
รายงานการประชุมข้าราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดล าปาง 
ครั้งที ่3/2562 

วัน พฤหัสบดี ที ่11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดล าปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดล าปาง 

…………………………………………..……….. 

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

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสิทธิชัย  แจ่มสว่าง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
 นายอ าพล   จินดาวงค์ ประมงจังหวัดล าปาง ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดล าปาง 

1.1.1. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.1.2 จังหวัดเน้นการไปร่วมพิธีกรรมตักน  าและพิธีเวียนเทียน 
1.1.3 เชิญชวนให้สวมใส่เสื อสีเหลือง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ในช่วงพระราชพิธีอันเป็น
มหามงคลยิ่ง ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2562 
1.1.4 โครงการ “จังหวัดล าปางเคลื่อนที่ ประจ าเดือน เมษายน 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 
2562 ณ โรงเรียนบ้านแจ้คอนวิทยา หมู่ที ่2 ต าบลทุ่งผึ ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง   

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

/ระเบียบวาระที่ 2 .....  
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวัน พุธ ที ่27 กุมภาพันธ์ 2562 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 3.1 ประมงจังหวัดล าปาง 
 3.1.1 วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 (วันพืชมงคล) อยู่เวรในเขตพื นที่จังหวัดล าปางในวันหยุดราชการ 
 3.1.2 การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 
  - การเตรียมภาวะฉุกเฉินด้านการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมฯ รับผิดชอบ) 
  - การประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัย (กลุ่มบริหารฯ รับผิดชอบ) 
  - การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ (กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รับผิดชอบ) 
 3.1.3 จากการประชุมรับผู้ตรวจกระทรวงฯ จังหวัดเชียงใหม่ ขอฝากทางประมงอ าเภอช่วยประชาสัมพันธ์เรื่อง
การเผาป่า  
     

 3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง 
  - สนับสนุนพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ตามเป้าหมาย  
 

3.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดล าปาง 
1. รายงานผลคดี ประจ าเดือน มีนาคม 2562 จ านวน 3 คดี 

- วันที่  4 มีนาคม 2562 ตรวจยึดกางกั น(ตาข่าย) พื นที่ อ่างเก็บน  าวังเฮือ ต าบลพระบาท        
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
- วันที่  6 มีนาคม 2562 ตรวจยึดกางกั น(โต่งเต้ ง) แม่น  าวัง ต าบลแม่ปุ  อ าเภอแม่พริก          
จังหวัดล าปาง 
- วันที่ 10 เมษายน 2562 ตรวจยึดเครื่องมือกระแสไฟฟ้า แม่น  าสอย ต าบลแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล าปาง 

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

 

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

 - แผนการจัดฟิวเดย์ เดือน พฤษภาคม 2562 จ านวน 3 อ าเภอ  
 3.5.1.2. โครงการ Smart Farmer 

 - กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 200 ราย มีแผนการติดตามในเดือน พฤษภาคม 2562 จ านวน 80 ราย 
3.5.1.3.  โครงการเกษตรอินทรีย์ 
 - สนับสนุนปัจจัยเรียบร้อยแล้ว 10 ราย คงเหลือ 10 ราย 

 3.5.1.4. โครงการ Zoning by Agri – Map 
  - กลุ่มเป้าหมายอ าเภอห้างฉัตร จ านวน 10 ราย ได้ด าเนินการมอบปัจจัยแล้ว รอการติดตามผลผลิต 

3.5.1.5.  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 - มีการขอลาออกจากโครงการฯ จ านวน 2 คน และสมัครเพ่ิม 2 คน  
 
 

/3.5.1.6.  กิจกรรม.... 
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3.5.1.6.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด 
- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
3.5.1.7.  โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

- ด าเนินการติดตามผลการผลิต 
  

งบพัฒนาจังหวัด 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี ยงปลานิลในกระชังบ่อดินสู่มาตรฐานความปลอดภัย 
- มอบปัจจัยเรียบร้อยแล้ว จ านวน 100 ราย  
2. โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์น  ามูลค่าสูงในบ่อดิน 
-   รอลงนามในสัญญา ซึ่งมีเกษตรกรเป้าหมายจ านวน 50 ราย 5 อ าเภอ 1. อ าเภอเมืองล าปาง 2. 
อ าเภอเกาะคา 3. อ าเภอห้างฉัตร 4. อ าเภอสบปราบ 5. อ าเภอแจ้ห่ม  
2. โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์พื นถิ่นในพื นที่เกษตรปลอดภัย 
-  รอลงนามในสัญญา มีเป้าหมายเกษตรกร จ านวน 13 อ าเภอ 130 ราย 
 
  

3.5.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  
1. โครงการพัฒนาเกตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการสนับสนุนโครการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1.1 อ้างถึงหนังสือที่ ลป 0007/ว51 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ในเดือน เมษายน นี  

