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รายงานการประชุมประจาเดือน มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 6/2562
วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
…………………………...……………
ผู้มาประชุม
1. นายนรินทร์ มีวงศ์
2. นายสารวย ชมพุฒ
3. นายเสกสรร ดวงศรี
4. นางจินตนา แก้วบุญ
5. นางประมวลมิตร อภิธนกุล
6. นางสายฝน เสียงหวาน
7. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล
8. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช
9. นางกฤษณา เขามีทอง
10. นางสาววรนุช ไพศาล
11. นายเพลิน โตเกษม
12. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา
13. นางชาคริยา ชินพร
14. นางสาวคัทลียา แสนสงค์
15. นายพอพงศ์ กาบเกษร
16. นางสาวเกษสุดา จันทสา
17. นายประยูร ฤทธิ์เรือง
18. นางสาวละอองดาว โต้ชาลี
19. นายเทวิน ภูจริต
20. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจารึก นาชัยเพิ่ม
2. นายกฤษฎา คาประชุม (แทน)
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายศิริพงษ์ ข้องหลิม

ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
ประมงอาเภอยางตลาด
ประมงอาเภอกมลาไสย
ประมงอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
ประมงอาเภอกุฉินารายณ์
ประมงอาเภอสหัสขันธ์
ประมงอาเภอห้วยเม็ก
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานสถานที่
ยามรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด
เขื่อนลาปาว กาฬสินธุ์
ประมงอาเภอสมเด็จ

ติดราชการ
/เริ่มประชุมเวลา.....
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ
ประธานฯ
- กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่สานักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดกาฬสินธุ์
และหน่ว ยป้ องกัน ปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล าปาว กาฬสิ นธุ์ ที่ให้การต้อนรับคณะสื่ อมวลชนสัญจร
(โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่) ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 โดยท่านรองอธิบดีกรมประมง
ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ได้ร่วมงานด้านจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น
ในวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยได้มีการจัดกิจกรรมปล่ อยปลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดกาฬสินธุ์ เป็นพันธุ์ปลาจานวน 50 ถุง ซึ่งงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.1 เรื่ อ งส าคั ญจากการประชุ ม หัว หน้ า ส่ ว นราชการ จัง หวั ดกาฬสิน ธุ์ ประจ าเดื อ น
มิถุนายน 2562
นายสารวย ชมพุฒ
- การโยกย้ายข้าราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่เข้ามารับตาแหน่งใหม่ที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ผู้อานวยการสถานพินิจกาฬสินธุ์ , ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ , และท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยเข้ารายงานตัว และได้รับมอบหมายงานในส่วนที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

- รับทราบ
1.2 การเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ปี 2562
ประธานฯ
- ได้มีหนั งสื อสั่ ง การมาเรียบร้อยแล้ว โดยให้ เตรียมจุดในการตรวจราชการต่างๆ และได้
มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ให้จัดเตรียมข้อมูลให้จังหวัดฯ ในวันที่ 24
กรกฎาคม 2562 โดยให้เสนอไป 1 จุด คือในเรื่องของโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม)
ให้เสนอไปโดยกรมประมง จะเป็นผู้รวบรวมต่อไป
- การตรวจราชการของผู้ตรวจราชกรม ครั้งที่ 2/2562 ได้มีกาหนดการเรียบร้อยแล้ว คือใน
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมอบให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาเป็นรูปเล่ม จานวน 5 เล่ม และของกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง โดยข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันด้วย
มติที่ประชุม - รับทราบและดาเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
1.3 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจาปี 2562
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
ประธานฯ
- ในส่ ว นของส านั ก งานประมงจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ มอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง 3 กลุ่ ม
เข้าร่วมงานในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทั้งภาคเช้า และภาคบ่ายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
/มอบหมายขอความร่วมมือ.....

