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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  

ประจ าเดือน มกราคม 2564 ครั้งที ่1/2564 ในวันพุธ ที ่3 กุมภาพันธ์  2564 
 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายวฒุิชัย วงัคะฮาต   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ ์
2. นายจารึก นาชัยเพิ่ม           ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

     สัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ ์ 
3. นายวีระพงศ์ วังจ านงค์   ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจดื         

กาฬสินธุ ์
4. นายเสกสรร ดวงศร ี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
5. นางจนิตนา แก้วบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยทุธศาสตร์  
6. นายทองสุข ฝาเทพ   ประมงอ าเภอยางตลาด 
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. นางสาวรัตนาวดี กิจจา   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
ผู้ไม่มาประชุม ตดิราชการ/ติดภารกิจ 

1. นายส ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลาพักผ่อน 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.         
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุม  
กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้             

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ        
ประธาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีคณะกรรมการจากกรมประมง เข้าตรวจประเมินเกษตรกร 

ดีเด่น สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ซึ่งส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ข้อมูลรายนาย
ราชิตร์ แก่นจันทร์ เข้าประกวดฯ  และต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย    

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน เรื่อง การหารือข้อราชการในส่วนของกรมประมงที่ต้องท างานบูรณาการร่วมกันกับ สส.ใน

พ้ืนที่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 ทางเจ้าหน้าที่จากส านักงานฯ และผู้อ านวยการศูนย์ 
ป้องกันฯ ได้เข้าพบกับ สส.นางบุญรื่น ศรีธเรศ (สส.อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์) โดยทางส านักงาน 
ฯ ได้เข้าประสานงานเรื่องกิจกรรมของกรมประมงที่ส านักงานฯ จะได้ด าเนินการร่วมกับทาง 
สส. รวมทั้งจะได้รับทราบปัญหาของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงที่จะได้ด าเนินการ 
แก้ไขในโอกาส ต่อไป  

ประธาน  ให้ประมงอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดขอบประจ าแต่ละอ าเภอได้ประสาน เรื่องการเข้าพบ 
กับ สส.ในแต่ละพ้ืนที่ให้ส านักงานฯ ด้วยเพื่อทางส านักงานฯ จะได้ประสานการเข้าพบปะกับ 
แต่ละ สส.ในแต่ละพ้ืนที่นั้นๆ เป็นล าดับต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
ประธาน การจัดงาน งานโปงลาง แพรวา กาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564 เดิมก าหนดจัด

งานในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทางส านักงานจังหวัดฯ ได้แจ้งเลื่อนการจัดงานออกไป
โดยไม่มีก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในส่วนของบัตร
สลากกาชาดยังคงจ าหน่ายเหมือนเดิม แต่ทั้งนี้ในส่วนของส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยังคงต้องเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการการแสดงที่เกี่ยวข้องกับประมงไว้ด้ วย    
โดยให้ประสานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับทางศูนย์วิจัยฯ และศูนย์ป้องกันฯ ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ  
ประธาน  การแต่งกายด้วยชุดแพรวา ชุดภูไท ในห้วงการจัดงาน มหกรรมโปงลาง แพรวา และงาน

กาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ประจ าปี 2564  ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 – 7 
มีนาคม 2564 รวม 10 วัน 10 คืน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดจัด
กิจกรรมรณรงค์ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ แต่งกายด้วยชุดแพรวา ชุดภูไท ตลอด
ระยะเวลา 10 วันนี้ด้วย พร้อมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ รายงานผล พร้อมทั้งภาพถ่ายประกอบ
จัดส่งให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมให้ความร่วมมือ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่  12/2563 ประจ าเดือน ธันวาคม  2563    

รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้เข้าร่วมประชุม 
ทาง E-mail ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ ส านักงานประมงจังหวัด กาฬสินธุ์ด้วยแล้ว  
หากมีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายเลขาส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือด าเนินการ 
แก้ไข และขอให้รับรองรายงานการประชุม   

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563 
/ระเบียบวาระท่ี 3..... 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์     
ประธาน เชิญผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ   

ปฏิบัติงานประจ าเดือน มกราคม 2564   
ผอ.หน่วยป้องกันฯ 4.1 ผลปฏิบัติงานเดือน มกราคม 2564 ดังนี้  

