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รายงานการประชุมประจาเดือน สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 8/2561
วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
…………………………...……………
ผู้มาประชุม
1. นายสารวย ชมพุฒ
2. นางจินตนา แก้วบุญ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ลาภบุญเรือง
4. นายวินัย สิงหะพล
5. นายอดุลย์ แสงวิเศษ
6. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล
7. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช
8. นางสาววรนุช ไพศาล
9. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา
10. นางชาคริยา ชินพร
11. นางสาวเกษสุดา จันทสา
12. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจารึก นาชัยเพิ่ม
2. นางสาวฐิติมา สีอองโคตร

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
ประมงอาเภอกมลาไสย
ประมงอาเภอยางตลาด
ประมงอาเภอสมเด็จ
ประมงอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
ประมงอาเภอกุฉินารายณ์
ประมงอาเภอห้วยเม็ก
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอาพล จินดาวงค์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
2. นายเสกสรร ดวงศรี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ
3. นายเพลิน โตเกษม
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
4. นางสาวคัทลียา แสนสงค์ นักวิชาการประมง
5. นายพอพงษ์ กาบเกสร
นักวิชาการประมง
6. หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลาปาวฯ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

/เริ่มประชุมเวลา.....
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสารวย ชมพุฒ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นางจินตนา แก้วบุญ
สิงหาคม 2561

1.1 เรื่องสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจาเดือน

- งานเดิน-วิ่งทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ ในวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 เพื่อร่วมหาเงิน
บริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ทางจังหวัดฯ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และมีเสื้อจาหน่ายสีฟ้า – สีเหลืองจาหน่าย
- การดาเนินงานตาม “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยางเสพติด” เฟส 2
ให้ส่วนงานราชการทุกแห่ง ดาเนินตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด
ทุกราย แล้วรายงานให้จังหวัดฯ ทราบด้วย
๑.๒ โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่
๑1/๒๕๖๑
- วันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑ ตาบล
บ่อแก้ว อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ประสานพันธุ์ปลาที่ ศพจ.กาฬสินธุ์
1.3 การรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ ผู้เลี้ยงกุ้ งขนาดใหญ่ ที่บ้านโพธิ์ศรี โพธิ์ชัย ตาบลบัวบาน
อ าเภอยางตลาด จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ซึ่ ง ทางส านั ก งานประมงจั ง หวั ด ฯ ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ เจ้ า หน้ า ที่
จากสานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมให้ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มดังกล่าว ซึ่งประชาชนดังกล่าวยัง
ขาดความรู้ ค วามเข้าใจการจัดตั้งกลุ่ มดังกล่าว ซึ่งทางสานักงานประมงจังหวัดฯ จะได้นาข้อมูล ดังกล่ าว
เข้าที่ประชุม กรอ.จังหวัด ต่อไป
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานครั้งที่ 9/2561 ประจาเดือน กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจาก
ประธานฯ
๓.๑ ผลการดาเนินงาน (หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดลาปาว
กาฬสินธุ์) แผน/ผลจากงานปกติจากกรมประมง (แผนทั้งปี/ผลสะสม)
1. รายงานผลคดี ถึงเดือนสิงหาคม 2561
-อวนทับตลิ่ง
จานวน 29 คดี ไม่พบผู้ต้องหา
-อวนรุน
จานวน 2 คดี ไม่พบผู้ต้องหา
-เครือมือกางกั้น
จานวน 6 คดี ไม่พบผู้ต้องหา
-โพงพาง
จานวน 3 คดี ไม่พบผู้ต้องหา
/เบ็ดราว......
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-เบ็ดราว
จานวน 1 คดี ไม่พบผู้ต้องหา
-ยาเบื่อเมา
จานวน 1 คดี พบผู้ต้องหา 1 ราย
-ยาเบื่อเมา
จานวน 1 คดี พบผู้ต้องหา 1 ราย
-กระแสไฟฟ้า
จานวน 1 คดี พบผู้ต้องหา 1 ราย
-ขายลอย
จานวน 9 คดี พบผู้ต้องหา 3 ราย
-ยอปากกว้างเกิน 2 เมตร จานวน 15 คดี พบผู้ต้องหา 13 ราย
รวมทั้งสิ้น 67 คดี ได้ผู้ต้องหา 18 ราย
2. จัดเวทีฯ แผนทั้งหมด 12 ครั้ง ผลปฏิบัติงาน 12 ครั้ง
3. อบรมยุวประมงฯ แผน 1 โรงเรียน ผลปฏิบัติงาน 1 โรงเรียน
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน แผน 1 ชุมชน ผลปฏิบัติงาน 1 ชุมชน
3.2 แผน/ผลจากกิ จกรรมงบชลประทาน (แผนทั้ง ปี/ผลสะสม) งบประมาณที่ไ ด้รั บ
400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้ว 385,025.-บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันยี่สิบห้าบาท
ถ้วน) คงเหลือ 14,975.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ได้ดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จานวน 4 ครั้ง ผล ดาเนินการ
ครบทั้ง 4 ครั้ง
2.กิจกรรมควบคุมการทาประมง แผนทั้งปีจานวน 28 ครั้ง ผล 27 ครั้ง
3.ก าหนดแหล่ ง อนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ น้ าและแหล่ ง วางไข่ แผนทั้ ง ปี 24 แห่ ง ผลการ
ดาเนินงานครบทั้ง 24 แห่ง
4.รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการทาการประมง แผนทั้งปี 4 ครั้ง ผลการดาเนินงาน
ครบทั้ง 4 ครั้ง
มติที่ประชุม

