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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 

ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 4/2562 

วันพุธ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี  

............................................................ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

๑. นายประดิษฐ์  ศรีภัทรประสิทธิ์  ประมงจังหวัดสิงห์บุรี 
๒. นายเจริญ  แสงเพ็ชร   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  
3.  นางสาวกนกกานต์  ค าปัน   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

 4.  นางสมหวัง  สวุรรณ     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 5.  นายประพันธ์  ศรีเดช   ประมงอ าเภอพรหมบุรี 

6.  นายมนัส  ผดุงถิ่น    ประมงอ าเภอบางระจัน 
7. นายวัลลภ  ปลั่งด ี    ประมงอ าเภอเมืองสิงห์บุรี    
8.  นายเอกลักษณ์  พ่วงศรี   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 9. นายสมเกียรติ  สุกงาม   พนักงานธุรการ  
 10. นายชโลธร  แก้วประเสรฐิ   นักวิชาการประมง 

11. นางสาวกนกลดา  น้อยประไพ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
12. นายธีรศักดิ์  บุญวงษ์   เจ้าหน้าที่ประมง 

   

ผู้ไม่มาประชุม           
 นายก้องเกียรติ  ปานพรหมมินทร์   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  ติดราชการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.0๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน    นายประดิษฐ์  ศรีภัทรประสิทธิ์  ประมงจังหวัดสิงห์บุรี 
1. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานขับเคลื่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ปลาช่อนแม่ลาด้วยระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ประธานการ
ประชุม ให้แก้ไขเก่ียวกับ Road Map ให้เน้นการท าเป็น INTEGRATE FRAM 

2. การประชุม การด าเนินโครงการ บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ ให้ด าเนินการท าความสะอาด
ในบริเวณโซน 23    ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ต่อเนื่องจากวันที่วันที่ 9 มิถุนายน 2562 

3. ให้เชิญผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี มาประชุมหารือแนว
ทางการจัดงานกินปลาของดีเมืองสิงห์ครั้งที่ 25 

 
 

/4. การสร้าง... 
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4. การสร้าง”จังหวัดใสสะอาด“ โดยกลไกประชารัฐ 
4.1 ก่อนด าเนินการ เผยแพร่การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน,ติดป้ายประกาศ

อย่างชัดเจนในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินงาน,ถ่ายภาพสถานที่ที่ด าเนินการ แล้วให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้ลงนามรับทราบไม่น้อยกว่า 3 คน 

4.2 ระหว่างด าเนินการ ประชาสัมพันธ์สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้สนใจเข้าตรวจสอบได้
โดยสะดวก,เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน ร่วมตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ 

4.3 หลังด าเนินการ ถ่ายภาพสถานที่ที่ด าเนินกิจกรรม/โครงการเรียบร้อย แล้วให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ลงนามรับทราบไม่น้อยกว่า 3 คน,ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2562 
   

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 ทบ. 2 ผู้ประกอบการแปรรูปปลาช่อนแต่ละอ าเภอ 
 

นายประพันธ์  ศรีเดช  ต าแหน่งประมงอ าเภอพรหมบุรี  
 ลงส ารวจแล้ว จ านวน 12 ราย จะจัดส่งรายละเอียดให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงต่อไป 
นายวัลลภ  ปลั่งดี  ต าแหน่งประมงอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
 ลงส ารวจข้อมูลแต่ยังไม่รับเอกสารจากผู้ประกอบการ จ านวน 5 ราย จะจัดส่งรายละเอียดให้กลุ่มพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพการประมงต่อไป 
นายมนัส  ผดุงถิ่น ต าแหน่งประมงอ าเภอบางระจัน 
 ในเขตบางระจัน ไม่มีผู้ประกอบการด้านปลาช่อน ส่วนใหญ่จะเป็นการขายปลารวมหลายชนิด เพ่ือด ารง
ชีพ 
ประธาน  ขอให้จัดส่งข้อมูล ทบ.2 ของทุกอ าเภอ ให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เพ่ือน าเข้าที่ประชุม
ประจ าเดือนในครั้งถัดไป 
  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   4.1 หน้าที่และงานที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
ประธาน  ขอให้ทุกกลุ่ม ทุกอ าเภอรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นแบบข้อมูลผลการปฏิบัติ แผน – ผล เป็น
ข้อมูลที่แน่ชัด สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้ 
 
 

   /นายธีรศักดิ์... 
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นายก้องเกียรติ  ปานพรหมมินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์  
บุญวงษ์  รายงาน 

1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
1.1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า ครบทั้ง 397 ราย  

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) งานที่ด าเนินการต่อ 
 2.1 ถอดองค์ความรู้ จ านวน 3 รายได้ด าเนินการแล้ว 2 ราย เหลือ 1 ราย 
3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด)  
 3.1  สนับสนุนพันธุ์ปลาช่อนแม่ลา ครบทั้ง 33 ราย 
 3.2  เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจ GAP มกษ. 7417/59 จ านวน 1 ราย 
      3.3  จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานขับเคลื่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพปลา

ช่อนแม่ลา ด้วยระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 
2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) 

 3.4 จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานขับเคลื่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพปลา
ช่อนแม่ลา ด้วยระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 
2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมนายทองแก้วนายดอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) 
 4. การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  - ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ส่งนายศุภสัณห์ ช่วยบุญ ด้านสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
และน าเสนอข้อมูล ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี  

5. งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563 อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพ่ือน าเสนอ ให้ทางส านักงบประมาณ ในวันที่ 
25 มิถุนายน 2562 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปลาช่อนแม่ลา งบประมาณ 2,422,880 บาท 

 

นายธีรศักดิ์ บุญวงษ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (ผู้ประสานงานประมงอ าเภอท่าช้าง) กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ 
 1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เหลืออีก 1 ครั้ง คาดว่าจะจัดในเดือน กรกฎาคม 2562      
จะแล้วเสร็จ   
 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จัดส่งให้ทางกองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 
 

นายชโลธร  แก้วประเสริฐ ต าแหน่ง นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าการ
ส ารวจข้อมูลสถิติการประมง ประจ าปี 2562 
 จากการน าเข้าข้อมูลที่ เหลือ 786 ฟาร์ม ได้น าเข้าแล้ว 150 ฟาร์ม คงเหลือ 636 ฟาร์ม 
 
 
 
 
             /นายเอกลักษณ์... 
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นายเอกลักษณ์  พ่วงศรี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
1. กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ การอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่า

ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  (สป.15) 
มีผู้ประกอบการมาแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ (ค้าซากและเนื้อ) จ านวน 1 ราย ขายที่คลองถมจังหวัด

สิงห์บุรี ต้นทางมาจากจังหวัดอ่างทางปลายทางจังหวัดสิงห์บุรี 
ผู้ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ทั้งจังหวัด มี 17 ฟาร์ม ดังนี้ 

อ าเภอเมืองสิงห์บุรี    6  ฟาร์ม จ านวนจระเข้     250   ตัว 
อ าเภอบางระจัน  10  ฟาร์ม จ านวนจระเข้  2,085   ตัว 
อ าเภอท่าช้าง    1  ฟาร์ม จ านวนจระเข้         5   ตัว 
รวม   17 ฟาร์ม จ านวนจระเข้  2,340   ตัว 

 2. รายงานผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 
กลุ่มบริหารจัดการฯร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) และหน่วย
ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาท ออกปฏิบัติงาน ตรวจปราบปรามผู้ฝ่าฝืนตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 โดยจับกุมผู้กระท าความผิด ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมงในพ้ืนที่
สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2562 จ านวน 10 คดี ผู้ต้องหา
จ านวน 10 ราย 
 3. การประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด คาดว่าจะประชุมในเดือนกรกฎาคม 2562 
 4. การจัดท าแผนที่เรื่อง เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
    จากแผนที่ได้รับในปี 2562 จ าวน  74  แห่ง 
   ด าเนินการส่งแล้วจ านวน  40  แห่งตามแผน  ได้รับแผนที่แล้ว จ านวน 20 แห่ง 

คงเหลือ 34 แห่ง คาดว่าจะส ารวจค่าพิกัดทั้งหมดแล้วเสร็จ สิ้นเดือน มิถุนายน 62 
 5. การด าเนินงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณท่าน้ าหน้าศากลางจังหวัด หลังเดิม 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทุกท่าน / และ ผอ.ศพจ.สิงห์บุรี ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลา จ านวน 200,000 ตัว 
 

นายเจริญ  แสงเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
 1. การขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง ทบ.3 
ด าเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพ่ือซักซ้อมระบบฯ ใน 3 อ าเภอ (อ.อินทร์ฯ/อ.บางระจัน/อ.พรหมฯ) 
ซึ่งมีชาวประมงให้ความสนใจมาลงทะเบียน  ส่วนที่เหลืออีก 3 อ าเภอ รอนัดหมายอีกครั้ง 

จ านวนชาวประมงที่ลงทะเบียนแล้ว ใน 3 อ าเภอ ดังนี้ 
อ.อินทร์บุรี  จ านวน 9 ราย  
อ.บางระจัน  จ านวน 5 ราย  
อ.พรหมบุรี  จ านวน 11 ราย   
รวมทั้งสิ้น  25 ราย ใน 3 อ าเภอ  

ผล คือ ปจ.พิจารณาอนุมัติในระบบเรียบร้อยแล้ว 25 ราย  จากนั้นส่วนกลาง(กบม.)พิจารณาแล้ว 5 ราย  
อีก 20 รายอยู่ระหว่างพิจารณาของส่วนกลาง  