4.1.1 กิจกรรมจัดระเบียบการท าการประมง ได้ออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 13 - 
15 มกราคม 2564  ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 4.1.1.1 ได้ท าการตรวจยึดแห ขนาดยาว 12 ศอก ข่ายลอย จ านวน 3  
ผืน ขนาดยาวผืนละ 20 เมตร ลักลอบท าการประมงในเขตพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหลม
โนนวิเศษ บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้
น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.สหัสขันธ์ ตามบันทึกประจ าวันข้อ 3 
เวลา 16.40 น. ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 

 4.1.1.2 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือกางกั้นเฝือกไม้ไผ่ประกอบลอบยืน 
(เฝือกไม้ไผ่กางกั้น ยาว 50 เมตร ลึก 2.50 เมตร จ านวน 4 ผืน ลอบยืน จ านวน 20 ลูก) 
บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว  บ้านค าคา ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน ที่ สภ.สหัสขันธ์ ตามบันทึกประจ าวันข้อ 
5 เวลา 16.00 น. ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 

 4.1.1.3 ได้ท าการตรวจยึดข่ายลอย จ านวน 20 เมตร ลักลอบท าการ
ประมงในเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าบ้านนาขาม บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ 
สภ.ล าปาว ตามบันทึกประจ าวันข้อ 1 เวลา 1500 น. ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 

4.2.1.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ได้ออก
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2564 

ผลปฏิบัติงาน ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือกางกั้นเฝือกไม้ไผ่ประกอบลอบยืน (เฝือก
ไม้ไผ่กางกั้น ยาว 100 เมตร ลึก 2.50 เมตร จ านวน 3 ผืน ลอบยืน จ านวน 16 ลูก) 
บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว บ้านโนนศิลา ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน ที่ สภ.สหัสขันธ์ ตามบันทึก
ประจ าวันข้อ 1 เวลา 15.00 น. ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน

ประจ าเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 
4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   

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

ทั้งปีเป็นจ านวน  6,500,000 ตัว (ยังมีจ านวนเท่าเดิมเหมือนในปีงบประมาณ 2563)      
ซึ่งงานผลิตแผนในเดือน มกราคม 2564  แผนมีจ านวน 300,000 ตัว ผลปล่อยเดือน 

/มกราคม 2564..... 
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มกราคม 2564 มีจ านวน 300,000 ตัว ผลปล่อยสะสมไปแล้ว 1,010,000 ตัว แผน
ปล่อย พันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ ามีจ านวน 2,500,000 ตัว โดยแผนที่ก าหนดปล่อยพันธุ์
กุ้ง ก้ามกรามลงแหล่งน้ าอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564       

  - กิจกรรมตรวจสอบฯ (Safety Lavel)  ทั้งแผนและผลสะสมทั้งปีการปฏิบัติงาน    
มีจ านวนฟาร์มท่ีต้องเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน มีจ านวนแผนทั้งปี 488 ฟาร์ม ผลสะสมอยู่ 
มีจ านวน 168 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนื่องในปี  2564 แผนมีจ านวน  
244 ฟาร์ม ผลปฏิบัติงานสะสม จ านวน 115 ฟาร์ม แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ านวน 
132 ฟาร์ม ผลปฏิบัติงานสะสม จ านวน 80 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกรามต่ออายุ
แผน 61 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 20 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
แผน 44 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 7 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2564 แผนมี
จ านวน 96 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 21 ฟาร์ม  มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกรามแผน 60 
ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน   10  ฟาร์ม  มาตรฐาน  GAP  ปลานิล  ( รับรองโดย กมป. )  
แผน 20  ฟาร์ม  ผลสะสมอยู่ระหว่างด าเนินการ  ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ได้รับการ
รับรองในปี 2562 และปี 2563  แผนมีจ านวน 147 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 32 
ฟาร์ม  แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ านวน 9 ฟาร์ม ผลอยู่ระหว่างด าเนินการ มาตรฐาน GAP 
กุ้งก้ามกราม ต่ออายุแผน 43 ฟาร์ม ผลสะสมจ านวน 2 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล 
(รับรองโดย กมป.) แผน 90 ฟาร์ม ผลสะสม 25 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลาน้ าจืดอ่ืนๆ 
แผนมีจ านวน 5 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน  5 ฟาร์ม ตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลของ 
หน่วยงานกรมประมง แผนมีจ านวน 1 ฟาร์ม ผลอยู่ระหว่างด าเนินการ 

