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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจงัหวัดกาฬสินธุ์  
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที ่7/2563 ในวันจันทร์ ที ่3 สิงหาคม 2563 

 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
…………………………...…………… 

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

กาฬสินธุ์  
3. นายวีระศักดิ์ สุวรรณพันธ์  (แทน) หัวหน้าหน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืด         

เขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ 
4. นายส ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
5. นายเสกสรร ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
6. นางจินตนา แก้วบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
7. นางประมวลมิตร อภิธนกุล  ประมงอ าเภอยางตลาด  
8. นางสายฝน เสียงหวาน  ประมงอ าเภอกมลาไสย 
9. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล  ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
10. นางกฤษณา เขามีทอง  ประมงอ าเภอสหัสขันธ์ 
11. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ 
12. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ าเภอห้วยเม็ก 
13. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
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. นางสาวประภาสิริ แสนสอาด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ติดราชการ 

 
 

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

กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้      
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธานฯ  - เรื่องส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าเดือน 

กรกฎาคม 2563  งบประมาณท่ีได้รับจากโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมประเทศ ที่ผ่านการพิจารณารอบ 2 โครงการยกระดับมาตรฐาน kalasin Green 
Market วิถีใหม่ (New Normal) โดยภาคเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ     เป็นเงินจ านวน 226,815,850. - บาท  ซึ่งส านักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้เสนอโครงการจัดส่งให้ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วยังคงรอการพิจารณาอนุมัติ ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ  - ก าหนดการตรวจราชการตามแผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ 12 (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย)  และผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ประจ าปี  งบประมาณ 2563 รอบที่ 2  ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ณ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้จัดส่งข้อมูลที่
โครงการต่างๆ ส่งให้กับ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการติดตามเรื่องของ
โครงการแปลงใหญ่ และโครงการ Agri-Map จ านวน 2 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ - ปลานิลในกระชังน๊อคตาย โดยสรุป มีจ านวน 3 อ าเภอ ดังนี้ 

1. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่จุดบ้านโคกกลางเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลหัวหิน 
อ าเภอ  ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย จ านวน 5 ราย ประมาณ
การค่าความเสียหาย จ านวน 35 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,1480,000 บาท โดยมีกลุ่มพ่อค้า
ทยอยมารับซื้อปลาตายใหม่ๆ กิโลกรัมละ 30-40 บาท ปลาที่ท าปลาร้าหมักจ าหน่ายใน
ราคากิโลกรัมละ 20 บาท 

 2. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จ านวน 2 จุด อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ คือบ้าน   
นาขาม หมู่ที่ 9 ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ และจุดบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 13 ต าบลภู
ดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย จ านวน 6 ราย 
ประมาณค่าความเสียหายจ านวน 28 ตัน มูลค่า 1,540,000 บาท มีกลุ่มพ่อค้าทยอยมา
รับซื้อปลาตายใหม่ๆ กิโลกรัมละ 30-40 บาท ที่เหลือจ าหน่ายเพ่ือท าปลาเค็ม กิโลกรัมละ 
18 บาท 

3. ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 จ านวน 2 จุดที่จุดเกาะมหาราช และท่าแม่ไข่พ่อสม
รัตน์ บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มี
เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย จ านวน 6 ราย จ านวน 123 กระชัง จ านวน 63 ตัน มูลค่า 
3,465,000 บาท มีกลุ่มพ่อค้าทยอยมารับซื้อปลาตายใหม่ๆ กิโลกรัมละ 5 บาท ปลาที่ท า
ปลาร้าหมักจ าหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20-22 บาท และได้แจกจ่ายให้ชาวบ้านบริเวณ
ใกล้เคียงส่วนหนึ่ง  

โดยส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับประมงอ าเภอผู้รับผิดชอบอ าเภอห้วย
เม็ก พร้อมด้วยประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

/สัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์..... 
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จืดกาฬสินธุ์ เข้าส ารวจพื้นที่ท่ีเสียหาย พบว่ากรณีปลานิลน๊อคตายเกิดจากการขาดออกซิเจน 
มีอากาศร้อนจัด เจ้าของกระชังปลาไม่ได้เปิดเครื่องตีน้ า มิได้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบัน
ทันด่วน และอยู่ในช่วงสามารถปูองกันได้ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ ซึ่งทางส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จะได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและเน้นย้ าให้ประมงอ าเภอเจ้าของพื้นที่ระมัดระวังการให้ข่าว สื่อต่างๆ ที่จะน า
ข้อมูลเสนอ 

ประธานฯ - การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งกินลมชมเขื่อนล าปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม   
2563 โดยมีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งลงบริเวณแหล่งน้ ารอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว

จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 600,000 ตัว ปล่อยจ านวน 3 จุดๆละ 200,000 ตัว           
ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านด้วย ซึ่งงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นอย่างดี ในส่วนของกุ้งที่ยังขาด (ทดแทนกุ้งที่ตาย) ทางผู้รับจ้างจะจัดส่งให้ในวันที่ 5 
สิงหาคม 2563 เป็นจ านวน 100,000 ตัว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ - การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563     

ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนล าปาว ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
โดยส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  พร้อมด้วย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ ร่วมพิจารณากับคณะที่จะเข้า
ประเมินผลเข้าประเพ่ือพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง เพื่อทราบ  
ประธานฯ - การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์      

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณ    
แหล่งน้ าหนองนกเขียน ม.3 ต.หัวนาค า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจ านวน 
300,000 ตัว และปลาบึกจ านวน 20 ตัว โดยก าหนดการจัดงานได้จัดส่งให้กับส่วน
ราชการต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การแต่งกายชุดข้าราชการกรมประมงน้ าเงินขาวบ่าแข็ง
แขนยาว และขอความอนุเคราะห์เรือจากหน่วยปูองกันฯ เข้าร่วมงานในวันดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ - การให้พันธ์ปลานิลแปลงเพศและอาหาร แก่เกษตรกรที่ประสบภัยน้ าท่วมและฝนแล้ง       

ปี 2562 ก าหนดมอบอาหารปลาในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 และวันที่ 25-27 
สิงหาคม 2563 เป็นการมอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง
การจ่าย-แจกอาหารปลา และพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ทางกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
จะท าคูปองของแต่ละวันให้ประมงอ าเภอทุกท่าน และให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอประสานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย      

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมปฏิบัติ 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่  6/2563 ประจ าเดือน มิถุนายน  2563  

-รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
ทาง E-mail ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563  
/ระเบียบวาระท่ี 4..... 
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    ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประธานฯ เชิญหน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจ าเดือน กรกฎาคม 2563       
  3.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์     
หน่วยป้องกันฯ ผลปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม  2563  

1. กิจกรรมควบคุมการเฝูาระวังการท าการประมงในพ้ืนที่แหล่งน้ าจืด แผนทั้งปีจ านวน 30 
ครั้ง ผลสะสม 28 ครั้ง เดือนกรกฎาคม  2563 ด าเนินการ 2 ครั้ง 
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าอ่างเก็บน้ าเข่ือนล าปาว กาฬสินธุ์ 
 - กิจกรรมควบคุมการท ากาประมง แผนทั้งปี จ านวน 18 ครั้ง ผลสะสม 4 ครั้ง 
(เดือนมิถุนายน 2563 ด าเนินการ 4 ครั้ง) 

- กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 300,000 ตัว (พันธุ์ปลา 
200,000 ตัว กุ้งก้ามกราม 100,000 ตัว) ณ อ่างเก็บน้ 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. กระแสไฟฟูา   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 กรกฎาคม  2563  
3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   

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

ทั้ งปี เป็นจ านวน  6,500,000 ตัว ซึ่ งงานผลิตแผนในเดือน  กรกฎาคม 2563             
แผนมีจ านวน  527,300 ตัว ผลปล่อยมีจ านวน 1,120,000 ตัว ผลสะสมไปแล้ว 
5,630,320 ตัว ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ าซึ่งแผนมีจ านวน 2,500,000 ตัว     
ผลสะสมมีจ านวน 2,500,000 ตัว 

  - กิจกรรมตรวจสอบฯ (Safety Lavel)  ทั้งแผนและผลสะสมทั้งปีการปฏิบัติงาน    
มีจ านวนฟาร์มท่ีต้องเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน มีจ านวนแผนทั้งปี 568 ฟาร์ม ผลสะสม   
มีจ านวน 554 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนื่องในปี  2563 แผนมีจ านวน 
304 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 292 ฟาร์ม  แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ านวน 200 ฟาร์ม  

