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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)
และประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
…………………………...……………
ผู้มาประชุม
1. นายวุฒิชัย วังคะฮาต
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. นายไสว อาสาพนม
20. นางสาวขวัญฤทัย จุทาแสง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจารึก นาชัยเพิ่ม
2. นายกฤษฎา คาประชุม
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
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด
เขื่อนลาปาว กาฬสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

/เริ่มประชุม.....
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ
ประธานฯ
1.1 นโยบายของท่ า นผู้ ต รวจราชการ กรมประมง เขต 12 (นายจุ ฬ สิ น ชั ย พานิ ช )
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด/สานักงานประมงจังหวัด
ขอนแก่น ตามนโยบายของอธิบดีกรมประมงให้ทุกหน่วยงานสังกัดกรมประมงนาไปปฏิบัติ
ดังรายละเอียด ดังนี้
1.1.1 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวประมง ผู้ประกอบการ
และประชาชนในกรณีที่มี ภัยพิบัติหรือเกษตรกรผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนและมา
ร้องเรียน ขอให้เร่ง ดาเนินการพิจารณาแก้ไขและหาก มีความ รุนแรงของปัญหาและกระทบ
คนหมู่มากขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบด้ว ย กรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ขอพิจ ารณาแนวทางทบทวนและหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวั ด
หรือแจ้งกรมประมงเพื่อทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว
1.1.2 ให้ความสาคัญในการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ ในการเสด็จ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนการติดตาม
การดาเนินงานในพื้นที่ โดยผู้แทนพระองค์ อธิบายองค์คมนตรี ขอให้ หัวหน้า หน่วยงาน
ระดับประมงจังหวัดและผอ. ศูนย์ ให้ความสาคัญ รายการ เฝ้ารับเสด็จหรือเข้าร่วมติดตามที่
แจ้ ง ให้ ข้ อ มูล แก่ ผู้ แ ทนพระองค์ แ ละคณะ ด้ ว ยตนเอง ในการเก็บ ข้ อ มูล การด าเนิน งาน
โครงการขอให้ป ระสานเจ้าหน้าที่ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บบันทึกข้อมูล ที่จะเป็น
ประโยชน์ให้ครบถ้วน อาทิ ข้อมูลจานวนผลผลิตสัตว์น้าที่สามารถนาไป ประกอบอาหาร
กลางวันให้นักเรียนภายใต้โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ตชด. ซึ่งในอดีตที่ผ่านมากรม
ประมงยังขาดข้อมูล ดังกล่าว โครงการในพระราชดาริที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้า
แม้ จะไม่มีกิจกรรมทางด้านการประมงโดยตรงก็ขอให้พิจารณาแนวทางสนับสนุน พันธุ์ปลา
เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อทราบ ผลการขยายผลด้วย
1.1.3. ขอให้ทุกหน่วย มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ในการปฏิบัติภารกิจของ
กรมประมง ให้มีการวางแผนงานร่วมกัน โดยเฉพาะในการร่วมประชุมชี้แจงกับส่วนราชการ
อื่นๆ พึงระวังการรายงาน หรือว่าจา ที่แสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งหรือเกี่ยงงานซึ่งกันและกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในของกรมเอง ขอให้เน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่
เฉพาะเจ้าหน้าที่ทุกหน่ว ยของกรมในจังหวัด แต่รวมถึงความร่วมมือการมีส่วนร่วม จาก
เกษตรกรชาวประมงผู้ ป ระกอบการ ประชาชน องค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชนและ
หน่วยงานภาครัฐ อื่นๆ โดยเฉพาะในด้าน การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนการให้บริการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ จะต้องมีความรู้ความสามารถขนขวาย หาความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบต่างๆที่มีการประกาศขึ้นและจะต้องดาเนินการบังคับใช้ให้เข้าใจและสามารถ
/ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง.....
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ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงบริบทของพื้นที่รวมถึงพื้นฐานทางวิชาการและมีการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
1.1.4. การขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ของ
กระทรวงเกษตรฯ และของ กรมฯขอให้ เ ร่ ง รั ด การด าเนิ น การ รวมถึ ง การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ในโครงการตามแผนบูรณาการ และแผนงานตามนโยบาย กระดาษ A4 . ได้แก่
โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ศพก. Agri-map เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ การพัฒนา