- โครงการ Zoning by Agri-map กิจกรรมให้ค าแนะน าถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ครั้งที่ 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  ผลอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2564(กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
บ้านโปโล อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสนิธุ์) จ านวน 1 แปลง เกษตรกรมีจ านวน 30 ราย ดงันี้  
1. การเตรียมการจัดข้อมูลรายบุคคล/รายแปลง จ านวน 1 แปลง  
2. จัดท าแผนพัฒนารายแปลง จ านวน 1 แปลง 
3. พัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จ านวน 30 ราย 
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยสนับสนุนสัตว์น้ าพันธุ์ดี จ านวน 30 ราย และสนับสนุน    
จุลินทรีย์ ปม.1 จ านวน 30 ราย  
5. ส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า จ านวน 1 แปลง 

/6.ติดตามและประเมินผล..... 
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6. ติดตามและประเมินผล (ภูมิภาค) แผนมีจ านวน 12 ครั้ง ผลด าเนินการสะสมไปแล้ว 
จ านวน 4 ครั้ง 

- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561-2562 แผน
มีจ านวน 20 ราย ผลอยู่ระหว่างด าเนินการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (รายเดิม ปี 
2563) แผนมีจ านวน 15 ราย ผลทั้งปี 61-63 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- กิจกรรมจัดระเบียบการท าการประมง เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ด้านกฎหมายฯ แผนมีจ านวน 46 
ราย ผลสะสม 10 ราย ติดตามเฝ้าระวัง คุณภาพน้ าทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม แผนมีจ านวน 6 ครั้ง  ผลสะสม 3 ครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน เชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจ าเดือน   

มกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564   
4.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (รายงานต่อที่ประชุม) จ านวน  7  โครงการ ดังนี้ 

นายเสกสรร ดวงศรี 1. งบจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต (Kalasin Green Market) 
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน
ประจ า      ไร่นา ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 :พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเป็นเงินจ านวน 
665,400.-บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  แผนที่ต้องด าเนินการให้ประมง
อ าเภอทุกอ าเภอได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น จ านวน 
420 ราย จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ด้วย เพ่ือทาง
เจ้าหน้าที่พัสดุจะได้ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมทั้งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง (TOR) ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้   

  2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 
- แปลงปี 2563 “กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก”  ที่ตั้งกลุ่ม บ้านเลขท่ี ๑๓๕  ม. ๒          
ต.นาเชือก  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 42 ราย  พื้นที่  374.75 ไร่   โดยนายสุรพล  
ภูขามคม เป็นประธานกลุ่ม 
ผลการด าเนินงาน 
- สนง.ปจ.กาฬสินธุ์  เสนอขอเปลี่ยนแปลงจ านวนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ (ปี 2563) 
เพ่ิมเติมจ านวน 6 ราย พ้ืนที่ 50.25 ไร่ เป็น 42 ราย พ้ืนที่ 374.75 ไร่ ได้ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ
จังหวัด (Chief of Operation : CoO) จังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว และ        
ได้จัดส่งรายงานไปยังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เรียบร้อยแล้ว 
- (กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ)  จะด าเนินการจัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ   แปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘  
        /กุมภาพันธ์ 2564.... 
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กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ท าการกลุ่มผู้เลี้ยง กุ้งก้ามกราม หมู่ ๒ ต าบลนาเชือก อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  

 ผลการด าเนินงาน 
    - คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง  จ านวน 30 ราย 
   อ.ยางตลาด  จ านวน  15  ราย - อ.ฆ้องชัย    จ านวน  ๑๕ ราย 

4. โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)  
ผลการด าเนินงาน 

  -  พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง 
1. ศูนย์หลัก  จ านวน ๙ ศูนย ์ (อนุมัติแผนการด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการประมง) 
 -อ.ยางตลาด -อ.ฆ้องชัย -อ.นาคู 
 -อ.กมลาไสย -อ.ร่องค า   -อ.กุฉินารายณ์   