/ผล 200 ฟาร์ม..... 
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ผล 200 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกรามต่ออายุแผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 28 
ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผน 70 ฟาร์ม ผลสะสม 60 ฟาร์ม 
มาตรฐาน GAP ปลาน้ าจืดอ่ืนๆ แผนมีจ านวน 4 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน  4 ฟาร์ม และ
ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2563 แผนมีจ านวน 80 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 88 ฟาร์ม  
แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ านวน 30 ฟาร์ม ผล 32 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม
แผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน  27 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
แผน 20  ฟาร์ม  ผลสะสมมีจ านวน 28 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีได้รับการรับรอง 
ในปี 2561 และปี 2562 แผนมีจ านวน 183 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 173 ฟาร์ม  
แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ านวน 80 ฟาร์ม ผล 80 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม 
ต่ออายุแผน 70 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 70 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย 
กมป.) แผน 30 ฟาร์ม ผลสะสม 20 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 ครั้งที่ 1 แผนมีจ านวน 200 ราย ผลสะสม 200 ราย 
และครั้งที่ 2 แผนมีจ านวน 200 ราย ผลสะสม 95 ราย และให้การสนับสนุนปัจจัยการ 
ผลิตตามความเหมาะสม จ านวน 200 ราย ตามแผนที่วางไว้จะให้การสนับสนุนปัจจัย
จ านวน 95 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         
ในแหล่ง น้ าเก่าปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1 เล่มในช่วงเดือนกันยายน 
2563 

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 (กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล        
ในกระชังเขื่อนล าปาว) จ านวน 1 แปลง เกษตรกรมีจ านวน 122 ราย โดยสนับสนุนปัจจัย   
การผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 พร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร จ านวน 122 ราย เรียบร้อย
แล้วส่งเสริมการวางแผนการตลาดเชื่อมโยงตลาดกระจายสินค้า แผนมีจ านวน 1 แปลง              
ผลด าเนินการ 1 แปลงแล้ว พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล แผนมีจ านวน 12 ครั้ง        
ผลสะสมจ 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  พร้อมทั้ง    
ให้ค 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 เปูาหมายเกษตรกร จ านวน 115 ราย อบรมถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกร แผนอบรมในช่วงเดือน สิงหาคม 2563 ก าหนดจัดในวันที่  
5,6,7 และวันที่ 10 สิงหาคม 2563  โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดส่งแผนก าหนดการฝึกอบรม
ให้กับกลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประสานให้ประมงอ าเภอทุกท่านได้แจ้งให้เกษตรกร
ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้รับทราบ และให้เข้ารับการอบรมต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

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

นายเสกสรรฯ 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 25๖3   
- แปลงปี 2563 “กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก”  ที่ตั้งกลุ่ม บ้านเลขท่ี ๑๓๕  

ม. ๒ ต. นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 36 ราย  พื้นที่  342.50  ไร่  โดยนาย  
สุรพล  ภูขามคม เป็นประธานกลุ่ม 

- แปลงติดตามปี 2561 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต าบลบัวบาน        
ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 50 ราย พ้ืนที่ 370 ไร่ 
ผลการด าเนินงาน 

- ประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม) ประจ าปี
งบประมาณ 2563  

- 29 ก.ค. 2563 ณ ที่ท าการกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต าบลบัวบาน  ม.7  ต.บัวบาน         
อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  เกษตรกร จ านวน 50 ราย (แปลงติดตามปี 2561) 

- 30 ก.ค. 2563 ณ ที่ท าการกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก  ม.2 ต.นาเชือก อ.
ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  เกษตรกร จ านวน 36 ราย (แปลงใหม่ ปี 2563) 
>>>โดยชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร การจัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการวางแผนการตลาดจ าหน่ายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาด และ
แนวทางการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (เปูาหมายทั้งจังหวัด 2,173 ราย) 
ผลการด าเนินงาน 

-  ศพจ. กาฬสินธุ์ มอบปัจจัยการผลิต  จ านวน  227  ราย  (รายละ 1,000 ตัว) 
   /1.อ าเภอสมเด็จ..... 
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1. อ. สมเด็จ จ านวน   130  ราย 
   2. อ.นามน  จ านวน   97      ราย 

   - ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี ๒๕๖๒  จ านวน 1,120 ราย 
   1. อ.ยางตลาด  จ านวน  131  ราย 
   2. อ.ฆ้องชัย  จ านวน 94 ราย    
   3. อ.กมลาไสย  จ านวน  102  ราย 
   4.  อ.ร่องค า  จ านวน  130  ราย  
   5. อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ านวน  115 ราย   1,120 ราย 
   6.  อ.กุฉินารายณ์  จ านวน  125  ราย    
   7.  อ.ห้วยผึ้ง  จ านวน  130  ราย     
   8.  อ.ห้วยเม็ก  จ านวน  127  ราย 
   9.  อ.หนองกุงศรี  จ านวน  166  ราย 

3. โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)  
ผลการด าเนินงาน  -  พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง 
1. ศูนย์หลัก  จ านวน ๑๘ ศูนย ์ (จัดท างบอุดหนุน) 2. ศูนย์เครือข่าย  
     - รายเดิม (5:1)  จ านวน  ๙๐  ศูนย์ (เหลือ อ.ดอนจาน, ท่าคันโท) 
     - รายใหม่ (๑:1)  จ านวน  ๑๘  ศูนย์  (เรียบร้อยแล้ว) 

  - แบบประเมินการเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ (ศพก.ละ 100 ราย)  จ านวน 811 ราย 
- อ.สมเด็จ  จ านวน  ๑๐๐ ราย  - อ.นามน  จ านวน  ๑๐๐ ราย 
- อ.ห้วยผึ้ง  จ านวน  ๒๐ ราย   - อ.ค าม่วง  จ านวน  ๒๐ ราย 
- อ.สหัสขันธ์  จ านวน  ๒๐ ราย  - อ.ยางตลาด  จ านวน  109 ราย 
- อ.ฆ้องชัย  จ านวน  102 ราย  - อ.ค าม่วง  จ านวน 20 ราย 
- อ.สหัสขันธ์  จ านวน 20 ราย  - อ.หนองกุงศรี  จ านวน  100  ราย 
- อ.ห้วยเม็ก จ านวน 100  ราย - อ.กุฉินารายณ์ จ านวน  100  ราย 

4.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (Food Safety) 
   1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (รายใหม่) 
       แผน  90  ฟาร์ม     ผล  91   ฟาร์ม  
      GAP กุ้งก้ามกราม   แผน    30   ฟาร์ม     ผล  30  ฟาร์ม 

GAP ปลานิล         แผน    20   ฟาร์ม     ผล  30  ฟาร์ม 
SL           แผน    40   ฟาร์ม      ผล  ๓1  ฟาร์ม 

2. ส่งค าขอรับการรับรองของเกษตรกรให้หน่วยตรวจประเมิน (รายใหม่) ผล  ๙1   
ฟาร์ม  (มาตรฐาน SL  31  ฟาร์ม/  มาตรฐาน GAP  กุ้งก้ามกราม  30  ฟาร์ม  GAP ปลา
นิลในกระชัง 20 ฟาร์ม  GAP อนุบาลลูกปลานิล  จ านวน ๑๐ ฟาร์ม) 

/3.จ านวนฟาร์ม..... 



8 
 

3. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน (เฉพาะรายใหม่ที่  สนง.ปจ เตรียมค า
ขอและส่งค าขอให้หน่วยตรวจประเมิน) ผล    จ านวน  63  ฟาร์ม   

           -  Sl                     จ านวน    22   ฟาร์ม 
            - GAP กุ้งก้ามกราม   จ านวน    ๒๗   ฟาร์ม 
           - GAP  ปลานิล (รับรองโดย กมป.)    จ านวน  13  ฟาร์ม 

5.  โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ีนาข้าว  (ในบ่อดิน)   คัดเลือก
เกษตรกร พ้ืนที่ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์จ านวน  15  ราย  15 ไร่   (เป็นนาข้าวอินทรีย์ระยะ
ปรับเปลี่ยน)  ผลการด าเนินงาน 

- ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศพก.อ าเภอกุฉินารายณ์ ม.๒ 
ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์ เกษตรกร  จ านวน ๑๕  ราย 

- วันที่ ๕ มิ.ย. 2563  ศพจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับประมงอ าเภอกุฉินารายณ์  มอบปัจจัยการ
ผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รายละ ๆ 3,000 ตัว (ปลานิล 2,000 ตัว  และปลาตะเพียน 
1,000 ตัว)   จ านวน 15 ราย 
แผนการด าเนินการ (ส.ค.63)   

 >>>สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์เกษตรกร  
   >>>เกษตรกรยื่นค าขอรับการรับรอง (เกษตรกรปี 2563 จ านวน 2 ราย) 

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  ผลการด าเนินงาน 
      - เปูาหมายเกษตรกร จ านวน 115 ราย  (จากเดิม  250  ราย) 

- ขอให้อ าเภอจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่จะเข้ารับการอบรมฯ เพื่อจัดส่งให้ ศพจ.กาฬสินธุ์ ต่อไป 

อ าเภอ จ านวน (ราย) หมายเหตุ 
  กมลาไสย 30  
  เมืองกาฬสินธุ์ 30  
  สหัสขันธ ์ 30  
  หนองกุงศรี 25  

รวม 115  

7. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก            
(Agri-Map)  เปูาหมายเกษตรกร  แผน  200  ราย  ผล   200   ราย 

