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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)
และประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 ในวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563
เวลา 13.00 - 17.00 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. 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. นางสาวประภาสิริ แสนสอาด

ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
ประมงอาเภอยางตลาด
ประมงอาเภอกมลาไสย
ประมงอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
ประมงอาเภอสหัสขันธ์
ประมงอาเภอกุฉินารายณ์
ประมงอาเภอห้วยเม็ก
ประมงอาเภอสมเด็จ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานสถานที่
ยามรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด
เขื่อนลาปาว กาฬสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
/เริ่มประชุม.....
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ
ประธานฯ
1.1 การป้องกันการติดเชื้อไรวัสโควิท -19 ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นย้าให้
ส่วนราชการต่างๆ เผ้าระวังป้องกันให้บุคลากรในหน่วยงานได้ป้องกันตนเองอย่างระมัดระวัง
โดยให้ใช้หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดและให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของหน่วยงาน
สาธารณสุข
มติที่ประชุม

รับทราบและพร้อมให้ความร่วมมือ

มติที่ประชุม

1.2 นโยบายของท่า นผู้ตรวจราชการ กรมประมง เขต 12 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2563 ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งทางสานักงานฯ ได้แจ้งหนังเสือ
เวียนให้แต่ละหน่วยฯ ทราบแล้ว และขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติในแต่ละข้อที่ได้สั่งให้ทุกท่าน
ทราบด้ ว ย โดยเน้ น ย้ าให้ ห น่ ว ยงานฯ ร่ ว มมื อ กั น ท างานด้ ว ยความสามั ค คี เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด และให้ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามนโยบายที่กรมประมง
ได้กาหนดมาด้วย
รับทราบและพร้อมนาไปปฏิบัติต่อไป

ประธานฯ

1.3 การก าหนดการจั ด งาน “Kick Off” โครงการสร้ า งรายได้ จ ากอาชี พ การประมง
ในแหล่งน้าชุมชน โดยกาหนดจัดงานในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่แหล่งน้าหนองกุง เนื้อที่
10 ไร่ ตาบลหนองกุง อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกาหนดการได้จัดส่งให้ทุกท่าน
ได้รับ ทราบแล้ว ซึ่งประธานที่เข้าร่วมงานโครงการดังกล่ าวเป็นนักการเมือง ยังรอความ
ชัดเจนก่อนว่าเป็ น ท่านใด และผู้ ว่าราชการจังหวัดกาฬสิ นธุ์ เป็นผู้กล่ าวต้อนรับ โดยทาง
สานักงานประมงจังหวัดฯ จะได้ขอเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่พฤหัสบดี
ที่ 12 มีนาคม 2563 และจะได้นาเรียนกาหนดการต่างๆ ให้ท่านทราบต่อไป โดยสรุป
ได้ ดังนี้
- ให้ประมงอาเภอยางตลาด ได้ประสานคณะกรรมการแหล่งน้าในชุมชนดังกล่าว
ให้เพิ่มจุดแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้กุ้งก้ามกราม ได้มีที่หลบซ่อนด้วย พร้อมทั้งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบ
- หน่วยป้องกันและปราบปรามฯ ขอความอนุเคราะห์เรือยนต์ขนาดเล็ก จานวน
1 ลา เพื่อใช้ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดฯ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
(กุ้งก้ามกราม) ร่วมกับทางสานักงานประมงจังหวัดฯ ในครั้งนี้ด้วย
- ประมงอาเภอทุกอาเภอร่วมตรวจรับพัสดุ (กุ้งก้ามกราม) ตามโครงการดังกล่าวนี้
ทุกครั้ง
- เจ้าหน้าที่สานักงานประมงจังหวัดฯ จัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในงานโครงการนี้ด้วย
เช่น ตะกร้า ตาชั่ง ไม้บรรทัด ฯลฯ

มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
/ประธานฯ.....
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ประธานฯ

