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รายงานการประชุมประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 11/2561
วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
…………………………...……………
ผู้มาประชุม
1. นายอาพล จินดาวงค์
2. นายเสกสรร ดวงศรี
3. นายสารวย ชมพุฒ
4. นางจินตนา แก้วบุญ
5. นางประมวลมิตร อภิธนกุล
6. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล
7. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช
8. นางกฤษณา เขามีทอง
9. นางสาววรนุช ไพศาล
10. นายเพลิน โตเกษม
11. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา
12. นางชาคริยา ชินพร
13. นายพอพงษ์ กาบเกสร
14. นางสาวเกษสุดา จันทสา
15. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายศุภชัย บุตโลบล
2. นายกฤษฎา คาประชม

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายเสกสรร ดวงศรี
2. นางสาวคัทลียา แสนสงค์

ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
ประมงอาเภอยางตลาด
ประมงอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
ประมงอาเภอกุฉินารายณ์
ประมงอาเภอสหัสขันธ์
ประมงอาเภอห้วยเม็ก
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
(แทน) หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลาปาว
กาฬสินธุ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
นักวิชาการประมง

ติดราชการ
ติดราชการ

/เริ่มประชุมเวลา.....
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายอาพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2561
- เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ย้ายมาใหม่คือ นายวิบูลย์ ไชยวรรณ
- เกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ที่ ย้ า ยมาแทนคนเดิ ม ที่ เ กษี ย น คื อ
นายวรพล ภูภักดี
- และนายสทิส สิทธิมณีว รรณ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ย้ายมาจาก
จังหวัดสมุทรสงคราม
๑.๒ โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
- ออกหน่วยบริการวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านคาใหญ่วิทยา ตาบล
คาใหญ่ อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบกลุ่มส่งเสริมประสานขอรับสนับสนุนพันธุ์ปลา ที่ศพจ.กาฬสินธุ์
ด้วย
๑.๓ คาพิพากษากรณีนารถหลวงหรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว
- หนังสือเวียนจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง กษ 0503.3/ว.1096 ลงวันที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระบุคดีหมายเลขแดงที่ อท.๓๓/๒๕๖๑ เรื่องความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ข้อความวรรคหนึ่งอธิบายว่าเป็นการใช้อานาจโดยตาแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และเป็นเจ้า
พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ (เดิม) จาคุก ๕ ปี
๑.๔ การจัดงานวันปลาร้าโลก ปี ๒๕๖๒ (ผลการประชุมคณะกรรมการจัดงานวัน
ปลาร้าโลกครั้งที่ ๑)
- กาหนดจัดวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)
ซึ่งรายละเอียดการจัดงานทางสานักงานประมงจังหวัดฯ จะได้นัดคณะกรรมการประชุมหารือเฉพาะประธาน
กับคณะกรรมการที่สาคัญ อีกครั้งหนึ่ง
๑.๕ การจั ด กิ จ กรรมปล่ อ ยพั น ธุ์ ป ลาวั น ที่ 9 ธั น วาคม ๒๕๖๑ (Bike ไออุ่ น รั ก )
- จังหวัดฯจัดกิจกรรม “Bike ไออุ่นรัก”วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมหลักคือ
การปั่ นจักรยานในช่ว งบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าใส่เสื้อเหลือง โดยช่ว งเช้าเวลา
๐๙.๐๐ น. ปล่อยลูกปลาลงในแหล่งน้า ๒๐๐,๐๐๐ ตัว จานวน 3๐๐ ถุง สถานที่ปล่อยปลาหนองสาธารณะ
เยื้ อ งกั บ โรงแรมริ มปาว (ใส่ ชุ ดจิ ตอาสา) จั งหวัด จะมอบเสื้ อพระราชทานแก่ ผู้ ล งทะเบีย นไว้แ ล้ ว ในวั นที่
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. และซ้อมใหญ่เพื่อปั่นวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
1.6. กรมประมงได้มีคาสั่งที่ 1106/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
- ได้มีคาสั่งย้ายนายศิริพงษ์ ข้องหลิม ย้ายมาจากสานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
มารับตาแหน่งประมงอาเภอสมเด็จ
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
/ระเบียบวาระที่ 2.....
