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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  

ประจ าเดือน เมษายน 2564 ครั้งที ่3/2564 ในวันศุกร์ ที ่9 เมษายน 2564 
 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายวุฒิชัย วังคะฮาต   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายจารึก นาชัยเพิ่ม           ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

     สัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์  
3. นายวีระพงศ์ วังจ านงค์  ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง 

น้ าจืดกาฬสินธุ์   
4. นายส ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
5. นางจินตนา แก้วบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
6. นายทองสุข ฝาเทพ   ประมงอ าเภอยางตลาด 
7. นางสายฝน เสียงหวาน  ประมงอ าเภอกมลาไสย 
8. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล  ประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
9. นางกฤษณา เขามีทอง  ประมงอ าเภอสหัสขันธ์  
10. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ 
11. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ าเภอสมเด็จ 
12. นายปรเมศร์ อรุณ   นักวิชาการประมงช านาญการ 
13. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  
14. นายนพวิทย์ ขันแก้ว   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
15. นางสาวประภาสิริ แสนสอาด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
16. นายพอพงศ์ กาบเกษร  นักวิชาการประมง   
17. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
18. นายประยูร ฤทธิ์เรือง         พนักงานขับรถยนต์    
19. นางสาวละอองดาว โต้ชาลี    พนักงานสถานที่    
20. นายไสว  อาสาพนม              ยามรักษาความปลอดภัย   
21. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   

ผู้เข้าร่วมประชุม   
-ไม่มี- 

ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ/ติดภารกิจ  
1. นายเสกสรร ดวงศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง   ติดราชการ 
2. นางสาวคัทลียา แสนสงค์ นักวิชาการประมง        ลาพักผ่อน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ          
- เรื่องส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าเดือน 

มีนาคม  2564 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายทรงพล ใจกริ่ม) เน้นย้ าเรื่อง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)  ในส่วนของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และผู้ติดเชื้อ 
กระจายตัวออกไปในหลายพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาแล้ว หาก พบว่ามี
บุคลากรในสังกัดหน่วยงานใดเป็นผู้ติดเชื้อ จ าเป็นต้องเฝ้าระวังและควบคุมโรคจังหวัด
กาฬสินธุ์จึงได้ก าหนดแนวทางการมาตรการเฝ้าระวัง โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ  บริหาร
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคคลากรในสังกัด โดยบริหารอัตราก าลังการ ปฏิบัติงานใน
สถานที่ราชการให้มีความเหมาะสม ไม่ให้เกิดความแออัด หรือการรวมตัว กันปฏิบัติงานใน
ห้วงเวลาเดียวกันทั้งหมด เช่นก าหนดรูปแบบการท างานที่บ้าน (work  From Home) หรือ
ให้จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เป็นต้น 

ประธานฯ  - จึงขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานฯ ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
ที่ทาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวมาให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

มติประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ   
- ผลการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2564                      

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์           
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร)  เป็นประธานในที่ประชุม            
ได้กล่าวไว้ในที่ประชุม จากการออกใบอนุญาตฯ ใน พ.ศ.2561 ให้ท าการเพาะเลี้ยงปลานิล           
ในกระชังในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามมาตรา 175 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558  (แก้ไข พ.ศ.2560) ร้อยละ
0.29 ของพ้ืนที่แหล่งน้ า) คิดเป็นพ้ืนที่ 166.63 ไร่ มอบให้ส านักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้กลับไปคัดแยกเกษตรกรที่ยื่นขออนุญาตฯ เพ่ิมใน พ.ศ.2564 รายเก่าและราย
ใหม่ขอเพ่ิมขึ้นมาเท่าไหร่ และยังต้องการให้รับเกษตรกรเพ่ิม เพ่ือให้ประชาชนที่ไม่มีงานท า 
หรือตกงานได้มีอาชีพ มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งในส่วนในส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  

