
 
รายงานการประชุมส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 

ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   

ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 
................................................... 

ผู้มาประชุม 
    ๑. นายวิทยา  เสรีประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  
                    รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดอุทัยธานี  ประธาน  
    ๒. นายดุรงค์ฤทธิ์  เขียวแก้ว  นักวิชาการประมงช านาญการ 
    ๓. นายคมน์  ม่วงค า   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
    ๔. นางชนกกัลย์  จันทองวิรัตน์  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 
    ๕. นายจารุกิตติ์  กุดาศรี  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 

   ๖. นายชาญชัย  ต้นส าโรง  เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
   ๗. นางมนณกร  สกุลปภาพงศ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   ๘. นายพิทยา  บุญวานิช  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
   ๙. นางรววีรรณ  เจริญแสง  พนักงานพิมพ์ 
  ๑๐. นายตรีพิรุณ  กุญชา  เจ้าหน้าที่ประมง  

   ๑๑. นางสาวศิริพร  อ่ าบัว  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
   ๑๒. นางสาวเกศรา ชูประเสริฐ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
   ๑๓. นางสาวกชกร  กล่ าทว ี  นักวิชาการประมง 
   ๑๔. นายขวัญชัย  เชื้อชวด    พนักงานขับรถยนต์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
     ๑. นายนันทพล  เสมาทอง  เจ้าพนักงานอาวุโส   ติดราชการ 
     ๒. นายวุฒิชัย  เขตทัย  เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน  ติดราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
  นายวิทยา  เสรีประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน 
ประมงจังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ และด าเนินการประชุม     
โดยมีวาระต่างๆ  ดังนี้ 
                            

วาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
       ๑.๑ เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
 

๑.๑.๑ ส านักงาน...      
 



 
                                                               - ๒ – 
 

      ๑.๑.๑ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 
บุคคลส าคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจ าปี ๒๕๖๒ คือ นางวันเพ็ญ   
เสรีพงษ์ ต าแหน่งครูโรงเรียนวัดหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  
       ๑.๑.๒ ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
             ๑) พลต ารวจตรีพันธุ์เทพ  ถึงทรัพย์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 
                ต าแหน่งเดิม รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 
               ๒) นายปรารถนา  ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
        ต าแหน่งเดิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
             ๓) นายชัยยศ  ประสมทอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี 
                 ต าแหน่งเดิม รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ 
                    ๔) นายสมเจตน์  กาหล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี 
                  ต าแหน่งเดิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
             ๕) นางไพรินทร์  กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 
                  ต าแหน่งเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                    ๖) นางสาวกิตติมา  รุจนกุล จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี 
                  ต าแหน่งเดิม นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ กองทะเบียนจัดหางาน
กลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
                    ๗) นางสาวถนอมสิน   อินทสาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี 
                  ต าแหน่งเดิม นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงาน
สัมพันธ์ส านักงานแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
             ๘) นางกันยรัตน์  จันกลิ่น ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี 
                  ต าแหน่งเดิม ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ 
              ๙) จ.อ.นภพล  กนัยะมูล ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุทัยธานี 
                  ต าแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก 
            ๑๐) นายมานะ  ต้นนา ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 
                  ต าแหน่งเดิม นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ฝ่ายวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ที่ดิน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ จ.พิษณุโลก 
                  ๑๑) นางสุรีรัตน์  ดียิ่ง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี 
                  ต าแหน่งเดิม รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร 
 