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานครั้งที่ 10/2561 ประจาเดือน ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์
๓.๑ เรื่องสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนนโยบาย
สาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation)
- โครงการสานพลั ง ประชารั ฐ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปลู ก ข้ า วโพดหลั ง ฤดู ท านา
(ประชาสัมพันธ์/รับสมัครถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒) มีคณะกรรมการขับเคลื่อนทั้งระดับจังหวัด/อาเภอ
- การปรับแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เป้าหมายการพัฒนาคือ มั่ง
คั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตัวชี้วัดรายได้ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น (GPP) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗ ต่อปี ฐานอ้างอิง ๑๒,๘๒๖ ล้านบาท และ เพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัยร้อยละ ๗ ต่อปี ฐานคานวณ
๒๗,๖๔๙ ไร่ สินค้าประมงที่ต้องพัฒนาเรื่องมาตรฐาน GAP คือ กุ้งก้ามกรามและปลานิล
- คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๔๑๐/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร (ศพก.)และคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับ
จังหวัด
หน่วยป้องกันและปราบปรามฯ ๓.2 หน่ ว ยป้ อ งกั น และปราบปรามการประมงน้ าจื ด เขื่ อ นล าปาว
กาฬสินธุ์) แผนงานและโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทาการประมงพื้นที่แหล่งน้าจืด แผนมีจานวน 41 ครั้ง
- จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน แผนทั้งปี จานวน 6 ครั้ง
ผล ยังไม่มี
- ยุวประมง
แผนทั้งปี จานวน 1 ครั้ง 40 ราย ผล ยังไม่มี
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตน่านน้าภายใน แผนมีจานวน 1 ชุมชน
- สรุปรายงานผลคดีการกระทาผิด พ.ร.ก. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ รวม 14 คดี ผู้ต้องหา
3 ราย เป็นการใช้อวนลาก (อวนลากทับตลิ่ง) ทั้งหมด
- รายงานผลคดีการกระทาผิด พ.ร.ก.การประมง ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561 มีจานวน
7 คดี ไม่มีผู้ต้องหา คือ
1. การใช้กระแสไฟฟ้าช๊อต จานวน 1 คดี ,
2. การใช้อวนลาก (อวนลากทับตลิ่ง) จานวน 4 คดี
3. การใช้ลอบคอนโด (ไอ้โง่) จานวน 1 คดี
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ศพจ.กาฬสินธุ์ 3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์ แผนงานและโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- แผนทั้งปี (แผน) แยกเป็นชนิดพันธุ์สัตว์น้า
- งบปกติจากกรมประมง แผนพันธุ์ปลา 4,000,000 ตัว ผลปล่อย 230,000 ตัว
แผนพันธุ์กุ้ง 2,500,000 ตัว ผล ยังไม่มี
- การสนับสนุนพันธุ์ปลาของโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ทางศูนย์ฯ ได้ปรับลดจานวนพันธุ์ปลา
เหลือครั้งละ 30 ถุง จากเดิม 50 ถุง
- แผนจัดปล่อยพันธุ์กุ้ง มีกาหนดปล่อยในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562
- แผนจัดปล่อยพันธุ์ปลาไทย มีกาหนดปล่อยในช่วงเดือนธันวาคม 2562
/ประธาน.....