- รับทราบ

นส.ฐิติมา สีอองโคตร 3.3 การผลิตพันธุ์สัตว์น้าและผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า (ศพจ.กาฬสินธุ์)
-แผนทั้งปี (แผน/ผลสะสม) แยกเป็นชนิดพันธุ์สัตว์น้า
- งบปกติจากกรมประมง แผนพันธุ์ปลา 8,837,000 ตัว ผลสะสม 8,368,524 ตัว
แผนพันธุ์กุ้ง 1,863,000 ตัว ผลสะสม 1,865,000 ตัว
-งบชลประทาน
แผนพันธุ์ปลา 2,000,000 ตัว ผลสะสม 1,850,000 ตัว
แผนพันธุ์กุ้ง 1,500,000 ตัว ผลสะสม 1,500,000 ตัว
๓.4 โครงการ Food Safety (ศพจ.กาฬสินธุ์)
- ผลการออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม สาหรับรายใหม่ แยกเป็น
SL แผน แผนมีจานวน....50...ราย
ผล...52...ราย
GAP กุ้ง แผนมีจานวน...10...ราย
ผล...19...ราย
GAP ปลานิล(รับรองโดย กมป.) แผนมีจานวน...2...ฟาร์ม
ผล....3...ฟาร์ม
GAP ปลาน้าจืดอื่นๆ แผนมีจานวน..-...ฟาร์ม
ผล....2...ฟาร์ม
๓.5 โครงการ Zoning by Agri-map (ศพจ.กาฬสินธุ์)
- ผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสะสม แผนดาเนินงานจานวน 200 ราย
ผล 200 ราย ครบตามจานวนเป้าหมายแล้ว
/3.6 โครงการพัฒนา.....
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๓.6 โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด(ศพจ.กาฬสินธุ์)
- เป้าหมายสนับสนุนพันธุ์ปลา เกษตรกรมีจานวน 50 ราย สนับสนุนปัจจัยไปแล้ว
จานวน 50 ราย ครบตามจานวนเป้าหมายแล้ว
๓.6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ศพจ.กาฬสินธุ์) ปลานิล
ผอ.ศพจ.กส. - ดาเนิ นการประกวดแปลงใหญ่หั วขบวนเรียบร้อยแล้ ว และทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของ
โครงการฯ ได้ดาเนินการครบตามกระบวนงานที่กรมประมง ได้กาหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการปฏิบัติงานทาง
ศูนย์ฯ จะได้ดาเนินการจัดส่งทางหนังสือให้ทราบต่อไป
๓.๗ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๑
- เป้าหมายในการสนับสนุนพันธุ์ปลาแก่เกษตรกร
*รายใหม่เป้าหมาย ๒,๑๗๓ รายๆ ละ.....1,500...ตัว มอบไปแล้วสะสม.....2,173....ราย
*รายเก่า เป้าหมาย ๒,๑๗๓ รายๆ แบ่งเป็น กลุ่ม A จานวน 1,500 ตัว/ราย
กลุ่ม B และกลุ่ม C จานวน 1,000 ตัว/ราย
ซึ่งทางศูนย์ฯ จะได้ดาเนินการให้ แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 กันยายน 2561
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงาน (ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์)
4.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม)
๔.๑.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปี ๒๕๖๑
๔.๑.๒ โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
๔.๑.๓ โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (การจับพิกัดเพื่อวาดภาพแปลง ทบ.๑
: Polygon)
๔.๑.4 โครงการไทยนิยมยั่งยืน
๔.๑.5 โครงการ Smart Farmer
๔.๑.6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
๔.๑.7 การรายงานผลการสนับสนุนตามแผนปฏิบัติงาน Kalasin Happiness Model

