
รายงานการประชุมข้าราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดล าปาง 
ครั้งที ่6/2562 

วันศุกร์ที ่28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดล าปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดล าปาง 

…………………………………………..……….. 

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

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสิทธิชัย  แจ่มสว่าง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
2. นายอรรถพล  โลกิตสถาพร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง           (ติดราชการ) 

 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดล าปาง 

1.1.1 โครงการ “จังหวัดล าปางเคลื่อนที่ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562” 
- โครงการ “จังหวัดล าปางเคลื่อนที่ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 

ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
1.1.2 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดล าปาง 
- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดล าปางในวัน

อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562  
 
 

/ภาคเช้า……. 
 



2 
 

ภาคเช้า 1. มีกิจกรรมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ 
  2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัย

มงคลฯ 
  3. การจัดกิจกรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฯ 
  4. พิธีเปิด โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” 

ภาคค่ า  
 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ  

1.1.3 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของจังหวัดล าปาง  
 - งบรวมส่วนราชการ งบประมาณในภาพรวม เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย  
 - ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณงบลงทุน  แต่ยังไม่มีการก่อหนี ผูกพัน เบิกจ่ายได้ต่ าตามที่มติ
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 1.1.4 ให้ผู้รับบ านาญที่มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั งแต่ 70 ปีขึ นไป ทั งแบบไม่มี
หนี บ าเหน็จค  าประกันและแบบมีหนี บ าเหน็จค  าประกันที่ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญ ได้ตั งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 เป็นต้นไป 
 1.1.5 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมขยายผลเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชด าริ หลักสูตรจิตอาสา 904 ให้เข้ารับการอบรม 

1.1.6 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดร่วมกิจกรรมรักษา
ความสะอาดถนน (ล าปาง-เชียงใหม่) จุดที ่6  กม.ที1่ ถึง กม.ที ่3 โครงการ "ล าปางสะอาด" ปี 2562 
 1.1.7 แนวทางการปฏิบัติในการรับของแถม สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแสดง
ความจ านงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั น 
 
  

 มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ ที ่29 พฤษภาคม  25๖2 
 

มติที่ประชุม : …..……….รับรอง................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 3.1 ประมงจังหวัดล าปาง 
 3.1.1 การเตรียมงานเพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น  าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี 2562 โดยมอบให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดเตรียมสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น  า 
 3.1.2 วันที่ 2 ก.ค. เจ้าหน้าที่จากกองวิจัยฯจะมาติดตามโครงการธนาคารปลาที่ประมงอ าเภองาว 
 3.1.3 แนวทางการลดปลาชะโด 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดล าปาง 

- ไม่มี – 
 
 
 

/3.2 หน่วย.... 
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3.2  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดล าปาง 
3.2.1 รายงานผลผลคดีเกี่ยวกับการประมง ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 จ านวน 5 คด ี
1. วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ข้อหาในการท าการประมงโดยใช้เครื่องมือข่ายในฤดูปลาน  าจืดมีไข่ สถานที่  

ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง ของกลาง ข่ายช่องตา 7 – 12 ซม. จ านวน 15 ผืน 
2. วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ข้อหาในการท าการประมงโดยใช้เครื่องมือข่ายในฤดูปลาน  าจืดมีไข่ สถานที่  

ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง ของกลาง ข่ายลอย จ านวน 10 ผืน 
3. วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ข้อหาในการท าการประมงโดยใช้เครื่องมือข่ายในฤดูปลาน  าจืดมีไข่ สถานที่  

ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ล าปาง ของกลาง ข่ายลอย จ านวน 10 ผืน 
4. 19 มิถุนายน 2562 ข้อหาลักลอบท าการประมงโดยตาข่ายกั นทางเดินน  าประกอบลอบยืน และลักลอบ

ท าการประมงในฤดูปลาวางไข่ สถานที่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง ของกลาง ตาข่ายช่องตา 1 นิ ว 
ความยาว 30 ซม. 1 ผืน ลอบยืน ขนาดความสูง 2 เมตร 

5. วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ข้อหาในการท าการประมงโดยใช้เครื่องมือข่ายในฤดูปลาน  าจืดมีไข่ สถานที่  
ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง ของกลาง ข่ายช่องตา 10 – 14 ซม.  จ านวน 12 ผืน 

3.2.2 ได้ประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น  าจืดมีไข่ “ฤดูน  าแดง” ในพื นที ่อ าเภอเมือง บริเวณแม่น  าวัง  
 
3.4 ข้อหารือ หก./หฝ./ปอ. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3.4.1 ผลการติดตามงานประมงในพื นที่อ าเภอเมืองล าปางของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  (นายทรงพล 
สวาสดิ์ธรรม) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางต่อกิจกรรมประมง : ปอ.เมืองล าปาง  
 - ข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  

 ให้ส านักงานประมง สืบราคาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการล าเลียงปลา เพ่ือให้เกษตรกรน าปลามาขายที่ตลาดเกษตรกร 
และให้ทางส านักงานประมงจังหวัดเขียนโครงการเสนอต่อผู้ว่าราชกาจังหวัดล าปาง 
  
 3.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค หก./หฝ./ปอ.  
 3.5.1. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

3.5.1.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 ลงพื นที่เยี่ยมเยียนและร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิต
ใหม่ ปี ๒๕๖๒ ณ ศพก. อ าเภอสบปราบ อ าเภอเกาะคา แจกเอกสารการเลี ยงสัตว์น  า และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
เลี ยงสัตว์น  าตามหลักวิชาการ 
 เยี่ยมเยียน ศพก.เครือข่ายด้านการประมง อ.ห้างฉัตร นายสุชิน วรรณแสน ได้รับการยกระดับเป็น ศพก.
เครือข่ายด้านการประมงต้นแบบ และเงินอุดหนุนจากส านักงานฯ ๓๐,๐๐๐ บาท จัดซื อตู้อบไฟฟ้า ใช้ในการอบปลา
นิลแดดเดียว จ าหน่ายในตลาดชุมชน และขายออนไลน์ 

3.5.1.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 กลุ่มพัฒนาฯ ลงพื นที่ติดตามและประเมินผล ๑๐ ราย 
 รวบรวมข้อมูล Smart Farmer จากประมงอ าเภอและกลุ่มพัฒนาฯ เพ่ือถอดบทเรียนเป็น Smart Farmer 
ต้นแบบ ที่โดดเด่นที่สุด จ านวน ๓ ราย และจัดส่งผลการถอดบทเรียนให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด 
ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

3.5.1.๓ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 ลงพื นที่เยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเพ่ิมเติมแก่เกษตรกร จ านวน ๓ ราย 
 
 
 

/3.5.1.๔....... 
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3.5.1.๔ โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 
 เตรียมแบบฟอร์มติดตามและประเมินผลเดือนกรกฎาคม จ านวน ๕ ราย 

3.5.1.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 
 วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ร่วมจัดประชุมการส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงการตลาด/การ
กระจายสินค้า การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม/การให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) และแนวทาง
การบูรณาการงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ในการสนับสนุนงานแปลงใหญ่ปลานิล ณ ห้อง
ประชุมส านักงานประมงอ าเภอเมืองล าปาง 

3.5.1.๖ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 ด าเนินการเรียบร้อยตามแผน เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ทั งหมด ๗๒ ราย แบ่งเป็นมาตรฐาน 
Safety Level ๗๐ ราย และมาตรฐาน GAP (กบ) ๒ ราย 

3.5.1.๗ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
 เสนอแผนงานโครงการ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากกองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมการเลี ยงปลาดุกในกระชังบก 
เป้าหมายกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จ ากัด ในพื นที่โครงการจัดสรรที่ดินท ากิน
ให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย) อ าเภองาว จังหวัดล าปาง จ านวน ๑๐๐ ราย 
และเกษตรกรในพื นที่ที่ดินนิคมสร้างตนเองนิคมก่ิวลม อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน ๖๐ ราย รวมทั งหมด 
๑๖๐ ราย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 