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ประธานฯ

เพิ่มเติมงานที่สานักงานประมงจังหวัดฯ ร่วมกับศูนย์ฯ คือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
- งบผลิตปลาเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรรายใหม่ ปี 2562 รายละ 840 ตัวๆละ
25 สตางค์ เกษตรกร 2,173 ราย เป็นเงิน 456,400 บาท มีแบบฟอร์มรับมอบปลาหน้า 29 ในหนังสือ
คู่มือให้เกษตรกรเซ็นต์รับปลารายชื่อเกษตรกร(รายใหม่) อย่าซ้ารายเก่าปี 2560-2561 ต้องส่งภายในวันที่
27 ธันวาคม 2561
- แผนผลิ ต ปลาทั้ ง ปี 4 ล้ า นตั ว กุ้ ง 2.5 ล้ า นตั ว เน้ น ปล่ อ ยลงเขื่ อ นในเดื อ น
เมษายน-พฤษภาคม 2562 ขอปรึ ก ษา ผอ.จารึ ก ปล่ อ ยในแหล่ ง น้ าธรรมชาติ 5 แสนตั ว แผนเดื อ น
พฤศจิกายน 2561 แผนผลิต 230,000 ตัว ผลิตได้ 230,000 ตัว จังหวัดเคลื่อนที่ครั้ งละ 50,000 ตัว
- ให้ ส านั ก งานประมงจัง หวั ดรี บ คัด เลื อกเกษตรกรโครงการ Smart Farmer
ส่งศูนย์ฯ ภายใน 7 ธันวาคม ๒๕๖๑ เพราะต้องอบรมให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงาน (ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์) 4.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (หัวหน้ากลุ่ม หรือ คุณเพลิน รายงาน
ต่อที่ประชุม)
๔.๑.๑ สรุ ป ผลการฟั ง การประชุ ม ทางไกลจากกรมประมง : กองโครงการอั น
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ เพื่ อ ชี้ แ จงโครงการ ปี ๒๕๖๒ (Video Conference) วั น จั น ทร์ ที่ ๒๖
พฤศจิกายน 2561
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) การจ้างเหมารถขนปลาจากศูนย์ฯ
ประมงลาปาวไปมอบเกษตรกร ส่วนรายเก่าของปี 2561 ให้ติดตามประเมินผลผลิต(ทยอยส่งตั้งแต่เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง 10 สิงหาคม ๒๕๖๒) คัดเลือกเกษตรกรอาเภอสมเด็จและสหัสขันธ์ ๓ ราย ยกระดับเป็น
แปลงต้นแบบ/ดูงาน ในหนังสือคู่มือตามหนังสือเวียน ที่ กษ 0506.5/ว.1450 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน
2561 ระบุให้ดาเนินการ มีแบบรายงาน กปม. 31 ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน รวมทั้ง รายงานผลการ
เบิกจ่ายตามแบบ บก.103 กรอกใน E-Finance ต้องส่งรายชื่อเกษตรกรรายใหม่ปี ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์ม
ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ค่าใช้จ่ายโอนมางวดแรก 311,700 งวด 2 จะโอนมาอีก 296,740 บาท งบ
ทั้งหมด 608,440 บาท (ติดตามรายเก่า รายละ 30 บาท และ ใช้ส่งเสริมรายใหม่รายละ 250 บาท)
เป้าหมายปีละ 2,173 ราย ให้รีบถ่ายแบบติดตามรายเก่า ปี 2561 ให้ประมงอาเภอ/จนท
ที่รับผิดชอบอาเภอ ช่องทางติดต่อสื่อสาร หน้า 32 ในคู่มือ
- โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ดาเนินการเหมือนปี ๒๕๖๑ ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามหนังสือเวียน ที่ กษ 0506.5/ว.1450 ลว.23 พย.2561 ระบุให้ดาเนินการ รายงานทุกวันที่ ๒ ของ
เดือน ตาม กปม.31 และกรอกในระบบของกองแผนงาน(หน้า 37 ในคู่มือ) รายงานตามแบบ บก.103 ด้วย
ภายใน 15 มีนาคม 2561 ต้องรายงานตามแบบ ศพก.1-3 ครบ ๑๐๐ % รวมทั้ง กรอกใน E-Finance ของ
กองพระราชดาริฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ต้องรายงานตามแบบ ศพก. 3 จานวน 50 % และ
แบบ ศพก.4 ครบ 100 %-4 และ แบบประเมินผลการเยี่ยมชมแปลงศพก. ให้รีบถ่ายแบบประเมินผลการ
เยี่ ย มชมแปลงเรี ย นรู้ ใ ห้ ป ระมงอ าเภอ/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบอ าเภอ(๓ หน้ า ) รวมทั้ ง แบบ ศพก. 1-4 ช่ อ งทาง
ติดต่อสื่อสาร หน้า 85 ในคู่มือ
- โครงการจัดที่ดินทากินให้กับชุมชน (บ้านดงกล้วย อ.ดอนจาน) เสนอโครงการของบปี
๒๕๖๒ ไปถึงกองพระราชดาริเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดาเนินการเหมือนปี ๒๕๖๑ กรมให้เน้นการ
พึ่งตนเอง ในคู่มือระบุให้ดาเนินการ รายงานตามแบบ กปม.31 ทุกวันที่ 25 ของเดือน รวมทั้ง รายงาน
/เบิกจ่ายตามแบบ บก.103.....
