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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที ่2/2564 ในวันจันทร์ ที ่8 มีนาคม  2564 
 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายวุฒิชัย วังคะฮาต   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายจารึก นาชัยเพิ่ม           ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

     สัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์  
3. นายวีรศักดิ์ สุวรรณพันธ์  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง 

น้ าจืดกาฬสินธุ์   
4. นายส ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
5. นายเสกสรร ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
6. นางจินตนา แก้วบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
7. นายทองสุข ฝาเทพ   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. นายปรเมศร์ อรุณ   นักวิชาการประมงช านาญการ 
14. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
15. นายนพวิทย์ ขันแก้ว   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
16. นางสาวประภาสิริ แสนสอาด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
17. นางสาวคัทลียา แสนสงค์  นักวิชาการประมง 
18. นายพอพงศ์ กาบเกษร  นักวิชาการประมง   
19. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
20. นายประยูร ฤทธิ์เรือง         พนักงานขับรถยนต์   
21. นางสาวละอองดาว โต้ชาลี    พนักงานสถานที่   
22. นายไสว  อาสาพนม              ยามรักษาความปลอดภัย  
23. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวรัตนาวดี กิจจา   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ/ติดภารกิจ ไม่มี 

/เริ่มประชุม..... 
 



2 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ        
ประธาน  1. ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 การมาเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    

ที่อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ของรองอธิบดีกรมประมง (ดร.วิขาญ อิงศรีสว่าง) มอบกลุ่ม
พัฒนาฯ ประสานขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาที่ ศพจ.กาฬสินธุ์ จ านวน 2,000 ตัว       
เพ่ือปล่อยในโครงการฯ ดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย 

  2. ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ทางช่อง MCOT HD ขอเข้าพ้ืนที่ถ่ายท าสกู๊ปข่าว ที่
กลุ่มแปลงใหญ่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง ที่ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มอบประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์,กลุ่มพัฒนาฯ,พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก ศพจ.กาฬสินธุ์ และ
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันฯ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ และขอความอนุเคราะห์เรือจากศูนย์
ป้องกัน เพ่ือใช้การถ่ายท าสกู๊ปข่าว 

  3. ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 การอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.) เป็นการ
ส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรด้าน GAP มีเกษตรกรจ านวน 30 ราย เป็นการเลี้ยงปลาดุก    
ที่บ้านโปโล อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบประมงอ าเภอกมลาไสย ประสาน
เกษตรกรและจัดเตรียมสถานที่ในการอบรมดังกล่าวด้วย 

4. การประชุมจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปี 2564 ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้มีการจัดประชุมปรึกษา หารือการจัดงาน ในวันที่ 
9 มีนาคม 2564 ผลการประชุมเป็นประการใดจะได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้
มอบกลุ่มพัฒนาฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดนิทรรศการการเลี้ยงสัตว์น้ าไว้ด้วย  

5. ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 การอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.) เป็นการ
ส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรด้าน GAP มีเกษตรกรจ านวน 36 ราย เป็นการเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม ที่ บ้านนาเชือก ต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบกลุ่มพัฒนา
ฯ และประมงยางตลาด ประสานเกษตรกรและจัดเตรียมสถานที่ในการอบรมดังกล่าวด้วย 

6 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 มอบกลุ่มพัฒนาฯ พร้อมด้วยประมงอ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงาน (Field day) พร้อมจัดนิทรรศการฯ ที่แปลงศพก. (มะม่วงน้ าดอกไม้) 
หมูที่ 6 ต าบลบึงวิชัย อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  

7. วันที่ 18 มีนาคม 2564 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ณ โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคาร บ้านยางอุ้ม หมู่ที่ 4 ต าบลยางอุ้ม อ าเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ มอบกลุ่มพัฒนาฯ และผู้รับผิดชอบประจ าอ าเภอห้วยเม็กร่วมจัดนิทรรศการด้วย 
และมอบคุณเพลิน โตเกษม  ประสานขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาที่ ศพจ.กาฬสินธุ์ ต่อไป 

8 วันที่ 25 มีนาคม 2564 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 5 ต าบลพิมูล 
อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบกลุ่มพัฒนาฯ และผู้รับผิดชอบประจ าอ าเภอท่าคันโท 
ร่วมจัดนิทรรศการด้วย และมอบคุณเพลิน โตเกษม  ประสานขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาที่ 
ศพจ.กาฬสินธุ์ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ 
/ระเบียบวาระท่ี 2..... 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่ 1/2564 ประจ าเดือน มกราคม 2564    
รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้เข้าร่วมประชุม 
ทาง E-mail ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ ส านักงานประมงจังหวัด กาฬสินธุ์ด้วยแล้ว  
หากมีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายเลขาส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือด าเนินการ 
แก้ไข และขอให้รับรองรายงานการประชุม   