1.4 การประชาสัมพันธ์การซ่อมแซมคลองส่งน้าชลประทาน จากการประชุมเมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2563 ณ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว จะได้ดาเนินการปิดน้าเพื่อซ่อมแซม
คลองชลประทานในระหว่างช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 ซึ่งการประชุมดังกล่าว
ทางโครงการส่งน้าฯ ได้เชิญตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามเข้าประชุมในครั้งนี้ด้ว ย
และมติเห็นชอบปิดน้าซ่อมแซมคลองชลประทาน และไม่มีการปล่อยน้านอนคลองในช่วง
เดือนดังกล่ าวได้ จึ งขอแจ้งให้ ประมงอาเภอทุกท่านแจ้งเตือนเกษตรกรที่ได้ใช้น้าในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าดังกล่าวให้ทราบด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

ประธานฯ

1.5 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัวแทนผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดทั้ง 3 ด้าน (ด้านน้าจืด,ด้านเพาะเลี้ยง,ด้านแปรรูป) รวมทั้งหมด 10 ท่าน และได้มี
ผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ แ ละมีป ระสบการณ์ด้า นการประมง ด้ านทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 3 ท่าน โดยมี ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
ในการคัดเลือกฯ โดยผลการคัดเลือกดังกล่าวทางกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จะได้นา
เรียนเสนอให้ท่า นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงนามแต่งตั้งในขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะได้
จัดส่งเป็นหนังสือให้ประมงอาเภอทุกท่านได้รับทราบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบและรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานครั้งที่ 2/2563 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ทางฝ่ า ยเลขาฯได้ ด าเนิ น การรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2563 ประชาสั ม พั น ธ์ ท าง
เว็บไซด์ของสานักงานฯ และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าตรวจรายงานการ ประชุม
ดังกล่าว ถ้าหากมีข้อแก้ไข สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ ให้ดาเนินการได้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานฯ
ขอเชิญหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลาปาว กาฬสินธุ์ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
3.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลาปาว กาฬสินธุ์
หน่วยป้องกันฯ ผลการปฏิบัติงานภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้
- กิจ กรรมควบคุมการเฝ้ าระวังการทาการประมงในพื้นที่แหล่ งน้าจืด แผนทั้งปี
จานวน 44 ครั้ง ผลสะสม 20 ครั้ง เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตพื้นที่แหล่งน้าจืด แผนทั้งปี 1
ชุมชน ผลสะสม 1 ชุมชน
- การจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน แผนทั้งปี 3 ครั้ง ผลสะสมดาเนินการไปแล้ว
2 ครั้ง
/และจัดฝึกอบรม.....
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- จัดฝึกอบรมยุวประมง จานวน 1 ครั้ง 40 ราย ในช่วงวันที่ 12 – 13 ธันวาคม
2562 ที่โรงเรียนหนองสรวงวิทยา อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และต้องขอบคุณ
ทาง ศพจ.กาฬสินธุ์ ที่ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาในการปล่อยโครงการฝึกอบรมยุว ประมง
ในครั้งนี้ด้วย
- สร้างรายได้และฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
15,000 บาท ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ และทางหน่วยขอให้
สานักงานประมงจังหวัดจัดส่งข้อมูลแหล่งน้าที่เข้าร่วมโครงการให้กับหน่วยป้องกันฯ ด้วย
ประธานฯ

มติที่ประชุม
ประธานฯ

ศพจ.กส.

