
รายงานการประชุมข้าราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดล าปาง 
ครั้งที ่5/2562 

วัน พุธ ที ่29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดล าปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดล าปาง 

…………………………………………..……….. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายอ าพล   จินดาวงค์ ประมงจังหวัดล าปาง             ประธานที่ประชุม  
2. นางจุฑาทิพย์   โลกิตสถาพร นักวิชาการประมงช านาญการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง 
3. นายธนวินท์  พุ่มไสว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดล าปาง 
4. นายสมรรถชัย   ทองค าชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง             
5. นางมณีกร  ทิพยศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
6. นายช านาญ   ใจช่วย ประมงอ าเภอเมืองล าปาง 
7. ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์   ทับไทร ประมงอ าเภอเกาะคา 
8. นายพศิน   เครือค า ประมงอ าเภอแม่เมาะ 
9. นางสุกัญญา   เสาธง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10. นางจรรยารักษ ์  ประจักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11. นายมณเฑียร   กันธิยะ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
12. นายสิทธิชัย  แจ่มสว่าง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
13. นางสาวพรสุดา   จันทร์เที่ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
14. นายชินวัฒน์   จิน๊ะหล้า เจ้าหน้าที่ประมง 
15. นางสาวมนธิรา  ไชยวงค์  นักวิชาการประมง 
16. นายธรรมรัตน์  ติ๊บประสอน จ้างเหมาโครงการระบบส่งเสริมเกษตร 
17. นายทศพร   เปี้ยอุ๊ด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล       (เลขาฯ ที่ประชุม) 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นางพรทิพย์   นวลอนงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  (ไปราชการ) 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดล าปาง 

1.1.1 การแนะน าผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
  1. นายสมเกียรติ เพชรรุ่งรัศมี อัยการจังหวัดล าปาง 
  2. นายวิโรจน ์ พรหมอยู่ รักษาการในต าแหน่ง อัยการคดีศาลแขวงล าปาง 

3. นายจเด็จ ด ารงค์ศิริ รักษาการในต าแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว  
จังหวัดล าปาง 

  4. พันต ารวจโท ชิติพัทธ์  ยางสวย สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดล าปาง 
  5. นายจ าเริญ ศรีค ามูล  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าปาง 
  6. นางสาวธารารัตน์  โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง 
  7. นายอ าพล จินดาวงค ์ ประมงจังหวัดล าปาง 

/1.1.2. เชิญ..... 
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1.1.2. เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ตั งแต่เวลา 08.30 - 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดล าปาง ชั น 1 ศาลากลางจังหวัดล าปาง  

1.1.3. การติดตามการด าเนินงานการเร่งรัดก่อหนี ผูกพันและการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ล าดับการเบิกจ่ายระดับประเทศ อยู่ล าดับที ่38 
 1.1.4. โครงการ “จังหวัดล าปางเคลื่อนที่ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562” ในวันพฤหัสบดีที่  23 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที ่5 ต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง 

1.1.5. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดล าปาง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก าหนดด าเนินการระหว่าง
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 โดยจังหวัดให้อ าเภอด าเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
อ าเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 13 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบสาน รักษาและต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 

1 .1 .6 . จั งห วั ด ล าป า งก า ห น ด จั ด โค ร งก ารบ รรพ ช า อุ ป ส ม บ ท เฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย รติ เนื่ อ ง ใน 
มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ านวน 89 รูป ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระแก้วดอน
เต้าสุชาดารามฯ ขณะนี มีผู้มาสมัครจ านวน 106 คน โดยจะมีพิธีปลงผมนาค วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และพิธี
บรรพชาอุปสมบท วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

1.1.7. การจัดกิจกรรมอันเก่ียวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี  
  1. วันเสาร์ที ่ 4 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท าบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย ณ วัดพระแก้วดอนเต้า-สุชาดารามฯ การแต่งกาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา : เครื่องแบบจิต
อาสาประชาชนทั่วไป : เสื อสีเหลือง 
 2. วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕62 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดล าปาง การแต่งกาย  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา : เครื่องแบบจิตอาสา / ประชาชน
ทั่วไป : เสื อสีเหลือง 
 ๓. วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัย และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดล าปาง กายแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพาย
ชั นสูงสุด สวมหมวก / ประชาชน : เสื อเหลือง /จิตอาสา : เครื่องแบบจิตอาสา   
 มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวัน พฤหัสบด ีที ่11 เมษายน  25๖2 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 3.1 ประมงจังหวัดล าปาง 
 3.1.1 การเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยขอให้บุคลากรที่ยังไม่ได้
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ให้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว 
 3.1.2 มอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื นที่จั งหวัดเพ่ือ
สนองนโยบายการบูรณาการงานภาคเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืน ขอให้บุคลากรให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานและ
ถือปฏิบัติตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว 

/3.1.3. ขอความ.... 
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3.1.3. ขอความร่วมมือข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ส่งเสริมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น กบข. 
     

