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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  

ประจ าเดือน เมษายน 2564 ครั้งที ่4/2564 ในวันพุธ ที ่19 พฤษภาคม 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. 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. นางสาวประภาสิริ แสนสอาด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. นางสาวคัทลียา แสนสงค์  นักวิชาการประมง       
17. นายพอพงศ์ กาบเกษร  นักวิชาการประมง   
18. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
19. นายประยูร ฤทธิ์เรือง         พนักงานขับรถยนต์    
20. นางสาวละอองดาว โต้ชาลี    พนักงานสถานที่    
21. นายไสว  อาสาพนม              ยามรักษาความปลอดภัย   
22. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   

ผู้เข้าร่วมประชุม   
-ไม่มี- 

ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ/ติดภารกิจ 
1. นายนพวิทย์ ขันแก้ว   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ติดราชการ  

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
ประธาน  - การตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด ประจ าปี 2564 โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาเก็ต  (เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2564) ณ ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นาย
สนั่น พงษ์อักษร) เป็นประธานในการตรวจติดตามความก้าวหน้าตามโครงการฯ ดังกล่าว 
โดยการติดตามความก้าวหน้างานโครงการฯ ดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นาย
สนั่น พงษ์อักษร) เน้นย้ าเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ทันตามไตรมาสที่ก าหนด ส าหรับ
โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาเก็ต (Kalasin Green Market) ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 665,400 บาท รายละเอียดโครงการฯ ดังนี้ 
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินจ าไรนา 

  1. คัดเลือกเกษตรกรที่บ่อน้ าประจ าไร่นา จ านวน 420 ราย 18 อ าเภอ 
2. อบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร แต่ละราย 
ได้แก่พันธุ์ปลานิล และปลาตะเพียนขาว ขนาด 5-7 ซม.ชนิดละ 400 ตัว รวม 800 ตัว 
อาหารปลากินพืช 20 กิโลกรัม และปูนขาวส าหรับปรับสภาพน้ า 50 กิโลกรัม  
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างขั้นตอน แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและ
คุณลักษณะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานการจัดซื้อจัด
จ้างที่ได้วางไว้ 

มติประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 
ประธาน  - ค าสั่งกรมประมง ที่ 326/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง เลื่อน

ข้าราชการ (นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล) ไปด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมง
อ าเภอ จตุรพักตรพิมาน สังกัดส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธาน มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายปรเมศร์ อรุณ รับผิดชอบเขตพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ ไปจนกว่าจะมีประมงอ าเภอมาด ารงต าแหน่ง ต่อไป 

มติประชุม รับทราบและพร้อมปฏิบัติ     
ศูนย์ป้องกันฯ แจ้งเรื่องเพื่อทราบในที่ประชุม ดังนี้ 

1. ค าสั่งกรมประมงที่ 363/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่องย้ายข้าราชการ 
1.1 นายวีรศักดิ์ สุวรรณพันธ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ศูนย์ป้องกันและ

ปราบปรามประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ ไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ าจืดเขื่อนล านางรอง (บุรีรัมย์) 

1.2 นายสุธีร์ ศรีเพชร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อน   
อุบลรัตน์ (ขอนแก่น) มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ศูนย์ป้องกัน          
และปราบปรามประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ 

1.3 นายกกฤษฎา ค าประชุม หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด
เชื่อนล านางรอง (บุรีรัมย์) มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง      
น้ าจืดเขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) 

 
/2.ค าสั่งกรมประมงฯ..... 
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2. ค าสั่งกรมประมง ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่องก าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดู       
สัตว์น้ าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและก าหนดเครื่องมือวิธีการท าการประมงและ
เงื่อนไขการท าการประมง พ.ศ.2564 

มติประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่ 3/2564 ประจ าเดือน มีนาคม 2564     

รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้เข้าร่วมประชุม     
ทาง E-mail ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ ส านักงานประมงจังหวัด กาฬสินธุ์ด้วยแล้ว   
หากมีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายเลขาส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือด าเนินการ  
แก้ไข และขอให้รับรองรายงานการประชุม    

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์      
ประธาน เชิญผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ    

ปฏิบัติงานประจ าเดือน เมษายน 2564 
ศูนยป์้องกันฯ  3.1 ผลปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2564 ดังนี้   

๑. กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมง ได้ออกปฏิบัติงาน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๖ – 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
ผลการปฏิบัติงาน 