๑๒) นางนวลอนงค์... 
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             ๑๒) นางนวลอนงค์  คงด า สรรพสามิตพ้ืนที่อุทัยธานี 
                   ต าแหน่งเดิม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี (นักตรวจสอบภาษี
เชี่ยวชาญ) ส านักงานตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต 
                   ๑๓) นายรณชัย  ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
                   ต าแหน่งเดิม ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
             ๑๔) นางสุชารัตน์  แสงอรุณ ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานอุทัยธานี 
                   ต าแหน่งเดิม รองผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
สุโขทัย 
      ๑.๑.๓ ส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ.ภาค
ประชาชน) ชุดที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประกอบด้วย 
              ๑) ด้านสังคม   จ านวน ๑ คน ได้แก่ นางสาวชนากานต์  นิลกนิษฐ 
              ๒) ด้านเศรษฐกิจ  จ านวน ๑ คน ได้แก่ นายสราวุธ  สงวนเผ่า 
              ๓) ด้านสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๑ คน ได้แก่ นายส าเริง  โพธิ 

ที่ประชุม      รับทราบ 
 

วาระท่ี  ๒ รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒    
มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี  ๓     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
        - ไม่มี 
 

วาระท่ี  ๔     เรื่องเพื่อทราบและผลการปฏิบัติงาน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
  ๔.๑  มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน 

ตามค าสั่งกรมประมง ที่ ๘๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมาย
เขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้ยกเลิกค าสั่งกรมประมง 
๔๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส าหรับเขต ๑๘ (ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร 
อุทัยธานี) มีนายประเทศ  ซอรักษ์ เป็นผู้ตรวจราชการ 

ที่ประชุม      รับทราบ 
 

                     ๔.๒  แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 
         ตามค าสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๒๙๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไข
เพ่ิมเติมการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ยกเลิกค าสั่ง
จงัหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๖๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผนวก ก  

และมอบอ านาจ... 
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และมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนและก ากับดูการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ และพ้ืนที่อ าเภอ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้ นายพยนต์     
อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน 

ที่ประชุม      รับทราบ 
 

                     ๔.๓  ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์สนับสนุน กิจกรรม ว่ิงเพื่อน้อง รักผืนป่า 
                            ห้วยขาแข้ง 

มูลนิธิรวมใจกาชาดเพ่ือเด็กพิการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ องค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ก าหนดจัดกิจกรรม “วิ่งเพ่ือน้อง รักผืนป่าห้วยขาแข้ง” ในวันอาทิตย์ที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อ าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี ท่านใดสนใจเข้าร่วมงานสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดอุทัยธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีหรือสมัครออนไลน์ ตามคิวอาร์โค๊ด 

ที่ประชุม      รับทราบ 
 

๔.๔  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงในการสั่งและปฏิบัติราชการแทน      
      อธิบดีกรมประมง 

 อธิบดีกรมประมง มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมประมง ในการสั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง ตามค าสั่งกรมประมง ที่ ๘๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ก าหนดอ านาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงในการสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมประมง ให้ยกเลิกค าสั่งกรมประมง ที่ ๒๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๖๒   

ที่ประชุม      รับทราบ     
           

                 ๔.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
                กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

คุณพิทยา 
๑. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า โดยการ

ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอุทัยธานี ท้องที่ และท้องถิ่น สนับสนุน
พันธุ์สัตว์น้ าปล่อยในแหล่งน้ าที่เหมาะสม ดังนี้ 

๑.๑ เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า โดยผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และการ
ประสานงานผ่านทางประมงอ าเภอน าไปปล่อยในแหล่งน้ าที่เหมะสม จ านวน ๑ แห่ง 
        ๒. การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
            ๒.๑ ด าเนินการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

                                 ๒.๒ ออกใบอนุญาต สป.๑๓ จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. การปฏิบัติงาน... 
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        ๓. การปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติด้านประมง 
            ๓.๑ ประชุม ก.ช.ภ.จ.อุทัยธานี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) เพ่ือขออนุมัติให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯต่อไป 
          ๓.๒ ประชุม ก.ช.ภ.จ.อุทัยธานี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ฝนทิ้งช่วง) เพ่ือขออนุมัติให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯต่อไป  
       ๔. โครงการควบคุมการประมง 
          ๔.๑ ประสานงานให้ความรู้แก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและชาวประมง แผน ๒ 
ครั้ง ผล ๒ ครั้ง 

