดือน พฤษภาคม 2563) 

นายส ารวยฯ กลุ่มได้ปรับแผนตรวจรับพัสดุ (กุ้งก้ามกรามให้ประมงอ้าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ประจ้าแต่ละอ้าเภอตามที่ได้น้าเสนอในรูปแบบของเพาว์เวอร์พอยส์ ของส้านักงานแล้ว     
ให้ ป ระม ง อ้ า เภอแจ้ ง แก้ ไ ขปรั บป รุ ง ไ ด้ ที่ ก ลุ่ ม บริ ห า ร จั ดก า รด้ านกา รประม ง                  
(เอกสารแนบ 1) 

ประธานฯ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จาก ศพจ.กาฬสินธุ์ ร่วมตรวจรับพัสดุกุ้งก้ามกราม จ้านวน 10 
ท่าน ในโครงการฯดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม     เห็นด้วยตามแผนที่ให้ไว้ และทาง ศพจ.กาฬสินธุ์ ยินดีส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจรับพันธุ์กุ้ง 
                   ก้ามกราม ตามแผนที่ก าหนดให้   

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานฯ 6.1 การกระจายสินค้าสัตว์น้้าของจังหวัดกาฬสินธุ์ (กุ้งก้ามกราม และปลานิล) ส้านักงานได้

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมกลุ่มเกษตรกรตัวแทนจ้าหน่ายกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เข้า
ร่วมประชุมเพ่ือจัดท้าแผนจ้าหน่ายกุ้งก้ามกรามร่วมกับประมงอ้าเภอและส้านักงานประมง
จังหวัดในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม2563 ณ ห้องประชุมส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรียบร้อยแล้ว ผลเป็นประการใดจะได้น้าเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ทราบ
ต่อไป  

/มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม รับทราบและด้าเนินการ 

ประธานฯ มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานฯ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 

 

 (นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง)      (นางจินตนา แก้วบุญ) 
      เจ้าหน้าที่ธุรการ                     เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 
 ผู้จดรายงานการประชุม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
 
 


