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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจงัหวัดกาฬสินธุ์  

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 คร้ังที่ 11/2563 ในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม  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 านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจดื         

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่มี 

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 เรื่อง ข้าราชการย้ายมาใหม่ นายทองสุข ฝาเทพ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมง 

อ าเภอโซ่พิสัย สังกัดส านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ  
มติที่ประชุม รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง เพื่อทราบ    
ประธานฯ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3 /2564 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563    
ณ  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม บ้านโนนศิลาเลิง หมูที่ 7 ต าบลโนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ และประมงอ าเภอยางตลาดที่รับผิดชอบ
อ าเภอ   ฆ้องชัย ประสานขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลา ที่ ศพจ.กาฬสินธุ์ ต่อไป     

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ      
ประธานฯ การเตรียมพ้ืนที่แหล่งน้ าให้ในเขตอ าเภอที่รับผิดชอบมอบหมายให้ของประมงอ าเภอและ

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอจัดเตรียมพ้ืนที่แหล่งน้ าในเขตที่รับผิดชอบที่มีความ
เหมาะสม เพ่ือให้ท่านอธิบดีกรมประมง ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
2563 อ าเภอละ 1 แห่งไว้ด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ      

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่  10/2563 ประจ าเดือน ตุลาคม  2563   
รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 4 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทาง E-mail ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ ส านักงานประมงจังหวัด 
กาฬสินธุ์ด้วยแล้ว หากมีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายเลขาส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพ่ือด าเนินการแก้ไข และขอให้รับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563    

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์    
ประธานฯ เชิญผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ  

ปฏิบัติงานประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563   
ผอ.หน่วยป้องกันฯ 4.1 ผลปฏิบัติงานเดือน พฤศจิกายน  2563 ดังนี้ 

1. ออกปฏิบัติงานและควบคุมเฝ้าระวังการท าการประมง ตามโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง กิจกรรมจัดระเบียบท าการประมง จ านวน 1 ครั้ง (10-12 พย.63) 

2. ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการท าการประมง ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าการประมง
ผิดกฎหมาย จ านวน 2 ครั้ง 4 วัน (25-26 พย.63) และ(28 - 30 พย.63 

3. รายงานผลคดีการท าความผิด ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

/3.1.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563..... 
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3.1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ตรวจยึดคดีเครื่องมือกางกั้นประกอบยอขันช่อ 
บริเวณล าน้ าปาว บ้านค าบอน ต าบลยางอุ้ม อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ
กลางอวน 2 ผืน ขนาดยาวผืนละ 20 เมตร ผ้ายอขันช่อขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 
10 เมตร จ านวน 1 ปาก 

3.2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตรวจยึดคดีเครื่องมือกางกั้น ประกอบยอขันช่อ
บริเวณล าพันชาด บ้านหนองกุงใหญ่ ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ของกลางอวนกางกั้น จ านวน 5 ผืน ยาวผืนละ 50 เมตร กว้าง 1 เมตร ผ้ายอขัน
ช่อขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร จ านวน 6 ปาก 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานฯ เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2563 ปีงบประมาณ 2564 
4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   

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

ทั้งปีเป็นจ านวน  6,500,000 ตัว (ยังมีจ านวนเท่าเดิมเหมือนในปีงบประมาณ 2563)      
ซึ่งงานผลิตแผนในเดือน พฤศจิกายน 2563  แผนมีจ านวน 230,000 ตัว ผลปล่อยเดือน
พฤศจิกายน 2563 มีจ านวน 230,000 ตัว ผลปล่อยสะสมไปแล้ว 360,000 ตัว แผน
ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ ามีจ านวน 2,500,000 ตัว โดยแผนที่ก าหนดปล่อยพันธุ์
กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ าอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564      

  - และในส่วนของกิจกรรมตรวจสอบฯ (Safety Lavel)   
- โครงการ Zoning by Agri-map กิจกรรมให้ค าแนะน าถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าครั้งที่ 1 เป้าหมายจ านวน 100 ราย และครั้งที่ 2 เป้าหมายจ านวน 100 
ราย ผลยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 