 ๔.๒ ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า (ครั้ง) แผน ๒ ครั้ง ผล ๒ ครั้ง 
 ๔.๓ ตรวจป้องกันและปราบปรามฯ (ครั้ง) ประสานงานตรวจป้องกันและป้องปราม

ผู้กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการประมง แผน ๒ ครั้ง ผล ๒ ครั้ง 
       ๕. โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิง
รุก (Agri-Map) 

วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี โดยกลุ่มบริหาร
จัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอ าเภอบ้านไร่และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดอุทัยธานี ลงพ้ืนที่คัดเลือกเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จของโครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกร เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ต าบลเมืองการุ้ง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
       ๖. โครงการขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง 

                         - ขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง จ านวน ๒ ราย 
       ๗. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา
สักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต      
ณ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี 

๘. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา
สักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ และร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อม
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดอุทัยธานี 

๙. วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุม VDC 
เพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝน
ทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ 

 
๑๐.วันที่ ๒๘... 
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       ๑๐. วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวิทยา เสรีประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน
การประมง รักษาราชแทน ประมงจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมเจ้าหน้าที่และประมงอ าเภอทุก
อ าเภอ เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา 
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมส านักงานประมง
จังหวัดอุทัยธานี 

ปัญหาและอุปสรรค์ 
- ไม่มี 

ที่ประชุม      รับทราบ 
 

          กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ 

 ๑. โครงการ Smart Farmer กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงรับผิดชอบ
งานด้านการประมง อ าเภอหนองขาหย่าง ออกคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ Smart 
Farmer ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ต าบลหลุมเข้า อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
จ านวน ๑๒ ราย 
 ๒. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงผู้รับผิดชอบงานด้านการประมง อ าเภอ
หนองขาหย่าง ออกพ้ืนที่ส ารวจ คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย เข้าร่วมโครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ราย 
 ๓. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงผู้รับผิดชอบงานด้านการประมง อ าเภอ
หนองขาหย่าง ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอ าเภอห้วยคต ลงพ้ืนที่ส ารวจตรวจ
ฟาร์มผู้ท าการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในเขตอ าเภอห้วยคต 
          ๔. ร่วมประชุมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุกภัย ปี ๒๕๖๒ ณ ส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 
          ๕. วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงผู้รับผิดชอบ
งานด้านการประมงอ าเภอหนองขาหย่าง ร่วมชี้แจงโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้งปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต าบลหลุมเข้า อ าเภอ
หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
          ๖. วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงผู้รับผิดชอบ
งานด้านการประมงอ าเภอหนองขาหย่าง ร่วมชี้แจงโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา 
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้งปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
 

๗. ขึ้นทะเบียน... 
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  ๗. ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
     - จ านวนการขึ้นทะเบียน จ านวน ๒๕ ราย 
     - จ านวนต่อทะเบียน จ านวน ๑ ราย 

ปัญหาและอุปสรรค 
  - ไม่มี 
ที่ประชุม      รับทราบ 
 

                          กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

งานบริหารทั่วไป 
            - ขอสนับสนุนงบประมาณจ้างเหมาบริการท าความสะอาดเป็นครั้งคราว 
            - จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ 

- วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม
บริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีน้อมร าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

- วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม
บริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล
และพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

   งานสารบรรณ 
   - รับหนังสือ จ านวน ๑๗๕ ฉบับ 
   - ส่งหนังสือ จ านวน   ๕๔ ฉบับ 
   งานธุรการ 
   - ด าเนินการเรียบร้อย 
           งานงบประมาณ 

    ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖๙๒,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๓,๕๘๙ บาท คงเหลือ 
๖๒๘,๕๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๙ 

           งานการเงินและบัญชี 
 - ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS 
 - ปิดบัญชีประจ าปีในระบบ GFMIS 
 

งานพัสดุ... 
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           งานพัสดุ 
           - จัดท าค าของบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๔ 

         - แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีให้คณะกรรมการด าเนินการ
ตรวจสอบ 

- วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมตรวจสอบพัสดุประจ าปี โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒  

           งานสถิติ 
         - จัดท าแผนส ารวจสถิติประจ าปี ๒๕๖๓ รอบส ารวจปี ๒๕๖๒ 

           งานบุคคล 
         - เสนอผลการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าให้จังหวัด
อุทัยธานี พิจารณา 
         - เสนอผลการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการให้กรมประมง 
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
          - Website ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๕ ครั้ง 
          - Face book ปรับปรุงข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน จ านวน ๕ ครั้ง 
 ฐานข้อมูลด้านการประมงของส านักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 - วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมกับประมง
อ าเภอเมืองร่วมประชุมจัดท าปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ครั้งที่         
๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 

ปัญหาและอุปสรรค 
  - ไม่มี 
ที่ประชุม      รับทราบ 
 

       อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
ประมงอ าเภอเมืองอุทัยธานี 

๑. วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพ้ืนที่ ณ ท าการ
กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต าบลท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี เพ่ือมอบใบอนุญาตให้ใช้
สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI ปลาแรดในแม่น้ าสะแกกรัง) ให้กับกลุ่มเกษตรกร จ านวน 
๔ กลุ่ม โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกรมประมง อดีตประมงจังหวัดอุทัยธานี รักษาราชการ
ประมงจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และ
ประมงอ าเภอเมืองอุทัยธานี ให้การต้อนรับร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

๒. วันที่ ๗-๘... 
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๒. วันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ออกส ารวจรายชื่อเกษตรกรประมงร่วมโครงการ
สมาร์ทฟาร์ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในเขตต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอเมืองอุทัยธานี จ านวน 
๕๗ ราย 

๓. วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ภายใต้การด านวยการของนายณรงค์  
รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองอุทัยธานี โดยนายบุญธรรม    
ทองพิจิตร นายอ าเภอเมืองอุทัยธานี ได้พบปะ พูดคุย ชี้แจง พร้อมมอบนโยบายให้แก่
ผู้ใหญ่บ้าน  

(นายสมชาย  โตสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง ต าบลสะแกกรัง และนาย
วัชรินทร์  ชนะการนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหิน ต าบลหนองพังค่า) ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เวรบริการประชาชน (ประจ าวัน) เพื่อรับรู้ รับทราบ ปัญหาภายในหมู่บ้าน 

๔. วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามที่ส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายให้
ส านักงานประมงอ าเภอเมืองอุทัยธานี ขอให้เสนอชื่อกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปยังกองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า กรมประมง เพ่ือกองฯ จักได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

๕. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านักงานประมงอ าเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมจิต
อาสา ณ วัดคลองเคียน หมู่ ๗ ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 

๖. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านักงานประมงอ าเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม
อาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ท าความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานถวายพระราชกุศลและน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าทอง หมู่ ๔ ต.น้ าซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 

๗. วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายคมน์  ม่วงค า หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
นายพิทยา  บุญวานิช กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 
นายชาญชัย  ต้นส าโรง ประมงอ าเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมประชุมโครงการจัดท าหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการคิดค่าน้ าและจัดท ากฎหมายล าดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากร
น้ า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาท อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

๘. วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายคมน์  ม่วงค า หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี นายชาญชัย  ต้นส าโรง ประมงอ าเภอเมืองอุทัยธานี เข้า
ร่วมประชุมการจัดท าปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

๙. วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายคมน์  ม่วงค า หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
นายพิทยา  บุญวานิช กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 

นายชาญชัย... 
 



