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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจงัหวัดกาฬสินธุ์  

ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที ่6/2563 ในวันอังคาร ที ่30 มิถุนายน 2563 
 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายวุฒิชัย วังคะฮาต   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายจารึก นาชัยเพิ่ม           ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

กาฬสินธุ์  
3. นายวีระพงศ์ วังจ านงค์  หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด         

เขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ 
4. นายส ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
5. นายเสกสรร ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
6. นางจินตนา แก้วบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
7. นางสายฝน เสียงหวาน  ประมงอ าเภอกมลาไสย 
8. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล  ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
9. นางกฤษณา เขามีทอง  ประมงอ าเภอสหัสขันธ์ 
10. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ 
11. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ าเภอห้วยเม็ก 
12. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
13. นางสาวประภาสิริ แสนสอาด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14. นางสาวคัทลียา แสนสงค์  นักวิชาการประมง 
15. นายพอพงศ์ กาบเกษร  นักวิชาการประมง   
16. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
17. นายประยูร ฤทธิ์เรือง         พนักงานขับรถยนต์  
18. นางสาวละอองดาว โต้ชาลี    พนักงานสถานที่  
19. นายไสว  อาสาพนม              ยามรักษาความปลอดภัย 
20. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ/ติดภารกิจ 
1. นางประมวลมิตร อภิธนกุล  ประมงอ าเภอยางตลาด ลาพักผ่อน 

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

กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้      

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
ประธานฯ 1.1. ค าสั่งกรมประมง ที่ 544/2563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563  

เรื่องย้ายข้าราชการ (นางสาววรนุช ไพศาล) จากเดิมด ารงต าแหน่ง ประมงอ าเภอห้วยเม็ก 
ย้ายมาด ารงต าแหน่งประมงอ าเภอสมเด็จ  ทั้งนี้ให้นางสาววรนุช ไพศาล รับผิดชอบงานด้าน
ประมงอ าเภอห้วยเม็ก และอ าเภอหนองกุงศรี ไปพร้อมกันด้วย จนกว่าจะมีประมงอ าเภอ
ห้วยเม็กมาแทน 

ที่ประชุม รับทราบและพร้อมปฏิบัติ 

1.2 เรื่องส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจากการประชุมประจ าเดือน มิถุนายน 
2563  

- โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ /ทุกหน่วยงานแต่งกาย    
ผ้าไทยสีเหลือง ทุกวันอังคาร และวันศุกร์   
- การร่วมงานกาฬสินธุ์ กรีนมาเก็ต  สินค้าเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 2 แห่ง ที่ชุมชน
เมืองเก่าบริเวณด้านหลังวัดกลาง อารามหลวง และบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ส านักงานเกษตรจังหวัด โดยเกษตรกรสามารถน าสินค้าด้านการเกษตรมาจ าหน่ายได้ ถ้ า
หากในพ้ืนที่ของอ าเภอใดมีเกษตรกรที่สนใจที่จะน าสินค้าด้านการประมงมาจ าหน่าย 
สามารถแจ้งให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ด าเนินการให้ได้ 

ที่ประชุม รับทราบและพร้อมปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่ 5/2563 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563     
ทางฝ่ายเลขาฯได้ด าเนินการรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 ประชาสัมพันธ์ทาง        
เว็บไซด์ของส านักงานฯ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าตรวจรายงานการ ประชุม 
ดังกล่าว ถ้าหากมีข้อแก้ไข สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ ให้ด าเนินการได้     

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563      

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประธานฯ เชิญหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจ าเดือน มิถุนายน 2563       
  3.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์     
หน่วยป้องกันฯ ผลปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน 2563  

1. กิจกรรมควบคุมการเฝ้าระวังการท าการประมงในพ้ืนที่แหล่งน้ าจืด แผนทั้งปีจ านวน 30 
ครั้ง ผลสะสม 28 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 ด าเนินการ 2 ครั้ง 
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าอ่างเก็บน้ าเข่ือนล าปาว กาฬสินธุ์ 

