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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง
และประชุมสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน มกราคม 2563
ครั้งที่ 1/2563 วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
…………………………...……………
ผู้มาประชุม
1. นายวุฒิชัย วังคะฮาต
2. นายสารวย ชมพุฒ
3. นายเสกสรร ดวงศรี
4. นางจินตนา แก้วบุญ
5. นางประมวลมิตร อภิธนกุล
6. นางสายฝน เสียงหวาน
7. นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล
8. นางกฤษณา เขามีทอง
9. นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช
10. นางสาววรนุช ไพศาล
11. นายศิริพงษ์ ข้องหลิม
12. นายเพลิน โตเกษม
13. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา
14. นางสาวประภาสิริ แสนสอาด
15. นางสาวคัทลียา แสนสงค์
16. นายพอพงศ์ กาบเกษร
17. นางสาวเกษสุดา จันทสา
18. นายประยูร ฤทธิ์เรือง
19. นางสาวละอองดาว โต้ชาลี
20. นายเทวิน ภูจริต
21. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจารึก นาชัยเพิ่ม
2. นายกฤษฎา คาประชุม
3. นางสาวรัตนาวดี กิจจา
4. นายธนกฤต อุบลเวช
ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ/ติดภารกิจ

ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
ประมงอาเภอยางตลาด
ประมงอาเภอกมลาไสย
ประมงอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
ประมงอาเภอสหัสขันธ์
ประมงอาเภอกุฉินารายณ์
ประมงอาเภอห้วยเม็ก
ประมงอาเภอสมเด็จ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานสถานที่
ยามรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด
เขื่อนลาปาว กาฬสินธุ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนต์
-ไม่ม-ี
/เริ่มประชุม.....
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ
ประธานฯ
เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารง
ประมงจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ตามค าสั่ ง ที่ 8/2563 ลงวั น ที่ 6 มกราคม 2563
เรื่องย้ายข้าราชการ และได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
ในการประชุมครั้ งนี้ ถือเป็นการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่ อนนโยบายด้านการประมง
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโยบายด้านการประมงในจังหวัดรวมทั้งการบู รณาการ ที่จะทาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ของอธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
และให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านแนะนาตัวเพื่อประสานการทางาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธานฯ
จากการประชุม Conference แนวทางป้องกันบรรเทาลดผลกระทบภัยแล้งฯ ในวันที่ 28
มกราคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าประชุมพร้อมกับหัวหน้ากลุ่มบริหาร
จัดการ โดยพบว่าปริ มาณน้าในอ่างเก็บน้าเขื่อนลาปาว ณ ปัจจุบันมีปริมาณน้าในอ่างฯ
จานวน 60 เปอร์เซ็นต์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้าการจัดการน้าในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้าที่มีความเสี่ยงในการ
พบปัญหาภัยแล้งเป็นอันดับแรก จึงขอให้ประมงอาเภอ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจา
แต่ละอาเภอช่วยแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและพร้อมดาเนินการ
ประธานฯ
การลดปริมาณขยะ เช่นลดการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก และการเผาขยะในที่แจ้ง มอบกลุ่ม
บริหารและยุทธศาสตร์แจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับทราบด้วย ตามนโยบาย
ของทางจังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม

รับทราบและพร้อมให้ความร่วมมือ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานครั้งที่ 1/2563 ประจาเดือน มกราคม 2563
ทางฝ่ า ยเลขาฯได้ ด าเนิ น การรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2563 ประชาสั ม พั น ธ์ ท าง
เว็บไซด์ของสานักงานฯ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าตรวจรายงานการ ประชุม
ดังกล่าว ถ้าหากมีข้อแก้ไข สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ ให้ดาเนินการได้
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานฯ
ขอเชิญหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลาปาว กาฬสินธุ์ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาเดือน มกราคม 2563 ขอเชิญครับ
หน.ป้องกันฯ

3.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลาปาว กาฬสินธุ์
ผลการปฏิบัติงานภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้
/กิจกรรมควบคุม.....
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มติที่ประชุม
ประธานฯ

