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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจงัหวัดกาฬสินธุ์  

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 คร้ังที่ 10/2563 ในวันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน  2563 
 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ ์

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายวฒุิชัย วงัคะฮาต   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ ์
2. นายจารึก นาชัยเพิ่ม           ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

     สัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ ์ 
3. นายวีระพงศ์ วังจ านงค์   ผู้อ านวยการศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจดื         

กาฬสินธุ ์
4. นายส ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
5. นายเสกสรร ดวงศร ี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
6. นางจนิตนา แก้วบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยทุธศาสตร์  
7. นางสายฝน เสียงหวาน   ประมงอ าเภอกมลาไสย 
8. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล  ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์ 
9. นางกฤษณา เขามีทอง   ประมงอ าเภอสหัสขันธ ์
10. นางสาวพชัรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ าเภอกุฉินารายณ ์
11. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ าเภอสมเด็จ 
12. นายปรเมศร์ อรุณ   นักวิชาการประมงช านาญการ 
13. นายเพลนิ โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงปฏบิัติงาน 
14. นายนพวิทย์ ขันแก้ว   เจ้าพนักงานประมงปฏบิัติงาน 
15. นางสาวประภาสิริ แสนสอาด  เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน  
16. นางสาวคัทลียา แสนสงค์  นักวิชาการประมง 
17. นายพอพงศ์ กาบเกษร   นักวิชาการประมง   
18. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
19. นายประยูร ฤทธิ์เรือง         พนักงานขับรถยนต ์ 
20. นางสาวละอองดาว โต้ชาลี    พนักงานสถานที ่ 
21. นายไสว  อาสาพนม              ยามรักษาความปลอดภัย 
22. นางสาวขวัญฤทัย จทุาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพรรณวดี มีศิริ   เจ้าพนักงานประมงปฏบิัติงาน 

 2. นายเทอดศักดิ์ ภูเหลี่ยม   นายทา้ยเรือกลล าน้ า ชัน้ 1 
 3. นายธนาธิป สุพร   ช่างเคร่ืองเรือจักรยนต์ ชั้น 1  
ผู้ไม่มาประชุม ตดิราชการ/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 เรื่ อง  ข้ าราชการย้ ายมาใหม่  นายปรเมศร์  อรุณ ต าแหน่ ง  นั กวิ ชาการประมง             

ช านาญการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์    
ย้ายมาจากส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี   

ผอ.ศูนย์ป้องกันฯ แนะน าข้าราชการ และพนักงานราชการย้ายมาใหม่ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1.  นางสาวพรรณวดี มุศิริ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ย้ายมาจากศูนย์ปูองกัน    
     และปราบปรามประมงทะเลระยอง  
2. นายเทอดศักดิ์ ภูเหลี่ยม  ต าแหน่ง นายท้ายเรือกลล าน้ า ชั้น 1 (พนักงานราชการ) 
3. นายธนาธิป สุพร  ต าแหน่ง ช่างเครื่องจักรยนต์   ชั้น 1  (พนักงานราชการ) 

ประธานฯ เรื่อง ส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าเดือน ตุลาคม  
2563โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายทรงพล ใจกริ่ม) ได้มอบแนวทางการ  
ปฏิบัติราชการให้กับทุกภาคส่วนราชการ สรุปได้ 11 ข้อ ดังนี้  
1.  ความรู้คู่คุณธรรม   
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย  
3 ใส่ใจความสะอาด  
4.  มีมารยาทแบบไทย  
5.  รักษาวินัยจราจร  
6.  ทรัพยากรต้องรักษา  
7.  รู้ค่าประชาธิปไตย  
8.  ครอบครัวปลอดภัย   
9.  ห่างไกลยาเสพติด   
10 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
11. เคียงคู่จิตอาสา  