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตรด้ า นการประมง (GAP) ธนาคารผลผลิ ต ด้ า นการประมง Smart
Farmer รวมถึงการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและการควบคุม
หรือ iuu ตลอดจนโครงการอื่นๆอาทิการจัดสรรที่ทากิน ในเขต สปก. การแก้ปัญหาภัยแล้ง
การช่วยเหลื อฟื้นฟูเยียวยาผู้ ได้รับการประสบภัยจากพายุโ พดุล และคาจิกิ ฯลฯ ขอให้ ใช้
หลั กการตลาดน าการผลิ ต พิจารณานานวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ต
เพื่อให้ได้ผลผลิต เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฟาร์มผลิตและสินค้า
ประมง สร้ างเครื อข่าย เกษตรกร หาแนวทางเพิ่มช่องทางทางการตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
1.1.5 ขอให้เน้น การพัฒนาบุค ลากรซึ่งเป็นทรั พยากรที่สาคัญ ตามนโยบาย
ที่อธิบดีกรมประมงได้ให้ไว้ว่า “คนสาราญงานสาเร็จ ” ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่จะต้องมี
ความรู้ความสามารถ และกาลังใจในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการสนับสนุน
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ พ อเพี ย ง โดยในปั จ จุ บั น กรมได้ ที่ น าสนั บ สนุ น
งบประมาณในการ เป็นค่าโทรศัพท์ ติดต่อ ของเจ้าหน้าที่ในระดับหัวหน้ากลุ่มและประมง
อ าเภอ มี ก ารพั ฒ นา จั ด สรรยานพาหนะส าหรั บ จั ง หวั ด ที่ ข าดแคลน ไปส่ ว นหนึ่ ง แล้ ว
กรมธรรม์ มีน โยบาย เร่ง รัด การ บรรจุ แต่ งตั้ ง เจ้า หน้ าที่ ในตาแหน่ง ที่ยั งว่ าง เพื่ อให้ ทุ ก
หน่ วยงานมีอัตรากาลังในการปฏิบัติงานเต็มตามกรอบที่มีอยู่ พร้อมทั้งพัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถนะเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ซึ่งในเร็ววันนี้จะมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทา
งานวิ จั ย และผลงานวิ ช าการ แก่ เจ้ าหน้ าที่ ของส านัก งานประมงจั งหวัด เพื่ อ ให้ ส ามารถ
นาไปใช้ปรับ ระดับมีความก้าวหน้าในสายงานได้ อีกครั้งจะมีการจัดฝึกอบรมเพิ่ม สมรรถนะ
ความรู้ ในด้านต่างๆ สาหรับ ประมงอาเภอเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดทาผลงานวิชาการ จึงขอให้ ท่านประมงจังหวัด ผู้อานวยการศูนย์ฯ
ให้คาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ รายการ และหัวหน้าหน่วยฯ ได้ให้คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่
ในสังกัดในการจัดทาผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ที่ เกี่ยวข้องสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ
งานสาคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สามารถนาไป
ปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน ใน การวางแผนงานโครงการ ตลอดจนการเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายของหน่วยงาน
1.1.6. ขอให้ใ ห้ค วามสาคัญในการจัดทาฐานข้อมูล อาทิ ทะเบียนเกษตรกร
ทบ.1-2-3 ทะเบียนเรือประมง (สาหรับจังหวัดชายทะเล) ข้อมูลแหล่งน้า ปริมาณผลผลิตความต้องการ-ตลาด ของสินค้าประมงแต่ละชนิดข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ การประกาศเขต
/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม…..
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พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าควบคุ ม /ในที่ ส าธารณะการประกาศเขตพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ฯลฯ
ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งในการนาไปประกอบการพิจารณากาหนดแนวทางบริหารทรัพยากร
ในการกาหนด กรอบ กฎหมายด้านต่างๆ ขอให้ จัดเก็บ ดูแล รักษาฐานข้อมูลให้มีข้อมูลที่
ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย อยู่เสมอ สามารถเรียกใช้งานได้ทันที แนวทางในการ
ปฏิบัติรวมถึงการตราออกกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1.7.ขอให้ดูแลรั กษา สถานที่ร าชการ ตลอดจน ครุ ภัณ ฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ า ง
ให้ อยู่ ในสภาพพร้ อมใช้งาน เร่งรั ดการเบิก จ่ายค่ าสาธารณูป โภคไม่ให้ มียอดคงค้า ง เงิ น
งบประมาณกันเหลื่อมปี งบลงทุน งบแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
อย่ า งเคร่ ง ครั ด เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ส านั ก งบประมาณ มี ค วามเข้ ม งวด รายการใช้ จ่ า ย
งบประมาณดังกล่าวหากส่วนราชการ มีการใช้ไม่เป็นไปตามแผน จะถูกพิจารณาปรับลด
งบประมาณ ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อการดาเนินงานของกรม
1.1.8.ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ชี้แจง และถ่ายทอดนโยบายดังกล่าว ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ และรายงานผลให้
ทราบในช่องทางต่างๆ/ที่มีอยู่
มติที่ประชุม

