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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจงัหวัดกาฬสินธุ์  

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที ่5/2563 ในวันจันทร์ ที ่8 มิถุนายน 2563 
 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายวุฒิชัย วังคะฮาต   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายจารึก นาชัยเพิ่ม           ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์  
3. นายวีระพงศ์ วังจ้านงค์  หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืด         

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

ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ/ติดภารกิจ 

ไม่มี  
 

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

กล่าวเปิดประชุมและด้าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้     

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
ประธานฯ 1.1. แนะน้าหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืดเขื่อนล้าปาวกาฬสินธุ์ จ้านวน 

1 ราย ชื่อนายวีระพงศ์ วังจ้านง ย้ายมาจากเข่ือนน้้าอูน จังหวัดสกลนคร 
ที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง เพื่อทราบ   
ประธานฯ 2.1.ผลปฏิบัติงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

สุทดิา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่หนองปราการ 
ต้าบลเจ้าท่า อ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องขอขอบคุณทาง ศพจ.กาฬสินธุ์ ที่ให้การ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้า ,หน่วยป้องกันและปราบปรามฯ ที่ให้การสนับสนุนเรือ และเจ้าหน้าที่
ทุกท่านในการจัดงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติเป็น
อย่างยิ่ง โดยได้รับค้าชมจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เข้าร่วม         
เป็นอย่างดี  

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานฯ 2.2. ผลการปฏิบัติงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ าชุมชน ภายใต้
แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562     
ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ด้าเนินการตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จ้านวน 67 แหล่งน้้าโดยได้มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งน้้า       
ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 3 แห่ง ส่วนการติดตามผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามนั้น 
มีแหล่งน้้าที่ต้องประเมินจ้านวน 4 แห่ง ด้าเนินการแล้ว 1 แห่ง ในเขตอ้าเภอยางตลาด 
พบว่ามีกุ้งก้ามกรามเจริญเติบโตได้ดี 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานฯ 2.3 การขอตั้งงบจากโครงการภายใต้กรอบนโยบาย การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (ด้านการเกษตร) ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัส โควิด 19 ในส่วนของ
ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสนอโครงการ ดังนี้  
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรสู่ตลาดเฉพาะ (Niche 
Market)   

- กิจกรรมย่อยที่  3 ส่งเสริการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เป็นเงินจ้านวน 
500,000.- บาท 

กิจกรรมหลักท่ี 5 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปลอดภัย 
- กิจกรรมย่อย 1.1 อบรมเสริมสร้างความรู้ สร้างเครือข่ายสร้างกลุ่ม เพ่ือการ
พัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและติดตามให้ค้าแนะน้า เป็นเงินจ้านวน 86,000.- 
บาท 

 
/กิจกรรมย่อย 1.2..... 
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- กิจกรรมย่อย 1.2 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสนับสนุนปัจจัยการผลิต
สินค้าประมง เป็นเงินจ้านวน 1,120,000.- บาท 
- กิจกรรมย่อย 1.3 การเพ่ิมผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว เป็นเงิน
จ้านวน 3,098,500.- บาท 

กิจกรรมหลักที่ 6 โครงการผลิตสินค้าประมงปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  

- กิจกรรมย่อย 1.1 อบรมเสริมสร้างความรู้ สร้างเครือข่าย สร้างกลุ่ม          
เพ่ือการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการแปรรูป เป็นเงินจ้านวน 759,000.- บาท 
- กิจกรรมย่อย 1.2 ส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
สินค้าประมง เป็นเงินจ้านวน 6,268,000.- บาท 
- กิจกรรมย่อย 1.4 ติดตาม ส่งเสริม ให้ค้าแนะน้าและประเมินผล เป็นเงินจ้านวน 
108,000.- บาท 
- กิจกรรมย่อย 1.3 ก้าวข้ามสถานการณ์โควิด 19 พลิกฟ้ืนฟูเศรษฐกิจประมงด้วย
วิถีใหม่ (New Normal) อย่างมั่นคงและยั่งยืน (ต้นแบบโรงเรือนประมงอัจฉริยะ
ครบวงจร) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานที่ต้องด าเนินการ เป็นเงินจ้านวน 
6,200,000.- บาท  

รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  เป็นเงินจ้านวน 17,639,500. - บาท        
(สิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถ้าได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการในส่วนต่างๆ แล้วทางส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้
ด้าเนินการแจ้งรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณให้ทุกท่านได้รับทราบในล้าดับ ต่อไป 

ประธานฯ 2.4 การตรวจสอบข้อมูลครอบครอง (ทบ.1) กรณีผู้ครอบครอง ทบ.1 เสียชีวิต จ้านวน 
155 ราย ซึ่งรายชื่อเกษตรกรดังกล่าวทางกลุ่มพัฒนาฯ ได้จัดส่งรายชื่อให้กับประมงอ้าเภอ
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ้าแต่ละอ้าเภอได้ด้าเนินการส้ารวจเรียบร้อยแล้ว  โดยให้
ผู้ใหญ่บ้าน ก้านันพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประมงอ้าเภอ เซ็นรับรอง ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 
2563 ก่อนเวลา 16.30 น. ส่งให้กลุ่มพัฒนา โดยนางสาวคัทลียา แสนสงค์ รวบรวม ส่วน
เกษตรกรอ้าเภอนามน ดอนจาน ท่าคันโท และอ้าเภอสมเด็จ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม
บริหารจัดการด้าเนินไปก่อนจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต่อไป  

ที่ประชุม รับทราบและด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ 2.5 ประกาศฤดูน้ าแดงประจ าปี 2563 ห้ามจับสัตว์น้้าในระหว่างวันที่ 16 
มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 ยังคงใช้กฎระเบียบเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา 
เครื่องมือที่ห้ามใช้ในการจับสัตว์น้้ายังคงเหมือนประกาศฉบับเดิม ในส่วนของรายละเอียดไม่
ว่าจะเป็นข้อก้าหนด ด้านกฎหมายประมงต่างๆ ที่ประมงอ้าเภอจะใช้ประชาสัมพันธ์ให้
ชาวประมงได้รับทราบ และได้ถือปฏิบัติ (ในรูปแบบของแผ่นพับ และป้ายไวนิล) สามารถขอ
รายละเอียดได้ท่ีหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืดเขื่อนล้าปาว กาฬสินธุ์ 

ที่ประชุม รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 3..... 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่ 4/2563 ประจ าเดือน เมษายน 2563     
ทางฝ่ายเลขาฯได้ด้าเนินการรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 ประชาสัมพันธ์ทาง        
เว็บไซด์ของส้านักงานฯ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าตรวจรายงานการ ประชุม 
ดังกล่าว ถ้าหากมีข้อแก้ไข สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ ให้ด้าเนินการได้     

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563      

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประธานฯ เชิญหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืดเขื่อนล้าปาว กาฬสินธุ์ รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจ้าเดือน เมษายน 2563       
  4.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์     
หน่วยป้องกันฯ ผลปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม 2563 ออกควบคุม 2 ครั้ง  

1. กิจกรรมควบคุมการเฝ้าระวังการท้าการประมงในพ้ืนที่แหล่งน้้าจืด แผนทั้งปีจ้านวน 30 
ครั้ง ผลสะสม 26 ครั้ง 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตพ้ืนที่แหล่งน้้าจืด พ้ืนที่ด้าเนินการที่บ้าน
ค้าแคน ต้าบลหนองสรวง อ้าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว มีดังนี้ 

1) สร้างแหล่งอาศัยพันธุ์สัตว์น้้า 
2) จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้้า 
3) จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 
4) ก้าหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า 
5) ก้าหนดกฎกติกาชุมชน 

