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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี 

ครั้งที่ 5/2562 
วันพุธ ที่ 3 เดือน กรกฎาคม 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.  นายธนารักษ์  ปัจฉิม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 10.  นายสมเกียรติ  สุกงาม   พนักงานธุรการ  
 11. นายชโลธร  แก้วประเสรฐิ   นักวิชาการประมง 

12. นางสาวกนกลดา  น้อยประไพ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
13. นายธีรศักดิ์  บุญวงษ์   เจ้าหน้าที่ประมง 

 

ผู้ไม่มาประชุม           
 นายก้องเกียรติ  ปานพรหมมินทร์   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  ติดราชการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.0๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน    นายประดิษฐ์  ศรีภัทรประสิทธิ์  ประมงจังหวัดสิงห์บุรี 
1. แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

นายธนารักษ์  ปัจฉิม   ต าแหน่งเดิม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
ส านักงานประมงจังหวัดอ่างทอง 

ต าแหน่งใหม่ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุร ี

2. ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ท าบันทึกรายงานประชุม ที่ได้เข้าร่วมงานประชุมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ประมงจังหวัดทราบทุกครั้ง และน ามารายงานในที่ประชุมทราบ 
 
 
                    /3. การประชุม... 
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3. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อสั่งการ/นโยบายที่ส าคัญ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงค าสั่งคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร 2.) ข้อแนะน าการปรับบทบาทและภารกิจของหน่วยงานและบุคลากรสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาภาคเกษตรไทย (Coaching Tips) 3.) โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการท านาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) 4.) การ
เตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายควบคุมการใช้สารเคมี 3 ชนิดมีผลบังคับใช้  ในส่วนของกรมประมง 1.) ให้
ความส าคัญเรื่องแปลงใหญ่ ขอให้ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.) เรื่องผลผลิตและการตลาด 3.) การเตรียม
รับมือปัญหาอุทกภัย และการประชุมเรื่องส าคัญในครั้งต่อไป รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการให้มี
การน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีประชุม เป็น Video Presentation เพียงสั้นๆ สามารถเข้าใจได้ 

4. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานขับเคลื่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปลาช่อนแม่ลา ด้วยระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งเป็นคณะท างานต้นน้ า กลางน้ า     
ปลายน้ า โดยมีนายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน โดยเป้าหมายจะต้องท าให้ปลา
ช่อนแม่ลา กลายเป็น “โปรดักส์แชมเปี้ยน” ของจังหวัดสิงห์บุรี 

5. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการ     
จัดงานเพื่อเตรียมรับเสด็จของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       
ซึ่งจะเสด็จพระราชด าเนินมาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไผ่ด า ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี ในวันที่ 17 ตุลาคม 
2562 ทั้งนี้ได้ประสานกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงลงพ้ืนที่ดูสถานที่จัดงาน แล้ว ในส่วนของส านักงาน
ประมงจังหวัดสิงห์บุรี  จะจัดนิทรรศการให้ความรู้และประวัติ ของปลานิลพระราชทาน ปลาช่อนแม่ลา            
และกุ้งก้ามกราม โดยอาจจะมีการจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ าที่ส าคัญของจังหวัด
สิงห์บุรี 

6. การประชุมคณะท างานฝ่ายก าหนดเกณฑ์มาตรฐานสินค้าของดีเมืองสิงห์บุรี ในส่วน
ของส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี มีการเสนอในส่วนของปลาช่อนแม่ลา เพ่ือพิจารณา 

7. การประชุมเพ่ือติดตามประเมินผลโครงการส าคัญของจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ของกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 12 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ส่วนที่ส านักงานประมงจังหวัด
สิงห์บุรีรับผิดชอบ คือ เกษตรแปลงใหญ่ (ปลาช่อน) ต าบลแม่ลา อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  งบประมาณปี 
2563  

8. ผู้ว่าราชการจะด าเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ขอให้
เจ้าหน้าที่ทุกท่านท าความสะอาด 5 ส. ของในเขตพ้ืนที่ของตนเองให้สะอาดเป็นระเบียบ และช่วยกันจัดส านักงาน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมส าหรับการเข้าตรวจเยี่ยมของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 

9. ท าความสะอาดในทุกวันพุธของสัปดาห์ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบนส านักงาน 
ร่วมกันท าความสะอาด ในเขตรับผิดชอบร่วมกับส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี 

10. ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก ครม. ยังไม่จัดตั้ ง ท าให้ยังไม่ได้จัดสรร
งบประมาณ และยังไม่ได้พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยในระหว่างนี้ หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้งบประมาณ      
ปี 2562 ได้ แต่ต้องไม่เกิน 50% ของงบรายจ่ายประจ าของปีงบประมาณ 2562 ส่วนโครงการลงทุนใหม่ที่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จะยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้จนกว่างบประมาณปี 2563 มีผลบังคับใช้ 
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11. การประชุมวิชาการประมงประจ าปี 2562 ภายใต้หัวข้อ ประมงไทยก้าวไกลด้วย
งานวิจัยคุณภาพ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Blue Economy กับอนาคตการพัฒนาประมงไทย” ซึ่งปัจจุบัน
แนวคิด Blue Economy หรือ เศรษฐกิจสีน้ าเงิน ได้ถูกกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางและหลายประเทศให้
ความส าคัญ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาทางทะเลและชายฝั่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ให้ทุกท่าน
ศึกษา พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งกฎหมายที่เราปฏิรูปได้ผลแล้ว ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ Blue 
Economy ได ้

12. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ในส่วนของส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี รับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมปล่อยปลา 
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณท่าน้ าหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกัน   
จัดสถานที่ปล่อยปลาและขอให้สมพระเกียรติ ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ร่วมงานในทุกช่วงพิธี ให้กลุ่มบริหาร
และยุทธศาสตร์แจ้งเวียนก าหนดการให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบอีกครั้ง 

 

 นายมนัส  ผดุงถิ่น ต าแหน่ง ประมงอ าเภอบางระจัน รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรมการ
จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/2562 ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดสิงห์บุรี 

1. การเบิกจ่าย ในภาพรวมของจังหวัดได้ 82.83 % สูงกว่าที่มติครม.ก าหนด 80 % 
2. งบลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 62 % ต่ ากว่าที่มติ ครม. ก าหนด ต้องได้ 70 % 
3. มาตรการลดขยะประจ าปี พ.ศ. 2562 ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี รายงานครบถ้วน 
4. ผู้ว่าราชการ ก าชับว่าให้ทุกส่วนราชการด าเนินการตามกิจกรรม (Kick off) ทุกวันพุธของสัปดาห์ 
5. ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องไฟฟ้าลัดวงจร ขอให้หน่วยงานตรวจสอบอุปกรณ์

ไฟฟ้าในหน่วยงาน เพ่ือป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 
6. การเวียนเทียนเข้าพรรษา เทียนพรรษาพระราชทาน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระนอน

จักรสีห์ ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และก าหนดการเวียนเทียนพรรษาอ่ืนๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 
   

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 ทบ. 2 ผู้ประกอบการแปรรูปปลาช่อนแต่ละอ าเภอ 
 

นายประพันธ์  ศรีเดช  ต าแหน่งประมงอ าเภอพรหมบุรี  
 มีผู้ประกอบการ 3 ราย ได้พูดคุยชี้แจงรายละเอียด ซึ่งผู้ประกอบการเองยังลังเลและยังไม่แน่ใจในการ    
เข้าร่วม 
นายวัลลภ  ปลั่งดี  ต าแหน่งประมงอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
 ลงพ้ืนที่พูดคุยกับผู้ประกอบการแล้ว ผู้ประกอบการยังขอศึกษารายละเอียด ซึ่งตอนนี้ยังไม่สนใจที่จะเข้า
ร่วม 
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นายมนัส  ผดุงถิ่น ต าแหน่งประมงอ าเภอบางระจัน 
ได้ส่งเอกสารรายชื่อผู้ประกอบการไปยังกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงแล้ว 

 

ประธาน   คงอาจจะต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพ่ือให้เข้าร่วมและขึ้นทะเบียน ทบ.2  
  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   4.1 หน้าที่และงานที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
นายก้องเกียรติ  ปานพรหมมินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายให้             
นายธนารักษ์  ปัจฉิม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามแผนปฏิบัติ 
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามแผนปฏิบัติ 
3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด) ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามแผนปฏิบัติ 

และจะแจกปลานิลจากบ่อบ าบัดน้ าเสียให้แก่เกษตรกร เพ่ือลดต้นทุน ในวันที่  12 กรกฎาคม 2562                
เวลา 09.00 – 12.00 น. เกษตรกรเบื้องต้น 33 ราย 

4. เกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับภาค ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 - จัดเตรียมข้อมูลของนายศุภสัณห์  ช่วยบุญ ด้านสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

