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รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี 

ครั้งที่ 8/2562 
วันศุกร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี  
............................................................ 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายประดิษฐ์  ศรีภัทรประสิทธิ์  ประมงจังหวัดสิงห์บุรี 
๒. นายก้องเกียรติ  ปานพรหมมินทร์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
๓. นายเจริญ  แสงเพ็ชร   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  

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

6.  นายมนัส  ผดุงถิ่น    ประมงอ าเภอบางระจัน 
7.  นายวัลลภ  ปลั่งด ี    ประมงอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
8. นางมณฑิกา  เอมโอษฐ   ประมงอ าเภออินทร์บุรี 
9.  นายเอกลักษณ์  พ่วงศรี   ประมงอ าเภอค่ายบางระจัน 
10. นายสุพรรณ โยธา    เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
11. นายธนารักษ์  ปัจฉิม   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 12. นายสมเกียรติ  สุกงาม   พนักงานธุรการ  
 13. นายชโลธร  แก้วประเสรฐิ   นักวิชาการประมง 

14. นางสาวกนกลดา  น้อยประไพ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
15. นายธีรศักดิ์  บุญวงษ์   เจ้าหน้าที่ประมง 

 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.0๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน    นายประดิษฐ์  ศรีภัทรประสิทธิ์  ประมงจังหวัดสิงห์บุรี 
1. แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

นายสุพรรณ  โยธา ต าแหน่งเดิม เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ประมงอ าเภอสร้างคอม ส านักงานประมงจังหวัด
อุดรธานีมาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงส านักงานประมง
จังหวัดสิงห์บุรี 
 

2. การเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 8/2562 

    2.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2562     

 

 
/1) งบประมาณ .... 
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  1) งบประมาณภาพรวมทั้งจังหวัด 
   - รายจ่ายประจ า เบิกจ่ายได้ร้อยละ 93.65 เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ 
   - รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 75.70 เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ 
   2) งบประมาณกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) 
   - รายจ่ายประจ า เบิกจ่ายได้ร้อยละ 81.29 เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ 
   - รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 48.66 เป็นอันดับที่ 50 ของประเทศ 
   3) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
   - เงินกันฯ ก่อนปี 2561 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 97.07 
   - เงินกันฯ ปี 2561 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 95.76  
   2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ช่วงตอนปีงบประมาณ 2563 ให้ปฏิบัติตามตามปี 2562    
ไปพลางก่อนไม่เกิน 50 % 
   2.3 เรื่องโครงการตามแนวพระราชด าริ ทั้ง 3 แห่ง หนองลาด ท่าลอ และไม้ดัด ใน
ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีส่วนร่วม 2 โครงการเหมือนปี 2562 ให้เตรียมแผนการ
ปฏิบัติงาน  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันพุธ ที่ 13 สิงหาคม 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  

งานทุกโครงการด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
 

นายเจริญ  แสงเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
1. ประกาศฤดูน้ าแดง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 

 
/1.1 ได้รับการ ... 
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       1.1 ได้รับการสนับสนุน ในการออกตรวจและปราบปรามการท าการประมง ในช่วงฤดูน้ าแดง 
จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) และหน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ าจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท  
  1.2 กลุ่มบริหารจัดการฯ ร่วมกับประมงจังหวัดสิงห์บุรี ลงพ้ืนที่ชี้แจ้งท าการเข้าใจ กับชาวประมง
ที่จับปลาในแม่น้ าเจ้าพระยา เกี่ยวกับการท าการประมงในช่วงฤดูน้ าแดง  
  1.3 กลุ่มบริหารจัดการฯ ร่วมกับประมงอ าเภอพรหมบุรี ลงพ้ืนที่ชี้แจงท าความเข้าใจ กับ
ชาวประมงที่จับปลาในแม่น้ าเจ้าพระยา เกี่ยวกับการท าการประมงในช่วงฤดูน้ าแดง บริเวณ หมู่ที่3 ต.โรงช้าง อ.
พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
 2.  รายงานผลการจับจระเข้ บริเวณ บึงหน้าวัดห้วยเจริญสุข อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผลการจับจระเข้ 
เป็นจระเข้เพศผู้ ความยาว 2.5 เมตร น้ าหนัก ประมาณ 70 กิโลกรัม โดยได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญการจับ
จระเข้ จาก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)  และหน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ าจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท 
นายธีรศักดิ์ บุญวงษ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (ผู้ประสานงานประมงอ าเภอท่าช้าง)  กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ 

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

นางสมหวัง  สุวรรณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 9 สิงหาคม 

2562 
งบที่ได้รับจากกรมประมง ทั้งสิ้น 1,934,781 บาท 
เบิกจ่าย  1,877ม048.76 บาท 
คงเหลือ  57,733.24 บาท 
ร้อยละ  97.2 % 
งบที่ได้รับจากงบพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งสิ้น 246,000 บาท 
เบิกจ่าย  231,150 บาท 
คงเหลือ  12,200 บาท (ส่งคืนเงินเหลือจ่ายแล้ว) 
ร้อยละ  100 % 

นายวัลลภ  ปลั่งดี ประมงอ าเภอเมืองสิงห์บุรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน สิงหาคม 2562 
1. รายงานผลการควบคุมการกระท าความผิดด้านการประมง วันที่ 6 กันยายน 2562 จับผู้กระท าความผิด