- กิ จ กรรมควบคุ ม การเฝ้ า ระวั ง การท าการประมง แผนทั้ ง ปี จ านวน 4 ครั้ ง
ผลปฏิบัติงานประจา มกราคม 2563 จานวน 1 ครั้ง เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- การจัดเวทีประชาสัมพันธ์แนะนาให้ความรู้ แผนทั้งปี 3 ครั้ง ผลอยู่ระหว่างการ
คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับโครงการมากที่สุด
- กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน แผนทั้งปี 1 ครั้ง ผลยังอยู่ระหว่าง
คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจะร่วมโครงการ
- และจั ดฝึ กอบรมยุ วประมง จานวน 50 ราย ในช่วงวันที่ 12 – 13 ธันวาคม
2562 ที่โรงเรียนหนองสรวงวิทยา อาเภอหนองกุง ศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และต้องขอบคุณ
ทาง ศพจ.กาฬสินธุ์ ที่ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาในการปล่อยโครงการฝึกอบรมยุวประมง
ในครั้งนี้ด้วย
- งบชลประทานประจาปีงบประมาณ 2563 ยังรอหนังสืออนุมัติโครงการดังกล่าว
จากกรมชลประทาน
รับทราบ
ขอเชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน
ประจาเดือน ธันวาคม 2562 ขอเชิญครับ
๓.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์

ศพจ.กส.

ตามแผนงานโครงการฯ / กิจกรรมฯ ที่ดาเนินการร่วมกัน ประจาปีงบประมาณ 2563
- กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า ประจาปีงบประมาณ 2563 มีแผนผลิตพันธุ์สัตว์น้า
ทั้งปีเป็ นจ านวน 6,500,000 ตัว ซึ่งงานผลิ ตแผนในเดือน ม.ค.2563 แผนมีจานวน
300,000 ตัว ผลปล่ อ ยมี จ านวน 300,000 ตั ว ผลสะสมไปแล้ ว 1,035,020 ตั ว
ยังไม่มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้าแต่อย่างใด ซึ่งแผนมีจานวน 2,500,000 ตัว
คาดว่าจะปล่อยได้ในช่วงเดือน มีนาคม 2563
- กิจกรรมตรวจสอบฯ (Safety Lavel) ทั้งแผนและผลสะสมทั้งปีการปฏิบัติงาน
มีจานวนฟาร์มที่ต้องเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน มีจานวนแผนทั้งปี 632 ฟาร์ม ผลสะสม
มีจานวน 241 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 2563 แผนมีจานวน
304 ฟาร์ม ผลสะสม มีจานวน 176 ฟาร์ม แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จานวน 200 ฟาร์ม
ผล 132 ฟาร์ ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกรามต่ออายุแผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจานวน
28 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผน 70 ฟาร์ม ผลสะสม 12 ฟาร์ม
มาตรฐาน GAP ปลาน้ าจื ด อื่ น ๆ แผนมี จ านวน 4 ฟาร์ ม ผลสะสมมี จ านวน 4 ฟาร์ ม
และตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2563 แผนมีจานวน 80 ฟาร์ม ผลสะสม มีจานวน 22
ฟาร์ ม แยกเป็ น ต่ อ อายุ SL แผน จ านวน 30 ฟาร์ ม ผล 12 ฟาร์ ม มาตรฐาน GAP
กุ้งก้ามกรามแผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจานวน 10 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรอง
โดย กมป.) แผน 20 ฟาร์ม ผลยังอยู่ในช่วงดาเนินการ
/โครงการปลาไทย.....
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- โครงการปลาไทย แผนเดือน ม.ค.2563 มีจานวน 100,000 ตัว ผลปล่อยเดือน
มกราคม 2563 จานวน 100,000 ตัว ผลสะสมทั้งหมดมีจานวน 200,000 ตัว
- โครงการ Zoning by Agri-map เป็นการให้คาแนะนาถ่ายทอดความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเป็นจานวน 2 ครั้ง แผนมีจานวน 200 ราย และให้การสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตตามความเหมาะสม จานวน 200 ราย ตามแผนที่ วางไว้จะให้การสนับสนุนปัจจัยได้
ในช่วงเดือน เมษายน ถึงเดือน กรกฎาคม 2563
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต แผนมีจานวน 15
ราย ตามที่กาหนดไว้ตามแผนให้การสนับสนุนได้ในเดือน พฤษภาคม 2563 และผลิตพันธุ์
ให้การสนับสนุน แผนมีจานวน 45,000 ตัว
- โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ติดตามการดาเนินงาน (สนับสนุนธนาคารผลผลิต
สัตว์น้ าแบบมีส่ว นร่ ว ม) รับผิ ดชอบ 2 แหล่ ง คือแหล่ งเก่าของปี 2561 หนองธรณีสงฆ์
ตาบลหนองโพน อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ คาดว่าจะจับผลผลิตได้ในเดือน เมษายน
2563 และแหล่งที่ 2 แหล่งเก่าของปี 2562 ที่หนองน้าคามะโฮ อาเภอห้วยเม็ก จับสัตว์น้า
ในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน ของทุกปี และสนับสนุนพันธุ์ปลา จานวน 20,000 ตัว
- โครงการ Smart Farmer เป้าหมายเกษตรกร จานวน 250 ราย เริ่มอบรมเดือน
เม.ย.2563 จานวน 100 ราย และเดือน พ.ค.2563 จานวน 150 ราย แต่ยังต้องรอ
ปรึกษากับทางสานักงานประมงจังหวัดในการกาหนดวันอบรมที่แน่นอนก่อน และรายชื่อของ
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมที่จะส่งให้ทางศูนย์ฯ ก่อน
ประธานฯ