ประธานฯ เรื่อง ค าสั่งส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประมงอ าเภอ         
โดยส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการเสนอหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
กาฬสินธุ์ ลงนามในค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประมงอ าเภอในพ้ืนที่ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  
และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ลงนามในค าสั่งดังกล่าวแล้ว จะได้จัดส่งหนังสือแจ้ง   
ให้ นายอ าเภอทุกอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้รับทราบ และให้
พร้อมปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ าเภอที่รับผิดชอบ ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง เพื่อทราบ    
ประธานฯ เรื่อง การประชุมชี้แจงระบบเกษตรแบบพันธสัญญา ในวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยส านักงานประมงจังหวัด 
กาฬสินธุ์ ได้ท าหนังสือเชิญหน่วยงานราชการฯ  บริษัทฯ และเกษตรกรที่ท าการเลี้ยงปลานิล 
ในกระชังบริเวณรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงจากวิทยากร  

    /ในเรื่องข้อก าหนดฯ..... 
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ในเรื่องข้อก าหนดด้านกฎหมาย ระบบพันธสัญญาเกษตรกรที่ ได้ด าเนินการตกลง              
กับทางบริษัท ในการะชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้
ความเข้าใจในระเบียบที่เก่ียวข้องน าไปปฏิบัติต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ    

ประธานฯ เรื่อง การรับค าขอจ าหน่ายสินค้าประมงผ่าน Fisheries Shop ผ่านการประชุมระบบ 
Conference ในวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ ในเวลา 09.30–12.00 น. เนื่องด้วยกรมประมงจัดท าระเบียบกรมประมงว่าด้วย
การออกเครื่องหมายรับรองและการอนุญาตจ าหน่ายสินค้าประมงเพ่ือการบริโภค          
ผ่านเว็บไซด์ Fisheries Shop  พ.ศ.2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
โดยผู้จ าหน่ายสินค้าบนเว็บไซด์ Fisheries Shop ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับจะต้องยื่นค าขอ
ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180 วัน) นับตั้งแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ซึ่งส านักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละอ าเภอด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ส านักงานประมงอ าเภอในพ้ืนที่ 
หรือที่ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสินค้าที่ก าหนดอยู่ 2 ประเภท คือ 1. สินค้า
สัตว์น้ าแบบสด และ 2. สินค้าสัตว์น้ าแบบแปรรูป  โดยให้ประมงอ าเภอ และเจ้าหน้าที่      
ที่เก่ียวข้องได้ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านระบบดังกล่าวไว้ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ    

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่  9/2563 ประจ าเดือน กันยายน  2563  
รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 28  กันยายน 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ทาง E-mail ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยแล้ว   
หากมีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝุายเลขาส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
และขอให้รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์   
ประธานฯ เชิญผู้อ านวยการศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ 

ปฏิบัติงานประจ าเดือน ตุลาคม 2563   
ผอ.หน่วยป้องกันฯ 4.1 ผลปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม  2563  

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2563 
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสินธุ์ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  
“ศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์” รับผิดชอบ 12 จังหวัด คือจังหวัด
กาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย 
จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ 
และจังหวัดนครพนม มีหน่วยงานในสังกัด 2 หน่วยคือ  หน่วยปูองกันและปราบปรามประมง
น้ าจืดเขื่อนน้ าอูน (สกลนคร) และ หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนอุบลรัตน์
(ขอนแก่น)    

/แผนงานฯ/โครงการฯ..... 
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แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้  
1. กิจกรรมควบคุมและเฝูาระวังการท าประมง มีแผนทั้งหมด 15 คร้ังละๆ ละ 3 วัน 
2. โครงการยุวประมง จัดฝึกอบรมนักเรียน จ านวน 1 รุ่น 30 คน 
3. โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) 

จ านวน 1 รุ่น  40 คน  
4. รายงานผลคดีการกระท าความผิด ตาม พ.ร.ก การประมง พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ได้ท าการตรวจยึด
เครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ จ านวน 2 ลูก ขนาดความยาวลูกๆละ     
30 เมตร ที่มีผู้ลักลอบท าการประมงบริเวณล าน้ าปาว ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้ลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.ท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานฯ เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน

ประจ าเดือน ตุลาคม  2563 ปีงบประมาณ 2564 
4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   

ศพจ.กส. ตามแผนงานโครงการฯ / กิจกรรมฯ ที่ด าเนินการร่วมกัน ประจ าเดือน ตุลาคม  2563  
- กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีแผนผลิตพันธุ์สัตว์น้ า