-อ.ห้วยผึ้ง -อ.เขาวง -อ.สามชัย 
  2. ศูนย์เครือข่าย  
   2.1 รายเดิม (6:1)  (อ าเภอจัดส่งรายชื่อ) 
    - อ.ยางตลาด - อ.ฆ้องชัย     - อ.กุฉินารายณ์ - อ.ห้วยผึ้ง 
   2.2 รายใหม่ (1:1) (อ าเภอจัดส่งรายชื่อ) 

  - อ.ยางตลาด  - อ.ฆ้องชัย - อ.กมลาไสย   
-อ.ร่องค า  - อ.กุฉินารายณ์  - อ.ห้วยผึ้ง 

  - แบบประเมินการเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ (ศพก.ละ 100 ราย)  จ านวน  ๔๐  ราย 
- อ.กุฉินารายณ์  จ านวน  ๒๐ ราย   - อ.ห้วยผึ้ง  จ านวน  ๒๐ ราย   

5.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (Food Safety) 
  แผนการปฏิบัติงาน         แผน    96   ฟาร์ม  
  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 ฟาร์มเพาะภูสิงห์ (เบทาโกร) 
GAP ปลาทะเล (ปลากะพง) ห้วยเม็ก,หนองกุงศรี,เมือง 15 บ.เบทาโกร 

/ผลการด าเนินงาน..... 
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ผลการด าเนินงาน 
   1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (รายใหม่) 
        แผน  96  ฟาร์ม     ผล  ๒๑   ฟาร์ม    

  GAP กุ้งก้ามกราม   แผน    ๖0   ฟาร์ม     ผล  ๑0  ฟาร์ม 
  GAP ปลาทะเล     แผน    15   ฟาร์ม     ผล  ๑๑  ฟาร์ม 
6.  โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์   แผนการปฏิบัติงาน 

  - ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  เสนอแผนเดิม จ านวน 40 ราย 40 ไร่ 
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 เกษตรกร (รายเดิมปี 2563)  จ านวน 15 ราย 
ในพ้ืนที่ต าบลกุดหว้า  อ าเภอกุฉินารายณ์) 
>>>เข้าติดตามเพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ (รายเดิมปี 63) 
จ านวน 15 ราย  เข้าให้ความรู้เกษตรกรอย่างน้อย 2 ครั้ง/ราย จ านวน ๓๐ ครั้ง 

  >>>เกษตรกรยื่นค าขอรับการรับรอง (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2563) จ านวน 5 ราย 
  ผลการด าเนินงาน 

- กลุ่มพัฒนาฯ ก าลังด าเนินการส่งแบบฟอร์มติดตามผลการด าเนินงาน กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ (รายเดิมปี 2563) จ านวน 15 ราย 

 

7. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิง
รุก (Agri-Map)   แผนการปฏิบัติงาน  (รายละ 300 บาท) 

อ าเภอ จ านวน (ราย) หมายเหตุ 
กมลาไสย 15  
เมืองกาฬสินธุ์ 15  
กุฉินารายณ์ 20  
สหัสขันธ์ 15 พ้ืนที่อ าเภอค าม่วง 
สมเด็จ 20 พ้ืนที่ดอนจาน, นามน 
ห้วยเม็ก 15  

รวม 100  
ผลการด าเนินงาน 
- ส ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร 

 1.1 คัดเลือกเกษตรกร จ านวน  100  ราย 
 อ.กุฉินารายณ์   จ านวน  ๒๐ ราย (อ าเภอที่จัดส่งรายชื่อพร้อมแบบฟอร์ม Zoning 01) 
 ๑.๒ ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ครั้งที่ ๑ 
  วันที่ 27 มกราคม 2564  อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๕ ราย 
  วันที่ 28 มกราคม 2564  อ.ห้วยเม็ก จ านวน ๑๕ ราย 

8. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  แผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.
๑) จ านวน 4,911 ฟาร์ม (ประกอบตัวชี้วัดที่ ๑๒ ตัวชี้วัดงานที่ได้รับมอบหมาย : ร้อยละ 

                                                                                   /การด าเนินการฯ..... 
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การด าเนินการต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทบ.๑  ก าหนดแล้วเสร็จวันศุกร์
ที่ ๕ มีนาคม 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน  เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน      

