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

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

ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ
1.1. แนะนาข้าราชการบรรจุใหม่ จานวน 1 ราย แทนนางชาคริยา ชินพร ที่ได้
โอนย้ายไปประจาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ชื่อนางสาวประภาสิริ แสนสอาด
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เริ่มปฏิบัติงานในสังกัดสานักงานประมงจังหวัด
กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2. การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหั วใจ” ในวันที่ 5 ธันวาคม
2562 ณ หนองไชยวาน ต าบลกาฬสิ น ธุ์ อ าเภอเมื อง จั งหวั ด กาฬสิ นธุ์ โดยได้ รับ การ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปลา จาก ศพจ.กาฬสินธุ์ จานวน 300,000 ตัว และพันธุ์ปลาบึกจานวน
20 ตัว ต้อ งขอขอบคุ ณกรมประมงในสั งกั ดจัง หวั ดกาฬสิ นธุ์ ทัง 3 หน่ว ยงาน ที่ ได้ เข้ า
ร่วมงาน และขอขอบคุณทาง ศพจ.กาฬสินธุ์ ที่ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาในครังนีด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ
1.3. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากประชุมคณะรัฐมนตรี (เร่งรัดการขึนทะเบียน
ผู้ ท าการประมง) โดยมอบให้ ท างกลุ่ ม บริ ห ารจั ด การด้ า นการประมง ด าเนิ น การจั ด ส่ ง
แผนปฏิบัติ งาน การขึนทะเบียนผู้ทาการประมง เพื่อให้ผู้ บริการผู้ ทาการประมงดังกล่าว
จัดส่งให้ประมงอาเภอทุกอาเภอ และเจ้าหน้าที่ประจาแต่ละอาเภอเรียบร้อยแล้ว โดยให้
เจ้าหน้าที่ที่ทุกท่านเร่งดาเนินการขึนทะเบียนเกษตรกรดังกล่าว ให้ทันตามระยะเวลาที่กรม
ประมงกาหนดด้วย ซึ่งข้อมูลการขึนทะเบียนผู้ทาการประมง ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังไม่มีการ
เคลื่อนไหวแต่อย่างใด

มติที่ประชุม

รับทราบและให้ดาเนินการในส่วนของอาเภอที่อยู่รอบบริเวณอ่างเก็บนาเขื่อนลาปาวก่อน
โดยเริ่มในเขตพืนที่ของอาเภอสหัสขันธ์ ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562
1.4. กาหนดอานาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมง ในการสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมประมง ตามคาสั่งกรมประมง ที่ 861/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562
โดยให้ยกเลิกคาสั่งกรมประมง ที่ 286/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งเนือหา
รายละเอียดของการกาหนดอานาจหน้าที่ดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บของกอง
การเจ้ า หน้ าที่ กรมประมง หรือที่ กลุ่ ม บริ ห ารและยุท ธศาสตร์ ส านั กงานประมงจัง หวั ด
กาฬสินธุ์

มติที่ประชุม

รับทราบ
1.5. ตอบข้อหารือกฎหมายว่าด้วยการโอนใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลียงสัตว์นา
ในที่จับสัตว์นาซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (กรณีการเพาะเลียงสัตว์นาในกระชัง) โดย
ที่ทราบกันดีว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการประกาศเขตพืนที่การเพาะเลียงสัตว์นาในที่จับ
/สัตว์นาฯ แล้วเป็นจานวน......

