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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที ่6/2564 ในวันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 
 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายวุฒิชัย วังคะฮาต   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นางสาวรัตนาวดี กิจจา           (แทน) 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. นางกฤษณา เขามีทอง  ประมงอ าเภอสหัสขันธ์  
10. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ 
11. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ าเภอสมเด็จ 
12. นายปรเมศร์ อรุณ   นักวิชาการประมงช านาญการ 
13. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
14. นายนพวิทย์ ขันแก้ว   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   
1. นายสุธีร์ ศรีเพชร   เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 

ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ/ติดภารกิจ 
- ไม่มี - 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
ประธาน 1.1 ค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5027/2564  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องการแต่งตั้ง

คณะท างานสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทาง
ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อม         
ในการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จ านวน 9 จังหวัด ส าหรับจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้แก่ บ้านกลางหมื่น หมู่ที่ 1 ต าบลกลางหมื่น อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์           
ซึ่งส านักงานประมงจังหวัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะท างานสนับสนุนการพัฒนาสร้างการ
เรียนรู้และขยายผลการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้านแบบแก่หมู่บ้าน/ชุมชน 
รวมทั้งสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานฯ อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย           
ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวทางส านักงานประมงจังหวัดฯ จะได้แจ้งให้ประมงอ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ ได้รับทราบและได้ปฏิบัติต่อไป 

มติประชุม รับทราบและพร้อมปฏิบัติ     
นายส ารวย ชมพุฒ 1.2 การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทางกลุ่มบริหารจัดการด้าน
การประมง ได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวน
ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในวันดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานกับเทศบาลต าบล
แซงบาดาล เรียบร้อยแล้ว ก าหนดการปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ าฯ ในวันพฤหัสบดีที่  22         
เดือนกรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยสังเคียบ หมูที่ 4            
บ้านเหล่าภูพาน ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  พันธุ์สัตว์น้ าที่ปล่อยมี
จ านวน 300,000 ตัว เป็นพันธุ์ปลาบึกจ านวน 69-70 ตัว ส าหรับการแต่งกายข้าราชการ
กรมประมงแต่งกายชุดกรมประมง น้ าเงินขาวบ่าแข็งแขนยาว ข้าราชการชุดเครื่องแบบปกติ
กากีแขนยาว แขกผู้มาร่วมพิธีขุดโทนสีเหลือง  และขอความอนุเคราะห์เรือตรวจการประมง 
จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานในวันดังกล่าว โดยขอ
ความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงทุกท่านได้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย 

มติประชุม รับทราบและพร้อมปฏิบัติ     
นายส ารวย ชมพุฒ 1.3 การเตรียมแผนป้องกันจากอุทกภัย ประจ าปี 2564 (ด้านการประมง) รายละเอียด 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 สรุปได้ดังนี้ 
  1. แผนด าเนินการก่อนการเกิดภัย 
  2. แผนด าเนินการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัย 

3. ให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอด าเนินการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 
4. ให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอตรวจติดตามเฝ้าระวังการ
เลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (จระเข้)  ข้อมูลจ านวนที่เลี้ยงให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือป้องกัน
การหลุดรอดออกสู่แหล่งน้ า 
5. ให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอด าเนินการประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของภัยที่อาจจะเกิดขึ้นให้เกษตรกรได้รับทราบและให้
เตรียมความพร้อมส าหรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
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6.ให้เกษตรกรติดตามการแจ้งเตือนการพยากรอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
ต่อไป 
7. ให้ประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอแจ้งเตือน/ให้ค าแนะน า
เกษตรกรเฝ้าระวังเรื่องของโรคสัตว์น้ าที่อาจจะมากับน้ า โดยเฉพาะเกษตรกรในพ้ืนที่ของ
อ าเภอห้วยเม็ก 
8.เมื่อเกิดภัยดังกล่าว ให้รายงานให้ทางอ าเภอ หรือทางจังหวัดฯ ตามล าดับขั้นตอนให้ทราบ
ทุกครั้ง เพ่ือจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้ทันท่วงที 

มติประชุม รับทราบและด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ 
ประธาน 1.4 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าจังหวัดกาฬสินธุ์ (JMC) ก าหนดปล่อย

น้ าประจ าฤดูฝน ให้เกษตรกรได้ใช้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 ให้
ประมงอ าเภอทุกท่านแจ้งให้เกษตรกรได้รับทราบด้วย โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
ยางตลาด,อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์,และอ าเภอกมลาไสย ได้รับทราบต่อไป 

มติประชุม รับทราบและด าเนินการ 
ประธาน 1.5 การรับสมัครพนักงานราชการ เฉพาะกิจ (จ้าง 1 ปี) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา กรมประมงได้รับการจัดสรรจ านวน 406 อัตรา 
ทั้งประเทศ และส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรร จ านวน 6 อัตรา การรับ
สมัครเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 สมัครทางออนไลน์เท่านั้น 
รายละเอียดการรับสมัครพนักงานดังกล่าวทางส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศ/
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดการคัดเลือกมีวิธีการอย่างไรนั้น
ต้องรอกรมประมงแจ้งให้ทราบต่อไป 

มติประชุม รบัทราบ 
ประธาน 1.6 เรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือ

