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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) 
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที ่10/2564 ในวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

…………………………...…………… 
ผู้มาประชุม 

1. นายวุฒิชัย วังคะฮาต   ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายจารึก นาชัยเพิ่ม   ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 

กาฬสินธุ์ 
3. นางสาวพรรณวดี มุศิริ   (แทน) ผู้อ้านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง 

น้้าจืดกาฬสินธุ์   
4. นายส้ารวย ชมพุฒ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
5. นายเสกสรร ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
6. นางจินตนา แก้วบุญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์   
7. นางสายฝน เสียงหวาน  ประมงอ้าเภอกมลาไสย 
8. นายวุฒิชัย วังคะฮาต   ประมงอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
9. นางกฤษณา เขามีทอง  ประมงอ้าเภอสหัสขันธ์  
10. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช  ประมงอ้าเภอกุฉินารายณ์ 
11. นางสาววรนุช ไพศาล   ประมงอ้าเภอสมเด็จ 
12. นายปรเมศร์ อรุณ   นักวิชาการประมงช้านาญการ 
13. นายเพลิน โตเกษม   เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน  
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  
23.  นางสาวอัจฉราพร ศรีนิล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
24. นายอาทิตย์ เมฆประยูร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
25. นางสาวภานุมาศ ภูชะโอม  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   

 
 

/26.นางสาวประภาวดี..... 
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26. นางสาวประภาวดี โคตะนนท์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
27. นายทศพล วิชัยวงค์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
28. นายศักดิ์ชาย สมสาย   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   

ผู้เข้าร่วมประชุม   
- ไม่มี – 

 
ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ/ติดภารกิจ  

- ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน 1.1. เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (ด้านการประมง) 

อ้าเภอกมลาไสย อ้าเภอร่องค้า และอ้าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบประมงอ้าเภอ      
ที่เก่ียวข้องทั้ง 3 อ้าเภอ ให้ส้ารวจตรวจสอบพ้ืนที่ความเสียหาย เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
มีจ้านวนเท่าไหร่ คิดเป็นพ้ืนที่กี่ไร่ ข้อมูลซ้้าซ้อนกับเกษตรที่ขึ้นทะเบียนนาข้าวหรือไม่ ให้จัด
สั่งข้อมูลดังกล่าวโดยด่วนให้กับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงด้วย เพ่ือว่า ในวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2564 ทางส้านักงานประมงจังหวัดฯ จะได้น้าเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมรายงาน
ความเสียหายให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาต่อไป  

มติที่ประชุม ประมงอ้าเภอดังกล่าวรับทราบและด้าเนินการ 
ประธาน 1.2 ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้า (ด้านประมง)  โดยส้านักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ

ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดตลาดสินค้าสัตว์น้้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ตลาดเจ๊นาง
ชุมชน ปากทางเขื่อนล้าปาว อ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2564 เพ่ือเป็นการกระจายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกรให้มีที่จ้าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย 
และเป็นการแก้ไขราคาสินค้าสัตว์น้้าให้มีราคาท่ีดียิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมเข้าเยี่ยมชมงานในวันดังกล่าว 
ประธาน 1.3. โครงการกบร้องก้องกาฬสินธุ์ ประจ้าปีงบประมาณ 2564  (งบจังหวัด) อยู่ในขั้นตอน

ของการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้รับจ้างเข้ามาท้าสัญญาจ้างในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 จึงขอ
แจ้งให้ประมงอ้าเภอและเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแต่ละอ้าเภอแจ้งให้เกษตรกรได้รับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบและแจ้งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบต่อไป 
ประธาน 1.4. การด้าเนินงานตามโครงการเพ่ิมผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าธรรมชาติ  เพ่ือสร้าง

รายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประจ้าปีงบประมาณ 2564 จ้านวน 700,000 ตัว เพ่ือปล่อยในแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าเขื่อน
ล้าปาวบริเวณบ้านหนองโน ต้าบลหัวหิน อ้าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2564 มอบให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงด้าเนินการ แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจรับพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้รับทราบและพร้อมปฏิบัติงาน ตามค้าสั่งส้านักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 24/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมาย 
ประธาน 1.5. การตรวจติดตามการลักลอบเลี้ยงจระเข้ ที่ไม่ได้ขออนุญาตเลี้ยง มอบประมงอ้าเภอ

และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจ้าแต่ละอ้าเภอ เร่งส้ารวจติดตามแต่ละอ้าเภอมีผู้ลักลอบเลี้ยง
จระเข้แบบผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้ามีหรือพบเห็นให้รีบแจ้งกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
โดยด่วน เพ่ือทางกลุ่มจะได้ด้าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ เพ่ิมเติมให้กลุ่มบริหารจัดการฯ หรือประมงอ้าเภอต่างๆ ด้าเนินการจัดท้าหนังสือแจ้ง
เตือนถึงข้อก้าหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในที่ประชุมประจ้าเดือนก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแม่
แต่วัดต่างๆ ให้รับทราบด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบและจะแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อไป 

/ประธาน..... 
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ประธาน 1.6. การรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจ จ้านวน 6 ราย มอบคุณ
นพวิทย์ ขันแก้ว จัดตั้งกลุ่มไลน์ ให้พนักงานดังกล่าว ทั้ง 6 ราย รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ที่ได้ด้าเนินงานในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์ ปฏิบัติงานอะไรบ้าง รายงานผลให้ทราบเป็น
ประจ้าทุกครั้ง และมอบให้คุณพอพงศ์ กาบเกษร  ประชาสัมพันธ์จัดท้าข่าวต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด้าเนินการ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานครั้งที่ 9/2564 ประจ้าเดือน กันยายน 2564     

รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้เข้าร่วมประชุม     
ทาง E-mail ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ ส้านักงานประมงจังหวัด กาฬสินธุ์ด้วยแล้ว   
หากมีผู้ใดแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายเลขาส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือด้าเนินการ  
แก้ไข และขอให้รับรองรายงานการประชุม    

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์      
ประธาน เชิญผู้ อ้านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 
ศูนยป์้องกันฯ  3.1 แผนปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม 2564  ประจ้าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้   
  - แผนควบคุมเฝ้าระวังการท้าการประมง ในแหล่งน้้าจืด 17 ครั้ง/ปี 
  - โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ชุมชนประมง จ้านวน 1 ชุมชน 
  - อบรมยุวประมง จ้านวน 1 ครั้ง / 1 โรงเรียน จ้านวน 25 ราย 
  - อบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ จ้านวน 1 รุ่น 25 ราย 
  - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมง อยู่ระหว่างด้าเนินการ และจัดสรร 
    งบประมาณ 

- รายงานผลคดีการกระท้าความผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ดังนี้ 
   กระท้าผิดทั่วไป รายละเอียด ดังนี้ 
-  ใช้อวนลากทับตลิ่ง/อวนทับตลิ่ง   จ้านวน 4 คด ี ผู้ต้องหา 1 ราย 
-  ใช้เครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้้า จ้านวน 1 คดี  ไม่มีผู้ต้องหา 

    รวมคดี จ านวน 7 คดี  ผู้ต้องหา 1 ราย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ้าเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 
3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์   

ผอ.ศพจ.กส. ตามแผนงานโครงการฯ / กิจกรรมฯ ที่ด้าเนินการร่วมกัน ประจ้าเดือน ตุลาคม 2564  
1.กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้า ประจ้าปีงบประมาณ 2565 มีแผนผลิตพันธุ์สัตว์น้้าทั้งปี   
เป็นจ้านวน  5,900,000 ตัว ซึ่งงานผลิตแผนในเดือน ตุลาคม 2564 แผนมีจ้านวน 
124,200 ตัว ผลปล่อยเดือน ตุลาคม 2564 มีจ้านวน 125,000 ตัว ผลปล่อยสะสม    
ไปแล้วทั้งสิ้น 125,000 ตัวแผนปล่อย พันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้้ามีจ้านวน 2,000,000 
ตัว แผนที่จะปล่อยภายในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 
 