ขอรายละเอียดแผน และผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ตามแผนงานโครงการฯ/ กิจกรรมที่
ดาเนินการร่วมกันกับทางสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2563
ทั้งหมดจัดส่งให้ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบและพร้อมปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการติดตามการปฏิบัติงาน(ประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์)
ประธานฯ
ขอเชิญหัวหน้ากลุม่ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงรายงานผลการปฏิบัติงาน
4.1. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจาปี 2563 (รายงานต่อที่ประชุม)
นายเสกสรรฯ ๔.๑.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 25๖3
- แปลงปี 2563 “กลุ่ ม ผู้ เ ลี้ ย งกุ้ ง ก้ า มกรามนาเชื อ ก” ที่ ตั้ ง กลุ่ ม อยู่ ที่ หมู่ 11
ตาบลนาเชือ ก อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จานวน 36 ราย พื้น ที่ 342.50 ไร่
โดยนายสรุพล ภูขามคม เป็นประธานกลุ่ม
- แปลงติดตาม ปี 2561 วิส าหกิจชุมชนกลุ่ มเลี้ ย งกุ้งก้ามกรามตาบลบัว บาน
ตาบลบัวบาน อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 50 ราย พื้นที่ 370 ไร่
- ผลการดาเนินงาน จัดทาข้อมูลรายบุคคล/รายแปลง จานวน 2 แปลง (ส่งข้อมูลให้
กองฯ เรียบร้อยแล้ว) พร้อมทั้งสารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมทางเกษตรกรฯ (ก่อน)
/เฉพาะแปลงปี 2563.....
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มติที่ประชุม