3

สั ต ว์น าฯ แล้ ว เป็ น จ านวน 24 จุ ด แต่ ไ ด้มี เกษตรกรขอค าปรึก ษา ชีแนะเรื่อ งการโอน
ใบอนุ ญาตของผู้เพาะเลียงสัตว์นาจากส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือจากอาเภอ
ใน พืนที่ว่าสามารถโอนใบอนุญาตฯ ให้กับผู้สืบสันดานได้หรือไม่ และทางกลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ทาหนังสือหารือข้อกฎหมายดังกล่าว
ไปยังกองกฎหมาย กรมประมง ว่าด้วยการโอนใบอนุญาตฯ ซึ่งทางกองกฎหมายให้เกษตรกร
สามารถโอนย้าย จากผู้สืบสันดานได้ เช่น จากพ่อ แม่ ไปให้บุตรได้ แต่ไม่สามารถเคลื่อนย้าย
กระชังปลาจากจุดเดิม ไปยังจุดใหม่ได้ ทังนีทางกลุ่มฯ ได้ จัดส่งรายละเอียดหนังสือข้อหารือ
ไปให้ประมงอาเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจาแต่ละอาเภอ เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป
1.6. การเตรียมงานเพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์นาในวันสาคัญต่างๆ จานวน 77 จังหวัด
ประจาปี งบประมาณ 2563 ในเบืองต้นให้ กาหนดแหล่ งนาที่ดาเนินการปล่อยโดยสรุป
อาเภอ ที่รับผิดชอบ ดังนี
- วันสาคัญในเดือน มิถุนายน 2563
มอบหมายให้อาเภอยางตลาด
- วันสาคัญในเดือน กรกฎาคม 2563
มอบหมายให้อาเภอกุฉินารายณ์
- วันสาคัญในเดือน สิงหาคม 2563
มอบหมายให้อาเภอกมลาไสย
- วันสาคัญในเดือน กันยายน 2563
มอบหมายให้อาเภอสมเด็จ

มติที่ประชุม

รับทราบและพร้อมปฏิบัติต่อไป
1.7 การจั ดงานวันขึนปีใหม่กรมประมง ประจาปี 2563 ในวันที่ 26 ธันวาคม
2562 ที่กรมประมง หากเจ้าหน้าที่ท่านใดประสงค์ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถแจ้งชื่อได้
ที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ตังแต่บัดนีเป็นต้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานครั้งที่ 10/2562 ประจาเดือน ตุลาคม 2562
ทางฝ่ายเลขาฯได้ดาเนินการรายงานการประชุมครังที่ 10/2562 ประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซด์ ของส านักงานฯ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าตรวจรายงานการ
ประชุมดังกล่าว ถ้าหากมีข้อแก้ไข สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ ให้ดาเนินการได้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานฯ
ขอเชิญหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนาจืดเขื่อนลาปาว กาฬสินธุ์ รายงานผล
การปฏิบัติงานประจาเดือน พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญครับ
หน.ป้องกันฯ

3.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลาปาว กาฬสินธุ์
ผลการปฏิบั ติงาน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยสรุปมีจานวน 4 คดี 1
ผู้ต้องหา ดังนี หน่วยป้องกันฯ ได้ออกปฏิบัติงานในเขตพืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 4 ครัง
ตรวจยึดอวนทับตลิ่ง 3 คดี ไม่มีผู้ต้องหา และการใช้กระแสไฟฟ้าช๊อต จานวน 1 คดี ได้
ผู้ต้องหา 1 ราย บริเวณคลองส่งนาชลประทาน เขตพืนที่อาเภอยางตลาด ส่งเรื่องให้ สภอ.
/นากุง ดาเนินการ......
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นากุง ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และจัดฝึกอบรมยวุประมง จานวน 50 ราย ที่โรงเรียนหนอง
สรวงวิทยา อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และต้องขอบคุณ ทาง ศพจ.กาฬสินธุ์ ที่ให้
การสนับสนุนพันธุ์ปลาในการปล่อยโครงการฝึกอบรมยุวประมง ในครังนีด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ขอเชิ ญ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี ยงสั ต ว์ น าจื ด กาฬสิ น ธุ์ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาเดือน ตุลาคม 2562 ขอเชิญครับ

ผอ.ศพจ.กส.

