
รายงานการประชุมข้าราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดล าปาง 
ครั้งที ่1/2562 

วัน พุธ ที ่30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดล าปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดล าปาง 

…………………………………………..……….. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสมรรถชัย   ทองค าชุม หัวหน้ากลุ่มพฒันาและส่งเสริมอาชีพการประมง            ประธานที่ชุม 
2. นายอรรถพล   โลกิตสถาพร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง 
3. นางสาวชัญญานุช   วัดสว่าง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดล าปาง 
4. นางพรทิพย์   นวลอนงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
5. นางมณีกร  ทิพยศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
6. นายช านาญ   ใจช่วย ประมงอ าเภอเมืองล าปาง 
7. ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์   ทับไทร ประมงอ าเภอเกาะคา 
8. นายกู้วงศ์  ค าปล้อง ประมงอ าเภอแจ้ห่ม 
9. นางจันทนา   ขันธ์เล็ก ประมงอ าเภอแม่ทะ 
10. นายพศิน   เครือค า ประมงอ าเภอแม่เมาะ 
11. นางสุกญัญา   เสาธง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
12. นางจรรยารักษ ์  ประจักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. นายมณเฑียร   กันธิยะ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
14. นายสิทธิชัย  แจ่มสว่าง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
15. นางสาวพรสุดา   จันทร์เที่ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
16. นายชินวัฒน์   จิน๊ะหล้า เจ้าหน้าที่ประมง 
17. นางสาวมนธิรา  ไชยวงค์  นักวิชาการประมง 
18. นายธรรมรัตน์  ติ๊บประสอน จ้างเหมาโครงการระบบส่งเสริมเกษตร 
19. นายทศพร   เปี้ยอุ๊ด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล       (เลขาฯ ที่ประชุม) 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 นายสมรรถชัย   ทองค าชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงประธานการประชุมกล่าวเปิด
การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดล าปาง 
 1.1.1  จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดล าปาง พ.ศ. 2562 จัด
ระหว่างวันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม กิจกรรมเช้า การแต่งกาย ชุดสีขาว 
หรือสีขาวนวล เริ่ม 7.00 น.  ภาคค่ า 19.00 น 
 1.1.2 การติดตามเร่งลัดการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด  
  - โครงการปลานิลในกระชังได้อนุมัติงบประมาณแล้ว ขอให้ประมงอ าเภอท าการคัดเลือกเกษตรกร 
 1.1.3 รับสมัครเลือกตั งเป็น ส.ส. ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 และวันเลือกตั ง วันที่ 24 มีนาคม 
2562 วันที่  

/1.1.2  การบริจาค.... 
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 1.1.2  การบริจาคโลหิต ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
  - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ว่าที่การอ าเภอเมืองปาน บริษัทไทยวัสดุ ล าปาง 
  - วันที่ 13 ที่ว่าการอ าเภอวังเหนือ 
  - วันที่ 15 ที่ว่าการอ าเภอเสริมงาม 
  - วันที่ 20 ที่ว่าการอ าเภอเมืองล าปาง 
  - วันที่ 21 ที่ว่าการอ าเภอเกาะคา  
  - วันที่ 26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
  - วันที่ 26 ที่ว่าการอ าเภอแจ้ห่ม 
  

 มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันศุกร์ ที ่11 มกราคม 2562 
 

มติที่ประชุม : …..……….รับรอง................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 ประมงจังหวัดล าปาง 
 3.1.1 จากการประชุมผู้ตรวจเขต 15 จังหวัดเชียงใหม่  
  - แนวทางการตรวจติดตามราชการ 
  1. การตรวจสอบภายในกรมหรือจังหวัด จะเน้นเรื่องการจัดตั งคณะกรรมการรักษาเงิน 
  2. การจัดท าทะเบียนคุมต่างๆ เช่นทะเบียนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  3. การรายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  4. การด าเนินการตามระเบียบ เช่น การบันทึกขออนุญาตใช้รถราชการ และลงไมค์เลขรถ 
  5. การจัดซื อจัดจ้าง ให้เบิกจ่ายตามระเบียบ  
  6. ระมัดระวังในการใช้รถยนต์ราชการ 
  7. งบค่าสาธารณูปโภคห้ามค้างจ่าย  เด็ดขาด  
  8. ระมัดระวังการจ่ายเงินผิดประเภท 
  9. การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 60 % ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 
  10. เรื่องการเขียนขอย้าย สามารถยื่นค าขอย้ายได้ตลอด 
     