3.5.1.8 งบพัฒนาจังหวัดล าปาง ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินสู่มาตรฐานความปลอดภัย 
 เยี่ยมเยียน ติดตามผล และให้ค าแนะน าเกษตรกร 
 ขอให้ประมงอ าเภอรายงานผลการติดตาม พร้อมภาพประกอบ เพ่ือกลุ่มพัฒนาฯ จะได้รวบรวมจัดท ารายงาน
รูปเล่มเสนอจังหวัด หลังเสร็จสิ นโครงการ 

๒. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ ามูลค่าสูงในบ่อดิน 

 ลงพื นที่ตรวจสอบความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อ.แจ้ห่ม จ านวน ๘ ราย 
 ส่งมอบปัจจัยการผลิต 
 วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ อ.สบปราบ จ านวน ๑๐ ราย และ อ.แจ้ห่ม จ านวน ๘ ราย 
 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ อ.เมืองล าปาง จ านวน ๑๐ ราย อ.ห้างฉัตร จ านวน ๑๒ ราย และ อ.เกาะคา 
จ านวน ๑๐ ราย 

๓. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าพื้นบ้านในพื้นที่เกษตรปลอดภัย 
 ลงพื นที่ตรวจสอบความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อ.แจ้ห่ม จ านวน ๓๐ ราย อ.วังเหนือ ๘ ราย 
อ.งาว ๑๐ ราย อ.เถิน ๑๐ ราย และ อ.แม่พริก ๖ ราย เกษตรกรทุกพื นที่ทุกรายมีความพร้อมรับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิต 
 เตรียมแผนมอบปัจจัยการผลิตเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

งานอ่ืนๆ 
 วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ รว่มคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง เขต ๑๕ สาขาอาชีพเพาะเลี ยงสัตว์
น  าจืด 
 
 

/3.5.2 กลุ่มบริหาร.... 
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3.5.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
๑. การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๖๒ 

๑.๑. ผลการส่งมอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  ปี ๖๒  จ านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
๑,๒๓๐ ราย  รับพันธุ์ปลาแล้ว จ านวน ๙๒๔ ราย  คงเหลือ  ๒๖๐ ราย  ณ วันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี  
 

ล าดับที ่ อ าเภอ เก ษ ต รก ร เข้ า ร่ ว ม
โครงการ (ราย) 

มอบพันธ์ุแล้ว 
(ราย) 

หมายเหตุ 

๑ แม่ทะ ๒๕๖ -  
๒ งาว ๒๗ ๒๔ ไม่มีบ่อ ๓ ราย 
๓ เสริมงาม ๓๒ ๓๒  
๔ ห้างฉัตร ๑๑๖ ๑๑๒ ไม่ขอรับ ๒ ราย ไม่มีบ่อ ๒ ราย 
๕ แม่พริก ๙๙ ๖๙ ไม่มีบ่อ ๓๐ ราย 
๖ แจ้ห่ม ๔๔ ๓๒ ไม่มีบ่อ ๘ ราย 
๗ เมอืงปาน ๙๙ ๙๙  
๘ เ มื อ ง

ล าปาง 
๑๓๑ ๑๓๑  

๙ แม่เมาะ ๒๓ ๒๓  
๑๐ เกาะคา ๑๓๗ ๑๓๖ ไม่มีบ่อ ๑ ราย 
๑๑ สบปราบ ๑๑๐ ๑๑๐  
๑๒ เถิน ๘๑ ๘๑  
๑๓ วังเหนือ ๗๕ ๗๕  
  

รวม 
 
๑,๒๓๐ 

 
๙๒๔ 

ไม่มีบ่อ ๔๔ ราย ไม่ขอรับปลา ๒ 
ราย คงเหลือมอบปัจจัย  ๑,๑๘๔ 
ราย  
รับปลาแล้ว ๙๔๖ ราย คงเหลือ 
๒๖๐ 
ราย  

 
 
 
 
 
 
 
 

/๑.๒. ผลการ..... 
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๑.๒. ผลการส่งมอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  ปี ๖๒ (รายเก่าปี ๒๕๖๑)   

