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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  

ประจ าเดือน กันยายน 2564 ครั้งที ่9/2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 
 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายวุฒิชัย วังคะฮาต   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายจารึก นาชัยเพิ่ม   ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 

กาฬสินธุ์ 
3. นายสุธีร์ ศรีเพชร    (แทน) ผู้อ้านวยการศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมง 

น้้าจืดกาฬสินธุ์   
4. นายส้ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
5. นายเสกสรร ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  
6. นางสายฝน เสียงหวาน  ประมงอ้าเภอกมลาไสย 
7. นายวุฒิชัย วังคะฮาต   ประมงอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
8. นางกฤษณา เขามีทอง  ประมงอ้าเภอสหัสขันธ์  
9. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ้าเภอกุฉินารายณ์ 
10. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ้าเภอสมเด็จ 
11. นายปรเมศร์ อรุณ   นักวิชาการประมงช้านาญการ 
12. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน  
13. นายนพวิทย์ ขันแก้ว   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  
14. นางสาวประภาสิริ แสนสอาด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
15. นายพอพงศ์ กาบเกษร  นักวิชาการประมง   
16. นางสาวเกษสุดา จันทสา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
17. นายประยูร ฤทธิ์เรือง   พนักงานขับรถยนต์ 
18. นางสาวละอองดาว โต้ชาลี    พนักงานสถานที่     
19. นายไสว  อาสาพนม              ยามรักษาความปลอดภัย     
20. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  
21.  นางสาวอัจฉราพร ศรีนิล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
22. นายอาทิตย์ เมฆประยูร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
23. นางสาวภานุมาศ ภูชะโอม  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
24. นางสาวประภาวดี โคตะนนท์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

 

/26.นายทศพล วิชัยวงค์..... 
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25. นายทศพล วิชัยวงค์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
26. นายศักดิ์ชาย สมสาย   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   

ผู้เข้าร่วมประชุม   
- ไม่มี – 

 
ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ/ติดภารกิจ  

1. นางจินตนา แก้วบุญ  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  ติดราชการ 
 2.  นายทองสุข ฝาเทพ  ประมงอ้าเภอยางตลาด  ลาปุวย   
 3. นางสาวคัทลียา แสนสงค์ นักวิชาการประมง   ลาพักผ่อน   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                /เริ่มประชุมเวลา….. 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.   
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุม  
กล่าวเปิดประชุมและด้าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้         

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน 1.1.การจัดกิจกรรมวันน้อมร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร        
13 ตุลาคม 2564 มอบกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ด้าเนินการ ดังนี้  

 1. น้าเสนอภาพพระราชกรณียกิจ เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
 2. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ ระหว่างวันที่ 1 -31   

ตุลาคม 2564 ในบริเวณสถานที่ตั้งหน่วยงาน  
 3. จัดเตรียมพวงมาลา จ้านวน 1 พวง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 พร้อมให้ข้าราชการร่วม 

วางพวงมาลา ในวันดังกล่าวด้วย ณ ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  (การแต่งกายชุด 
ข้าราชการปกติขาว)  

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด้าเนินการ 
ประธาน  1.2. การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ้าปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564  

มอบกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ด้าเนินการจัดหาต้นไม้ที่จะน้ามาปลูก พร้อมทั้งรายงาน
สรุปผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งให้กองตรวจราชการตามรายละเอียดหนังสือกองตรวจ
ราชการ ที่ กษ 0532.1/ว1918 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามระยะเวลาที่ก้าหนดต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด้าเนินการ 
ประธาน 1.3. การแจ้งเตือนน้้าชีล้นตลิ่ง ที่รับมาจากจังหวัดชัยภูมิ,ขอนแก่น,สารคาม,และจังหวัด

ร้อยเอ็ด, มีผลกระทบในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในอ้าเภอฆ้องชัย,อ้าเภอร่องค้า และอ้าเภอ
กมลาไสย โดยมอบกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงแจ้งเตือนให้ประมงอ้าเภอในเขตพ้ืนที่
ดังกล่าวอาจจะได้รับผลกระทบ แจ้งเตือนให้เกษตรกรได้เฝูาระวังเรื่องของกระชังปลา      
บ่อปลา บ่อกุ้ง พร้อมทั้งโรคสัตว์น้้าที่อาจจะมาจากน้้า ต่างๆ ให้เกษตรกรได้รับทราบและ
เตรียมความพร้อมในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ประมงอ้าเภอต่างๆ ได้ตรวจสอบความพร้อม      
เรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ.1) ให้เป็นปัจจุบัน และถ้าหาก
เกิดเหตุการณ์น้้ าท่วมดังกล่าว ให้ประมงอ้าเภอในเขตพ้ืนที่ต่ างๆ ให้รีบรายงาน              
ให้กลุ่มบริหารจัดการฯ ทราบโดยด่วน เพ่ือทางกลุ่มฯ จะได้รวบรวมรายงานความเสียหายให้
กรมประมงได้รับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด้าเนินการ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่ 7-8/2564 ประจ้าเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564     

รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้เข้าร่วมประชุม     
ทาง E-mail ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ ส้านักงานประมงจังหวัด กาฬสินธุ์ด้วยแล้ว   
หากมีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝุายเลขาส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือด้าเนินการ  
แก้ไข และขอให้รับรองรายงานการประชุม    

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7-8/2564 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์      
ประธาน ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณ ศูนย์ปูองกันฯ และศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์ ที่ให้ความ

ร่วมมือในการขับเคลื่อนงานของกรมประมง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานประจ้าปี 

/งบประมาณ 2564..... 
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งบประมาณ 2564 เป็นไปด้วยดีทุกครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความร่วมมือจากทั้งสองหน่วยฯ อย่างเช่นเคย ทั้งนี้ เชิญผู้อ้านวยการศูนย์ปูองกันและ
ปราบปรามประมงน้้าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ศูนยป์้องกันฯ  3.1 ผลปฏิบัติงานเดือน ดังนี้   
1. รายงานผลคดีการกระท้าความผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 โดยสรุป ดังนี้ 

กระท้าผิดทั่วไป รายละเอียด ดังนี้ 
- ใช้กระแสไฟฟูา    จ้านวน 3 คดี   ผู้ต้องหา 2 ราย 
- ใช้อวนลากทับตลิ่ง/อวนทับตลิ่ง  จ้านวน 5 คด ี ไม่มีผู้ต้องหา 
- ใช้ลอบพับได้หรือไอ้โง่   จ้านวน  3 คดี  ไม่มีผู้ต้องหา 
- ใช้เครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้้า จ้านวน  14 คดี  ไม่มีผู้ต้องหา 
- ใช้อวนหรือข่ายล้อมจับ   จ้านวน  6 คดี  ผู้ต้องหา 5 ราย 
- ใช้อวนหรือข่าย(ประกอบเครื่องมือกระทุ้งน้้า)  จ้านวน  1 คดี  ผู้ต้องหา 1 ราย 
    รวมคดี จ านวน 38 คดี  ผู้ต้องหา 9 ราย 
กระท้าผิดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้้า รายละเอียด ดังนี้ 
- ใช้ข่ายลอย    จ้านวน 6 คดี   ผู้ต้องหา 1 ราย 
- ใช้แห     จ้านวน 1 คดี ผู้ต้องหา 1 ราย 
- ใช้เรือยนต์ประกอบไฟล่อ   จ้านวน 3 คดี   ผู้ต้องหา 3 ราย 

รวมคดี จ านวน 10 คดี  ผู้ต้องหา 5 ราย 
กระท้าผิดฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ รายละเอียด ดังนี้ 
- ใช้ข่ายลอย    จ้านวน 28 คดี   ผู้ต้องหา 7 ราย 
- ใช้ยอขันช่อ(ปากกว้างเกิน 2 เมตร)  จ้านวน 23 คดี ผู้ต้องหา 12 ราย 

รวมคดี จ านวน 51 คดี  ผู้ต้องหา 19 ราย 
รวมคดีทั้งหมด จ านวน 99 คดี ผู้ต้องหา 32 ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ้าเดือน กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 
3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   

ศพจ.กส. ตามแผนงานโครงการฯ / กิจกรรมฯ ที่ด้าเนินการร่วมกัน ประจ้าเดือน กันยายน 2564  
1.กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้า ประจ้าปีงบประมาณ 2564 มีแผนผลิตพันธุ์สัตว์น้้าทั้งปี   
เป็นจ้านวน  6,500,000 ตัว ซึ่งงานผลิตแผนในเดือน กันยายน 2564 แผนมีจ้านวน 
525,200 ตัว ผลปล่อยเดือน กันยายน 2564 มีจ้านวน 500,000 ตัว ผลปล่อยสะสม  
ไปแล้วทั้ งสิ้น  6,500,690 ตัวแผนปล่อย พันธุ์กุ้ งก้ามกรามลงแหล่งน้้ ามีจ้านวน 
2,500,000 ตัว ผลปล่อยสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 2,500,000 ตัว เมื่อเดือน พฤษภาคม 
2564 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน แผนปฏิบัติงานทั้งปี มีจ้านวนฟาร์ม     
ที่ต้องเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน มีจ้านวนแผนทั้งสิ้น 488 ฟาร์ม เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
3. ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนื่องในปี  2564 แผน  244 ฟาร์ม เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ 

