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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจงัหวัดกาฬสินธุ์  
ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที ่8/2563 ในวันอังคาร ที ่8 กันยายน  2563 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายวุฒิชัย วังคะฮาต   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายวีระพงศ์ วังจ านงค์  หัวหน้าหน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืด         

เขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ 
3. นางสาวรัตนาวดี กิจจา           (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

     สัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์  
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 าเภอสมเด็จ 
13. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
14. นายนพวิทย์ ขันแก้ว   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 
 ไม่มี 
 

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

กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้       

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธานฯ เรื่องแนะน าข้าราชการมาบรรจุใหม่ ชื่อนายนพวิทย์  ขันแก้ว ต าแหน่งเจ้าพนักงานประมง

ปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานตัว
ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ เรื่องส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจั งหวัดกาฬสินธุ์ประจ าเดือน สิงหาคม  

2563 โดยสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการ
กาฬสินธุ์กรีนมาเก็ต โดยส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้น าเกษตรกรมาจ าหน่าย
สินค้าเกษตร ในวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ บริเวณส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เช่น พืชผัก ผลไมชนิดต่างๆ รวมทั้งการจ าหน่ายกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ โดยทาง ศพจ.
กาฬสินธุ์ จะได้น าสินค้าเข้าร่วมงานต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและเชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้สนใจเข้าชมงานเลือกซ้ือสินค้าต่อไป 

เรื่อง เพื่อทราบ  
ประธานฯ การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ในวัน

อังคารที่ 15 กันยายน 2563  ณ แหล่งน้ าบึงอ้อ หมู่ที่ 2,12 บ้านเหมือดแอ่ ต าบลเจ้าท่า 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบประมงอ าเภอกมลาไสย และกลุ่มบริหารจัดการ      
ท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
ดังกล่าว พร้อมทั้งให้เข้าส ารวจพ้ืนที่แหล่งน้ า โดยให้ประสานกับทางเทศบาลต าบลเจ้าท่า     
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่จัดเวทีในวันดังกล่าว และขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุนพันธุ์ปลาจาก ศพจ.กาฬสินธุ์ เป็นพันธุ์ปลาจ านวน 300,000 ตัว 
พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์เรือที่จะเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวจากหน่วยปูองกันฯ จ านวน   
1 ล า ส าหรับการแต่งกายข้าราชการกรมประมงแต่งกายชุดน้ าเงินขาวบ่าแข็งแขนสั้น 
ส าหรับแขกผู้ร่วมงานให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผ้าไทย  

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธานฯ ผลการปฏิบัติงานการมอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศและอาหาร แก่เกษตรกรที่ประสพภัยน้ า

ท่วมและฝนแล้ง ปี 2562  ด าเนินการมอบอาหารปลาเมื่อวันที่  22-23 สิงหาคม 2563   
และในวันที่ 28-29  สิงหาคม 2563 มอบพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ส าหรับพันธุ์ปลานิลแปลง
เพศที่ผู้รับจ้างต้องชดเชยให้กับเกษตรกร เป็นพันธุ์ปลานิลแปลงเพศโดยประมาณ จ านวน 
159,000 ตัว จึงขอให้ประมงอ าเภอที่เก่ียวข้องแจ้งเกษตรกรนัดรับพันธุ์ปลาต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ  

ประธานฯ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ าปุาดงระแนง 
จากการประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
บัวบาน ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในส่วนของส านักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ตรวจสอบ 

/ความมั่นคงแข็งแรงฯ..... 
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ความมั่นคงแข็งแรงของกระชังเลี้ยงปลา คันบ่อ รวมถึงคันบ่อ หรือท าผนังบ่อให้สูงพอกับ
ปริมาณน้ าที่เคยท่วมในปีที่ผ่านมา เพ่ือปูองกันน้ าท่วม พร้อมจัดท าร่องระบายน้ า และขุด
ลอกตะกอนดิน ที่ท าให้ร่องระบายน้ าตื้นเขินออกไป มอบให้ประมงอ าเภอยางตลาด 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรบริเวณดังกล่าวให้เฝูาระวังต่อไป      

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ  

เรื่องรับรองรายงานครั้งที่  7/2563 ประจ าเดือน สิงหาคม  2563    
-รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุม   
ทาง E-mail ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้วยแล้ว  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563   

เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์   
ประธานฯ เชิญหน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ รายงานผลการ 

ปฏิบัติงานประจ าเดือน สิงหาคม 2563   
  3.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์      
หน่วยป้องกันฯ ผลปฏิบัติงาน เดือน สิงหาคม  2563  

1. กิจกรรมควบคุมการเฝูาระวังการท าการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ หรือวางไข่             
เลี้ยงตัวในวัยอ่อน แผนมีจ านวน 6 ครั้ง ผลสะสมมีจ านวน 4 ครั้ง (สิงหาคม 2563 
ด าเนินการ 2 ครั้ง) 
 2. กิจกรรมควบคุมการท าประมง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าอ่างเก็บน้ า
เขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ กิจกรรมควบคุมการท ากาประมง  แผนทั้งปี จ านวน 18 ครั้ง        
ผลสะสม 16 ครั้ง (เดือนสิงหาคม 2563 ด าเนินการ 6 ครั้ง) 
3. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าอ่างเก็บน้ าเขื่อน
ล าปาว กาฬสินธุ์ ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 300,000 ตัว ณ บ้านท่าเรือภูสิงห์ 
ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
4. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด 
จ านวน 100,000 ตัว ณ บ้านค าแคน-ทับปลา ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์  
5. รายงานผลคดีการกระท าความผิด ตาม พ.ร.ก การประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไข
เพ่ิมเตมิ ในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ (ประจ าเดือนสิงหาคม 2563) 

   - เครื่องมือแห  จ านวน 2 คดี  ผู้ต้องหา 3 ราย 
   - เครื่องมือข่าย จ านวน 7 คดี  ผู้ต้องหา 2 ราย 
    รวม  จ านวน 9 คดี  ผู้ต้องหา 5 ราย 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานฯ เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน สิงหาคม  2563  

/3.2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ...... 
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3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   
ศพจ.กส. ตามแผนงานโครงการฯ / กิจกรรมฯ ที่ด าเนินการร่วมกัน ประจ าเดือน สิงหาคม 2563  

- กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีแผนผลิตพันธุ์สัตว์น้ า
ทั้งปีเป็นจ านวน  6,500,000 ตัว ซึ่งงานผลิตแผนในเดือน สิงหาคม 2563  แผนมีจ านวน        
527,300 ตัว ผลปล่อยมีจ านวน 500,088 ตัว ผลสะสมไปแล้ว 6,130,476 ตัว ปล่อย
พันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ 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 570 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนื่องในปี  2563 แผนมีจ านวน 
304 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 297 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 65 ฟาร์ม  
มาตรฐาน GAP ปลาน้ าจืดอ่ืนๆ แผนมีจ านวน 4 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน  4 ฟาร์ม และ
ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2563 แผนมีจ านวน 80 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 95 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 35 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีได้รับการรับรอง 
ในปี 2561 และปี 2562 แผนมีจ านวน 183 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 177 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 24 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 200 ราย  

  - โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ติดตามการด าเนินงาน (สนับสนุนธนาคารผลผลิต 
สัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม) รับผิดชอบ 2 แหล่ง คือแหล่งเก่าของปี 2561 หนองธรณีส งฆ์ 
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 และสนับสนุนพันธุ์ปลาจ านวน 20,000 ตัว  

/ในเดือนพฤษภาคม 2563......                            
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เดือนพฤษภาคม 2563  พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ในแหล่ง 
น้ าเก่าปี 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1 เล่มในช่วงเดือนกันยายน 2563 

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2560(กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิในกระชัง
เขื่อนล าปาว) จ านวน 1 แปลง เกษตรกรมีจ านวน 122 ราย โดยสนับสนุนปัจจัย   การผลิต
จุลินทรีย์ ปม.1 พร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร จ านวน 122 ราย เรียบร้อยแล้วส่งเสริม
การวางแผนการตลาดเชื่อมโยงตลาดกระจายสินค้า 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 พร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก่
เกษตรกร จ านวน 50 ราย พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล แผนมีจ านวน  12 ครั้ง ผล
สะสมจ านวน 12 ครั้ง  และกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามต าบลนาเชือก ประจ าปี 2563 อ าเภอ   
ยางตลาด  จ านวน 36 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตจุลินทรีย์  ปม. 1 พร้อมทั้ง        
ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร จ านวน 36 ราย เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP  
กรมประมง) แผนมีจ านวน 36 ฟาร์ม ผลสะสมด าเนินการแล้ว 36 ฟาร์ม ติดตามและ
ประเมินผล (ภูมิภาค) แผนมีจ านวน 12 ครั้ง ผลการด าเนินการสะสมมีจ านวน 12 ครั้ง                                                                                                             