 3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง 
3.2.1 กรมฯ แจ้งว่าการสนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกรได้ก็ต่อเมื่อเกษตรกรได้ฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

และขอให้ทางจังหวัดเร่งด าเนินการอบรมให้เกษตรกร 
3.2.1 สถานกักกันสัตว์น  า เคเจ แฟนซีคาร์พ ต.ท่าผา อ.เกาะคา ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

เรียบร้อยแล้ว 
 

3.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดล าปาง 
3.3.1 รายงานผลคดีประจ าเดือนเมษายน 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 ตรวจยึดเครื่องมือกระแสไฟฟ้า 

แม่น  าสอย ต าบลแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
3.2.2 กองตรวจการกรมประมงก าหนดจัดพิธีประกาศมาตรการก าหนดพื นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ 

หรือ วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนด เครื่องมือ วิธีการท าการประมง และ เงื่อนไขในการท าการประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยก าหนดจัดกิจกรรมที่อ่างเก็บน  ากิ่วคอหมา ระหว่างวันที่ 28 – 29 พ.ค. 62   

 

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.) 

 - การจัดฟิวเดย์ เดือน พฤษภาคม 2562 จ านวน 3 อ าเภอ โดยวันที่ 22 พ.ค. 62 ที่อ าเภอแจ้ห่ม 
วันที่ 28 พ.ค. 62 อ าเภอแม่พริก และวันที่ 30 พ.ค. 62 อ าเภอแม่เมาะ  

3.5.1.2. โครงการ Smart Farmer 
- เดือน พ.ค. จะมีการประเมินความรู้รอบที่ 2 เป้าหมายเกษตรกร ทั งหมด 200 ราย ขอให้ประมง
อ าเภอ สุ่มเกษตรกร อ าเภอละ 15 ราย และอ าเภอที่ไม่มีประมงอ าเภอ ทางกลุ่มฯ จะด าเนินการ 
ขอให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 62 ขอให้ประมงอ าเภอคัดเกษตรกร ที่เด่นที่สุด จ านวน 1 ราย 

3.5.1.3.  โครงการเกษตรอินทรีย์ 
 - สนับสนุนปัจจัยเรียบร้อยแล้ว 10 ราย คงเหลือ 10 ราย ที่ยังไม่ได้มอบปัจจัย 

 3.5.1.4. โครงการ Zoning by Agri – Map 
  - มอบปัจจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มการติดตามและประเมินผล เดือน มิ.ย. 62 

3.5.1.5.  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 - ระหว่างตรวจรับรองมาตรฟาร์ม มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิก ลาออก 2 ราย และสมัครใหม ่2 ราย 

3.5.1.6.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด 
- ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั งหมดมี 72 ราย โดยมี GAP 2 ราย และ ฟู้ดเซฟตี  70 ราย 

3.5.1.7.  โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
- ด าเนินการติดตามผลการผลิต 

  
 
 
 
 

/งบพัฒนาจังหวัด….. 
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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  
1. โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์พื นถิ่นในพื นที่เกษตรปลอดภัย 
-  รอลงนามในสัญญา มีเป้าหมายเกษตรกร จ านวน 13 อ าเภอ 130 ราย 
 