ทั้งปีเป็นจ านวน  6,500,000 ตัว (ยังมีจ านวนเท่าเดิมเหมือนในปีงบประมาณ 2563)      
ซึ่งงานผลิตแผนในเดือน ตุลาคม  2563  แผนมีจ านวน 130,000 ตัว ผลปล่อยเดือน
ตุลาคม 2563 มีจ านวน 130,000 ตัว ผลปล่อยสะสมไปแล้ว 130,000 ตัว แผนปล่อย
พันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ ามีจ านวน 2,500,000 ตัว โดยแผนที่ก าหนดปล่อยลงแหล่งน้ า
อยู่ในช่วงเดือนเมษายน 2564      

  - และในส่วนของกิจกรรมตรวจสอบฯ (Safety Lavel)   
- โครงการ Zoning by Agri-map  

  - โครงการธนาคารสินค้าเกษตร  
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
- โครงการ Smart Farmer  
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์  

กิจกรรมฯ / โครงการฯ ทั้ง 6 กิจกรรม/โครงการนี้ ประจ าปีงบประมาณ 2564  ยังคงต้อง
รอรายละเอียดความชัดเจนแผนปฏิบัติงานจากกรมประมงฯ/กองฯ/ที่เกี่ยวข้อง และจะได้น า
เรียนในที่ประชุมให้รับทราบในการประชุมครั้ง ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจ าเดือน  

ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564  

/4.3.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ..... 
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4.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (รายงานต่อที่ประชุม) จ านวน  7 โครงการ ดังนี้    
นายเสกสรรฯ 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564  

- แปลงปี 2563 “กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก” ที่ตั้งกลุ่ม บ้านเลขที่ ๑๓๕  หมูที่ ๒                
ต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 36 ราย  พ้ืนที่  324.50  ไร่  
โดยนายสุรพล  ภูขามคม เป็นประธานกลุ่ม 
ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงจ านวนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่  
(ปี 2563) ผ่านคณะกรรมการอ านวยขับเคลื่อนนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา           
ภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) เพ่ิมเติม 6 ราย พ้ืนที่ 50.25 ไร่ เป็น 42 ราย พ้ืนที่ 
374.75 ไร่    

2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
- พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง โดยคัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการ 

ประมง (เกษตรกรเครือข่าย) คัดเลือกเกษตรกรรายเดิมปี 2560-2562 เปูาหมายจ านวน  
270 ราย (อ าเภอละ 15 ราย) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา 2,000 ตัว อาหาร 
สัตว์น้ า 1 กระสอบ 

- พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง  
(เกษตรกรผู้น า) คัดมาจากยอดของเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง เปูาหมายเกษตรกร
จ านวน  18 ราย (อ าเภอละ 1 ราย) ได้รับการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ าเพิ่มอีก 2 กระสอบ 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยน ให้น าเกษตรกรผู้น าและเกษตรกรเครือข่าย ในอ าเภอนั้นๆ  
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยจัดอย่างน้อยอ าเภอละ 1 ครั้ง เปูาหมายจ านวน 18 ครั้ง   
3. โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)  แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 

- แนวทางการด าเนินงานเหมือกันกับปีงบประมาณ 2563 และมีการคัดเลือก 
ศพก.เครือข่ายรายใหม่อ าเภอละ 1 ราย  
 - รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ อ าเภอละ 100 ราย/ศพก. 
 -  การประเมินเกษตรกรที่เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้สามารถน าความรู้ไปปรับปรุง         
การ ผลิตสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (Food Safety) แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีแผนด าเนินงาน จ านวน  78  ฟาร์ม ดังนี้ 

    - มาตรฐาน SL    จ านวน 12 ฟาร์ม 
    - มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม จ านวน 30 ฟาร์ม 
    - มาตรฐาน GAP ปลานิล (กมป.) จ านวน 20 ฟาร์ม 
    - มาตรฐาน GAP ปลาดุก ) จ านวน  1  ฟาร์ม 

- มาตรฐาน GAP (ปลาทะเล) จ านวน 20 ฟาร์ม 
 

/มาตรฐานฯ..... 
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มาตรฐาน อ าเภอ จ านวน 
(ฟาร์ม) 