3. สรุปผลคดีด้านการกระท้าความผิดตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563) พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
 1) เครื่องมือกางกั้น จ้านวน 1 คดี 
 2) กระแสไฟฟ้า  จ้านวน 1 คดี 
 3) อวนทับตลิ่ง  จ้านวน 10 คดี 
 4) ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้้า จ้ านวน 4 คดี   ผู้ ต้องหา 1 ราย ซึ่ ง ในวันที่  21 
พฤษภาคม 2563 จับกุมผู้กระท้าผิดในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้้าบริเวณเกาะแก้ว อ้าเภอ
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผู้ต้องหา 1 รายส่งพนักงานสอบสวนที่ สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอ     
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานฯ เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน
ประจ้าเดือน พฤษภาคม  2563  
4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   

/ศพจ.กาฬสินธุ์..... 
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ศพจ.กส. ตามแผนงานโครงการฯ / กิจกรรมฯ ที่ด้าเนินการร่วมกัน ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563  
- กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้า ประจ้าปีงบประมาณ 2563 มีแผนผลิตพันธุ์สัตว์น้้า

ทั้งปีเป็นจ้านวน  6,500,000 ตัว ซึ่งงานผลิตแผนในเดือน พฤษภาคม 2563 แผน         
มีจ้านวน  1,605,000 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 568 ฟาร์ม ผลสะสม   
มีจ้านวน 475 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนื่องในปี  2563 แผนมีจ้านวน 
304 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ้านวน 266 ฟาร์ม  แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ้านวน 200 ฟาร์ม 
ผล 200 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกรามต่ออายุแผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ้านวน 28 
ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผน 70 ฟาร์ม ผลสะสม 34 ฟาร์ม 
มาตรฐาน GAP ปลาน้้าจืดอ่ืนๆ แผนมีจ้านวน 4 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ้านวน  4 ฟาร์ม และ
ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2563 แผนมีจ้านวน 80 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ้านวน 74 ฟาร์ม  
แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ้านวน 30 ฟาร์ม ผล 22 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม
แผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ้านวน  27 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
แผน 20  ฟาร์ม  ผลสะสมมีจ้านวน 24 ฟาร์ม 

   - โครงการ Zoning by Agri-map เป็นการให้ค้าแนะน้าถ่ายทอดความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเป็นจ้านวน 2 ครั้ง แผนมีจ้านวน 200 ราย และให้การสนับสนุนปัจจัย
การ ผลิตตามความเหมาะสม จ้านวน 200 ราย ตามแผนที่วางไว้จะให้การสนับสนุนปัจจัย      
จ้านวน 40 ราย  

- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต แผนมีจ้านวน 15 
ราย ตามที่ก้าหนดไว้ตามแผนให้การสนับสนุนได้ในเดือน พฤษภาคม 2563 และผลิตพันธุ์
ให้การสนับสนุน แผนมีจ้านวน 45,000 ตัว  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าในเขตพ้ืนที่ทั่วไป          
แผนมีจ้านวน 15 ราย  สร้างเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร 
แผนมีจ้านวน 90 ราย  ผลด้าเนินการไปแล้ว 64 ราย โดยแยกเป็น เกษตรกรปี 2561 
แผนมีจ้านวน 50 ราย ผลสะสมมีจ้านวน 15 ราย ผลสะสม มีจ้านวน 3 ราย  และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2562  แผนมีจ้านวน40 ราย ผลสะสมมีจ้านวน 49 ราย 
ผลสะสมมีจ้านวน 3 ราย เกษตรกรที่ขอรับการรับรอง 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..... 
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ระหว่างด้าเนินการ และแหล่งที่ 2 แหล่งเก่าของปี 2562 ที่หนองน้้าค้ามะโฮ อ้าเภอ     
ห้วยเม็ก 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  
ส่งเสริมการวางแผนการตลาดเชื่อมโยงตลาดกระจายสินค้า แผนมีจ้านวน 1 แปลง             
ผลด้าเนินการ 1 แปลงแล้ว พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล แผนมีจ้านวน 12 ครั้ง ผล
สะสมจ้านวน 6 ครั้ง และแปลงวิสาหกิจผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามต าบลบัวบาน ปี 2561 
จ้านวน 1 แปลง เกษตรกร 50 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 พร้อมทั้ง
ให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกร จ้านวน 50 ราย พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล แผนมีจ้านวน 
12 ครั้ง ผลสะสมจ้านวน 5 ครั้ง  และกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามต าบลนาเชือก ประจ าปี 2563 
อ้าเภอยางตลาด 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 มิถุนายน 2563 จ้านวน 150 ราย        
และประเมินความรู้คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแผนประเมินเดือน มิถุนายน -
กรกฎาคม 2563 ซึ่งแผนดังกล่าวอาจต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการใช้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID 19 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจ้าเดือน 
พฤษภาคม  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 จัดท้าแผนพัฒนารายแปลง จ้านวน 1 ครั้ง 
ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) จ้านวน 35 ราย เรียบร้อยแล้ว พร้อม
ทั้งติดตามและประเมินผล แผนมีจ้านวน 12 ครั้ง ผลด้าเนินการไปแล้ว 8 ครั้ง 