/2.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงฯ..... 
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2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน แผนปฏิบัติงานทั้งปี มีจ้านวนฟาร์ม     
ที่ต้องเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน มีจ้านวนแผนทั้งสิ้น 496 ฟาร์ม ผลอยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี  2565 แผน  174 ฟาร์ม ผลอยู่ระหว่าง
ด้าเนินการมาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกรามต่ออายุ แผน 79 ฟาร์ม ผลสะสม - ฟาร์ม มาตรฐาน 
GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผน 90 ฟาร์ม  ผลสะสม - ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลาน้้า
จืดอื่น แผน 5 ฟาร์ม ผลสะสม - ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2565 แผน 99 ฟาร์ม 
ผลสะสม - ฟาร์ม  มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม แผน 50 ฟาร์ม ผลสะสม - ฟาร์ม 
มาตรฐาน  GAP ปลานิล ( รับรองโดย กมป. ) แผน 36  ฟาร์ม  ผลสะสมมีจ้านวน - ฟาร์ม 
มาตรฐาน  GAP ปลาดุก แผน 10 ฟาร์ม ผล - ฟาร์ม  ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ได้รับการ
รับรองในปี 2563 และปี 2564  แผน 222 ฟาร์ม ผลสะสม มีจ้านวน - ฟาร์ม  แยกเป็น 
มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม ต่ออายุแผน 89 ฟาร์ม ผลสะสม - ฟาร์ม มาตรฐาน GAP  
ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผน 128 ฟาร์ม ผลสะสม – ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลาดุก 
แผน 1 ฟาร์ม ผลสะสม – ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลาน้้าจืดอ่ืนๆ แผน 3 ฟาร์ม ผลสะสม - 
ฟาร์ม ตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลของ หน่วยงานกรมประมง  แผน 1 ฟาร์ม        
ผลสะสม -ฟาร์ม ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง แผน 744 ตัวอย่าง  
ผล – ตัวอย่าง การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยง  แผน 707 ตัวอย่าง            
ผล – ตัวอย่าง การสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าเพ่ือการเฝ้าระวังสารตกค้าง แผน 35 ตัวอย่าง     
ผล – ตัวอย่าง 
3. โครงการ Zoning by Agri-map  
4. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   
5.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย      
บ้านโปโล อ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์) จ้านวน 1 แปลง เกษตรกรมีจ้านวน 30 ราย     
6. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์   
7. กิจกรรมจัดระเบียบการท้าการประมง   
8. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย   
(โครงการล้าดับที่ 3-8) ยังคงต้องรอรายละเอียดแผนปฏิบัติงานจากกรมประมงก่อน  

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน เชิญกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจ้าเดือน   

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

ดังนี้  
1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 
- แปลงปี 2563“กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนาเชือก”ที่ตั้งกลุ่ม บ้านเลขท่ี ๑๓๕ หมู่ที ่๒ 
ต้าบลนาเชือก อ้าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน 42 ราย พ้ืนที่ 374.75 ไร่             
โดยนายสุรพล ภูขามคม เป็นประธานกลุ่ม 

/แปลงปี 2564..... 
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- แปลงปี 2564 “กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยบ้านโปโล อ้าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์”                    
ที่ตั้งกลุ่ม บ้านโปโล ม. 10 ต.กมลาไสย  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์ จ้านวน 30 ราย  พื้นที่  151 ไร่ 
โดยผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์ เป็นผู้จัดการแปลง (ภาค
ราชการ) 
ผลการด าเนินงาน 
- เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส้าคัญและ
การแก้ไขปญัหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เห็นชอบเสนอ
ความต้องการพัฒนาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ ๒  
โดยแปลงใหญ่ด้านประมงเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 

