
รายงานการประชุมข้าราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดล าปาง 
ครั้งที ่9/2562 

วันวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม  25๖2 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. นายธนวินท์ พุ่มไสว แทน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดล าปาง 
4. นายสมรรถชัย   ทองค าชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  
5. นางพรทิพย์  นวลอนงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง    
6. นางมณีกร  ทิพยศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
7. นายช านาญ   ใจช่วย ประมงอ าเภอเมืองล าปาง 
8. นางจันทนา  ขันธ์เล็ก ประมงอ าเภอแม่ทะ 
9. ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์   ทับไทร ประมงอ าเภอเกาะคา 
10. นายพศิน   เครือค า ประมงอ าเภอแจ้ห่ม 
11. นายเกริกกฤษณ์  ศรีวิทยา ประมงอ าเภองาว 
12. นายสิทธิชัย  แจ่มสว่าง ประมงอ าเภอเถิน 
13. นางสาวสุธาสินี ทองอ่อน ประมงอ าเภอแม่เมาะ  
14. นางสุกัญญา   เสาธง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. นายมณเฑียร   กันธิยะ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
16. นางจรรยารักษ ์  ประจักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17. นางสาวพรสุดา   จันทร์เที่ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18. นางสาวมนธิรา  ไชยวงค์  นักวิชาการประมง  
19. นายชินวัฒน์   จิน๊ะหล้า เจ้าหน้าที่ประมง 
20. นายธรรมรัตน์  ติ๊บประสอน จ้างเหมาโครงการระบบส่งเสริมเกษตร (แปลงใหญ่) 
21. นางจุฑาทิพย์  โลกิตสถาพร นักวิชาการประมงช านาญ ศปจ.ล าปาง 
22. นายทศพร   เปี้ยอุ๊ด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล       (เลขาฯ ที่ประชุม) 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดล าปาง 

1.1.1 หัวหน้าส่วนที่ย้ายมาใหม่ประกอบด้วย นายสุธี จงอัจฉริยกุล ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรณี       
เขต 1 และนางกนิษฐา  ทะมา ธนารักษ์พื นที่ล าปาง 
 1.1.2 ปลัดจังหวัดล าปางได้แจ้งข้อควรปฏิบัติและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดใน
การด าเนินกิจกรรม กล่าวโดยสรุปกิจกรรมจิตอาสามี 3 ประเภท คือ กิจกรรมการพัฒนา (พัฒนาท้องถิ่น การบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) กิจกรรมภัยพิบัต ิ(เฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ) และ  
 

/กิจกรรม..... 
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กิจกรรมเฉพาะกิจ (งานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ) โดยต้องระวังห้ามน าจิตอาสาไปเดิน   เสริฟน  า 
การเรี่ยไรรับเงินบริจาค การโฆษณาแฝงหารายได้ ไปในที่อโคจรสังสรรค์ดื่มของมึนเมา เข้าไปยุ่งเกี่ยว    กับความ
ขัดแย้งทางการเมือง ที่ส าคัญห้ามแต่งชุดจิตอาสานั่งเก้าอี สีทองและส่งน  าไปให้ผู้กรวดน  า เป็นต้น  

1.1.3หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าปาง ได้แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ             
วันที่ 24 กันยายน 2562 จะใช้งบประมาณปี 2561 (เงินกันเหลื่อมปี) วงเงิน 5,520 ล้านบาท สนับสนุน       
อปท. ในพื นที่  32 จังหวัดรวม 1,110 แห่งๆละ 5 ล้านบาทในการแก้ไขปัญหาหลังพื นที่ประสบอุทกภัยภัย        
โดยมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก  และใช้งบกลางปี  2561 อีก 2,092 ล้านบาท ช่วยเหลือครัวเรือน             
ที่ประสบอุทกภัยท าให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายครัวเรือนละ 5,000 บาท เป้าหมาย 41,848 ครัวเรือน ใน
ส่วนของจังหวัดล าปางที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามที่รัฐบาลก าหนดคือ ครัวเรือนในเขต          อ าเภอ
เมืองล าปาง 

1.1.4 การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดล าปาง ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อย
ละ93.64 อยู่อันดับที ่13 ของประเทศ 

1.1.5 ในช่วงวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 หอการค้าจังหวัดล าปางเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาหอการค้าทั่ว
ประเทศ ณ โรงแรมล าปางเวียงทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยจะมีรัฐมนตรีบางท่านเดินทางมาร่วมสัมมนาในวัน
ดังกล่าวด้วย 
    ๑.๒. ข้าราชการสังกัดกรมประมงย้ายมาใหม่ 

- คุณจักรพงษ ์สุริเย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้มารายงานตัววันที่ 30 สิงหาคม 2562 
- คุณสุธาสินี ทองอ่อน ประมงอ าเภอแม่เมาะ ได้มารายงานตัววันที่ 30 กันยายน  2562 
 

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

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม  25๖2 เวลา 
๑3.30 น. 
 