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เบิกจ่ายตามแบบ บก.103 รายงานตัวชี้วัดเชิงคุณภาพโดยทดสอบความรู้ภายใน 30 สิงหาคม 2562
(มีแบบทดสอบความรู้ในคู่มือ) และรายงานในระบบกองแผนงาน ในคู่มือจับพิกัดแหล่งน้าและมีกรรมการ
แหล่งน้า ช่องทางติดต่อสื่อสาร หน้าสุดท้ายในหนังสือคู่มือ
๔.๑.๒ ติดตามความก้าวหน้าโครงการในความรับผิดชอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ
- กิจกรรมพัฒนามาตรฐานฟาร์ม(Food Safety) เป้าหมาย 60 ราย พื้นที่
ดาเนินการ มาตรฐาน SL ปอ.เมือง 10 ราย ปอ.กุฉินารายณ์ 10 ราย ปอ.สหัสขันธ์ 10 ราย และ มาตรฐาน
GAP ปอ.อาเภอยางตลาด 20 ราย และ ปอ.ห้วยเม็ก 10 ราย ให้รีบคัดเลือกเกษตรกรพร้อมกับให้คาแนะนา
และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่กองฯกาหนดถึงศูนย์ฯผ่านสานักงานประมงจังหวัด
- โครงการเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้าอินทรี ย์ เป้ าหมายรายใหม่ ๔๐ ราย พื้น ที่
ดาเนินการ ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์ ๔๐ ราย (รายใหม่/ดาเนินการพื้นที่นาอินทรีย์) และ ติดตามราย
เก่ า อี ก ๒๕ ราย ในพื้ น ที่ อ าเภอเขาวง ให้ รี บ คั ด เลื อ กเกษตรกรประสานกั บ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมเกษตรกร
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ติดตามและพัฒนาแปลงเก่า
ปี ๒๕๖๐-๖๑ พื้นที่ดาเนินการ ประมงอาเภอยางตลาด ๕๐ ราย และ ประมงอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ๓๐ ราย
ให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯรวมทั้งคุณพอพงศ์ กาบเกสร ลงไปติดตามผลส่งเสริมให้ความรู้ ทาข้อมูลรายบุคคล
รายแปลง ทาแผนพัฒนารายแปลง จัดเวที สาธิต พัฒนาผู้จัดการแปลงภาคเกษตรกรร่วมกับประมงอาเภอด้วย
- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
เป้าหมายหลัก ศูนย์หลัก ๑๘ แห่ง/๑๘ อาเภอ เครือข่ายเก่า (ปี ๒๕๖๐ อาเภอละ ๓ ราย ปี ๒๕๖๑ อาเภอละ
๑ ราย) และเครือข่ายใหม่ปี ๒๕๖๒ อาเภอละ ๑ ราย งานที่ต้องปฏิบัติถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่าน ศพก.