- โครงการ Smart Farmer เปูาหมายเกษตรกร จ านวน 115 ราย อบรมถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกร แผนอบรมในช่วงเดือน สิงหาคม 2563 ก าหนดจัดในวันที่  
5,6,7 และวันที่ 10 สิงหาคม 2563  เรียบร้อยแล้ว จ านวน 115 ราย  เป็นไปตามแผน   
ที่ก าหนดไว้ 

- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเปูาหมายเกษตรกร จ านวน 
15 ราย ผลด าเนินงาน 15 ราย พ้ืนที่ 15 ไร่ แผนผลิตสัตว์น้ าจ านวน 45,000 ตัว          
ผลสะสมมีจ านวน 45,000 ตัว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

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

นายเสกสรรฯ 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 
- แปลงปี 2563 “กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก” ที่ตั้งกลุ่ม บ้านเลขท่ี ๑๓๕  ม. ๒                
ต. นาเชือก อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 36 ราย  พื้นที่  342.50  ไร่  โดยนายสุรพล  
ภูขามคม เป็นประธานกลุ่ม 
- แปลงติดตามปี 2561 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต าบลบัวบาน ต.บัวบาน                   
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 50 ราย พ้ืนที่ 370 ไร่ 
 

/ผลการด าเนินงาน..... 
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ผลการด าเนินงาน 
- วันที่  ๑๑ ส.ค. 63  ฝึกอบรม หลักสูตร “การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและมาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (GAP)”  ณ ที่ท าการกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก ม.2 ต.นาเชือก               
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  เกษตรกร  จ านวน  36 ราย (แปลงใหม่ ปี 2563) 
- วันที่  ๑๓ ส.ค. 63  ฝึกอบรม หลักสูตร “การรวมกลุ่มและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก               
กุ้งก้ามกราม” ณ ที่ท าการกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก  ม.2 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด           
จ.กาฬสินธุ์  เกษตรกร  จ านวน   36 ราย (แปลงใหม่ ปี 2563) 
>>> ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร (หลัง) ด าเนินการ แปลงติดตามปี 2561 
จ านวน ๕๐ ราย 
>>>ตัวชี้วัดที่ ๙.๒.๒ (กพจ.) : ร้อยละของต้นทุนการผลิตสินค้าประมงที่ลดลง                
(สัตว์น้ าจืด) ภายในวันที่  ๓๑ ส.ค. 63  จัดส่งข้อมูลไปยังกองฯ เรียบร้อยแล้ว 
>>>ตัวชี้วัดที่ ๙.๒.๓ (กพจ.) : ร้อยละของต้นทุนการผลิตสินค้าประมงที่เพิ่มขึ้น              
(สัตว์น้ าจืด) ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. 63  จัดส่งข้อมูลไปยังกองฯ เรียบร้อยแล้ว 

 

2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (เป้าหมายทั้งจังหวัด 2,173 ราย) ผลการด าเนินงาน 
-  ศพจ. กาฬสินธุ์ มอบปัจจัยการผลิต  จ านวน  658  ราย  (รายละ 1,000 ตัว) 

 1. อ. สมเด็จ จ านวน     130  ราย 2. อ.นามน  จ านวน        97  ราย 
 3. อ. สหัสขันธ์  จ านวน  129  ราย ๔. อ. กมลาไสย จ านวน   102   ราย 
 ๕. อ.กุฉินารายณ์  จ านวน   125   ราย 6. อ.ค าม่วง  จ านวน   ๗๕   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 
 