รับทราบและพร้อมนานโยบายดังกล่าวถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประธานฯ

1.2. แนวทางการออกประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจั ง หวั ด ในกรณี ที่ มี
เหตุฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน เพี่อคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้าก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้า
จืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนของกรมประมง ที่อาศัยอานาจตามมาตรา 70 แห่งพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการออกประกาศคณะกรรมการ
ประมงประจาจังหวัดในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน เพื่อกาหนดห้ามเครื่องมือทา
การประมงทุกชนิดทาการประมงในแหล่งน้าที่มีความจาเป็นต่อการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้า
ก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้าวางไข่ คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดสามารถใช้
ฐานอานาจตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 71 วรรคหนึ่ง (1)
แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558ในการออกประกาศได้ โดยกฎหมายกาหนดให้
ประกาศมีผลบังคับใช้เป็นการชั่วคราวมีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน หกสิบวันให้แล้วเสร็จภาย
ในระยะเลาหกสิบวันนับจากวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้

หน่วยป้องกันฯ ขอหารือในกรณีที่มีการประกาศช่วงฤดูปลาวางไข่ (ฤดูน้าแดง) ไปแล้วปรากฏว่าปริมาณน้า
ในช่วงฤดูนั้นมีน้อย และปลายังไม่มีการวางไข่ จะมีข้อปฏิบัติอย่างไร
ประธานฯ

สามารถนาปัญหา และข้อเสนอดังกล่าวเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
ในการกาหนดให้ตรงตามเหตุการณ์

มติที่ประชุม

รับทราบและนาไปปฏิบัติ

/ระเบียบวาระที่ 2......
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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
เว็ บ ไซด์ ข องส านั ก งานฯ และขอให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า นตรวจรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว ถ้าหากมีข้อแก้ไข สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ เพื่อดาเนินการแก้ไข ภายในวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 การจัดทาฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในเขื่อนลาปาวเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง/สานักงานประมงจังหวัด)
3.2 การกาหนดการออกตรวจสถานที่เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลาปาว (กลุ่มบริหาร
จัดการด้านการประมง / สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์)
ประธานฯ