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

นายนพวิทย์ ขันแก้ว 1. แผนเตรียมการรับป้องกันปัญหาเรื่องภัยแล้ง ทางกรมฯ ได้ก าหนดให้แต่ละ
จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมประมงทราบๆ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ซึ่ง
ทางกลุ่มบริหารฯ ได้ด าเนินการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กรมประมงได้ก าหนดเรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอได้
รายงานภัยแล้ง (ถ้ามี) ให้กลุ่มบริหารจัดการฯ เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กรมประมงได้
รับทราบต่อไป 

 ประธานฯ 2. กิจกรรมสัตว์น้ าควบคุม ให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอ
ด าเนินการตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ โดยแนะน าให้เกษตรกรสร้างคอกให้มีความแข็งแรง
เพ่ือป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ หรือแจ้งในที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านให้รับทราบพร้อม
ทั้งได้ส ารวจจ านวนจระเข้ ดังกล่าวว่าได้ขออนุญาตเลี้ยงหรือไม่ ถ้าหากตรวจสอบพบว่าไม่ได้
รับการขออนุญาต ให้รีบด าเนินการแจ้งให้กลุ่มบริหารจัดการฯ ได้รับทราบโดยด่วน    
3. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 แห่ง (ปี 2561-
2562) เป็นการติดตามผลการเก็บข้อมูลผลผลิตโครงการฯ ผลการด าเนินงานยังอยู่ในช่วง
ด าเนินการต้องรอคณะกรรมการแหล่งน้ าเปิดให้จับผลผลิตสัตว์น้ าในเดือนมีนาคม -เมษายน 
2564    
4. โครงการสร้างรายได้อาชีพจากแหล่งน้ าชุมชน ขอความร่วมมือให้ประมงอ าเภอและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอตรวจติดตามข้อมูลผลการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม
และให้รายงานผลดังกล่าวให้กลุ่มบริหารจัดการ ให้ทราบเป็นประจ าทุกสิ้นเดือน 
5. กิจกรรมจัดท าประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558  
จ านวน 17 แห่ง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างด าเนินการฯ ให้กรมประมง 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าและการออกแผนที่ฉบับจริง  
เพ่ือส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
6. การขอรับงบประมาณจากจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 โครงการเพ่ิมรายได้กรอง 
นโยบายฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการย่อย การเพ่ิมผลผลิตกุ้ง 
ก้ามกรามในอ่างเก็บน้ าเขื่อนล 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 ทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบและด าเนินการ 
/ประธานฯ..... 
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ประธาน  เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน       
                   กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)   
นางจินตนา แก้วบุญ งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้รับ

จัดสรร ในภาพรวมเป็นเงินจ านวน 1,239,200. บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน 
404,366.86 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 40.38 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่
กรมประมงได้ก าหนดไว้ รายละเอียด ดังนี้ 
- แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 334,500. -บาท 

เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 263,140.-บาท คิดเป็นร้อยละ 78.67 เปอร์เซ็นต์  
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 159,088.-

บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 83,203.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.30 เปอร์เซ็นต ์
- กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,000 

บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
- กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

1,470 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.67 เปอร์เซ็นต์ 
-    กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวนเงิน 153,820.-บาท เบิกจ่าย   
     สะสมเป็นเงิน 50,560.- บาท คิดเป็นร้อยละ 32.87 เปอร์เซ็นต์    
-    กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จ านวนเงิน 9,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 58,500 

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

งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 14,534.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 
24.22 เปอร์เซ็นต์ 

- กิจกรรมจัดระเบียบการท าการประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 156,950 บาท 
เบิกจ่ายสะสม 89,098.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.77 เปอร์เซ็นต์ 

- กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าสาธารณูปโภค 56,332.-
บาท เบิกจ่ายสะสม 30,036.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 353.32 เปอร์เซ็นต ์

- กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,000 บาท ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
45,000.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

- กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
270,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

มติที่ประชุม     รับทราบ       
4.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน มกราคม 2564 

ประธาน  ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอยางตลาด รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.ยางตลาด ส าหรับอ าเภอยางตลาด รับผิดชอบ 2 อ าเภอ คืออ าเภอยางตลาด และอ าเภอฆ้องชัย           

๑. เข้าส ารวจติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ
ประมงในแหล่งน้ าชุมชนแหล่งน้ า 