ประธานฯ  - เนื่องจากพ้ืนที่ที่เลี้ยงบริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาวเต็มศักยภาพที่จะรองรับการ
เลี้ยงได้อีก ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายเก่าที่ขอเพ่ิมจ านวนกระชัง และเกษตรกรายใหม่ที่ยังไม่
เคยมีกระชังแต่มีความต้องการที่จะขอเลี้ยง ก็ไม่สามารถอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงเพ่ิมเติม
ได้  ซึ่งในส่วนของกรมประมงเองก็ได้มีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน บ่อปูนซีเมนต์
ให้เกษตรกรผู้ที่สนใจที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพอยู่แล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับว่าในช่วงเดือน 
พฤษภาคม 2564 ให้ประมงอ าเภอในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการออกใบอนุญาตฯ ให้
เกษตรกรผู้ท าการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณรอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาวได้ออก
ใบอนุญาตจ านวนเท่าเดิม จึงขอแจ้งให้ด าเนินการต่อไป 

มติประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ 
 
 

/โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ..... 
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- โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ณ โรงเรียน          
หนองบัวโจดดงลิง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 14 ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ประสานขอรับพันธุ์ปลาที่ ศพจ.กาฬสินธุ์ เพ่ือเข้าร่วม
โครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย  

มติประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ   
    - ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วย 

สนับสนุนการสุ่มตัวอย่างชั่งน้ าหนัก วัดขนาดของสัตว์น้ า ตามโครงการธนาคารผลผลิต 
เกษตรด้านการประมง จ านวน 2 แห่ง ในวันที่ 10 -11 เมษายน 2564 (ตามค าสั่ง 
ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 7/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564) ดังนี้ 

1) ในวันที่ 10 เมษายน 2564 เปิดจับปลาที่แหล่งน้ าหนองธรณีสงฆ์บ้านหนอง
โพน ต าบลน าจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  

2) ในวันที่ 11 เมษายน 2564 เปิดจับปลาที่หนองน้ าค ามะโฮ ต าบลค าเหมือด
แก้ว อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยมอบกลุ่ม  บริหารจัดการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ศพจ.กาฬสินธุ์ เข้ารวมสุ่มวัดปลา และ
ส ารวจเก็บข้อมูลผลผลิตตามโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป   

มติประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ   
- การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 13-15    

เมษายน 2564 เป็นช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน โดยกรมประมงได้มี   
หนังสือเวียนให้หน่วยงานสังกัดกรมประมงทุกแห่ง เตรียมแผนรับภาวะฉุกเฉินด้านปัญหา  
ด้านการเกษตรในพ้ืนที่ ดังนี้  
1) ปัญหาการผลิตและสินค้าเกษตร มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
2) ปัญหาการร้องเรียน/ เรียกร้อง มอบกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
3) ปัญหาภัยธรรมชาติ มอบกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
โดยมอบกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ด าเนินการจัดท าออก ค าสั่งส านักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ มอบหมายการปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาล ดังกล่าว ให้ 3 กลุ่ม ได้รับทราบ
และพร้อมปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อไป 

- เพ่ิมเติมในส่วนของวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ขอความร่วมมือจาก  
ศพจ.กาฬสินธุ และทางศูนย์ป้องกันฯ ได้เตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือเหตุ
ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นทางน้ าฯ โดยได้เตรียมเรือ และเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนร่วมกับทาง     
ส านักงาน ปภ.จังหวัดฯ ต่อไป 

มติประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการให้ความร่วมมือ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่ 2/2564 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564     

รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้เข้าร่วมประชุม     
ทาง E-mail ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ ส านักงานประมงจังหวัด กาฬสินธุ์ด้วยแล้ว   
หากมีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายเลขาส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือด าเนินการ  
แก้ไข และขอให้รับรองรายงานการประชุม    

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564  
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3..... 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์      
ประธาน เชิญผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ    

ปฏิบัติงานประจ าเดือน มีนาคม 2564 
ศูนยป์้องกันฯ 3.1 ผลปฏิบัติงานเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้   

1. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ได้ออกปฏิบัติงาน 2 ครั้ง  
ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 และ 13-14 มีนาคม 2564  
ผลปฏิบัติงาน  

1.1 ได้ท าการจับกุมผู้ลักลอบท าการประมงในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าแหลมโนนวิเศษ   
ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 2 คดี ผู้ต้องหา 2 ราย ได้น า
ผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สหัสขันธ์ ตามบันทึกประจ าวันข้อที่  
1 เวลา 00.30 น. คดีที่ 66/2564 บัญชีของกลางล าดับที่ 42/2564 และคดีที่  
67/2564 บัญชีชองกลางล าดับที่ 43/264 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 