ระเบี ย บวาระที่ 3.1 และ 3.2 ส านักงานประมงจั งหวัดกาฬสิ นธุ์ เมื่อได้รับข้อมูล ที่เป็น
ปัจจุบันที่กลุ่มผู้ประกอบการจัดส่งมาให้พร้อมจุดที่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลานิลในกระชังรอบ
อ่างเก็บน้าเขื่อนลาปาว แล้วทางสานักงานฯ โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จะได้
กาหนดแผนออกตรวจจานวนพื้นที่กระชังปลา ในเบื้องต้นได้กาหนดแผนดังกล่าวไว้ในช่วง
เดือน มีนาคม-เมษายน 2563 จึงแจ้งให้ประมงอาเภอที่มีพื้นที่รับผิดชอบรอบอ่างเก็บน้า
เขื่อนลาปาว ร่วมออกตรวจพร้อมกับหน่วยป้องกันฯ ต่อไป ขอแจ้งในที่ประชุมได้รับทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
4.1 ระดับความสาเร็จในการถ่ายทอดและติดตามผลการดาเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการมอบนโยบายของท่านอธิบดีกรมประมง ได้กาหนดประเด็นของนโยบาย 6 เรื่อง ดังนี้
1) เสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์
2) บริ ห ารจั ดการประมงอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทางวิช าการและการมีส่ ว นร่ว มของ
ทุกภาคส่วน
3) การผลิตด้านการประมง “ใช้การตลาดนาการผลิต”
4) ปัญหาประมงต้องได้รับการแก้ไข
5) งานวิชาการต้องตอบสนองการบริหารจัดการทรัพยากรและงานด้านการส่งเสริม
6) การขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนรัฐบาล
ในการนี้สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงกาหนดประเด็นที่ต้องดาเนินการ 3 เรื่อง ดังนี้
1.) ปัญหาประมงต้องได้รับการแก้ไข การเลี้ยงปลานิลในกระชัง ที่ประกาศเป็นที่อนุญาตให้
ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แนวทางปฏิบัติ
1) สารวจจานวนกระชังในเขตที่ประกาศ
2) ทาหนังสือแจ้งเกษตรกรให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต
/3) กาหนดการติดตาม.....
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3) กาหนดการติดตามผลร่วมกับหน่วยปราบปรามประมงน้าจืดลาปาว
2.) บริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทางวิชาการและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน
- กลุ่มอาเภอที่มีการเลี้ยงสัตว์น้าแบบพันธสัญญา
1) การประชุมชี้แจงตัวแทนบริษัทที่มีพันธสัญญากับเกษตรกร
2) การลงพื้นที่เพื่อทาความเข้าใจกับเกษตรกร
3) ผลการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- กลุ่มอาเภออื่นๆ
1) ประชุมชี้แจง พบปะเกษตรกร ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การตลาด และการทาการประมงที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งบทกาหนดโทษ
2) จัดทามุมวิช าการที่ ส านักงานประมงจังหวัด และส านักงานประมง
อาเภอ
3) รายงานการติดตามผล
3.) การขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนรัฐบาลโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้า
ชุมชน ปล่ อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่ งน้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย ปี 2562 มีจานวน 13 อาเภอ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เป้าหมายแหล่งน้ามี
จานวน 67 แห่ง เป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ากุ้งก้ามกราม แห่งละ 200,000 ตัว
1) ประชุมชี้แจง พบปะคณะกรรมการแหล่งน้า
2) จัดเตรียมความพร้อมของแหล่งน้า
3) ประสานความร่วมมือกับ ศพจ.กาฬสินธุ์ ในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของแหล่งน้า
แนวทางการติดตามผล เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานให้รายงานผล ดังนี้
1) รายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในรายงานต้องประกอบไปด้วย วิธีการ
ปฏิบัติงาน สถานที่ไปปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
2) ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน
3) รายงานข่าวในการลงประชาสัมพันธ์ในเว็ ปไซด์ของสานักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม

รับทราบและพร้อมดาเนินการ

ประธานฯ

4.2 การติดตามตรวจเยี่ ยมและดู แลเกษตรกรในพื้ นที่เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาด้า น
การเกษตร ขอความร่วมมือให้ประมงอาเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจาแต่ละอาเภอ
เร่งดาเนินการส่งแผนดาเนินการติดตามตรวจเยี่ยมดูแลและแก้ไขปัญหาเกษตรกรดังกล่าว
ตามหนังสือสานักงานเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กาหนดแผนไว้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2563 จัดส่งแผนภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
/ครั้งที่ 2 ......

7

ครั้งที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 จัดส่งแผนภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 จัดส่งแผนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
มอบคุณคัทลียา แสนสงค์ ตาแหนงนักวิชาการประมง เป็นผู้รวบรวมส่งให้สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

ประธานฯ

มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