>>>ตัวช้ีวัดที ่๖ : รายได้จากกิจกรรมประมงของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓  ภายในวันที่ 15 ก.ย. 63  (รอด าเนินการรวบรวมข้อมูล)  
- แบบฟอร์มข้อมูลรายได้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน และ
นอกภาค กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง (แบบฟอร์ม ทษ.63) 
- แบบติดตามรายได้ของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2563   
 

/3.โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ..... 
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3. โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)  ผลการด าเนินงาน 
-  พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง 
1. ศูนย์หลัก  จ ำนวน ๑๘ ศูนย ์ (จัดท ำงบอุดหนุน) 

  2. ศูนย์เครือข่ำย  
    - รายเดิม (5:1)  จ านวน  ๙๐  ศูนย์ (เรียบร้อยแล้ว) 
    - 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 
>>>ตัวช้ีวัดที ่๖ : รายได้จากกิจกรรมประมงของผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๓  ภายในวันที่ 15 ก.ย. 63 (รอด าเนินการรวบรวมข้อมูล) 
- แบบฟอร์มข้อมูลรายได้โครงการ ศพก.  (แบบฟอร์ม ศพก. 63) 
- แบบสอบถามข้อมูลรายได้จากการท าประมง โครงการ ศพก. 

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 ปลานิลในกระชัง 20 ฟาร์ม  GAP อนุบาลลูกปลานิล  จ านวน ๑๐ ฟาร์ม) 
3. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน (เฉพาะรายใหม่ที่ สนง.ปจ เตรียมค าขอและส่ง
ค าขอให้หน่วยตรวจประเมิน)  ผล      จ านวน  69  ฟาร์ม   

       -  Sl                     จ านวน   31   ฟาร์ม 
         - GAP กุ้งก้ามกราม   จ านวน    ๒๗   ฟาร์ม 
           - GAP  ปลานิล (รับรองโดย กมป.)    จ านวน  11  ฟาร์ม 

>>>ตัวช้ีวัดที ่๙.๔ (กพจ.) : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. 63  จัดส่งข้อมูลไปยังกองฯ 
เรียบร้อยแล้ว  

/5.โครงการเพาะเลี้ยงฯ..... 
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5.  โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์  
- ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่นาข้าว  (ในบ่อดิน)   คัดเลือกเกษตรกร พ้ืนที่ ต.กุดหว้า  
อ.กุฉินารายณ์ จ านวน  15  ราย  15 ไร่   (เป็นนาข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน)       
ผลการด าเนินงาน   
>>>สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์แก่เกษตรกร และติดตามผลการ 
ด าเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี2563 จ านวน 15 ราย  

  >>>เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยื่นขอรับการรับรอง (กมป.) จ านวน ๕ ราย 
>>>ตัวช้ีวัดที ่๙.๓ (กพจ.) : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรมที่ ๑ ด าเนินการสร้างเสริมองค์ความรู้ และส่งแบบติดตามผลการด าเนินงาน 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2563 ครบทุกราย ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. 63 จัดส่งข้อมูล
ไปยังกองฯ เรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่ ๒ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2563 มีความพร้อมและยื่นขอรับการ
รับรอง ภายในวันที่ ๗ ก.ย. 63 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเปูาหมายจัดส่งข้อมูลไปยัง
กองฯ เรียบร้อยแล้ว 

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

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

รวม 115  
 

ผลการด าเนินงาน 

>>>ประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร Smart Farmer จ านวน 115 ราย ผลการ
ประเมินเกษตรกรอยู่ระดับ Existing >>>ถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ 
จ านวน 3 ราย  ได้แก่  
1. อ.กมลาไสย : นางอ าภาภรณ์  จอมทะรักษ์   
2. อ.สหัสขันธ์ : นางสาวพรอุมา เพียรภูเขา   
3. อ.หนองกุงศรี : นายสมนึก  กางกรณ์ 
>>>ตัวช้ีวัดที ่๙.๑ (กพจ.) : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการพัฒนา
เกษตรกร (กลุ่มสัตว์น้ าจืด) ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. 63  จัดส่งข้อมูลไปยังกองฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

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

 
/ผลการด าเนินงาน..... 
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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  (ครบทุกอ าเภอ จ านวน 200 ราย) 
  ๓. ศพจ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนปัจจัยการผลิต   (ครบทุกอ าเภอ จ านวน 200 ราย) 