 

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

3.1 ประมงจังหวัดล าปาง 
        3.1.1 ส านักงานประมงจังหวัดล าปางได้ขอรับการสนับสนุนพื นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเพ่ิมเติม  โดย
จังหวัดล าปางได้มีหนังสือ ที่ ลป 0017.3/ว.43799 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 ให้ใช้พื นที่ศูนย์ด ารงธรรม โดย
จะใช้เป็นห้องประชุมเก็บเอกสารบางส่วน และใช้เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วยงานประมงกับเครือข่ายเกษตรกร 
 3.1.2 แนวทางการท างานของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางคนใหม่ (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร) โดยส่วนตัว
ท่านชื่นชอบและเคารพการท างานของผู้ว่าฯทรงพล สวาสดิ์ธรรม จะต่อยอดงานที่ผู้ว่าฯทรงพลได้ท าไว้ โดยเฉพาะ
การลงติดตามงานในระดับพื้นที่ ทั งนี  การท างานจะแยกออกเป็น ๓ ระยะ (เฟส) คือ ภาระกิจเร่งด่วน/ส าคัญ         
ต้องไม่ล่าช้า  ภาระกิจงานพัฒนาเพ่ือให้เกิดการยั่งยืนในระดับพื นที่  และการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาว          
(จังหวัดล าปางต้องมียุทธศาสตร์ ๒๐ ปีว่าต้องการให้ล าปางเป็นอย่างไร) ภาระกิจระยะสั นในเรื่องไฟป่าท่านจะเชิญ
หน่วยงานหลักมาหารือ เช่น ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปภ.เขต เป็น
ต้น วางแผนการใช้น  าให้เพียงพอและเชื่อว่าปี 2563 จะแล้งมากกว่าปี 2562 ต้องการให้ล าปางเป็นเมืองสะอาดมี
การคัดแยกขยะต้องการให้หน่วยงานราชการปลอดการใช้โฟมและถุงพลาสติก  กรณีมีการเตือนภัยล่วงหน้าต้องไม่มี
ผลกระทบต่อชีวิตมีการวางแผนช่วยเหลือให้ทันถ่วงที การแก้ไขปัญหายาเสพติด การกระตุ้นหรือสร้างแรงดึงดูด 

/การท่องเที่ยว..... 
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การท่องเที่ยวของจังหวัดขอให้ททท.ไปจัดท าปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดตลอดทั งปีเพ่ือน ามาวิเคราะห์
ประชาสัมพันธ์หรือการวางแผนกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง การท ากิจกรรมจิตอาสาให้ด าเนินการทุกอ าเภอทุกเดือน 
ต้องมีการสัมมนาเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง 20 ปี โดยต้องการให้รายได้ต่อหัวของคนล าปาง
เพ่ิมขึ นเป็น 120,000 - 150,000 บาทต่อคน ในด้านการเกษตรให้กลับไปประเมินผลผลิตแต่ละด้าน หากมี
ผลผลิตล้นตลาดหรือราคาตกต่ าต้องหาวิธีการแก้ไขโดยให้หน่วยงานพาณิชย์  บริษัทประชารัฐเข้ามาสนับสนุนในด้าน
การตลาด(อย่าให้มีเหตุการณ์ชาวบ้านเอาผลผลิตมาเทกระจาดประท้วง) และการเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตรต้องไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดล าปาง 
 - รอการสั่งการจากต้นสังกัด 
 

3.3  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดล าปาง 
3.3.1 รายงานผลผลคดีเกี่ยวกับการประมง ประจ าเดือน กันยายน 2562 จ านวน 2 คด ี