หลัก แห่งละ ๒๐๐ ราย สนับสนุนปัจจัยเครือข่ายเก่าให้รีบคัดเลือกเครือข่ายใหม่ส่งจังหวัด รวมทั้ง การโอน
เงินสนับสนุนหมวดอุดหนุนให้กับศูนย์หลัก ๑๘ แห่งและ ศูนย์เครือข่ายใหม่อีก ๑๘ ราย(เงินอุดหนุนตกอาเภอ
ละ ๗,๕๐๐ บาท เป็น ศูนย์หลัก ๒,๕๐๐ บาท/แห่ง เครือข่ายใหม่ 5,000 บาท/แห่ง งบซื้อปัจจัยสนับสนุน
เครือข่ายเก่ารายละ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนเครือข่ายเก่าและใหม่หากมีความพร้อมให้รีบดาเนินการ กิจกรรมอื่นๆ
ภายใต้การโอนเงินผ่านโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ มีกิจกรรมคลินิกเกษตร ๒ ครั้ง(เมย.และกค.๒๕๖๒) มีแบบ
รายงาน กปม. เป้าหมาย ออกหน่วยบริการจานวน ๒ ครั้ง จานวน ๖๐ ราย (งบประมาณ 8,000บาท และจัด
ปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติ ๑ ครั้ง (งบ 5,000 บาท) รวม ๒ กิจกรรม 13,000 บาท
- โครงการพั ฒ นาเกษตรกรปราดเปรื่ อ ง (Smart Farmer) เป้ า หมาย
เกษตรกร ๒๕๐ ราย พื้นที่ดาเนินการ ปอ.ยางตลาด 36 ราย ปอ.เมือง 36 ราย ปอ.กุฉินารายณ์ 36 ราย
ปอ.สหัสขันธ์ 36 ราย ปอ.ห้วยเม็ก 36 ราย เขตรับผิดชอบ หก.สารวย (กมลาไสย/ร่องคา) 35 ราย และ เขต
รับผิดชอบ หก.เสกสรร(สมเด็จ/นามน) 35 รายรีบคัดเลือกเกษตรกรและประสานศูนย์วิจัยฯประมงกาฬสินธุ์
ฝึกอบรมประเมินคุณสมบัติตามที่กรมประมงกาหนด ให้อบรมในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑c และถอดองค์ความรู้
๓ ราย รวมทั้ง การติดตามผล
- โครงการส่ ง เสริ ม เกษตรเชิ ง รุ ก ด้ า นประมง ( Zoning By Agri-map)
เป้าหมายรายใหม่ ๒๐๐ ราย พื้นที่ดาเนินการ ปอ.เมือง 40 ราย ปอ.กุฉินารายณ์ 42 ราย ปอ.สหัสขันธ์ 30
ราย ปอ.ห้วยเม็ก 45 ราย เขตรับผิดชอบ คุณเพลิน (เขาวง/นาคู/สามชัย) 23 ราย และ เขตรับผิดชอบ
คุณวุฒิพงษ์ (ท่าคันโท/ดอนจาน) 20 ราย รีบคัดเลือกเกษตรกรและตรวจความพร้อมของบ่อปลา พร้ อม
ประสานงานกับศูนย์ฯในการฝึกอบรมเกษตรกรและติดตามรายเก่าอีก ๒๐๐ ราย ให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ
ส่งรายชื่อเกษตรกรรายเก่าให้ ป ระมงอาเภอ/ผู้รับผิดชอบอาเภอ พร้อมแบบฟอร์มการติดตาม ประสาน
ศูนย์วิจัยประมงฯกาฬสินธุ์ฝึกอบรมเกษตรกร
/โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.....
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- โครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ ด้า นประมง เป้า หมาย รายใหม่ ปี ๒๕๖๒
จานวน ๒,๑๗๓ ราย (ดาเนินการทุกอาเภอ เป้าหมายแต่ละอาเภอตามตารางแนบท้าย) ให้รีบประสานเกษตร
อาเภอในการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ พร้อมกับติดตามรายเก่า ปี ๒๕๖๑ อีก ๒,๑๗๓ ราย (มีทุกอาเภอ)
ขอแบบฟอร์มการติดตามรายเก่าจากกลุ่มส่งเสริมฯ ฝึกอบรมหลักสูตรกลางในความรับผิดชอบประมงจังหวัด
จานวน ๒๕๙ ราย (สมเด็จ 130 ราย และ สหัสขันธ์ 129 ราย) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรรายใหม่
(ศูนย์วิจัยประมงฯกาฬสินธุ์ผลิตปลามอบเกษตรกร)
-การปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้า (ทบ.๑) เป้ าหมาย
๑๑,๓๐๒ ราย กิจกรรมดาเนินการยังต้องรอรายละเอียดแผนงานจากกรมประมงก่อน
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการ

๔.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม)
๔ . ๒ . ๑ ผ ล ก า ร อ อ ก ใ บ อ นุ ญ า ต ก า ร เ ลี้ ย ง ป ล า ใ น ก ร ะ ชั ง ปี ๒ ๕ ๖ ๑
- เป้าหมาย 527 ราย ออกใบอนุญาตแล้ว 95 ราย ในพื้นที่อาเภอเมือง 23
ราย สหัสขันธ์ 48 ราย ยางตลาด 20 ราย และอาเภอกมลาไสย 4 ราย / ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข/
กรณีกระชังในลาปาว กรณีเมื่อจับพิกัดแล้วไปอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี 29 ราย ให้ประสานงานกับประมง