/กิจกรรมควบคุมฯ..... 
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 - กิจกรรมควบคุมการท ากาประมง แผนทั้งปี จ านวน 18 ครั้ง ผลสะสม 4 ครั้ง 
(เดือนมิถุนายน 2563 ด าเนินการ 4 ครั้ง) 

- กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
จ านวน 300,000 ตัว (พันธุ์ปลา 200,000 ตัว กุ้งก้ามกราม 100,000 ตัว) ณ อ่างเก็บ
น้ าเขื่อนล าปาว บ้านนาสีนวล ต าบลสหัสขันธ์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. รายงานผลคดีการกระท าความผิด ตาม พ.ร.ก การประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563) 

   1. เครื่องมือกางกั้น  จ านวน 2 คดี   ผู้ต้องหา – ราย 
   2. กระแสไฟฟ้า   จ านวน 1 คดี   ผู้ต้องหา – ราย 
   3. อวนทับตลิ่ง   จ านวน 11 คดี   ผู้ต้องหา – ราย 
   4. ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า  จ านวน 5 คดี   ผู้ต้องหา 2 ราย 
   5. ฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่  จ านวน 2 คดี   ผู้ต้องหา – ราย 
      รวม จ านวน 21 คดี  ผู้ต้องหา 2 ราย 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานฯ เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน มิถุนายน  2563  
3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   

ศพจ.กส. ตามแผนงานโครงการฯ / กิจกรรมฯ ที่ด าเนินการร่วมกัน ประจ าเดือน มิถุนายน 2563  
- กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีแผนผลิตพันธุ์สัตว์น้ า

ทั้ งปี เป็นจ านวน  6,500,000 ตัว ซึ่ งงานผลิตแผนในเดือน  มิถุนายน 2563             
แผนมีจ านวน  525,200 ตัว ผลปล่อยมีจ านวน 675,320 ตัว ผลสะสมไปแล้ว 
4,510,320 ตัว ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ าซึ่งแผนมีจ านวน 2,500,000 ตัว     
ผลสะสมมีจ านวน 2,000,000 ตัว 

  - กิจกรรมตรวจสอบฯ (Safety Lavel)  ทั้งแผนและผลสะสมทั้งปีการปฏิบัติงาน    
มีจ านวนฟาร์มท่ีต้องเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน มีจ านวนแผนทั้งปี 568 ฟาร์ม ผลสะสม   
มีจ านวน 520 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนื่องในปี  2563 แผนมีจ านวน 
304 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 276 ฟาร์ม  แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ านวน 200 ฟาร์ม 
ผล 200 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกรามต่ออายุแผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 28 
ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผน 70 ฟาร์ม ผลสะสม 44 ฟาร์ม 
มาตรฐาน GAP ปลาน้ าจืดอ่ืนๆ แผนมีจ านวน 4 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน  4 ฟาร์ม และ
ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2563 แผนมีจ านวน 80 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 75 ฟาร์ม  
แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ านวน 30 ฟาร์ม ผล 23 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม
แผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน  27 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
แผน 20  ฟาร์ม  ผลสะสมมีจ านวน 25 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีได้รับการรับรอง 

/ในปี 2561..... 
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ในปี 2561 และปี 2562 แผนมีจ านวน 183 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 168 ฟาร์ม  
แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ านวน 80 ฟาร์ม ผล 80 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกรามต่อ
อายุแผน 70 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 70 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย 
กมป.) แผน 30 ฟาร์ม ผลสะสม 15 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ แผนมีจ านวน 3 
ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน  3 ฟาร์ม  
 - โครงการ Zoning by Agri-map เป็นการให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นจ านวน 2 ครั้ง แผนมีจ านวน 200 ราย และให้การสนับสนุนปัจจัย
การ ผลิตตามความเหมาะสม จ านวน 200 ราย ตามแผนที่วางไว้จะให้การสนับสนุนปัจจัย
จ านวน 95 ราย  

- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต แผนมีจ านวน 15 
ราย ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนให้การสนับสนุนได้ในเดือน มิถุนายน 2563 และผลิตพันธุ์ให้
การสนับสนุน แผนมีจ านวน 45,000 ตัว  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่ทั่วไป          
แผนมีจ านวน 15 ราย  สร้างเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ให้แก่ เกษตรกร 
แผนมีจ านวน 90 ราย  ผลด าเนินการไปแล้ว 69 ราย โดยแยกเป็น เกษตรกรปี 2561 
แผนมีจ านวน 50 ราย ผลสะสมมีจ านวน 20 ราย ผลสะสม มีจ านวน 4 ราย  และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2562  แผนมีจ านวน 40 ราย ผลสะสมมีจ านวน 49 ราย 
ผลสะสมมีจ านวน 3 ราย เกษตรกรที่ขอรับการรับรอง ปี 2561-2563  แผนมีจ านวน    
11 ราย ผลสะสม ปี  2562 จ านวน 9 ราย และผลสะสมปี 2563 จ านวน 2 ราย                                                                                                   

  - โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ติดตามการด าเนินงาน (สนับสนุนธนาคารผลผลิต 
สัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม) รับผิดชอบ 2 แหล่ง คือแหล่งเก่าของปี 2561 หนองธรณีสงฆ์ 
ต าบลหนองโพน อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จับสัตว์น้ าขึ้นใช้ประโยชน์โดยมีการ
ประเมินผลจับสัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ าฯ แผนมีจ านวน 1 ครั้ง ผลอยู่ 
ระหว่างด าเนินการ และแหล่งที่ 2 แหล่งเก่าของปี 2562 ที่หนองน้ าค ามะโฮ อ าเภอ     
ห้วยเม็ก จับสัตว์น้ า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และสนับสนุนพันธุ์ปลา จ านวน 20,000 
ตัว ใน เดือน  พฤษภาคม 2563  พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ใน
แหล่ง น้ าเก่า ปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1 เล่มในช่วงเดือนกันยายน 2563 

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 (กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลใน
กระชังเขื่อนล าปาว) จ านวน 1 แปลง เกษตรกรมีจ านวน 122 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 พร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร จ านวน 122 ราย เรียบร้อยแล้ว  
ส่งเสริมการวางแผนการตลาดเชื่อมโยงตลาดกระจายสินค้า แผนมีจ านวน 1 แปลง             
ผลด าเนินการ 1 แปลงแล้ว พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล แผนมีจ านวน 12 ครั้ง ผล
สะสมจ านวน 9 ครั้ง และแปลงวิสาหกิจผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามต าบลบัวบาน ปี 2561 
จ านวน 1 แปลง เกษตรกร 50 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 พร้อมทั้ง
ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร จ านวน 50 ราย พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล แผนมีจ านวน 
12 ครั้ง ผลสะสมจ านวน 9 ครั้ง  และกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามต าบลนาเชือก ประจ าปี 2563  

                  /อ าเภอยางตลาด 
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อ าเภอยางตลาด จ านวน 36 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าแก่เกษตรกร จ านวน 36 รายเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP 
กรมประมง) แผนมีจ านวน 30 ฟาร์ม ผลสะสมด าเนินการแล้ว 24 ฟาร์ม และให้การรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม(GAP กรมประมง) แผนมีจ านวน 30 ฟาร์ม ผลสะสมด าเนินการแล้ว 18 
ฟาร์ม  

- โครงการ Smart Farmer เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 115 ราย อบรมถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกร แผนอบรมในช่วงเดือน ธันวาคม 2563 จ านวน 115 รายผล
อยู่ระหว่างด าเนินการซึ่งแผนดังกล่าวอาจต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการ
ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID 19 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจ าเดือน 
มิถุนายน  2563  
3.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (รายงานต่อที่ประชุม)จ านวน 8โครงการ ดังนี้   

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

ต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 36 ราย พ้ืนที่ 342.50 ไร่       
โดยนายสรุพล ภูขามคม เป็นประธานกลุ่ม  