 1. กลุ่มแปลงใหญ่ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต้าบลบัวบาน  อ้าเภอยางตลาด ” 
   -  เสนอกิจกรรมจัดหาเครื่องจักรกล งบประมาณ ๒,๗๙๒,๐๐๐ บาท 
 ๒. กลุ่มแปลงใหญ่ “ปลาดุกบิ๊กอุยบ้านโปโล อ้าเภอกมลาไสย ” 
   -  เสนอกิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ลดต้นทุนการผลิต  
  -  เสนอกิจกรรมจัดซื้อตั้งกองทุนอาหารปลาดุกเล็ก        

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
             งบประมาณ 1,228,000 บาท (จัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว)(งบโควิด-19) 

กิจกรรม จ้านวน หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวม
งบประมาณ 

(บาท) 

จัดซื้อจัด
จ้าง 

(บาท) 

ก้าหนด
ส่งมอบ 

    
 

 
 

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.เครื่องสูบน้้าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้า้ได้ 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. โครงการส่งเสริมอาชีพประมงฯ.... 

งบประมาณ 
 2,782,500 บาท 



7 
 

2. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
  แผนงานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 

 2.1  การพัฒนาเกษตรกรด้านการประมง  เป้าหมาย 270 ราย 
 2.2 การสนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  เป้าหมาย ๑๖ แห่ง  

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง (ศพก.) 
แผนงานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 

 กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง 
  1.1 ศพก.หลัก  เป้าหมาย ๑๘  อ้าเภอ 
  ๑.๒ ศพก.เครือข่ายฯ (รายเดิม) ปี 2564 เป้าหมาย ๑๘ อ้าเภอ 

 

 กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง (รายเดิม) 
  2.1 ประเมินศักยภาพของ ศพก. เครือข่ายฯ และจัดกลุ่ม A B C และD         
                            เป้าหมาย 126 ศูนย์ 
  2.2 พิจารณาคัดเลือก ศพก.เครือข่ายฯ เพื่อยกระดับในปี 2565 เป้าหมาย ๙ ศูนย ์
  2.3 พัฒนาและยกระดับ ศพก. เครือข่ายด้านการประมง เป้าหมาย ๙ ศูนย์ 
  2.4 ติดตาม ให้ค้าแนะน้า และถอดบทเรียนองค์ความรู้ฯ เป้าหมาย ๙ ศูนย์ 
 กิจกรรมที่ ๓ การจัดกิจกรรมวัน Field Day  เป้าหมาย  ๑๘  ครั้ง 
 กิจกรรมที่ ๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (80 รายต่ออ้าเภอ)  เป้าหมาย  1,440  ราย 

4. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมง
สู่มาตรฐาน แผนงานการปฏิบัติงาน 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 อ้าเภอ จ้านวน (ฟาร์ม) หมายเหตุ 
GAP กุ้งก้ามกราม เมืองกาฬสินธุ์ 20  

ยางตลาด 30  
GAP ปลานิล (กมป.) เมืองกาฬสินธุ์, ยางตลาด ๑๖ อนุบาลปลานลิ (เบทาโกร) 
GAP ปลานิล (กมป.) สหัสขันธ์, หนองกุงศรี 20 ปลานิลกระชัง  
GAP ปลาดุก กมลาไสย 1๐  
GAP ปลาทะเล (ปลากะพงขาว) ห้วยเม็ก ๓ บ.เบทาโกร 

- ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP โครงการ
พัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย กิจกรรมการผลิตสัตว์น้้าตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) และ
การส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านการประมง (กุ้งก้ามกราม) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 

