
รายงานการประชุมข้าราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดล าปาง 
ครั้งที ่8/2562 

วันพฤหัสบดีที ่29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดล าปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดล าปาง 

…………………………………………..……….. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายอ าพล   จินดาวงค์ ประมงจังหวัดล าปาง       ประธานที่ประชุม  
2. นายอรรถพล  โลกิตสถาพร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดล าปาง           
3. นายชูศักดิ์  จงงาม  หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดล าปาง 
4. นายสมรรถชัย   ทองค าชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง   
5. นางมณีกร  ทิพยศักดิ ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
6. นายช านาญ   ใจช่วย ประมงอ าเภอเมืองล าปาง 
7. นางจันทนา  ขันธ์เล็ก ประมงอ าเภอแม่ทะ 
8. ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์   ทับไทร ประมงอ าเภอเกาะคา 
9. นายพศิน   เครือค า ประมงอ าเภอแจ้ห่ม 
10. นายเกริกกฤษณ์  ศรีวิทยา ประมงอ าเภองาว 
11. นายสิทธิชัย  แจ่มสว่าง ประมงอ าเภอเถิน     
12. นางสุกัญญา   เสาธง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13. นางจรรยารักษ ์  ประจักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14. นายมณเฑียร   กันธิยะ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
15. นางสาวพรสุดา   จันทร์เที่ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
16. นายชินวัฒน์   จิน๊ะหล้า เจ้าหน้าทีป่ระมง 
17. นายธรรมรัตน์  ติ๊บประสอน จ้างเหมาโครงการระบบส่งเสริมเกษตร (แปลงใหญ่) 
18. นางจุฑาทิพย์  โลกิตสถาพร นักวิชาการประมงช านาญ ศปจ.ล าปาง 
19. นายทศพร   เปี้ยอุ๊ด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล       (เลขาฯ ที่ประชุม) 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นางพรทิพย์  นวลอนงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  (ไปราชการ)  
2. นางสาวมนธิรา  ไชยวงค์  นักวิชาการประมง    (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 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 รายงานการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบรวมส่วนราชการ งบประมาณในภาพรวม 8,035.833 ล้าน

บาท จองเงินในระบบ 926.348 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,285.146 ล้านบาท ร้อยละการเบิกจ่าย 78.21 
เป้าหมายการใช้จ่าย (ไตรมาส 4) ร้อยละ 100 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 10.26 ล าดับการเบิกจ่ายระดับประเทศ อยู่
ล าดับที่ 16 แยกเป็นงบลงทุน 4,753.590 จองเงินในระบบ 880.957 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,330.910 ล้าน
บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 70.07 เป้าหมายการใช้จ่าย (ไตรมาส 4) ร้อยละ 100 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 11.40  

 
/ล าดับการ..... 
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 ล าดับการเบิกจ่ายระดับประเทศ อยู่ล าดับที่ 27 งบประจ า 3,282.243 จองเงินในระบบ 45.391 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 2,954.236 ล้านบาท ร้อยละการเบิกจ่าย 90.01 เป้าหมายการใช้จ่าย (ไตรมาส 4) ร้อยละ 
100 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 8.61 ล าดับการเบิกจ่ายระดับประเทศ อยู่ล าดับที่  415 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
1,574.687 ล้านบาท ยังไม่จองเงินในระบบ เบิกจ่ายแล้ว 1,147.261 ล้านบาท ร้อยละการเบิกจ่าย 72.86 

การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาจังหวัด งบประมาณได้รับในภาพรวม 
248.571 ล้านบาท จองเงินในระบบ 46.564 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 172.737 ล้านบาท ร้อยละการ
เบิกจ่าย 69.49 เป้าหมายการใช้จ่าย (ไตรมาส 4) ร้อยละ 100 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 11.74 ล าดับการ
เบิกจ่ายระดับประเทศ อยู่ล าดับที่ 36 แยกเป็นงบลงทุน 197.007 จองเงินในระบบ 35.617 ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว 140.958 ล้านบาท ร้อยละการเบิกจ่าย 71.55 เป้าหมายการใช้จ่าย (ไตรมาส 4) ร้อยละ 100 ต่ ากว่า
เป้าหมายร้อยละ 10.37 ล าดับการเบิกจ่ายระดับประเทศ อยู่ล าดับที่ 30 งบประจ า 51.564 ล้านบาท จองเงิน 
ในระบบ 11.037 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 31.779 ล้านบาท ร้อยละการเบิกจ่าย 61.63 เป้าหมายการใช้
จ่าย (ไตรมาส 4) ร้อยละ 100 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 16.97 ล าดบัการเบิกจ่ายระดับประเทศ อยู่ล าดับ
ที่ 33 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 78.965 ยังไม่ได้จองเงินในระบบ เบิกจ่ายแล้ว 69.693 ล้านบาท ร้อยละการเบิกจ่าย 
88.26  
 การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลุ่มจังหวัด งบประมาณจังหวัดได้รับในภาพรวม 44.109 
ล้านบาท ร้อยละการเบิกจ่าย 40.24 ร้อยละการใช้จ่าย 87.69 เป้าหมายการใช้จ่าย (ไตรมาส 4) ร้อยละ 
100 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 12.31 แยกเป็นงบลงทุน 18.134 ยังไม่มีการเบิกจ่าย ร้อยละการใช้จ่าย 
98.42 เป้าหมายการใช้จ่าย (ไตรมาส 4) ร้อยละ 100 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 1.58 งบประจ า
25.975 ล้านบาท ร้อยละการเบิกจ่าย 68.33 ร้อยละการใช้จ่าย 80.19 ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย (ไตร
มาส 34) ร้อยละ 100 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 19.81 

การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบรองนายกฯ (นายวิษณุ เครืองาม) งบประมาณจังหวัด
ได้รับในภาพรวม 8.435 ล้านบาท บาท จองเงินในระบบ 5.780 ร้อยละการเบิกจ่าย 28.38 ร้อยละการใช้จ่าย 
96.91 เป้าหมายการใช้จ่าย (ไตรมาส 4) ร้อยละ 100 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 3.09 แยกเป็นงบลงทุน 8.435 
ล้านบาท จองเงินในระบบ 5.780 ล้านบาท ร้อยละการเบิกจ่าย 28.38 ร้อยละการใช้จ่าย 96.91 เป้าหมายการใช้
จ่าย (ไตรมาส 4) ร้อยละ 100 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 3.09   

  1.1.2 การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของประเทศ 
 - มาตรการพยุงเศรษฐกิจ การกระตุ้นเศรษฐกิจ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ฝนทิ งช่วงและการช่วยเหลือผู้
มีรายได้น้อย เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้ 
 - มาตรการประกันรายได้ของเกษตรกร เช่น ปาล์ม ข้าว 
 - โครงการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื นท่ีที่ประสบปัญหาอุทกภัยและวาตภัย 

ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องชี แจงแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือนร้อนของประชาชน 

1.2 ข้าราชการย้ายมาใหม่และการโยกย้ายข้าราชการสังกัดกรมประมงในจังหวัดล าปาง  
 1. นายชูศักดิ์  จงงาม หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดล าปาง 

2. นายสิทธิชัย แจ่มสว่าง  ประมงอ าเภอเถิน 
3. นางสาวสุธาสินี ทองอ่อน ประมงอ าเภอแม่เมาะ 
4. นายจักรพงษ ์สุริเย  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

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

/ระเบียบ.... 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 
13.30 น. 
 
 

มติที่ประชุม : …..……….รับรอง................. 
 