- มอบกลุ่มบริหารจัดการจัดส่งข้อมูลแหล่งน้าให้กับหน่วยป้องกันฯ ต่อไป
- งบชลประทานประจาปีงบประมาณ 2563 ยังรอหนังสืออนุมัติโครงการดังกล่าว
จากกรมชลประทาน
รับทราบ
ขอเชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
๓.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
ตามแผนงานโครงการฯ / กิจกรรมฯ ที่ดาเนินการร่วมกัน ประจาปีงบประมาณ 2563
- กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า ประจาปีงบประมาณ 2563 มีแผนผลิตพันธุ์สัตว์น้า
ทั้ง ปี เป็ น จ านวน 6,500,000 ตั ว ซึ่ ง งานผลิ ตแผนในเดือ น กุม ภาพั น ธ์ 2563 แผน
มีจานวน 300,000 ตัว ผลปล่อยมีจานวน 310,000 ตัว ผลสะสมไปแล้ว 1,345,020
ตัว ยังไม่มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้าแต่อย่างใดซึ่งแผนมีจานวน 2,500,000
ตัว คาดว่าจะปล่อยได้ในช่วงเดือน มีนาคม 2563
- กิจกรรมตรวจสอบฯ (Safety Lavel) ทั้งแผนและผลสะสมทั้งปีการปฏิบัติงาน
มีจานวนฟาร์มที่ต้องเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน มีจานวนแผนทั้งปี 632 ฟาร์ม ผลสะสม
มีจานวน 358 ฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 2563 แผนมีจานวน
304 ฟาร์ม ผลสะสม มีจานวน 238 ฟาร์ม แยกเป็น ต่ออายุ SL แผน จานวน 200 ฟาร์ม
ผล 190 ฟาร์ ม มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกรามต่ออายุแผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจานวน
28 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผน 70 ฟาร์ม ผลสะสม 16 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 41
ฟาร์ ม แยกเป็ น ต่ อ อายุ SL แผน จ านวน 30 ฟาร์ ม ผล 22 ฟาร์ ม มาตรฐาน GAP
กุ้งก้ามกรามแผน 30 ฟาร์ม ผลสะสมมีจานวน 18 ฟาร์ม มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรอง
โดย กมป.) แผน 20 ฟาร์ม ผลยังอยู่ในช่วงดาเนินการ
- โครงการปลาไทย แผนมี จ านวน 200,000 ตั ว ผลสะสมทั้ ง หมดมี จ านวน
200,000 ตัว
/โครงการ Zoning…..
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- 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 สร้างเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อินทรีย์ให้แก่เกษตรกร แผนมีจานวน 90 ราย ผลดาเนินการไปแล้ว 64 ราย โดยแยกเป็น
เกษตรกรปี 2561 จานวน 50 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2562 จานวน
40 ราย
- 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
ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2563 และสนั บ สนุ น พั น ธุ์ ป ลา จ านวน 20,000 ตั ว ในเดื อ น
พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามโครงการฯ ในแหล่งน้าเก่า
ปี 2562 ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 1 เล่มในช่วงเดือนกันยายน 2563
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 (กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลใน
กระชังเขื่อนลาปาว) จานวน 1 แปลง เกษตรกรมีจานวน 122 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 พร้อมทั้งให้คาแนะนาแก่เกษตรกร จานวน 122 ราย เรียบร้อยแล้ว
และแปลงวิสาหกิจผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามตาบลบัวบาน ปี 2561 จานวน 1 แปลง เกษตรกร
50 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 พร้อมทั้งให้คาแนะนาแก่เกษตรกร
จานวน 50 ราย และกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามตาบลนาเชือก ประจาปี 2563 อาเภอยางตลาด
จานวน 36 ราย เรียบร้อยแล้ว
- โครงการ Smart Farmer เป้าหมายเกษตรกร จานวน 250 ราย เริ่มอบรมเดือน
เมษายน 2563 จ านวน 100 ราย และเดื อน พฤษภาคม 2563 จานวน 150 ราย
และประเมินความรู้คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแผนประเมินเดือน มิถุนายนกรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณทาง ศพจ.กาฬสินธุ์ ที่ให้การสนับสนุนพันธุ์ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ที่
ตาบลหนองตอกแป้น อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.3.รายงานผลการปฏิบัติงาน.....
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ประธานฯ

3.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เชิญหัวหน้ากลุม่ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงรายงานผลการปฏิบัติงาน

3.3.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจาเดือนมีนาคม 2563
นายเสกสรรฯ 3.3.1.1 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) ยื่นคาขอมาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม จานวน 35 ราย และจัดประชุม
ชี้แจงการดาเนินโครงการฯ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งสองแปลงเรียบร้อย
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3.1.2 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (แผนทั้งจังหวัดมีจานวน 2,173 ราย)
- 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
- ผลการดาเนินงาน คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2563 จานวน 1,762
ราย ยังคงเหลือ 3 อาเภอทียังไม่ได้จัดส่งข้อมูล ได้แก่ อาเภอหนองกุงศรี,เมืองกาฬสินธุ์,ห้วย
ผึ้ง ดาเนินการจัดส่งให้ด้วย