เจ้าหน้าให้แต่งกายตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ก าหนด คือวันจันทร์ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบ
กรมประมง วันอังคารและวันศุกร์ ให้แต่งกายผ้าไทย ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความร่วมมือ
ด้วย โดยก าหนดการแต่งกายเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

มติประชุม รับทราบและพร้อมปฏิบัติ 
นายเสกสรร ดวงศรี 1.7 การปรับแผนจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) 

ประจ าปี 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
19 มีอ าเภอสามชัย และอ าเภอค าม่วง แจ้งเลื่อนออกไปก่อน ส่วนอ าเภออ่ืนๆ ยังคง
เหมือนเดิม 

มติประชุม รับทราบ 
นายเสกสรร ดวงศรี 1.8 การจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามโครงการที่เข้าตรวจ

มี 4 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) 2.โครงการ Smart Farmer 3.โครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 และ 4. โครงการจัดสรรที่ดินท ากิน (คทช.) ทางกลุ่มได้
ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้กรมประมงเรียบร้อยแล้ว ส าหรับการเข้าสุ่มตรวจอาจจะด าเนินการ
ในรูปแบบการประชุมติดตามแบบ Zoom ซึ่งรายละเอียดต้องรอทางกรมประมงแจ้งมาก่อน 
และก าหนดแผนปฏิบัติงานภาคสนามทางกรมได้แจ้งมาให้ทราบของจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนด 
สุ่มตรวจติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2564 และในวันที่  
2-10 สิงหาคม 2564 ส าหรับส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์จะเป็นการสุ่มตรวจติดตาม 
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เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) เป็น ศพก.ละ 2 แห่ง และโครงการ Smart 
Farmer 3 ราย รายชื่อเกษตรกรที่จะเข้าสุ่มตรวจ ต้องรอรายละเอียดก่อน ซึ่งจะแจ้งให้
ประมงอ าเภอได้รับทราบ และแจ้งเกษตรกรของโครงการดังกล่าวฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลต่อไป 

มติประชุม รับทราบและพร้อมด าเนินการ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่ 4/2564 ประจ าเดือน เมษายน 2564     

รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้เข้าร่วมประชุม     
ทาง E-mail ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ ส านักงานประมงจังหวัด กาฬสินธุ์ด้วยแล้ว   
หากมีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายเลขาส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือด าเนินการ  
แก้ไข และขอให้รับรองรายงานการประชุม    

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์      
ประธาน เชิญผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ    

ปฏิบัติงานประจ าเดือน มิถุนายน 2564 
ศูนยป์้องกันฯ  3.1 ผลปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน 2564 ดังนี้   

1. กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยง
ตัวอ่อนน้ าแดง) ได้ออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างวันที่ 1 – 2, 5 – 
7, 9 – 10, 12 – 14, 16 – 17, 19, 23 - 24 และ 26 – 27 มิถุนายน 2564 
รวม 9 ครั้ง 17 วัน 

  ผลการปฏิบัติงาน  
1.1 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือกางกั้นตาข่ายประกอบลอบยืน (ของกลางตาข่าย 