 3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง 
  3.2.1 การแจกปลานิลให้กับโรงเรียนเสนอ จ านวน 9 แห่ง แต่จ านวนปลามีไม่พอ คงเหลือ 6 แห่ง คือ 
    1. โรงเรียนในพื นที่อ าเภอแม่ทะ จ านวน 3 แห่ง 
     2. โรงเรียนในพื นที่อ าเภอเกาะคา  จ านวน 1  แห่ง  
    3. โรงเรียนในพื นที่อ าเภอเสริมงาม  จ านวน 1 แห่ง 
    4. โรงเรียนในพื นที่อ าเภอห้างฉัตร จ านวน 1 แห่ง  
  โดยให้รับปลานิลในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น.  
 
 

/3.3 หน่วยป้องกัน.... 
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3.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดล าปาง 
1. รายงานผลคดี ประจ าเดือน มกราคม 2562  

- ตรวจยึดเครื่องมือกระแสไฟฟ้าในพื นที่อ าเภอห้างฉัตร 
2. โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน  การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายของ

ประมง  
 

3.4 ข้อหารือ หก./หฝ./ปอ. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - ไม่มี - 

 

 3.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค หก./หฝ./ปอ. 29.37 
 3.5.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
 3.5.1.1. โครงการศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) 

  - งบอุดหนุน ศพก.หลัก 60 เครือข่ายใหม่ 62 เงินเข้าบัญญชีเกษตรกร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2562 ขอให้ประมงอ าเภอแจ้งเกษตรกรด้วย ยกเว้น จ านวน 5 ราย  
1. นางสาวสิริน  ชะเอมเทศ 
2. นายบุญศรี  เปิงเรือง 
3. นางดวงดาว กูริโอโสไนอาเร็ตตี  
4. นายวัชรา  ทองสุข 
5. นางสุรีรัคน์  ขัติยะ 
เงินจะโอนเข้าในวันที่ 30 มกราคม  2562 
เครือข่ายปี 60 ปี 61 ทางกลุ่มส่งเสริมฯ จะด าเนินการขอสนับสนุนปัจจัยการลิต เพ่ือจัดท าแปลง
เรียนรู้มอบให้เกษตรกรภายในเดือน  ก.พ.62 

 3.5.1.2. โครงการ Smart Farmer 
  -  ทางกองฯ มีการเพ่ิมแบบฟอร์มการติดตามประเมินผล ส่วนภูมิภาคตามเอกสารที่แจ้งให้ประมง
อ าเภอด าเนินการติดตามประเมินแบบฟอร์ม อ าเภอละ 20 ราย ตามรายชื่อเกษตรกร  

3.5.1.3.  โครงการเกษตรอินทรีย์ 
 -  วันที่ 28 มกราคม 2562 ทางกลุ่มสงเสริมฯ ร่วมกับศูนย์ฯล าพูนด าเนินการจัดประชุมชี แจง
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว 
 3.5.1.4. โครงการ Zoning by Agri – Map 
 -  วันที่ 31 มกราคม 2562 มีการจัดประชุมให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้และสาธิตการท าปุ๋ยหมัก 