- แปลงติดตาม ปี 2561  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต าบลบัวบาน  
ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 50 ราย พ้ืนที่ 370 ไร่  
และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุม
พิจารณาโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้
กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดาของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร ซึ่งส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก้ไขโครงการฯ 
ดังกล่าวด้านการประมง จ านวน 3 แปลง ส่งให้เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณาด าเนินการแล้ว  
2.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  แผนมีจ านวน 2,173 ราย โดยมี  2 อ าเภอหลักที่ส านักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ มีอ าเภอสหัสขันธ์ จ านวน 129 ราย และ
อ าเภอสมเด็จ จ านวน 130 ราย  

- ผลการด าเนินงาน ทางศพจ.กาฬสินธุ์ มอบปัจจัยการผลิต จ านวน 227 ราย    
(รายละ 1,000 ตัว)  อ าเภอสมเด็จ จ านวน 130 ราย และอ าเภอนามน จ านวน 97 ราย
และติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 ผลสะสมมีจ านวน 1,120 ราย  
๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (ศพก.)  
 - ผลการด าเนินงาน พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง 1.ศูนย์หลัก จ านวน 18  
ศูนย์ (จัดท างบอุดหนุน) และศูนย์เครือข่าย รายเดิม (5:1) จ านวน 90 ศูนย์ รายใหม่ 
(1:1)จ านวน 18 ศูนย์ อยู่ระหว่างด าเนินการ และขอให้ส่งแบบประเมินการเยี่ยมชมแปลง
เรียนรู้ (การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง (100ราย/ศพก.) แผนมีจ านวน 

/1,800 ราย..... 
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 1,800 ราย โดยให้ประมงอ าเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอจัดส่ง
รายชื่อเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ ให้กลุ่มพัฒนาฯ ด้วย ซึ่งผลสะสมที่อ าเภอจัดส่งรายชื่อ
ให้กับกลุ่มมีจ านวน 471 ราย 
๔. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563  

1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (รายใหม่)   
เป้าหมายเกษตรกร แผนมีจ านวน 90 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 91 ฟาร์ม แยกเป็น GAP   
กุ้งก้ามกรามแผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 30 ฟาร์ม GAP ปลานิล แผน 20 ฟาร์ม     
ผลสะสมมีจ านวน 30 ฟาร์ม และ SL แผนจ านวน 40 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 31 ฟาร์ม   

2. ส่งค าขอรับการรับรองของเกษตรกรให้หน่วยตรวจประเมิน (รายใหม่) ผลมี 
จ านวน 91 ฟาร์ม (มาตรฐาน SL 31 ฟาร์ม และมาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม 30 ฟาร์ม 
GAP ปลานิลในกระชัง 20 ฟาร์ม  GAP อนุบาลลูกปลานิล จ านวน 10 ฟาร์ม) 

3. จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เฉพาะรายใหม่ที่ส านักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมค าขอและส่งค าขอให้หน่วยตรวจประเมิน) ผลสะสม  GAP มีจ านวน 
49 ฟาร์ม แยกเป็น SL จ านวน 22 ฟาร์ม และ GAP จ านวน 27 ฟาร์ม 
 ๕ โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่นาข้าว (ในบ่อดิน) 
จ านวน 15 ราย  15 ไร่ ในพ้ืนที่ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ เป็นนาข้าวอินทรีย์ระยะ
ปรับเปลี่ยน 
 ผลการด าเนินงาน ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
ศพก.อ าเภอกุฉินารายณ์ หมู่ที่  2 ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 15 ราย 
 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ศพจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ มอบ
ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รายละ 3,000 ตัว (ปลานิล 2,000 ตัว 
และปลาตะเพียนขาว 1,000 ตัว) จ านวน 35 ราย  
๖. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป้าหมายเกษตรกรมีจ านวน 
115 ราย (ทางศพจ.กาฬสินธุ์ คาดว่าจะอบรมเกษตรกรต้นเดือนสิงหาคม 2563)  โดยแยก
เกษตรกรเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ 