ยาว 40 เมตร กว้าง 2 เมตร จ านวน 1 ผืน ลอบยืน จ านวน 2 ลูก) บริเวณคลองห้วยเฮ 
ต าบลเหนือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็น
หลักฐานที่ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 10.24 น. ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.2 ได้ท าการจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือข่ายล้อมซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องมือ
กระทุ้งน้ า (ผู้ต้องหา 1 คนเรือเหล็กต่อกาบพร้อมเครื่องยนต์ 1 ล า ข่ายลอย ยาว 50 เมตร 
กว้าง 2 เมตร จ านวน 8 ผืน ไม้กระทุ้งน้ า 1 อัน สัตว์น้ า 2 กิโลกรัม) บริเวณอ่างเก็บน้ า
เขื่อนล าปาว บ้านหนองสามขา ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าตัว
ผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนที่ สภ.หนองกุงศรี ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา
00.30 น. คดีที่ 186/64 บัญชีของกลางล าดับที่ 131/64 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 
เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.3 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ (ของกลางลอบพับได้หรือไอ้โง่ 
ยาว 12 เมตร กว้าง จ านวน 1 ลูก) บริเวณล าห้วยยาว ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่  สภ.สหัสขันธ์          
ตาม ปจว.ข้อ 5 เวลา 12.50 น. ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.4 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือข่ายลอย ลักลอบท าการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืด
มีไข่ฯ (ของกลางข่ายลอย จ านวน 40 ผืน) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว บ้านท่าศรี           
และบ้านโนนปลาขาว ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลาง        
ลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.สหัสขันธ์ ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 10.30 น. ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2564 เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
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1.5 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือข่ายลอย ลักลอบท าการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืด
มีไข่ฯ (ของกลางข่ายลอย จ านวน 32 ผืน) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว บ้านดงน้อย และ
บ้านโนนปลาขาว ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึก
ประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.สหัสขันธ์ ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 10.40 น. ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2564 เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.6 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือข่ายลอย ลักลอบท าการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืด
มีไข่ฯ (ของกลางข่ายลอย จ านวน 24 ผืน) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว บ้านดงน้อย และ
บ้านท่าศรี ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวัน
ไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.สหัสขันธ์ ตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 11.00 น. ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2564 เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.7 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือยอขันช่อ (แพสะดุ้ง) ลักลอบท าการประมงในช่วง
ฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ฯ  (ของกลางผ้าอวนยอขันช่อ (สะดุ้ง) กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร จ านวน 
4 ผืน) บริเวณล าน้ าปาว บ้านค าบอน ต าบลยางอุ้ม อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น า
ของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.ท่าคันโท ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 11.30 
น. ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.8 ได้ท าการจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือข่ายลอยท าการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ า
จืดมีไข่ฯ (ผู้ต้องหา 2 คน ของกลางเรือเหล็กต่อกาบพร้อมเครื่องยนต์ 1 ล า ข่ายลอย  12 
ผืน ปลาสร้อยขาว 5 กิโลกรัม) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว บ้านศรีสมบูรณ์  ต าบลนิคม 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนที่ 
สภ.สหัสขันธ์ ตาม ปจว.ข้อ 8 เวลา 19.00 น. คดีที่ 176/64 บัญชีของกลางล าดับที่ 
117/64 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.9 ได้ท าการจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือข่ายลอยท าการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ า
จืดมีไข่ฯ (ผู้ต้องหา 2 คน ของกลางเรือเหล็กต่อกาบพร้อมเครื่องยนต์ 1 ล า ข่ายลอย 1 ผืน 
ปลาสร้อยขาว 2 กิโลกรัม) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว บ้านศรีสมบูรณ์  ต าบลนิคม 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนที่ 
สภ.สหัสขันธ์ ตาม ปจว.ข้อ 8 เวลา 19.00 น. คดีที่ 175/64 บัญชีของกลางล าดับที่ 
116/64 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.10 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือยอขันช่อ (แพสะดุ้ง) ลักลอบท าการประมงในช่วง
ฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ฯ(ของกลางผ้าอวนยอขันช่อ (สะดุ้ง) กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร จ านวน 
19 ผืน ปลาเบญจพรรณ 2 กิโลกรัม) บริเวณล าน้ าปาว บ้านดงบัง ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.ท่าคันโท 
ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 14.45 น. ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.11 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือยอขันช่อ (แพสะดุ้ง) ลักลอบท าการประมงในช่วง
ฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ฯ (ของกลางผ้าอวนยอขันช่อ (สะดุ้ง) กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร จ านวน 
6 ผืน ปลาเบญจพรรณ 2 กิโลกรัม) บริเวณล าน้ าปาว บ้านดงบัง ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอ  
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.ท่าคันโท 
ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 21.00 น. ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.12 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือข่ายลอย ลักลอบท าการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ า
จืดมีไข่ฯ (ของกลางข่ายลอย จ านวน 94 ผืน) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว บ้านห้วยเตย 
ต าบลสหัสขันธ์ บ้านดงน้อย และบ้านโนนปลาขาว ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
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กาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.สหัสขันธ์ ตาม ปจว.ข้อ 3 
เวลา 11.50 น. ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.13 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือข่ายลอย ลักลอบท าการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ า
จืดมีไข่ฯ (ของกลางข่ายลอย จ านวน 24 ผืน) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว บ้านนาขาม 
ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้เป็น
หลักฐานที่ สภ.ล าปาว ตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 11.30 น. ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เพ่ือ
ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.14 ได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือข่ายลอย ลักลอบท าการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ า
จืดมีไข่ฯ (ของกลางข่ายลอย จ านวน 34 ผืน) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว บ้านโคกเจริญ 
ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าของกลางลงบันทึกประจ าวันไว้
เป็นหลักฐานที่ สภ.หนองกุงศรี ตาม ปจว.ข้อ 6 เวลา 18.20 น. ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2564 เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.15 ได้ท าการจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือยอขันช่อ (แพสะดุ้ง) ท าการประมง
ในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ฯ  (ผู้ต้องหา 1 คน ของกลางผ้าอวนยอขันช่อ (สะดุ้ง) กว้าง 8 เมตร 
ยาว 8 เมตร จ านวน 1 ผืน ปลาเบญจพรรณ 0.5 กิโลกรัม) บริเวณล าพันชาด บ้านโคก
กลาง ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง
พนักงานสอบสวนที่ สภ.สามชัย ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 01.15 น. คดีที่ 165/64 บัญชีของ
กลางล าดับที่ 79/64 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.16 ได้ท าการจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือยอขันช่อ (แพสะดุ้ง) ท าการประมง
ในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ฯ  (ผู้ต้องหา 1 คน ของกลางผ้าอวนยอขันช่อ (สะดุ้ง) กว้าง 8 เมตร 
ยาว 8 เมตร จ านวน 1 ผืน ปลาเบญจพรรณ 0.5 กิโลกรัม) บริเวณล าพันชาด บ้านโคก
กลาง ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง
พนักงานสอบสวนที่ สภ.สามชัย ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 01.00 น. คดีที่ 164/64 บัญชีของ
กลางล าดับที่ 78/64 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.17 ได้ท าการจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือยอขันช่อ (แพสะดุ้ง) ท าการประมง
ในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ฯ  (ผู้ต้องหา 1 คน ของกลางผ้าอวนยอขันช่อ (สะดุ้ง) กว้าง 8 เมตร 
ยาว 8 เมตร จ านวน 1 ผืน ปลาเบญจพรรณ 1 กิโลกรัม) บริเวณล าพันชาด บ้านโคกกลาง 
ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงาน
สอบสวนที่ สภ.สามชัย ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 01.30 น. คดีที่ 166/64 บัญชีของกลาง
ล าดับที่ 78/64 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.18 ได้ท าการจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือข่ายลอยท าการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ า
จืดมีไข่ฯ (ผู้ต้องหา 1 คน ของกลางเรือหางยาวพร้อมเครื่องยนต์ 1 ล า ข่ายลอย 5 ผืน ปลา
เบญจพรรณ 0.5 กิโลกรัม) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว บ้านพักสุขใจ ต าบลภูดิน อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนที่ สภ.
ล าปาว ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 09.40 น. คดีที่ 108/64 บัญชีของกลางล าดับที่73  /64 
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.19 ได้ท าการจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือข่ายลอยท าการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ า
จืดมีไข่ฯ (ผู้ต้องหา 2 คน ของกลางเรือหางยาวพร้อมเครื่องยนต์ 1 ล า ข่ายลอย 2 ผืน ปลา
เบญจพรรณ 5 กิโลกรัม) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว บ้านพักสุขใจ ต าบลภูดิน อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนที่ สภ.
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ล าปาว ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 09.30 น. คดีที่ 107/64 บัญชีของกลางล าดับที่  72  /64 
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.20 ได้ท าการจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือยอขันช่อ (แพสะดุ้ง) ท าการประมง
ในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ฯ  (ผู้ต้องหา 1 คน ของกลางผ้าอวนยอขันช่อ (สะดุ้ง) กว้าง 8 เมตร 
ยาว 8 เมตร จ านวน 1 ผืน ปลาเบญจพรรณ 0.2 กิโลกรัม) บริเวณล าน้ าปาว บ้านดงกลาง 
ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง
พนักงานสอบสวนที่ สภ.ท่าคันโท ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 04.40 น. คดีที่ 166/64 บัญชี
ของกลางล าดับที่ 126/64 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.21 ได้ท าการจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือยอขันช่อ (แพสะดุ้ง) ท าการประมง
ในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ฯ  (ผู้ต้องหา 1 คน ของกลางผ้าอวนยอขันช่อ (สะดุ้ง) กว้าง 7.5 
เมตร ยาว 7.5 เมตร จ านวน 1 ผืน ปลาเบญจพรรณ 0.3 กิโลกรัม) บริเวณล าน้ าปาว บ้าน
ดงกลาง ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง
ส่งพนักงานสอบสวนที่ สภ.ท่าคันโท ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 05.10 น. คดีที่ 167/64 บัญชี
ของกลางล าดับที่ 127/64 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.22 ได้ท าการจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือยอขันช่อ (แพสะดุ้ง) ท าการประมง
ในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ฯ  (ผู้ต้องหา 1 คน ของกลางผ้าอวนยอขันช่อ (สะดุ้ง) กว้าง 7 เมตร 
ยาว 7 เมตร จ านวน 1 ผืน ปลาเบญจพรรณ 0.2 กิโลกรัม) บริเวณล าน้ าปาว บ้านดงกลาง 
ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง
พนักงานสอบสวนที่ สภ.ท่าคันโท ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 05.30 น. คดีที่ 168/64 บัญชี
ของกลางล าดับที่ 128/64 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