 

นายเจริญ  แสงเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
1. จังหวัดสิงห์บุรี ก าหนดจัดงานอีเว้นท์ วิถีสิงห์บุรี วิถีแม่ลา ขอให้ส านักงานประมงจังหวัดช่วยจัดนิทรรศการ 
ขนาดเต้นท์ 5x8 เมตร แสดงถึงวิถีแม่ลา วิถีปลาช่อน ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2562 
รายละเอียดจะแจ้งทางหนังสืออีกครั้ง 
2. การทบทวนแผนป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสิงห์บุรี ภัยที่เกี่ยวข้องกับด้านประมง การเตรียมการให้ความ
ช่วยเหลือจังหวัด 

2.1 ด้านประมง (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี) การให้ความ 
ช่วยเหลือตามระเบียบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ  (ด้านประมง) วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับ
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ให้ใช้ตารางการให้ความช่วยเหลือ          
ปี 2549 ไปพลางก่อน 

2.2 เตรียมความพร้อมด้านทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงจุดเสี่ยงอ าเภออินทร์บุรี หากทะเบียนฯขาดจะช่วยเหลือ
ไม่ได้ ผิดหลักเกณฑ์ ตรวจสอบการต่อทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน ขอให้ประมงอ าเภอทุกอ าเภอประชาสัมพันธ์          
ให้เกษตรกรรับทราบ 

2.3 กรมประมงมีหนังสือแจ้งมายังส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ให้ประชาสัมพันธ์ผ่านส านักงาน
ประมงอ าเภอ เรื่องการเฝ้าระวังตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ที่จะหลุดรอด ทางกลุ่มฯจะท าหนังสือแจ้งไปยังทุก
อ าเภอ ขอให้อ าเภอตรวจสอบและแจ้งเป็นหนังสือตอบกลับมายังกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
3. บทเรียนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง 2 เรื่อง)  

3.1 การท าการประมงผิดกฎหมาย(IUU) ให้ทุกท่าน ศึกษารายละเอียดตาม QR Code ในหนังสือที่แจ้ง 
และขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทางก านัน ผู้ใหญ่บ้านทราบ 

 
             /3.2 การน า... 
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3.2 การน าเรือประมงออกนอกระบบ เพ่ือการจัดการประมง ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน มีปัญหาให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4. การจัดท าเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.1 ก าหนดเขต ผลกระทบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม การเลี้ยงปลาในกระชังเขตพ้ืนที่จังหวัด
สิงห์บุรี ของจังหวัดสิงห์บุรีจะเป็นที่ เขต อ าเภออินทร์บุรี เพียงอ าเภอเดียว  ที่จะต้องน าเข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 

4.2 ก าหนดเขตการจัดท าพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
2562 จังหวัดสิงห์บุรีมีจ านวน 227 แห่ง ในปี 2562 ได้รับแผนให้ด าเนินการจ านวน 74 แห่ง เพ่ือน าข้อมูล
ปัญหาอุปสรรค การคงไว้ ตัดลดเสนอคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ที่จะด าเนินในเดือนสิงหาคม 
2562 จะเริ่มให้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในเดือนกรกฎาคม 2562 มีแบบฟอร์มให้ทุกอ าเภอ 1 ต าบล      
รับฟังปัญหา 1 จุด ในครั้งแรกทางกลุ่มฯจะลงไปร่วมในการรับฟังปัญหา ขอให้แต่ละอ าเภอก าหนดวันและแจ้ง
มายังกลุ่มฯเพ่ือร่วมลงพื้นที ่อ าเภอเมือง 29 แห่ง 8 ต าบล,บางระจัน 13 แห่ง 6 ต าบล,อ าเภอพรหม 21 แห่ง 7 
ต าบล,อ าเภออินทร์ 10 แห่ง 4 ต าบล,อ าเภอค่าย 1 แห่ง 1 ต าบล  
5. คัดเลือกแหล่งน้ าเป้าหมายโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วน
ร่วม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ได้เชิญทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรีเข้าร่วมการ
คัดเลือก จ านวน 2 แห่ง 1.) หนองสาหร่าย 2.) บึงโพเรียม ทางศูนย์วิจัยฯได้มีหนังสือตอบกลับมาในเรื่องของ
ความเหมาะสมไม่เหมาะสมของแหล่งน้ า ซึ่งเกณฑ์การเข้าร่วมมีทั้งหมด 8 ข้อ หนองสาหร่าย ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 2 ข้อ บึงโพเรียม ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 1 ข้อ 
 