/ประจ้าปีกลุ่มจังหวัดฯ........ 
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ประจ้าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึง
หมดอายุในเดือน ก.ย. 64 จ้านวน 131 ราย เพ่ือให้ทาง ศพจ.กาฬสินธุ์ ด้าเนินการออกใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์มต่อไป 
5. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

 แผนงานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 
 - ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  เสนอเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ  
 1. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานอินทรีย์ 
 1.1 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่)  เป้าหมาย   20  ราย 
  1.2 สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ (รายใหม่)                  
   เป้าหมาย  20 ราย/40 ครั้ง 
  1.3 สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ (รายเดิมปี 64)                  

เป้าหมาย  15 ราย/15 ครั้ง 
6. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map)  แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2565 
 

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

รวม 50  
7. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร         
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  แผนงานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 
- ตรวจสอบพิกัดบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าของเกษตรกรที่ขึ้น ทบ.๑ เพ่ือยืนยันบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าของ  
เกษตรกร เพ่ือส่ง ศทส. ในการวาด Polygon ต่อไป 

 

ล ำดับ อ ำเภอ เป้ำหมำย (ฟำร์ม) หมำยเหตุ 

1 ยางตลาด 2,798   
2 กมลาไสย 1,050   
3 กุฉินารายณ์ 784   
4 เมืองกาฬสินธุ์ 799   
5 สหัสขันธ์ 192   
6 สมเด็จ 523   
7 ฆ้องชัย 130   
8 ร่องค้า 313   
9 หนองกุงศรี 116   
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10 ห้วยผึ้ง 181   
11 ห้วยเม็ก 369   
12 ท่าคันโท 111   
13 ดอนจาน 823   
14 นามน 83   
15 ค้าม่วง 92   
16 เขาวง 353   
17 สามชัย 14   
18 นาคู 183   

รวม 8,914   
มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมด้าเนินการ 
ประธาน  เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน      
นายส ารวย ชมพุฒ    กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (รายงานต่อที่ประชุม) ตามแผนงานฯ/โครงการฯ/ 

กิจกรรมฯ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้     
1. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจ้าปีงบประมาณ 2565 จ้านวน 1 แห่ง ผลการ
พิจารณาคัดเลือกแหล่งน้้าจากกรมประมงได้พิจารณาหนองบึงบ้าน หมู่ที่ 2 ต้าบลหลักเมือง 
อ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นท่ี 38 ไร่  

  2. โครงการจัดระเบียบการท าการประมง (การควบคุมการท้าการประมง) แผนประจ้าปี
งบประมาณ 2565 มีจ้านวน 432 ครั้ง ผลสะสมการปฏิบัติงาน จ้านวน - ครั้ง 

 3. รายงานข้อมูลใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน แผนมี
จ้านวน ๔๕๙ ราย ผลสะสมการปฏิบัติงานด้าเนินการไปแล้วเป็นจ้านวน 459 ราย         
ทางกลุ่มฯ ได้จัดส่งข้อมูลให้กรมประมงเรียบร้อยแล้ว 
4 แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยอุทกภัย ปี 2564  แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
เป้าหมายมีจ้านวน 18 อ้าเภอ ผลด้าเนินการแจ้งเตือนแล้วจ้านวน 18 อ้าเภอ .  
5. ติดตามสัตว์น้ าควบคุม (ฟาร์มเลี้ยงจระเข้) มอบหนังสือรับรองแจ้งการประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ จ้านวน ๑๔ ราย 
6.โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 7 ราย ซึ่งรายละเอียดของผู้ที่สมัครทางกลุ่ม
ฯ ได้จัดส่งข้อมูลให้กรมประมงเรียบร้อยแล้ว 
7.การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ประจ าปี 2564 ในจังหวัดกาฬสินธุ์        
มีจ้านวน 23 กลุ่ม กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 - เลี้ยงปลาดุก,ปลาหมอ,กบ   - เลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 