  - โครงการธนาคารสินค้าเกษตร เป้าหมายจ านวน 2 แหล่ง (แหล่งเก่าปี 2561-
2562) ให้การสนับสนุนโดยมีการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์ในแหล่ง
น้ าชุมชนเป้าหมายและรายงานผลจับมูลค่าสัตว์น้ า แหล่งน้ าละ 1 ครั้ง  

- กิจกรรมตรวจสอบฯ (Safety Lavel)  ทั้งแผนและผลสะสมทั้งปีการปฏิบัติงาน    
มีจ านวนฟาร์มท่ีต้องเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน มีจ านวนแผนทั้งปี 488 ฟาร์ม ผลสม   
มีจ านวน 57 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี  2564 แผนมีจ านวน 
244 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 46 ฟาร์ม  แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ านวน 132 ฟาร์ม  
ผล 35 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกรามต่ออายุแผน 61 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 11
ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผน 44 ฟาร์ม ผลสะสม - ฟาร์ม  
มาตรฐาน GAP ปลาดุก แผนมีจ านวน 1 ฟาร์ม ผลสะสม – ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลาน้ า
จืดอื่นๆ แผนมีจ านวน 4 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน  - ฟาร์ม และตรวจประเมินฟาร์มใหม่ 

                                                                     /ปี 2564 แผนมีจ านวนฯ.....    
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ปี 2564 แผนมีจ านวน 96 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกรามแผน 60 ฟาร์ม ผลสะสมมี
จ านวน  - ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผน 20  ฟาร์ม  ผลสะสมมี
จ านวน - ฟาร์ม 

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
- โครงการ Smart Farmer และ กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์  

กิจกรรมฯ / โครงการฯ ทั้ง 3 กิจกรรม/โครงการนี้ ประจ าปีงบประมาณ 2564  ยังคงองรอ
รายละเอียดความชัดเจนแผนปฏิบัติงานจากกรมประมงฯ/กองฯ/ที่เกี่ยวข้อง และจะได้น า
เรียนในที่ประชุมให้รับทราบในการประชุมครั้ง ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจ าเดือน  

พฤศจิกายน  2563 ปีงบประมาณ 2564  
4.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (รายงานต่อที่ประชุม) จ านวน  8  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 านวนเกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่  (ปี 2563) ผ่านคณะกรรมการอ านวยขับเคลื่อนนโยบายส าคัญและการ
แก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) เพ่ิมเติม 6 ราย พ้ืนที่ 50.25 ไร่ เป็น 42 ราย 
พ้ืนที่ 374.75 ไร่(รอสรุปมติที่ประชุม CoO วันที่ 17 พย.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว)  
- การเตรียมความพร้อมเกษตรกรในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับ
เกษตรแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม) 
โดยขอให้กลุ่มด าเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล ตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
1. แปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามต าบลล าคลอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณ 
2. แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด มีมติที่
ประชุมไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณ 
3. แปลงใหญ่กลุ่มผู้ เลี้ยงก้ามกรามต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด ประสงค์ขอรับ
งบประมาณ (อยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้งฯ กับสนง.สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ) 
    

2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
- พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง โดยคัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการ 

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

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

- จัดเวทีแลกเปลี่ยน ให้น าเกษตรกรผู้น าและเกษตรกรเครือข่าย ในอ าเภอนั้นๆ  
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยจัดอย่างน้อยอ าเภอละ 1 ครั้ง เป้าหมายจ านวน 18 ครั้ง   

3. โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)  แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 
3.1. กิจกรรมแปลงเรียนรู้ด้านประมง 
 -ศูนย์หลัก จ านวน 18 ศูนย์ 
 -ศูนย์เครือข่าย 
  -รายเดิม (6:1) จ านน 108 ศูนย์ 
  -รายใหม่ (1:1) จ านวน 18 ศูนย์ 
3.2. กิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมงใน ศพก.หลัก จ านวน 18 ศูนย์ 
3.3. กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) จ านวน 18 ครั้ง 
3.4. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (100 รายต่อ ศพก.)  จ านวน 1,800 ราย 
3.5. สนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล จ านวน 18 ครั้ง 

4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (Food Safety) แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 มีแผนด าเนินงาน จ านวน  86  ฟาร์ม ดังนี้ 