๑.๑ ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือกางกั้นอวนมุ้งเขียวประกอบไซกุ้ง (อวนมุ้งเขียว 
ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก๒.๕๐ เมตร จ านวน ๑ ผืน ไขกุ้ง จ านวน ๑ ลูก) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อน
ล าปาว บ้านน้อยศรีสุข ต าบลเสาเล้าอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลง
บันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.หนองกุงศรี ตาม ปจว. ข้อ ๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ลงวันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑.๒ ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือข่ายลอย (ข่ายลอย ยาว ๕- เมตร ลึก ๒ เมตร 
จ านวน ๕ ผืน) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าบ้านนาขาม ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาพสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน      
ที่ สภ.ล าปาว ตาม ปจว.ข้อ ๑ เวลา ๑๑.๑๐ น. ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑.๓ ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือข่ายลอย (ข่ายลอย ยาว ๕๐ เมตร ลึก ๒ เมตร 
จ านวน ๖ ผืน) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าบ้านนาขาม ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาพสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน        
ที่ สภ.ล าปาว ตาม ปจว.ข้อ ๑ เวลา ๑๐.๒๐ น. ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔  
2. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายบูรณาการกับเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าล าปาว ได้ออกปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

ผลการปฏิบัติงานได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือกางกั้นอวนมุ้งเขียวประกอบลอบยืน 
(อวนมุ้งเขียวยาว ๗๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร จ านวน ๑ ผืน ลอบยืน จ านวน ๖ ลูก) บริเวณ
อ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว บ้านกุดแห่ต าบลส าราญใต้ อ าเภอ สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น า 

/ของกลางลงบันทึกประจ าวันฯ..... 
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ของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.สามชัย ตาม ปจว.ข้อ ๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. 
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๔ คดี ไม่มีผู้ต้องหา 
๓. กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาหสินธุ์ ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนล า
ป่าว ประกอบด้วยพันธุ์ กุ้งกามกราม จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ ตัว พันธุ์ปลาตะเพียนทอง 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าประจ าชุมชนบ้านศรีสมบูรณ์ ต าบลนิคม 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
๔. กิจกรรมอื่นๆ 

๔.๑ กิจกรรมดูแลความปลอดภัยทางน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

๔.๒ ได้น าเรือตรวจประมงน้ าจืดล าปาว ๑๑ ออกปฏิบัติงานร่วมค้นหาผู้ประสบเหตุ
ตกสะพานเทพสุดา จมน้ าเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 
3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   

ศพจ.กส. ตามแผนงานโครงการฯ / กิจกรรมฯ ที่ด าเนินการร่วมกัน ประจ าเดือน เมษายน 2564  
1.กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีแผนผลิตพันธุ์สัตว์น้ าทั้งปี เป็น
จ านวน  6,500,000 ตัว (ยังมีจ านวนเท่าเดิมเหมือนในปีงบประมาณ 2563)      ซึ่งงาน
ผลิตแผนในเดือน เมษายน 2564  แผนมีจ านวน 1,179,000 ตัว ผลปล่อยเดือน 
เมษายน 2564 มีจ านวน 180,000 ตัว ผลปล่อยสะสมไปแล้ว 1,750,000 ตัว แผน
ปล่อย พันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ ามีจ านวน 2,500,000 ตัว โดยแผนที่ก าหนดปล่อยพันธุ์
กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ าอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564       

 2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน แผนปฏิบัติงานทั้งปี มีจ านวนฟาร์มที่
ต้องเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน มีจ านวนแผนทั้งสิ้น 488 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 334 
ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี  2564 แผน  244 ฟาร์ม ผลสะสม 
182 ฟาร์ม แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน 132 ฟาร์ม ผล 132 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้ง
ก้ามกรามต่ออายุ แผน 61 ฟาร์ม ผลสะสม 41 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย 
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 ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผน 90 ฟาร์ม ผลสะสม 51 ฟาร์ม มาตรฐาน  

/GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ..... 
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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 
3. 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 