3

มอบหมายขอความร่ ว มมื อให้ เข้า ร่ ว มงานตามกิจ กรรมในวัน และเวลา ดัง กล่ า ว ตามที่กลุ่ มบริ ห ารและ
ยุทธศาสตร์ได้แจ้งให้ทราบด้วย
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
1.4 การจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทาความดีด้วยหัวใจ” ตามโครงการ”1 อาเภอ 1 ถนน
เฉลิมพระเกียรติฯ (ถนนหมายเลขที่ 626-628)
ประธานฯ
- ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 มีกิจกรรมทั้งภาคเช้า และบ่าย ในส่วนของสานักงานประมง
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ได้ รั บ มอบหมายให้ ด าเนิ น การที่ ถ นนหลั ก กิ โ ลเมตรหมายเลขที่ 626 -628 บริ เ วณ
หน้าโกบอล์เฮ้า สาขากาฬสินธุ์ บริเวณเกาะกลางถนน โดยเจ้าหน้าที่ของสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้
นาอุปกรณ์ทาความสะอาดไป ด้วยโดยจะมีรถของสานักงานนาอุปกรณ์ไปรอไว้ให้ เริ่มกิจกรรมดังกล่าวฯ ใน
เวลา 08.30 น. และในเวลา 14.30 น. ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ากิน
โดยให้ทาความสะอาด ตัดแต่ง กิ่งต้นไม้ เก็บกวาดขยะ จึงขอแจ้งให้เจ้า หน้าที่ของสานักงานให้ความร่วมมือใน
วันดังกล่าวพร้อมถ่ายภาพหลังดาเนินการ และก่อนดาเนินการทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม - รับทราบและพร้อมปฏิบัติ
1.5 การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ประธานฯ
- โดยการสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทาความดีด้ว ยหั ว ใจ ให้ เจ้าหน้าที่
ทุกท่านเข้าร่วมสมัครได้ที่ที่ว่าการอาเภอทุกอาเภอ โดยสมัครด้วยตัวเอง พร้อมนาบัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริงไปด้วย เริ่มสมัครได้แต่งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ และพร้อมดาเนินการร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 ประจาเดือน มิถุนายน 2562
ประธานฯ
- ให้ เ จ้ าหน้ าที่ ทุกท่านด าเนินการตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562
โดยสามารถแจ้งแก้ไขรายงานประชุมดังกล่าวได้ที่ฝ่ายเลขา (นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง) ดาเนินการ
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์
3.1 การเตรียมปล่อยพัน ธุ์ สัตว์น้า เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประธานฯ
- ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หนองเรือ หมู่ที 16 บ้านข้ าวหลาม ตาบลกมลาไสย
อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
กาฬสินธุ์ เป็นพันธุ์ปลากินพืช จานวน 200,000 ตัว และพันธุ์ปลาบึก จานวน 68 ตัว นามาปล่อยในครั้งนี้
ซึ่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเข้ า ร่ ว มงาน ทางกลุ่ ม บริ ห ารและยุ ท ธศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ส่ ง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาเภอ และเจ้าหน้าที่ใน
/สานักงานฯ.....
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สานักงานฯ ได้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายข้าราชการกรมประมงแต่งกาย
ชุดน้าเงินขาวบ่าแข็งแขนยาว ข้าราชการอื่นแต่งกายชุดสีกากี และประชาชนผู้เข้าร่วมงานใส่เสื้อโทนสีเหลือง
ผอ.ศพจ.กาฬสินธุ์ - เนื่องจากทางศูนย์ฯ รถขนย้ายพันธุ์ปลามีจานวนไม่พอ ขอความร่วมมือให้ทางสานักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหารถยนต์ไปลาเลียงพันธุ์สัตว์น้า ในวันดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม

- รับทราบ และพร้อมดาเนินการร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