1. อ าเภอกมลาไสย  มีจ านวน 30 ราย 
2. อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  มีจ านวน 30 ราย 
3. อ าเภอสหัสขันธ์  มีจ านวน 30 ราย  
4. อ าเภอสมเด็จ  มีจ านวน 25 ราย 

๗ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-map)  ส ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร แผนมีจ านวน 200 ราย  

ผลที่ด าเนินการด าเนินงาน 
1. ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ครั้งที่ 1 (ครบทุกอ าเภอ จ านวน 200 ราย) 
2. ถ่ายทอดความรู้ให้ค าแนะน า ครั้งที่ 2 จ านวน 95 ราย 
3. ศพจ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน 95 ราย 
4. ติดตามและประเมินผล (รายเก่า ปี 2562) อ าเภอกุฉินารายณ์ จ านวน 30 ราย  

๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร  เป้าหมาย 
เกษตรกรมีจ านวน 49 ราย ผลมีจ านวน 49 ราย ผลด าเนินงาน คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม 

 /โครงการฯ..... 
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 โครงการ จ านวน 49 ราย เกษตรในพ้ืนที่ นิคมสร้างตนเองนิคมล าปาว (อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์) จ านวน 13 ราย เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ นิคมห้วยผึ้ง (อ าเภอเขาวง,นาคู,ห้วยผึ้ง) 
จ านวน 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 ต าบลหนองโพน อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการจับสัตว์ 
ซึ่งอยู่ในช่วงโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ยังไม่สามารถจับสัตว์น้ าได้ และแหล่งที่ 2 แหล่งเก่า 
ของปี 2562 ที่หนองน้ าค ามะโฮ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในช่วงทยอย          
จับสัตว์น้ า  
2. ผลการข้ึนทะเบียนผู้ท าการประมง (ทบ.3) ด าเนินการไปแล้ว 6 อ าเภอ ดังนี้   
อ าเภอเมือง กาฬสินธุ์,สหัสขันธ์,ห้วยเม็ก,หนองกุงศรี,กุฉินารายณ์ฯและอ าเภอยางตลาด   
ยอดรวมทั้งสิ้นจ านวน 595 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) แจ้งให้ประมง
อ าเภอทุกท่านประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวทราบต่อไป   

     3. โครงการ/กิจกรรมงบจากกรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรจากกรมชลประทาน           
ในปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจ านวน 950,000 บาท ได้ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติงาน
จัดส่งให้กรมประมงเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้  

    1.กิจกรรมการจัดท าทะเบียนควบคุมเกษตรกรและการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
เป็นเงินจ านวน  74,000 บาท 

     2.กิจกรรมก าหนดเขตสัญญาลักษณ์ควบคุมการเดินเรือ และพ้ืนที่จุดรักษาพันธุ์สัตว์น้ าฯ 
เป็นเงินจ านวน 395,000 บาท 

     3.กิจกรมการติดตามและเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ 
เป็นเงินจ านวน 162,000 บาท 

     4.กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ าและสารอินทรีย์ตกค้างในตะกอนดิน เป็นเงินจ านวน 
245,000 บาท 

     5.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลและการบริหารโครงการ เป็นเงิน
จ านวน 74,000 บาท   

 ซึ่งทั้ง 5 กิจกรรมนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ตามระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
โครงการ 

มติที่ประชุม     รับทราบ   
ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน       
                     กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)   

/นางจินตนา..... 
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นางจินตนาฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖3  งบประมาณมาครบทุกงานทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว
โดยได้รับทั้งปีเป็นเงินจ านวน 3,644,178 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ด
สิบแปดบาทถ้วน) การ เบิกจ่ายสะสมถึงเดือน – มิถุนายน 2563 เป็นเงินจ านวน 
1,973,690.99 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบเก้า
สตางค์) คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 54.16 เปอร์เซ็นต์ ยังคงเหลืองบบุคลากร (พนักงาน
ราชการ) ที่ต้องรอการจัดสรรจากกรมประมง ทั้งนี้ขอความร่วมมือประมงอ าเภอ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ได้ด าเนินการจัดส่งใบส าคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือให้ทันตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนดด้วย 