มติที่ประชุม

๓.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
ตามแผนงาน/กิจกรรมฯ ประจาปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์นา
ประจ าปี ง บประมาณ 2563 มี แ ผนผลิ ต พั นธุ์ สั ต ว์ น าทั งปี จ ากเดิม ผลิ ต ที่ สี่ ล้ า นกว่ า ตั ว
ปัจจุบันให้ผลิตเพิ่มเป็น 6.5 ล้านกว่าตัว ซึ่งงานผลิตแผนในเดือน พ.ย.2562 แผนมีจานวน
235,000 ตัว ผลสะสมไปแล้ว 375,000 ตัว ในส่วนของกิจกรรมเพิ่มผลผลิตทาง ศพจ.
กาฬสินธุ์ ยินดีให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สานักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมตามความเหมาะสมของงานต่อไป
กิจกรรมตรวจสอบฯ มีจานวนฟาร์มที่ต้องเข้าตรวจสอบมีจานวน 632 ราย ในส่วน
ของเดือน พฤศจิกายน 2562 มีจานวน 75 ราย ผลสะสมมี จานวน 91 ราย แบ่งเป็นต่อ
อายุ 71 ราย และตรวจติดตามจานวน 3 ราย
โครงการอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ จากกระทรวงฯ เช่ น โครงการ (Smartfarmer Zoning
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการธนาคารปลา) ยังคงต้องรอรายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณจากกรมประมง ก่อน ซึ่งคาดว่าเป้าหมาย/ผลการดาเนินงานจะยังคง
เหมือนกับของสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับเช่นกัน
รับทราบและพร้อมปฏิบัติร่วมกัน ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการติดตามการปฏิบัติงาน(ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์)
ประธานฯ
ขอเชิญกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงรายงานผลการปฏิบัติงาน
นายเพลินฯ

มติที่ประชุม

4.1. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจาปี 2563 (รายงานต่อที่ประชุม)
๔.๑.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 25๖3
แปลงปี 2563 “กลุ่มผู้เลียงกุ้งก้ามกรามนาเชือก” ที่ตังกลุ่มอยู่ที่ หมู่ 11 ตาบล
นาเชือก อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 36 ราย พืนที่ 342.50 ไร่ โดยนาย
สรุพล ภูขามคม เป็นประธานกลุ่ม
แปลงติดตาม ปี 2561 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงกุ้งก้ามกรามตาบลบัวบาน ตาบล
บัวบาน อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 50 ราย พืนที่ 370 ไร่
รับทราบ
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๔.๑.๒ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ยังคงใช้แผนเดิมของปีงบประมาณ 2563 จานวน 2,173 ราย โดยมี 2 อาเภอ
หลักที่สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ มีอาเภอสหัสขันธ์ จานวน
129 ราย และอาเภอสมเด็จ จานวน 130 ราย จากการประชุม VDO Conference แผน
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมสนับสนุน โครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ด้านการประมง) วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เป้าหมายคัดเลือกเกษตรกรปี
2563 เท่ า กั บ ปี 2562 จ านวน 70,000 ราย ตามที่ OT ก าหนดและมี คุ ณ สมบั ติ ที่
เหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบและพร้อมปฏิบัติ
๔.๑.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (ศพก.)
แผนปฏิบัติงานของโครงการดังกล่ าวยังคงใช้แผนของปีงบประมาณ 2562 เหมือนเดิม
คือศูนย์หลักมีจานวน 18 ศูนย์ งบอุดหนุนให้การสนับสนุนศูนย์ฯ ละ 2,500 บาท และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง (100 ราย/ศูนย์) ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังคงต้องรอ
การจัดสรรจากกรมประมงก่อน โดยทางกลุ่มฯ จะได้แจ้งรายละเอียดให้ประมงอาเภอและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาแต่ละอาเภอได้ทราบในครังต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและพร้อมปฏิบัติ
๔.๑.๔ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (Food Safety)
เป้าหมายเกษตรกร มีจานวน 90 ฟาร์ม แยกเป็น GAP กุ้งก้ามกราม แผน 30 ฟาร์ม GAP
ปลานิล แผน 20 ฟาร์ม และ SL จานวน 40 ฟาร์ม แยกเป็นรายอาเภอดังนี
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จานวน 10 ฟาร์ม
เป็น SL ปลานิล,ตะเพียนขาว
อาเภอสมเด็จ
จานวน 10 ฟาร์ม
เป็น SL ปลานิล,ตะเพียนขาว
อาเภอกุฉินารายณ์
จานวน 10 ฟาร์ม
เป็น SL ปลานิล,ตะเพียนขาว
อาเภอกมลาไสย
จานวน 10 ฟาร์ม
เป็น SL ปลานิล,ตะเพียนขาว
อาเภอยางตลาด
จานวน 20 ฟาร์ม
เป็น GAP กุ้งก้ามกราม
อาเภอห้วยเม็ก
จานวน 10 ฟาร์ม
เป็น GAP กุ้งก้ามกราม
อาเภอเมือง/ยางตลาด จานวน 10 ฟาร์ม
เป็น GAP อนุบาลปลานิล
อาเภอสหัสขันธ์
จานวน 10 ฟาร์ม
เป็น GAP ปลานิลในกระชัง