นายเอกลักษณ์  พ่วงศรี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  
1. กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ ยอดยังคงเดิม ยังไม่มีการแจ้งเพ่ิมเติม 
2. รายงานผลคดีตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 ยอดยังคงเดิม ผู้ต้องหา 9 ราย 9 คดี 
3. โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครั้งที่ 5 ได้ด าเนินการแล้วในพ้ืนที่ อ าเภอ     
พรหมบุรี มอบพันธุ์ปลาจ านวน 60 ถุง ครั้งที่ 6 จัดที่องค์การบริหารต าบลคอทรายอ าเภอค่ายบางระจัน ในวันที่ 
25 กรกฎาคม 2562 

4. การประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน จังหวัดสิงห์บุรี  ได้มีหนังสือแจ้งไปยังประมง
อ าเภอและผู้สานงานด้านประมงอ าเภอรับทราบแล้ว มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุชุมชน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ าจืดภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ทางเรือ 
5. การข้ึนทะเบียนผู้ท าการประมง (ทบ.3) จ านวน 28 ราย 
 

นายวัลลภ  ปลั่งดี ประมงอ าเภอเมืองสิงห์บุรี เพ่ิมเติมในส่วนของการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพ้ืนที่
รักษาพืชพันธุ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ได้ลงพ้ืนที่พบปะก านันในพื้นที่ พูดคุยเก่ียวกับเรื่องรักษาพืชพันธุ์สัตว์
น้ า ทางก านันแจ้งว่า หากการรับฟังความคิดเห็นน าเขตพ้ืนที่รวมกันทั้งหมดและเสนอความคิดเห็นเพียงครั้งเดียว 
นั้น อาจจะท าให้ประชาชนบางรายไม่เกิดการยอมรับ เพราะการรับฟังความคิดเห็นไม่ได้จัดในพ้ืนที่ของตนเอง         
เลยเสนอว่าขอให้จัดจุดรับฟังความคิดเห็นเป็นจุดของแต่ละเขตวัดได้หรือไม่  
 
 
 
           /นายประพันธ์... 
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นายประพันธ์  ศรีเดช ประมงอ าเภอพรหมบุรี เพ่ิมเติมในส่วนของการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพ้ืนที่
รักษาพืชพันธุ์ อยากจะให้การรับฟังความเห็นเป็นเขตพ้ืนที่ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้เกิดการสนใจและความร่วมมือ
ในการมารับฟังความคิดเห็น 
 

ประธาน เพ่ิมเติมในส่วนของธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม)        
ในการพิจารณาแหล่งน้ าต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 8 ข้อ โดยจะต้องมีศูนย์วิจัยฯเข้าร่วมและจัดให้มีการท าประชา
พิจารณ์ หากแหล่งน้ า 2 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ประสานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี 
เพ่ือหาแหล่งน้ าใหม่ที่มีความเหมาะสม 
 

นายธีรศักดิ์ บุญวงษ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (ผู้ประสานงานประมงอ าเภอท่าช้าง) กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ 

1. ประชาสัมพันธ์คลินิกเกษตร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบล           
โพประจักษ์ ต าบลโพประจักษ์ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
 

นายชโลธร  แก้วประเสริฐ ต าแหน่ง นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
 รายงานความก้าวหน้าการส ารวจข้อมูลสถิติการประมง ประจ าปี 2562 
     การน าเข้าข้อมูล สถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 679 ราย จะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 17 
กรกฎาคม 2562 
 

นางสมหวัง  สุวรรณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 

มิถุนายน 2562 
งบที่ได้รับจากกรมประมง ทั้งสิ้น 1,890,046 บาท 
เบิกจ่าย  1,544,434.92 บาท 
คงเหลือ  354,611.08 บาท 
ร้อยละ  81.71 % 
งบที่ได้รับจากงบพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งสิ้น 246,000 บาท 
เบิกจ่าย  231,150 บาท 
คงเหลือ  12,200 บาท (ส่งคืนเงินเหลือจ่ายแล้ว) 
ร้อยละ  100 % 
 

นายวัลลภ  ปลั่งดี ประมงอ าเภอเมืองสิงห์บุรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
1. วันที่ 14 มิถุนายน 2562 แจกปัจจัยการผลิตให้แก่โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ต้นแบบ ต าบลบางมัญ 