- แปลงติดตาม ปี 2561  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต้าบลบัวบาน  
ต้าบลบัวบาน อ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน 50 ราย พ้ืนที่ 370 ไร่ ด้าเนินการ
ส่งเสริมวางแผนการตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว และติดตามประเมินผล แผนมีจ้านวน 12 ครั้ง 
ผลสะสมด้าเนินการแล้ว 8 ครั้ง 

/2.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่..... 
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2.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
- แผนมีจ้านวน 2,173 ราย โดยมี  2 อ้าเภอหลักที่ส้านักงานประมงจังหวัด

กาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ มีอ้าเภอสหัสขันธ์ จ้านวน 129 ราย และอ้าเภอสมเด็จ 
จ้านวน 130 ราย ผลการด้าเนินงาน คัดเลือกจุดเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ติดตาม
เกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการฯ ปี 2562 (ก้าหนดส่ง 30 เมษายน 2563 จัดส่งข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว)  
๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (ศพก.)  
 - ผลการด้าเนินงาน พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง 1.ศูนย์หลัก จ้านวน 18  
ศูนย์ (จัดท้างบอุดหนุน) และศูนย์เครือข่าย รายเดิม (5 :1) จ้านวน 900 ศูนย์ รายใหม่ 
(1:1)จ้านวน 18 ศูนย์ อยู่ระหว่างด้าเนินการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการ
ประมง (100ราย/ศพก.) แผนมีจ้านวน 1,800 ราย โดยให้ประมงอ้าเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบประจ้าแต่ละอ้าเภอจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ ให้กลุ่มพัฒนาฯ ด้วย 
๔. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563  

1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (รายใหม่)   
เป้าหมายเกษตรกร แผนมีจ้านวน 80 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ้านวน 81 ฟาร์ม แยกเป็น GAP   
กุ้งก้ามกรามแผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ้านวน 30 ฟาร์ม GAP ปลานิล แผน 20 ฟาร์ม     
ผลสะสมมีจ้านวน 20 ฟาร์ม และ SL แผนจ้านวน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ้านวน 31 ฟาร์ม   

2. ส่งค้าขอรับการรับรองของเกษตรกรให้หน่วยตรวจประเมิน (รายใหม่) ผลมี 
จ้านวน 81 ฟาร์ม (มาตรฐาน SL 31 ฟาร์ม และมาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม 30 ฟาร์ม 
GAP ปลานิลในกระชัง 20 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  โดยได้ด้าเนินการรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือพัฒนาสู่ Smart Farmer เมื่อ
เดือนมกราคม 2563 จ้านวน 250 ราย เรียบร้อยแล้ว 

๗ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-map)  ส้ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร แผนมีจ้านวน 200 ราย ผลที่
ด้าเนินการไปแล้ว 200 ราย และได้ด้าเนินการติดตามประเมินผล (รายเก่า ปี 2562) แผน
มีจ้านวน 200 ราย ผลด้าเนินการแล้ว 30 ราย และติดตามประเมิน (รายเก่าปี 2563) 
แผนมีจ้านวน 200 ราย ผลอยู่ระหว่างด้าเนินการ  