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์     
ประธาน เชิญผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ   

ปฏิบัติงานประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564   
ศูนยป์้องกันฯ 3.1 ผลปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้  

งานควบคุมเฝ้าระวังการท าประมง มี 6 คดี ผู้ต้องหา 6 ราย 
1. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ท าการจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย ลักลอบท าการ

ประมงในเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหลมโนนวิเศษ ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยใช้เครื่องมือไฟล่อจับประกอบเรือยนต์ น าผู้หาพร้อมของกลาง ส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. วันที่  14 กุมภาพันธ์  2564 ได้ท าการจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ลักลอบ            
ใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมง บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว พ้ืนที่บ้านหนองหว้า ต าบลเสา
เล้า อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  น าผู้หาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน           
สภ.หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ท าการจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย ลักลอบท าการ
ประมงในเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าบ้านนาขาม ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์             
โดยใช้เครื่องมือข่ายดักปลา น าผู้หาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ล าปาว จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

4. วันที่ 2 มีนาคม 2564 ได้ท าการจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ลักลอบท าการประมง
ในเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหลมโนนวิเศษ ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยใช้เครื่องมือไฟล่อจับประกอบเรือยนต์ น าผู้หาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน 
สภ.สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

5. วันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้ท าการตรวจยึด เครื่องมือกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า
ประกอบไซกุ้งขนาดความยาว 200เมตร ลักลอบท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณ
อ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว พื้นที่บ้านหนองไผ่ ต าบลเสาเล้า อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
น าของกลางพร้อมบันทึกการตรวจยึด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6. วันที่ 6 มีนาคม 2564 ได้ท าการตรวจยึด เครื่องมือกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า
ประกอบไซกุ้ง ขนาดความยาว 150เมตร ลักลอบท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณ
อ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว พ้ืนที่บ้านหนองแฝก ต าบลเสาเล้า อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ น าของกลางพร้อมบันทึกการตรวจยึด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

/กิจกรรมอ่ืนๆ..... 
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กิจกรรมอ่ืนๆ 
ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด

กาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 2 / 2564 ณ หาดสวนแก้ว แคมป์  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน โรงเรียนบ้านดงน้อย จ านวน 37 ราย โดยมีท่านประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ มาเป็นประธานในพิธี 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และชุมชนประมง บ้านทับปลา – ค าแคน ต าบลหนองสรวง 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับนายสุทธิชัย  หยุ่น นักข่าวสถานีโทรทัศน์ 
ไทย พี บี เอส มาถ่ายท ารายการฟังเสียงประเทศไทย เรื่องเศรษฐกิจชุมชน  การแปรรูปสัตว์
น้ าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน และวิถีชีวิตการท่องเที่ยวของชุมชน  

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ ได้ออก
ปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ.บ้านท่าเรือ
ภูสิงห์ ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและ
ชาวประมง จัดวางแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ าชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ ต าบลภูสิงห์ อ าเภอ              
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 
3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   

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

ทั้งปีเป็นจ านวน  6,500,000 ตัว (ยังมีจ านวนเท่าเดิมเหมือนในปีงบประมาณ 2563)      
ซึ่งงานผลิตแผนในเดือน กุมภาพันธ์ 2564  แผนมีจ านวน 300,000 ตัว ผลปล่อยเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564 มีจ านวน 300,000 ตัว ผลปล่อยสะสมไปแล้ว 1,310,000 ตัว แผน
ปล่อย พันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ ามีจ านวน 2,500,000 ตัว โดยแผนที่ก าหนดปล่อยพันธุ์
กุ้ง ก้ามกรามลงแหล่งน้ าอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564       

  - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ทั้งแผนและผลสะสมทั้งปีการ
ปฏิบัติงาน มีจ านวนฟาร์มที่ต้องเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน มีจ านวนแผนทั้งปี 488 ฟาร์ม 
ผลสะสมอยู่ มีจ านวน 267 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี  2564 
แผนมีจ านวน  244 ฟาร์ม ผลปฏิบัติงานสะสม จ านวน 178 ฟาร์ม แยกเป็น ต่ออายุ SL 
แผน จ านวน 132 ฟาร์ม ผลปฏิบัติงานสะสม จ านวน 132 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้ง
ก้ามกรามต่ออายุแผน 61 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 37 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล 
(รับรองโดย กมป.) แผน 44 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 7 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 
2564 แผนมีจ านวน 96 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 21 ฟาร์ม  มาตรฐาน GAP กุ้ง
ก้ามกรามแผน 60 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 10 ฟาร์ม มาตรฐาน  GAP  ปลานิล ( รับรอง 