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

- มาตรฐาน GAP (ปลาทะเล) จ านวน 15 ฟาร์ม 
  ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ แผนมีจ านวน 96 ฟาร็ม 
    - มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม จ านวน 60 ฟาร์ม 
    - มาตรฐาน GAP ปลานิล (กมป.) จ านวน 20 ฟาร์ม 
    - มาตรฐาน GAP ปลาดุก ) จ านวน  1  ฟาร์ม 

- มาตรฐาน GAP (ปลาทะเล) จ านวน 15 ฟาร์ม 
มาตรฐาน อ าเภอ จ านวน 

(ฟาร์ม) 
หมายเหตุ 

GAP กุ้งก้ามกราม เมืองกาฬสินธุ์ 30  
ยางตลาด 30  

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

ห้วยเม็ก,หนองกุงศรี,
เมืองกาฬสินธุ์ 

15 บริษัทเบทาโกร 

      /5.โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าฯ..... 
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5. โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  
- ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอแผนเดิม จ านวน 40 ราย 40 ไร่ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 เกษตรกร (รายเดิมปี 2563) จ านวน 15 ราย ใน
พ้ืนที่ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์) 
- กิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ (รายเดิมปี 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   
8. โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต (Kalasin Green Market) กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลา          
น้ าจืด กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินประจ าไร่นา ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 :
พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากจังหวัดเป็นเงินจ านวน 665,400.-บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรายละเอียด
แผนด าเนินงานตามโครงการ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบในครั้งต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน      

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

นายส ารวยฯ 1. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 แห่ง (ปี 2561-
2562) เป็นการติดตามผลการเก็บข้อมูลผลผลิตโครงการฯ ผลการด าเนินงานยังอยู่ในช่วง
ด าเนินการต้องรอคณะกรรมการแหล่งน้ าเปิดให้จับผลผลิตสัตว์น้ าในเดือนมีนาคม -เมษายน 
2564    
2. โครงการสร้างรายได้อาชีพจากแหล่งน้ าชุมชน ขอความร่วมมือให้ประมงอ าเภอและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอตรวจติดตามข้อมูลผลการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม
และให้รายงานผลดังกล่าวให้กลุ่มบริหารจัดการ ให้ทราบเป็นประจ าทุกสิ้นเดือน 
3. กิจกรรมสัตว์น้ าควบคุม ให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอด า
ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ โดยแนะน าให้เกษตรกรสร้างคอกให้มีความแข็งแรงเพ่ือป้องกัน
การหลุดรอดของจระเข้   

/4.กิจกรรมจัดท าประกาศฯ..... 
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4. กิจกรรมจัดท าประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558  
จ านวน 17 แห่ง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างด าเนินการฯ ให้กรมประมง 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าและการออกแผนที่ฉบับจริง  
เพ่ือส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
5. การขอรับงบประมาณจากจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 โครงการเพิ่มรายได้กรอง 
นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการย่อย การเพ่ิมผลผลิตกุ้ง 
ก้ามกรามในอ่างเก็บน้ าเข่ือนล าปาว จ านวนเงิน 3,098,500.-บาท (สามล้านเก้าหมื่นแปด 
พันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นการปล่อยพันธุ์กุ้งจ านวน 10 แห่ง 6 อ าเภอๆ ละ 2 แห่ง สถานที่ 
ในการจัดปล่อยให้ประมงอ าเภอทั้ง 6 อ าเภอจัดส่งรายละเอียดสถานที่แห่งน้ าให้กลุ่มบริหาร 
จัดการฯ ทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้ด้วย  

มติที่ประชุม     รับทราบและด าเนินการ 
ประธานฯ เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน       
                   กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)   
นางจินตนาฯ งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร 

ในภาพรวมเป็นเงินจ านวน 1,232,200.  บาท เบิกจ่ ายสะสมเป็นเงินจ านวน 
190,875.83 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 15.49 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียด ดังนี้ 
- แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 334,500. -บาท 

เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 127,780.-บาท คิดเป็นร้อยละ 38.20 เปอร์เซ็นต์  
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 133,590. -

บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 15,810.-บาท 
- กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,000 

บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
- กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