จ านวน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑,๔๐๗ ราย  รับพันธุ์ปลาแล้ว จ านวน  ๘๒๓ ราย คงเหลือ  ๕๖๘ ราย ข้อมูล ณ 
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี  
ล าดับที่ อ าเภอ เ ก ษ ต ร ก ร เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการ (ราย) 
มอบพันธุ์ปลาแล้ว 
(ราย) 

หมายเหตุ 

๑ สบปราบ 119 ๑๑๙  
๒ เมืองปาน 44 ๔๔  
๓ เมือง 191 ๑๑๑ ค้าง ๗๘ ราย ตาย ๒ ราย 
๔ ห้างฉัตร 210 -  
๕ เสริมงาม 113 ๑๑๓  
๖ แม่เมาะ 46 ๔๖  
๗ เถิน 81 ๘๑  
๘ วังเหนือ 71 ๗๑  
๙ แม่พริก 38 ๒๕ ไม่มีบ่อ ๑๓ ราย 
๑๐ เกาะคา 194 ๑๙๓ ไม่มีบ่อ ๑ ราย 
๑๑ แม่ทะ 262 -  
๑๒ งาว 20 ๒๐  
๑๓ แจ้ห่ม ๑๘ -  
 
 
 
 

รวม 
 
 
 

๑.๔๐๗ 
 
 
 

๘๒๓ 
 
 

ไม่มีบ่อ ๑๔ ราย เสียชีวิต ๒ ราย รวม 
๑๖ ราย คงเหลือมอบปัจจัย ๑,๓๙๑ 
ราย รับปลาแล้ว ๘๒๓ ราย คงเหลือ 
๕๖๘ ราย 

๑.๓ กิจกรรมยกระดับเกษตรต้นแบบทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ ส านักงานฯ ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรทั ง ๓ ราย เรียบร้อยแล้ว และจะต้องด าเนินการถอดบทเรียน
โครงการยกระดับเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั งปัญหา 
และอุปสรรค หลังเสร็จสิ นการด าเนินงาน ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

๒. โครงการธนาคารผลผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง 
  ๒.๑. การติดตามการด าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิต 

สัตว์น  าแบบมีส่วนร่วม  กรมประมงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ ของกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด เดินทางมาติดตามการด าเนินงานโครงการฯในพื นที่จังหวัดล าปาง ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 ๒.๒.  กรมประมง ได้มอบหมายให้ส านักงานประมงจังหวัดที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ 
ด าเนินการคัดเลือกแหล่งน  าที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ซึ่งประมงอ าเภอได้เสนอชื่อแหล่งน  า
เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน  ๕ แห่ง ซึ่งส านักงานฯได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก มีแหล่งน  าที่เสนอมามีความ
เหมาะสมที่จะเสนอเข้าร่วมโครงการฯ ในปี ๒๕๖๓  คือ  โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยพร้าว  หมู่ที่ ๕ ต าบลเวียงตาล 
อ าเภอห้างฉัตร พื นที่ ๕๐ ไร่  และเข้าร่วมโครงการฯ ในปี ๒๕๖๔  คือ อ่างเก็บน  าห้วยกา หมู่ที่ ๖ ต าบลนิคมพัฒนา 
อ าเภอเมืองล าปาง พื นที ่๔๐ ไร่ 
 

/3. สรุป….. 
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๓. สรุปการรับค าขอข้ึนทะเบียนชาวประมง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  

ล าดับ อ าเภอ จ านวนชาวประมง (ราย) หมายเหตุ 
๑ ห้างฉัตร ๑๐ อ่างเก็บน  าแม่ตาลน้อย 
๒ แม่เมาะ ๒๑ อ่างเก็บน  าแม่จาง 
๓ สบปราบ ๑๗๘ อ่างแม่ทาน 
๔ แจ้ห่ม ๕๔ เขื่อนกิ่วลม,กิ่วคอหมา 
๕ เถิน ๗๓ อ่างเก็บน  าแม่มอก 
๖ แม่ทะ ๙๗  

๗ เกาะคา ๓๒ อ่างแม่ธิ 
๘ เสริมงาม ๘๒  
 รวม ๕๔๗  
หมายเหตุ  ในระบบ  ๕๕๔ ราย   
 

๔. แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยด้านประมง ปี ๒๕๖๒  
ส านักงานฯ ได้ส่งหนังสือที่ ลป ๐๐๐๗/ว ๓๕๙๘๖ ลง วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ การด าเนินการมี ๓ ระยะ 