๔.๑.8 การคัดเลือกเกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเข้าร่วมโครงการงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
ประธาน ฯ - เนื่องจากทางกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ติดราชการเร่งด่วน ต้องดาเนินการ
นาคณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการ จากกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรดีเด่น ที่เข้าประกวดด้านการประมง
ระดับ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ของนายสมนึก กางกรณ์ เกษตรกรอาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสิ นธุ์
จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทางกลุ่มจะแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ทราบในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ
/นายวุฒิพงษ์.....
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นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา 4.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (รายงานต่อที่ประชุม)
๔.๒.1 ผลการดาเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
(ธนาคารปลา)
-จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปเป็นรูปเล่ม ส่งให้กรมประมง
เรียบร้อยแล้ว ทันตามระยะเวลาที่ตัวชี้วัดกาหนดไว้
๔.๒.2 รายงานผลการติดตามและควบคุมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ปี ๒๕๖๑
- ปัจจุบันมีเกษตรกรมาขอเลี้ยงเพิ่มอีกจานวน 3 ราย ซึ่งในส่วนของ
ประมงอาเภอต่างๆ ขอให้ดาเนินการติดตามตรวจสอบผู้เลี้ยงกุ้งดังกล่าวให้ต่อเนื่อง และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้กลุ่มบริหารจัดการฯ ทราบเป็นประจาทุกเดือนด้วย
๔.๒.3 การติดตามความก้าวหน้าในการควบคุมการเลี้ยงปลากระชังใน
ที่สาธารณะสมบัติแผ่นดิน และการในการยื่นคาขอรับใบอนุญาต
- ขอความร่วมมือให้ทางประมงอาเภอ เร่งดาเนินการจับพิกัดการเลี้ยงปลา
ในกระชังให้แล้วเสร็จ โดยรวบรวมเอกสาร/หลักฐานต่างๆ เสนอต่อนายอาเภอนั้นๆ พิจารณาลงนามรับทราบ
ซึ่งทางกลุ่มฯ ได้แนบรหัส อาเภอ จังหวัด โดยเรียงลาดับเอกสารให้แนบเอกสารของเกษตรกรแล้ว พร้อมจัดทา
สุมดคุมทะเบียนเกษตรกรด้วย และให้ส่งผลดังกล่าวจัดส่งให้กลุ่มฯ ทราบด้วย เพื่อทางกลุ่มฯ จะได้ดาเนินการ
ในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๒.4 การจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34
ประจาปี 2561
-วันประมงแห่งชาติฯ กาหนดจัดงานในวันที่ 14 กันยายน 2561 สถานที่
อ่างเก็บน้าห้วยสะทด อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ การแต่งกายข้าราชการกรมประมง ชุดน้าเงินขาว-บ่า
แข็ง แขนยาว และแขกผู้ร่วมงาน แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
มติที่ประชุม

- รับทราบ และเข้าร่วมงานดังกล่าวทุกท่านด้วย

๔.๓ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม)
๔.๓.๑ แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31สิงหาคม 2561
- งบปกติจากกรมประมง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 11,362,421.00 บาท
เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น 10,231,677.46 บาท คงเหลือ 1,130,743.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.05
เปอร์เซ็นต์
- งบชลประทาน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 950,000 บาท เบิกจ่ายสะสม
ทั้งสิ้น 423,662 บาท คงเหลือ 526,338.- บาท
- ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านจัดส่งใบสาคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของงบปกติ ด้วยซึ่งมีผลกาหนดของตัวชี้วัด
4.3.2 แนวทางการรับ-จ่าย เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการประมง
- ให้เกษตรกรนาใบส่งเงิน หรือใบนาฝาก Payin ส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย
เท่านั้น ซึ่งในใบนาฝากนั้นจะระบุประเภทของเงินฝากนั้นๆให้ หลังจากนั้นให้เกษตรกรดังกล่าวส่งสาเนาใบนา
ฝากให้เจ้าหน้าที่การเงินของสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ และพร้อมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
/4.4 ผลการปฏิบัติงาน.....
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๔.4 ผลการปฏิบัติงานของประมงอาเภอ (รายงานต่อที่ประชุม)
ผลการปฏิบัติงานประจาเดือน สิงหาคม 2561 ของประมงอาเภอได้รายงานผลการ
ดังกล่าวในที่ประชุม ประมงอาเภอกมลาไสย,ประมงอาเภอยางตลาด, ประมงอาเภอเมืองกาฬสินธุ์,ประมง
สมเด็จ,ประมงอาเภอสหัสขันธ์,ประมงอาเภอกุฉินารายณ์ ผลเป็นไปตามแผนงาน/โครงการฯ / กิจกรรมฯ
ที่ได้รับมอบหมาย
- แต่ในส่วนของประมงอาเภอห้วยเม็กขอหารือในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลการกระทบจากปัญหาอุทกภัยน้าท่วม ในส่วนของอาเภอห้วยเม็กมีจานวน 1 ราย คิดเป็นจานวนเงิน
ประมาณ 9,000 บาท ซึ่งทางเทศบาลที่เกี่ยวข้องได้แจ้งว่าไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลื อเกษตรกรราย
ดังกล่าวได้ ซึ่งทางอาเภอจะได้นาเข้าที่ประชุมเสนอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. ต่อไป
ประธานฯ
-ให้ประมงอาเภอประสานทางคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.ด่วน เพื่อทางจังหวัดจะได้ดาเนินการ
ให้ทันตามระยะที่กาหนดต่อไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ และดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- การเดิน ทางไปราชการที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 20-22 กันยายน 2561 ร่ว มงาน
วันสถาปนากรมประมง ครั้งที่ 34 ประจาปี 2561 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านแจ้งรายชื่อผู้ที่ประสงค์
จะเข้าร่วมงานดังกล่าว ที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในระบบออนไลน์ต่อไป
มติที่ประชุม

-รับทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย

ประธานฯ

ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา

16.30 น.

ขวัญฤทัย
(นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้จดรายงานการประชุม

จินตนา
(นางจินตนา แก้วบุญ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

