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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี 

ครั้งที่ 6/2562 
วันอังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี  

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

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายประดิษฐ์  ศรีภัทรประสิทธิ์  ประมงจังหวัดสิงห์บุรี 
๒. นายก้องเกียรติ  ปานพรหมมินทร์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
๓. นายเจริญ  แสงเพ็ชร   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  
3.  นางสาวกนกกานต์  ค าปัน   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

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

6.  นายมนัส  ผดุงถิ่น    ประมงอ าเภอบางระจัน 
7. นางมณฑิกา  เอมโอษฐ   ประมงอ าเภออินทร์บุรี 
8.  นายเอกลักษณ์  พ่วงศรี   ประมงอ าเภอค่ายบางระจัน  
9.  นายธนารักษ์  ปัจฉิม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 10. นายสมเกียรติ  สุกงาม   พนักงานธุรการ  
 11. นายชโลธร  แก้วประเสรฐิ   นักวิชาการประมง 

12. นางสาวกนกลดา  น้อยประไพ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
13. นายธีรศักดิ์  บุญวงษ์   เจ้าหน้าที่ประมง 

 

ผู้ไม่มาประชุม           
 นายวัลลภ  ปลั่งดี   ประมงอ าเภอเมืองสิงห์บุรี  ติดราชการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.0๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน    นายประดิษฐ์  ศรีภัทรประสิทธิ์  ประมงจังหวัดสิงห์บุรี 
1. แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

นางมณฑิกา  เอมโอษฐ  ต าแหน่งเดิม เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
ส านักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ต าแหน่งใหม่ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ประมงอ าเภออินทร์บุรี (เจ้าพนักงานประมง
อาวุโส) ส านักงานประมงอ าเภออินทร์บุรี ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี 

2. ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ท าบันทึกรายงานประชุม ที่ได้เข้าร่วมงานประชุมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ประมงจังหวัดทราบทุกครั้ง และน ามารายงานในที่ประชุมทราบ 
 

/3. การประชุม... 
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3. การจัดกิจกรรมเนื่ องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจ าปีพุทธศักราช 2562 ในส่วนของส านักงานประมงจังหวัด
สิงห์บุรี รับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณท่าน้ าหน้าศาลากลางจังหวัด
สิงห์บุรี หลังเดิม ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกัน   จัดสถานที่ปล่อยปลาและขอให้สมพระเกียรติ ขอความร่วมมือ
ให้เจ้าหน้าที่ร่วมงานในทุกช่วงพิธี ให้กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์แจ้งเวียนก าหนดการให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบอีก
ครั้ง 

4. การเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/2562  

1. เรื่ อง การจัดกิจกรรมเนื่ องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 2562วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดสิงห์บุรีก าหนดจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติจ านวน 5 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 

- เวลา 06.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี และบริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ถนนวิไลจิตต์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
- เวลา 07.20 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
- เวลา 08.05 น. กิจกรรมปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณท่าน้ าหน้าศาลากลางจังหวัด
สิงห์บุรี (หลังเดิม) 
- เวลา 09.00 น. พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนท่าช้าง 
พรหมบุรี หน้าพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง อ าเภอท่าช้าง 
- เวลา 17.00 น. พิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ถนนวิไลจิตต์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
- เวลา 10.30 น. พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดสิงห์บุรี ณ สวนสาธารณะหนองสองห้อง ต าบล
ต้นโพธิ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 
- เวลา 14.10 น. พิธีเปิดโครงการ “ศิลป์เมืองสิงห์  Singburi Of Art” ณ บริเวณสะพานค่าย
บางระจัน ต าบลท่าข้าม อ าเภอค่ายบางระจัน โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ
เทศบาลต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน 
2. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  

ถึงวันที ่19 กรกฎาคม 2562สานักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจา
ปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดังนี้  

1) งบประมาณภาพรวมทั้งจังหวัด  
-รายจ่ายประจ า เบิกจ่ายได้ร้อยละ 86.74 เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ  

/-รายจ่ายลงทุน... 
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-รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 66.23 เป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ  
2) งบประมาณกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)  
-รายจ่ายปร าา เบิกจ่ายได้ร้อยละ 68.78 เป็นอันดับที่ 13 ของประเทศ  

  -รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 32.02 เป็นอันดับที ่55 ของประเทศ 
3) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  
-เงินกันฯ ก่อนปี 2561 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 41.09  

  -เงินกันฯ ปี 2561 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 93.12  
3. ผลการด าเนินการลด  และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจั งหวัดสิ งห์บุ รี

กลุ่มเป้าหมาย 26 หน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 
2562 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงได้ ร้อยละ 86.95 
2. ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงได้ ร้อยละ 73.22 
3. แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงได้ ร้อยละ 74.38 
4. โฟมบรรจุอาหารลดลงได้ ร้อยละ 87.72 
 