อ าเภอ จ านวน (ราย) หมายเหตุ 
ร่องค า 20  
ค าม่วง 30  
หนองกุงศรี 30  
ยางตลาด 25  
เมืองกาฬสินธุ์ 20  
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ผลการด าเนินงาน 
 ๑. ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน า ครั้งที่ 1  (ครบทุกอ าเภอ จ านวน 200 ราย) 
  ๒. ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน า ครั้งที่ ๒  จ านวน 95 ราย   
   - อ.ดอนจาน  จ านวน ๒๐ ราย 
   - อ.ร่องค า  จ านวน  ๒0 ราย 

- อ.กุฉินารายณ์ จ านวน  30 ราย 
   - อ.เขาวง  จ านวน 25  ราย 
  ๓. ศพจ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนปัจจัยการผลิต  จ านวน 95 ราย 

- อ.ดอนจาน  จ านวน ๒๐ ราย 
   - อ.ร่องค า  จ านวน  ๒0 ราย 

- อ.กุฉินารายณ์ จ านวน  30 ราย 
   - อ.เขาวง  จ านวน 25  ราย 

๔. ติดตามและประเมินผล (รายเก่า ปี 62)    
- อ.กุฉินารายณ์   จ านวน  30  ราย 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร เปูาหมายเกษตรกร   
แผน  49  ราย ผล   49   ราย 
ผลการด าเนินงาน คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 49 ราย  

- เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ นิคมล าปาว  (อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์)   จ านวน   13   ราย 
- เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ นิคมห้วยผึ้ง  (อ าเภอเขาวง, นาคู, ห้วยผึ้ง)   จ านวน   36   ราย 
- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อปัจจัยให้เกษตรกรฯ จ านวน  49   ราย   (วงเงินไม่เกิน 
112,000 บาท)  - ลูกปลาดุกบิ๊กอุย          จ านวน  ๑๐๐ ตัว/ราย 

   - อาหารปลาดุกเล็ก         จ านวน   1  กระสอบ 
   - ผ้าพลาสติก (ขนาด  3.5*5 ม. )     จ านวน    1  ผืน/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  เป็นการติดตามให้ค าแนะน าเก็บ
ข้อมูลประเมินผลทั้ง 2 แห่งเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งรายงานตามแบบ กปม. ให้กรมประมง
ทราบแล้ว  

/2.โครงการ/กิจกรรมงบชลประทานฯ..... 

กุฉินารายณ์ 30  
เขาวง 25  
ดอนจาน 20  

รวม 200  
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2.โครงการ/กิจกรรมงบจากกรมชลประทาน  ได้รับการจัดสรรจากกรมชลประทาน ใน
ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจ านวน 950,000 บาท ได้ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติงาน
จัดส่งให้กรมประมงเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ซึ่งทั้ง 5 กิจกรรมนี้ ได้ผู้รับจ้าง
เรียบร้อยแล้วและมีผู้รับจ้างบางส่วนเข้าด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

    1.กิจกรรมการจัดท าทะเบียนควบคุมเกษตรกรและการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
เป็นเงินจ านวน  74,000 บาท 

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

     3.กิจกรมการติดตามและเฝูาระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ 
เป็นเงินจ านวน 162,000 บาท 

     4.กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ าและสารอินทรีย์ตกค้างในตะกอนดิน เป็นเงินจ านวน 
245,000 บาท 

     5.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลและการบริหารโครงการ เป็นเงิน
จ านวน 74,000 บาท  (จัดท าปูาย จ านวน 5 ปูาย) 
 3. โครงการสร้างรายได้อาชีพจากแหล่งน้ าชุมชน ปล่อยกุ้งก้ามกราม ทางกลุ่มฯ จะได้ขอ
อนุมัติ จัดซื้อลอกดักกุ้งก้ามกราม 8 ช่องทาง จ านวน 67 แห่ง แหล่งน้ าละ 3 อัน จ านวน 
201 อัน และจะได้ด าเนินการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์แหล่งน้ าโครงการจ านวน 67 ปูาย 
ซึ่งทางกลุ่มจะได้ด าเนินการต่อไป พร้อมให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบประจ าแต่
ละอ าเภอได้รายงานผลการประเมินให้กลุ่มฯ ได้รับทราบด้วย 
4. การเตรียมการปูองกันภัยธรรมชาติ จากอุทกภัย ฝนตกหนัก น้ าปุาไหลหลาก ให้ประมง
อ าเภอทุกท่านแจ้งเตือนเกษตรกร ให้เตรียมพร้อมปูองกันภัยดังกล่าวด้วย ถ้าหากพ้ืนที่ใดเกิด
ความเสียหายให้รายงานให้ส านักงานประมงจังหวัดได้ทราบโดยด่วน หรือให้รายงานทางไลน์
ให้ทราบก็ได้  
5. การติดตามสัตว์น้ าควบคุม (จระเข้) ขอความร่วมมือให้ประมงอ าเภอทุกท่าน ติดตาม
ส ารวจให้ค าแนะน าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ าจระเข้ การแข็งแรงของบ่อเลี้ยงปูองกันการหลุด
รอดออกมา 