หมายเหตุ 

SL กุฉินารายณ์ 6  
สมเด็จ 6  

GAP กุ้งก้ามกราม เมืองกาฬสินธุ์ 15  
ยางตลาด 15  

GAP ปลานิล (กมป.) สหัสขันธ์,หนองกุงศรี 20  
GAP ปลาดุก เมืองกาฬสินธุ์ 1 ฟาร์มภูสิงห์ (เบทาโกร) 
GAP ปลาทะเล (ปลา
กะพง) 

ห้วยเม็ก,หนองกุงศรี,
เมืองกาฬสินธุ์ 

15 บริษัทเบทาโกร 

      5. โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  
- สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ (รายเดิมปีงบประมาณ 2563)  
จ านวน 15 ราย เข้าให้ความรู้เกษตรกรอย่างน้อย 2 ครั้ง/ราย  

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)   
- แผนปฏิบัติงาน ต้องรอแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 

7. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก    
(Agri-Map)  แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ 

อ าเภอ จ านวน (ราย) หมายเหตุ 
  กมลาไสย 20  
  เมืองกาฬสินธุ์ 20  
  สมเด็จ 20 พ้ืนที่อ าเภอนามน 
  กุฉินารายณ์ 20  
  เขาวง 20  

รวม 100  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน      
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (รายงานต่อที่ประชุม) ตามแผนงานฯ/โครงการฯ/     
กิจกรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้     

นายส ารวยฯ 1. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอผลการพิจารณาอนุมัติ
โครงการฯ จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กรมประมง  

2.โครงการ/กิจกรรมงบจากกรมชลประทาน  ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ               
ในปีงบประมาณ 2564   

3. โครงการสร้างรายได้อาชีพจากแหล่งน้ าชุมชน ขอความร่วมมือให้ประมงอ าเภอและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอตรวจติดตามข้อมูลผลการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม
และให้รายงานผลดังกล่าวให้กลุ่มบริหารจัดการ ให้ทราบด้วย 

/4.กิจกรรมสัตว์น้ าฯ..... 
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4. กิจกรรมสัตว์น้ าควบคุม รองบประมาณจากกรมประมง พร้อมแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564  
5. กิจกรรมจัดท าประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 
จ านวน 17 แห่ง  ประจ าปีงบประมาณ 2564   
เมื่อกรมประมงจัดส่งรายละเอียดแผนงาน/งบประมาณ ของโครงการดังกล่าวแล้วทางกลุ่มฯ 
จะได้จัดท าหนังสือแจ้งให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอได้
รับทราบ และน าไปปฏิบัติ ต่อไป 

มติที่ประชุม     รับทราบ  
ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน       
                   กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)   
นางจินตนาฯ งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 3 ราย จ านวนเงิน 183,720.- บาท เบิกจ่ายสะสม   
   เป็นเงินจ านวน  61,240.00.-บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 เปอร์เซ็นต์ 
 - เงินสมทบประกันสังคม จ านวนเงิน 10,800.-บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน                  

  900 บาท และเงินค่าเช่าบ้าน จ านวนเงิน 3,500.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย   
 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน จ านวนเงิน 72,100.-บาท ยังไม่มีการ   

  เบิกจ่าย 
 - กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวนเงิน 69,800.-บาท ยังไม่มีการ    

  เบิกจ่าย 
 - กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จ านวนเงิน 4,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 - กิจกรรมจัดระเบียบท าการประมง จ านวนเงิน 56,050.-บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน     
                      จ านวน 34,300.-บาท คิดเป็นร้อยละ 61.20 เปอร์เซ็นต์ เป็นงบจ้างเหมาบริการประจ าปี  

  งบประมาณ 2564 (อยู่ในกิจกรรมจัดระเบียบท าการประมง) จ านวน 4 ราย ซึ่งปีนี้ได้รับ   
  การจัดสรรทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 85 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างเหมาฯ  

 - กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า เป็นค่าสาธารณูปโภค จ านวนเงิน 26,000.-บาท เบิกจ่าย   
   สะสมเป็นเงินจ านวน  5,694.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.20 เปอร์เซ็นต์ 
มติที่ประชุม     รับทราบ        

4.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน ตุลาคม 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  ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
1. ส่งข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่

เกษตรกรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จ านวน 2 ราย 1.นางสุพรรณี           
เยาวะเรศ เกษตรกรอ าเภอร่องค า และ 2. นางบุญยัง สาระการ เกษตรกรอ าเภอดอนจาน   

2. เข้าส ารวจติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ
ประมงในแหล่งน้ าชุมชนแหล่งน้ าหนองพล หมู่ 10 ต าบลธัญญา อ าเภอกมลาไสย 

/3.รับสมัครองค์กรฯ..... 
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3. รับสมัครองค์กรประมงท้องถิ่นบ้านโปโล 
4. รับยื่นค าขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน อ าเภอกมลาไสย 

จ านวน 5 ราย  
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 ตุลาคม 2563 ดังนี้  

๑. เข้าส ารวจติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ
ประมงในแหล่งน้ าชุมชนแหล่งน้ า 

๒. รับยื่นค าขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ 

๓. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 
๔. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โดยประสานงานในพ้ืนที่แจ้ง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินรับปัจจัยการผลิต  
๕. 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 ตุลาคม 2563 ดังนี้  
1. เข้าส ารวจติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ

ประมงในแหล่งน้ าชุมชนแหล่งน้ า 
2. รับยื่นค าขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน อ าเภอสหัสขันธ์ 

อ าเภอหนองกุงศรี 
3. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 
4. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โดยประสานงานในพ้ืนที่แจ้ง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินรับปัจจัยการผลิต  
5. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย   

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

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าเดือน ตุลาคม  2563 ดังนี้   
1. เข้าส ารวจติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ

ประมงในแหล่งน้ าชุมชนแหล่งน้ า 
2. รับยื่นค าขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน อ าเภอห้วยเม็ก 

/3.ได้เข้าร่วมงานฯโครงการฯ..... 



9 
 

3. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 
4. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โดยประสานงานในพ้ืนที่แจ้ง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินรับปัจจัยการผลิต  
5. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย   

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธานฯ ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประธานฯ มอบประมงอ าเภอกุฉินารายณ์เตรียมพ้ืนที่แหล่งน้ าส ารอง จ านวน 1 แห่ง เพ่ือให้ท่านอธิบดี

กรมประมงเข้าตรวจติดตามงานไว้ให้พร้อมด้วย   
ปอ.กุฉินารายณ์ ส าหรับอ าเภอกุฉินารายณ์ รับผิดชอบ 2 อ าเภอ คืออ าเภอกุฉินารายณ์ และอ าเภอห้วยผึ้ง   

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 ดังนี้   
1. เตรียมพ้ืนที่แหล่งน้ าไว้รอท่านอธิบดีกรมประมงเข้าตรวจราชการ ส ารอง 1 แห่งคือ

หนองเจ้าปูุ มีพ้ืนที่แหล่งน้ าจ านวน 30 ไร่ หมู่ที่ 9 ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ 
2. ตรวจติดตามจระเข้ ที่บ้านกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือแจ้ง

ผู้ประกอบการยื่นขอต่อใบอนุญาต จ านวน 1 ราย มีจระเข้จ านวน 82 ตัว 
3. ร่วมออกหน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ต าบล       

เหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
4. ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่วิทยาลัยการอาชีพ

ห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
5. ติดตามแหล่งน้ าโครงการเสริมสร้างรายได้ในแหล่งน้ าชุมชน (ปล่อยกุ้งก้ามกราม)        

สุ่มตรวจ ทั้ง 3 แห่ง จับกุ้งได้ 30-40 ตัว/กิโลกรัม โดยเฉลี่ย  
6. มอบปัจจัยการผลิตโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยปี 2562 
7. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ    

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
หก.บริหารจัดการฯ  5.1 ก าหนดการยื่นค าขออนุญาตเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ระหว่าง 

วันที่ 2 พ.ย. 2563 – 30 เม.ย. 2564 โดยกลุ่มบริหารจัดการได้ท าหนังสือให้ประมง
อ าเภอทุกอ าเภอ แจ้งเกษตรกรผู้ยื่นค าขออนุญาตท าการอนุญาตท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน
ที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  พ.ศ.2561 ได้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นค าขอ
อนุญาตแล้วและขั้นตอนการด าเนินการออกใบอนุญาตก็สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม 2561  
จึงขอความร่วมมือให้ประมงอ าเภอได้ท าหนังสือแจ้งเกษตรกรแต่ละรายให้ทราบว่า 
เกษตรกรได้รับการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 
สิงหาคม 2560 ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ    