/8.โครงการส่งเสริมฯ..... 
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๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร  เป้าหมาย 
เกษตรกรมีจ้านวน 49 ราย ผลมีจ้านวน 49 ราย ผลด้าเนินงาน คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จ้านวน 49 ราย เกษตรในพ้ืนที่ นิคมสร้างตนเองนิคมล้าปาว (อ้าเภอเมือง
กาฬสินธุ์) จ้านวน 13 ราย เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ นิคมห้วยผึ้ง (อ้าเภอเขาวง,นาคู,ห้วยผึ้ง) 
จ้านวน 36 ราย) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

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

นายส ารวยฯ 1. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร รับผิดชอบ 2 แหล่ง คือแหล่งเก่าของปี 2561 หนองธรณี 
สงฆ์ ต้าบลหนองโพน อ้าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการจับสัตว์ 
น้้าคาดว่าจะด้าเนินการได้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2563 ถึงกรกฎาคม 2563          
และแหล่งที่ 2 แหล่งเก่า    ของปี 2562 ที่หนองน้้าค้ามะโฮ อ้าเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ อยู่ในช่วงทยอยจับสัตว์น้้า 

2. ผลการข้ึนทะเบียนผู้ท้าการประมง (ทบ.3) ด้าเนินการไปแล้ว 6 อ้าเภอ ดังนี้   
อ้าเภอเมือง กาฬสินธุ์,สหัสขันธ์,ห้วยเม็ก,หนองกุงศรี,กุฉินารายณ์ฯและอ้าเภอยางตลาด   
ยอดรวมทั้งสิ้นจ้านวน 595 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563) แจ้งให้ประมงอ้าเภอ
ทุกท่านประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวทราบต่อไป   

     3. โครงการ/กิจกรรมงบจากกรมชลประทาน  ได้รับการจัดสรรจากกรมชลประทาน           
ในปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจ้านวน 950,000 บาท ได้ด้าเนินการปรับแผนปฏิบัติงาน
จัดส่งให้กรมประมงเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้  

    1.กิจกรรมการจัดท้าทะเบียนควบคุมเกษตรกรและการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   
เป็นเงินจ้านวน  74,000 บาท 

     2.กิจกรรมก้าหนดเขตสัญญาลักษณ์ควบคุมการเดินเรือ และพ้ืนที่จุดรักษาพันธุ์สัตว์น้้าฯ 
เป็นเงินจ้านวน 395,000 บาท 

     3.กิจกรมการติดตามและเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ 
เป็นเงินจ้านวน 162,000 บาท 

     4.กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้้าและสารอินทรีย์ตกค้างในตะกอนดิน เป็นเงินจ้านวน 
245,000 บาท 

     5.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลและการบริหารโครงการ เป็นเงิน
จ้านวน 74,000 บาท   

มติที่ประชุม     รับทราบ   

/ประธานฯ..... 
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ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน       
                     กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)   
นางจินตนาฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖3  งบประมาณมาครบทุกงานทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว

โดยได้รับทั้งปีเป็นเงินจ้านวน 3,644,178 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ด
สิบแปดบาทถ้วน)  การเบิกจ่ายสะสมถึงเดือน – พฤษภาคม 2563 เป็นเงินจ้านวน 
1,924,177.70 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบ
สตางค์) กรมประมงด้าเนินการ Mapping เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม     รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563  

ประธานฯ ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอยางตลาด รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.ยางตลาด ส้าหรับอ้าเภอยางตลาด รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ คืออ้าเภอยางตลาด และอ้าเภอฆ้องชัย           

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ้าเดือน พ.ค.2563 ดังนี้   
1. วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้าเนินการตรวจรับพันธุ์

กุ้งก้ามกรามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าฯ  พร้อมออกปฏิบัติงาน
เตรียมแหล่งน้้าที่จะปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จ้านวน 15 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 

2. ปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจ้านวน 25 ราย จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว 

3. ติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงจ้านวน 2 อ้าเภอเรียบร้อยแล้ว 
4. ติดตามปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จ้านวน 2,756 ราย  
5. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จ้านวน 70 ราย  
6. การประชาสัมพันธ์ฤดูปลาวางไข่ ส้านักงานประมงอ้าเภอได้ประชาสัมพันธ์ก้านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 อ้าเภอ 
7. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ้าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ้าทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธานฯ ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอกมลาไสย รายงานผลการปฏิบัติงาน   
ปอ.กมลาไสย ส้าหรับอ้าเภอกมลาไสย รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ คืออ้าเภอกมลาไสย และอ้าเภอร่องค้า  

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ้าเดือน  พ.ค.2563 ดังนี้   
1. วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้าเนินการตรวจรับพันธุ์

กุ้งก้ามกรามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าฯ  พร้อมออกปฏิบัติงาน
เตรียมแหล่งน้้าที่จะปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จ้านวน 15 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จ้านวน 10 ฟาร์ม
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว   

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  มีจ้านวน 36 ราย              
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) อ.ร่องค้า มีจ้านวน 20 ราย จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว 

/5.การประชาสัมพันธ์..... 
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5. การประชาสัมพันธ์ฤดูปลาวางไข่ ส้านักงานประมงอ้าเภอได้ประชาสัมพันธ์ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 อ้าเภอ 

6. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ้าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ้าทุกเดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธานฯ ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.เมืองกาฬสินธุ์   ส้าหรับอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ 
  ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ้าเดือน พ.ค.2563 ดังนี้  

1. วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้าเนินการตรวจรับพันธุ์
กุ้งก้ามกรามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าฯ  พร้อมออกปฏิบัติงาน
เตรียมแหล่งน้้าที่จะปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จ้านวน 10 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 

2. การประชาสัมพันธ์ฤดูปลาวางไข่ ส้านักงานประมงอ้าเภอได้ประชาสัมพันธ์ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

3. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จ้านวน 10 ฟาร์ม 
และ GAP อนุบาลลูกปลานิล จ้านวน 10 ฟาร์ม จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  มีจ้านวน 36 ราย  จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจ้านวน 20 รายจัดส่งข้อมูลให้
กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว 

4 ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ้าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ้าทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธานฯ ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอสหัสขันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.สหัสขันธ์ ส้าหรับอ้าเภอสหัสขันธ์ รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ คืออ้าเภอสหัสขันธ์ และอ้าเภอค้าม่วง            

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ้าเดือน พ.ค.2563 ดังนี้  
1. วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้าเนินการตรวจรับพันธุ์

กุ้งก้ามกรามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าฯ  พร้อมออกปฏิบัติงาน
เตรียมแหล่งน้้าที่จะปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จ้านวน 3 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 

2. การประชาสัมพันธ์ฤดูปลาวางไข่ ส้านักงานประมงอ้าเภอได้ประชาสัมพันธ์ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 อ้าเภอ 

3. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) GAP ปลานิลในกระชัง จ้านวน 10 ฟาร์ม  
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว  

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  มีจ้านวน 36 ราย  จัดส่ง
ข้อมูล ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว  

5. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจ้านวน 30 ราย จัดส่งข้อมูลให้
กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว  

6. ส่งข้อและเข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ้าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย   

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ประธานฯ..... 
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ประธานฯ ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอห้วยเม็ก รายงานผลการปฏิบัติงาน   
ปอ.ห้วยเม็ก ส้าหรับอ้าเภอห้วยเม็ก รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ คืออ้าเภอห้วยเม็ก และอ้าเภอหนองกุงศรี                   

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ้าเดือน พ.ค.2563 ดังนี้   
1. วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้าเนินการตรวจรับพันธุ์

กุ้งก้ามกรามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าฯ  พร้อมออกปฏิบัติงาน
เตรียมแหล่งน้้าที่จะปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จ้านวน 10 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 

2. ด้าเนินการออกใบอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของ
แผ่นดิน จ้านวน 4 ฉบับ 