1.23 ได้ท าการจับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือยอขันช่อ (แพสะดุ้ง) ท าการประมง
ในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ฯ  (ผู้ต้องหา 1 คน ของกลางผ้าอวนยอขันช่อ (สะดุ้ง) กว้าง 8 เมตร 
ยาว 8 เมตร จ านวน 1 ผืน ปลาเบญจพรรณ 1 กิโลกรัม) บริเวณล าน้ าปาว บ้านดงกลาง 
ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง
พนักงานสอบสวนที่ สภ.ท่าคันโท ตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 05.45 น. คดีที่ 169/64 บัญชี
ของกลางล าดับที่ 129/64 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

  รวมทั้งหมด 23 คดี ผู้ต้องหา  15 ราย 
2. กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับประมงอ าเภอสหัสขันธ์
รับผิดงานประมงพ้ืนที่อ าเภอหนองกุงศรี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และประชาชนในหมู่บ้าน 
ด าเนินการปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืดในหนองกุง แหล่งน้ าประจ าหมู่บ้าน บ้านโคกเจริญ ต าบล
หนองกุงศรี อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จ านวน 
20,000 ตัว พันธุ์ปลาตะเพียนทอง จ านวน 20,000 ตัว พันธุ์ปลายี่สก จ านวน 10,000 
ตัว โดยทางผู้น าหมู่บ้านได้สนับสนุนเงินในการจัดซื้อพันธุ์ปลา จ านวน 4,000 บาท 
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์สมทบพันธุ์ปลาให้อีกจ านวนหนึ่ง  
3. กิจกรรมอ่ืนๆ 

3.1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง กรณีมีชาวประมงบ้าน
โคกเจริญ ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มาร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นขอเสนอขอผ่อนปรนท าการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี้ยงตัวอ่อน ประจ าปี 2564 
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3.2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์มาตรการบริหาร
จัดการและมาตรการท าการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน 
ประจ าปี  2564 ให้กับ พ่ีน้องชาวประมง และประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์           
บ้านโคกเจริญ ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 
3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   