หก.บริหารจัดการฯ   5.2 เรื่องการรับสมัครองค์กรประมงท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจ านวน 10  
  องค์กรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

- กลุ่มที่ 1 กลุ่มเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งการเฝูาระวังการท าการประมงรอบ
อ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว จ านวน 9 กลุ่ม 

/กลุ่มท่ี 2 กลุ่มฯ..... 
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- กลุ่มที่ 2 กลุ่มเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปลานิลในกระชังรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อน    
ล าปาว จ านวน 1 กลุ่ม 

- รวมยอดงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงินจ านวน 11,407,900.- บาท 
(- สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน -) โดยทางกลุ่มได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวไปที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และกองตรวจราชการ กรมประมง เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ 5.3 เรื่องติดตามผลการปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ าชุมชน โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ

ประมงในแหล่งน้ าชุมชนโดยให้ประมงอ าเภอทุกอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ทีรับผิดชอบประจ า   
แต่ละอ าเภอได้ด าเนินการติดตามส ารวจผลการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ าพ้ืนที่ที่    
ทุกท่านรับผิดชอบ และให้จัดส่งข้อมูลผลการติดตามดังกล่าวจัดส่งให้กลุ่มบริหารจัดการ 

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ 
ประธานฯ 5.4 เรื่องการปรับปรุงทะเบียนผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นปัจจุบัน  มอบกลุ่มพัฒนา           

และส่งเสริมอาชีพการประมง และคุณคัทลียา แสนสงค์ ด าเนินการปรับปรุงต่อทะเบียน หรือ
ขึ้นทะเบียนผู้ที่เข้ามาขอรับบริการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ 
ประธานฯ       5.5 การตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้เพ่ือปูองกันการหลุดรอด ขอความร่วมมือให้ประมงอ าเภอ  
                    ทุกท่าน ติดตามส ารวจให้ค าแนะน าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ าจระเข้ พร้อมทั้งติดตามใบอนุญาต   
                    ครอบครองหมดอายุหรือไม่ และแจ้งเตือนเกษตรกรปูองกันคันบ่อ ความแข็งแรงของบ่อเลี้ยง    
                    ปูองกันการหลุดรอดออกมา 
มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
ประธานฯ 5.6 การด าเนินงานโครงการ โคกหนองนาโมเดล ตามค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที 2561/2563                                             

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” จังหวัดกาฬสินธุ์ และที่ปรึกษา ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพ้ืนที่เปูาหมายด าเนินการ 18 อ าเภอ 135 ต าบล 2,446 ครัวเรือน  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมน้อมน าความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับต าบลและ
ระดับครัวเรือน และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และได้มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
ณ ห้องประชุมฟูาแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์   

มติทีประชุม รับทราบ 
ประธานฯ 5.7 การเตรียมการประชุม JMC ที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว ตามประกาศ

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว เรื่องการหยุดส่งน้ าฤดูฝน ปี 2563 โดยจะเริ่มลดการ
ส่งน้ า ในคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวา ตั้งแต่วันที่  2 
พฤศจิกายน 2563 และจะปิดสนิทในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และโครงการฯ จะจัด
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน JMC ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อไม่มีอิทธิพล
จากพายุหรือฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางโครงการส่งน้ าฯ จะได้พิจารณาประเมิน
สถานการณ์น้ า และก าหนดจัดประชุมก าหนดแนวทางบริหารจัดน้ าฤดูแล้ง ปี 2563-2564  

/ต่อไปทั้งนี้ให้ประมงอ าเภอฯ..... 
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ต่อไป ทั้งนี้ให้ประมงอ าเภอได้ท าหนังสือแจ้งเตือนเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และ
กลุ่มผู้เลี้ยงปลา ให้ทราบและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ า  