3.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลาปาว กาฬสินธุ์
หน่วยป้องกันฯ - สรุปผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
3.1.1 ควบคุมการเผ้าระวังการทาการประมง
เป้าหมาย 41 ครั้ง
ผล 33 ครั้ง
3.1.2 การจัดเวทีประชาสัมพันธ์แนะนาให้ความรู้ เป้าหมาย 6 ครั้ง
ผล 3 ครั้ง
3.1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าหมาย 1 ชุมชน
ผล 1 ชุมชน
3.1.4 อบรมยุวประมง
เป้าหมาย 1 ครั้ง
ผล 1 ครั้ง
ผลคดี ในเดือนกรกฎาคม 2562 การใช้ยอขันช่อ จานวน 2 คดี ไม่มีผู้ต้องหา และการใช้
แห จานวน 6 คดี ได้ผู้ต้องหา จานวน 6 ราย
สรุปผลคดี ประจาปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด ดังนี้
1. การใช้ไฟฟ้าซ็อต
จานวน 5 คดี ผู้ต้องหา 4 ราย
2. การใช้โพงพาง
จานวน 2 คดี ผู้ต้องหา – ราย
3. อวนทับตลิ่ง
จานวน 16 คดี ผู้ต้องหา – ราย
4. อวนรุน
จานวน 2 คดี ผู้ต้องหา 3 ราย
5. ลอบพับ
จานวน 2 คดี ผู้ต้องหา 1 ราย
6. กางกั้น
จานวน 11 คดี ผู้ต้องหา - ราย
7. ยอขันช่อ
จานวน 2 คดี ผู้ต้องหา - ราย
8. การใช้แห
จานวน 6 คดี ผู้ต้องหา 6 ราย
รวมจานวน 40 คดี ผู้ต้องหา 14 ราย
ผลการเบิกจ่าย งบปกติ ที่ได้รับจากกรมประมง เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ
90.93 เปอร์เซ็นต์ และงบที่ได้รับจากกรมชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 66.58 เปอร์เซ็นต์
ประธานฯ
- ขอความร่ ว มมื อ ข้ อมู ล จั ด ส่ ง ข้ อมู ล ผลการปฏิ บั ติ ใ นภาพรวมของหน่ ว ยป้ อ งกั น ฯ ที่ ไ ด้
ดาเนินการแล้ว จัดส่งเป็นรูปเล่มให้กับสานักงานประมงจังหวัดฯ ด้วย เพื่อทางสานักงานฯ จะได้รวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวเป็นข้อมูลกลางให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่สนใจต่อไป
- และให้หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลาปาว ดาเนินการจัดส่งข้อมูลคาขอ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน ประจาปีงบประมาณ 2563 ด่วนด้วยเพื่อทางสานักงานประมง
จังหวัดฯ จะได้รวบรวมจัดส่งให้กับกรมชลประทานต่อไป
/นายสารวย ชมพุฒ.....
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นายสารวย ชมพุฒ – ได้รั บแจ้ งจากประมงอาเภอกุฉินารายณ์ ว่าที่ห นองมะง้อง ได้มีชาวบ้านใช้กางกั้น
กั้นลาน้า จึงขอความอนุเคราะห์ทางหน่วยป้องกันฯ จัดทาแผนปฏิบัติงานออกตรวจบริเวณหนองน้าดังกล่าว
ร่วมกับประมงอาเภอกุฉินารายณ์ด้วย
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการ

3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
ผอ.ศพจ.กาฬสินธุ์ - สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน มิถุนายน 2562
3.2.1 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า แผนทั้ ง ปี 4,000,000 ตั ว ผลผลิ ต ประจ าเดื อ น
มิถุนายน 2562 มีจานวน 650,242 ตัว ผลสะสมทั้งหมด 2,920,842 ตัว เหลือที่ ต้องดาเนินการผลิต
จานวน 1 ล้านกว่าตัว ซึ่งคาดว่าจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562
3.2.2 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย แผนประจาเดือนมิถุนายน
2562 มีจานวน 250,000 ตัว ผลการปล่อยมีจานวน 300,000 ตัว ผลการปล่อยสะสมทั้งหมดปล่อยไป
แล้ว จานวน 8,900,000 ตัว แผนที่ต้องดาเนินการทั้งปีมีจานวน 9,000,000 ตัว
3.2.3 โครงการ Smart Farmer อบรมไปแล้วตั้งแต่ไตรมาสแรกจานวน 250 ราย และใน
ส่วนของการประเมินของสานักงานประมงจังหวัดฯ ได้ดาเนินการสอบถามแล้วว่าผ่าน จานวน 250 ราย และ
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากสานักงานประมงจังหวัดฯ ได้ทาหนังสือแจ้งให้ทางศูนย์ฯ ทราบด้วย เพื่อจะได้
รวบรวมส่งกรมประมงต่อไป
ประธานฯ

- มอบคุณคัทลียา แสนสงค์ จัดส่งหนังสือให้ศูนย์ฯ ด้วย
3.2.4 โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้าเกษตร ในปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ
2562 ได้มอบพันธุ์ปลาให้ครบเรียบร้อยแล้ว สาหรับในปี 2562 ได้ดาเนินการสารวจอัตราการเจริญเติบโต
ของปลาที่ปล่อยตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ
- ในส่วนของการประกวดโครงการธนาคารผลผลิตฯ ของสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ส่งแหล่งน้าโครงการฯ ของปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วมประกวดด้วย ซึ่งทางคณะกรรมการจะได้เข้ามา
ตรวจภายในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งยังมีงานที่ต้องดาเนินการคือเรื่องของการจัดสรรปันผลประโยชน์ของ
สมาชิ กที่ เข้ าร่ ว มโครงการฯ โดยมอบให้ คุณ ส ารวย ขมพุฒ ประสานนัด หมายคณะกรรมการโครงการฯ
นัด ประชุม/ประชาคม ส่งข่อมูลให้ทันภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
3.2.5 โครงการ Zoning by Agri-map มอบปัจจัยการผลิต ทั้งหมด 200 ราย ครบทั้ง
200 ราย เรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ

- มีอาเภอใดบ้างพบปัญหาการมอบปัจจัยการผลิตของโครงการดังกล่าวนี้หรือไม่

ประมงอาเภอฯ - ไม่มี
3.2.6 โครงการเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ประจ าปี ง บประมาณ 2562 แผน 2,173 ราย
ทางศูนย์ฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนมอบพันธุ์สัตว์น้าไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนที่ปล่อยไปได้ดาเนินการไปแล้ว
202 ราย ที่เหลือจะได้ดาเนินการทยอยจัดส่งให้ตามลาดับต่อไป และในส่วนของปีงบประมาณ 2561 ได้รับ
/การจัดสรรงบประมาณ.....
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การจัดสรรงบประมาณให้สนับสนุนรายเดิมรายละ 500 ตัว เรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดส่งมอบพันธุ์ปลาของ
เกษตรกรรายใหม่ปีงบประมาณ 2562 ให้แล้วเสร็จ ก่อนแล้วจึงจะเริ่มทยอยมอบปัจจัยการผลิตของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2561 ต่อไป
3.2.7 กิจกรรมตรวจสอบฯ แผนประจาปีงบประมาณ 2562 มีจานวน 451 ราย ผลมี
จานวน 385 ราย ซึ่งในส่วนของรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าวทางศูนย์ฯ จะได้จัดส่งเป็นหนังสือให้กับ
สานักงานประมงจังหวัดต่อไป
3.2.8 โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ดาเนินการในส่วนที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบได้
ดาเนินการตามกิจกรรมที่กรมประมงกาหนด ใกล้จะครบทั้งหมดแล้ว จะมีในส่วนของให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยฯ อีกครั้งจานวน 1 ครั้ง
3.2.9.โครงการเกษตรอินทรีย์ ดาเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าครบแล้ว ยังคงเหลือการ
คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่างจานวน 3 ราย สงให้กรมประมงต่อไป
3.2.10 โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกรมประทาน 2562 ในส่วนของพันธุ์ปลาแผนมี
จานวน 2,000,000 ตัว ผลปล่อยมีจานวน 1.6 ล้านตัว ในส่วนของกุ้งแผนมีจานวน 1.5 ล้านตัว ผลปล่อย
ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน (ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์)
4.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม)
4.1.1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กุ้งก้ามกราม ปี 2561 ตาบล
ลาคลอง จานวน 30 ราย และปี 2562 กุ้งก้ามกรามของตาบลบัวบาน จานวนเกษตรกร 50 ราย
- ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการเดินทางตรวจประเมินคัดเลือก
แปลงใหญ่ด้านประมง ประจาปี 2562 ที่แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ของตาบลลาคลอง อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์
- ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ได้จัดประชุมชี้แจงการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 และ
