
รายงานการประชุมข้าราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดล าปาง 
ครั้งที ่2/2562 

วัน พุธ ที ่27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดล าปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดล าปาง 

…………………………………………..……….. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสมรรถชัย   ทองค าชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง            ประธานที่ชุม 
2. นายอรรถพล   โลกิตสถาพร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง 
3. นายพลาธิป อภินันท์ศิริ (แทน) 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. นางสุกัญญา   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. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว ใน
พื นที่อ าเภอวังเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  

1.1.2 วันที่ 16 มีนาคม 2562 จะมีการอบรมจิตอาสาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 2 รุ่น (ภาคเช้า 
และบ่าย) 

 

/1.1.3 โครงการ.... 
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1.1.3 โครงการ “จังหวัดล าปางเคลื่อนที่ ประจ าเดือน มีนาคม 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562         
ณ โรงเรียนบ้านโป่งน  าร้อน หมู่ที ่1 ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม และในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 
ณ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา หมู่ที่ 4 ต าบลนาแก อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง (ที่ท าการปกครองจังหวัดล าปาง)
1.1.4 ก าหนดวันเลือกตั งวันที่ 24 มีนาคม 2562 

   

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

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธ ที ่30 มกราคม 2562 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 3.1 ประมงจังหวัดล าปาง 

3.1.1 วันที่ 4 มีนาคม 2562 ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมาประชุมที่จังหวัดล าปาง 
ห้องประเวียงละกอน เวลา 9.00 น. ทางส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปางขอให้เตรียมข้อมูล 
จ านวน 8 โครงการ คือ  

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
2.  โครงการ Smart Farmer 
3.  โครงการเกษตรอินทรีย์ 
4.  โครงการ Zoning by Agri – Map 
5.  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
6.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด 
7.  โครงการธนาคารผลผลิต 
8. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  3.1.2 จังหวัดล าปางก าหนดจัดอบรมเขียนหนังสือราชการ วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 ณ 
โรงแรมเวียงลคอร ส านักงานฯ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ จ านวน 2 ราย 
  3 .1 .3  ขอ เชิญ ร่วมวันนั กข่าว เวลา 18 .00  น . เป็ นต้น ไป  วันที่  5  มี นาคม 2562              
โรงแรมล าปางเวียงทอง 
  3.1.4 ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น.  
     

 3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง 
  -ไม่มี- 
 
 
 

/3.3 หน่วย...... 
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3.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดล าปาง 
1. รายงานผลคดี ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562  

- ตรวจยึดเครื่องมือไอ้โง่ จ านวน 1 อัน พื นที่ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน  
2. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายของประมง วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 

และ 6 - 7 มีนาคม 2562 
 

3.4 ข้อหารือ หก./หฝ./ปอ. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.4.1 การจัดการอบรม ที่ประชุมเห็นควรท าแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายของประมงแจก

ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย 
 

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

 - ทางกลุ่มวางแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 4-8 มีนาคม 2562   
 3.5.1.2. โครงการ Smart Farmer 

 - อ าเภอแจ้ห่มและอ าเภอเมืองล าปาง ได้ส่งรายงานมาแล้ว และขอให้อ าเภอที่ยังค้างส่งให้ส่งรายงาน
ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 
3.5.1.3.  โครงการเกษตรอินทรีย์ 
 - ได้ด าเนินในพื นที่อ าเภอแม่พริก 20 ราย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดล าพูน 
ได้มอบปัจจัยการผลิตแล้ว 10 ราย คงเหลือ ที่ยังไม่ได้มอบอีก 10 ราย 

 3.5.1.4. โครงการ Zoning by Agri – Map 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดล าพูนได้มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเรียบร้อย

แล้ว คงเหลือแต่ติดตามผลผลิต 
3.5.1.5.  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 - ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร การรวมกลุ่มและจัดตั งสหกรณ์ และการแปรรูปสัตว์น  าจืด วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2562  
3.5.1.6.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด 
- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งค าขอให้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง 
3.5.1.7.  โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

- ด าเนินการในพื นที่อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
1. ต าบลปงเตา ม.2 ม.5 ม.9 ม.13  จ านวน 69 ราย 
2. ต าบลหลวงใต้ ม.6   จ านวน 12 ราย 
3. ต าบลบ้านแหง  ม.2   จ านวน 6 ราย 
4. ต าบลบ้านร้อง  ม.1   จ านวน 13 ราย 
 รวมเป็น    จ านวน 100 ราย 

   
 
 
 

/งบพัฒนาจังหวัด.... 



                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นางมณีกร ทิพยศักดิ์)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
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งบพัฒนาจังหวัด 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี ยงปลานิลในกระชังบ่อดินสู่มาตรฐานความปลอดภัย 
- ส่งมอบปัจจัย วันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 
2. โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์น  ามูลค่าสูงในบ่อดิน 
-   รออนุมัติโครงการ  
3. โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์พื นถิ่นในพื นที่เกษตรปลอดภัย 
-  รออนุมัติโครงการ  
 

3.5.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  
3.5.2.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ได้รับการประสานงานจากส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดล าปางการประชุมคณะกรรมท างาน วันที่ 8 มีนาคม 2562 เพ่ือจัดท าแผนในการอบรมซึ่งเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการจะอบรมวันแรกวันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นรุ่นแรก ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1,168 ราย 
ทางส านักงานประมงจังหวัดเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในอ าเภอเกาะคา  

3.5.3 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

3.5.3.4 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป้าหมายได้มากกว่า 60 % ภายในวันที่ 29 มีนาคม 
2562  

3.5.3.5 การจัดซื อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื อจัดจ้าง 

  3.5.4 ประมงอ าเภอ 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานประมงอ าเภอ ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2562             
(ตามเอกสารแนบ) 
 

มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 (ไม่มี) 
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายทศพร  เปี้ยอุ๊ด) 
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
 