มติทปี่ ระชุม

รับทราบและพร้อมปฏิบัติ
3.3.1.3 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 และอาเภอ
กุฉินารายณ์
2. จัดทาแฟ้มประวัติศูนย์เครือข่าย-รายเก่า 5:1
3. แบบประเมินการเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ (ศพก.ละ 100 ราย)
- ขอความร่วมมือให้ประมงอาเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาแต่ละอาเภอ
จัดส่งข้อมูลโครงการฯ เช่นข้อมูลพิกัดที่ตั้งของศูนย์ฯ ศพก.หลัก ศูนย์ฯ ศพก.เครือข่ายใหม่
และศูนย์ฯ ศพก.เครือข่ายเก่า ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2563

มติที่ประชุม

รับทราบและพร้อมจัดส่งให้ข้อมูลให้กับกลุ่มพัฒนาฯ ตามระยะเวลาที่กาหนดต่อไป
3.3.1.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (Food Safety)
- 1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (รายใหม่)
/เป้าหมายเกษตรกร.....
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มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ประธานฯ
ประธานฯ

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 จ านวน 60 ฟาร์ ม (มาตรฐาน SL 21 ฟาร์ ม และมาตรฐาน GAP กุ้ ง ก้ า มกราม
30 ฟาร์ม GAP ปลานิลในกระชัง 9 ฟาร์ม)
- ขอความร่ ว มมื อ ให้ ป ระมงอ าเภอ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด ส่ ง ใบค าขอรั บ มาตรฐาน SL
ส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 จัดส่งให้หน่วยตรวจประเมิน (ตัวชี้วัดที่ กพจ.5)
รับทราบและพร้อมปฏิบัติ
3.3.1.5 โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่นาข้าว
(ในบ่อดิน) จานวน 15 ราย 15 ไร่ ในพื้นที่ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉิ นารายณ์ เป็นนาข้าว
อินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน
ผลการดาเนิ น งานได้จัดประชุมชี้แจงด้า นการเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้าจืด ในวันที่ 28
กุมภาพัน ธ์ 2563 ณ ศพก.อาเภอกุฉินารายณ์ หมู่ 2 ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์
จานวน 15 ราย ตามตัวชี้วัด (กพจ.) 4 ไปยังกองฯ เรียบร้อยแล้ว
รับทราบ
3.3.1.6 โครงการพัฒ นาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป้ าหมายเกษตรกรมี
จานวน 250 ราย (ทางกลุ่มได้ดาเนินการจัดส่งรายชื่อไปยัง กองฯ เรียบร้อยแล้ว) โดยแยก
เป็น รายอาเภอ ตามตัวชี้วัด (กพจ.) 1 ไปยังกองฯ เรียบร้อยแล้ว
รับทราบ
3.3.1.7 โครงการบริ หารจัดการการผลิ ตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริห าร
จัดการเชิงรุก (Agri-map) เป้าหมายเกษตรกรมีจานวน 200 ราย ผล 200 รายตามตัวชี้วัด
(กพจ.) 6 ไปยังกองฯ เรียบร้อย
รับทราบ
3.3.1.8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางสานักงานประมงจังหวัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2563 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นย้าเรื่องการป้องกันไวรัสโควิท -19 ให้บุคลากร
ในหน่วยงานป้องกันไวรัสดังกล่าว
รับทราบ
ให้ทุกกลุ่มได้ดาเนินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดของแต่ละงานให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน
3.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (รายงานต่อที่ประชุม)
นายสารวยฯ 3.4.1 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วน
ร่วม) โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ติดตามการดาเนินงาน (สนับสนุนธนาคารผลผลิต สัตว์
น้าแบบมีส่วนร่วม) รับผิดชอบ 2 แหล่ง คือแหล่งเก่าของปี 2561 หนองธรณีสงฆ์ ตาบล
หนองโพน อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสิ นธุ์ คาดว่าจะจับผลผลิ ตได้ในเดือน เมษายน
2563 และแหล่งที่ 2 แหล่งเก่าของปี 2562 ที่หนองน้าคามะโฮ อาเภอห้วยเม็ก จับสัตว์น้า
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยทางสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ดาเนินการติดตามงาน
ของธนาคารฯ ประจาแหล่งน้าอย่างต่อเนื่อง แผน 10 ครั้ง ผลสะสมจานวน 3 ครั้ง
/มติที่ประชุม…..
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มติที่ประชุม