 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 
   

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 ทบ. 2 ผู้ประกอบการแปรรูปปลาช่อนแต่ละอ าเภอ 
 

ให้ประมงอ าเภอน าข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนทบ.2 ในระบบ Lbis ไปส ารวจอัพเดทข้อมูล 
 

ประธาน   คงอาจจะต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพ่ือให้เข้าร่วมและขึ้นทะเบียน ทบ.2  
  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   4.1 หน้าที่และงานที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
นายก้องเกียรติ  ปานพรหมมินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  

1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามแผนปฏิบัติ 
-  เตรียมรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ประจ าปี 2563 (อ าเภอพรหมบุรี) 
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามแผนปฏิบัติ 

 
/-  เตรียมรายชื่อ... 
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-  เตรียมรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ประจ าปี 2563 (ทุกอ าเภอ) 
3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด) ด าเนินเรียบร้อยแล้วตามแผนปฏิบัติ 
-  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานขับเคลื่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพปลาช่อนแม่ลา 

ด้วยระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) 

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

 

นายเจริญ  แสงเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
     1. จังหวัดสิงห์บุรี  ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ า ในช่วงฤดูฝน และการป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) ปี ๒๕๖๒ 

๒. การประชาสัมพันธ์ผลกระทบ จากภัยแล้ง 
-ก่อนเกิดภัย  ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการ จัดท าร่มเงาลดการระเหยของน้ าในบ่อเลี้ยง ประเมิน

ผลผลิตจับขายก่อนการเสียหาย สูบน้ าเก็บให้มากที่สุด  
-ขณะเกิด เฝ้าระวังเรื่องโรค เคลื่อนย้ายท าได้เฉพาะพ่อแม่พันธุ์ ชนิดที่มีราคาสูง 
-หลังภัย ช่วยเหลือ ด้านประมงถือว่าไม่ เข้ากรณี ฉุกเฉินไม่สามารถช่วยเหลือตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยเงินสดได้ ส่วนช่วยเหลือโดยวิธีอ่ืนๆ ผ่านหน่วยงาน ผ่าน อปท. สามารถท าได้ 
๓ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ณ ท่าน้ าเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัด หลังเดิม อ เมืองฯ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
๔ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
-ปล่อย วันจันทร์ที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๒ บริเวณท่าน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ศาลากลางหลังเดิม อ.เมืองสิงห์บุรี 

หลังพิธีตักบาตร จัดร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
 5. การจัดท าเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.1 ก าหนดเขต ผลกระทบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม การเลี้ยงปลาในกระชังเขตพ้ืนที่
จังหวัดสิงห์บุรี ของจังหวัดสิงห์บุรีจะเป็นที่ เขต อ าเภออินทร์บุรี เพียงอ าเภอเดียว ที่จะต้องน าเข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 

5.2 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 าเนินการในเดือนสิงหาคม 
2562 จะเริ่มให้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในเดือนกรกฎาคม 2562 มีแบบฟอร์มให้ทุกอ าเภอ 1 ต าบล      
รับฟังปัญหา 1 จุด ในครั้งแรกทางกลุ่มฯจะลงไปร่วมในการรับฟังปัญหา ขอให้แต่ละอ าเภอก าหนดวันและแจ้ง
มายังกลุ่มฯเพ่ือร่วมลงพื้นที่ 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  

6. วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดสิงห์บุรีประจ าปี 2562 
 
 
 

 
/นายธีรศักดิ์ ... 
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นายธีรศักดิ์ บุญวงษ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (ผู้ประสานงานประมงอ าเภอท่าช้าง) กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ 

1.  ตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 2/2562 (เมษายน – 30 กันยายน 2562)ด าเนินการเรียบร้อย และ
ก าลังปรับปรุงตามความเหมาะสม 

นายชโลธร  แก้วประเสริฐ ต าแหน่ง นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
 รายงานความก้าวหน้าการส ารวจข้อมูลสถิติการประมง ประจ าปี 2562 การน าเข้าข้อมูล สถิติการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 679 ราย น าเข้าข้อมูลได้ ทั้งหมดไม่สามารถน าเข้า 9 รายเนื่องจากระบบปิดก่อนได้
ข้อมูล 
นางสมหวัง  สุวรรณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 9 สิงหาคม 
2562 

งบที่ได้รับจากกรมประมง ทั้งสิ้น 1,890,046 บาท 
เบิกจ่าย  1,798,364.09 บาท 
คงเหลือ  109,681.91 บาท 
ร้อยละ  94.25 % 
งบที่ได้รับจากงบพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งสิ้น 246,000 บาท 
เบิกจ่าย  231,150 บาท 
คงเหลือ  12,200 บาท (ส่งคืนเงินเหลือจ่ายแล้ว) 
ร้อยละ  100 % 
 