ระ เบี ยบ วาระที่  3   ข้ อห ารื อ ค ณ ะก รรมก ารขั บ เค ลื่ อ น น โยบ ายข องกรม ป ระม งระดั บ จั งห วั ด                    
 (Fisheries Co-ordinator)  

3.1 ประมงจังหวัดล าปาง 
๓.1.๑ การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น  าเนื่องในวันประมงแห่งชาติ จ.ล าปาง ประจ าปี 2562 

 - ขอให้ประมงอ าเภอร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น  า และให้ทางกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงท าหนังสือ
เชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น  าเนื่องในวันประมงแห่งชาติ จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2562 ในวันที่ 
9 กันยายน 2562 ณ อ่างเก็บน  าแม่ฟ้า บ้านสบฟ้า หมู่ 7 ต าบลแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 
ปลาบ้า ปลากาด า และปลาสร้อยขาว จ านวน 210,00 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน  าจืดล าปาง 

๓.๑.๒ การเสนอโครงการของบภาค ประจ าปี 2564 และงบพัฒนาจังหวัด ปี 2563 
- โครงการของงบภาค 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน เน้นเรื่องการส่งเสริมเพาะเลี ยงสัตว์น  า อินทรีย์          

จ านวน 600 ราย ทางส านักงานประมงจังหวัดล าปางรับผิดชอบ จ านวน 70 ราย  
 3.1.3 การแก้ไขปัญหากรณีพบสัตว์น  าต่างถิ่นในแหล่งน  าธรรมชาติ 
 - ขอให้ประมงอ าเภอทุกอ าเภอประชาสัมพันธ์เรื่องห้ามปล่อยสัตว์น  าต่างถิ่นลงแหล่งน  าธรรมชาติ หากพบ
เจอสัตว์น  าต่างถิ่นแพร่ระบาด ขอให้แจ้งทางส านักงานประมงจังหวัดโดยด่วน 
 3.1.4 การร่วมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื นที่จังหวัดล าปาง 
 - ขอความร่วมมือทางหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดล าปาง ถ้าหากมีน  าท่วมหนักจะแจ้งขอ
ความช่วยเหลือ 
 3.1.5 การแต่งตั งคณะท างานการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและจัดท าข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) 
และคณะท างานการประสานงานด้านการตลาดหรือแหล่งรับซื อผลผลิต (Demand Side) 
 - ส านักงานประมงจังหวัดล าปาง ท าหน้าที่คณะท างานการส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต และจัดท าข้อมูล
ด้านการผลิต 
 ๓.๑.๖ รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน ก าหนดมาราชการจังหวัด
ล าปาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยได้รับการประสานงาน
ทางวาจาจากปศุสัตว์จังหวัดล าปาง 
 
 3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดล าปาง 
  3.2.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
 - ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยตามโครงการ ปี 61 และปี 62 
 3.2.2. การขอรับสนับสนุนพันธุ์สัตว์น  า 
 - ขอให้แนบแบบฟอร์มเก็บข้อมูลเบื องต้นแหล่งน  าด้านประมงของจังหวัดล าปาง             
 
 
 
 
 

                                                           /3.3 หนว่ย... 
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3.3  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดล าปาง 
3.3.1 รายงานผลผลคดีเกี่ยวกับการประมง ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 จ านวน 3 คด ี
1. วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ข้อหาลักลอบท าการประมงโดยใช้เครื่องมือข่ายในฤดูปลาน  าจืดมีไข่  เลี ยงตัว

อ่อน มีความผิดตามมาตรา 70 และมีโทษตามมาตรา 138 สถานที่  ต.ทุ่งผึ ง อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง ของ
กลาง ข่ายลอย ขนาดตากว้าง 12.14 ซม. จ านวน 26 ผืน และ ปลาเบญจพรรณ ประมาณ 2 กก. 

2. วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ข้อหาลักลอบในการใช้กระแสไฟฟ้า ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 60 และ
บทลงโทษตามมาตรา 141 สถานที่ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ของกลาง แบตเตอรี่ 3k ขนาด 12 V 
11A จ านวน 1 ลูก , หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าไทยประดิษฐ์ จ านวน 1 ลูก และ ตะแกรงเหล็กต่อด้ามไม้
ไผ่พร้อมสายไฟ จ านวน 1 คู่  

3. วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ข้อหาลักลอบท าการประมงโดยใช้เครื่องมือข่ายในฤดูปลาน  าจืดมีไข่ เลี ยงตัว
อ่อน มีความผิดตามมาตรา 70 และมีโทษตามมาตรา 138 สถานที่  ต.ทุ่งผึ ง อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง ของ
กลาง ข่ายขนาด 9 – 15 ซม. จ านวน 30 ผืน ปลากาด า น  าหนักประมาณ 3 – 4 กก. จ านวน 1 ตัว 
 