๒. รับค าขอเกษตรกรที่เข้าร่วม GAP ทั้งอ าเภอยางตลาด และอ าเภอฆ้องชัย เรียบร้อยแล้ว 
/3.ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ..... 
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๓. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 
๔. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โดยประสานงานในพ้ืนที่แจ้ง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินรับปัจจัยการผลิต   
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  มกราคม 2564 ดังนี้ 
1. ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการศูนย์ฯ (ศพก.) อ าเภอกมลาไสย

รายนางอ าภาภรณ์ จอมทะรักษ์  และอ าเภอร่องค ารายนายบ ารุง ชาศรีนาค 
2. รับแบบฟอร์มและตรวจสอบถ่ายภาพผู้ขออนุญาตเลี้ยงปลานิลในกระชังในล าน้ าชี  และ

ล าน้ าปาว จ านวน 5 ราย 
3. ติดตามการเก็บผลผลิตการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ าสาธารณะ ที่หนองพล ต าบล

ธัญญา อ าเภอกมลาไสย 
4. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน  ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.เมืองกาฬสินธุ์   ส าหรับอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ 
  ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าเดือน มกราคม 2564 ดังนี้  

๕. เข้าส ารวจติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ
ประมงในแหล่งน้ าชุมชนแหล่งน้ า 

๖. รับยื่นค าขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จ านวน 23 ราย 

๗. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 
๘. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โดยประสานงานในพ้ืนที่แจ้ง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินรับปัจจัยการผลิต   
๙. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย    

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน  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 มกราคม 2564 ดังนี้ ทางประมงอ าเภอได้ด าเนินคดีทางกฎหมายกับ
ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง จ านวน 1 ราย เป็นคดีอาญา ส่งให้ สภ.สหัสขันธ์ และได้จัดส่งให้กับ
อัยการด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทางเจ้าของกระชังปลาได้ท าหนังสือลงนามรื้อถอน
กระชังให้นายอ าเภอสหัสขันธ์ ได้รับทราบในข้อตกลงดังกล่าว โดยก าหนดการรื้อถอนกระชัง
ให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2564 นี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
/ประธานฯ..... 
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ประธานฯ ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอสมเด็จ รายงานผลการปฏิบัติงาน    
ปอ.สมเด็จ ส าหรับอ าเภอสมเด็จ รับผิดชอบ 3 อ าเภอ คืออ าเภอสมเด็จ นามน และอ าเภอดอนจาน  

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจ าเดือน มกราคม 2564 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   
ประธาน  ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประธาน 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 มกราคม 2564 ดังนี้   
1. ตรวจติดตามจระเข้ ที่บ้านกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือแจ้ง

ผู้ประกอบการยื่นขอต่อใบอนุญาต จ านวน 1 ราย  
2. ติดตามแหล่งน้ าโครงการเสริมสร้างรายได้ในแหล่งน้ าชุมชน (ปล่อยกุ้งก้ามกราม)        

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

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธาน การต่อทะเบียนอายุเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งทางกรมประมงได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัด

ในปีงบประมาณ 2564 ทางกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูล/รายชื่อของ
เกษตรกรในแต่ละอ าเภอให้กับประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอ 
เรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือให้ทุกท่านได้ด าเนินการต่อทะเบียนอายุเกษตรกรให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดระยะเวลาที่กรมประมงได้ก าหนดไว้ด้วย ทั้งนี้ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564    
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ส านักงานฯ ได้รับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ 
ประธานฯ การขออนุญาตเลี้ยงปลานิลในกระชังในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามแผนที่วางไว้ให้

ประมงอ าเภอในพ้ืนที่นั้นๆ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
โดยเฉพาะประมงอ าเภอสหัสขันธ์ ที่รับผิดชอบอ าเภอหนองกุงศรี ที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
ในกระชังเป็นจ านวนมาก ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ด้วย ทั้งนี้ให้
รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ทางส านักงานฯ 

/ได้รับเพราะในระหว่างเดือนฯ..... 
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ได้รับ เพราะในระหว่างเดือนมีนาคม 2564 ทางส านักงานฯ จะได้น าเสนอข้อมูลเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด ให้รับทราบต่อไป  

ประธาน มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประสานเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมจัดส่ง
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องจัดส่งให้กรมประมง มีอะไรบ้างที่ตัวชี้วัดดังกล่าวได้ก าหนดไว้ 

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ  

ประธาน  มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธาน ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 

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