มติที่ประชุม     รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย   

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

โดยได้รับทั้งปีเป็นเงินจ านวน 3,710,153.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้า
สิบสามบาทถ้วน) การเบิกจ่ายสะสมถึงเดือน – กรกฎาคม 2563 เป็นเงินจ านวน 
2,185,082.79 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้า
สตางค)์ คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 58.89 เปอร์เซ็นต ์งบบุคลากร (พนักงานราชการ) 

/ได้รับการจัดสรรจากกรมประมง.....  
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ได้รับจัดสรรจากกรมประมงโอนมาให้ส านักงาน เป็นค่าจ้างเดือนต่อเดือน ส่วนค่าจ้าง    
เหมาบริการ ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากกรมมาให้ จึงต้องบริหารงบประมาณจากโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ไปก่อน และขอความร่วมมือประมงอ าเภอ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ด าเนินการ
จัดส่งใบส าคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือให้ทันตามตัวชี้วัดที่ก าหนดด้วย 

มติที่ประชุม     รับทราบและด าเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน กรกฎาคม  2563 
ประธานฯ ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอยางตลาด รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.ยางตลาด ส าหรับอ าเภอยางตลาด รับผิดชอบ 2 อ าเภอ คืออ าเภอยางตลาด และอ าเภอฆ้องชัย           

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าเดือน ก.ค.2563 ดังนี้ 

                ๑. ติดตามฟาร์มจระเข้ ตรวจสอบความปลอดภัยจากการเลี้ยงในชุมชน  จ านวน  ๒  ฟาร์ม                
            ๒. งานโครงการฟ้ืนฟู เยียวยา สร้างรายได้แก่เกษตรกรพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย  
                    -ประสานผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินรับปัจจัยด้านประมงเข้าร่วมโครงการ จ านวน  ๔๔๔  ราย 
                    -ติดตามแหล่งน้ าปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  จ านวน  ๑๕  แห่ง 
              ๓. งานขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมงในระบบสารสนเทศกรมประมง  จ านวน  ๒๕๐ ราย 

๔. โครงการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ กุ้งก้ามกราม ร่วมออกปฏิบัติประสนงาน
ในพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรรายแปลง ร่วมประชุม ชี้แจงกลุ่มเกษตรกร ตามแบบแผนงาน
ห้วงเวลา แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ปี ๒๕๖๓ และปี 2561 เกษตรกรพ้ืนที่ต าบลบัวบานและ
ต าบลนาเชือก รวมกลุ่มประสงค์จัดตั้งสหกรณ์ประมงต าบลบัวบาน เพ่ือต้องการลดล้นทุน
รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต รวมกันขายผลผลิตเพ่ือสร้างอ านาจการต่อรอง ให้โอกาสสมาชิก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงบริการของรัฐ สมาชิก จ านวน  ๓๔  ราย ได้รับการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
๕. โครงการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสตัว์น้ าสู่มาตรฐาน  GAP ให้ค าแนะน าฟาร์มกุ้งก้ามกราม   ๒๐ ราย 

              ๖. โครงการ Agri map รับสมัครเกษตรกรและมีบ่อดินผ่านตามแบบประเมนิ  จ านวน  ๒๕ ราย 
              ๗. โครงการศูนย์เรียนรู้ฯศพก.ศูนย์หลักและศูนย์ขยายด้านการประมง  จ านวน  ๑๐ ราย 

8 งานปรับปรุงทะเบียนฟาร์ม ขึ้นทะเบียนใหม่  และต่ออายุเกษตรกร รวม 250 ราย                     
9 ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 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  ก.ค.2563 ดังนี้   
1. ปรับปรุงทะเบียนทราบเกษตรกรต าบลกมลาไสย จ านวน 220 ราย 
2. ตรวจสอบความพร้อมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 35 ราย 
3. ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer จ านวน 30 ราย 

/4.ติดตามการปล่อย..... 
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4. ติดตามการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ า จ านวน 15 แห่ง  
5. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

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

1. ร่วมกับหน่วยงานราชการ อ าเภอเมือง ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข 
ณ ม.1 ต าบลกลางหมื่น อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. ตรวจร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์,ยา,เวชภัณฑ์ ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมือง ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ านวน 17 ร้าน 

3. การประชาสัมพันธ์ และประชาคมให้ความรู้ด้านกฎหมายของประมง พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ า และกฎหมายสัตว์น้าควบคุม (กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง) ที่ต าบลภูดิน อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ 

4. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
(ร.10) ณ หนองกุดฮ้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ 

5. ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เขต 11,12 ว่าที่ร้อยตรีกฤษพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง  
เขื่อนล าปาว จ ากัด 

6. ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนชุมชนนาจารย์ 
7.  ร่วมจัดเตรียมสถานที่งานปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม กิจกรรมเดิน-วิ่ง กินลม เขื่อนล าปาว 

ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 
8. ร่วมกับหน่วยงานราชการจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียน

บ้านนาโก ต าบลขมิ้น 
9. ร่วมกับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ นักวิชาการประมง จากศพจ.กาฬสินธุ์  และนักวิชาการ

สหกรณ์ฯ ลงพ้ืนที่ตรวจวัดคุณภาพน้ า และส ารวจปลาในกรชังที่ตายจากสาเหตุ ”
ปลาน็อคน้ า” เนื่องจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 มีอากาศร้อนจัด และวันที่ 28 
กรกฎาคม 2563 มีฝนตกตลอดทั้งวันท าให้ปลานิลในกระชังในเขตพ้ืน ม.13 ต าบล    
ภูดิน ที่อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตายเป็นจ านวน 28 ตัน ประมาณการมูลค่าความเสียหาย
เป็นเงินจ านวน 1,540,000 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอสหัสขันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.สหัสขันธ์ ส าหรับอ าเภอสหัสขันธ์ รับผิดชอบ 3 อ าเภอ คืออ าเภอสหัสขันธ์ อ าเภอค าม่วง และอ าเภอน

หนองกุงศรี ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าเดือน ก.ค.2563 ดังนี้  
1. ออกตรวจฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2535        

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

วางไข ่
/3.ออกตรวจติดตาม..... 
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3. ออกตรวจติดตามการเลี้ยงกุ้งตามโครงการฯ กุ้งมีการเจริญเติบโตดี และไม่มีปัญหา    
เรื่องน้ า 

4. แจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังให้เฝูาระวังปลาที่เลี้ยงในช่วงที่มีฝนตกและช่วง
สภาพอากาศแปรปรวน 

5. ติดตามงานโครงการอ่ืนๆให้ค าแนะน าเกษตรกรตามโครงการ 
6. ติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 
7. ส่งข้อและเข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย   

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอสมเด็จ รายงานผลการปฏิบัติงาน   
ปอ.ห้วยเม็ก ส าหรับอ าเภอสมเด็จ รับผิดชอบ3อ าเภอ คืออ าเภอสมเด็จ อ าเภอนามน และอ าเภอห้วยเม็ก                   

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าเดือน ก.ค.2563 ดังนี้   
1. ร่วมกับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ นักวิชาการประมง จากศพจ.กาฬสินธุ์  และนักวิชาการ

สหกรณ์ฯ ลงพ้ืนที่ตรวจวัดคุณภาพน้ า และส ารวจปลาในกรชังที่ตายจากสาเหตุ”
ปลาน็อคน้ า” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ในกระชังในเขตพ้ืนบริเวณบ้านโคกกลาง
เหนือ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. ด าเนินการออกใบอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของ
แผ่นดิน จ านวน 3 ฉบับ 

3. ติดตามและประเมินผลโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562 ที่หนองน้ าค ามะโฮ 
ต าบลค าเหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก  

4. ออกตรวจติดตามการเลี้ยงกุ้งตามโครงการฯ กุ้งมีการเจริญเติบโตดี และไม่มีปัญหาเรื่องน้ า 
5. แจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังให้เฝูาระวังปลาที่เลี้ยงในช่วงที่มีฝนตกและช่วง

สภาพอากาศแปรปรวน 
6. ติดตามงานโครงการอ่ืนๆให้ค าแนะน าเกษตรกรตามโครงการ 
7. ติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 
8. ส่งข้อและเข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย   
9. 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. ประชุมการเตรียมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าร่วมกับ อบต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ 
2. ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ต าบลสมสะอาด อ าเภอกุฉินารายณ์ 
3. ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ าสาธารณะ ที่ต าบลกุดหว้า ต าบลบัวขาว อ าเภอ      

กุฉินารายณ์ 
4. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
5. ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อ าเภอกุฉินารายณ์ 

/6.ติดตามงานแหล่งน้ าฯ..... 
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6. ติดตามงานแหล่งน้ าโครงการเสริมสร้างรายได้ในแหล่งน้ าชุมชน (ปล่อยกุ้งก้ามกราม) 
ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอจุมจัง ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 

7. ติดตามงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
8. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน  