การจัดทาข้อมูลสารวจเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรกุ้งก้ามกราม ปี 2562
- สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 80 รายๆ
ละ 20 ซอง
ประธานฯ
- มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ จัดเตรียมข้อมูลเป็นรูปเล่มเพื่อให้คณะกรรมการที่จะเข้า
ตรวจประเมินฯ ได้ทราบและผลการปฏิบัติงานของโครงการดังกล่าว และมอบให้ประมงอาเภอเมืองประสาน
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม) ตาบลลาคลอง เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านรองรับการตรวจของ
คณะกรรมการฯ ด้วย
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการ
/4.1.2 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.....
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4.1.2 โครงการเกษตรทฤษฎี ใ หม่ จ านวน 18 อ าเภอ มี เ กษตรกรทั้ ง หมด
2,173 ราย เกษตรกรที่ได้รับมอบปัจจัยการผลิตไปแล้วมีจานวน 1,582 ราย โดยแยกเป็นรายอาเภอที่ได้รับ
ไปแล้วดังนี้ 1. อาเภอสมเด็จ, 2. อาเภอสหัสขันธ์, 3. อาเภอร่องคา, 4. อาเภอฆ้องชัย, 5.อาเภอห้วยผึ้ง,
6. อาเภอเมื่องกาฬสินธุ์, 7. อาเภอท่าคันโท, 8. อาเภอเขาวง, 9. อาเภอกุฉินารายณ์ และ 10. อาเภอ
หนองกุงศรี ที่เหลืออีก 8 อาเภอจะได้ดาเนินการจัดส่งให้เสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2562 นี้
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการ
๔.๑.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (ศพก.)
กิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม โดยได้ดาเนินการครบทั้ง 6 กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือกิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการประมง (200 ราย ต่อ ศพก.) แผนมีจานวน 3,600 ราย ผลมีจานวน 2,928 ราย
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการ
๔.๑.๔ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน มีจานวน 3 กิจกรม ดังนี้
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มฯ (รายใหม่)
แผนมีจานวน 60 ฟาร์ม ผลมีจานวน 74 ฟาร์ม โดยแยกเป็นแบบ SL แผน 30 ฟาร์ม ผล 30 ฟาร์ม , GAP
กุ้งก้ามกราม จานวน 30 ฟาร์ม ผล 40 ฟาร์ม , GAP สัตว์น้าอื่นๆ ผลมีจานวน 4 ฟาร์ม
2. ส่งคาขอรับการรับรองของเกษตรกรให้หน่วยตรวจประเมิน (รายใหม่)
แผนมีจ านวน 60 ฟาร์ม ผลมีจานวน 74 ฟาร์ม โดยแยกเป็นแบบ SL แผน 30 ฟาร์ม ผล 30 ฟาร์ม ,
GAP กุ้งก้ามกราม จานวน 30 ฟาร์ม ผล 40 ฟาร์ม , GAP สัตว์น้าอื่นๆ ผลมีจานวน 4 ฟาร์ม
3. จานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เฉพาะรายที่ สนง.ปจ.เตรียม
ความพร้อมและส่งคาขอให้หน่วยตรวจประเมิน) แผนมีจานวน - ฟาร์ม ผลมีจานวน 52 ฟาร์ม โดยแยกเป็น
แบบ SL แผน - ฟาร์ม ผล 20 ฟาร์ม , GAP กุ้งก้ามกราม จานวน - ฟาร์ม ผล 29 ฟาร์ม , GAP สัตว์น้าอื่นๆ
ผลมีจานวน 3 ฟาร์ม
มติที่ประชุม