/3.โครงการฯ..... 
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3. โครงการ Zoning by Agri-map กิจกรรมให้ค้าแนะน้าถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ครั้งที่ 1 เปูาหมายจ้านวน 100 ราย ผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 จ้านวน 
100 ราย และครั้งที่ 2 เปูาหมายจ้านวน 100 ราย เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
4. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร เปูาหมายจ้านวน 2 แหล่ง (แหล่งเก่าปี 2561-2562)   
ให้การสนับสนุนโดยมีการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้้าที่จับใช้ประโยชน์ในแหล่งน้้าชุมชน
เปูาหมายและรายงานผลจับมูลค่าสัตว์น้้า แหล่งน้้าละ 1 ครั้ง ด้าเนินการจับผลผลิตเรียบร้อย
แล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2564 
5.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย      
บ้านโปโล อ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์) จ้านวน 1 แปลง เกษตรกรมีจ้านวน 30 ราย   
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
6. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้าเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปี 2561-2564) 
แผน 35 ราย ผลด้าเนินการแล้ว 35 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
7. กิจกรรมจัดระเบียบการท้าการประมง เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้    
ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม ด้านกฎหมายฯ แผนมีจ้านวน   
50 ราย เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
8. โครงการ ฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ ปลาและสัตว์น้้ าจืดของไ ทย ผลิต พันธุ์ สั ตว์น้้ า               
แผน 1,000,000 ตัว เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน เชิญกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจ้าเดือน   

กันยายน 2564   
นายปรเมศร์ อรุณ  3.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (รายงานต่อที่ประชุม) จ้านวน  8  โครงการ 

ดังนี้  
1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 
- แปลงปี 2563 “กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก” ที่ตั้งกลุ่ม บ้านเลขที่ ๑๓๕  หมู่ที่  ๒  
ต้าบลนาเชือก อ้าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน 42 ราย  พ้ืนที่  374.75 ไร่   
โดยนายสุรพล  ภูขามคม เป็นประธานกลุ่ม 
- แปลงปี 2564 “กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยบ้านโปโล อ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์”                    
ที่ตั้งกลุ่ม บ้านโปโล ม. 10 ต.กมลาไสย  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์ จ้านวน 30 ราย  พ้ืนที่  
151 ไร่ โดยผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์ เป็นผู้จัดการ
แปลง (ภาคราชการ)  ผลการด าเนินงาน 
-   วันที่ 30 กันยายน 2564 จัดประชุมผลการด้าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม) ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ณ ที่ท้าการกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามนาเชือก หมู่ 2 ต้าบลนาเชือกอ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด   งบประมาณ 
1,228,000 บาท (จัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว)(งบโควิด-19) 

/กิจกรรมฯ..... 
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กิจกรรม จ านวน หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวม
งบประมาณ 

(บาท) 
จัดซื้อจัดจ้าง 

(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบ 

    
 

 
 

การจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและวัสดุการเกษตร 
   

 
 

 
1.รถฟาร์มแทรกเตอร ์

   
 

 
 
 

วันท่ี 16 
ก.ย.64 

  1.1 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า 1 คัน 648,700 648,700 540,000 
  1.2 ใบมีดดันหน้าขนาด 1800 มิลลิเมตร 1 ชุด 57,500 57,500 50,000 
  1.3 ผานพรวน 1 ชุด 48,200 48,200 39,000 
    754,400 629,000 
2.เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ าได้ 1,750 
ลิตรต่อนาที 

4 เครื่อง 63,400 253,600 253,600 

3.ชุดถังหมักจุลินทรีย ์
   

 
 

วันท่ี 20 
ก.ย. 64     3.1 ปั้มลม แรงดันลมไม่น้อยกว่า 0.025 Mpa 40 เครื่อง 1,150 46,000 46,000 