รับทราบและปฏิบัติตามแผนที่ทางกลุ่มฯได้วางไว้
3.4.2 โครงการสร้ างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่ งน้าชุม ชนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ลงในแหล่ ง น้ าชุ ม ชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย ปี 2562 มี จ านวน
13 อาเภอที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เป้าหมายแหล่งน้ามีจานวน 67 แห่ง เป็นการปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ากุ้งก้ามกรามแห่งละ 200,000 ตัว/แห่ง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ (กุ้งก้ามกราม) โดยประมงจังหวัดฯ เป็นประธานในการตรวจรับ และประมงอาเภอ
หัวหน้ ากลุ่ ม และผู้อานวยการศูนย์ฯ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งทางกรมจะเป็น
ผู้ดาเนินการ คัดเลือกผู้รับจ้างให้เอง ซึ่งโครงการนี้จะมีการคลิ๊กออฟปล่อยกุ้งก้ามกราม ใน
วันที่ 20 มีนาคม 2563 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมอยู่ด้วยจานวน 1 จุด คือจุด แหล่งน้า
หนองกุง ของอาเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรายละเอียดกาหนดการต่างๆ จะได้
จัดส่งให้ทุกท่านทราบ ต่อไป
รับทราบและดาเนินการ
3.4.3 โครงการ/กิจกรรมงบจากกรมชลประทาน ยังคงต้องรอการอนุมัติจากกรมชลประทาน
ก่อนซึ่งถ้าหากหนังสืออนุมัติจัดสรรงบประมาณจัดส่งมาให้สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ทางกลุ่มฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบต่อไป
รับทราบ

ประธานฯ

ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
3.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มรายงานต่อที่ประชุม)
นางจินตนาฯ 3.5.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖3 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายไปแล้วทั้ง
สิ้นคิดเป็นร้อยละ 44 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งระบบการเบิกจ่ายยังคงต้องรอทางกองคลัง กรมประมง
ได้อนุมัติ ต่อไป โดยคาดว่าจะดาเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามตัวชี้วัดที่กรมประมงได้
ขอหารือเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงใน
แหล่งน้า ชุมชนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงในแหล่งน้าชุมชนในพื้นที่จังหวัด จะดาเนินการ
จัดซื้ออย่างไร
มติที่ประชุม ให้ประมงอาเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจาแต่ละอาเภอทาหนังสือแจ้งความต้องการ
ที่จ ะซื้อ วัส ดุ ของแต่ ล ะแหล่ งน้ าให้ กับ กลุ่ ม บริ ห ารด้า นการประมง เพื่ อรวบรวมส่ งให้ กั บ
เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป (โดยให้จัดซื้อเป็นครั้งเดียว)
3.6 การติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอาเภอ ประจาเดือน มกราคม 2563
ประธานฯ
ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอยางตลาด รายงานผลการปฏิบัติงาน
ปอ.ยางตลาด สาหรับอาเภอยางตลาด รับผิดชอบ 2 อาเภอ คืออาเภอยางตลาด และอาเภอฆ้องชัย
ขอรายงานผลปฏิบั ติงานที่ได้ดาเนิน การจัดส่ งข้อมูลให้สานักงานประมงจัง หวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือน ก.พ. 2563 ดังนี้
1. โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าฯ ดาเนินการทั้ง 2 อาเภอตามที่ได้รับ
มอบหมายเรียบร้อย โดยได้ประสานกับคณะกรรมการแหล่งน้าชุ มชนสร้างแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติ จั ด ตั้งคณะกรรมการแหล่ งน้าทั้ง 2 อ าเภอเรี ยบร้ อยแล้ ว และจะได้
ดาเนินการจัดอนุมัติประชุมโครงการฯ พร้อมดาเนินการยืมเงินราชการต่อไป
/2.โครงการกิจกรรมตรวจสอบ.....
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2. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) GAP กุ้งก้ามกราม 20 ฟาร์ม และ GAP
อนุบาลลูกปลานิล จานวน 10 ฟาร์ม จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 30 ราย จัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจานวน 25 ราย จัดส่งข้อมูลให้
กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
5. ส่งข้อมูลแหล่งน้าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอยางตลาด 10 แห่ง และอาเภอฆ้องชัย 5 แห่ง
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว
6. 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
7. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอาเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจาทุกเดือน
รับทราบ