3.4 ข้อหารือ หก./หฝ./ปอ. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ไม่มี) 

 3.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค หก./หฝ./ปอ.  
 3.5.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

3.5.1.1 แผนงานโครงการนโยบายส าคัญ 
-  กลุ่มฯ รับผิดชอบ 7 โครงการ ผลการด าเนินงาน เสร็จเรียบร้อย ตามแผนงานโครงการ 
3.5.1.2 แผนงานตามยุทธศาสตร์งบพัฒนาจังหวัดล าปาง/แผนภาค 
- กลุ่มฯ รับผิดชอบ 3 โครงการ ผลการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อย ตามแผนงานโครงการ 
- เสนอโครงการส่งเสริมเลี ยงสัตว์น  าอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน ปี 2564 - 2565 เป้าหมาย 140 ราย

งบประมาณ 2,445,500 บาท 
3.5.1.3 งานอ่ืนๆ  
- เสนอโครงการปลารากกล้วยคืนถิ่นสู่แม่น  าวัง เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปี 2564 
 

3.5.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
3.5.2.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  

   -   สรุปยอดมอบปัจจัยการผลิตเกษตรทฤษฎีใหม่ดังนี  
ปี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

(ราย) 
มอบพันธุ์ปลา 
(ราย) 

จ านวนปลาที่มอบ
ทั งหมด (ตัว) 

หมายเหตุ 

2562 
 

1,230 1,184 994,560  
(รายละ 840 ตัว) 

ไม่มีบ่อ 44 ราย 

ไม่ขอรับ(ชราภาพ) 2 ราย 

2561 
 

1,405 
(เดิม 1,407 ราย เสียชีวิต 2ราย) 

1,391     695,500 
(รายละ 500 ตัว) 

ไม่มีบ่อ  14 ราย 
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 -  การติดตามประเมินเกษตรกร (รายใหม่) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยกอง
นโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้
หน่วยงานเจ้าภาพติดตามประเมินเกษตรกร (รายใหม่) ความสามารถน าไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง ภายใต้โครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ( ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์มที่ ๑๑ 
ซึ่งส านักงานประมงจังหวัดรับผิดชอบเกษตรกรอ าเภอเกาะคา จ านวน ๑๓๒ ราย ดังนั นขอให้ประมงอ าเภอเกาะคา
ประสานงานนัดหมายเกษตรกรเพ่ือรับการประเมินช่วงระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือส านักงานฯจะได้น า
แบบประเมินมาสรุปฯ ส่งส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพ่ือส่งส านักปลัดฯต่อไป 

3.5.2.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ด าเนินการ  4  ครั ง มีผู้เข้ารับ
บริการจ านวนทั งหมด  157  ราย 
    ครั งที ่1  วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ( ศพก.หลวงใต้ อ.งาว)  ผู้เข้าร่วมจ านวน 49 ราย 
    ครั งที ่2   วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2562 ( ศพก. อ.วังเหนือ)  ผู้เข้าร่วมจ านวน 53 ราย 
    ครั งที ่3  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม 2562 ( โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว อ.ห้างฉัตร)  ผู้เข้าร่วมจ านวน 22 ราย 

    ครั งที ่4 วันที่ 2 สิงหาคม  2562 (บ้านท่าช้าง  ต.แม่วะ  อ.เถิน)  ผู้เข้าร่วมจ านวน 33 ราย 
 

3.5.2.3 โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมง 
 ธนาคารผลผลิตด้านประมง บึงหนองบัว หมู่ที ่๔ ต าบลบ้านโป่ง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