มติทีป่ระชุม     รับทราบและด าเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563  

ประธานฯ ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอกมลาไสย รายงานผลการปฏิบัติงาน   
ปอ.กมลาไสย ส าหรับอ าเภอกมลาไสย รับผิดชอบ 2 อ าเภอ คืออ าเภอกมลาไสย และอ าเภอร่องค า  

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าเดือน  มิ.ย.2563 ดังนี้   
1. วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พระบรมราชินี 
2. วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนที่อ าเภอกมลาไย 
3. วันที่ 8-19 มิถุนายน 2563 ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่      

ปี 2563 พร้อมทั้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
4. วันที่ 22,29 มิถุนายน 2563 ออกตรวจร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า

ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์ 
5. วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งออกตรวจติดตามดูงานโครงการ ศพก. ด้านการประมงที่
บ้านสงยาง ของนายทองกาล 

6. วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตรวจติดตามการเลี้ยงจระเข้ ร่วมกับ ศพจ.กาฬสินธุ์ และ
อาจารย์จากคณะสัตว์แพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

7. วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)   

8. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ  

ประธานฯ ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.เมืองกาฬสินธุ์   ส าหรับอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ 
  ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าเดือน มิ.ย.2563 ดังนี้  

1. วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด าเนินการตรวจรับพันธุ์
กุ้งก้ามกรามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ าฯ  พร้อมออกปฏิบัติงาน
เตรียมแหล่งน้ าที่จะปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จ านวน 10 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 

2. การประชาสัมพันธ์ฤดูปลาวางไข่ ส านักงานประมงอ าเภอได้ประชาสัมพันธ์ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

/3.โครงการฯ..... 
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3. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จ านวน 10 ฟาร์ม 
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  มีจ านวน 30 ราย  จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว 

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

4 ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอสหัสขันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.สหัสขันธ์ ส าหรับอ าเภอสหัสขันธ์ รับผิดชอบ 2 อ าเภอ คืออ าเภอสหัสขันธ์ และอ าเภอค าม่วง            

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าเดือน มิ.ย.2563 ดังนี้  
1. ออกตรวจฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535        

จ านวน 3 ฟาร์ม ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสหัสขันธ์ 
2. ร่วมจัดท าสัญญาลักษณ์ในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า และจับพิกัดประชาสัมพันธ์ฤดูปลา

วางไข ่
3. ส่งข้อและเข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย   

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอห้วยเม็ก รายงานผลการปฏิบัติงาน   
ปอ.ห้วยเม็ก ส าหรับอ าเภอห้วยเม็ก รับผิดชอบ 2 อ าเภอ คืออ าเภอห้วยเม็ก และอ าเภอหนองกุงศรี                   

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าเดือน มิ.ย.2563 ดังนี้   
1. ด าเนินการออกใบอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของ

แผ่นดิน จ านวน 3 ฉบับ 
2. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562 ที่หนองน้ าค ามะโฮ ต าบลค าเหมือดแก้ว อ าเภอ

ห้วยเม็ก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าร่วมกับ ศพจ.กาฬสินธุ์ จ านวน 20,000 ตัว  
3. การประชาสัมพันธ์ฤดูปลาวางไข่ ส านักงานประมงอ าเภอได้ประชาสัมพันธ์ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 อ าเภอ 
4. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน  

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธานฯ ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน   
ปอ.กุฉินารายณ์ ส าหรับอ าเภอกุฉินารายณ์ รับผิดชอบ 2 อ าเภอ คืออ าเภอกุฉินารายณ์ และอ าเภอห้วยผึ้ง   

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าเดือน มิ.ย.2563 ดังนี้   
1. วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
2. วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ประชุมประจ าเดือนอ าเภอกุฉินารายณ์ 
3. ติดตามงานโครงการฟ้ืนฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย/ภัยแล้ง) ประจ าปี