จังหวัดอุดรธานีและศูนย์วิจัยประมงฯกาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับเกษตรกรในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา
10.00 น. ในพื้นที่อาเภอห้วยเม็ก กรณีการโอนสิทธิ์ระเบียบเขตอาเภอสหัสขันธ์มีระเบียบให้ปฏิบัติขอหารือ
เป็นการเฉพาะหลังเลิกประชุมที่ห้องประมงจังหวัด ส่วนกรณีเกษตรกรไม่ยอมมายื่นขอใบอนุญาต 67 ราย
ให้ทาเป็นหนังสือเตือนและประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านของอาเภอ ทางสถานี วิทยุและ
ช่องทาง Social Network
๔.๒.2 ความก้ า วหน้ า การช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ปี ๒๕๖๑
- การโอนเงินให้ เกษตรกรเขตอาเภอเมือง,ห้ วยผึ้ง ,กุฉินารายณ์ , นาคู และ
อาเภอกมลาไสย รวม 23 ราย เป็นเงิน 117,243.75 บาท ได้ดาเนินการแล้ว ให้ประมงอาเภอทาเอกสาร
รับมอบเงินส่งให้สานักงานประมงจังหวัดทราบด้วย และ ให้เกษตรกรนาสมุดบัญชีไปปรับยอดกับทางธนาคาร
- การช่วยเหลือเกษตรกรกรณีของอาเภอร่องคา 7 ราย วงเงิน 31,687.50
บาท สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะนัดประชุม คณะกรรมการ กชภจ. ในเดือนธันวาคม 2561
มอบหมายให้ติดตามเรื่องอย่าให้ล่วงเลยเวลาการช่วยเหลือตามระเบียบ
๔.๒.๓ การดาเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๒ และติดตาม
แหล่งน้าเก่า
- ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแหล่งน้า และนายอาเภอห้วยเม็ก
ได้ลงนามในคาสั่ง พื้นที่ดาเนินการ 49 ไร่ (หนองมะโฮ)
- กฎเกณฑ์และระเบียบการบริหารแหล่งน้าโดยชุมชน
- การเสนอแผนการปฏิบัติงาน / การโอนเงินหมวดอุดหนุน(ดาเนินการ
ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน 2561) .ห้กับประมงอาเภอ และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๒ ตาม
รายละเอียดเอกสารที่ได้แจกในที่ประชุม
/4.2.6.โครงการพัฒนา.....
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๔.๒.๖ โครงการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการ
ผลิตสินค้าประมง) กิจกรรมที่ดาเนินการ จัดทาฐานข้อมูลสถิติการประมง จดทะเบียนผู้ทาการประมง 8 ราย
จับ พิกัดที่รั กษาพืช พัน ธุ์(เขตรั กษาพัน ธุ์สั ตว์น้า) ๑๕ จุด กากับดูแลการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าควบคุม 6 แห่ ง
งบประมาณค่อนข้างเยอะให้กระจายงานกระจายเงินให้ประมงอาเภอ/เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลพื้นที่ ต้องทางาน
ให้เรียบร้อย โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนลาปาวยังไม่สมบูรณ์ให้ใช้งบประมาณโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์มี
ตัวเลขที่ชัดเจน
๔.๒.๗ ความก้า วหน้า ในการดาเนินงานตามงบพัฒนาจังหวัดกาฬสิน ธุ์ ปี ๒๕๖๒
(ปล่อยลู กกุ้งก้ามกรามลงในแหล่ งน้า ๑,๔๐๙,๘๐๐ ตัว) ความพร้อมของ
แหล่งน้า และ ให้ประมงอาเภอรีบเสนอชื่อแหล่งน้าให้สานักงานฯ มีจานวน 10 จุด 10 อาเภอ ดังนี้
1. อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
2. อาเภอยางตลาด
3. อาเภอห้วยเม็ก
4. อาเภอสหัสขันธ์
5. อาเภอกุฉินารายณ์
6. อาเภอสมเด็จ
7. อาเภอกมลาไสย
8. อาเภอเขาวง
9. อาเภอหนองกุงศรี
10. อาเภอท่าคันโท
มติที่ประชุม - รับทราบและดาเนินการ
๔.๓ กลุม่ บริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม)
๔.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้ประมงอาเภอ/
เจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้ว 21.43 %
- ต้องกันเงินค่าจ้างเหมารถขนปลาเกษตรทฤษฎีใหม่จากศูนย์วิจัยลาปาวไปส่ง
ให้เกษตรกร ๑๘ อาเภอ (รายใหม่)
- ต้องกันเงินค่าปัจจัยเกษตรกรเครือข่ายเก่าของ ศพก. ปี 2560-61 จานวน
72 รายๆละ 2,000 บาท รวม 144,000 บาท
๔.๓.๒ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้รับจ้างเหมาบริการ(ตาม
หนังสือ กษ.0513.5/ว.4282 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561)
- มีแบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตไปราชการ และ แบบรายงานผลการเดินทาง
ไปราชการ และแบบฟอร์ม 8708 ค่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง 1,200 บาท พักคู่คนละ 750 บาท เหมาจ่าย
คนละ 800 บาท
๔.๓.๓ ความก้าวหน้าในการจัดซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกรามงบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๒
(ปล่อยกุ้งก้ามกราม) ตามแผนจะได้ผู้รับจ้างไม่เกิน 26 ธันวาคม 2561 อีบิสดิ่ง 13 ธันวาคม 2561
๔.๓.๔ แผนการสารวจสถิติการประมง ปี ๒๕๖๒ (ตาม นส. กษ.0509.5/
ว.2051 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561)
- แผนเริ่มในเดือนมกราคม 2562 เสร็จสิ้น 20 มีนาคม ๒๕๖๒ คุณชาคริยา
แจ้งจะแยกชนิดแบบส่งให้ ประมงอาเภอในวันที่ 6 มกราคม 2562 ให้จัดส่งในระบบ L-bit ส่งทางเมลล์ และ
แจ้งนายอาเภอต่อไป
๔.๓.๕ การประสานงานกับกลุ่มวิศวกรรมประมง เพื่อสารวจออกแบบประมาณ
การสิ่งก่อสร้างในการขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖3 (ตามหนังสือ ที่ กษ 0513.5/ว ๕๕๖๖ ลงวันที่ 2
พฤศจิกายน 25๖๑) รั้ว / ที่จอดรถยนต์/ซ่อมแซมบ้านพัก
/4.3.6. การปฏิบัติตามหนังสือ.....
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๔.๓.๖ การปฏิบัติตามหนังสือเวียนการจ้างคนพิการตาม พรบ.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒๕๕๐ (ตามหนังสือเวียนจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง กษ 0503.4/ว.
1295 ลงวันที่ 22 ตค.2561)
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ประมงอาเภอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ขอให้รายงานทุกคนว่าไปทางานอะไรมาบ้างในรอบเดือน
สั้นๆไม่ลงรายละเอียด)
ประมงอาเภอยางตลาด - วัน ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒ นาการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น นาคณะ
จานวน 50 ราย เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม หมู่ 7 ตาบลบัวบาน อาเภอ
ยางตลาด พร้อมนาเสนอข้อมูลด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต การแปรรูปและการตลาด
- วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2561 ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามโครงการ
แปลงใหญ่ และมอบเอกสารเผยแพร่แนวทางการเลี้ยงกุ้งไซด์ใหญ่ จานวน 50 เล่ม
- วันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2561 จัดทาใบสมัครเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรฐาน
การปฏิบั ติการประมงที่ดี (GAP) จ านวน 20 ราย ซึ่ งนอกจากนั้นแล้ ว ร่ว มกับส่ ว นราชการระดับอาเภอ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ประมงอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ - ออกติดตามเกษตรกรโครงการแปลงใหญ่ ของตาบลลาคลอง อาเภอเมือง
กาฬสินธุ์ พร้อมออกสารวจข้อมูลชาวประมงที่ตาบลลาคลอง เรียบร้อยแล้ว
- ออกติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ศูนย์หลัก ศูนย์รอง และศูนย์เครือข่าย
ด้านการประมง และดาเนินการคัดเลือกศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2562 พื้นที่เมืองกาฬสินธุ์
- ออกคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์ม (Food Safety)
- ออกคั ด เลื อ กเกษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการ Smart Farmer ซึ่ ง นอกจากนั้ น แล้ ว
ร่วมกับส่วนราชการระดับอาเภอ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ประมงอาเภอห้วยเม็ก - วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2561 ดาเนินการนัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง
เขื่อนลาปาวมายืนยันข้อมูลและลงพิกัดที่ตั้งฟาร์มในระบบสารสนเทศกรมประมง พื้นที่ อาเภอห้วยเม็ก ยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตและยืนยันข้อมูลครบ 74 ราย มีพิกัดกระชังในระบบอยู่นอกเขต จานวน 22 ราย และอาเภอ
หนองกุงศรี จาก 359 ราย ยืนคาขอรับใบอนุญาต จานวน 291 ราย และไม่ยืนคาขอจานวน 67 ราย ยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูล จานวน 288 ราย พิกัดกระชังอยู่นอกเขต จานวน 5 ราย และพิกัดกระชังอยู่เขต
จังหวัดอุดรธานี จานวน 29 ราย
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได้รับแจ้งจากเกษตรกร เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกบ
บ้านหนองโน ซึ่งน้ามีไม่พอสาหรับเลี้ยง ทาให้กบทยอยตาย ทั้งนี้ได้รายงานให้นายอาเภอทราบแล้ว
- โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมี
ส่วนร่ว ม ประจ าปี งบประมาณ 2562 พื้นที่หนองน้าสาธารณะบ้านคามะโฮ หมู่ 7 ตาบลคาเหมือดแก้ว
อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะทางานเพื่อวางแผนปฏิบัติงานและ
แผนใช้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
/โครงการตรวจรับรอง.....
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-โครงการตรวจรับรองฟาร์มฯ ดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ GAP
อาเภอห้วยเม็ก จานวน 10 ราย และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- ออกติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ตาบลคาเหมือแก้ว
อาเภอห้วยเม็ก และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ที่อาเภอห้วยเม็ก และอาเภอหนองกุงศรี ซึ่งนอกจากนั้นแล้ว
ร่วมกับส่วนราชการระดับอาเภอ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ประมงอาเภอกุฉิ นารายณ ์ - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข ครั้งที่
2/2562 ที่ตาบลไค้นุ่น อาเภอห้วยผึ้ง
- ออกติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ศูนย์หลัก ศูนย์รอง และศูนย์เครือข่าย
ด้านการประมง และดาเนินการคัดเลือกศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2562 พื้นที่อาเภอสหัสขันธ์ และอาเภอ
คาม่วง
- ออกคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์ม (Food Safety)
- ออกคั ด เลื อ กเกษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการ Smart Farmer ซึ่ ง นอกจากนั้ น แล้ ว
ร่วมกับส่วนราชการระดับอาเภอ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ประมงอาเภอสหัสขันธ์ - ออกตรวจสอบติดตามความถูกต้องผู้เลี้ยงกระชังในอ่างเก็บน้าเขื่อนลาปาว พื้นที่
อาเภอสหัสขันธ์
- ออกติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ศูนย์หลัก ศูนย์รอง และศูนย์เครือข่าย
ด้านการประมง และดาเนินการคัดเลือกศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 2562 พื้นที่อาเภอสหัสขันธ์ และอาเภอ
คาม่วง
- ออกคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์ม (Food Safety)
- ออกคั ด เลื อ กเกษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการ Smart Farmer ซึ่ ง นอกจากนั้ น แล้ ว
ร่วมกับส่วนราชการระดับอาเภอ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๒ คาสั่งมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบอาเภอ มี หัวหน้ากลุ่ม/ประมงอาเภอ/
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจาแต่ละอาเภอได้ดาเนินการจัดทาหนังสือส่งให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

-รับทราบและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย

ประธานฯ

ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา

12.00 น.

ขวัญฤทัย
(นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้จดรายงานการประชุม

จินตนา
(นางจินตนา แก้วบุญ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