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ  
หก.พัฒนาและส่งเสริมฯ 5.8.การขอรับการสนับสนุนงบประมาณยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ที่ของบประมาณ 

COVID โดยส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินการ จ านวน 3 แปลง (แปลงปี 2560-
2563) รายละเอียด ดังนี้ 

- แปลงใหญ่ ปี 2560 กุ้งก้ามกรามต าบลล าคลอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีนางสิมลัย ฉายประดิษฐ์ เป็นประธานกลุ่ม งบประมาณความต้องการสนับสนุน 
แผนด้านการผลิต 

การเพ่ิมผลผลิต 
1. รถไถนาเดินตามพร้อมท่อสูบน้ าพญานาคและอุปกรณ์ส่งน้ า 1 ชุดๆละ 90,000 บาท 

เป็นเงิน 900,000 บาท 
2. อวนลากกุ้ง พร้อมอุปกรณ์   จ านวน 10 ชุดๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 
3. ตาชั่ง ขนาด 60 กิโลกรัม    จ านวน 10 ตัวๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 

การลดต้นทุนการผลิต 
4. ชุดถังหมักจุลินทรีย์ ปม.1+กากน้ าตาล+เครื่องให้อากาศขนาดเล็ก  

                              จ านวน 30 ชุดๆละ 700 บาท   เป็นเงิน 21,000  บาท 
5. ปูนขาวปรับสภาพบ่อ      จ านวน 15 ตันๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท 

การบริหารการตลาด 
6. ถังล าเลียงกุ้ง พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 2 ชุดๆละ 35,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท 

       รวมทั้งหมดเป็นเงิน 1,151,000 บาท 
- แปลงใหญ่ ปี 2561 กุ้งก้ามกรามต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ มีนายวิโรจน์ โยธาสิงห์ เป็นประธานกลุ่ม งบประมาณความต้องการสนับสนุน แผน
ด้านการผลิต 

การเพ่ิมผลผลิต 
1. รถไถนาเดินตามพร้อมท่อสูบน้ าพญานาคและอุปกรณ์ส่งน้ า 10 ชุดๆละ 90,000 บาท 

เป็นเงิน 900,000 บาท 
2. เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มพร้อมอุปกรณ์และสายส่ง   จ านวน 15 ชุดๆละ 5,000 บาท     

เป็นเงิน 75,000 บาท 
3. อวนลากกุ้ง พร้อมอุปกรณ์   จ านวน 5 ชุดๆละ 5,000 บาท   เป็นเงิน 25,000 บาท 
4. ตาชั่ง ขนาด 60 กิโลกรัม    จ านวน 10 ตัวๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 
5. โครงกระชังลอย         จ านวน  5 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 

การลดต้นทุนการผลิต 
6. ชุดถังหมักจุลินทรีย์ ปม.1+กากน้ าตาล+เครื่องให้อากาศขนาดเล็ก  

                               จ านวน 50 ชุดๆละ 700 บาท     เป็นเงิน 35,000  บาท 
7. ปูนขาวปรับสภาพบ่อ      จ านวน 25 ตันๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท 

การบริหารการตลาด 
8. ถังล าเลียงกุ้ง พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 5 ชุดๆละ 35,000 บาท  เป็นเงิน 175,000 บาท 

        รวมทั้งหมดเป็นเงิน 1,405,000 บาท 
 

/แปลงใหญ่ ปี 2563..... 
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- แปลงใหญ่ ปี 2563 กุ้งก้ามกรามต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีนายสุรพล ภูขามคม เป็นประธานกลุ่ม งบประมาณความต้องการสนับสนุน แผน
ด้านการผลิต 

การเพ่ิมผลผลิต 
1. รถไถนาเดินตามพร้อมท่อสูบน้ าพญานาคและอุปกรณ์ส่งน้ า 10 ชุดๆละ 90,000 บาท 

เป็นเงิน 900,000 บาท 
2. เครื่องเพิ่มอากาศพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 10 ชุดๆละ 5,000 บาท เปน็เงิน 50,000 บาท 
3. ชุดแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 2 ชุดๆละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 

การลดต้นทุนการผลิต 
4. ชุดถังหมักจุลินทรีย์ ปม.1+กากน้ าตาล+เครื่องให้อากาศขนาดเล็ก  