3. ประชุมและจัดท้าแผนจ้าหน่ายกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรค
ระบาดโควิด 19 ห้วงระยะเวลาจ้าหน่าย 5-11 พฤษภาคม 2563 

4. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562 ที่หนองน้้าค้ามะโฮ ต้าบลค้าเหมือดแก้ว อ้าเภอ
ห้วยเม็ก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าร่วมกับ ศพจ.กาฬสินธุ์ จ้านวน 20,000 ตัว  

5. โครงการตรวจสอบและข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพือเตรียมรับเงินเยียวยาฯ จ้านวน 2 ราย 
6. การประชาสัมพันธ์ฤดูปลาวางไข่ ส้านักงานประมงอ้าเภอได้ประชาสัมพันธ์ก้านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 อ้าเภอ 
7. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ้าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ้าทุกเดือน  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ประธานฯ ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอกุฉินารายณ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน   
ปอ.กุฉินารายณ์ ส้าหรับอ้าเภอกุฉินารายณ์ รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ คืออ้าเภอกุฉินารายณ์ และอ้าเภอห้วยผึ้ง   

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ้าเดือน พ.ค.2563 ดังนี้   
1. ติดตามงานโครงการเกษตรอินทรีย์ 
2. วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้าเนินการตรวจรับพันธุ์

กุ้งก้ามกรามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าฯ  พร้อมออกปฏิบัติงาน
เตรียมแหล่งน้้าที่จะปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จ้านวน 3 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 

3. ติดตามงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) อ.ร่องค้า มีจ้านวน 30 
ราย  

4. ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
5. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
6. ด้าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทั้ง 2 อ้าเภอ 
7. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ้าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ้าทุกเดือน  

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ 5.1 แนวทางการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านการประมง    

การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน โดยกรมประมงขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อ
พัสดุโครงการดังกล่าว   ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีจ้านวนเกษตรกรเป้าหมาย 1,000  
กว่าราย ด้าเนินการ  มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป  มอบปัจจัยรายละ  800  ตัว  (4 ถุง)     

/ต่อเกษตรกร.....       
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ต่อเกษตรกร 1 ราย โดยขนาดของปลานิล  แปลงเพศ ขนาด 5-7 เซนติเมตร พร้อมมอบ
อาหารสัตว์น้้าจ้านวนไม่น้อยกว่า 120  กิโลกรัม (6 กระสอบ) ต่อเกษตรกร 1 ราย ซึ่งการ
ส่งมอบพัสดุดังกล่าวให้ด้าเนินการจัดส่ง เป็นรายอ้าเภอ ณ ที่ว่าการอ้าเภอหรือพ้ืนที่ตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก้าหนด โดย  ทุกขั้นตอนให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องบันทึกภาพ
ไว้ทั้งหมดด้วย ส่วนรายละเอียดทางกรม ประมงโดยกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ฯ ได้จัดส่งหนังสือให้ส้านักงานประมง จังหวัดที่เก่ียวข้องได้รับทราบในเบื้องต้นแล้ว และทาง
กลุ่มพัฒนาฯ จะได้ด้าเนินการส่งแผนดังกล่าวให้รับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม     รับทราบและพร้อมด าเนินการ   

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานฯ 6.1 กาฬสินธุ์ กรีนมาเก็ต  สินค้าเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ขายสินค้าเกษตร ของดีเมือง

กาฬสินธุ์ โดยสินค้านั้นต้องได้รับมาตรฐาน GAP ด้วย ในส่วนของส้านักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ประมงอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ หาเกษตรกร
มาจ้าหน่ายกุ้งก้ามกราม หรือปลานิล มาจ้าหน่ายในงานดังกล่าว ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
2563 ที่จะถึงนี้ด้วย ในส่วนของรายละเอียดทางส้านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้แจ้งให้
หน่วยงานทราบต่อไป 

มติที่ประชุม     รับทราบและพร้อมด าเนินการ   

ประธานฯ มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานฯ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 

 

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