ประธานฯ
ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอกมลาไสย รายงานผลการปฏิบัติงาน
ปอ.กมลาไสย สาหรับอาเภอกมลาไสย รับผิดชอบ 2 อาเภอ คืออาเภอกมลาไสย และอาเภอร่องคา
ขอรายงานผลปฏิบั ติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่ งข้อมูลให้สานักงานประมงจั งหวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือน กพ..2563 ดังนี้
1. โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าฯ ดาเนินการทั้ง 2 อาเภอตามที่ได้รับ
มอบหมายเรียบร้อย โดยได้ประสานกับคณะกรรมการแหล่งน้าชุมชนสร้างแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติ จั ด ตั้งคณะกรรมการแหล่ งน้าทั้ง 2 อ าเภอเรี ยบร้ อยแล้ ว และจะได้
ดาเนินการจัดอนุมัติประชุมโครงการฯ พร้อมดาเนินการยืมเงินราชการต่อไป
2. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จานวน 10 ฟาร์ม
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการพั ฒ นาเกษตรกรปราดเปรื่ อ ง ( Smart Farmer) มี จ านวน 36 ราย
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) อ.ร่องคา มีจานวน 20 ราย จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
5. ส่งข้อมูลแหล่งน้าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอกมลาไสย 12 แห่ง และอาเภอร่องคา 3 แห่ง
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว
6. 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
7. โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ศพก.หลัก 2 ศูนย์ฯ ได้ดาเนินการสารวจความต้องการ
ปลาดุก+อาหาร (ปลาดุก 1,000 ตัว นอกนั้นขอรับเป็นอาหารปลาดุกทั้งหมด) จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
8. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอาเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจาทุกเดือน
มติที่ประชุม
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ประธานฯ
ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ปอ.เมืองกาฬสินธุ์ สาหรับอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้
สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน ก.พ.2563 ดังนี้
1. โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าฯ ดาเนินการทั้ง 2 อาเภอตามที่ได้รับ
มอบหมายเรียบร้อย โดยได้ประสานกับคณะกรรมการแหล่งน้าชุมชนสร้างแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติ จั ด ตั้งคณะกรรมการแหล่ งน้าทั้ง 2 อ าเภอเรี ยบร้ อยแล้ ว และจะได้
ดาเนินการจัดอนุมัติประชุมโครงการฯ พร้อมดาเนินการยืมเงินราชการต่อไป
2. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จานวน 10 ฟาร์ม
และ GAP อนุบาลลูกปลานิล จานวน 10 ฟาร์ม จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 36 ราย จัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจานวน 20 รายจัดส่งข้อมูลให้
กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
4 ส่งข้อมูลแหล่งน้าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอเมือง 10 แห่ง จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหารจัดการ
เรียบร้อยแล้ว
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