นายวัลลภ  ปลั่งดี ประมงอ าเภอเมืองสิงห์บุรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
1.  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยตรวจฯอยุธยา จับกุมผู้ใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมง 

จ านวน 1 คดี ผู้ต้องหา 1 ราย เหตุเกิดพ้ืนที่ต าบล หัวไผ่ น าส่งพนักงานสอบสวน สภ. เมืองสิงห์บุรี 
2.  รับการขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง เขตพ้ืนที่ จ านวน 70 รายเข้าสู่ระบบแล้ว ต้องแก้ไขด้านเอกสารแนบ  

ปัญหาที่เกิดในขณะนี้คือผู้รับรองตนในเขตเทศบาลยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
3.  ระหว่างวันที่ 12 – 31 กรกฎาคม 2562 ได้ด าเนินการประชาคมเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ าไปแล้ว ยังเหลือ

อีก 4 แห่ง จากยอด  ทั้งหมด 29 แห่ง 
4.  ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงในเขตอ าเภอเมืองเดิมมี 318 ราย มีผู้มาขอขึ้นทะเบียน อีก 2 ราย อยู่ในช่วง

ติดตามเอกสารเพ่ือส่งขึ้นทะเบียนฯ 
5.  วันที่ 31 ก.ค. 2562 ในที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรับภัยแล้งด้านการ

ประมงให้ผู้ใหญ่บ้าน -  ก านัน แจ้งประกาศให้ลูกบ้านได้รับทราบ 
6.  งานโครงการทุกโครงการที่ได้รับมอบหมายด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

นายประพันธ์  ศรีเดช  ประมงอ าเภอพรหมบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
1. วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ร่วมประชุมประจ าเดือนก านัน ผู้ใหญ่บ้านเดือน กรกฎาคม ประชาสัมพันธ์ฤดู

สัตว์น้ าจืดวางไข ่
2. วันที่ 4 – 9,14 และ 15 กรกฎาคม 2562 เดินทางไปราชการส ารวจสถานะแหล่งน้ าที่รักษาพันธุ์สัตว์

น้ า ในพื้นที่ทุกต าบล อ าเภอพรหมบุรี 
3. วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เดินทางไปราชการประชุมประชาคมส ารวจความคิดเห็นต่อการด าเนินการ 

/แหล่งน้ าที่รักษา... 
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แหล่งน้ าที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ท้องที่ หมู่ 3 และหมู่ 6 จ านวน 4 จุด ของต าบลบางน้ าเชี่ยว 
4. วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เดินทางไปราชการประชุมประชาคมส ารวจความคิดเห็นต่อการด าเนินการ

แหล่งน้ าที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ท้องที่หมู่ 1,3 และหมู่ 6 ต าบลบ้านหม้อ จ านวน 3 จุด 
5. วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการ OT อ าเภอพรหมบุรี 
6. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการ OT อ าเภออินทร์บุรี ตามค าสั่งประมงจังหวัด

สิงห์บุรี 
7. วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 เดินทางไปราชการประชุมประชาคมส ารวจความคิดเห็นต่อการ

ด าเนินการแหล่งน้ าที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ในพ้ืนที่ต าบลบ้านแป้ง ต าบลพระงาม ต าบลหัวป่า และต าบล   
โรงช้าง 

8. วันที่  28 กรกฎาคม 2562 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท่าน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 

9. วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 เดินทางไปราชการประชุมประชาคมส ารวจความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินการแหล่งน้ าที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ต าบลหัวป่า และต าบลโรงช้าง 
 

นายมนัส  ผดุงถิ่น  ประมงอ าเภอบางระจัน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
1. วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ท่าน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัด
สิงห์บุรี 

2. วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท่าน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา หน้าศาลากลาง
จังหวัดสิงห์บุรี 

3. งานที่ได้รับหมอบหมายได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ 
4. เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า เดิม 13 แหล่ง เหมาะสมที่คงสภาพ 11 แหล่ง ไม่เหมาะสม 2 แหล่ง 

นายเอกลักษณ์  พ่วงศรี ประมงอ าเภอค่ายบางระจัน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน กรกฎาคม 
2562 

1. รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประมงอ าเภอค่ายบางระจัน 
2. โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  
3. กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง

กูร 28 ก.ค. 2562 
4. การปรับปรุงข้อมูลแหล่งน้ าชุมชน 
5. การรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดท าค่าพิกัดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
6. ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง (ทบ.3) 
7. ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง 
8. ประชาสัมพันธ์การก าหนดระยะเวลาฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ าแดง) ประจ าปี 2562 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม  12.00 น.  
 
 
 

 
……………………………………………………. 

(นายชโลธร แกว้ประเสรฐิ) 

นัจวิชาการประมง 

ผู้จดรายงานการประชุม 

……………………………………………………. 

(นางสมหวงั  สุวรรณ) 

เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