ขอให้ประมงอ าเภอแจ้งเกษตรกรทราบ 
3.5.1.5.  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
-  จ้างเหมาบริการโครงการแปลงใหญ่ ได้ด าเนินการกรองข้อมูลลงในระบบใกล้จะสมบูรณ์แล้ว ขาดแต่
ทะเบียนฟาร์ม เพ่ือขอ GAP  
3.5.1.6.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด 
-  ขอบคุณประมงอ าเภอที่ด าเนินการส่งใบสมัครเกษตรกรเพ่ือขอรับมาตรฐาน GAP จ านวน 2 ราย 

อ าเภอเกาะคา อ าเภอแจ้ห่ม 
 
 

 
/3.5.1.7.  โครงการ..... 
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3.5.1.7.  โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
 - วันที่ 25 มกราคม 2562 ทางกลุ่มส่งเสริมฯ ได้ด าเนินการจัดประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 
100 ราย และนัดหมายมอบปัจจัยการผลิตในเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
 

งบพัฒนาจังหวัด 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี ยงปลานิลในกระชังบ่อดินสู่มาตรฐานความปลอดภัย 
-  อ าเภอเมือง 17 ราย อ าเภอแม่เมาะ 14 ราย อ าเภองาว 17 ราย อ าเภอเกาะคา 14 ราย อ าเภอ
แม่ทะ 10 ราย อ าเภอแจ้ห่ม 20 ราย และท่ียังไม่ส่งขอให้ส่งภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
2. โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์น  ามูลค่าสูงในบ่อดิน 
-   เป้าหมายเกษตรกร อ าเภอละ 10 ราย ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอเกาะคา อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอ
สบปราบ อ าเภอแจ้ห่ม รวมเป็น 50 ราย  
3. โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์พื นถิ่นในพื นที่เกษตรปลอดภัย 
-  เป้าหมายเกษตรกร 13 อ าเภอ อ าเภอแจ้ห่ม(ปูนา) จ านวน 30 ราย และอีก 12 อ าเภอ กุ้งฝอย 
หอยขม กบ อ าเภอละ 8 ราย  
 

3.5.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
๑. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ นทะเบียนผู้ท าการประมง  ตามท่ีกรมประมงซักซ้อมแนว

ทางการปฏิบัติและประชาสัมพันธ์โครงการขึ นทะเบียนผู้ท าการประมงตามรายเอียดเอกสารที่ได้ส่งให้ ดังนี  
- สถานที่ขึ นทะเบียนผู้ท าการประมง ณ ส านักงานประมงอ าเภอ และ ส านักงานประมงจังหวัด และ 
สถานที่ที่หน่วยงานรับขึ นทะเบียนประกาศก าหนด 
- การขึ นทะเบียนผู้ท าการประมงเป็นภาคสมัครใจ หากผู้ท าการประมงไม่ประสงค์จะขึ นทะเบียนก็ไม่

มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด 
- การขึ นทะเบียนผู้ท าการประมงไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ 
๒. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่          
- ก าหนดจัดวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ต าบลวังใต้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
๓. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่   
- ก าหนดจัดวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดโป่งร้อน ต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอเกาะคา จังหวัด

ล าปาง 
๔. เร่งรัดการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน 
-  โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ตามหนังสือที่ ลป ๐๐๐๗/

๕๙๔  ลงวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๑ ให้ส่งรายงานผลผลิตฯภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอให้แต่ละอ าเภอทยอยส่งเพ่ือ
เจ้าหน้าที่จะได้บันทึกในระบบต่อไป 

- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รายงานการติดตามผลผลิตของเกษตรกร ตามหนังสือที่ ลป ๐๐๐๗/
๕๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๑ ขอให้ทยอยส่งเพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ทยอยบันทึกข้อมูลในระบบ 

/3.5.3  ประมงอ าเภอ.... 
 



                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นางมณีกร ทิพยศักดิ์)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
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  3.5.3 ประมงอ าเภอ 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานประมงอ าเภอ ประจ าเดือน มกราคม 2562 (ตามเอกสาร
แนบ) 
 
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 (ไม่มี) 
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายทศพร  เปี้ยอุ๊ด) 
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
 