คือ การด าเนินการก่อนเกิดภัย  การด าเนินการขณะเกิดภัย  การด าเนินการหลังเกิดภัย   ดังนั น การด าเนินการก่อน
เกิดภัย ขอให้ประมงอ าเภอตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น  าให้เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะใน
เขตพื นที่เสี่ยงอุทกภัย ซึ่งทางส านักงานฯได้รวบรวมข้อมูลหมู่บ้านพื นที่เสี่ยงอุทกภัย  วาตภัย และดินถล่ม จังหวัด
ล าปาง ให้แต่ละอ าเภอแล้ว  และ ขอให้ประมงอ าเภอเมืองแจ้งเตือนเกษตรกรเลี ยงจระเข้ตรวจสอบสถานที่เลี ยง
จระเข้ให้มีความแข็งแรง  ส่วนการท าบัญชีฟาร์มเลี ยงส านักงานฯ ได้จัดท าบัญชีจ านวน จระเข้ของแต่ละฟาร์มไว้
เรียบร้อยและเป็นปัจจุบันแล้ว  ซึ่งทางส านักงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์ในรายการ”ข่าวยามแลง” สวท.ล าปาง FM ๙๗ 
MHz ล าปาง 

๕. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๒   
ส านักงานฯ ได้ส่งหนังสือให้ประมงอ าเภอได้ทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ตาม

หนังสือที่ ลป ๐๐๐๗/ ว ๒๑๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๒  และ หนังสือที่ ลป ๐๐๐๗/ ว ๒๒๐ ลงวันที่  ๒๕  
มิถุนายน ๒๕๖๒        เรื่อง การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง  จากการคาดการณ์ปริมาณฝนของกรม
อุตุนิยมวิทยา พบว่า ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะมีการกระจายตัวของฝนไม่สม่ าเสมอและมี
ปริมาณฝนน้อย ซึ่งจะส่งผลให้มีน  าไม่เพียงพอส าหรับการเกษตรในหลายพื นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน และ
คาดการณ์พื นที่ที่จะมีปริมาณน  าฝนน้อยในพื นที่   ๒๓ จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดล าปางรวมอยู่ด้วย จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดล าปาง  ครั งที่ ๗/๒๕๖๒ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ฝนทิ งช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายน อาจถึงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒และ
ปริมาณน  าฝนอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ ๑๐ – ๑๕ %  

๖. แนวทางการออกใบอนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง 
หลังได้ประกาศห้วงเวลาให้มายื่นค าขอรับใบอนุญาตได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน 

๒๕๖๒  แม่น  าวัง ในเขตพื นที่ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง ต าบลท่าผา ต าบลนาแก้ว ต าบลนาแส่ง อ าเภอเกาะคา  (ตาม
มาตรา ๑๗๕) และ ต าบลพระบาทวังตวง ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ส านักงานฯได้ท าหนังสือแจ้ง
เกษตรกรที่เลี ยงปลาในกระชัง ตามมาตรา ๑๗๕ ให้ไปยื่นขอรับใบอนุญาตท าการเพาะเลี ยงสัตว์น  าในกระชัง 

 
/ในที่.... 
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 ในที่จับสัตว์น  าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน บริเวณแม่น  าวัง ภาใน ๖๐ วัน ตั งแต่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ถึง วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ส านักงานประมงอ าเภอ เมื่อเกษตรกรมายื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ พร้อมบันทึกการ
ตรวจสอบค าขอในอนุญาตและตรวจสอบแหล่งท าการเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่จะขออนุญาต ประมงอ าเภอออกใบรับค า
ขอให้เกษตรกรในกรณีที่ยังไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ 