/โดย กมป.)ฯ..... 
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โดย กมป. )  แผน 20  ฟาร์ม  ผลสะสมอยู่ระหว่างด าเนินการ  ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่
ได้รับการรับรองในปี 2562 และปี 2563  แผนมีจ านวน 147 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 
68 ฟาร์ม  แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จ านวน 9 ฟาร์ม ผลอยู่ระหว่างด าเนินการ มาตรฐาน 
GAP กุ้งก้ามกราม ต่ออายุแผน 43 ฟาร์ม ผลสะสมจ านวน 12 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลา
นิล (รับรองโดย กมป.) แผน 90 ฟาร์ม ผลสะสม 51 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 ผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 จ านวน 
30 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 (ภูมิภาค) แผนมีจ านวน 12 ครั้ง ผลด าเนินการสะสมไปแล้ว 
จ านวน 5 ครั้ง 

- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561-2562 แผน
มีจ านวน 20 ราย ผลอยู่ระหว่างด าเนินการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (รายเดิมปี 
2563) แผนมีจ านวน 15 ราย ผลทั้งปี 61-63 อยู่ระหว่างด าเนินการ และสนับสนุนปัจจัย
การผลิต (ปี 2561-2564) แผนมีจ านวน 35 ราย ผลคาดว่าจะให้การสนับสนุนเดือน 
พฤษภาคม 2564 

- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ปีงบประมาณ 2564 แผนมีจ านวน 
270 ราย จ านวน 18 อ าเภอ แผนด าเนินการมอบปัจจัยทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการจัดส่งแผน
ให้กับกลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มมอบปัจจัยได้ในช่วงเดือนเมษายน 2564 
เป็นเกษตรกรของอ าเภอ สหัสขันธ์,สมเด็จ,และอ าเภอนามน 

 

/กิจกรรมจัดระเบียบฯ..... 
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- กิจกรรมจัดระเบียบการท าการประมง เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ด้านกฎหมายฯ แผนมีจ านวน 46 
ราย ผลสะสม 15 ราย ติดตามเฝ้าระวัง คุณภาพน้ าทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม แผนมีจ านวน 6 ครั้ง  ผลสะสม 3 ครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน เชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจ าเดือน   

กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564   
4.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (รายงานต่อที่ประชุม) จ านวน  8  โครงการ ดังนี้ 

นายปรเมศร์ อรุณ  1.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 
- แปลงปี 2563 “กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก”ที่ตั้งกลุ่มบ้านเลขที่ ๑๓๕ ม. ๒                 
ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 42 ราย  พ้ืนที่  374.75 ไร่ โดยนายสุรพล          
ภูขามคม เป็นประธานกลุ่ม 
ผลการด าเนินงาน 
- (กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ)  จะด าเนินการจัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ท าการกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม หมู่ ๒ ต าบลนาเชือก อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- (กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ)  ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางประมงท่ีดี (จี เอ พี) ปลาน้ าจืด  จ านวน 30 ราย  (โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ปลาดุก) 
- ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน แผนรายแปลง ส่งภายในวันที่ ๑ มีนาคม 2564  ทางกลุ่ม
พัฒนาฯ ได้จัดส่งข้อมูลไปยังกองฯ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่   ผลการด าเนินงาน 

    - คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง  จ านวน 270 ราย 18 อ าเภอ 
  3. โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)  ผลการด าเนินงาน 

  -  พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง 
1. ศูนย์หลัก  จ านวน 18  ศูนย ์  

   2. ศูนย์เครือข่าย (108 ศูนย์) ขออนุมัติซื้อปัจจัย 216,000 บาท  18 อ าเภอ 
   2.1 รายเดิม (6:1)  (อ าเภอจัดส่งรายชื่อ) 
   2.2 รายใหม่ (1:1) (อ าเภอจัดส่งรายชื่อ) 
   - แบบประเมินการเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้(ศพก.ละ 100 ราย) จ านวน ๔๐ ราย 

- อ.กุฉินารายณ์  จ านวน  ๒๐ ราย  - อ.ห้วยผึ้ง  จ านวน  ๒๐ ราย  
 

 /4.กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ.... 
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4.  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 เมืองกาฬสินธุ ์ 30  