การด าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น  าแบบมีส่วนร่วม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62  ด าเนินการเบิกจ่าย 100%  ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารจัดการฯ ได้สรุปรายงานส่ง
กรมประมงเรียบร้อยแล้ว และวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปี 
62 ณ.ห้องประชุมพะยูน ชั น 7 อาคารจุฬาภรณ์  
กิจกรรมต่อเนื่องของธนาคารฯ  กิจกรรมเลี ยงปลานิลในกระชัง จ านวน 6 กระชัง ซึ่งทางคณะกรรมการได้ยื่นขอ
อนุญาตท าการเพาะเลี ยงสัตว์น  าในที่จับสัตว์น  าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณ ีการเพาะเลี ยงสัตว์น  าในกระชัง 
ตามมาตรา ๗๙ เรียบร้อยแล้ว 
ธนาคารผลผลิตด้านประมง หนองบัว หมู่ที่ ๑๕  ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารฯ ได้สรุปและรายงานผลการด าเนินงานส่งกรมประมง
เรียบร้อยแล้ว สรุปการจับผลผลิตระหว่างปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕62 โดยวิธีการเปิดตกปลาในวันหยุดวันเสาร์ และ วัน
อาทิตย์ และเปิดจับปลาโดยการขายบัตรทอดแห และยกยอ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผลผลิตรวม ๙,๘๖๘   
กก. รายรับรวม ๑๙๖,๙๘๐  บาท  รายจ่าย  ๗๕,๐๐๐ บาท  คงเหลือเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท    (และมีเงินคงเหลืออยู่
ในบัญชี  ๔๒,๕๗๕.๕๑ บาท)  ดังนี  

ยอดเงินทั้งหมด ๑๒๓,๐๐๐ บาท 
- จัดซื อพันธุ์ปลาจีนและ ปลาสวายปล่อยเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
- หักค่าตอบแทนกรรมการ ๒๔,๖๐๐ บาท 

 ยอดเงินน ามาจัดสรร ๗๘,๔๐๐ บาท 
 - สมทบโครงการฯ  ๔๐  เป็นเงิน ๓๑,๓๖๐ บาท 
 - ปันผลคืนสมาชิก (หุ้น) ๓๐ เป็นเงิน ๒๓,๕๒๐ บาท 
 - สวัสดิการสมาชิก ๕   เป็นเงิน  ๓,๙๒๐  บาท 
 - สาธารณประโยชน์  เป็นเงิน  ๓,๙๒๐  บาท 
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3.5.2.4 การรับค าขอข้ึนทะเบียนชาวประมง  (ข้อมูล ณ วันที่  26 สิงหาคม 2562) 
ล าดับ อ าเภอ จ านวนชาวประมง (ราย) หมายเหตุ 
1 แม่เมาะ 21 อ่างเก็บน  าแม่จาง 
2 ห้างฉัตร 31 อ่างเก็บน  าแม่ตาลน้อย 
3 แม่ทะ 97 อ่างวังเฮือ 
4 สบปราบ 178 อ่างแม่ทาน 
5 เถิน 73 อ่างเก็บน  าแม่มอก 
6 แจ้ห่ม 54 เขื่อนกิ่วลม,กิ่วคอหมา 
7 เกาะคา 31 อ่างแม่ธิ 
8 เสริมงาม 82 แม่น  าแม่ต  า,อ่างห้วยเดื่อ ห้วยโป่ง  
9 เมืองล าปาง ๖๕ แม่น  าแม่ตุ๋ย, อ่างแม่ค่อม 
10 วังเหนือ 4 เขื่อนกิ่วลม,กิ่วคอหมา 
 รวม 6๓๖  
 

3.5.2.5 การแจ้งเตือนเกษตรกร กรณีได้รับการประกาศเตือนภัย อุทกภัย และการรายงานความเสียหาย 
รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 - กลุ่มบริหารจัดการฯ ไดส้่งหนังสือให้ประมงอ าเภอได้ศึกษาระเบียบต่างๆ ตามหนังสือที ่
อ้างถึง  1. ลป 0007/ว.35986 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562  เรื่อง แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยด้าน   
             ประมง ปี 2562 
         2. ลป 0007/ว.196 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง         
             ราชการเพ่ิมเติม 
และได้ส่งคู่มือ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และ หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร จ านวนอย่างละ ๑ เล่ม 
 