มติที่ประชุม

รับทราบและพร้อมปฏิบัติ
๔.๑.๕ โครงการเพาะเลียงสัตว์นาอินทรีย์ เป็นการส่งเสริมการเลียงสัตว์นาในพืนที่
นาข้าว (ในบ่อดิน) จานวน 15 ราย 15 ไร่ ในพืนที่ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์ เป็นนา
ข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน

มติที่ประชุม

รับทราบและปฏิบัติ
๔.๑.๖ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป้าหมายเกษตรกร
มีจานวน 250 ราย (ทางกลุ่มได้ดาเนินการจัดส่งรายชื่อไปยัง กองฯ เรียบร้อยแล้ว)
โดยแยกเป็นรายอาเภอ ดังนี
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จานวน 36 ราย
อาเภอกมลาไสย
จานวน 36 ราย
/อาเภอสหัสขันธ์.....

6

อาเภอสหัสขันธ์
อาเภอยางตลาด
อาเภอห้วยเม็ก
อาเภอกุฉินารายณ์
อาเภอสมเด็จ
มติที่ประชุม

จานวน 36 ราย
จานวน 36 ราย
จานวน 36 ราย
จานวน 35 ราย
จานวน 35 ราย

รับทราบ
๔.๑.๗ โครงการบริ ห ารจั ดการการผลิ ตสิ นค้า เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่ อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)เป้าหมายเกษตรกรมีจานวน 200 ราย ผล 115 ราย ยังคง
เหลืออาเภอที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลให้กับกลุ่มพัฒนาฯ คืออาเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอนาคู
และอ าเภอดอนจาน ขอความร่ ว มมื อ เร่ ง จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล เกษตรกรที่ จ ะเข้ า ร่ ว มโครงการ
ดาเนินการให้ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบและปฏิบัติ
๔.๑.๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
เป้ าหมายเกษตรกรมีจ านวน 48 ราย ในพืนที่นิ คมสร้างตนเองนิค มล าปาว ตาบลนิค ม
อาเภอสหั ส ขัน ธ์ จ านวน 13 ราย และในพืนที่นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ ตาบลนิค ม
ห้วยผึง อาเภอห้วยผึง จานวน 35 ราย

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑.9 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ห มู่ 8
ตาบลโนนสูง อาเภอยางตลาด มอบกลุ่มพัฒนาฯ เข้าร่วมโครงการ และมอบคุณเพลิน โต
เกษม ประสานพันธุ์ปลากับ ศพจ.กาฬสินธุ์ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและปฏิบัติ
4.1.10 โครงการปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นรายได้ หนี สิ น เกษตรกร ประจ าปี 2563
ขอความร่ ว มมือให้ ป ระมงอาเภอ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิ ดชอบประจาแต่ล ะอาเภอส ารวจ
เกษตรกรที่ได้แจ้งขึนทะเบียนการเพาะเลียงสัตว์นาในพืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบว่ามีเกษตรกร
รายใดบ้างยกเลิกการเลียงไปแล้ว ให้เจ้าหน้าที่รายนันๆ ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรรายดังกล่าว
ให้เป็นปัจจุบันด้วย หรือแจ้งข้อมูลการยกเลิกการเลียงส่งให้กลุ่มพัฒนาฯ ปรับปรุงให้ก็ได้