3.5.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  
1. การป้องกันและเฝ้าระวังการเผา เศษซากพืชหรือเศษวัสดุทางการเกษตรในพื นที่ ประเภทต่างๆ อ้าง
ถึงหนังสือ ที่ กษ 0513.5/ว1595 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 ขอให้ประมงอ าเภอด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนหน่วยงานในพื นท่ี 
2. เรื่องการรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน  าในช่วงฤดูแล้งปี 2562 จังหวัดล าปาง
มีพื นที่เสี่ยงภัยแล้งตามที่กระทรวงฯ แจ้ง 38 ต าบล ซึ่งมีเกษตรกรประมง จ านวน 6,065 ราย  
8,150 บ่อ พื นที่ 2,630.72ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ่อหัวไร่ปลายนา เกษตรกรเก็บผลผลิตแล้ว และ
เตรียมบ่อจะเลี ยงในรุ่นต่อไป ดังนั นในพื นที่ 13 อ าเภอ คงจะไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง ด้านการประมง 
ขอเน้นให้ประมงอ าเภอเฝ้าติดตามสถานการณ์ การเลี ยงปลาในกระชัง ทั งในแหล่งน  า และของเกษตรกร
ที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัด โครงการเลี ยงปลานิลในกระชังบ่อดิน โครงการอนุรักษ์ปลาหน้าวัด และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์น  า หากเกิดภัยขอให้รายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน 
3. การจัดงานประมงแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ระดับจังหวัด กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น  าจืด จังหวัด
ล าปางจ านวนพันธุ์ปลาที่กรมฯให้ปล่อยจังหวัดละ 200,000 ตัว งบประมาณ จ านวน 5,000 บาท 
ทั งนี สามารถทยอยด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น  าได้ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั น ขอให้
อ าเภอที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมขอให้เสนอพื นที่ให้จังหวัด ภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นี  ส่วน 
ส านักงานจังหวัด จะได้ประสานขอรับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  า
จืดจังหวัดตาก ต่อไป 
4. การขึ นทะเบียนผู้ท าการประมง ในปีงบประมาณ 2562 จัดท าประกาศ ส านักงานประมงจังหวัด
ล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ นทะเบียนผู้ท าการประมง ซึ่งคุณมนธิรา ไชยวงค์ 
นักวิชาการประมง ก าลังด าเนินการสมัครออนไลน์เพ่ือขอรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) ให้กับประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ในส านักงานฯ และรอให้กรมยืนยันการสมัคร ส่วน
สถานที่ขึ นทะเบียนผู้ท าการประมง ตามประกาศ ก็สามารถยื่นได้ที่ สนง. ประมงจังหวัด หรือส านักงาน
ประมงอ าเภอ ส่วนอ าเภอที่ยังไม่มีประมงอ าเภอ กลุ่มบริหารฯ จะลงพื นที่ด าเนินการขึ นทะเบียนให้
ชาวประมง เช่น ชาวประมงเขื่อนกิ่วคอหมา , เขื่อนกิ่วลม อ าเภอแจ้ห่ม อ่างเก็บน  าแม่มอก อ าเภอเถิน 
ดังนั น เมื่อประมงอ าเภอได้รับรหัสผู้ใช้งานแล้ว สามารถด าเนินการขึ นทะเบียนได้เลย หากมีข้อสงสัย
ขอให้ประสานกับคุณมนธิรา   ไชยวงค ์ 
5. กิจกรรมยกระดับเกษตรกรต้นแบบทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ขณะนี  ประมงอ าเภอได้ส่งรายชื่อเกษตรกร
ที่มีความโดดเด่น มาครบ 10 ราย และช่วงระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการ 
 

/6.จะลงพื นที่…… 
5 

 



                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นางมณีกร ทิพยศักดิ์)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 

6.  จะลงพื นที่ประเมินเกษตรกรที่มีความโดดเด่นที่สุด  อ าเภอเกาะคา จ านวน 7 ราย และในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 อ าเภอเมืองปาน จ านวน 3 ราย เน้นคัดเลือกเกษตรกรที่โดดเด่นมากที่สุด เพียง
จ านวน ๓ ราย 
7. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 เป้าหมายทั งจังหวัดมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ทั งสิ น 

1,230 ราย ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพได้ด าเนินการอบรมหลักสูตรกลางเรียบร้อยแล้ว  และทาง
ส านักงานได้เริ่มทยอยส่งมอบปลาให้เกษตรกรแล้ว จ านวน 317 ราย ดังนี  

- อ าเภอเมืองปาน 99 ราย 
- อ าเภอเกาะคา  96 ราย 
- อ าเภอแจ้ห่ม  32 ราย 
- อ าเภอสบปราบ  90 ราย 

ทั งนี ขอให้ประมงอ าเภอ ด าเนินการตรวจติดตามตามแผน หากพื นที่ไหนที่เกษตรกรพร้อมที่จะรับพันธุ์
ปลาขอให้แจ้งมาท่ีกลุ่มบริหารฯ เพ่ือจะได้ประสานศูนย์วิจัยฯต่อไป 

 

3.5.3 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
3.5.3.1 การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ  พ.ศ. 2562 ก าหนดกิจกรรมในวันที่  16 
พฤษภาคม 62 ณ เขื่อนกิ่วคอหมา โดยนัดพบกันที่ หน่วยฯ เวลา 8.00 น.  
3.5.3.2 จังหวัดล าปางให้รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ”ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม  
ในรอบ 12 เดือนหลัง ตามแบบฟอร์ม เป็นรายเดือน และทางกลุ่มจะจัดท าแบบฟอร์มเพ่ือให้บุคลากรใน
สังกัดกรอกเป็นข้อมูลรายบุคคล 

3.5.4 ประมงอ าเภอ 
 - รายงานผลการปฏิบัติ งานของส านักงานประมงอ าเภอ ประจ าเดือน  เมษายน 2562             
(ตามเอกสารแนบ) 
 

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

                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายทศพร  เปี้ยอุ๊ด) 
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
 