 4. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร เป้าหมายจ านวน 2 แหล่ง (แหล่งเก่าปี 2561-2562) ให้
การสนับสนุนโดยมีการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ าชุมชน
เป้าหมายและรายงานผลจับมูลค่าสัตว์น้ า แหล่งน้ าละ 1 ครั้ง ด าเนินการจับผลผลิตเรียบร้อย
แล้ว 
5.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยบ้าน
โปโล 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 
6. 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 
7. 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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8. กิจกรรมจัดระเบียบการท าการประมง เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ด้านกฎหมายฯ แผนมีจ านวน 50 ราย 
ผลสะสม 29 ราย ติดตามเฝ้าระวัง คุณภาพน้ าทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
แผนมีจ านวน 6 ครั้ง  ผลสะสม 3 ครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน เชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจ าเดือน   

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

นายปรเมศร์ อรุณ  1.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564  
๑. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๑๔ 

- แปลงปี ๒๕๖๓ "กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก"ที่ตั้งกลุ่ม บ้านเลขท่ี ๑๓๕ ม. 6 
ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จ านวน ๔๒ ราย พ้ืนที่ ๒๗๔.๗๕ ไร่ โดยนายสุรพล             
ภูขามคม เป็นประธานกลุ่ม 

- แปลงปี ๒๕๖๔ "กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยบ้านโปโล อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์"ที่ตั้งกลุ่ม บ้านโปโล ม. ๑๐ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ จ านวน ๓๐ ราย 
พ้ืนที่ไร่โดยผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ เป็นผู้จัดการ
แปลง (ภาคราชการ) 
ผลการด าเนินงาน 

- ด าเนินการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิม (GAP กรม
ประมง) ซึ่งเป็นสมาชิกรายใหม่จ านวน ๖ ราย (แปลงปี ๒๕๖๓ กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม          
นาเชือก) 

- ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตสัตว์น้ าจืดตามมาตฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี 
(จี เอ พี) ปลาน้ าจืดจ านวน ๙ ราย (แปลงปี ๒๕๖๔ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดกบิ๊กอุยบ้านโปโล 
อ าเภอกมลาไสย) พร้อมจัดส่งเอกสารให้ ศพจ.กาพสินธุ์ เรียบร้อยแล้ว 

-วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ร่วมกับ ประมงอ าเภอยาง
ตลาด จัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ที่ท าการกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ม. ๒ ต.นาเชือก 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
๒. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (เป้าหมาย จ านวน ๒๗๐ ราย จ านวน ๑๘ อ าเภอ) 
ผลการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง 
- คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง จ านวน ๒๗๐ ราย 
- ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย จ านวน ๒๗๐ ราย 
๒. พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 
- คัดเลือกเกษตรกรผู้น า จ านวน ๑๘ ราย 

/3.โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ..... 
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๓. โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) 
ผลการด าเนินงาน 
- พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง 
๑. ศูนย์หลัก จ านวน ๑๘ ศูนย์ 
๒. ศูนย์เครือข่าย (๑๐๘ ศูนย์) ขออนุมัติซื้อปัจจัย ๒๑๖,000 บาท ๑๘ อ าเภอ 

๒.๑ รายเดิม (๖:๑) จ านวน ๑๐๘ ศูนย์ 
๒.๒ รายใหม่ (๑:๑) จ านวน ๙ ศูนย์ 

- แบบประเมินเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้(ศพก.ล่ะ100ราย)จ านวน200ราย 
- อ.ห้วยเม็ก จ านวน100ราย - อ.ท่าคันโท จ านวน100ราย 
- ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) จ านวน2ครั้ง 
- วันที่ 11 มี.ค 2564 ณ ศพก เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบึงวิชัย ต.บึงวิชัย อ.เมือง
กาฬสินธุ์ 
- วันที่ 25 มี.ค 2564เรื่องจดักิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 

๔. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรเข้าฟาร์ม (Food Safety) 
   แผนการปฏิบัติงาน 

แผน ๙๖ ฟาร์ม 
มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม             จ านวน ๖๐  ฟาร์ม 
มาตรฐาน GAP ปลานิล (กมป.)            จ านวน  ๒๐  ฟาร์ม 
มาตรฐาน GAP ปลาดุก              จ านวน  ๑    ฟาร์ม 
มาตรฐาน GAP ปลาทะเล (ปลากะพงขาว)   จ านวน ๑๕   ฟาร์ม 
มาตรฐาน อ าเภอ จ านวน 