๔. ติดตามและประเมินผล (รายเก่า ปี ๒๕๖๒)  (ครบทุกอ าเภอ จ านวน 200 ราย)  
>>>ตัวช้ีวัดที ่๙.๕.๒ (กพจ.) : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
กิจกรรมติดตามและประเมินผล (เกษตรกรรายเก่าปี 2562) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(กลุ่มที่ ๒)  ภายในวันที่ ๓ ส.ค. 63  จัดส่งข้อมูลไปยังกองฯ เรียบร้อยแล้ว 
>>>ตัวช้ีวัดที ่๙.๕.๑ (กพจ.) : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-
Map) กิจกรรมส ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร ประจ าปี 2563 (กลุ่มที่ ๒)  
ภายในวันที่ ๖ ส.ค. 63  จัดส่งข้อมูลไปยังกองฯ เรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
เปูาหมายเกษตรกร  แผน  49  ราย   ผล   49   ราย 

ผลการด าเนินงาน 
  คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 49 ราย  

 - เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ นิคมสร้างตนเองล าปาว  (ต.นิคม อ.สหัสขันธ์)   จ านวน   13   ราย 
 - เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์  (ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู,  ต.นิคมห้วยผึ้ง  
อ.ห้วยผึ้ง)  จ านวน   36   ราย 
- ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จ านวน  49  ราย 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 49  ราย  (วงเงินไม่เกิน 
112,000 บาท) 

/ลูกปลาดุกบิ๊กอุย..... 

อ าเภอ จ านวน (ราย) หมายเหตุ 
ร่องค า 20  
ค าม่วง 30  
หนองกุงศรี 30  
ยางตลาด 25  
เมืองกาฬสินธุ์ 20  
กุฉินารายณ์ 30  
เขาวง 25  
ดอนจาน 20  

รวม 200  
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 - ลูกปลาดุกบิ๊กอุย                    จ านวน   ๕๐๐   ตัว/ราย 
 - อาหารปลาดุกเล็ก                  จ านวน       ๒   กระสอบ 
 - ผ้าพลาสติก (ขนาด 3.5X6 ม. )  จ านวน       1  ผืน/ราย 

>>>ตัวช้ีวัดที ่๖:รายได้จากกิจกรรมประมงของผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๓ ภายในวันที่ 15 ก.ย. 63 (รอด าเนินการรวบรวมข้อมูล) 
- แบบฟอร์มข้อมูลรายได้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ
เกษตรกร (แบบฟอร์ม ๕ สปก. ๒-๑) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน      
                  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (รายงานต่อท่ีประชุม) จ านวน 6 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
และได้ด าเนินการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม ให้กรมประมงทันตาม
ระยะเวลาตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว  

2.โครงการ/กิจกรรมงบจากกรมชลประทาน  ได้รับการจัดสรรจากกรมชลประทาน           
ในปีงบประมาณ 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 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

     2. กิจกรรมก าหนดเขตสัญญาลักษณ์ควบคุมการเดินเรือ และพ้ืนที่จุดรักษาพันธุ์สัตว์น้ าฯ 
เป็นเงินจ านวน 395,000 บาท โดยได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างจะด าเนินการส่งมอบงานในวันที่ 
16 กันยายน 2563  

     3. กิจกรมการติดตามและเฝูาระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ 
เป็นเงินจ านวน 162,000 บาท บริษัทที่รับจ้างได้จัดส่งรายงานผลให้ทราบแล้ว อยู่ระหว่าง
ส่งมอบงาน 

     4. กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ าและสารอินทรีย์ตกค้างในตะกอนดิน เป็นเงิน
จ านวน 245,000 บาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานในวันที่ 16 กันยายน 2563 

     5. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลและการบริหารโครงการ เป็นเงิน
จ านวน 74,000 บาท  (จัดท าปูาย จ านวน 5 ปูาย) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดส่ง  
 3. โครงการสร้างรายได้อาชีพจากแหล่งน้ าชุมชน ขอความร่วมมือให้ประมงอ าเภอและ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอตอบแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แหล่งน้ าฯ ที่กลุ่ม
ได้จัดส่งให้ ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2563 และให้มารับปูายประชาสัมพันธ์แหล่งน้ า 