หน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละอ าเภอ ให้ด าเนินการ
อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  ภายใต้โครงการ “5 ประสาน      
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ปี 2562 เสร็จแล้ว จึงขอให้อ าเภอส่งแบบฟอร์ม 
3 การติดตามเกษตรกรรายใหม่ ในส่วนของพื นที่เข้าร่วมโครงการขนาดบ่อ และจ านวนราย
ที่พร้อม ที่จะรับพันธุ์ปลา ให้ สนง. ด้วย เพ่ือจะได้จัดท าแผนการส่งมอบพันธุ์ปลาต่อไป 

 

1.2 กิจกรรมการยกระดับเกษตรกรต้นแบบ ทฤษฎีใหม่ด้านประมงประจ าปี 2562  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯในปี 2560 และ 2561 ให้เป็นต้นแบบทฤษฎี
ใหม่ ด้านการประมง และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าได้ในอนาคต 

2. เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร และกระจายความส าเร็จของการท าการเกษตรตามหลัก
ทฤษฎีใหม่สู่ชุมชน 

3. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ ให้แก่เกษตรกรที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

/การด าเนินงาน….. 
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การด าเนินงาน 
1. ให้ประมงอ าเภอเกาะคาคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2560 และปี 2561 

ส่งรายชื่อให้จังหวัด จ านวน 7 ราย และ ประมงอ าเภอเมืองล าปาง คัดเลือกเกษตรกรใน
พื นที่อ าเภอเมืองล าปาง และอ าเภอเมืองปาน จ านวน 3 ราย รวมเป็น 10 ราย       
เพ่ือให้คณะกรรมการจังหวัดได้ท าการประเมินผู้ที่ได้รับการประเมินสูงสุด  3 อันดับแรก 
เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะยกระดับให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

2. ส านักงานประมงจังหวัด จัดสรรงบด าเนินงานฯ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นต้น 
3. ส านักงานประมงจังหวัด ติดตามให้องค์ความรู้  ค าแนะน าให้การเพาะเลี ยงและบริหาร

จัดการฯ 
4. ส านักงานประมงจังหวัด ก ากับ ติดตาม รายงาน ประเมินผล ถอดบทเรียนโครงการ

ยกระดับเกษตรกรต้นแบบ เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง รายงานกรมประมง ภายใน
เดือน สิงหาคม 2562 

1.3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 กรมประมงสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช รายละ 840 ตัว 
และสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกร ปี 2561 (รายเก่า) รายละ 500 ตัว 

 

2. ภัยแล้ง 
- การรายงานโครงการสร้างการรับรู้เพ่ือป้องกันและลอดผลกระทบจากภัยแล้งด้านประมง 

ปี 2561/2562 ทางส านักงานฯ ได้ตั งเป้าหมายไว้จ านวน 1,300 ราย ทางประมง
อ าเภอได้รายงานทั งหมด 1,795 ราย ซึ่งเกินเป้าหมายแล้ว 
- หนั งสื อด่ วน ที่ สุ ด  ที่  กษ  0 5 0 6 .6 /ว2 8 9  ล งวันที่   2 9  มี น าคม  2 5 6 2                 
เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง) 

 
3. การเพาะเลี ยงสัตว์น  าในที่จับสัตว์น  า ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี ยงสัตว์

น  าในกระชัง จังหวัดล าปางได้ประกาศพื นที่เลี ยงปลาในกระชัง ในบริเวณแม่น  าวัง จ านวน 4 
แปลง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และได้ประกาศในราชกิจจาฯ และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2562 ในขั นตอนต่อไปส านักงานจะได้ประกาศก าหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ท าการเพาะเลี ยง
สัตว์น  าในที่จับสัตว์น  าซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมายื่นค าขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2562 
ต่อไป 

 

4. ขึ นทะเบียนชาวประมง 

-ระบบจะเปิดให้ เริ่มทดสอบวันที่  17 เมษาย น 2562 ทดสอบระบบจริง ส่ วนท่ าน                 
ที่ไม่ได้ไปอบรม ทางกลุ่มฯ จะสอนวิธีขึ นทะเบียนอีกรอบ  

3.5.3 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
3.5.3.1 งานการเงิน 
 - การเบิกเบี ยเลี ยงจะใช้ระยะเวลาในการท าเอกสาร ประมาณ 1 สัปดาห์ 
 - แผนการใช้เงิน ขอให้ 3 กลุ่ม หารือจัดสรรงบประมาณให้กับประมงอ าเภอ 
 
 
 

/3.5.4 ประมงอ าเภอ... 
 



                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นางมณีกร ทิพยศักดิ์)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
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 3.5.4 ประมงอ าเภอ 
 - รายงานผลการปฏิบัติ งานของส านั กงานประมงอ าเภอ ประจ าเดือน  มีนาคม 2562             
(ตามเอกสารแนบ) 
 

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

                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายทศพร  เปี้ยอุ๊ด) 
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
 