ศพจ.กส. ตามแผนงานโครงการฯ / กิจกรรมฯ ที่ด าเนินการร่วมกัน ประจ าเดือน มิถุนายน 2564  
1.กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีแผนผลิตพันธุ์สัตว์น้ าทั้งปี เป็น
จ านวน  6,500,000 ตัว ซึ่งงานผลิตแผนในเดือน มิถุนายน 2564 แผนมีจ านวน 
525,200 ตัว ผลปล่อยเดือน มิถุนายน 2564 มีจ านวน 525,000 ตัว ผลปล่อยสะสมไป
แล้วทั้งสิ้น 4,920,000 ตัวแผนปล่อย พันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ ามีจ านวน 2,500,000 
ตัว ผลปล่อยสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 2,500,000 ตัว เมื่อเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ 

 2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน แผนปฏิบัติงานทั้งปี มีจ านวนฟาร์มที่
ต้องเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน มีจ านวนแผนทั้งสิ้น 488 ฟาร์ม ผลสะสมมีจ านวน 451 
ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี  2564 แผน  244 ฟาร์ม ผลสะสม 
231 ฟาร์ม แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน 132 ฟาร์ม ผล 132 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP        
กุ้งก้ามกรามต่ออายุ แผน 61 ฟาร์ม ผลสะสม 61 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรอง
โดย กมป.) แผน 44 ฟาร์ม  ผลสะสม 34 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลาน้ าจืดอ่ืนๆ              
แผน 4 ฟาร์ม ผลสะสม 2 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2564 แผน 96 ฟาร์ม ผล
สะสม 105 ฟาร์ม  มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม แผน 60 ฟาร์ม ผลสะสม 61 ฟาร์ม 
มาตรฐาน  GAP ปลานิล ( รับรองโดย กมป. )  แผน 20  ฟาร์ม  ผลสะสมมีจ านวน 20 
ฟาร์ม มาตรฐาน  GAP ปลาทะเล แผน 15 ฟาร์ม ผล 25 ฟาร์ม  ตรวจประเมินฟาร์มเดิม
ที่ได้รับการรับรองในปี 2562 และปี 2563  แผน 147 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ านวน 116 
ฟาร์ม  แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน 9 ฟาร์ม ผลสะสม 2 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม 
ต่ออายุแผน 43 ฟาร์ม ผลสะสม 38 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
แผน 90 ฟาร์ม ผลสะสม 71 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลาน้ าจืดอ่ืนๆ แผน 5 ฟาร์ม ผล
สะสม  5 ฟาร์ม ตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลของ หน่วยงานกรมประมง แผน 1 
ฟาร์ม ผลสะสม 1 ฟาร์ม ผลการรับรองมาตรฐานฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 2564 
แผนมีจ านวน 179 ฟาร์ม ผลอยู่ระหว่างด าเนินการ 
3. โครงการ Zoning by Agri-map กิจกรรมให้ค าแนะน าถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ครั้งที่ 1 เป้าหมายจ านวน 100 ราย ผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 จ านวน 
100 ราย และครั้งที่ 2 เป้าหมายจ านวน 100 ราย ผลสะสมมีจ านวน 30 ราย 
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 4. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร เป้าหมายจ านวน 2 แหล่ง (แหล่งเก่าปี 2561-2562) ให้
การสนับสนุนโดยมีการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ าชุมชน
เป้าหมายและรายงานผลจับมูลค่าสัตว์น้ า แหล่งน้ าละ 1 ครั้ง ด าเนินการจับผลผลิตเรียบร้อย
แล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2564 
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 ได้ด 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 8 ครั้ง 
  6. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   6.1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง)   
   6.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) แผน 30 ราย ผล 18 ราย  
   6.3 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) แผน 30 ราย ผล 13 ราย 
  7. ติดตามและประเมินผล โดยสนง.ประมงจังหวัดฯ ร่วมกับ ศพจ. 
   7.1 ติดตามและประเมิน (ภูมิภาค) แผน 12 ครั้ง ผล 9 ครั้ง 

6. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปี 2561-2564) 
แผน 35 ราย ผลด าเนินการแล้ว 35 ราย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ด าเนินการเข้า
ติดตามเพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ (ปี 2561-2564) แผน 
20 ราย ผล 20 ราย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปี 2561 และปี 2562 แผน 20 ราย ผล 
20 ราย เกษตรกรยื่นค าขอรับรอง (ปี 2561 -2564) แผน 20 ราย  ผล 10 ราย 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ป  2562 แผน 20 ราย ผล 10 ราย 
7. กิจกรรมจัดระเบียบการท าการประมง เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ด้านกฎหมายฯ แผนมีจ านวน 50 ราย 
ผลสะสม 39 ราย ติดตามเฝ้าระวัง คุณภาพน้ าทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
แผนมีจ านวน 6 ครั้ง  ผลสะสม 6 ครั้ง 
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8. โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า แผน 
1,000,000 ตัว ผลปล่อยสะสม 650,000 ตัว โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ปล่อยที่
แหล่งน้ าหนองทึง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 8 ต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เนื้อท่ี 91 ไร่ จ านวน 300,000 ตัว 

ประธาน ขอข้อมูลการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ าต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ปล่อย
แหล่งน้ าไหนบ้าง มีจ านวนเท่าไหร่ ผลผลิตที่ได้มีจ านวนเท่าไหร่ เพ่ือข้อมูลดังกล่าวจะได้
น าเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
ประธาน เชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจ าเดือน   