มติที่ประชุม

รับทราบและปฏิบัติ

ประธานฯ

ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน
๔.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (รายงานต่อที่ประชุม)
๔.๒.1 โครงการ/กิจ กรรมงบจากกรมชลประทาน ได้จั ดส่ งขออนุมั ติโ ครงการ
งบชลประทาน ปี 2563 ให้กับกรมชลประทานไปเรียบร้อยแล้ว ยังคงต้องรอรายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณแจ้งให้กองแผนงาน ซึ่งกองแผนงานจะดาเนินการแจ้งให้กับสานักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป โดยแยกเป็น 3 หน่วย ดังนี
/1. สานักงานประมง.....
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1. ส านั ก งานประมงจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ขอรั บ การสนั บ สนุ น เป็ น เงิ น จ านวน
655,900.- บาท (หกแสนห้าห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
2. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนาจืดเขื่อนลาปาว ขอรับการสนับสนุนเป็น
เงินจานวน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดกาฬสินธุ์ ขอรับการสนับสนุนเป็น
เงินจานวน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

ประธานฯ

มติที่ประชุม
ประธานฯ

รับทราบ
4.2.2 ผลการขึนทะเบียนผู้ทาการประมง มีผู้ขอขึนทะเบียนผู้ทาการประมงแล้ว
จานวน 1 ราย โดยกลุ่มบริหารฯ ได้จัดส่งแผนออกปฏิบัติงานให้กับประมงอาเภอทุกท่านแล้ว
โดยเริ่มปฏิบัติงานที่อาเภอสหัสขันธ์ ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 เป็นอาเภอแรก ตาม
รายละเอียดที่ได้จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว
มอบคุณวุฒิพงษ์ และคุณพอพงศ์ เริ่มออกปฏิบัติงานตามอาเภอที่มีการทาการประมง
รอบอ่างเก็บนาเขื่อนลาปาวก่อน เช่น อาเภอสหัสขันธ์ ห้วยเม็ก หนองกุงศรี ท่าคันโท
ยางตลาด และอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือประมงอาเภอและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ช่วยออกปฏิบัติงานในครังนีด้วย
รับทราบและพร้อมปฏิบัติ
ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
๔.๓ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม)
๔.๓.๑ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณงบประมาณ 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้รับทังสินเป็นเงินจานวน 1,626,570.-บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายไปแล้ว 439,314.24
บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพั นสามร้อยสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) และได้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงอาคารสานักงานให้กับ หกจ.พรเจริญ งวดที่ 1 เป็นเงินจานวน 126,900.- บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เพิ่มเติมในส่วนของการเขียนขออนุญาตเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทุกท่านใน
แต่ละโครงการ ขอความร่วมมือให้ระบุวันที่ออกปฏิบัติงานของแต่ละโครงการในแบบขอ
อนุญาตให้ชัดเจนด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ประธานฯ

ขอเชิญประมงอาเภอ รายงานผลการปฏิบัติงาน
4.4 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอาเภอ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562

ประธานฯ

ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอยางตลาด รายงานผลการปฏิบัติงานครับ
/ปอ.ยางตลาด.....
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ปอ.ยางตลาด สาหรับอาเภอยางตลาด รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้สานักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน พ.ย.2562 ดังนี
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) GAP กุ้งก้ามกราม 20 ฟาร์ม และ GAP
อนุบาลลูกปลานิล จานวน 10 ฟาร์ม
2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึนในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ตาบลโนนสูง
อาเภอยางตลาด มีพันธุ์ปลาแจกจ่าย จานวน 50 ถุง
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 30 ราย
4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจานวน 25 ราย
5. ส่งข้อมูลแหล่งนาปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอยางตลาด 10 แห่ง และอาเภอฆ้องชัย 5 แห่ง
6. โครงการส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นประมง การเลี ยงปลานิ ล แปลงเพศในบ่ อ ดิ น
อาเภอยางตลาด จานวน 379 ราย และอาเภอฆ้องชัย จานวน 62 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธานฯ

ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอกมลาไสย ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ

ปอ.กมลาไสย สาหรับอาเภอกมลาไสย รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้สานักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน พ.ย.2562 ดังนี
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จานวน 10 ฟาร์ม
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 36 ราย
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) อ.ร่องคา มีจานวน 20 ราย
4. ส่งข้อมูลแหล่งนาปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอกมลาไสย 12 แห่ง และอาเภอร่องคา 3 แห่ง
5. โครงการส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นประมง การเลี ยงปลานิ ล แปลงเพศในบ่ อ ดิ น
อาเภอกมลาไสย จานวน 133 ราย และอาเภอร่องคา จานวน 6 ราย
6. โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ศพก.หลัก 2 ศูนย์ฯ ได้ดาเนินการสารวจความต้องการ
ปลาดุก+อาหาร (ปลาดุก 1,000 ตัว นอกนันขอรับเป็นอาหารปลาดุกทังหมด)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ

ปอ.เมืองกาฬสินธุ์ สาหรับอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้
สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน พ.ย.2562 ดังนี
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จานวน 10 ฟาร์ม
และ GAP อนุบาลลูกปลานิล จานวน 10 ฟาร์ม
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 36 ราย
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจานวน 20 ราย
4. ส่งข้อมูลแหล่งนาปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอเมือง 10 แห่ง
5. โครงการส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นประมง การเลี ยงปลานิ ล แปลงเพศในบ่ อ ดิ น
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จานวน 276 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ประธานฯ.....
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ประธานฯ

ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอสหัสขันธ์ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานครับ

ปอ.สหัสขันธ์

สาหรับอาเภอสหัสขันธ์ รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้สานักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน พ.ย.2562 ดังนี
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) GAP ปลานิลในกระชัง จานวน 10 ฟาร์ม
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 36 ราย
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจานวน 30 ราย
4. ส่งข้อมูลแหล่งนาปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอสหัสขันธ์ 3 แห่ง
5. โครงการส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นประมง การเลี ยงปลานิ ล แปลงเพศในบ่ อ ดิ น
อาเภอสหัสขันธ์ จานวน 2 ราย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปอ.ห้วยเม็ก

สาหรับอาเภอห้วยเม็ก รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้สานักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน พ.ย.2562 ดังนี
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) GAP กุ้งก้ามกราม จานวน 10 ฟาร์ม
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 36 ราย
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจานวน 30 ราย
4. ส่งข้อมูลแหล่งนาปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอห้วยเม็ก 7 แห่ง อาเภอหนองกุงศรี 3 แห่ง
5. โครงการส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นประมง การเลี ยงปลานิ ล แปลงเพศในบ่ อ ดิ น
อาเภอห้วยเม็ก จานวน 15 ราย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปอ.กุฉินารายณ์ สาหรับอาเภอกุฉินารายณ์ รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้สานักงาน
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน พ.ย.2562 ดังนี
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จานวน 10 ฟาร์ม
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 35 ราย
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) อ.ร่องคา มีจานวน 30 ราย
4. ส่งข้อมูลแหล่งนาปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอกุฉินารายณ์ 3 แห่ง
5. โครงการส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นประมง การเลี ยงปลานิ ล แปลงเพศในบ่ อ ดิ น
อาเภอกุฉินารายณ์ จานวน 119 ราย และอาเภอห้วยผึง จานวน 10 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปอ.สมเด็จ

สาหรับอาเภอสมเด็จ รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้สานักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน พ.ย.2562 ดังนี
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จานวน 10 ฟาร์ม
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 35 ราย
3. ส่งข้อมูลแหล่งนาปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอกุฉินารายณ์ 3 แห่ง

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5.....
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
5.1 การอยู่เ วรยาม สานักงานประมงจังหวัดกาฬสิน ธุ์ ช่วงวัน หยุด ปรับปรุง
สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้อยู่เวรยาม
อย่ า งเคร่ ง ครั ด เนื่ อ งจากในช่ ว งระยะเวลานี มี ก ารปรั บ ปรุ ง อาคารส านั ก งานฯ ถ้ า หาก
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ท่านใดไม่สามารถอยู่เวรยามดังกล่าวได้ ให้ทาบันทึกแลกเปลี่ยนเวร
ให้หัวหน้าผู้ตรวจเวรยาม ได้รับต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