/โครงการฯ..... 
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โครงการ  แหล่งน้ าละ 1 ปูาย และลอกดักกุ้งก้ามกราม 8 ช่องทาง แหล่งน้ าละ 3 อัน พร้อม
ให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอได้รายงานผลการประเมินให้
กลุ่มฯ ได้รับทราบด้วยจะ ซึ่งจะได้รวบรวมส่งให้กรมประมงต่อไป 

มติที่ประชุม     รับทราบและด าเนินการตามระยะที่ก าหนด 
4. การเตรียมการปูองกันภัยธรรมชาติ จากอุทกภัย ฝนตกหนัก น้ าปุาไหลหลาก ให้ประมง
อ าเภอทุกท่านแจ้งเตือนเกษตรกร ให้เตรียมพร้อมปูองกันภัยดังกล่าวด้วย ถ้าหากพ้ืนที่ใดเกิด
ความเสียหายให้รายงานให้ส านักงานประมงจังหวัดได้ทราบโดยด่วน หรือให้รายงานทางไลน์
ให้ทราบก็ได้ เพ่ือจะได้รวบรวมเสนอให้ทางจังหวัดและกรมประมง ได้รับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม     รับทราบและพร้อมด าเนินการ 
5. การติดตามสัตว์น้ าควบคุม (จระเข้) ขอความร่วมมือให้ประมงอ าเภอทุกท่าน ติดตาม
ส ารวจให้ค าแนะน าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ าจระเข้ พร้อมทั้งติดตามใบอนุญาตครอบครอง
หมดอายุหรือไม่ และแจ้งเตือนเกษตรกรปูองกันคันบ่อ ความแข็งแรงของบ่อเลี้ยงปูองกันการ
หลุดรอดออกมา 
6.การอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในแหล่งน้ าที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
(ตัวชี้วัดที่ 5) ทางกลุ่มฯ ได้ด าเนินการจัดส่งผลการปฏิบัติงานให้กรมประมง เรียบร้อยแล้ว 
แต่งได้รับแจ้งจากกรมประมงให้กลุ่มฯ ด าเนินการจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมคือส าเนาใบอนุญาต
ขอท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าฯ ประจ าปี 2561 ของเกษตรกรทุกรายจึงขอความร่วมมือ
ประมงอ าเภอห้วยเม็ก และหนองกุงศรี จัดส่งส าเนาดังกล่าวให้กับกลุ่มโดยด่วนด้วย 

มติที่ประชุม     รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย   

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

โดยได้รับทั้งปีเป็นเงินจ านวน 3,710,153.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้า
สิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 81 เปอร์เซ็นต์ และขอความร่วมมือประมง
อ าเภอ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ด าเนินการจัดส่งใบส าคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เพ่ือให้ทันตามตัวชี้วัดที่ก าหนดด้วย 

มติที่ประชุม     รับทราบและด าเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
๑. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม) ร่วมปฏิบัติงาน เตรียม 

ความพร้อมเกษตรกรอบรมตามแผนงาน แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ต าบลบัวบาน และ 
แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

/2.โครงการ 5 ประสานฯ..... 
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๒. โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ด าเนินการเตรียมความพร้อมเกษตรกร
เพ่ือรับปัจจัยพันธุ์ปลากินพืช และประชุมชี้แจงตามโครงการ ปี 2563 ทั้ง 2 อ าเภอที่
รับผิดชอบ 

๓. ด าเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
๔. โครงการบริหารจัดการสินค้า Agri-Map เตรียมความพร้อมเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม

ตามโครงการพร้อมรับปัจจัยพันธุ์ปลา และอาหารปลาพร้อมวัสดุปรับปรุงบ่อ 
๕. ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ศูนย์หลัก และศูนย์เครือข่ายด้านการประมง 
๖. ร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ หนอง

นกเขียน ต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 
๗. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โดยประสานงานในพ้ืนที่แจ้ง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินรับปัจจัยการผลิต ทั้ง 2 
อ าเภอ 

๘. ประสานงานในพ้ืนที่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ร่วมประชุมชี้แจงการอนุญาตท าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินและการน าเสนองานวิจัยผลกระทบของ
การเลี้ยงปลาในกระชัง ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว 