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

นายปรเมศร์ อรุณ  1.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564  
- แปลงปี 2563“กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก”  ที่ตั้งกลุ่ม บ้านเลขท่ี ๑๓๕  ม. ๒  ต.นา
เชือก  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 42 ราย  พื้นที่  374.75 ไร่   โดยนายสุรพล  ภู
ขามคม เป็นประธานกลุ่ม 
- แปลงปี 2564 “กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยบ้านโปโล อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์”                    
ที่ตั้งกลุ่ม บ้านโปโล ม. 10 ต.กมลาไสย  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 30 ราย พ้ืนที่  
151  ไร่ โดยผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ เป็น
ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) 
ผลการด าเนินงาน 
- วันที่ 18 พ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ร่วมกับ ประมงอ าเภอยางตลาด จัด
เวทีชุมชนเพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด ณ ที่ท าการกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ม. 2 ต.นาเชือก อ.ยาง
ตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
- วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ พร้อมด้วย ประมงอ าเภอ               
ยางตลาด และแปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามนาเชือก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงรับเงิน
อุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อาคาร
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (เป้าหมาย จ านวน 270 ราย จ านวน 18 อ าเภอ) 

 ผลการด าเนินงาน 
1. พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง 

    - คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง  จ านวน 270 ราย  
  - ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย  จ านวน  270 ราย 

2. พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 
  - คัดเลือกเกษตรกรผู้น า  จ านวน ๑๘ ราย 
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  3. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า  (ศพจ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบ)  
   (ตามแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตจาก ศพจ.กาฬสินธุ์ ตั้งแต่ 7 ก.ค. 64-23 ก.ค. 64) 
   ปลากินพืช  จ านวน 2,000 ตัว/ราย 

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)  จ านวน 108 ศูนย์ 
   2.2 รายใหม่ (1:1) จ านวน 9 ศูนย ์
  - แบบประเมินการเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ (ศพก.ละ 100 ราย)  จ านวน  400  ราย 

- อ.ห้วยเม็ก จ านวน 100 ราย 
- อ.ท่าคันโท จ านวน ๑๐๐ ราย 
- อ.สมเด็จ จ านวน 100 ราย 
- อ.นามน จ านวน ๑๐๐ ราย 
- ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) จ านวน 4 ครั้ง 
- วันที่ 11 มี.ค. 2564  ณ ศพก. เครือข่าย “วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบึงวิชัย ต.บึงวิชัย                  
อ.เมืองกาฬสินธุ์” 

  - วันที่ 25 มี.ค. 2564  ณ ศพก. หลัก “ศพก.อ าเภอนามน” 
  - วันที่ ๒๔ มิ.ย. 2564  ณ ศูนย์ข้าวชุมชน (เจ้าท่า) ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย 

  - วันที่ 25 มิ.ย. 2564  ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (สามัคคี) ต.สามัคคี อ.ร่องค า 
  - อ.สามชัย เลื่อนออกไปไม่มีก าหนด 
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, หนองกุงศร ี 20  
GAP ปลาดุก เมืองกาฬสินธุ ์ 1 ฟาร์มเพาะภูสิงห์ (เบทาโกร) 
GAP ปลาทะเล (ปลากะพงขาว) ห้วยเม็ก,หนองกุงศรี,เมือง 15 บ.เบทาโกร 

 

ผลการด าเนินงาน  
  1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (รายใหม่)  
     แผน  96  ฟาร์ม     ผล  111   ฟาร์ม     
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GAP กุ้งก้ามกราม   แผน    ๖0   ฟาร์ม     ผล  67  ฟาร์ม 
GAP ปลาทะเล     แผน    15   ฟาร์ม     ผล  22  ฟาร์ม 
GAP ปลานิล (กมป.)  แผน    20   ฟาร์ม     ผล  20  ฟาร์ม 

  GAP ปลาดุก     แผน    ๑   ฟาร์ม     ผล  2  ฟาร์ม 
๒. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน (เฉพาะรายใหม่ที่ สนง.ปจ.เตรียมความพร้อมและส่งค า
ขอให้หน่วยตรวจประเมิน)    ผล  34   ฟาร์ม    

GAP กุ้งก้ามกราม   ผล  23  ฟาร์ม GAP ปลาทะเล (ปลากะพงขาว)  ผล  ๑1  ฟาร์ม 
5.  โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 

 แผนการปฏิบัติงาน 
 - ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  เสนอแผนเดิม จ านวน 40 ราย 40 ไร่ 

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 เกษตรกร (รายเดิมปี 2563)  จ านวน 15 ราย ในพ้ืนที่
ต าบลกุดหว้า  อ าเภอกุฉินารายณ์) 
>>>เข้าติดตามเพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ (รายเดิมปี 63) จ านวน 
15 ราย เข้าให้ความรู้เกษตรกรอย่างน้อย 2 ครั้ง/ราย จ านวน ๓๐ ครั้ง 