3.5.2.๖ รายงานสถานการณ์อุทกภัยด้านประมง ปี ๒๕๖๒ สถานการณ์การเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่ ๑๗ 
– ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ พื นที่ ๒ อ าเภอ ๓ ต าบล ๓ หมู่บ้าน รวมเกษตรกรได้รับความเสียหาย ๒๑ ราย ๒๒ บ่อ พื นที ่
๖.๕๐ ไร่ มูลค่าความเสียหาย ๓๘,๐๐๐ บาท ดังนี  

ม.๔ ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมืองปาน จ านวน ๒ ราย  จ านวน ๒ บ่อ 
ม.๑๒ ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จ านวน ๘ ราย จ านวน ๘ บ่อ 
ม. ๒ ต าบลทุ่งฮั ว อ าเภอวังเหนือ จ านวน ๑๑ ราย จ านวน ๑๒ บ่อ 

จากการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดล าปาง (ก.ช.ภ.จ.ลป) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๒ อ าเภอเมืองปานขอให้จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พื นที่ หมู่ที่ 
๑,๒,๓,๔,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒ ต าบลแจ้ซ้อน และ หมู่ที ่๔ ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมืองปาน ส่วนอ าเภอวังเหนือยังไม่มีการ
ขอให้จังหวัดประกาศเขตให้การช่วยเหลือ ทั งนี หากอ าเภอที่มีความเสียหายด้านประมงและประสงค์ที่จะให้
งบประมาณในอ านาจ ก.ช.ภ.จ.ลป ขอให้มีภาพความเสียหายและการตรวจสอบความเสียหายทุกราย 
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3.5.3 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
3.5.3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 และก าหนดระยะเวลาส่งใบส าคัญหักล้างเงินยืม 

  - เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ทันตามก าหนด  
- ขอให้ลูกหนี ยืมเงินส่งใบส าคัญหักล้างเงินยืมตามก าหนด 
3.5.3.2 การรายงานและบันทึกตัวชี วัด 2/2๕๖๒ 

 - รอผลคะแนนตัวชี วัด 
3.5.3.3 ผลการส ารวจสถิติ และ การปรับปรุงทะเบียนฟาร์ม/ส ารวจรายได้หนี สิน  

 - การส ารวจรายได้หนี สิน ในการกรอกข้อมูลส ารวจรายได้หนี สิน เกิน 95%  
         3.5.3.4 แจ้งเปลี่ยนชื่อ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” (จอส.904 วปร.) 
  - เดิมชื่อ “จิตอาสาพระราชทาน (จอส.)” พระราชทานชื่อใหม่ว่า “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” (จอส.
904 วปร.) 
 3.5.3.5 พิธีเปิดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟูพื นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว 
  - ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและพื นฟูพื นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และปล่อย
ปลาตะเพียน จ านวน 6,000 ตัว ลงแหล่งน  า ณ บ.ห้วยมะเกลือ ม.4 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
 3.5.4.1 รายงานผลการปฏิบตัิงานของส านักงานประมงอ าเภอ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 (ตามเอกสาร
แนบ) 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   (ไม่มี) 
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 5.1  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการ
ประมง ประจ าป ี2562 

- วันที่ 17 - 19 กันยายน 2562 ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการประมง ประจ าปี 2562 เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 4 คน เดินทางโดยใช้รถ
ส านักงานทะเบียน กธ – 3946 ล าปาง 

5.2  คัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ ๒๕๖๒ 
- ข้าราชการที่ประสงค์จะส่งผลงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2562  ขอส่งเอกสารภายในวันที่

30 ตุลาคม 2562 มอบให้คุณมณีกรด าเนินการ 
5.3   งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ.2562จัดวันที่ 5 กันยายน 2562 ผู้เข้าร่วม จ านวน 4 คน  

 

มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ................. 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
                                  ผู้บนัทึกรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายทศพร  เปี้ยอุ๊ด)         (นางสาวพรสุดา  จนัทร์เที่ยง) 
      เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล      เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 
  
       
   