มติทปี่ ระชุม

มติที่ประชุม

เฉพาะแปลง ปี 2563 อยู่ระหว่างดาเนินการ และอยู่ระหว่างยื่นคาขอมาตรฐาน GAP
กุ้งก้ามกราม จานวน 36 ราย อยู่ระหว่างรอหนังสื ออนุมัติจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก
จากกองฯ
รับทราบ
๔.๑.๒ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
- แผนมี จ านวน 2,173 ราย โดยมี 2 อ าเภอหลั ก ที่ ส านั ก งานประมงจั ง หวั ด
กาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ มีอาเภอสหัสขันธ์ จานวน 129 ราย และอาเภอสมเด็จ
จานวน 130 ราย
- ผลการด าเนิ น งาน คั ด เลื อ กจุ ด เรี ย นรู้ เ กษตรกรทฤษฎี ใ หม่ ต าบลละ 1 กลุ่ ม
มีจานวน 16 กลุ่ม (ทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 98 จุด) แยกเป็นอาเภอสมเด็จ 8 ตาบล
จานวน 8 กลุ่ ม และอาเภอสหั สขันธ์ 8 ตาบล จานวน 8 กลุ่ม ทั้งนี้ขอให้ ประมงอาเภอ
และเจ้ าหน้ าที่ ที่รั บ ผิ ด ชอบประจาแต่ ล ะอ าเภอดาเนิน การคัด เลื อ กเกษตรกร ปี 2563
(คัดรายเก่าปี 2560-2562) และทางกลุ่มจะได้ทาหนังสือแจ้งให้อาเภอดาเนินการคัดเลือก
ต่อไป
รับทราบและพร้อมปฏิบัติ
๔.๑.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ (ศพก.) โดยจัดทา
แผนความต้ อ งการของ ศพก.(งบอุ ด หนุ น ศพก.ละ 2,500 บาท) พร้ อ มทั้ ง ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีด้านการประมง (100 ราย/ศูนย์ฯ)
- ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดทาแผนความต้องการของ ศพก.(อุดหนุน 2,500 บาท) จัดส่งข้อมูลให้ทาง
กลุ่มฯ แล้วมีจานวน 5 อาเภอ คือ อาเภอกมลาไสย,ร่องคา,ยางตลาด,ห้วยผึ้ง และอาเภอกุฉิ
นารายณ์
2. จัดทาแฟ้มประวัติศูนย์เครือข่าย-รายเก่า 5:1 จัดส่งข้อมูลให้ทางกลุ่มฯ แล้ว มี
จานวน 2 อาเภอ คือ อาเภอยางตลาด,และอาเภอฆ้องชัย
3. แบบประเมินการเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ (ศพก.ละ 100 ราย) จัดส่งข้อมูลให้ทาง
กลุ่มฯ แล้วมีจานวน 1 อาเภอ คือ อาเภอยางตลาด จานวน 40 ฉบับ
รับทราบและพร้อมจัดส่งให้ข้อมูลให้กับกลุ่มพัฒนาฯ ตามระยะเวลาที่กาหนดต่อไป
๔.๑.๔ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (Food Safety)
- 1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (รายใหม่)
เป้าหมายเกษตรกร แผนมีจานวน 90 ฟาร์ม ผลสะสมมีจานวน 61 ฟาร์ม แยกเป็น GAP
กุ้งก้ามกรามแผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจานวน 30 ฟาร์ม GAP ปลานิล แผน 20 ฟาร์ม
ผลสะสมมีจานวน 10 ฟาร์ม และ SL แผนจานวน 40 ฟาร์ม ผลสะสมมีจานวน 21 ฟาร์ม
- 2. ส่ ง ค าขอรั บ การรั บ รองของเกษตรกรให้ ห น่ ว ยตรวจประเมิ น (รายใหม่ )
ผลมี จานวน 40 ฟาร์ม (มาตรฐาน SL 10 ฟาร์ม และมาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม 30
ฟาร์ม)แยกเป็นรายอาเภอดังนี้
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.....
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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
รับทราบและพร้อมปฏิบัติ
๔.๑.๕ โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่นาข้าว
(ในบ่อดิน) จานวน 15 ราย 15 ไร่ ในพื้นที่ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉิ นารายณ์ เป็นนาข้าว
อินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน
ผลการดาเนินงานจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้กับกองฯ และทาง
ศพจ.กาฬสินธุ์ เรียบร้อยแล้ว
รับทราบ
๔.๑.๖ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป้าหมายเกษตรกรมีจานวน
250 ราย (ทางกลุ่มได้ดาเนินการจัดส่งรายชื่อไปยัง กองฯ เรียบร้อยแล้ว) โดยแยกเป็น
รายอาเภอ ดังนี้
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จานวน 36 ราย
อาเภอกมลาไสย
จานวน 36 ราย
อาเภอสหัสขันธ์
จานวน 36 ราย
อาเภอยางตลาด
จานวน 36 ราย
อาเภอห้วยเม็ก
จานวน 36 ราย
อาเภอกุฉินารายณ์
จานวน 35 ราย และอาเภอสมเด็จ จานวน 35 ราย
รับทราบ
๔.๑.๗ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-map) เป้ าหมายเกษตรกรมีจานวน 200 ราย ผล 180 ราย แยกเป็นราย
อาเภอดังนี้ อาเภอร่องคา จานวน 20 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว
อาเภอยางตลาด
จานวน 25 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จานวน 20 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว
อาเภอกุฉินารายณ์
จานวน 30 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว
อาเภอเขาวง
จานวน 25 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว
อาเภอคาม่วง
จานวน 30 ราย จัดส่งข้อมูลเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว
อาเภอหนองกุงศรี
จานวน 30 ราย จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล เกษตรกรเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
อาเภอดอนจาน
จานวน 20 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ
รับทราบและผู้รับผิดชอบอาเภอดอนจานรีบดาเนินการจัดส่งข้อมูลด้วย
๔.๑.๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร เป้าหมาย
เกษตรกรมีจานวน 48 ราย ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองนิคมลาปาว ตาบลนิคม อาเภอสหัสขันธ์
จานวน 13 ราย และในพื้นที่นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ ตาบลนิคม ห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง
จานวน 35 ราย ยังคงรอการจัดสรรงบประมาณจากกรมประมง
รับทราบ
/4.1.9. โครงการคลินิกเกษตรฯ.....
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ประธานฯ