จ านวน 1 ราย ปี 2562    
2. รับการข้ึนทะเบียนผู้ท าการประมง เขตพ้ืนที่ จ านวน 23 รายเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 
3. ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงในเขตอ าเภอเมืองเดิมมี 318 ราย มีผู้มาขอขึ้นทะเบียน อีก 4 ราย อยู่ในช่วง

ติดตามเอกสารเพื่อส่งขึ้นทะเบียนฯ 
4. ส ารวจร้านค้าท่ีจ าหน่ายปลาช่อน จ านวน 6 ราย ที่ให้ความร่วมมือในการบอกข้อมูล ปัญหา คือ สนใจ

แต่จะซื้อแบบที่แล่มาแล้วจะใช้สูตรเฉพาะของร้านในการหมัก 
 

       /5. วันที่... 
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5. วันที่ 1 ก.ค. 2562 ในที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาวางไข่ ให้ผู้ใหญ่บ้าน -  
ก านัน แจ้งประกาศให้ลูกบ้านได้รับทราบ 

6. งานโครงการทุกโครงการที่ได้รับมอบหมายด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

นายประพันธ์  ศรีเดช  ประมงอ าเภอพรหมบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
1.  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ ณ ท่าน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 
(หลังเดิม) 

2. วันที่ 4 – 7 และวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 เดินทางไปราชการติดตามการเลี้ยงปลาของเกษตรกร
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ท้องที่ทุกต าบล 

3. วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตดิตามส ารวจแหล่งน้ าที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าในพื้นท่ีอ าเภอพรหมบุรี 
4. วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ส ารวจแหล่งน้ าหนองสาหร่าย ต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี เพื่อคัดเลือกใน

การด าเนินโครงการธนาคารสัตว์น้ า ปี 2563 
5. วันที่ 18 มิถุนายน 2562 รว่มกิจกรรมจิตอาสา  ท าความดีด้วยหัวใจ ณ วัดป่าหวาย ต าบลหัวป่า และ

ส ารวจร้านอาหารปลา ในท้องที่อ าเภอพรหมบุรี 
6. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาวางไข่ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปราม

การประมงน้ าจืดภาคกลาง 
7. วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ออกหน่วยบริการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดพรหมบุรี 

ต าบลพรหมบุรี 
8. 23 และ 24 มิถุนายน 2562 มอบพันธุ์หม่อนและเมล็ดพันธุ์ผักแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ 5 ประสาน 

สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 จ านวน 66 ราย 
9. วันที่ 25 มิถุนายน 2562 น ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงลงพ้ืนที่ดูแหล่งน้ าหนองสาหร่าย ต าบล

หัวป่า อ าเภอพรหมบุรี 
 

นายมนัส  ผดุงถิ่น  ประมงอ าเภอบางระจัน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
1. งานโครงการทุกโครงการที่ได้รับมอบหมายด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ฤดูปลาวางไข่ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ าจืดภาคกลาง 
3. วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ร่วมงานจิตอาสา กับองค์การบริหารส่วนต าบลสระแจง ต าบลสระแจง 

อ าเภอบางระจัน 
4. วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมการประชุม การแก้ไขปัญหาตามนโยบายส าคัญของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ณ ส านักงานเกษตร อ าเภออินทร์บุรี 
5. วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมการประชุม การแก้ไขปัญหาตามนโยบายส าคัญของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ณ ส านักงานเกษตร อ าเภอบางระจัน ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของฤดูน้ าแดง
และในส่วนของโครงการแปลงใหญ่ 

 
      /ระเบียบ... 

 
 
 
 



8 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 2160/2561 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสิงห์บุรี โดยแต่งตั้งผู้รักษาราชการตามล าดับ ดังนี้ 

1. นายมนัส  ผดุงถิ่น   เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 

2. นายประพันธ์  ศรีเดช   เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 

3. นายก้องเกียรติ  ปานพรหมมินทร์       นักวิชาการประมงช านาญการ 
 

ประธาน  ในที่ประชุมเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประมง
จังหวัดสิงห์บุรี  ในส่วนของรายชื่อผู้รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสิงห์บุรี จากเดิมหรือไม่ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง 
ติดขัดปัญหาในเรื่องใดหรือไม่ ในการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสิงห์บุรี  
 

มติที่ประชุม คงเดิม และไม่ติดขัดในเรื่องใด 
 
เลิกประชุม  12.00 น.  
 
 
 
 

นางสาวกนกกานต์  ค าปัน    ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสมหวัง  สุวรรณ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