    3.2 ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 40 ถัง 750 30,000 30,000 
    3.3 สายลมออกซเิจน ยาวไม่นอ้ยกว่า 100 เมตร 40 ม้วน 250 10,000 10,000 
    3.4 หัวทราย ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 160 หัว 15 2,400 2,400 
     88,400  
4.ปูนขาว ชนิดแคลเซียมแม็กนีเซยีมคาร์บอเนต (โดโลไมท์) 32,900 กิโลกรมั 4 131,600 131,600 วันท่ี 12 

ก.ย. 64 
รวมท้ังสิ้น       1,228,000 1,102,600  

 

2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (เป้าหมาย จ านวน 270 ราย จ านวน 18 อ าเภอ) 
ผลการด าเนินงาน 
1. พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง 
- คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง  จ้านวน   270   ราย  
- ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย  จ้านวน   270  ราย 
2. พัฒนาผู้น้าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 
- คัดเลือกเกษตรกรผู้น้า  จ้านวน   ๑๘   ราย 
3. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้า  (ศพจ.กาฬสินธุ์  เป็นผู้รับผิดชอบ) : ปลากินพืช จ้านวน 2,000 ตัว/ราย 
- เดือน ก.ค. 2564    จ้านวน   270   ราย 
4. สนับสนุนอาหารสัตว์น้้า  (20 กก./ราย และผู้น้าเพิ่ม 40 กก.) 
- เดือน ก.ค 64    จ้านวน  120   ราย 
- เดือน  ส.ค. 64    จ้านวน  150  ราย 
๕. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม จ้านวน  18  ครั้ง 
3. โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)  
ผลการด าเนินงาน 
 -  พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง 
 1. ศูนย์หลัก  จ้านวน 18  ศูนย์   
 2. ศูนย์เครือข่าย (108 ศูนย์) ขออนุมัติซื้อปัจจัย 216,000 บาท  18 อ้าเภอ 

/2.1 รายเดิม..... 
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 2.1 รายเดิม (6:1)  จ้านวน 108 ศูนย์ 
 2.2 รายใหม่ (1:1) จ้านวน 18 ศูนย ์
 - แบบประเมินการเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ (ศพก.ละ 100 ราย)  จ านวน  1,800  ราย 

- ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) จ านวน 16 ครั้ง 
 - อ.ฆ้องชัย, อ.กุฉินารายณ์  ยกเลิกการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 

4.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (Food Safety) 
ผลการด าเนินงาน 

      1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด (รายใหม่) 
    แผน  96  ฟาร์ม       ผล  123   ฟาร์ม    

GAP กุ้งก้ามกราม   แผน    ๖0   ฟาร์ม     ผล  79  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.เตรียมความพร้อมและส่ง     
ค าขอให้หน่วยตรวจประเมิน)   ผล  ๘๖   ฟาร์ม    
GAP กุ้งก้ามกราม      ผล  4๖  ฟาร์ม 
GAP ปลาทะเล (ปลากะพงขาว)  ผล  22  ฟาร์ม 
GAP ปลานิล (กมป.)    ผล  ๑๖  ฟาร์ม 

 GAP ปลาดุก      ผล  2  ฟาร์ม 
แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2565    แผน    9๙   ฟาร์ม  
มาตรฐาน  GAP  กุ้งก้ามกราม        จ้านวน  ๕0  ฟาร์ม 
มาตรฐาน  GAP ปลานิล (กมป.)      จ้านวน  ๓๖  ฟาร์ม 
มาตรฐาน  GAP ปลาดุก               จ้านวน  1๐  ฟาร์ม 
มาตรฐาน  GAP ปลาทะเล            จ้านวน    ๓  ฟาร์ม 

มาตรฐาน อ าเภอ จ านวน (ฟาร์ม) หมายเหตุ 
GAP กุ้งก้ามกราม เมืองกาฬสินธุ ์ 20  

ยางตลาด 30  
GAP ปลานลิ (กมป.) เมืองกาฬสินธุ์, ยางตลาด ๑๖ อนุบาลปลานลิ (เบทาโกร) 
GAP ปลานลิ (กมป.) สหัสขันธ์, หนองกุงศร ี 20 ปลานิลกระชัง  
GAP ปลาดุก กมลาไสย 1๐  
GAP ปลาทะเล (ปลากะพงขาว) ห้วยเม็ก ๓ บ.เบทาโกร 
5.  โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์  แผนการปฏิบัติงาน  

 - ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  เสนอแผนเดิม  จ้านวน 40 ราย 40 ไร่ 
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 เกษตรกร (รายเดิมปี 2563)  จ้านวน 15 ราย ในพ้ืนที่
ต้าบลกุดหว้า อ้าเภอกุฉินารายณ์) 
 

/เข้าติดตามเพ่ือสร้างเสริมฯ..... 
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>>>เข้าติดตามเพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ (รายเดิมปี 63) จ้านวน 
15 ราย เข้าให้ความรู้เกษตรกรอย่างน้อย 2 ครั้ง/ราย จ้านวน ๓๐ ครั้ง 

 >>>เกษตรกรยื่นค้าขอรับการรับรอง (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2563)  จ้านวน 5 ราย ๕ ไร่ 
 ผลการด าเนินงาน 

-  ด าเนินการสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ และเข้าติดตามผลการ
ด าเนินงานเกษตรกรรายเดิมปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  
-  ประเมินความรู้หลังจากการสร้างองค์ความรู้ ครั้งที่ ๒ และติดตามผลการด าเนินงานเกษตรกร      
ยื่นค าขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ านวน ๕ ราย ๕ ไร่ 

 

6. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) 
ผลการด าเนินงาน   - ส้ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร 
1.1 คัดเลือกเกษตรกร จ านวน  100  ราย 
๑.๒ ให้ค้าแนะน้า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ครั้งที่ ๑ (จ านวน 100 ราย) 
1.3 ให้ค้าแนะน้า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ครั้งที่ ๒ (จ านวน 100 ราย) 
1.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม  จ านวน 100 ราย (ศพจ.กาฬสินธุ์รับผิดชอบ) 
1.5 ติดตามและประเมินผล 
 -  ติดตามและประเมินผล (รายเก่า ปี 2563)  จ านวน  200  ราย 
 -  ติดตามและประเมินผล (รายใหม่ ปี 2564)  จ านวน  100  ราย 
แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2565 

อ าเภอ จ านวน (ราย) หมายเหตุ 
กุฉินารายณ์ 1๐  
ดอนจาน 1๐  
เขาวง 10  
ท่าคันโท 1๐  
เมืองกาฬสินธุ์ ๑๐  

รวม 50  
 

7. โครงการปรับปรงุข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
 แผนการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ.๑) ปีงบประมาณ 2564  จ้านวนเปูาหมายที่คิด
งบประมาณ 7,301 ฟาร์ม (ข้อมูลจาก ศทส. กรมประมง ตามตัวชี้วัดรอบท่ี 2/2564) 
ผลการด าเนินงาน   - ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
8. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

       1. โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต  กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินประจ าไร่นา 
  เปูาหมาย  จ้านวน  420  ราย  18  อ้าเภอ 

/ผลการด้าเนินการ..... 
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  ผลการด าเนินการ 
  - คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 420 ราย  
  - สนับสนุนปัจจัยการผลิต (12 ก.ค. 64-16 ก.ค. 64)  ครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว 
  1. ปลานิล จ้านวน 2 ถุง/ราย (400 ตัว) 
  2. ปลาตะเพียน จ้านวน 2 ถุง/ราย (400 ตัว) 
  3. อาหารปลากินพืช จ้านวน 1 กระสอบ/ราย 
  2. ปูนขาว จ้านวน 5 กระสอบ (50 กก.) 
นายเสกสรร ดวงศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ขอเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์เปิดให้ 

การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือการบริโภค จีเอพี มกษ.7436 รายละเอียด          
จะจัดส่งให้กับประมงอ้าเภอทุกท่านได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด้าเนินการ 
ประธาน  เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน      
นายส ารวย ชมพุฒ    กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (รายงานต่อที่ประชุม) ตามแผนงานฯ/โครงการฯ/ 

กิจกรรมฯ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้     
1. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจ้าปีงบประมาณ 2564 จ้านวน 2 แห่ง (ปี 2561-
2562) เป็นการติดตามผลการเก็บข้อมูลผลผลิตโครงการฯ เปูาหมายติดตามผลการเก็บ
ข้อมูล แห่งละ 10 ครั้งรวมเป็น 20 ครั้ง ผลการด้าเนินงานสะสมมีจ้านวน 1๔ และในวันที่ 
๒๙ มิถุนายน 2564 ทางกลุ่มฯ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้้าหนองน้้าค้ามะโฮ พัฒนา
แหล่งน้้า หนองน้้าค้ามะโฮ อ้าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  และแผนปฏิบัติงาน ประจ้าปี
งบประมาณ 2565 ทางกลุ่มฯ ได้จัดส่งข้อมูลผลการคัดเลือกแหล่งน้้าให้กรมประมงแล้ว     
คือหนองเจ้าปูุ เนื้อที่ 30 ไร่ อ้าเภอกุฉินารายณ์ ผลการพิจารณา กรมประมงจะแจ้งให้ทราบ
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