(ฟาร์ม) 
หมายเหตุ 

GAP กุ้งก้ามกราม เมืองกาฬสินธุ์ ๓๐  
ยางตลาด ๓๐  

GAP ปลานลิ (กมป.) สหัสขันธุ,หนองกรุงศรี ๒๐  
GAP ปลาดุก เมืองกาฬสินธุ์ ๑ ฟาร์มเพาะภูสิงห์ (เบทาโกร) 
GAP ปลาทะเล (ปลากะพงขาว) ห้วยเม็ก,หนองกรุงศรี ๑๕ บ.เบทาโกร 
ผลการด าเนินงาน 

๑. ค าความพร้อมเกษตรเข้ามาทางฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (รายใหญ่) 
แผน ๙๖ ฟาร์ม ผล ๑๐๓ ฟาร์ม ผล ๖๗ ฟาร์ม 

GAP กุ้งก้ามกราม แผน ๙๐ ฟาร์ม ผล ๙๗ฟาร์ม 
GAP  ปลาทะเล แผน ๑๕ ฟาร์ม ผล ๑๕ ฟาร์ม 
GAP  ปลานิล (กมป.) แผน ๒๐ ฟาร์ม  ผล ๒๐ ฟาร์ม 
GAP  ปลาดุก แผน ๑ ฟาร์ม ผล ๑ ฟาร์ม 
 

/2.จ านวนฟาร์มที่ได้รับฯ..... 
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๒. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรับรองมาตรฐาน (เฉพาะรายใหม่ที่ สนง.ปจ เตรียมความ
พร้อมและส่งค าขอขอให้หน่วยงานตรวจประเมิน) 

ผล 20 ฟาร์ม 
GAP กุ้งก้ามกราม ผล ๑๐ ฟาร์ม 
GAP ปลาทะเล (ปลากะพงขาว) ผล ๑๐ ฟาร์ม 

๕.โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 
แผนการปฏิบัติงาน 

- ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เสนอแผนด าจ านวน ๕๐ ราย ๔๐ ไร่ 
-ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ เกษตรกร (รายเดิมปี ๒๕๖๓) จ านวน ๑๕ราย ในพ้ืนที่
ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
>>>เข้าติดตามเพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ (รายเดิมปี๖๓)
จ านวน๑๕ รายเข้าให้ความรู้เกษตรกรอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ราย จ านวน ๓๐ ครั้ง 
>>>เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๒๕๖๓ จ านวน ๕ ราย 
ผลการด าเนินงาน 
- ระหว่างวันที่ ๘-๙ ก.พ. ๖๔ ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพจ. กาพสินธุ์ 
และศพจ.ยโสธร ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ ครั้งที่ ๑ เรื่อง 
ท าอาหารธรรมชาติจากฟางหมัก เลี้ยงน้ าให้ได้มาตรฐานอินทรีย์ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน ๑๕ ราย 
- ระหว่างวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ ประมงอ าเภอกิฉินารายณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพจ.กาพสินธุ์ 
ด าเนินการติดตามเพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ ครั้งที่ 6 เรื่อง 
ขั้นตอนการเตรียมบ่อเลี้ยงเพ่ือยื่นขอมาตรฐานอินทรีย์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 
๑๕ ราย 

๖. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
ผลการปฏิบัติงาน 

อ าเภอ จ านวน (ราย) หมายเหตุ 
กมลาไสย ๑๕  
เมืองกาฬสินธุ์ ๑๕  
กุฉินารายณ์ ๒๐  
สหัสขันธ์ ๑๕ พื้นที่อ าเภอค าม่วง 
สมเด็จ ๒๐ พื้นที่ดอนจาน, นามน 
ห้วย ๑๕  

รวม ๑๐๐  
 
 

/ผลการด าเนินงาน….. 
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ผลการด าเนินงาน 
- ส ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร 
๑.๑ คัดเลือกเกษตรกรจ านวน ๑๐๐ ราย 
๑.๒ ให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าครั้งที่ ๑ (จ านวน ๑๕ ราย) 

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ อ.เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๕ ราย 
วันที่ ๑๘ มกราคม ๑๕๖๔ อ.ห้วยเม็ก จ านวน ๑๕ ราย 
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อ.กมลาไสย จ านวน ๑๕ ราย (มีนาคม) 
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ อ.กุฉินารายณ์ จ านวน ๒๐ ราย (เมษายน) 

๗. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 แผนการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ า(ทบ. ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวนเป้าหมายที่คิด 
งบประมาณ ๗,๓๐๑ ฟาร์ม 