๙. ร่วมงานพิธี ฯ 12 สิงหาคม 2563 ให้บริการประชาชนศูนย์ด ารงธรรม-อ าเภอยิ้ม
เคลื่อนที่และงานร่วมเป็นเกียรติของหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

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  สิงหาคม 2563 ดังนี้   
1. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต าบลกมลาไสย จ านวน 220 ราย 
2. ตรวจสอบความพร้อมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 35 ราย 
3. ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer จ านวน 30 ราย 
4. ติดตามการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ า จ านวน 15 แห่ง  
5. ร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ หนอง

นกเขียน ต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 
6. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

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

๑. โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ด าเนินการเตรียมความพร้อมเกษตรกร
เพ่ือรับปัจจัยพันธุ์ปลากินพืช และประชุมชี้แจงตามโครงการ ปี 2563 

/2.ด าเนินการปรับปรุงฯ.....  
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๒. ด าเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
๓. โครงการบริหารจัดการสินค้า Agri-Map เตรียมความพร้อมเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม

ตามโครงการพร้อมรับปัจจัยพันธุ์ปลา และอาหารปลาพร้อมวัสดุปรับปรุงบ่อ 
๔. ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ศูนย์หลัก และศูนย์เครือข่ายด้านการประมง 
๕. ร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ หนอง

นกเขียน ต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 
๖. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โดยประสานงานในพ้ืนที่แจ้ง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินรับปจัจัยการผลิต ทั้ง 2 อ าเภอ 

๗. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย   
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอสหัสขันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.สหัสขันธ์ ส าหรับอ าเภอสหัสขันธ์ รับผิดชอบ 3 อ าเภอ คืออ าเภอสหัสขันธ์ อ าเภอค าม่วง และอ าเภอ

หนองกุงศรี ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 ดังนี้  
๑. ประสานงานในพ้ืนที่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ร่วมประชุมชี้แจงการอนุญาตท าการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินและการน าเสนองานวิจัยผลกระทบของ
การเลี้ยงปลาในกระชัง ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว 

๒. ร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ หนอง
นกเขียน ต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 

๓. โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ด าเนินการเตรียมความพร้อมเกษตรกร
เพ่ือรับปัจจัยพันธุ์ปลากินพืช และประชุมชี้แจงตามโครงการ ปี 2563 

2. ร่วมจัดท าสัญญาลักษณ์ในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า และจับพิกัดประชาสัมพันธ์ฤดูปลา
วางไข่ 

3. ออกตรวจติดตามการเลี้ยงกุ้งตามโครงการฯ กุ้งมีการเจริญเติบโตดี และไม่มีปัญหา    
เรื่องน้ า 

4. แจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังให้เฝูาระวังปลาที่เลี้ยงในช่วงที่มีฝนตกและช่วง
สภาพอากาศแปรปรวน 

5. ติดตามงานโครงการอ่ืนๆให้ค าแนะน าเกษตรกรตามโครงการ 
6. ติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 
7. เข้าร่วมงานโครงการฯ/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 สิงหาคม 2563 ดังนี้   
1. ด าเนินการออกใบแทนอนุญาต 1 ฉบับ และโอนใบอนุญาต จ านวน 2 ฉบับ พ้ืนที่อ าเภอ

หนองกุงศรี 
2. ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ ประมงอ าเภอ   

สหัสขันธ์ อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
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3. โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประชุมชี้แจงและมอบพันธุ์ปลา (ปลากิน
พืช รายละ 1,000 ตัว) อ าเภอห้วยเม็ก จ านวน 127 ราย  

4. ด าเนินการออกใบอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของ
แผ่นดิน จ านวน 1 ฉบับ 

5. ร่วมกับหน่วยปูองกันฯ ประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูปลาวางไข่ในเขตบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 
3,10 ต าบลหนองกุงศรี  อ าเอหนองกุงศรี และหมู่ท่ี 5 ต าบลหัวหิน อ าเภอห้วยเม็ก 

6. ร่วมประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเพ่ือรับฟังผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากการ
เลี้ยงปลานิลในกระชัง อ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว 

7. โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ ร่วมแจกปัจจัยการผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
30 ราย 

8. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย   
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 สิงหาคม 2563 ดังนี้   
1. วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมประชุมโครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรหลัก “ผู้น า

พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” (Smart City Developer:SCD) จังหวัดขอนแก่น 
2. ติดตามงานโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning 

by Agri map) ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ 
3. ร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ หนอง

นกเขียน ต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 
4. มอบปัจจัยการผลิตโครงกรเกษตรทฤษฎีใหม่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
5. ติดตามแหล่งน้ าโครงการเกษตรอินทรีย์ ต าบลกุดหว้า อ าเภอฉินารายณ์ 
6. ติดตามแหล่งน้ าโครงการเสริมสร้างรายได้ในแหล่งน้ าชุมชน (ปล่อยกุ้งก้ามกราม) ต าบล

เหล่าใหญ่ ต าบลจุมจัง ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
7. มอบปัจจัยการผลิตโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยปี 2562 
8. ติดตามงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
9. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน  

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 การจัดส่งใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

นางจินตนาฯ - กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ก าหนดการจัดส่งใบส าคัญ สิ้นสุดวันสุดท้ายของการจัดส่ง
ใบส าคัญของปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 10 กันยายน 2563 จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุก
ท่านได้รับทราบและได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ และปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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5.2 การจัดท าแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง 
นายส ารวยฯ กรณีการขอเปลี่ยนแปลงที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน      

(เลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณเขื่อนล าปาว) จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือชี้แจง   
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาของกลุ่มดังกล่าวเข้าประชุมเมื่อวันที่ 11  
สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ข้อสรุปว่าเกษตรกรที่ต้องการเคลื่อนย้ายกระชังไปเลี้ยงยังจุดใหม่ ไม่สามารถกระท าได้   
และเกษตรกรที่ประสงค์ขอเพ่ิมกระชังต้องรอผลการประชุมคณะกรรมการประมงประจ า 
จังหวัดก่อน หลังจากนั้นทางกลุ่มบริหารจัดการจะได้แจ้งให้ประมงอ าเภอได้รับทราบต่อไป  

ประธานฯ ให้ประมงอ าเภอที่เก่ียวข้อง ด าเนินการคัดแยกเอกสารของเกษตรกรที่ประสงค์เพ่ิมกระชังขอ
อนุญาตเลี้ยงสัตว์น้ า และขอเคลื่อนย้ายกระชังเลี้ยงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ว่ามีจ านวน
เท่าไหร่ และท าหนังสือแจ้งให้กลุ่มบริหารจัดการฯ ทราบเพ่ือจะได้ด าเนินการ ต่อไป 

มติที่ประชุม ในเบื้องต้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายกระชังได้ เพราะได้มีการก าหนดจุดที่เลี้ยง จ านวนพื้นที่
ที่เลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้ว 

นายส ารวยฯ 5.3 ความก้าวหน้าในการติดตามผลการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ าสาธารณะของ
ชุมชน โดยได้รับรายงานผลการการปล่อยที่อ าเภอได้จัดส่งให้กลุ่มบริหารแล้ว คืออ าเภอ   
ห้วยเม็ก, อ าเภอกมลาไสย,อ าเภอร่องค า,อ าเภอเขาวง,และอ าเภอยางตลาดนอกจากอ าเภอ  
ที่กล่าวมาให้จัดส่งข้อมูลการติดตามให้กลุ่มบริหารจัดการโดยด่วนด้วย  

มติที่ประชุม รบัทราบและพร้อมด าเนินการ 

เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานฯ การเข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประมง ประจ าปี 2563 ในวันที่ 20-21 กันยายน 2563 

ที่กรมประมง กรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานแจ้งรายชื่อได้ที่กลุ่มบริหาร
และยุทธศาสตร์  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ การจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 ของนางประมวลมิตร อภิธนกุล 

ต าแหน่งประมงอ าเภอยางตลาด ก าหนดจัดงานเบื้องต้น ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 
มอบกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ด าเนินการ 

มติที่ประชุม     รับทราบและพร้อมด าเนินการ   
ประธานฯ มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานฯ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 

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