  2. โครงการจัดระเบียบการท าการประมง (การควบคุมการท้าการประมง) แผนประจ้าปี
งบประมาณ 2564 มีจ้านวน 432 ครั้ง ผลสะสมการปฏิบัติงาน จ้านวน ๓๒๔ ครั้ง 
3. รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563/2564 ทางกรมฯ ได้ก้าหนดให้แต่ละจังหวัด
รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมประมงทราบๆ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ซึ่งทางกลุ่ม
บริหารฯ ได้ด้าเนินการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กรมประมงได้ก้าหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
ขอความร่วมมือให้ประมงอ้าเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ้าแต่ละอ้าเภอได้รายงานภัย
แล้ง (ถ้ามี) ให้กลุ่มบริหารจัดการฯ เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กรมประมงได้รับทราบต่อไป 

 4. รายงานข้อมูลใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน แผนมี
จ้านวน ๔๕๙ ราย ผลสะสมการปฏิบัติงานด้าเนินการไปแล้วเป็นจ้านวน ๓๕๙ ราย         
ทางกลุ่มฯ ได้จัดส่งข้อมูลให้กรมประมงเรียบร้อยแล้ว 
5 แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เปูาหมายมี
จ้านวน 18 อ้าเภอ ผลด้าเนินการแจ้งเตือนแล้วจ้านวน 18 อ้าเภอ  
. ๖ แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยอุทกภัย ปี 2564  แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
เปูาหมายมีจ้านวน 18 อ้าเภอ ผลด้าเนินการแจ้งเตือนแล้วจ้านวน 18 อ้าเภอ .  

/7.ติดตามสัตว์น้้าควบคุมฯ..... 
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7. ติดตามสัตว์น้ าควบคุม (ฟาร์มเลี้ยงจระเข้) แผนปฏิบัติงานมีจ้านวน 10 ครั้ง ผลสะสม
ด้าเนินการไปแล้ว มีจ้านวน ๖ ครั้ง และมอบหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ    
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ จ้านวน ๑๔ ราย 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
3.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน กันยายน 2564 

ประธาน  ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอกมลาไสย รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.กมลาไสย ส้าหรับอ้าเภอกมลาไสย รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ คืออ้าเภอกมลาไสย และอ้าเภอร่องค้า    

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์   
ดังนี้ 
1. วันที่ 24-25 กันยายน 2564 จัดฝึกอบรมโครงการ กบร้องก้องกาฬสินธุ์ ประจ้าปี

งบประมาณ 2564 ณ ที่ว่าการอ้าเภอกมลาไสย จ้านวน 100 ราย 
2.  วันที่ 27-28 กันยายน 2564 จัดฝึกอบรมโครงการ กบร้องก้องกาฬสินธุ์ ประจ้าปี

งบประมาณ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ของนางวิไล เยาวะเรศ หมู่ที่ 2 ต้าบล
สามัคคี อ้าเภอร่องค้า จ้านวน 100 ราย 

3. มอบปัจจัยการผลิตโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วทั้ง 2 อ้าเภอ 

4. ด้าเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ.1) เกษตรกร 
อ้าเภอร่องค้า และอ้าเภอกมลาไสย  

5. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง  
(Zoning by Agri-Map) ปี 2563 จ้านวน 15 ราย 

6. ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ้าเภอ และประชุมก้านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ้าเดือน กันยายน . 2564  
7. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ้าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย     

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน  ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอสหัสขันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ปอ.สหัสขันธ์ ส้าหรับอ้าเภอสหัสขันธ์ รับผิดชอบ 3 อ้าเภอ คืออ้าเภอสหัสขันธ์ อ้าเภอค้าม่วง และอ้าเภอ

หนองกุงศรี ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ ดังนี้  
1. วันที่ 25-26 กันยายน 2564 จัดฝึกอบรมโครงการ กบร้องก้องกาฬสินธุ์ ประจ้าปี

งบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลต้าบลโนนบุรี อ้าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ้านวน 100 ราย 

2. วันที่ 27-28 กันยายน 2564 จัดฝึกอบรมโครงการ กบร้องก้องกาฬสินธุ์ ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม กศน. อ้าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน 
100 ราย 

3. ด้าเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ.1) 
เกษตรกร จ้านวน 3 อ้าเภอ ให้เป็นปัจจุบัน 

4. ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ้าเภอ และประชุมก้านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ้าเดือน กันยายน . 2564  
/5.ชี้แจงโครงการส่งเสริมฯ..... 
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5. ชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง  
(Zoning by Agri-Map) ต้าบลหนองห้าง อ้าเภอสหัสขันธ์ 

6. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ้าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ้าทุกเดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน  ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอสมเด็จ รายงานผลการปฏิบัติงาน    
ปอ.สมเด็จ ส้าหรับอ้าเภอสมเด็จ รับผิดชอบ 3 อ้าเภอ คืออ้าเภอสมเด็จ นามน และอ้าเภอดอนจาน  

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจ้าเดือน กันยายน 2564 ดังนี้   
1. วันที่ 25 – 26, 29-30 กันยายน 2564  น.ส.วรนุช ไพศาล ประมงอ้าเภอสมเด็จ. 
น.ส.คัทลียา แสนสงค์ นักวิชาการประมง น.ส.ภาณุมาศ ภูชะโอบม นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนจัดฝึกอบรมโครงการ กบร้องก้องกาฬสินธุ์  พ้ืนที ่อ.นามน และพ้ืนที่อ้าเภอนามน มี
จ้านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 200 ราย 
2. วันที่ 16 กันยายน 64 ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้ น.ส.วรนุช ไพศาล ประมง
อ้าเภอสมเด็จ ร่วมจัดนิทรรศการ ในการลงพ้ืนที่ติดตามนโยบายและโครงการส้าคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 12 ท่านสุชาติ เจริญศรี ณ ศพก.อ้าเภอ 
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. วันที่ 21 กันยายน 2564. น.ส.วรนุช ไพศาล ประมงอ้าเภอสมเด็จร่วมกับปศุสัตว์อ้าเภอ 
เกษตรอ้าเภอ  มอบพันธุ์ปลาดุก ปลากินพืช และอาหารให้แก่ครัวเรือนยากจนตามโครงการ 
Kalasin Happiness Model พ้ืนที่ ม.6, ม.7, ม.8, ม.10 ต.มหาไชย  อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 
จ้านวน 4 ครัวเรือน  
4. วันที่ 23 กันยายน 2564 นายวุฒิชัย วังคะฮาต มอบหมายให้ น.ส.วรนุช ไพศาล 
ประมงอ้าเภอสมเด็จ. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ในการตรวจ
เยี่ยมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรค้าม่วง อ.ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 
5. วันที่ 9 กันยายน 64 ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ น.ส.วรนุช ไพศาล ประมง
อ้าเภอสมเด็จ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดระดับจังหวัด 
(คทช.จังหวัด) เพ่ือรัยฟังรายงานผลการด้าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ณ สหกรณ์
การเกษตรบ้านดงกล้วย ต้าบลนาจ้าปา อ้าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น 
พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน  ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอกุฉินารายณ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปอ.กุฉินารายณ์ ส้าหรับอ้าเภอกุฉินารายณ์ รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ คืออ้าเภอกุฉินารายณ์ และอ้าเภอห้วยผึ้ง   

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้   
1. วันที่ 27-28 กันยายน 2564 จัดฝึกอบรมโครงการ กบร้องก้องกาฬสินธุ์ ประจ้าปี

งบประมาณ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ประจ้าอ้าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ้านวน 100 ราย 
 

/2. วันที่ 29-30 กันยายน 2564..... 
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2. วันที่ 29-30 กันยายน 2564 จัดฝึกอบรมโครงการ กบร้องก้องกาฬสินธุ์ ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมส้านักงานเกษตรอ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ้านวน 100 ราย 

3. ด้าเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ.1) 
เกษตรกร จ้านวน 2 อ้าเภอ ให้เป็นปัจจุบัน 

4. ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ้าเภอ และประชุมก้านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ้าเดือน กันยายน . 2564  
5. ชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง  

(Zoning by Agri-Map) ต้าบลหนองห้าง อ้าเภอสหัสขันธ์ 
6. ติดตามงานโครงการศูนย์เรียนด้านการประมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
7. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ้าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย     