                               จ านวน 40 ชุดๆละ 700 บาท     เป็นเงิน 28,000  บาท 
5. ปูนขาวปรับสภาพบ่อ      จ านวน 20 ตันๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท 

การบริหารการตลาด 
6. ถังล าเลียงกุ้ง พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุดๆละ 35,000 บาท  เป็นเงิน 70,000 บาท 

        รวมทั้งหมดเป็นเงิน 1,228,000 บาท 
ซึ่งทางกลุ่มพัฒนาฯ ได้ท าหนังสือแจ้งให้กลุ่มแปลงใหญ่ทั้ง 3 แปลงด าเนินการจดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคลกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ  
หก.บริหารจัดการฯ    เรื่อง รายงานการประชาคมหมู่บ้านที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ที่รักษา               

พันธุ์สัตว์น้ า จากการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในที่ประชุมมีมติ
ให้ยกเลิกที่เดิม 7 แห่ง เปลี่ยนแปลงแหล่งน้ า 1 แห่ง และให้เพ่ิมเติมแหล่งน้ า 1 แห่ง มี
รายละเอียด ดังนี้ 

  - เพิ่มเติมเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว จ านวน 1 แห่ง ที่ 
บริเวณแหลมโนนวิเศษ บ้านโนนวิเศษ หมู่ที่ 9 ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  - เปลี่ยนแปลงแหล่งน้ า จ านวน 1 แห่ง  คือก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า
บริเวณแม่น้ าชี ในท้องที่ หมู่ที่ 2 บ้านหมือนแอ่ ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  - ยกเลิกเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ตามที่ได้มีประกาศก าหนดที่จับสัตว์น้ าประเภท   
ที่รักษาพืชพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 7 แห่ง 

  1. เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าหนองโพ บ้านดอนนาแก หมูที่ 8 ต าบลหลุบ อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   

2. เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าหนองลาดสระบัว บ้านลาดสระบัว หมู่ที่ 3 ต าบลหัวงัว  
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

3. เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าหนองอีเฒ่า บ้านหนองอีเฒ่า หมูที่ 9 ต าบลหนองอีเฒ่า 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   

4. เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าหนองกุง บ้านห้วยเตย หมูที่ 4 ต าบลเว่อ อ าเภอ         
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   

/5.เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าฯ..... 
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5. เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าหนองตอกแปูน บ้านหนองตอกแปูน หมูที่ 5 ต าบล 
หนองตอกแปูน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   

6. เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าหนองกุดขี้ทูต บ้านฟากปาว  หมูที่ 14 ต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   

7. เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าหนองกุดค้า บ้านฟากปาว  หมูที่ 14 ต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   

ประธานฯ มอบหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการจัด ส่งหนังสือน าเสนอให้กรมประมงเพ่ือกรมประมงจะได้ 
ด าเนินการเป็นราชกิจจานุเบกษา ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
ประธานฯ เรื่อง ก าหนดการตรวจราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ของอธิบดีกรมประมง ซึ่งแผนตรวจราชการ

ยังไม่มีก าหนดที่แน่นอน แต่ขอความร่วมมือให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ประจ าแต่ละอ าเภอเตรียมพ้ืนที่แหล่งน้ าของโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่ง
น้ าชุมชนพร้อมทั้งเตรียมข้อมูลผลการปฏิบัติงานไว้ด้วย   

ประธานฯ เรื่อง ผู้ท าการประมง (ทบ.3) ให้ประมงอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละ
อ าเภอด าเนินการประชาสัมพันธ์การข้ึนทะเบียน (ทบ.3) ดังกล่าวให้กับกลุ่มเกษตรกร
ชาวประมงได้รับทราบ และขึ้นทะเบียนในระบบของกรมประมง ต่อไป  

มติที่ประชุม ด าเนินการขึ้นทะเบียนให้เกษตรกรชาวประมงที่อยู่ในบริเวณรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว 
เป็นอันดับแรกก่อน 

ผอ.หน่วยป้องกันฯ ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมงานท าบุญตักบาตร    
ที่ศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ ในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ประธานฯ มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานฯ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 

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