๔.๑.9 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ แผนมีจานวน 125 ราย ดาเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง
เมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2562 ที่ ห มู่ 8 ต าบลโนนสู ง อ าเภอยางตลาด มี เ กษตรกร
ที่เข้าร่วมจานวน 8 ราย
ขอให้กลุ่มพัฒนาฯ เชิญทางศูนย์ฯ และหน่วยป้องกันฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทุกครั้งด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบและปฏิบัติ
4.1.10 โครงการปรับปรุงทะเบียนรายได้ หนี้สินเกษตรกร ประจาปี 2563 ยังคงต้องรอ
ยอดของจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ จากกรมประมงก่ อ น ขอความร่ ว มมื อ ให้ ป ระมงอ าเภอ และ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจาแต่ละอาเภอสารวจเกษตรกรที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น้ าในพื้ น ที่ ที่ ต นเองรั บผิ ด ชอบว่ า มี เกษตรกรรายใดบ้ า งยกเลิ ก การเลี้ ย งไปแล้ ว ให้
เจ้าหน้าที่รายนั้นๆ ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรรายดังกล่าวให้เป็นปั จจุบันด้วย หรือแจ้งข้อมูล
การยกเลิกการเลี้ยงส่งให้กลุ่มพัฒนาฯ ปรับปรุงให้ก็ได้

มติที่ประชุม

รับทราบและปฏิบัติ
4.1.11 โครงการส่ ง เสริ ม อาชี พ ประมงให้ กั บ เกษตรกรหลั ง น้ าลด (ปลานิ ล แปลงเพศ)
มีจานวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจานวน 1,106 ราย จานวน 11 อาเภอ คาดว่าจะได้
ดาเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลา ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งเจ้าหน้าที่
ทุกท่านให้แจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมอบพันธุ์ปลา ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและปฏิบัติ

ประธานฯ

ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน
๔.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (รายงานต่อที่ประชุม)
นายสารวยฯ ๔.๒.1 ผลการขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมงดาเนินการไปแล้ว 6 อาเภอ ดังนี้
อาเภอเมือง กาฬสินธุ์,สหัสขันธ์,ห้วยเม็ก,หนองกุงศรี,กุฉิ นารายณ์ฯและอาเภอยางตลาด
ยอดรวมทั้งสิ้นจานวน 504 ราย ตามนโยบายกรมประมง โดยท่านอธิบดีกรมประมงเร่งรัด
ให้สานักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดรีบดาเนินการให้เกษตรกรขึ้ นผู้ทาการประมงได้ขึ้น
ทะเบียน ส่วนอาเภอที่เหลือจะได้ดาเนินการตามแผนที่ทางกลุ่มได้วางไว้ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและปฏิบัติตามแผนที่ทางกลุ่มฯได้วางไว้
4.2.2 โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าชุมชนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงใน
แหล่งน้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2562 มีจานวน 13 อาเภอ
ทีไ่ ด้รับผลกระทบดังกล่าว เป้าหมายแหล่งน้ามีจานวน 67 แห่ง เป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
กุ้งก้ามกรามแห่งละ 200,000 ตัว/แห่ง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กุ้ง
ก้ามกราม) โดยประมงจังหวัดฯ เป็นประธานในการตรวจรับ และประมงอาเภอ หัวหน้ากลุ่ม
และผู้อานวยการศูนย์ฯ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งทางกรมจะเป็นผู้ดาเนินการ
คัดเลื อกผู้ รั บ จ้ างให้ เอง ซึ่งโครงการนี้จะมีการคลิ๊ กออฟปล่อยกุ้งก้ามกราม ในช่ว งเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ของจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ รวมอยู่ ด้ ว ยจ านวน 1 จุ ด คื อ จุ ด ของอ าเภอ
ยางตลาด พร้อมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยทีท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเป็นผู้เปิด
/ซึ่งทางกลุ่มบริหารฯ.....
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ซึ่งทางกลุ่มบริหารฯ จะได้ทาหนังสือเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในการปล่อย
กุ้งก้ามกรามในครั้ งนี้ด้ว ย และขอความร่วมมือประมงอาเภอ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ประจาแต่ละอาเภอให้จัดส่งข้อมูลพิกัดแหล่งน้าของโครงการนี้ ให้กับกลุ่มด้วยเพื่อจะได้
รวบรวมส่งให้กองฯ ต่อไป
สาหรับรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ปฏิบัติงาน
โครงการดังกล่าว ทางกลุ่มฯ จะได้จัดส่งหนังสือรายละเอียดการเบิกจ่ายให้กับประมงอาเภอ
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้รับทราบต่อไป
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ
4.2.3 โครงการ/กิจกรรมงบจากกรมชลประทาน ยังคงต้องรอการอนุมัติจากกรมชลประทาน
ก่อนซึ่งถ้าหากหนังสืออนุมัติจัดสรรงบประมาณจัดส่งมาให้สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ทางกลุ่มฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบต่อไป
รับทราบ