มติที่ประชุม

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 ก.พ.2563 ดังนี้
1. โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าฯ ดาเนินการทั้ง 2 อาเภอตามที่ได้รับ
มอบหมายเรียบร้อย โดยได้ประสานกับคณะกรรมการแหล่งน้าชุมชนสร้างแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติ จั ด ตั้งคณะกรรมการแหล่ งน้าทั้ง 2 อ าเภอเรี ยบร้ อยแล้ ว และจะได้
ดาเนินการจัดอนุมัติประชุมโครงการฯ พร้อมดาเนินการยืมเงินราชการต่อไป
2. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) GAP ปลานิลในกระชัง จานวน 10 ฟาร์ม
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 36 ราย จัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจานวน 30 ราย จัดส่งข้อมูลให้
กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
5. ส่งข้อมูล แหล่งน้ าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอสหั ส ขันธ์ 3 แห่ ง จัดส่ งข้อมูล ให้ กลุ่ มบริห าร
จัดการเรียบร้อยแล้ว
6. 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
7. และเข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรมฯ ของทางอาเภอฯ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ประมงอาเภอทาหนังสือแจ้งเตือนเกษตรกรให้ดาเนินการให้ถูกต้องต่อไป
/มติที่ประชุม.....
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ประธานฯ
ปอ.ห้วยเม็ก

มติที่ประชุม

ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอห้วยเม็ก รายงานผลการปฏิบัติงาน
สาหรับอาเภอห้วยเม็ก รับผิดชอบ 2 อาเภอ คืออาเภอห้วยเม็ก และอาเภอหนองกุงศรี
ขอรายงานผลปฏิบั ติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่ งข้อมูลให้สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือน ก.พ..2563 ดังนี้
1. โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าฯ ดาเนินการทั้ง 2 อาเภอตามที่ได้รับ
มอบหมายเรียบร้อย โดยได้ประสานกับคณะกรรมการแหล่งน้าชุมชนสร้างแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติ จัดตั้งคณะกรรมการแหล่งน้าเรียบร้อยแล้ว และจะได้ดาเนินการจัดอนุมัติ
ประชุมโครงการฯ พร้อมดาเนินการยืมเงินราชการต่อไป
2. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) GAP กุ้งก้ามกราม จานวน 10 ฟาร์ม จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 36 ราย จัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) มีจานวน 30 ราย จัดส่งข้อมูลให้
กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
5. ส่งข้อมูลแหล่งน้าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอห้วยเม็ก 7 แห่ง อาเภอหนองกุงศรี 3 แห่ง จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มบริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว
6. 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
7. ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้มีเจ้าหน้าที่จากสานักนายกรัฐมนตรีเข้าสารวจพื้นที่
แหล่งน้าที่ได้รับผลกระทบปัญหาด้านภัยแล้ง ของอาเภอห้วยเม็กมีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม ได้ใช้เครื่องสูบน้าจากทางเทศบาลมีจานวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการการใช้น้าของเกษตรกร โดยปัญหาดังกล่าวทางประมงอาเภอได้เข้าดาเนินการ
แก้ไขและหาแนวทางป้องกันในเบื้องต้น ให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้ว
8. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอาเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจาทุกเดือน
รับทราบ

ประธานฯ
ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอกุฉินารายณ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ปอ.กุฉินารายณ์ สาหรับอาเภอกุฉินารายณ์ รับผิดชอบ 2 อาเภอ คืออาเภอกุฉินารายณ์ และอาเภอห้วยผึ้ง
ขอรายงานผลปฏิบั ติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่ งข้อมูลให้สานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือน ก.พ.2563 ดังนี้
1. โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าฯ ดาเนินการทั้ง 2 อาเภอตามที่ได้รับ
มอบหมายเรียบร้อย โดยได้ประสานกับคณะกรรมการแหล่งน้าชุมชนสร้างแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติ จั ด ตั้งคณะกรรมการแหล่ งน้าทั้ง 2 อ าเภอเรี ยบร้ อยแล้ ว และจะได้
ดาเนินการจัดอนุมัติประชุมโครงการฯ พร้อมดาเนินการยืมเงินราชการต่อไป
2. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จานวน 10 ฟาร์ม
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 35 รายจัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Agri-Map) อ.ร่องคา มีจานวน 30 รายจัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
/5.ส่งข้อมูลแหล่งน้า.....
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มติที่ประชุม
ประธานฯ
ปอ.สมเด็จ