1.2 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือกางกั้นอวนมุ้งเขียวประกอบไข่กุ้ง (อวนมุ้งเขียว ยาว 200 
เมตร ลึก 2.50 เมตร จ านวน 1 ผืน ไซกุ้ง จ านวน 4 ลูก) บริเวณอ่างเดก็บน้ าเขื่อนล า
ปาว บ้านหนองไผ่ ต าบลเสาเล้า อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้น าของกลาง
ลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.หนองกุงศรี ตาม บันทึกประจ าวันข้อ 4 เวลา 
11.00 น. ลงวันที่ 6 มีนาคม 2564 

1.3 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือกางกั้นอวนมุ้งเขียวประกอบไซกุ้ง(อวนมุ้งเขียว ยาว 150 
เมตร ลึก 2.50 เมตร จ านวน 1 ผืน ไซกุ้ง จ านวน 2 ลูก) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล า
ปาว บ้านหนองแฝก ต าบลเสาเล้า อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลาง
ลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.หนองกุงศรี ตามบันทึกประจ าวันข้อ 1 เวลา 
11.00 น. ลงวันที่ 6 มีนาคม 2564 

1.4 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือกางกั้นอวนมุ้งเขียวประกอบไซกุ้ง(อวนมุ้งเขียว ยาว 100 
เมตร ลึก 2.00 เมตร จ านวน 1 ผืน ไซกุ้ง จ านวน 1 ลูก) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล า
ปาว บ้านหนองโน ต าบลหัวหิน อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลง
บันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.ห้วยเม็ก ตามบันทึกประจ าวันข้อ 4 เวลา11.30 
น. ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 

1.5 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมืออวนทับตลิ่ง (อวนมุ้งเขียว ยาว 100 เมตร ลึก 2.50 เมตร 
จ านวน 1 ผืน อวนมุ้งเขียว ยาว 80 เมตร ลึก 2.50 เมตร จ านวน 1 ผืน อวนมุ้งเขียว 
ยาว 30 เมตร ลึก 2.50 เมตร จ านวน 1 ผืน รวม 3 ผืน) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล า
ปาว บ้านนาขาม ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึก
ประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.ล าปาว ตามบันทึกประจ าวัน ข้อ 3 เวลา 07.40 น. ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2564 

 

/1.6 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือฯ..... 
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1.6 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมืออวนทับตลิ่ง (อวนมุ้งเขียว ยาว 100 เมตร ลึก 2.50 เมตร 
จ านวน 1 ผืน และอวนมุ้งเขียว ยาว 60 เมตร ลึก 2.50 เมตร จ านวน 1 ผืน รวม 2 
ผืน) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาวบ้านดงน้อย ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.สหัสขันธ์ ตามบันทึก 
ประจ าวัน ข้อ 1 เวลา 08.00 น. ลงวันที่ 14 มีนาคม 2564 
รวม 7 คดี ผู้ต้องหา 2 ราย 

2. กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ได้ออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 -
3,10-11,24-25 มีนาคม 2564 ณ บ้านท่าเรือภูสิงห์ ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์   ผลปฏิบัติงาน ได้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

2.1 จัดท าแนวเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์สัตว์น้ าของชุมชน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 500 เมตร ยาว 500 เมตร 

2.2 สร้างกระชังอนุบาลสัตว์น้ า จ านวน 1 กระชัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร 
2.3 ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จ านวน 5,000 ตัว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 
3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   

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

ทั้งปีเป็นจ านวน  6,500,000 ตัว (ยังมีจ านวนเท่าเดิมเหมือนในปีงบประมาณ 2563)      
ซึ่งงานผลิตแผนในเดือน มีนาคม 2564  แผนมีจ านวน 300,000 ตัว ผลปล่อยเดือน 
มีนาคม 2564 มีจ านวน 300,000 ตัว ผลปล่อยสะสมไปแล้ว 1,600,000 ตัว แผน
ปล่อย พันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ ามีจ านวน 2,500,000 ตัว โดยแผนที่ก าหนดปล่อยพันธุ์
กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ าอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564       

  - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน แผนปฏิบัติงานทั้งปี มีจ านวน
ฟาร์มที่ต้องเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน มีจ านวนแผนทั้งสิ้น 488 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 
334 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี  2564 แผน  244 ฟาร์ม ผล
สะสม 182 ฟาร์ม แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน 132 ฟาร์ม ผล 132 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP 
กุ้งก้ามกรามต่ออายุ แผน 61 ฟาร์ม ผลสะสม 41 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรอง
โดย กมป.) แผน 44 ฟาร์ม ผลสะสม 7 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2564 แผน 96 
ฟาร์ม ผลสะสม 77 ฟาร์ม  มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม แผน 60 ฟาร์ม ผลสะสม 56 
ฟาร์ม มาตรฐาน  GAP ปลานิล ( รับรองโดย กมป. )  แผน 20  ฟาร์ม  ผลสะสมมีจ านวน 6 
ฟาร์ม  ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ได้รับการรับรองในปี 2562 และปี 2563  แผน 147 
ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 74 ฟาร์ม  แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน 9 ฟาร์ม ผลอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม ต่ออายุแผน 43 ฟาร์ม ผลสะสม 18 ฟาร์ม  

/มาตรฐาน GAP ปลานิลฯ..... 
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มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผน 90 ฟาร์ม ผลสะสม 51 ฟาร์ม มาตรฐาน 
GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ แผน 5 ฟาร์ม ผลสะสม  5 ฟาร์ม ตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาล
ของ หน่วยงานกรมประมง แผน 1 ฟาร์ม ผลสะสม 1 ฟาร์ม ผลการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 2564  แผนมีจ านวน 169 ฟาร์ม ผลอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- โครงการ Zoning by Agri-map กิจกรรมให้ค าแนะน าถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ครั้งที่ 1 เป้าหมายจ านวน 100 ราย ผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 จ านวน 
45 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 

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2564 (กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
บ้านโปโล อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์) จ านวน 1 แปลง เกษตรกรมีจ านวน 30 ราย ดังนี้  
1. จัดท าข้อมูลรายบุคคล/รายแปลง แผน 1 แปลง ผล 1 แปลง (เดือนธันวาคม 2563)  
2. จัดท าแผนพัฒนารายแปลง แผน 1 แปลง ผล 1 แปลง (เดือนธันวาคม 2563) 
3. พัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร แผน 4 ครั้งๆละ 30 ราย 
 - อบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ดี 
 - อบรมหลักสูตรการรวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์ และการแปรรูปสัตว์น้ าจืด  

- ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต  
- แนะน าส่งเสริมให้ความรู้ ด้านจุลินทรีย์ ปม.1 

4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต จะด าเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564   
4.1 โดยสนับสนุนสัตว์น้ าพันธุ์ดี แผน 30 ราย   
4.2 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 แผน 30 ราย ผล 30 ราย  

5. ส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า จ านวน 1 แปลง (เดือนธันวาคม 2564)  
- ติดตามและประเมินผล (ภูมิภาค) แผนมีจ านวน 12 ครั้ง ผลด าเนินการสะสม    

ไปแล้ว จ านวน 6 ครั้ง 
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์  ด าเนินการสนับสนุนแจกพันธุ์น้ า (รายเดิมปี 

2563) จ านวน 15 ราย  และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า (รายเดิม ปี 2561 -2562) จ านวน  
20 ราย รวม 35 ราย ซึ่งมีแผนสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าให้แก่เกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2564 

- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ปีงบประมาณ 2564 แผนมีจ านวน 
270 ราย จ านวน 18 อ าเภอ แผนด าเนินการมอบปัจจัยทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการจัดส่งแผน 
 

/ให้กับกลุ่มพัฒนาฯ..... 
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ให้กับกลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มมอบปัจจัยได้ในช่วงเดือนเมษายน 2564 
เป็นเกษตรกรของอ าเภอ สหัสขันธ์,สมเด็จ,และอ าเภอนามน 

- กิจกรรมจัดระเบียบการท าการประมง เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ด้านกฎหมายฯ แผนมีจ านวน 46 
ราย ผลสะสม 20 ราย ติดตามเฝ้าระวัง คุณภาพน้ าทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม แผนมีจ านวน 6 ครั้ง  ผลสะสม 3 ครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน เชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจ าเดือน   

มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564   
4.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (รายงานต่อที่ประชุม) จ านวน  6  โครงการ ดังนี้  

นายปรเมศร์ อรุณ  1.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564  
 ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์กุ้งก้ามกราม ต าบลนาเชือก  

อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตร 
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  
2.โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง  
(Zoning by Agri-Map) ผลการด าเนินงาน ส ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร
และส ารวจรายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 100 ราย และ
ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าครั้งที่ 1 จ านวน 45 ราย 
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
ผลการด าเนินงาน เข้าติดตามเพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 
(รายเดิมปี 63) จ านวน 15 ราย/15 ครั้ง 
4. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน 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 าเนินงานฯ..... 
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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.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ผลการด าเนินงาน ทางกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ได้รับเงินอุดหนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ 
เพ่ือสนับสนุนศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (รายใหม่) จ านวน 9 อ าเภอๆละ 1 ศูนย์ฯๆละ  
5,000 บาท และขอให้ประมงอ าเภอทุกอ าเภอ แจ้งศูนย์เครือข่ายใหม่ของแต่ละอ าเภอที่มี
ความพร้อมให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมจัดเตรียมเอกสาร จัดส่งเอกสารให้กับกลุ่มพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ต่อไป 
6. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
ผลการด าเนินงาน คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง จ านวน 270 ราย 18 
อ าเภอ อยู่ระหว่างจัดซ้อปัจจัยการผลิตอาหารสัตว์น้ าจืด 
7. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.๑) จ านวน 
4,911 ฟาร์ม (ประกอบตัวชี้วัดที่ ๑๒ ตัวชี้วัดงานที่ได้รับมอบหมาย : ร้อยละการด าเนินการ
ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทบ.๑  ด าเนินการแล้วเสร็จตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 98.00 เปอร์เซ็นต์  
8. โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต  กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินประจ า
ไร่นา เป้าหมาย  จ านวน  420  ราย  18  อ าเภอ 
ผลการด าเนินการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ  
และได้ด าเนินการประกาศเผยแพร่จัดซื้อ/จัดจ้างลงในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 และใน
วันที่ 10-11 เมษายน 2564 ทางกลุ่มฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที ่ศพจ.กาฬสินธุ์ จะได้ออก 

 

/ปฏิบัติงานส ารวจผลผลิตฯ..... 
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ปฏิบัติงานส ารวจผลผลิตสัตว์น้ าที่ได้ด าเนินการปล่อยในแหล่งน้ าทั้งสองแห่ง ทั้งหนองน้ าธรณี
สงฆ์บ้านหนองโพน อ าเภอดอนจาน และหนองน้ าค ามะโฮ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป   

  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 
ตามมาตรา 175 (ตัวชี้วัดที่ 4)  แผนมีจ านวน 98 ราย ผลสะสมการปฏิบัติงานด าเนินการ
ไปแล้วเป็นจ 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 ที่
ไม่ได้รับอนุญาต 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 ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางกลุ่มจะได้
จัดส่งรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดฯ ได้รับทราบต่อไป  

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

จัดสรร ในภาพรวมเป็นเงินจ านวน 2,001,260. บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน  
1,294272.25 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 64.67 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามตัวชี้วัด      
ที่กรมประมงได้ก าหนดไว้ รายละเอียด ดังนี้ 
- แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 569,970.-บาท 

เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 411,840.-บาท คิดเป็นร้อยละ 72.26 เปอร์เซ็นต์  
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 205,188.-

บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 154,08230 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.09 เปอร์เซ็นต ์
 

/กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนฯ..... 
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- กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8,000 
บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 2,524.-บาท  คิดเปน็ร้อยละ 31.55 เปอร์เซ็นต์ 

- กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
10,000 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 3,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.50 เปอร์เซ็นต ์

-    กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวนเงิน 191,320.-บาท เบิกจ่าย   
     สะสมเป็นเงิน 122,574.- บาท คิดเป็นร้อยละ 64.07 เปอร์เซ็นต์    
-    กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จ านวนเงิน 9,000.- บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน     
     7,998. บาท คิดเปน็ร้อยละ88.87 เปอร์เซ็นต์ 
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 196,200 

บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน 58,458.-บาท คิดเป็นร้อยละ 29.80 เปอร์เซ็นต ์   
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 56,600.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 
94.33 เปอร์เซ็นต ์

- กิจกรรมจัดระเบียบการท าการประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 203,250.-บาท 
เบิกจ่ายสะสม 141,326.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.53 เปอร์เซ็นต ์

- กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าสาธารณูปโภค 73,332.-
บาท เบิกจ่ายสะสม 36,720.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.07 เปอร์เซ็นต ์

- กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,000 บาท เบิกจ่ายสะสม
เป็นเงินจ านวน 7,000.-บาท 

- กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
378,000 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน 246,998.-บาทคิดเป็นร้อยละ 65.34
เปอร์เซ็นต์ 

- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
90,000.-บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน 45,000.-บาทคิดเป็นร้อยละ 50.00 
เปอร์เซ็นต์ 

มติที่ประชุม     รับทราบ       
4.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน มีนาคม 2564 

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

๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมง ศพก.หลัก อ าเภอละ 
1 แห่ง ได้ด าเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตตามแผนความต้องการ โดยแยกเป็น ศูนย์ฯ
อ าเภอยางตลาด 1 ราย และอ าเภอฆ้องชัย 1 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

๒. เข้าร่วมประขุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดครั้งที่ 1/2564 
๓. เข้าส ารวจติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ

ประมงในแหล่งน้ าชุมชนแหล่งน้ า 
๔. รับค าขอเกษตรกรที่เข้าร่วม GAP ทั้งอ าเภอยางตลาด และอ าเภอฆ้องชัย เรียบร้อยแล้ว 
๕. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน  
๖. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม   

มติที่ประชุม รับทราบ 
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/ประธานฯ..... 
ประธาน  ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอกมลาไสย รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.กมลาไสย ส าหรับอ าเภอกมลาไสย รับผิดชอบ 2 อ าเภอ คืออ าเภอกมลาไสย และอ าเภอร่องค า    

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์   
ประจ าเดือน  มีนาคม 2564 ดังนี้ 
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมง ศพก.หลัก อ าเภอละ 

1 แห่ง ได้ด าเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตตามแผนความต้องการ โดยแยกเป็น ศูนย์ฯ 
ร่องค า 1 ราย และอ าเภอกมลาไสย 1 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว   

2. เข้าร่วมประขุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดครั้งที่ 1/2564  
3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมง ศพก.เครือข่ายด้าน

การประมง อ าเภอละ 6 ราย ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการของ 
เกษตรกร อ าเภอกมลาไสย 6 ราย และอ าเภอร่องค า 6 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4. ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลาดุกบิ๊กอุยบ้านโปโล 
อ าเภอกมลาไสย จ านวน 30 ราย 

5. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง  
(Zoning by Agri-Map) ปี 2563 จ านวน 20 ราย 

6. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง  
(Zoning by Agri-Map) ปี 2564 จ านวน 15 ราย 

7. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย     
มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน  ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.เมืองกาฬสินธุ์   ส าหรับอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ 
  ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้  

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมง ได้มอบปัจจัยการผลิต
ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลากินพืช เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

2. เข้าร่วมประขุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดครั้งที่ 1/2564 
3. การส่งส ารวจแบบสถิติการประมงประจ าปี 2563 จัดส่งส านักงานประมงจังหวัด

กาฬสินธุ์  
4. ด าเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
5. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม  
6. 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 มีนาคม 2564 ดังนี้  

 
/1.โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ..... 
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1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมง ได้มอบปัจจัยการผลิต
ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลากินพืชทั้ง 3 อ าเภอ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว  

2. ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ และประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ าเดือนมีนาคม 
2564 

3. ชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง  
(Zoning by Agri-Map) ต าบลหนองห้าง อ าเภอสหัสขันธ์ 

4. เข้าร่วมประขุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดครั้งที่ 1/2564 
5. ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ 
6. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 

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

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้     
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมง ได้มอบปัจจัยการผลิต

ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลากินพืช อ าเภอดอนจาน 6 ราย และ
อ าเภอนา จ านวน 4 ราย 

2. เข้าร่วมประขุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดครั้งที่ 1/2564 
3. การส่งส ารวจแบบสถิติการประมงประจ าปี 2563 จัดส่งส านักงานประมงจังหวัด

กาฬสินธุ์ ครบทุก 3 อ าเภอ 
4. ด าเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 

3 อ าเภอ  
5. ร่วมออกปฏิบัติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ Field day ประจ าปี 

2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมง ต าบลสงเปลือย 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6. โครงการเพ่ิมผลผลิตแหล่งน้ าในชุมชน ตามที่ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ า
จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
6.1 หนองอีดุบ หมู่ที่ 6 ต าบลศรีสมเด็จ จากการเปิดจับปลาได้กุ้งขนาด 15 -20 ตัว/

กก. ได้กุ้งประมาณ 20 กก. 
6.2 หนองเบ็ญใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัว จากการเปิดจับปลา ได้กุ้งขนาด 10-12 

ตัว/กก. ได้กุ้งประมาณ 300 ตัว (เนื่องจากแหล่งน้ ามีขนาดใหญ่จึงจับไม่ค่อยได้) 
7. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน  

มติที่ประชุม รับทราบ   
 
 

/ประธานฯ..... 
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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 มีนาคม 2564 ดังนี้   
7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมง ได้มอบปัจจัยการผลิต

ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลากินพืชของอ าเภอกูฉินารายณ์ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  

8. ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ และประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ าเดือนมีนาคม 
2564 

9. ชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง  
(Zoning by Agri-Map) ต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ 

10. เข้าร่วมประขุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดครั้งที่ 1/2564 
11. ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ 
12. ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. อ าเภอกุฉินารายณ์ 
13. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ  
ประธาน ในล าดับต่อไป เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าอ าเภอห้วยเม็ก และอ าเภอท่าคันโท 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
นายนพวิทย์ ขันแก้ว   รับผิดชอบ 2 อ าเภอ คืออ าเภอห้วยเม็ก, และอ าเภอท่าคันโท ขอรายงานผล

ปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าเดือน 
มีนาคม 2564 ดังนี้   
1. รับมอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) อ าเภอห้วยเม็ก,อ าเภอท่าคันโท 

อ าเภอละ 6 ราย เรียบร้อยแล้ว 
2. เข้าร่วมประขุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดครั้งที่ 1/2564 
3. ออกปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ป้องกันฯ ได้ออกปฏิบัติงานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา

การท าการประมงผิดกฎหมายด้านประมงบริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว ได้ตรวจยึด
เครื่องมือประเภทกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ าลักลอบท าการประมง ณ บ้านหนองโน 
ต าบลหัวหิน อ าเภอห้วยเม็ก ยึดของกลางได้ 1 รายการ เป็นอวนมุ้งเขียวความยาว 
100 เมตร จึงได้น าของกลางพร้อมท าการตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวน สภ .ห้วยเม็ก 
เพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน 

4. ปฏิบัติงานควบคุมการท าการประมงและให้ค าแนะน าไม่ให้ท าการประมงในเขตอนุรักษ์
ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง ต าบลหัวหิน อ าเภอห้วยเม็ก 

5. ประชาสัมพันธ์ เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564 ที่อ าเภอห้วยเม็ก และอ าเภอ   
ท่าคันโท 

 

/6.ออกปฏิบัติงานโครงการฯ..... 
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6. ออกปฏิบัติงานโครงการธนาคารเพ่ิมผลผลิตด้านการประมง เปิดจับปลาเพ่ือการกุศล       
ลงเบ็ด ณ บ้านค ามะโฮ ต าบลค าเหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก 

7. ออกปฏิบัติงานตรวจกรณีปลาน็อคน้ าตายที่จุดบ้านโคกกลาง หมูที่ 5 อ าเภอห้วยเม็ก 
พบว่ามีเกษตรได้รับความเสียหาย จ านวน 1 รายการ ปริมาณปลาที่เสียหายมีจ านวน 
5-6 ตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 210,000 บาท  

8. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 
มติที่ประชุม รับทราบและด 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   