 ผลการด าเนินงาน 
ที ่ อ าเภอ เป้าหมาย (ราย) ด าเนินการแล้ว 

(ราย) 
คิดเป็น % 

1 ยางตลาด 2,794 252 9.02 
2 กมลาไสย 1050 342 32.57 
3 กุฉินารายณ์ 784 140 17.86 
4 เมืองกาฬสินธุ์ 799 138 17.27 
5 สหัสขันธ์ 192 0 0.00 
6 สมเด็จ 523 354 67.69 
7 ฆ้องชัย 130 128 98.46 
8 ร่องค า 313 142 45.37 
9 หนองกุงศรี 116 11 9.48 

10 ห้วยผึ้ง 181 0 0.00 
11 ห้วยเม็ก 369 57 15.45 
12 ท่าคันโท 111 46 41.44 
13 ดอนจาน 823 2 0.24 
14 นามน 83 89 107.23 
15 ค าม่วง 80 - 0.00 
16 เขาวง 353 343 97.17 
17 สามชัย 11 34 39.09 
18 นาคู 183 177 96.72 

รวม 8.895 2.255 25.35 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘  พ.ค ๒๕๖๔ จ านวน ๒,๒๕๕ ฟาร์ม ข้อมูลที่ปรับปรุงสมบูรณ์คือข้อมูลที่มีท้ังหมด
ข้อมูลลูกพันธุ์สัตว์น้ าและข้อมูลรายได้หนี้สิน 
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8. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑. โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เกต็ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินจ าไรนา 

เป้าหมาย จ านวน ๔๒๐ ราย ๑๘ อ าเภอ 
ผลการด าเนินงาน 

- คัดเลือกเกษตรเข้าโครงการ จ านวน 420ราย อยู่ระหว่างระหว่าง TOR 
มติทีป่ระชุม 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 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 

ประธาน ติดตามความก้าวหน้าข้อมูลผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ทั้งออกใบอนุญาตฯ และไม่ออก
ใบอนุญาตฯ มอบประมงอ าเภอที่ เกี่ ยวข้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31 
พฤษภาคม 2564  

มติที่ประชุม     รับทราบและด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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 าเนินคดีฯ….. 
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7. การติดตามด าเนินคดี เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่
ไม่ได้รับอนุญาต มีจ านวน 1 ราย ที่อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

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

จัดสรร ในภาพรวมเป็นเงินจ านวน 2,047,010.00 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน  
1,598,070.46 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 78.07 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามตัวชี้วัด      
ที่กรมประมงได้ก าหนดไว้ รายละเอียด ดังนี้ 
- แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 569,970.-บาท 

เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 552,020.-บาท คิดเป็นร้อยละ 96.85 เปอร์เซ็นต์  
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 216,888.-

บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 158,251.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.96 เปอร์เซ็นต ์
- กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8,000 

บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 2,524.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 31.55 เปอร์เซ็นต์ 
- กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

10,000 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 3,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.50 เปอร์เซ็นต ์
-    กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวนเงิน 221,320.-บาท เบิกจ่าย   
     สะสมเป็นเงิน 168,202..- บาท คิดเป็นร้อยละ 76.00 เปอร์เซ็นต ์   
-    กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จ านวนเงิน 11,300.- บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน     
     7,998. บาท คิดเป็นร้อยละ 70.78 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 
99.33 เปอร์เซ็นต ์

- กิจกรรมจัดระเบียบการท าการประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 205,000.-บาท 
เบิกจ่ายสะสม 189,311.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.35 เปอร์เซ็นต ์

- กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าสาธารณูปโภค 73,332.-
บาท เบิกจ่ายสะสม 44,616.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.84 เปอร์เซ็นต์ 

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

- กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
378,000 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน 256,938.-บาทคิดเป็นร้อยละ67.97 
เปอร์เซ็นต์ 

- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
90,000.-บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ านวน 90,000.-บาทคิดเป็นร้อยละ 100.00 
เปอร์เซ็นต์ 

มติที่ประชุม     รับทราบ    
  /4.3.การติดตามผลการปฏิบัติงานฯ..... 
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4.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน เมษายน 2564 
ประธาน  ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอยางตลาด รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.ยางตลาด ส าหรับอ าเภอยางตลาด รับผิดชอบ 2 อ าเภอ คืออ าเภอยางตลาด และอ าเภอฆ้องชัย           