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

- ระหว่างวันที่ ๘-๙ ก.พ. ๖๔ ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพจ. กาฬสินธุ์ และศพจ.
ยโสธร ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ ครั้งที่ ๑ เรื่อง ท าอาหาร
ธรรมชาติจากฟางหมัก/เลี้ยงน้ าให้ได้มาตรฐานอนิทรีย ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 15 ราย 
- ระหว่างวันที่  2 เม.ย. 2564  ประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพจ.กาฬสินธุ์ 
ด าเนินการติดตามเพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ ครั้งที่ 2 เรื่อง ข้ันตอน
การเตรียมบ่อเลี้ยงเพ่ือยื่นขอมาตรฐานอินทรีย์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 15 ราย 

 - แผนเดือน ก.ค. 64 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2563 ยื่นค าขอการรับรอง จ านวน 5 ราย 
 

6. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map)  แผนการปฏิบัติงาน   

อ าเภอ จ านวน (ราย) หมายเหตุ 
กมลาไสย 15  
เมืองกาฬสินธุ ์ 15  
กุฉินารายณ ์ 20  
สหัสขันธ ์ 15 พื้นที่อ าเภอค าม่วง 
สมเด็จ 20 พื้นที่ดอนจาน, นามน 
ห้วยเม็ก 15  

รวม 100  
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ผลการด าเนินงาน 
- ส ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร 
1.1 คัดเลือกเกษตรกร จ านวน  100  ราย 
๑.๒ ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ครั้งที่ ๑ (จ านวน 100 ราย) 
วันที่ 27 มกราคม 2564  อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๕ ราย 
วันที่ 28 มกราคม 2564  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) 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 อ.นามน  จ านวน 20 ราย (พฤษภาคม) 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 อ.ค าม่วง  จ านวน 15 ราย (พฤษภาคม) 
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม  จ านวน 30 ราย (ศพจ.กาฬสินธุ์รับผิดชอบ) 
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 อ.กมลาไสย จ านวน 15 ราย 
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ านวน 15 ราย 
7. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าแผนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.๑) ปีงบประมาณ 
2564  จ านวนเป้าหมายที่คิดงบประมาณ 7,301 ฟาร์ม (ข้อมูลจาก ศทส. กรมประมง ตามตัวชี้วัด
รอบท่ี 2/2564) 
ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ อ าเภอ เป้าหมาย (ฟาร์ม) ด าเนินการปรับปรุงสมบูรณ์ (ราย) คิดเป็น (%) 

1 ยางตลาด 2,794 878 31.42 

2 กมลาไสย 1,050 692 65.90 

3 กุฉินารายณ์ 784 514 65.56 

4 เมืองกาฬสินธุ ์ 799 247 30.91 

5 สหัสขันธ ์ 192 0 0.00 

6 สมเด็จ 523 587 112.24 

7 ฆ้องชัย 130 128 98.46 

8 ร่องค า 313 159 50.80 

9 หนองกุงศรี 116 18 15.52 

10 ห้วยผ้ึง 181 134 74.03 

11 ห้วยเม็ก 369 355 96.21 

12 ท่าคันโท 111 109 98.20 

13 ดอนจาน 823 468 56.87 

14 นามน 83 89 107.23 
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15 ค าม่วง 80 0 0.00 

16 เขาวง 353 343 97.17 

17 สามชยั 11 34 309.09 

18 นาค ู 183 177 96.72 

รวม 8,895 4,932 55.45 

ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ก.ค. 2564 (จ านวน 4,932 ฟาร์ม : ข้อมูลที่ปรบัปรุงสมบรูณ์ คือ ข้อมูลทีม่ีทั้งข้อมูลลูกพันธุ์
สัตว์น้ า และข้อมูลรายได้หนีส้ิน) 

ประธาน ขอความร่วมมือประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าแต่ละอ าเภอให้เร่งด าเนินการ
กรอกข้อมูลปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนดและใน
ส่วนข้อมูลของเกษตรกรอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ มอบหมายเพ่ิมเติมให้คุณพอพงษ์ กาบเกษร 
และคุณเพลิน โตเกษม กรอกข้อมูลในเบื้องต้นไปก่อน จนกว่าประมงอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
คนใหม่จะเข้ามารับต าแหน่ง 

มติที่ประชุม  พร้อมด าเนินการและพร้อมปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. โครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวดักาฬสินธุ์ 
1. โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต  กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินประจ า
ไร่นา  เป้าหมาย  จ านวน  420  ราย  18  อ าเภอ 

  ผลการด าเนินการ 
  - คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 420 ราย  
  - สนับสนุนปัจจัยการผลิต (12 ก.ค. 64-16 ก.ค. 64) 
  1. ปลานิล จ านวน 2 ถุง/ราย (400 ตัว) 
  2. ปลาตะเพียน จ านวน 2 ถุง/ราย (400 ตัว) 
  3. อาหารปลากินพืช จ านวน 1 กระสอบ/ราย 
  4. ปูนขาว จ านวน 5 กระสอบ (50 กก.) 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
ประธาน  เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน      
นายส ารวย ชมพุฒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (รายงานต่อที่ประชุม) ตามแผนงานฯ/