- รับทราบ
๔.๑.๕ โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ เกษตรกรมีความพร้อมและยื่ นขอการ
รับรอง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประจาปี 2561-2562 รวมเป็นจานวน 10 ราย ซึ่งส่งความ
พร้อมแล้วจานวน 5 ราย
มติที่ประชุม

- รับทราบ
๔.๑.๖ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดังนี้
1. ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร Smart Farmer ครั้ง
ที่ 1 แผนจานวน 250 ราย ผลมีจานวน 250 ราย
2. ถอดองค์ ค วามรู้ Smart Farmer ต้ น แบบ แผนมี จ านวน 3 ราย
ผล 3 ราย
3. ติดตามและประเมินผล แผน 250 ราย ผล – ราย
โดยให้ประมงอาเภอทุกท่านดาเนินการจัดส่งข้อมูลเกษตรกรถอดองค์ความรู้ อาเภอละ 3 ราย ให้กับกลุ่ม
พัฒนาฯ ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
/4.1.7 โครงการส่งเสริมฯ.....
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๔.๑.๗ โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning By Agri-map) ดังนี้
1. สารวจและประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร แผนมีจานวน 200
ราย ผลมีจานวน 200 ราย ครบเรียบร้อย
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม (โดย ศพจ.กาฬสินธุ์) แผน
มีจานวน 200 ราย ผล 200 ราย ครบถ้วนเรียบร้อย
3. ติดตามและประเมิน ผล (รายใหม่ปี 2562) ให้ คาแนะนาถ่ายทอด
ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (โดย ศพจ.กส) แผนมีจานวน 400 ราย ผลมีจานวน 234 ราย ติดตามและ
ประเมินผล 1 ครั้ง/ราย แผนมีจานวน 200 ราย ผล – ราย ติดตามและประเมินผล (รายเก่า ปี 2561) แผน
200 ราย ผลมีจานวน 200 ราย
มติที่ประชุม - รับทราบ
๔.๑.๘ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา หมู่ที่ 2 บ้านโพน ตาบลโพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ การแต่งกาย
เสื้อโทนสีเหลือง
ประธานฯ
- มอบคุณเพลิ น โตเกษม ประสานรับพั นธุ์ปลากับ ศพจ.กาฬสิ นธุ์ และน าเจ้าหน้าที่จั ด
สถานที่ดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการ
๔.๑.9 ความก้ า วหน้ า การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ทะเบี ย นฟาร์ ม เป้ า หมายมี จ านวน
11,302 ราย ได้ดาเนินการกรอกข้อมูลไปแล้ว 7,401 ราย คิดเป็นร้อยและ 65.47 เปอร์เซ็นต์ ให้ประมง
อาเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจาแต่ละอาเภอที่ยังดาเนินการให้รีบดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
31 กรกฎาคม 2562 นี้ด้วย
ประธานฯ
- อาเภอยางตลาด อาเภอห้วยเม็ก และอาเภอห้วยผึ้ง ซึ่งมีเป้าหมายที่จะต้องรีบดาเนินการที่
เหลืออยู่มีจานวนมาก ให้แล้วเสร็จด้วย
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
๔.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม)
๔.๒.๑ ผลการดาเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2562 และติดตามแหล่งน้า
เก่า ซึ่งคณะกรรมการฯ จะมาตรวจติดตามในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งทางกลุ่มฯ จะได้เตรียมข้อมูลให้
คณะกรรมการฯ ต่อไป
๔.๒.2 โครงการ/กิจกรรมงบจากกรมชลประทาน ทางกลุ่มได้ติดป้ายจานวน 5 ป้าย
ตามกิจกรรมของโครงการฯ ที่กาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
4.2.3 การเสนอรายชื่ อ แหล่ ง น้ าในโครงการธนาคารสิ นค้ า เกษตรฯ ปี ง บประมาณ
2563-2564 และการประกวดแหล่ งน้าโครงการธนาคารสิ นค้าเกษตร ปี 2561 ณ หนองน้าธรณีส งฆ์
หมูที่ 3 บ้ านหนองโพน และหมู่ที่ 5 บ้ า นโนนสมบูร ณ์ ตาบลนาจาปา อาเภอดอนจาน จั งหวั ดกาฬสิ นธุ์
4.2.4 การหารือข้อกฎหมายก่อนมีมติคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดที่เขตรักษา พันธุ์สัตว์น้า 15 แห่ง
/รวมทั้งเรื่องทาการประมง.....

9

รวมทั้งเรื่องทาการประมงในบริเวณเขื่อนลาปาวในเรื่องของแพสะดุ้ง คาดว่าได้ดาเนินการนัดหมายคณะ
กรรมการฯ ประชุมในช่วงของเดือนสิงหาคม 2562 นี้
4.2.5 การจับพิกัดและการดาเนินงานในเขตรักษาพืชพันธุ์ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้า)ทาง
กลุ่มได้ดาเนินการจับพิกัด 15 จุด เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ดาเนินการจัดส่งข้ อมูลพิกัดดังกล่าว ให้กลุ่มศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดาเนินการออกแบบร่างแผนที่แนบท้ายประกาศในลาดับต่อไป
4.2.6 ผลการขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ท าการประมง ให้ ป ระมงอ าเภอทุ ก ท่ า นด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้มาขอขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม
2562 ยังไม่มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนทาการประมงแต่อย่างใด
มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๓ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม)
4.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณงบปกติเป็นเงิน
จานวน 4,091,739.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เบิกจ่ายสะสมทั้งปี
เป็นเงินจานวน 3,123,832.01 บาท ( สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบแปด
สตางค์) คงเหลือ 604,138.99 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทแปดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ
83.05 เปอร์เซ็นต์
4.3.2 ก าหนดระยะเวลาสิ้ น สุ ด จั ด ส่ ง ใบส าคั ญ เบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง
ไปราชการ สิ้นสุดในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ดาเนินการจัดส่งใบสาคัญให้ทัน
ตามระยะเวลาที่กาหนด้วย
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการ

4.4 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอาเภอ ประจาเดือน มิถุนายน 2562
4.4.1 ประมงอาเภอยางตลาด นาเสนอในที่ประชุมโดยภาพรวมตามโครงการฯและ
กิจกรรมฯ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงดาเนินการครบเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งงานยกระดับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า และปรับปรุงทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและผู้ประกอบการแปรรูป ทบ.1 และทบ.2
และงานที่ได้รับมอบหมายจากอาเภอ ตามที่ได้นาเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint ไปแล้ว
4.4.2 ประมงอาเภอกมลาไสย นาเสนอในที่ประชุม ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ที่กรมประมงได้มอบหมายครบถ้วนไว้เรียบร้อยแล้ว และได้เข้าสารวจสถานที่จัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หนองเรือ ซึ่งมีพื้นที่ 230 ไร่ หมู่ที่ 16 บ้านข้าวหลาม ตาบลกมลาไสย
อาเภอ กมลาไสย โดยได้ประสานในรายละเอียดต่างๆ ของงานไว้เรียบร้อยแล้ว ตามที่ได้นาเรียนที่ประชุมใน
รูปแบบของ PowerPoint ไปแล้ว
4.4.3 ประมงอาเภอเมืองกาฬสิ นธุ์ นาเสนอในที่ประชุม ผลการปฏิบัติงานของ
ประมงอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการครบถ้วนตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง
ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งจะได้ดาเนินการมอบปัจจัยการผลิ ตให้ กับเกษตรกร จานวน 115 ราย ในวันที่ 10
กรกฎาคม 2562 และได้เข้าสารวจข้อมูลโรงงานปลาร้าที่ดาเนินการในรูปแบบของการจาหน่าย และได้
จัดส่งข้อมูลให้ทางกลุ่มพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ตลอดทั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่อาเภอได้รับมอบหมายครบถ้วน
/เรียบร้อยแล้ว.....
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เรียบร้อยแล้วตามที่ได้นาเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint ไปแล้ว
4.4.4 ประมงอาเภอสหัสขันธ์ นาเสนอในที่ประชุม ผลการปฏิบัติงานของประมง
อาเภอสหัสขันธ์ ได้ดาเนินการครบถ้วนตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งจะได้ดาเนินการมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร จานวน 129 ราย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
และเกษตรกรของอาเภอคาม่วง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 จานวน 75 ราย และได้เข้าร่วมกิจกรรมที่อาเภอ
ได้รับมอบหมายครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นาเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint ไปแล้ว
4.4.5 ประมงอาเภอกุฉินารายณ์ นาเสนอในที่ประชุมผลการปฏิบัติงานของอาเภอ
กุฉินารายณ์ได้ดาเนินการครบถ้วนตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมงครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งและงานที่ได้รับมอบหมายจากอาเภอไม่ว่าจะเป็นงานด้านจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับกลุ่ม
บริ ห ารจั ดการฯ คัดเลื อกแหล่ งน้ าเพื่อเข้าร่ว มโครงการธนาคารสิ นค้าเกษตร และร่ว มออกหน่ว ยบริการ
โครงการอาเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นาเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint
ไปแล้ว
4.4.6 ประมงอาเภอห้วยเม็ก นาเสนอในที่ประชุมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ได้ดาเนินการมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลากินพืช ถังหมัก กากน้าตาล เมล็ดพันธุ์ปอเทือง และเมล็ดพันธุ์ผัก
ที่อาเภอหนองกุงศรี เกษตรกรจานวน 166 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอหนองกุงศรี เรียบร้ อยแล้ ว
ตามที่ได้นาเรียนที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint ไปแล้ว
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
5.1 รถตู้ที่ได้รับบริจาคจากสานักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งมอบให้กับ
สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ตรวจสอบสภาพรถตู้แล้ว
ซึ่งทางฝ่ายพัสดุ (นางชาคริยา ชินพร) ได้ดาเนินการส่งเรื่องขอรับโอนครุภัณฑ์ให้กรมประมงไปเรียบร้อยแล้ว
มอบให้พนักงาน ขับรถยนต์ (นายประยูร ฤทธิ์เรือง) ดาเนินการสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกเช้าด้วย
มติที่ประชุม

- รับทราบและดาเนินการ
5.2 การแต่งกาย ทุกวันจันทร์ ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สานักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ ทุกท่านแต่งกายชุดเครื่องแบบกรมประมงด้วย
มติที่ประชุม - รับทราบและพร้อมปฏิบัติ
5.3 ข้อมูลปลาร้า มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ รวบรวมข้อมูลให้ประมงจังหวัดให้ทราบ
ด้วย เพื่อจะได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป
มติที่ประชุม - รับทราบ และดาเนินการ
ประธานฯ

ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