   - เลี้ยงกุ้งก้ามกราม  - เฝ้าระวังท้าการประมง  
- ปลาส้มถอดก้าง,ปลาร้า   - ปลาร้า,ปลาส้ม,น้้าพริก (แจ่วบอง)   
- และการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
                                                        /ประธาน.......  
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ประธาน  เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน        
                   กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อท่ีประชุม)   
นางจินตนา แก้วบุญ งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2565 ได้รับ 

จัดสรร ในภาพรวมเป็นเงินจ้านวน 1,578,850.00 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ้านวน  
71,107.30 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 4.50 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียด ดังนี้ 
- แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 349,900.-บาท 

เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน 64,805.-บาท คิดเป็นร้อยละ 19 เปอร์เซ็นต์  
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 50,200.-

บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ – เปอร์เซ็นต์ 
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ --บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน - 

บาท คิดเป็นร้อยละ - เปอร์เซ็นต์ 
-  
- กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ได้รับจัดสรรงบประมาณ - บาท 

เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน --บาท  คิดเป็นร้อยละ - เปอร์เซ็นต ์
- กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม ได้รับจัดสรรงบประมาณ - 

บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ - เปอร์เซ็นต์ 
- กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ้านวนเงิน - บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน         
บาท คิดเป็นร้อยละ - เปอร์เซ็นต์    

-    กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง Zoning by Agri map ได้รับจัดสรร 
     งบประมาณ – บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ - เปอร์เซ็นต ์
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ - บาท 

เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ้านวน - บาท คิดเป็นร้อยละ - เปอร์เซ็นต์    
- กิจกรรมจัดระเบียบการท้าการประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 40,000.-บาท 

เบิกจ่ายสะสม - บาท คิดเป็นร้อยละ - เปอร์เซ็นต ์
- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าสาธารณูปโภค 

50,050.-บาท เบิกจ่ายสะสม 6,302.30 บาท และค่าบริหารส้านักงาน จ้านวนเงิน 
22,700.- บาท เบิกจ่าย – บาท 

- กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,000 บาท เบิกจ่ายสะสม
เป็นเงินจ้านวน 7,000.-บาท 

- กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
66,000 บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ้านวน – บาท  

- กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง (งบอุดหนุน)  ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 45,000.-บาท เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจ้านวน 45,000.-บาท 

- งบลงทุน สร้างรั้วคอนกรึต ยาว 261 เมตร บริเวณส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นเงินจ้านวน 1,000,000 บาท อยู่ในขั้นตอนการท้าสัญญารับจ้างเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม     รับทราบ    
3.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอ าเภอ ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 

ประธาน  ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอกมลาไสย รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

/ปอ.กมลาไสย...... 
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ปอ.กมลาไสย ส้าหรับอ้าเภอกมลาไสย รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ คืออ้าเภอกมลาไสย และอ้าเภอร่องค้า    
ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์   
ดังนี้ 
1. ด้าเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ.1) เกษตรกร 

อ้าเภอร่องค้า และอ้าเภอกมลาไสย 
2. ส้ารวจพื้นที่ความเสียหายเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (ด้านการประมง) อ้าเภอกมลาไสย 

และอ้าเภอร่องค้า   
3. ติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2564  
4. ติดตามส้ารวจกิจกรรมสัตว์น้าควบคุม เพ่ือประชาสัมพันธ์ (เอกสารแผ่นพับ) อนุสัญญา

ไซเตสกับแนวทางการเพาะเลี้ยง และส่งออกจระเข้ 
5. ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ้าเภอ และประชุมก้านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ้าเดือน ตุลาคม. 2564  
6. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ้าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย     

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

หนองกุงศรี ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ ดังนี้  
1. ติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2564  
2. ติดตามส้ารวจกิจกรรมสัตว์น้าควบคุม เพ่ือประชาสัมพันธ์ (เอกสารแผ่นพับ) อนุสัญญา