มติที่ประชุม

5. ส่งข้อมูลแหล่งน้าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอกุฉินารายณ์ 3 แห่ง จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหาร
จัดการเรียบร้อยแล้ว
6. 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
7. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอาเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจาทุกเดือน
รับทราบ
ในลาดับต่อไป ขอเชิญประมงอาเภอสมเด็จ รายงานผลการปฏิบัติงาน
สาหรับอาเภอสมเด็จ รับผิดชอบ 2 อาเภอ คืออาเภอสมเด็จ และอาเภอนามน ขอรายงาน
ผลปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้สานักงานประมง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน
ก.พ.2563 ดังนี้
1. โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าฯ ดาเนินการทั้ง 2 อาเภอตามที่ได้รับ
มอบหมายเรียบร้อย โดยได้ประสานกับคณะกรรมการแหล่งน้าชุมชนสร้างแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติ จั ด ตั้งคณะกรรมการแหล่ งน้าทั้ง 2 อ าเภอเรี ยบร้ อยแล้ ว และจะได้
ดาเนินการจัดอนุมัติประชุมโครงการฯ พร้อมดาเนินการยืมเงินราชการต่อไป
2. โครงการกิจกรรมตรวจสอบ (Food safety) SL ปลานิล,ตะเพียน จานวน 10 ฟาร์ม
จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีจานวน 35 รายจัดส่งข้อมูล
ให้กลุ่มพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว
4. ส่งข้อมูลแหล่งน้าปล่อยพันธุ์กุ้ง อาเภอสมเด็จ จานวน 3 แห่ง จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหาร
จัดการเรียบร้อยแล้ว
5. ได้เข้าร่วมงานโครงการฯ/กิจกรรม ที่ทางอาเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นประจาทุกเดือน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ประธานฯ
4.1 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว
ในบ่อดิน (น้าจืด) ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์โ ดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ส่งหนังสือตอบข้อหารือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) ดังกล่าว
โดยสรุป ดังนี้
- ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดินสามารถดาเนินการขึ้นทะเบียนได้
ทั้งนี้การขอขึ้นทะเบียนการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดินในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ขัดต่อ
“ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและผู้ประกอบการ
ด้านการประมง พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2556” แต่อาจจะขัดต่อ
คาสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 510/2559 การระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในพื้นที่น้าจืด ภายในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเสกสรรฯ ทางกลุ่ มฯ จะได้ทาหนังสื อให้เกษตรกรกลุ่ มดังกล่ าว แจ้งยืนยันการเลี้ ยงปลากะพงขาว
ในบ่อดิน (น้าจืด) ว่าตนเองไม่มีการเลี้ยงโดยการใช้น้าเค็มร่วมแต่อย่างใด โดยให้ลงลายมือชื่อ
เป็นหลักฐาน ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กลุ่มฯ ได้เสนอ
/ระเบียบวาระที่ 5.....
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ประธานฯ
5.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563(1 ตุลาคม 2562-31
มี น าคม 2563) ทางกลุ่ ม บริ ห ารและยุ ท ธศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ส่ ง รายละเอี ย ด
ตามแบบฟอร์มที่ 4 และแบบฟอร์ม 5 ให้กับทุกท่านได้ลงนามในรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
ถ้ า หากมี ข้ อ แก้ ไ ข ข้ อ ผิ ด พลาดในรายละเอี ย ดของตั ว ชี้ วั ด สามารถแจ้ ง ให้ ก ลุ่ ม บริ ห าร
และยุทธศาสตร์ ดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและตรวจสอบต่อไป

ประธานฯ

ให้ ป ระมงอ าเภอแต่ล ะอาเภอเสนอโครงการด้ านประมงในพื้ นที่ อ ย่า งน้ อยอ าเภอละ 1
โครงการจัดส่งให้กับสานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจะได้ดาเนินการตามนโยบายของ
ท่านอธิบดีกรมประมง ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

ประธานฯ

มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานฯ

ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