๗. การประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด คาดการณ์ประมาณ วันที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒   
วาระที่น าเข้าในที่ประชุมจะมีเรื่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์น  า จ านวน ๘ แห่ง และ การเพาะเลี ยงสัตว์น  าในที่จับสัตว์น  าซึ่ง
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในแม่น  าวังพื นที่อนุญาต ๔ แปลง อยู่ระหว่างเปิดห้วงเวลาให้เกษตรกรมายื่นค าขอ 
และ ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดล าปาง เรื่อง ก าหนดเขตเพาะเลี ยงสัตว์น  าส าหรับกิจการการเพาะเลี ยงสัตว์
ควบคุม ประเภท การเพาะเลี ยงสัตว์น  าในกระชัง พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที)่ 

๘. การเตรียมงานเพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี ๒๕๖๒ และวันประมงแห่งชาติ ซึ่งทาง
ส านักงานฯ ได้ก าหนดพื นที่ไว้ดังนี  

๘.๑ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น  าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อ่างเก็บน  าแม่ธิ 
ร่วมกับเทศบาลต าบลวังพร้าว อ าเภอเกาะคา  พื นที่แหล่งน  า ๒๐๐ ไร่ 

๘.๒ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น  าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันที่  ๖  สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อ่างเก็บน  าแม่อาน ต าบลดอนไฟ 
อ าเภอแม่ทะ 

๘.๓. พิธีปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติเสนอพื นที่ ๒ แห่ง คือ แม่น  าวัง บริเวณแหล่งอนุรักษ์ 
ปลาหน้าวัด บ้านวังส าราญ หมู่ที่ ๖ อ าเภอแม่พริก (ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระ
เกียรติฯ) 

๙. เร่งรัดการเบิกจ่าย 
 ตามท่ีส านักงานฯ ได้จัดสรรงบประมาณค่าเบี ยเลี ยงในการติดตามเกษตรกรทฤษฎี 
ใหม ่ให้แต่ละอ าเภอส่งใบส าคัญเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒   

 

 3.5.3 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 

        1.การเบิกจ่ายงบประมาณ และ การวางแผนเบิกจ่ายงบประมาณ 
 - เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ทันตามก าหนด 
        ๒.ผลการส ารวจสถิติ และ การปรับปรุงทะเบียนฟาร์ม/ส ารวจรายได้หนี้สิน  
 - ผลการส ารวจสถิติ ตามท่ีกรอกข้อมูลเกิน 800 ราย เกินเป้า 1,045 ราย กรอกครบเรียบร้อยแล้ว  

 * อ าเภอเมืองล าปาง 109 ราย กรอกข้อมูลชนิดพันธุ์ปลา ปลาดุก และการเลี ยงปลาในกระชัง กรอกเพ่ิม 
20 ราย 

  * อ าเมืองปาน และอ าเภอแม่เมาะ ขอให้กรอกข้อมูลเพิ่ม จ านวน 20 ราย 
 - ส ารวจรายได้หนี สิน ขอให้ประมงอ าเภอและผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลส ารวจรายได้หนี สิน ให้เกิน 95% 

3.5.4 ประมงอ าเภอ 
- วันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ร่วมกับ

สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จะลงพื นที่ไปติดตามเกษตรกรตามโครงการจัดที่ดินท ากิน (ป่าแม่งาวฝั่ง
ซ้าย)  : จุดนัดพบที่ท าการสหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย อ.งาว (มอบ ปอ.งาวไปสังเกตุการณ์) 

 
/รายงานผล…. 



                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นางมณีกร ทิพยศักดิ์)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
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 - รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานประมงอ าเภอ ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 (ตามเอกสารแนบ) 
 

มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 (ไม่มี) 
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

๑.การสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระจังหวัดล าปาง “ล าปางสร้างสรรค์ ปันสุข ”เดินหน้าล าปางสะอาด 
 - วันที่ศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ช่วงเช้า) ถนนเส้นล าปาง-เชียงใหม่ กม.ที ่๑-3  และ/หรือ แม่น  าวังฝั่ง
ใต้จุดที่ ๕ ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันและเวลาดังกล่าว 
 ๒.ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน ครั้ง ๒/๒๕๖๒ 
 - มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม 3 กลุ่ม ติดตามผลตัวชี วัด 
 
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

                                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายทศพร  เปี้ยอุ๊ด) 
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
 