มติที่ประชุม รับทราบ   
ประธาน  ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปอ.เมืองกาฬสินธุ์   ส้าหรับอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้

ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้   
1. วันที่ 27-28 กันยายน 2564 จัดฝึกอบรมโครงการ กบร้องก้องกาฬสินธุ์ ประจ้าปี

งบประมาณ 2564 ณ ศาลาวัดสว่างอรุณ ต้าบลเหนือ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ้านวน 
100 ราย 

2. วันที่ 29-30 กันยายน 2564 จัดฝึกอบรมโครงการ กบร้องก้องกาฬสินธุ์ ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 ณ ศาลาวัดบูรพาด่านแต้ ต้าบลดอนจาน อ้าเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ้านวน 100 ราย 

3. ด้าเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ.1) 
เกษตรกร ให้เป็นปัจจุบัน 

4. ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ้าเภอ และประชุมก้านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ้าเดือน กันยายน. 2564  
5. ส้ารวจและติดามประเมินผลผลิตสัตว์น้้าศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (ศพก.)   
6. ส้ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ (ทบ.2) ที่เข้าข่ายเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน                          
7. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ้าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย      

มติที่ประชุม รับทราบ   
ประธาน  ในล้าดับต่อไป เชิญผู้รับผิดชอบด้านการประมง อ้าเภอห้วยเม็ก และอ้าเภอท่าคันโท รายงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 
นายนพวิทย์ ขันแก้ว   ส้าหรับอ้าเภอห้วยเม็ก และอ้าเภอท่าคันโท  ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการ

จัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้   
1. วันที่ 28 กันยายน 2564 จัดฝึกอบรมโครงการ กบร้องก้องกาฬสินธุ์ ประจ้าปี

งบประมาณ 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอ้าเภอห้วยเม็ก จ้านวน 100 ราย 
2. วันที่ 29 กันยายน 2564 จัดฝึกอบรมโครงการ กบร้องก้องกาฬสินธุ์ ประจ้าปี

งบประมาณ 2564 ณ หอประชุมส้านักงานเกษตรอ้าเภอท่าคันโท จ้านวน 100 ราย 
 

/3. วันที่ 27 กันยายน 2564..... 
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3. วันที่ 27 กันยายน 2564 จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ 
2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอ้าเภอห้วยเม็ก จ้านวน 15 ราย 

4. วันที่ 30 กันยายน 2564 จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ 
2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอ้าเภอท่าคันโท จ้านวน 15 ราย 

5. ด้าเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ.1) 
เกษตรกร จ้านวน 2 อ้าเภอ ให้เป็นปัจจุบัน 

6. ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ้าเภอ และประชุมก้านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ้าเดือน กันยายน . 2564  
7.  เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ้าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย      

มติที่ประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
ประธาน 4.1. การให้สินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ขอความร่วมมือประมง

อ้าเภอทุกท่านประชาสัมพันธ์ แจ้งให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ที่สนใจการให้สินเชื่อ
ดังกล่าวสามารถยื่นใบสมัครขอสินเชื่อ หรือรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่กลุ่ม
บริหารจัดการด้านการประมง ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 
เป็นต้นไป  

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด้าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธาน 5.1 การจ้าหน่ายเสื้อสูท เสื้อกั๊ก และเสื้อโปโล โลโก้กรมประมง และโลโก้ปลากัด เจ้าหน้าที่

ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อ หรือขอดูรายละเอียดขนาดเสื้อ หรือแบบเสื้อต่างๆ ได้ที่กลุ่ม
บริหารและยุทธศาสตร์ 
5.2 การผลักดันสนับสนุนสินค้าตลาดสินค้าสัตว์น้้า โดยส้านักงาประมงจังหวัด ร่วมกับ
ส้านักงานพาณิชย์ และหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้ร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ต่อไป 
5.3 มอบหมายให้คุณพอพงศ์  กาบเกษร  ด้ า เนินการจัดท้ าปู าย/ออกแบบปูาย 
ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล เช่นโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม หรือ
กลุ่มปลานิล ปลาดุก ต่างๆ ให้ประชาชนเป็นที่รู้จักต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด้าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  
ประธาน  มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 

     (นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง)                         (นางจินตนา แก้วบุญ) 
            เจ้าหน้าที่ธุรการ          เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน                                                                                                   
      ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม   