นส.คัทลียาฯ

5.2 โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง
5.2.1 การเลียงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินไดดาเนินการกรอกข้อมูลในระบบและ
จัดส่งข้อมูลให้กรมประมงเรียบร้อยแล้ว จานวน 11 อาเภอ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
จานวน 1,111 ราย ดังนี
1. อาเภอกมลาไสย มีจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 133 ราย
2. อาเภอร่องคา มีจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 6 ราย
3. อาเภอกุฉินารายณ์ มีจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 119 ราย
4. อาเภอห้วยผึง มีจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 10 ราย
5. อาเภอยางตลาด มีจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 379 ราย
6. อาเภอฆ้องชัย มีจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 62 ราย
7. อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 276 ราย
8. อาเภอสหัสขันธ์ มีจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 2 ราย
9. อาเภอห้วยเม็ก มีจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 15 ราย
10. อาเภอเขาวง มีจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 21 ราย
11. อาเภอดอนจาน มีจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 88 ราย

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2.2 โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งนาชุมชน
หก.บริหารจัดการฯ
โดยการสารวจข้อมูลแหล่งนาดังกล่าวประมงอาเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ประจาแต่ละอาเภอได้ดาเนินการสารวจข้อมูลแหล่งนา เรียบร้อยแล้ว โดยมีจานวนพืนที่ 13
อาเภอ พืนที่แหล่งนา 67 แห่ง ๆละ 200,000 ตัว จานวนที่ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลง
ในแหล่งนาชุมชนในพืนที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2562 เพื่อสร้างอาชีพ
มีจานวน 13,400,000 ตัว ขนาดที่ปล่อย 5-7 ซม. คาดว่าน่าจะเริ่มทยอยปล่อยในช่วง
เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
ประธานฯ

รับทราบ
5.3 ความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1)
ประเภทฟาร์มเลียงสาหร่ายสไปรูลิน่า กองกฎหมายกรมประมง ได้ตอบข้อหารือและจัดส่ง
หนังสือให้กับสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียบร้อยแล้วว่าไม่สามารถขอขึนทะเบียน
สั ตว์ น าดั งกล่ าวได้ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญั ติของทางการประมงได้ใ นส่ ว นของ
รายละเอียดทางกลุ่มพัฒนาฯ ได้จัดส่งสาเนาหนังสือหารือดังกล่าวแจ้งให้ผู้ที่ขอขึนทะเบียนฯ
/และให้ประมงอาเภอ.....
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และให้ประมงอาเภอกุฉินารายณ์ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว พร้อมทังได้ให้กลุ่มพัฒนาฯ จัดส่ง
เอกสารคาขอขึนทะเบียนฯดังกล่าวคืนให้กับเกษตรกรไปแล้ว
มติที่ประชุม
ประธานฯ

รับทราบ
5.4 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
โดยให้ยกเลิก พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และให้ใช้ พรบ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.2562 แทน มีผลตังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ความละเอียด
ได้แจ้งในที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนัน ซึ่งในส่วนของสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์มี
เกษตรกรที่ขอขึนทะเบียนสัตว์นาควบคุม(จระเข้) จานวน 22 ราย จระเข้มีจานวน 1,264
ตัว โดยอธิบดีกรมประมงเป็นผู้มอบอานาจการออกใบอนุญาตฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ดาเนินการ จึงขอความร่วมมือให้ ประมงอาเภอเร่งดาเนินการสารวจข้อมูลเกษตรกรที่ได้
เลียงจระข้ มีจานวนกี่ราย จานวนที่ตัวที่เลียง และการออกใบอนุญาต วัน เดือน ปี ที่ขอ
อนุญาตและวันหมดอายุของใบอนุญาตดังกล่าวให้เป็นข้อมูลปั จจุบัน พร้อมทังรายงานผล
ให้กับกลุ่มบริหารจัดการฯ ให้ทราบโดย

มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

ประธานฯ

มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานฯ

ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