โครงการฯ/ กิจกรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้     
1. โครงการธนาคารสินคา้เกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 แห่ง (ปี 2561-
2562) เป็นการติดตามผลการเก็บข้อมูลผลผลิตโครงการฯ เป้าหมายติดตามผลการเก็บ
ข้อมูล แห่งละ 10 ครั้งรวมเป็น 20 ครั้ง ผลการด าเนินงานสะสมมีจ านวน 1๔ และในวันที่ 
๒๙ มิถุนายน 2564 ทางกลุ่มฯ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ าหนองน้ าค ามะโฮ พัฒนาแหล่ง
น้ า หนองน้ าค ามะโฮ อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  
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  2. โครงการจัดระเบียบการท าการประมง (การควบคุมการท าการประมง) แผนประจ าปี
งบประมาณ 2564 มีจ านวน 432 ครั้ง ผลสะสมการปฏิบัติงาน จ านวน ๓๒๔ 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. รายงานข้อมูลใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน แผนมี
จ านวน ๔๕๙ ราย ผลสะสมการปฏิบัติงานด าเนินการไปแล้วเป็นจ านวน ๓๕๙ ราย ทางกลุ่ม
ฯ ได้จัดส่งข้อมูลให้กรมประมงเรียบร้อยแล้ว 
5 แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป้าหมายมี
จ านวน 18 อ าเภอ ผลด าเนินการแจ้งเตือนแล้วจ านวน 18 อ าเภอ .  
๖ แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยอุทกภัย ปี 2564  แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
เป้าหมายมีจ านวน 18 อ าเภอ ผลด าเนินการแจ้งเตือนแล้วจ านวน 18 อ าเภอ .  
๗ ช่วยเหลือวาตภัย ปี 2564 แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากระชังบ้านโคกกลางเหนือ หมู่ที่ 
๕ ต าบลหัวหิน อ าเภอห้วยเม็ก เกษตรกร จ านวน ๕ ราย วงเงินช่วยเหลือ จ านวน ๕๓,๕๕๐ 
บาท  (ใช้งบประมาณ อบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก)  
๘. ติดตามสัตว์น้ าควบคุม (ฟาร์มเลี้ยงจระเข้) แผนปฏิบัติงานมีจ านวน 10 ครั้ง ผลสะสม
ด าเนินการไปแล้ว มีจ านวน ๖ ครั้ง และมอบหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ จ านวน ๑๔ ราย 
๙. การติดตามด าเนินคดี เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน        
ที่อุทธรณ์ มีจ านวน ๓ ราย ที่อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์    
ออกปฏิบัติงานควบคุม เฝ้าระวังและตรวจปราบปรามผู้ฝ่าฝืน พรก .ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน
เขตพ้ืนที่ อ าเภอสหัสขันธ์ ซึ่งได้พบเครื่องมือลอบพับได้ (ไอ้โง่) จ านวน ๑๔ ตอน ยาว ๔ 
เมตร และเครื่องมือลอบยืน เรียงแถวติดต่อกัน จ านวน ๑๑ อัน การกั้นทางเดินของสัตว์น้ า 
ซึ่งมีความผิดตามมาตรา ๖๗(๒) และมาตรา ๖๓ ไม่พบผู้กระท าความผิด จึงได้รื้อถอนของ
กลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.สหัสขันธ์ ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

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 80.23 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามตัวชี้วัด      
ที่กรมประมงได้ก าหนดไว้ รายละเอียด ดังนี้ 
- แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 569,970.-บาท 

เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 552,020.-บาท คิดเป็นร้อยละ 96.85 เปอร์เซ็นต์  
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- 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 เปอร์เซ็นต์    
-    กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จ านวนเงิน 11,300.- บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน     
     7,998. บาท คิดเป็นร้อยละ 70.78 เปอร์เซ็นต ์
- 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 เปอร์เซ็นต ์

- 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 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน มิถุนายน  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 
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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 มิถุนายน 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 15 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 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  
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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 มิถุนายน 2564 ดังนี้     
1. โครงการธนาคารผลผลิตร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดออกประเมินผลผลิตปลา             

หนองธรณีสงฆ์ หมู่ 3 หมู่ 5 ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ (Zoning by Agri map)  
3. ปรับปรุงข้อมูลรายได้หนี้สินอ าเภอนามน 200 ราย และอ าเภอสมเด็จ 500 ราย 
4. การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ร. 10) จัด ใน เดือนกรกฎาคม  

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

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน  ในล าดับต่อไป เชิญประมงอ าเภอกุฉินารายณ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปอ.กุฉินารายณ์ ส าหรับอ าเภอกุฉินารายณ์ รับผิดชอบ 2 อ าเภอ คืออ าเภอกุฉินารายณ์ และอ าเภอห้วยผึ้ง   

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

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

มติที่ประชุม รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
ประธาน  4.1 การประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 เดือนสิงหาคม 2564                  

การจัดระเบียบการท าการประมงด้วยยอขันช่อ (แพสะดุ้ง) ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว 
นายส ารวย ชมพุฒ   เพ่ือเป็นการพิจารณาการจัดระเบียบการท าการประมงด้วยยอขันช่อ (แพสะดุ้ง)                      

ให้ถูกต้องตาม พรก. 2558 และทีแก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนของรายละเอียดทางกลุ่มบริหารฯ 
จะแจ้งให้ประมงอ าเภอทุกท่านได้รับทราบ ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 



19 
 

ประธาน 4.2 การด าเนินงานตามแบบประเมินตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 2/2564 มอบหมายให้คุณ
พอพงษ์ กาบเกษร รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้รอบที่ 2/2564 ทั้ง 3 กลุ่ม ส่งให้
กรมประมงให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดทุกครั้ง พร้อมทั้งมอบหมายให้ด าเนินงานปรับปรุง
เว็บไซด์ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน 

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธาน  มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 

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