ยางตลาด 30  
GAP ปลานลิ (กมป.) สหัสขันธ์, หนองกุงศรี 20  
GAP ปลาดุก เมืองกาฬสินธุ ์ 1 ฟาร์มเพาะภูสิงห์ 

(เบทาโกร) 
GAP ปลาทะเล (ปลา
กะพง) 

ห้วยเม็ก,หนองกุงศรี,เมือง 15 บ.เบทาโกร 

ผลการด าเนินงาน 
   1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (รายใหม่) 
  แผน  96  ฟาร์ม     ผล  103   ฟาร์ม    

GAP กุ้งก้ามกราม   แผน    ๖0   ฟาร์ม      ผล  67  ฟาร์ม 
GAP ปลาทะเล     แผน    15   ฟาร์ม      ผล  ๑5  ฟาร์ม 
GAP ปลานิล (กมป.)  แผน    20  ฟาร์ม      ผล  20  ฟาร์ม 

  GAP ปลาดุก     แผน    ๑   ฟาร์ม       ผล  ๑  ฟาร์ม 
5.  โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 
แผนการปฏิบัติงาน   
ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  เสนอแผนเดิม จ านวน 40 ราย 40 ไร่  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ปี 2564 เกษตรกร (รายเดิมปี 2563)  จ านวน 15 ราย ในพ้ืนที่ต าบลกุด
หว้า  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   
ระหว่างวันที่ ๘-๙ กพ. ๖๔ ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพจ. กาฬสินธุ์ และ
ศพจ.ยโสธร ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ ครั้งที่ ๑ เรื่อง 
ท าอาหารธรรมชาติจากฟางหมัก/เลี้ยงน้ าให้ได้มาตรฐานอินทรีย์ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 15 ราย 

/6.โครงการบริหารจัดการฯ..... 
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6. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map)    
แผนการปฏิบัติงาน   

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 
 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 

7. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 
แผนการปฏิบัติงาน  
ตรวจสอบการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.๑) จ านวน 4,911 ฟาร์ม (ประกอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ตัวชี้วัดงานที่ได้รับมอบหมาย : ร้อยละการด าเนินการต่ออายุทะเบียน
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทบ.๑  ก าหนดแล้วเสร็จวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม 2564  
ผลการด าเนินงาน 
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8. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

      1. โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต  กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินประจ าไร่นา 
  เป้าหมาย  จ านวน  420  ราย  18  อ าเภอ 
  ผลการด าเนินการ 

- กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และให้
ประมงอ าเภอด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมายที่จัดสรรให้ 
พร้อมจัดส่ง สนง.ฯ ภายในวันศุกร์ที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ 
 

/ประธานฯ..... 

ล ำดับ อ ำเภอ เป้ำหมำย 
(รำย) 

ด ำเนินกำรแล้ว 
(รำย) 

คิดเป็น % หมำยเหตุ 

1 
ยางตลาด 1,105 876 79.28   

2 
กมลาไสย 680 678 99.71   

3 
กุฉินารายณ ์ 740 669 90.41   

4 เมืองกาฬสินธุ ์ 71 58 
81.69 

  

5 
สหัสขันธ ์ 85 84 98.82   

6 
สมเด็จ 362 356 98.34   

7 
ฆ้องชัย 60 32 53.33   

8 
ร่องค า 191 183 95.81   

9 
หนองกุงศรี 99 84 84.85   

10 
ห้วยผึ้ง 281 271 96.44   

11 
ห้วยเม็ก 135 135 100.00   

12 
ท่าคันโท 60 60 100.00   

13 
ดอนจาน 537 534 99.44   

14 
นามน 7 7 100.00   

15 
ค าม่วง 4 4 100.00   

16 
เขาวง 246 232 94.31   

17 
สามชัย 26 26 100.00   

18 
นาค ู 222 216 97.30   

รวม 4,911 4,505 91.73   
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ประธาน  เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน      
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (รายงานต่อที่ประชุม) ตามแผนงานฯ/โครงการฯ/     
กิจกรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้     

นายส ารวย ชมพุฒ    1. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 แห่ง (ปี 
2561-2562) เป็นการติดตามผลการเก็บข้อมูลผลผลิตโครงการฯ เป้าหมายติดตามผลการ
เก็บข้อมูล แห่งละ 10 ครั้งรวมเป็น 20 ครั้ง ผลการด าเนินงานสะสมมีจ านวน 12  