ไซเตสกับแนวทางการเพาะเลี้ยง และส่งออกจระเข้ 
3. ด้าเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ.1) 

เกษตรกร จ้านวน 3 อ้าเภอ ให้เป็นปัจจุบัน 
4. ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ้าเภอ และประชุมก้านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ้าเดือน ตุลาคม . 2564  
5. ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง  

อ้าเภอสหัสขันธ์ 
6. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอ้าเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ้าทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน  ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอสมเด็จ รายงานผลการปฏิบัติงาน    
ปอ.สมเด็จ ส้าหรับอ้าเภอสมเด็จ รับผิดชอบ 3 อ้าเภอ คืออ้าเภอสมเด็จ นามน และอ้าเภอดอนจาน  

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจ้าเดือน ตุลาคม 2564 ดังนี้   
1. ด้าเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ.1) 

เกษตรกร จ้านวน 3 อ้าเภอ ให้เป็นปัจจุบัน 
2. ติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2564  
3. ติดตามส้ารวจกิจกรรมสัตว์น้าควบคุม เพ่ือประชาสัมพันธ์ (เอกสารแผ่นพับ) อนุสัญญา

ไซเตสกับแนวทางการเพาะเลี้ยง และส่งออกจระเข้ 
/4.ติดตามงานโครงการฯ..... 
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4. ติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ 2564  
5. ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ้าเภอ และประชุมก้านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ้าเดือน ตุลาคม . 2564  
6. ติดตามงานโครงการศูนย์เรียนด้านการประมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
7. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ้าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย     

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

ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้   
1. ด้าเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ.1) 

เกษตรกร จ้านวน 2 อ้าเภอ ให้เป็นปัจจุบัน 
2. ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ ต้าบลกุดหว้า อ้าเภอกุฉินารายณ์ 
3. ติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2564  
4. ติดตามส้ารวจกิจกรรมสัตว์น้าควบคุม เพ่ือประชาสัมพันธ์ (เอกสารแผ่นพับ) อนุสัญญา

ไซเตสกับแนวทางการเพาะเลี้ยง และส่งออกจระเข้ 
5. ติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ 2564  
6. ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ้าเภอ และประชุมก้านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ้าเดือน ตุลาคม . 2564  
6. ติดตามงานโครงการศูนย์เรียนด้านการประมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
7. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ้าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย     

มติที่ประชุม รับทราบ   
ประธาน  ในล้าดับต่อไป เชิญประมงอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปอ.เมืองกาฬสินธุ์   ส้าหรับอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ขอรายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ด้าเนินการจัดส่งข้อมูลให้

ส้านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้   
1. ด้าเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ.1) 

เกษตรกร ให้เป็นปัจจุบัน 
2. ติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2564  
3. ติดตามส้ารวจกิจกรรมสัตว์น้าควบคุม เพ่ือประชาสัมพันธ์ (เอกสารแผ่นพับ) อนุสัญญา

ไซเตสกับแนวทางการเพาะเลี้ยง และส่งออกจระเข้ 
4. ติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ 2564  
5. ส้ารวจและติดามประเมินผลผลิตสัตว์น้้าศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (ศพก.)   
6. ประชุมหัวหน้าส่วนระดบัอ้าเภอ และประชุมกา้นนัผู้ใหญ่บ้าน ประจ้าเดือน กันยายน. 2564  
7. เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอ้าเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย      

มติที่ประชุม รับทราบ   
มติที่ประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

/ระเบียบวาระท่ี 5..... 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธาน 5.1. การสนับสนุนจ้าหน่ายสลากบ้ารุงสภากาชาดไทยของกระทรวงเกษตรฯ ประจ้าปี 

2564 มีจ้านวน 20 ฉบับๆละ 100 บาท  
5.2. การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง ประจ้าปี 2565           
โดยเจ้าหน้าที่จากปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าตรวจเจ้าหน้าที่ทุกรายในส้านักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

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

 

 

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