ประธานฯ

ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
๔.๓ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม)
นางจินตนาฯ 4.3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖3 เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 32.83
เปอร์เซ็นต์ และงบลงทุนงานปรับปรุงอาคารสานักงาน เบิกจ่ายครบแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563
ประธานฯ

มติที่ประชุม

จากรายงานที่ได้รับผลการเบิกจ่ายของสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าการเบิกจ่าย
งบประมาณ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่าไม่เป็นไปตามผลการเบิกจ่ายที่วางไว้ จึงขอให้ประมงอาเภอ
และเจ้ าหน้ าที่ทุกท่าน เร่งดาเนินการจัดส่ งใบส าคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โดยด่วนด้วย
รับทราบและดาเนินการ

4.4 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอาเภอ ประจาเดือน มกราคม 2563
ประธานฯ
ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอยางตลาด รายงานผลการปฏิบัติงาน
ปอ.ยางตลาด สาหรับอาเภอยางตลาด รับผิดชอบ 2 อาเภอ คืออาเภอยางตลาด และอาเภอฆ้องชัย
ขอรายงานผลปฏิบั ติงานที่ได้ดาเนิน การจัดส่ งข้อมูลให้สานักงานประมงจัง หวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือน ม.ค. 2563 ดังนี้
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) GAP กุ้งก้ามกราม 20 ฟาร์ม และ GAP
อนุบาลลูกปลานิล จานวน 10 ฟาร์ม จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 30 ราย จัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจานวน 25 ราย จัดส่งข้อมูลให้
กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
4. ส่งข้อมูลแหล่งน้าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอยางตลาด 10 แห่ง และอาเภอฆ้องชัย 5 แห่ง
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว
/5.โครงการส่งเสริมฯ.....
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5. โครงการส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นประมง การเลี้ ย งปลานิ ล แปลงเพศในบ่ อ ดิ น
อาเภอยางตลาด จานวน 379 ราย และอาเภอฆ้องชัย จานวน 62 ราย จัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
6. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอาเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจาทุกเดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอกมลาไสย รายงานผลการปฏิบัติงาน

ปอ.กมลาไสย สาหรับอาเภอกมลาไสย รับผิดชอบ 2 อาเภอ คืออาเภอกมลาไสย และอาเภอร่องคา
ขอรายงานผลปฏิบั ติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่ งข้อมูลให้สานักงานประมงจั งหวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือน ม.ค.2563 ดังนี้
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จานวน 10 ฟาร์ม
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
2. โครงการพั ฒ นาเกษตรกรปราดเปรื่ อ ง ( Smart Farmer) มี จ านวน 36 ราย
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) อ.ร่องคา มีจานวน 20 ราย จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
4. ส่งข้อมูลแหล่งน้าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอกมลาไสย 12 แห่ง และอาเภอร่องคา 3 แห่ง
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว
5. โครงการส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นประมง การเลี้ ย งปลานิ ล แปลงเพศในบ่ อ ดิ น
อาเภอกมลาไสย จานวน 133 ราย และอาเภอร่องคา จานวน 6 ราย จัดส่งข้อมูลให้
กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
6. โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ศพก.หลัก 2 ศูนย์ฯ ได้ดาเนินการสารวจความต้องการ
ปลาดุก+อาหาร (ปลาดุก 1,000 ตัว นอกนั้นขอรับเป็นอาหารปลาดุกทั้งหมด) จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
7. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอาเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจาทุกเดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ปอ.เมืองกาฬสินธุ์ สาหรับอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้
สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน ม.ค.2563 ดังนี้
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จานวน 10 ฟาร์ม
และ GAP อนุบาลลูกปลานิล จานวน 10 ฟาร์ม จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 36 ราย จัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจานวน 20 รายจัดส่งข้อมูลให้
กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
/4.ส่งข้อมูลแหล่งน้า.....
4 ส่งข้อมูลแหล่งน้าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอเมือง 10 แห่ง จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหารจัดการ
เรียบร้อยแล้ว
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5 โครงการส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นประมง การเลี้ ย งปลานิ ล แปลงเพศในบ่ อ ดิ น
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จานวน 276 รายจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
6 ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอาเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจาทุกเดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ
ปอ.สหัสขันธ์

ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอสหัสขันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ส าหรั บ อ าเภอสหั ส ขั น ธ์ รั บ ผิ ด ชอบ 2 อ าเภอ คื อ อ าเภอสหั ส ขั น ธ์ และอ าเภอค าม่ ว ง
ขอรายงานผลปฏิบั ติงานที่ได้ดาเนิน การจัดส่ งข้อมูลให้สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือน ม.ค.2563 ดังนี้
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) GAP ปลานิลในกระชัง จานวน 10 ฟาร์ม
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแลว
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 36 ราย จัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจานวน 30 ราย จัดส่งข้อมูลให้
กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
4. ส่งข้อมูล แหล่งน้ าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอสหั ส ขันธ์ 3 แห่ ง จัดส่ งข้อมูล ให้ กลุ่ มบริห าร
จัดการเรียบร้อยแล้ว
5. โครงการส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นประมง การเลี้ ย งปลานิ ล แปลงเพศในบ่ อ ดิ น
อาเภอสหัสขันธ์ จานวน 2 ราย จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
6. และเข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอาเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย
7. จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้ ขอหารือ เรื่องการตรวจสอบจานวนกระชังเลี้ยงปลานิล
ในเขื่อนลาปาว เนื่องจากพบว่ามีเกษตรกรบางรายโยกย้ายกระชังไม่ตรงตามพื้นที่ใน
ใบอนุญาตให้เลี้ยงและมีเกษตรกรบางรายได้ลักลอบเพิ่มจานวนกระชังเลี้ยงปลา

ประธานฯ

มอบกลุ่มบริหารจัดการฯ ทาหนังสือเชิญบริษัทที่เกษตรกรมีพันธะสัญญาเข้าร่วมประชุม
กาหนดวันประชุม เพื่อหารือปัญหาอุปสรรคดังกล่าว พร้อมทั้งทาหนังสือเชิญทางศูนย์ฯ และ
หน่วยป่องกันฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

มติที่ประชุม

ให้ประมงอาเภอทาหนังสือแจ้งเตือนเกษตรกรให้ดาเนินการให้ถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบดาเนินการ

ประธานฯ
ปอ.ห้วยเม็ก

ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอห้วยเม็ก รายงานผลการปฏิบัติงาน
สาหรับอาเภอห้วยเม็ก รับผิดชอบ 2 อาเภอ คืออาเภอห้วยเม็ก และอาเภอหนองกุงศรี
ขอรายงานผลปฏิบั ติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่ งข้อมูลให้สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือน ม.ค.2563 ดังนี้
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) GAP กุ้งก้ามกราม จานวน 10 ฟาร์ม จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 36 ราย จัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
/3.โครงการบริหารจัดการฯ.....
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3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจานวน 30 ราย จัดส่งข้อมูลให้
กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
4. ส่งข้อมูลแหล่งน้าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอห้วยเม็ก 7 แห่ง อาเภอหนองกุงศรี 3 แห่ง จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มบริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว
5. โครงการส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นประมง การเลี้ ย งปลานิ ล แปลงเพศในบ่ อ ดิ น
อาเภอห้วยเม็ก จานวน 15 ราย จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
6. ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้มีเจ้าหน้าที่ จากสานักนายกรัฐมนตรีเข้าสารวจพื้นที่
แหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบปัญหาด้านภัยแล้ง ของอาเภอห้วยเม็กมีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม ได้ใช้เครื่องสูบน้าจากทางเทศบาลมีจานวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการการใช้น้าของเกษตรกร โดยปัญหาดังกล่าวทางประมงอาเภอได้เข้ าดาเนินการ
แก้ไขและหาแนวทางป้องกันในเบื้องต้น ให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้ว
7. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอาเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจาทุกเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธานฯ
ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอกุฉินารายณ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ปอ.กุฉินารายณ์ สาหรับอาเภอกุฉินารายณ์ รับผิดชอบ 2 อาเภอ คืออาเภอกุฉินารายณ์ และอาเภอห้วยผึ้ง
ขอรายงานผลปฏิบั ติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่ งข้อมูลให้สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือน ม.ค.2563 ดังนี้
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จานวน 10 ฟาร์ม
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 35 รายจัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) อ.ร่องคา มีจานวน 30 รายจัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
4. ส่งข้อมูลแหล่งน้าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอกุฉินารายณ์ 3 แห่ง จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหาร
จัดการเรียบร้อยแล้ว
5. โครงการส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กอาชี พ ด้ า นประมง การเลี้ ย งปลานิ ล แปลงเพศในบ่ อ ดิ น
อาเภอกุฉินารายณ์ จานวน 119 ราย และอาเภอห้วยผึ้ง จานวน 10 ราย จัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
6. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอาเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจาทุกเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธานฯ
ปอ.สมเด็จ

ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอสมเด็จ รายงานผลการปฏิบัติงาน
สาหรับอาเภอสมเด็จ รับผิดชอบ 2 อาเภอ คืออาเภอสมเด็จ และอาเภอนามน ขอรายงาน
ผลปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้สานักงานประมง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน
ม.ค.2563 ดังนี้
1. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จานวน 10 ฟาร์ม
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 35 รายจัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
/3.ส่งข้อมูลแหล่งน้า.....
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3. ส่งข้อมูลแหล่งน้าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอสมเด็จ จานวน 3 แห่ง จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหาร
จัดการเรียบร้อยแล้ว
4. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอาเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจาทุกเดือน
ประธานฯ

ให้ประมงอาเภอทุกท่านจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละเดือน ให้ด้วย กาหนดจัดส่ง
ในวันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2563

มติที่ประชุม

รับทราบ และจัดส่งผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กาหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
5.1 ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และTemplate ประกอบการปฏิบัติราชการ
รอบการประเมินที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ตามรายละเอียด
หนังสือกองตรวจราชการ ทื่ กษ 0532.3/ว.5 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 กองตรวจ
ราชการได้กาหนดตัวชี้วัดของสานักงานประมงจังหวัดมีทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด โดยสรุป ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 (ตัวชี้วัดบังคับ) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายระดับ
หน่วยงาน น้าหนักอยู่ที่ร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์
ตัวชี้วัดที่ 2 (ตัวชี้วัดบังคับ) ระดับความสาเร็จในการถ่ายทอดและติดตามผลการ
ดาเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา น้าหนักอยู่ที่ร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์
ตัวชี้วัดที่ 3 ถึงตัว ชี้วัดที่ 8 น้าหนัก 70 เปอร์เซ็นต์ (ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก)
ร้อย ละความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลด้านประมงของสานักงานประมงจังหวัดไม่ว่าจะ
เป็น งานโครงการฯ/กิจกรรมต่างๆ ที่สานักงานประมงจังหวัดฯ ได้รับ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 9 น้ าหนั ก 3 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (ตั ว ชี้ วั ด ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย) ร้ อ ยละ
ความสาเร็จของการเบิกจ่ายที่ปฏิบัติการบั ญชีได้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรมบัญชีกลาง ประจาปี 2563
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 10 น้ าหนั ก 7 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (ตั ว ชี้ วั ด ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย) ระดั บ
ความสาเร็จของการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC)
โดยรายละเอี ย ดของตั ว ชี้ วั ด รอบการประเมิ น ที่ 1/2563 ทั้ ง 10 ตั ว ชี้ วั ด
ทาง สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งสาเนาหนังสือให้ทั้ง 3 กลุ่ม ได้รับทราบและ
ให้ปฏิบัติงานตามข้อกาหนดระยะเวลาที่ได้กาหนดในตัวชี้วัดแต่ละข้อ เรียบร้อยแล้ว และแต่
ละ กลุ่มฯ จะได้แจ้งเป็นหนังสือให้ประมงอาเภอได้รับทราบและปฏิบัติ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการตามข้อปฏิบัติต่อไป
ประธานฯ

มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานฯ

ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