4,500 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
-    กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวนเงิน 153,820.-บาท ยังไม่มีการ    
-    กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จ านวนเงิน 9,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 58,500 

บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 60,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
- กิจกรรมจัดระเบียบการท าการประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 107,350 บาท 

เบิกจ่ายสะสม 34,300.- บาท  
- กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

270,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

45,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
- กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า เป็นค่าสาธารณูปโภค จ านวนเงิน 52,940.-บาท เบิกจ่าย

สะสมเป็นเงินจ านวน  12,985.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.53 เปอร์เซ็นต์ 
/มติที่ประชุมฯ..... 
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มติที่ประชุม     รับทราบ       
4.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 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  พฤศจิกายน  2563 ดังนี้ 
1. ส่งข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่

เกษตรกรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
2. เข้าส ารวจติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ

ประมงในแหล่งน้ าชุมชนแหล่งน้ าหนองพล หมู่ 10 ต าบลธัญญา อ าเภอกมลาไสย 
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 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้  
1. เข้าส ารวจติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ

ประมงในแหล่งน้ าชุมชนแหล่งน้ า 
2. รับยื่นค าขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน อ าเภอสหัสขันธ์ 

อ าเภอหนองกุงศรี 
3. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 

/4.ติดตามและประเมินผลฯ..... 
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4. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โดยประสานงานในพ้ืนที่แจ้ง
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินรับปัจจัยการผลิต  

5. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย   
มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธานฯ ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอสมเด็จ รายงานผลการปฏิบัติงาน   
ปอ.สมเด็จ ส าหรับอ าเภอสมเด็จ รับผิดชอบ 2 อ าเภอ คืออ าเภอสมเด็จ อ าเภอนามน  

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ 
ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
ดังนี้   
1. เข้าส ารวจติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ

ประมงในแหล่งน้ าชุมชนแหล่งน้ า 
2. ร่วมออกหน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. รับยื่นค าขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน อ าเภอห้วยเม็ก 
4. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 
5. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โดยประสานงานในพ้ืนที่แจ้ง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินรับปัจจัยการผลิต  
6. 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 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้   
1. เตรียมพ้ืนที่แหล่งน้ าไว้รอท่านอธิบดีกรมประมงเข้าตรวจราชการ ส ารอง 1 แห่งคือ

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

ผู้ประกอบการยื่นขอต่อใบอนุญาต จ านวน 1 ราย  
3. ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่วิทยาลัยการอาชีพ

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

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

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ   
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/ระเบียบวาระท่ี 5..... 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายส ารวยฯ     เรื่องแผนก าหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในวันส าคัญต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน      

4 ครั้งๆละ 500,000 ตัว  ดังนี้ 
- อ าเภอกมลาไสย แผนก าหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ช่วงเดือน มิถุนายน 2564 
- อ าเภอสมเด็จ แผนก าหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 
- อ าเภอยางตลาด แผนก าหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ช่วงเดือน สิงหาคม 2564 
- อ าเภอกุฉินารายณ์ แผนก าหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ช่วงเดือน กันยายน 2564 

โดยให้ประมงอ าเภอทั้ง 4 อ าเภอที่กล่าวมานี้ ให้จัดหาแหล่งน้ าที่จะใช้ปล่อยตามความ
เหมาะสม และส่งรายละเอียดให้กลุ่มบริหารจัดการให้ทราบ เพ่ือจะได้เข้าส ารวจพ้ืนที่ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานฯ     เรื่องการเข้าร่วมงานวันปีใหม่กรมประมง ประจ าปี 2563 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ 

กรมประมง กรุงเทพมหานคร ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน 4 ราย 
เดินทางโดยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 กฮ 1108 กทม. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นางจินตนาฯ การจ าหน่ายสลากกาชาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจ าปี 2563 ฉบับละ 100 

บาท จ านวน 20 ฉบับ เจ้าหน้าที่ท่านใดสนใจสลากฯ สามารถซื้อได้ที่กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดส่งเงินค่าฉลากให้กรมประมงต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและให้ความร่วมมือ 
นางจินตนาฯ การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง ให้เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงาน

ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่าน ให้ความร่วมมือในการตรวจปัสสาวะในวันที่ 22 
ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  

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

 

 

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