 
                                - ๑๐ – 
 

นายชาญชัย  ต้นส าโรง ประมงอ าเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมประชุม VOC โครงการเพ่ิมน้ าต้นทุน
และระบบกระจายน้ าเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกร ผู้ประสบภัยฝน
ทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)       
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

๑๐. วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  ส านักงานประมงอ าเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมประชุม
การรับสมัครเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 

๑๑. วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านักงานประมงอ าเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอุทัยธานี ร่วมมอบพันธุ์สัตว์น้ า (ปลาสวาย) 
จ านวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ให้กับเกษตรกรในเขตต าบลน้ าซึม ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 

ปัญหาและอุปสรรค 
  - ไม่มี 
ที่ประชุม      รับทราบ 
 

       อ าเภอหนองฉาง 
ประมงอ าเภอหนองฉาง 

๑. ร่วมประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี 

๒. ร่วมพิธีสงฆ์/ประชุมประจ าเดือนก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ าเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี 

๓. ประชุม ก.ช.ภ.อ.หนองฉาง 
๔. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภาคเช้า
และภาคค่ า 

๕. ร่วมเดินขบวนประเพณีตักบาตรเทโว        
๖. ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย 
๗. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุทุ่งโพ 
๘. วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ   
๙. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ 

            ๑๐. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ปัญหาและอุปสรรค... 
 



 
                                          - ๑๑ - 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  - ไม่มี 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

       อ าเภอบ้านไร ่
ประมงอ าเภอบ้านไร่ 

๑. วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมหัวหน้าส่วนก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
    - รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ Smart Farmer พ้ืนที่เขต

อ าเภอบ้านไร่ จ านวน ๑๘ ราย 
    - รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ Zoning by Agri-map พ้ืนที่

เขตอ าเภอบ้านไร่ จ านวน ๒๐ ราย 
๒. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาล

ที่ ๙ 
๓. วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมเดินขบวนแห่พุทธบูชามหาสังฆทานของอ าเภอบ้าน

ไร่ เนื่องในงานประเพณีตักบาตรเทโวประจ าปี ๒๕๖๒ 
๔. วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นวิทยากรบรรยายการแปรรูปสัตว์น้ า “การท าปลา

ยอ” ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 
๕. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ หอประชุมร่มฉัตร ๘๐ พรรษา ที่ว่าการอ าเภอ
บ้านไร่ 

๖. วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมตรวจครุภัณฑ์กับส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 
๗. วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมพิธีเปิด “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่อง

เอ็กซเรย์ เต้านมเคลื่อนที่ ณ หอประชุมร่วมฉัตร ๘๐ พรรษา ที่ว่าการอ าเภอบ้านไร่ 
ปัญหาและอุปสรรค 
  - ไม่มี 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี  ๕    เรื่องเพื่อพิจารณา 
  - ไม่มี  
 

วาระท่ี  ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
คุณคมน์  ๑. เรื่องงบเดือนวันท าการ ขอให้ประมงอ าเภอส่งงบเดือนวันท าการทุกเดือน 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ให้ลงชื่อท างานในสมุดลงชื่อให้เป็นปัจจุบัน 
 

๒. การใช้รถยนต์... 
 



 
                                                               - ๑๒ – 
 

๒. การใช้รถยนต์ของทางราชการ ให้เขียนขอใช้รถยนต์ของทางราชการในใบขอใช้
รถยนต์ฯตามระเบียบ 

๓. การส่งเบิกค่าเช่าบ้าน ขอให้ส่งเบิกภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน หากส่งเกิน
ก าหนดให้เบิกเดือนถัดไป แบบฟอร์มการเบิกค่าเช่าบ้านและค่าสวัสดิการต่างๆ ใส่ไว้ในกล่อง
แบบฟอร์ม 

๔. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ส่งเบิกภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน หากเกินก าหนดให้เบิก
เดือนถัดไป 

   ๕. การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ให้ลงในสมุดคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้ง 
   ๖. การใช้โทรศัพท์ ให้ลงในสมุดคุมการใช้โทรศัพท์ทุกครั้ง 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
     ..................................................................... 
 

 
                                                               ................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                    (นางสาวศิริพร  อ่ าบัว) 
 

 
                                                               ................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                      (นายคมน์  ม่วงค า) 