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

๒. เข้าส ารวจติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพ
ประมงในแหล่งน้ าชุมชนแหล่งน้ า 

๓. รับค าขอเกษตรกรที่เข้าร่วม GAP ทั้งอ าเภอยางตลาด และอ าเภอฆ้องชัย เรียบร้อยแล้ว 
๔. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน  
๕. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลหนี้สินเกษตรกร อ าเภอยางตาด และอ าเภอฆ้องชัย 
๖. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย    

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 เมษายน 2564 ดังนี้ 
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมง ศพก.หลัก อ าเภอละ 

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

2. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลหนี้สินเกษตรกร อ าเภอร่องค า และอ าเภอกมลาไสย  
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 เมษายน 2564 ดังนี้  
 

/1.โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ..... 
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1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมง ได้มอบปัจจัยการผลิต
ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลากินพืช เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

2. การส่งส ารวจแบบสถิติการประมงประจ าปี 2563 จัดส่งส านักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์  

3. ด าเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
4. ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม  
5. 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 เมษายน 2564 ดังนี้  
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมง ได้มอบปัจจัยการผลิต

ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลากินพืชทั้ง 3 อ าเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

2. ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ และประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ าเดือนเมษายน 
2564 

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

4. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลหนี้สินเกษตรกร อ าเภอสหัสขันธ์ 
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 เมษายน 2564 ดังนี้     
1. โครงการธนาคารผลผลิตร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดออกประเมินผลผลิตปลา             

หนองธรณีสงฆ์ หมู่ 3 หมู่ 5 ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ (Zoning by Agri map) ส้มแบบติดตามผลผลิตปี 2563  

พ้ืนที่อ าเภอดอนจาน 20 ปลายปี 2564 นัดหมายเกษตรกรอบรมในวันที่ 20 พฤษภา 
2562 ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอนามน 

3. ปรับปรุงข้อมูลรายได้หนี้สินอ าเภอนามน 91 ราย และอ าเภอสมเด็จ 352 ราย 
4. การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ร. 10) จัด ใน เดือนกรกฎาคม  

ได้ประสานงาน และส่วนหนังสือจากอ าเภอได้จัดตรงถึง อบต. ต าบลหนองแวง 
6. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

/ประธาน ในล าดับต่อไปฯ….. 
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ประธาน  ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปอ.กุฉินารายณ์ ส าหรับอ าเภอกุฉินารายณ์ รับผิดชอบ 2 อ าเภอ คืออ าเภอกุฉินารายณ์ และอ าเภอห้วยผึ้ง   

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าเดือน เมษายน 2564 ดังนี้   
1. ร่วมประชุมคณะ กบอ.และก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
2.  ติดตามงานโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
     (Zoning by Agri map) เพ่ือเก็บข้อมูลผลิต ปี ๒๕๖๓ ต าบลนาโก 
3. ติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลกุดหว้า ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์    
     อ าเภอกุฉินารายณ์ และต าบลค าบง ต าบลหนองอีบุตร อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
4.  ติดตามงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
5.  ติดตามงานโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต ต าบลหนองห้าง กุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
     และต าบลค าบง ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
7. ร่วมออกจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อประเมินโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือเป็นศูนย์

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการศึกษา 
7. ติดตามงานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
8. ติดตามงานโครงการศูนย์เรียนด้านการประมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
9. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย    

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธาน  การก าหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันส าคัญ ประจ าปี 2564 ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ก าหนดจัดงาน 
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564  ณ แหล่งน้ าหนองทึง  หมู่ที่ 8บ้านดอนกลาง ต าบลหัวนาค า 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี 

ครั้งที่ 2 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 (ร.10) ก าหนดจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ครั้งที่ 3 ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 (พระพันปี) ก าหนดจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ าในเขตพ้ืนที่อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ครั้งที่ 4 ประจ าเดือน กันยายน 2564 (วันประมงแห่งชาติ) ก าหนดจัดงานปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประธาน ให้ประมงอ าเภอที่เกี่ยวข้อง ส ารวจพ้ืนที่แหล่งน้ า และให้ประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่ เช่น 
เทศบาลฯ หรือ อบต. ในพ้ืนที่ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ประธาน  มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

/ ที่ประชุมฯ..... 
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ที่ประชุม ไม่มี 

ประธาน ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 

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