  2. โครงการจัดระเบียบการท าการประมง (การควบคุมการท าการประมง) แผนประจ าปี
งบประมาณ 2564 มีจ านวน 432 ครั้ง ผลสะสมการปฏิบัติงาน จ านวน 216 ครั้ง 
3. รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563/2564 ทางกรมฯ ได้ก าหนดให้แต่ละจังหวัด
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมประมงทราบๆ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ซึ่งทางกลุ่ม
บริหารฯ ได้ด าเนินการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กรมประมงได้ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
ขอความร่วมมือให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอได้รายงานภัย
แล้ง (ถ้ามี) ให้กลุ่มบริหารจัดการฯ เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กรมประมงได้รับทราบต่อไป 

 4. รายงานข้อมูลผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตาม
มาตรา 175 (ตัวชี้วัดที่ 4)  แผนมีจ านวน 98 ราย ผลสะสมการปฏิบัติงานด าเนินการไป
แล้วเป็นจ านวน 98 ราย ทางกลุ่มฯ ได้จัดส่งข้อมูลให้กรมประมงเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2564 
5 แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป้าหมายมี
จ านวน 18 อ าเภอ ผลด าเนินการแจ้งเตือนแล้วจ านวน 18 อ าเภอ .  
6. ติดตามสัตว์น้ าควบคุม (ฟาร์มเลี้ยงจระเข้) แผนปฏิบัติงานมีจ านวน 10 ครั้ง ผลสะสม
ด าเนินการไปแล้ว มีจ านวน 5 ครั้ง   
7. การติดตามด าเนินคดี เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ไม่ได้
รับอนุญาต มีจ านวน 1 ราย ที่อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
8. จัดเตรียมข้อมูลการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดครั้งที่ 1/2564  แผนมี 
จ านวน 2 ครั้ง และก าหนดจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดทางกลุ่มจะได้ด าเนินการ 
จัดส่งเป็นหนังสือให้ประมงอ าเภออ าเภอทุกท่านได้รับทราบต่อไป  

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

จัดสรร ในภาพรวมเป็นเงินจ านวน 1,317,690.00. บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน  
690,402.94 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 52.39 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามตัวชี้วัด      
ที่กรมประมงได้ก าหนดไว้ รายละเอียด ดังนี้ 

 

/แผนงานบุคลากรฯ..... 
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- แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 334,500. -บาท 
เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 325,730.-บาท คิดเป็นร้อยละ 97.30 เปอร์เซ็นต์  

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 159,088.-
บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 117,503.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.86 เปอร์เซ็นต ์

- กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,000 
บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

- กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
4,500 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 1,470 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.67 เปอร์เซ็นต ์

-    กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวนเงิน 153,820.-บาท เบิกจ่าย   
     สะสมเป็นเงิน 62,370 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.55 เปอร์เซ็นต์    
-    กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จ านวนเงิน 9,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 58,500 

บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.55 เปอร์เซ็นต์    
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 18,585.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 
30.98 เปอร์เซ็นต ์

- กิจกรรมจัดระเบียบการท าการประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 156,950 บาท 
เบิกจ่ายสะสม 97,646.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.21 เปอร์เซ็นต์ 

- กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าสาธารณูปโภค 56,332.-
บาท เบิกจ่ายสะสม 31,085.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.18 เปอร์เซ็นต ์

- กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,000 บาท เบิกจ่ายสะสม
เป็นเงินจ านวน 1,960 บาท 

- กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
270,000 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน 3,472 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.29
เปอร์เซ็นต์ 

- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
45,000.-บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน 22,500 บาทคิดเป็นร้อยละ 50.00 
เปอร์เซ็นต์ 

มติที่ประชุม     รับทราบ       
4.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 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 
๓. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 
๔. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โดยประสานงานในพ้ืนที่แจ้ง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินรับปัจจัยการผลิต   
มติที่ประชุม รับทราบ 

/ประธานฯ..... 
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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  กุมภาพันธ์  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. ปฏิบัติงานตามกิจกรรมฯ/โครงการฯ/ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงตาม

ข้อก าหนดตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 

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

1. ร่วมจ าหน่ายปลานิลรปลานิลเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) เขตอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่บริเวณลานจอด
รถห้างบิ๊กซีกาฬสินธุ์  จ าหน่ายปลาตั้งแต่วันที่ 3-8 มีนาคม 2564  