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 การจัดส่งใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

นางจินตนาฯ - กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ขอก าหนดการจัดส่งใบส าคัญเป็นทุกวันพุธ ของสัปดาห์ และ
จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องขอใบส าคัญในวันพฤหัสบดี  และวันศุกร์ ถ้าหาก
ใบส าคัญฉบับนั้นๆ ด าเนินการถูกต้องไม่มีข้อแก้ไข จะเบิกจ่ายให้เป็นวันจันทร์ ของสัปดาห์
ต่อไป สิ้นสุดวันสุดท้ายของการจัดส่งใบส าคัญของปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 10 
กันยายน 2563 จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับทราบและได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่
ก าหนดด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ และปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด  

5.2 การจัดท าแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง 
นายส ารวยฯ กรณีการขอเปลี่ยนแปลงที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (เลี้ยง

ปลานิลในกระชังบริเวณเขื่อนล าปาว) โดยกลุ่มบริหารจัดการได้รับหนังสือรายงานการ
ประชุมประชาคม จากเทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอหนองกุงศรี มีเกษตรกรจะสงค์จะขอ
ย้ายกระชังปลา จากจุดเกาะมหาราช (โซนเหนือ) ไปยังท่านายบุญค้ า นาลาด (โซนใต้) และ
จากท่าหนองบัวชุม มายังเกาะมหาราช อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากบริเวณ
ที่เลี้ยงเดิมมีกระชังหนาแน่น เสี่ยงต่อปลาน๊อคตาย จึงได้ท าหนังสือขออนุญาตจากส านักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เคลื่อนย้ายกระชังดังกล่าว 

ประธานฯ ให้ประมงอ าเภอที่รับผิดขอบในพื้นที่ดังกล่าว ท าหนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือ
ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาของกลุ่มดังกล่าวเข้าประชุมในวันที่ 11 
สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มติที่ประชุม ในเบื้องต้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายกระชังได้ เพราะได้มีการก าหนดจุดที่เลี้ยง จ านวนพื้นที่
ที่เลี้ยง ไว้เรียบร้อยแล้ว 

5.3 ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนางานด้านประมงในพ้ืนที่ 
ประธานฯ มีจ านวน  11  โครงการที่ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอจัดส่ง

โครงการให้กับส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปทาง
คณะกรรมการที่ส านักงานได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ในวันที่ 10 
สิงหาคม 2563 โดยมีหน้าที่คัดเลือกโครงการหัวข้อละ 1 โครงการ ให้ครบทั้ง 4 ข้อ 
ประกอบด้วย   

1. การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าประมงตกต่ า  
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือลดความขัดแย้ง (ในการใช้/อนุรักษ์ 
ทรัพยากร) 

/3.การผลักดันฯ..... 
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3. การผลักดันการพัฒนามาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
4. การแก้ไขปัญหา (เฉพาะเรื่องในพื้นที่)  

 พร้อมทั้งรายงานให้กรมประมงทราบ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งโครงการที่ได้รับ 
การคัดเลือกทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในล าดับ ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธานฯ 5.4 ความก้าวหน้าในการติดตามผลการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ าสาธารณะของ

ชุมชนให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอสุ่มตรวจการ
เจริญเติบโตของ กุ้งก้ามกราม ที่ได้ปล่อยลงแหล่งน้ าในชุมชน จ านวน 67 แห่ง และให้
รายงานผลการสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกราม  ส่งให้ส านักงานประมงจังหวัด ทราบด้วย โดยทาง
ส านักงานประมงจังหวัดได้ด าเนินการจัดท าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ดังกล่าวให้
แล้ว จ านวน 67 แห่ง ขนาดปูาย 1.2x2 เมตร พร้อมโครงไม้  

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานฯ 6.1 ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการกรมประมง ที่ จ.ขอนแก่น 13-14 

สิงหาคม 2563  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 5 ราย ประกอบด้วยประมงจังหวัด หัวหน้า
กลุ่ม 3 กลุ่ม และประมงอ าเภอยางตลาด ในส่วนของรายละเอียดของการประชุม ได้มอบให้
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าประชุมในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงาน
ประมงจังหวัดขอนแก่น ผลเป็นประการใดจะได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ 6.2 การจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ก าหนดในพ้ืนที่แหล่งน้ าหนองสาธารณะประจ า

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,12 ของต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบให้ประมง
อ าเภอกมลาไสย ประสานเรื่องดังกล่าว กับเจ้าของพ้ืนที่ต่อไป 

มติที่ประชุม     รับทราบและพร้อมด าเนินการ   

ประธานฯ มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานฯ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 

 

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