  /2. โครงการ... 
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 2. โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ก าหนดจัดงาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 
2562 ณ วัดพรหมบุรี ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ าที่เหมาะสมในการปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ า จึงเปลี่ยนเป็นการมอบพันธุ์สัตว์น้ า โดยมอบให้น าของแต่ละหมู่บ้านแทน 
 3. แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยด้านการประมงปี 2562  ได้มีหนังสือเวียนแจ้งประมงอ าเภอ
เรียบร้อยแล้ว 
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ.2562 ใช้ได้ครั้งละ 50 ล้านบาท 

5. ให้ส่งรายชื่อแหล่งน้ าในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบ
มีส่วนร่วม) ที่จ าด าเนินการในปะงบประมาณ 63 – 64 จากที่ได้ประสานกับทางประมงอ าเภอพรหมบุรีเบื้องต้น 
ได้เสนอรายชื่อหนองสาหร่าย ซึ่งมีความเหมาะสม เข้าข่ายหลักเกณฑ์ และยังขาดอีก 1 แหล่ง ทางประมงอ าเภอ
ท่านไหนสนใจขอให้เสนอรายชื่อมายังกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
 6. จากการได้รับเบาะแสแจ้งการเลี้ยงตะพาบในเขตพ้ืนที่พรหมบุรี ทางกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ได้ประสานกับประมงอ าเภอในพ้ืนที่ ได้ลงตรวจสอบสัตว์คุ้มครอง CITES บช.2 ตะพาบน้ า พบว่าเป็นตะพาบ
ไต้หวัน สามารถครอบครองและเลี้ยงได้  
 

นางสมหวัง  สุวรรณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากกรมประมงทั้งสิ้น 1,876,046 บาท  

- เบิกจ่าย 1,378,258.64 บาท คงเหลือ 497,787.36 บาท  
- คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 73.47  

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากงบพัฒนาจังหวัดทั้งสิ้น 246,000 บาท  
- เบิกจ่าย 233,800 บาท คงเหลือ 12,200 บาท ได้ส่งเงินเหลือจ่ายให้ทางจังหวัดสิงห์บุรี

เรียบร้อยแล้ว  
- คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 100 %  

 

นายมนัส  ผดุงถิ่น  ประมงอ าเภอบางระจัน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

-  โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดจุกคลี เรียบร้อย 
-  งานที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหา

    ติดขัดในเรื่องใด 
 

นายประพันธ์  ศรีเดช  ประมงอ าเภอพรหมบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อบรมเกษตรกรเสร็จสิ้นทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 จ านวน 86 ราย พร้อมมอบ
พันธุ์ปลาเรียบร้อยแล้ว 

- โครงการ ศพก. มอบปัจจัยการผลิตศูนย์หลักและศูนย์รอง(เครือข่าย)เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

     /-โครงการ... 
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- โครงการเกษตรกรต้นแบบ มอบปัจจัยการผลิตคือ 
1. วงซีเมนต์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1 เมตร จ านวน 2 วง 
2. อาหารกบเล็ก จ านวน 4 กระสอบ 
3. อาหารกบกลาง จ านวน 6 กระสอบ 

 ส่วนลูกพันธ์กบ จ านวน 1,400 ตัว  จัดส่งวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
- งานที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหา

ติดขัดในเรื่องใด 
 

นายวัลลภ  ปลั่งดี ประมงอ าเภอเมืองสิงห์บุรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- วันที่ 12 พ.ค. 2562 ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์อยุธยาฯออก ตรวจปราบปรามฯ ร่วมกับ

ก านันต าบลบางกระบือในเขตพ้ืนที่ไม่พบ ผู้กระท าความผิด 
วันที่ 16 พ.ค. 2562 แจกพันธุ์ปลาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2561 และ 
2562 

- ประชาสัมพันธ์การข้ึนทะเบียนผู้ท าการประมงเขตพ้ืนที่ 3 ชุมชน 
1. ชุมชนต าบลโพธิ์ มีผู้สนใจทีจ่ะขึ้นทะเบียนประมาณ 25 ราย 
2. ชุมชนบ้านบางแค มีผู้สนใจทีจ่ะขึ้นทะเบียนประมาณ 25 ราย 
3. ชุมชนบ้านบางเลา มีผู้สนใจที่จะขึ้นทะเบียนประมาณ 15 ราย 

- ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงในเขตอ าเภอเมืองเดิมมี 318 ราย มีผู้มาขอขึ้นทะเบียน อีก 4 ราย อยู่ในช่วง
ติดตามเอกสารเพ่ือส่งขึ้นทะเบียนฯ 

- วันที่ 31 พ.ค. 2562 ในที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาวางไข่ ให้ผู้ใหญ่บ้าน -
ก านันแจ้งประกาศให้ลูกบ้านได้รับทราบ 

- งานที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหา 
ติดขัดในเรื่องใด 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
เลิกประชุม  12.00 น.  
 
 
 

 
……………………………………………………. 

(นายชโลธร   แกว้ประเสรฐิ) 

นักวชิาการประมง 

ผู้จดรายงานการประชุม 

……………………………………………………. 

(นางสมหวงั  สุวรรณ) 

เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