2. ปฏิบัติงานตามกิจกรรมฯ/โครงการฯ/ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงตาม
ข้อก าหนดตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โดยประสานงานในพ้ืนที่แจ้ง
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินรับปัจจัยการผลิต   

4. 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 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ ทางประมงอ าเภอได้ด าเนินคดีทางกฎหมาย
กับผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง จ านวน 1 ราย เป็นคดีอาญา ส่งให้ สภ.สหัสขันธ์ และได้จัดส่ง
ให้กับอัยการด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทางเจ้าของกระชังปลาได้ท าหนังสือลงนามรื้อ
ถอนกระชังให้นายอ าเภอสหัสขันธ์ ได้รับทราบในข้อตกลงดังกล่าว โดยก าหนดการรื้อถอน
กระชังให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2564 นี้ 

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

/ขอรายงานผลปฏิบัติงานฯ..... 
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ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้     
1. รายงานผลการจ าหน่ายปลานิลเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) เขตอ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
จ าหน่ายปลาตั้งแต่วันที่ 3-8 มีนาคม 2564 จ านวน 7 ต าบล รวมยอดจ าหน่ายทั้งสิ้น  
2,520 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 55 บาท  

2. ปฏิบัติงานตามกิจกรรมฯ/โครงการฯ/ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงตาม
ข้อก าหนดตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน  
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 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้   
1. รายงานผลการจ าหน่ายปลานิลเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) เขตอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
จ าหน่ายปลาตั้งแต่วันที่ 3-8 มีนาคม 2564 ราคากิโลกรัมละ 55 บาท  

2. ปฏิบัติงานตามกิจกรรมฯ/โครงการฯ/ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงตาม
ข้อก าหนดตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 
มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ  
ปอ.เมืองกาฬสินธุ์   - สรุปผลการจ าหน่ายปลานิลของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนล าปาว ที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรักโคโรนา 2019 (COVID-19)                
โดยร่วมกับประมงอ าเภอสมเด็จ และประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ ได้ร่วมจัดท าแผนจ าหน่าย
ปลาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 9 มีนาคม   
2564  มียอดรวมจ าหน่ายทั้ง 3 อ าเภอจ านวน 2,520 กิโลกรัมในราคาจ าหน่ายกิโลกรัม 
ละ 55 บาท (ยอดที่จ าหน่ายได้ยังไม่ได้รวมที่กลุ่มเกษตรกรผู้จ าหน่ายปลานิลแยกขายอิสระ) 
ปัญหาอุปสรรคสรุปได้ ดังนี้   
1. เกษตรกรผู้จ าหน่ายสินค้า(ปลานิลในกระชัง) ไม่ตรงต่อเวลา เข้าจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่  

ช้ากว่าก าหนด 1-2 ชั่วโมง ซึงมีชาวบ้านในพ้ืนที่มารอเป็นเวลานานเกินไป ท าให้ผู้น า
หลายหมู่บ้านในพื้นที่เกิดความไม่พอใจ  

2. เกษตรกรผู้จ าหน่ายสินค้า (ปลานิลในกระชัง) ไม่ไปตามจุดที่ก าหนด ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมีผู้  
มารอซื้อ สร้างความไม่พอใจให้กับผู้น าและชุมชน เมื่อสอบถามไปยังเกษตรกรผู้จ าหน่าย
สินค้าได้รับค าตอบว่าไม่รู้สถานที่ และปลาเหลือน้อยจึงไม่เข้าพ้ืนที่ 

/กรณีปลาขายไม่หมดฯ..... 
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3. กรณีปลาขายไม่หมด ผู้เข้าแจ้งให้ประมงอ าเภอประสานขอลงนอกพ้ืนที่ๆก าหนด แต่เมื่อ
ประสานไปแล้วพบว่า ผู้ขายไม่ลงพื้นที่ๆประสานให้และไม่มีการแจงประมงอ าเภอ 

4. การจ าหน่ายปลาในหลายพ้ืนที่ มียอดจ าหน่ายลดลงไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าและประชาชนใช้เงินแบบระมัดระวัง 

5. การวางแผนการขายของเกษตรกรผู้จ าหน่ายสินค้า(ปลานิลในกระชัง) ไม่ครอบคลุมและ
ไม่เป็นไปตามแผนที่ทางประมงอ าเภอ ก าหนดไว้ 

มติที่ประชุม รับทราบและน าปัญหาอุปสรรคที่พบนี้ไปปรับปรุงแก้ไข และแจ้งให้ เกษตรกรผู้ที่ประสงค์           
จะเข้าร่วมโครงการฯ ไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 

ประธาน  มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธาน ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 

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