งบประมาณ 2562  
/4.ร่วมกับ ศพจ.กาฬสินธุ์..... 
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4. ร่วมกับ ศพจ.กาฬสินธุ์ ออกชี้แจงโครงการ (Agri-Map) มอบปัจจัยการผลิตให้กับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ 

5. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
6. ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อ าเภอกุฉินารายณ์ 
7. ติดตามงานแหล่งน้าโครงการเสริมสร้างรายได้ในแหล่งน้ าชุมชน (ปล่อยกุ้งก้ามกราม) 

ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอจุมจัง ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
8. ติดตามงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
9. ติดตามงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 
10. ร่วมออกตรวจร้านค้าขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ า ที่อ าเภอกุฉินารายณ์ จ านวน 13 

ร้านค้า 
11. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน  

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ 5.1 การก าหนดตัวชี้วัดประมงจังหวัด ในรอบการประเมิน 2/2563 (7 ตัวช้ีวัด)  
  ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) โดย

ก าหนดให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติรวม 2 ชิ้นงาน ดังนี้ 
   1. การบริหารจัดการในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นที่สาธารณะ 

สมบัติของแผ่นดิน (การเลี้ยงปลานิลในกระชัง ณ อ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว)  
2. การบริหารจัดการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และเขตอนุรักษ์สัตว์น้ าของแผ่นดิน  

ในบริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว 
ในการปฏิบัติงานทางส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จะจัดส่งแผนปฏิบัติงานให้ 

ทาง ศพจ.กาฬสินธุ์ และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาวฯ เพ่ือการ
ด าเนินการ ต่อไป  

  ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการเกษตรกรในการจ าหน่ายสินค้า   
สัตว์น้ าผ่านระบบ Fisheries shop โดยมอบให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละ
อ าเภอส่งรายชื่อเกษตรกรอ าเภอละ 1 รายส่งให้ส านักงานประมงจังหวัดเพ่ือเข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบดังกล่าว ก าหนดส่งรายชื่อไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ
มอบให้คุณพอพงศ์ กาบเกษร ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ   
5.2 การติดตามผลการปฏิบัติงาน กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพ่ือติดตาม
ผลการปฏิบัติงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ าชุมชน ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 2 แห่ง คือแหล่งน้ าหนองกุง ต าบลเขาพระนอน 
อ าเภอยางตลาด และหนองน้ าค ามะโฮ ต าบลค าเหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก ซึ่งผลการ
ติดตามและประเมิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 5.3 ก าหนดส่งมอบปลานิลแปลงเพศ ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกร 
ผู้ประสบภัย ตามรายละเอียดที่ผู้รับจ้างได้จัดส่งแผนด าเนินการ จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่      
ทุกท่านทราบ และพร้อมด าเนินการ ดังนี้  

โครงการพัฒนา..... 
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มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.4 การส ารวจข้อมูล Online ให้ส ารวจข้อมูล 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2563 โดยทางจังหวัดฯ ได้จัดส่งหนังสือให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ประจ าแต่ละอ าเภอเข้าไปตอบแบบส ารวจกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยา จากไวรัส 
โควิด 19 ในพ้ืนที่ของแต่ละพ้ืนที่ด้วย โดยก าหนดให้อ าเภอละ 7 ราย เข้าตอบแบบ
ส ารวจตามระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือดังกล่าวด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานฯ 5.1 การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ        

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10)          
ก าหนดจัดงานในวันที่  21 กรกฎาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ าห้วยม่วง หมู่ที่  4,9            
บ้านห้วยม่วง ต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  พันธุ์สัตว์น้ าที่ปล่อย    
มีจ านวน  500,000 ตัว มอบหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการท าหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในวันดังกล่าวต่อไป  

/มติที่ประชุม..... 
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มติที่ประชุม     รับทราบและพร้อมด าเนินการ   

ประธานฯ มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานฯ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 

 

 (นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง)      (นางจินตนา แก้วบุญ) 
      เจ้าหน้าที่ธุรการ                     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ผู้จดรายงานการประชุม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
 
 