ได้ 1 ราย 1 คดี 
2. รายงานการขึ้นทะเบียน ทบ.3 ได้ข้ึนทะเบียนได้แล้ว 100 ราย  
3. การปฏิบัติงานตามโครงการทุกโครงการเรียบร้อย 

นายประพันธ์  ศรีเดช  ประมงอ าเภอพรหมบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน สิงหาคม 2562 
1. ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจเกี่ยวกับฤดูปลาว่างไข่ 

1.1 ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการฯ ลงพ้ืนที่ชี้แจงท าความเข้าใจ กับชาวประมงที่จับปลาในแม่น้ าเจ้าพระยา 
เกี่ยวกับการท าการประมงในช่วงฤดูน้ าแดง บริเวณ หมู่ที่3 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 

1.2 ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจเกี่ยวกับฤดูปลาว่างไข่ในที่ประชุมก านันผู้ใหญ่ 
/1.3  ประชาสัม ... 
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1.3 ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจเกี่ยวกับฤดูปลาว่างไข่ในการอบรมการใช้สารเคมีอันตรายในนาข้าว 
2. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ในเขตอ.พรหมบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมรับฤดูน้ าหลาก 
3. ออกตรวจร้านขายอาหารสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์ อ.พรหมบุรี 
4. การปฏิบัติงานตามโครงการทุกโครงการเรียบร้อย 

 

นายมนัส  ผดุงถิ่น  ประมงอ าเภอบางระจัน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน สิงหาคม 2562 
1. ประชามสัมพันธ์ท าความเข้าใจเกี่ยวกับฤดูปลาว่างไข่ 
2. ประชามสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เกี่ยวกับการรับมือฤดูน้ าหลาก 
3. การปฏิบัติงานตามโครงการทุกโครงการเรียบร้อย 

 
นางมณฑิกา  เอมโอษฐ    ประมงอ าเภออินทร์บุรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

1. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ ทบ.1 
2. ปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง ทบ.2 17 ราย เลิกกิจการแล้ว 3 ราย ที่เหลือยังด าเนิน

กิจการอยู่ได้น้อยลงกว่าตอนข้ึนทะเบียน 
3. การปฏิบัติงานตามโครงการทุกโครงการเรียบร้อย 

นายเอกลักษณ์  พ่วงศรี ประมงอ าเภอค่ายบางระจัน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน สิงหาคม 2562 
1. การประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยด้านการประมง 

ส านักงานประมงอ าเภอค่ายบางระจัน ด าเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรโดยกลุ่มเป้าหมายผู้
เลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง 2 ต าบล ผู้ประกอบการ 41 ราย ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ หากประสบเหตุให้แจ้ง
ส านักงานประมงอ าเภอฯ โดยด่วน 

2. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) 
ด าเนินการรับขึ้นทะเบียนฯ จ านวน 3 ราย ในหมู่ที่ 4 ต าบลคอทราย อ าเภอค่ายบางระจัน พร้อมจัดส่ง
เอกสารหลักฐานให้ส านักงานประมงจังหวัด เรียบร้อยแล้ว 

3. การปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 
ด าเนินการส ารวจตามเอกสารที่กลุ่มส่งเสริมฯ แจ้งให้ส านักงานประมงอ าเภอค่ายบางระจันส ารวจ  โดย
พบว่าทะเบียนผู้ประกอบการฯ มีทั้งสิ้น 7 ราย หมดอายุทุกราย จึงด าเนินการขึ้นทะเบียน ใหม่จ านวน 6 
ราย อีก 1 ราย ขอยกเลิก เนื่องจากเสียชีวิต ไม่มีผู้ใดด าเนินกิจการแทน และจัดส่งหนังสือถึงส านักงาน
ประมงจังหวัด เรียบร้อยแล้ว ส่วนเอกสารในการขึ้นทะเบียนฯอยู่ระหว่างรวบรวม 

4. การเสนอรายชื่อโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

5. การส ารวจข้อมูลแหล่งน้ าชุมชน 
ส านักงานประมงอ าเภอค่ายบางระจัน ด าเนินการส ารวจข้อมูลสถานภาพแหล่งน้ า เพ่ือปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน โดยอ าเภอค่ายบางระจัน มี 6 อ าเภอ มีแหล่งน้ า 25 แห่ง ใน 5 ต าบล         คาบเกี่ยว 39 
หมู่บ้าน พ้ืนที่แหล่งน้ ารวม 1,566 ไร่ 2 งาน 66.9 ตารางวา ปล่อยพันธุ์น้ ารวม(2562) จ านวน 
80,000 ตัว 
ได้มีการจัดส่งหนังสือข้อมูลสถานภาพแหล่งน้ าที่ได้จากการส ารวจให้ ส านักงานประมงจังหวัด และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี เรียบร้อยแล้วเพ่ือเป็นประโยชน์      ในการบรรจุใน
แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าระดับอ าเภอ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม  12.00 น.  
 
 
 

 
……………………………………………………. 

(นายชโลธร แกว้ประเสรฐิ) 

นัจวิชาการประมง 

ผู้จดรายงานการประชุม 

……………………………………………………. 

(นางสมหวงั  สุวรรณ) 

เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