- วันที่ 1 กันยายน 2562 ข้อหาลักลอบใช้เครื่องมือที่เป็นข่ายกางกั นทางเดินสัตว์น  าหรือเป็น อุปสรรค
ต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น  า ในที่จับสัตว์น  าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 63,143 และ 169 ของกลาง โต่งเต้นขนาดความ
กว้าง 1.5 เมตร ยาว 2 เมตร จ านวน 13 ชุด และ สัตว์น  าเบญจพรรณ จ านวน 1 กิโลกรัม สถานที่เกิด
เหตุ ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
- วันที่ 1 กันยายน 2562 ข้อหาลักลอบใช้เครื่องมือที่เป็นข่ายกางกั นทางเดินสัตว์น  าหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น  า ในที่จับสัตว์น  าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 63 ,143 และ 169 ของกลาง โต่งเต้นขนาดความ
กว้าง 1.2 เมตร ยาว 2 เมตร จ านวน 20 ชุด สถานที่เกิดเหตุ ต าบลเถินบุรี อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

 3.3.2 วันที่ 19 กันยายน 2562 หน่วยป้องกันฯ เข้าพื นที่เฝ้าระวังมวลน  าจากล าห้วยแม่ก๋งล้นทะลัก เบื่อง
ต้นพบห้องครังชาวบ้านทรุดและช่วยขนย้ายสิ่งของขึ นท่ีสูง  

 
 

 3.4 ข้อหารือของหัวหน้ากลุ่มฯ/ประมงอ าเภอ กับ ศูนย์วิจัยฯประมงล าปาง/หน่วยป้องกันฯล าปาง 
 (ไม่มี) 
 

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

3.5.1.๑ โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 - ได้ด าเนินการเป็นไปตามแผน สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้เกษตรกร จ านวน 2,654 ราย  
ตั งเป้าหมาย อ าเภอละ 200 ราย และได้ร่วมจัด (Field Day) จ านวน 13 ครั ง 

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
- ด าเนินการประเมินความรู้ และคัดกรอง จ านวน 200 ราย และถอดองค์ความรู้ smart farmer ต้นแบบ 

จ านวน 3 ราย 
3. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
- ด าเนินการไปตามแผน โดยปีงบประมาณ 63 ด าเนินการต่อเนื่องเรื่องการรับรองมาตรฐาน  
๔. โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 
- มีจ านวน 10 ราย โดยต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 62 ซึ่งจะคัดเลือกเกษตรเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 
- ด าเนินการไปตามแผน จ านวน 30 ราย โดยปีงบประมาณ 63 ด าเนินการต่อจากปีงบประมาณ 62 

/6. กิจกรรม..... 
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6. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
- ด าเนินการเรียบร้อยตามแผน เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ทั งหมด ๗๒ ราย แบ่งเป็น

มาตรฐาน Safety Level ๗๐ ราย และมาตรฐาน GAP (กบ) ๒ ราย 
7. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
- พื นที่โครงการจัดสรรที่ดินท ากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย) 

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง จ านวน ๑๐๐ ราย 
 3.5.1.2  โครงการและกิจกรรมที่คาดว่าจะด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ให้ประมงอ าเภอเตรียมศูนย์
เครือข่ายไว้ อ าเภอละ 1 แห่ง รวมทั งหมด 13 แห่ง ส่วนรายเก่าให้ด าเนินการแบบเดิม  
 - โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 300 ราย โดยให้ประมงอ าเภอเมืองล าปาง 
จ านวน 50 ราย ประมงอ าเภอแม่ทะ จ านวน 50 ราย ประมงอ าเภอเกาะคา จ านวน 50 ราย ประมงอ าเภอแจ้ห่ม 
จ านวน 50 ราย ประมงอ าเภอแม่เมาะ 40 ราย ประมงอ าเภอเถิน 40 ราย และประมงอ าเภองาว จ านวน 20 ราย 
ซึ่งได้ท าแบบฟอร์มส่งให้ประมงอ าเภอแล้ว และให้ประมงอ าเภอส่งเป็นไฟล์ Excel ให้กลุ่มฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 
2562   
 - โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ได้ประสานในพื นที่ ต าบลเถินบุรี อ าเภอเถิน เป้าหมาย 20 ราย  
 - โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ได้ประสานงานกับสถานีพัฒนา
ที่ดิน ได้ข้อมูลเป็นพื นที่นาข้าวโดยทางสถานีพัฒนาที่ดินได้ขุดบ่อดินอยู่ในพื นที่ต าบลบ้านบอมอ าเภอแม่ทะ เป้าหมาย 
จ านวน 10 ราย  
 - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ งบประมาณปี 63 ส านักงานได้เสนอพื นที่อ าเภอแจ้ห่ม 
(ปลานิลแปลงใหญ่) 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า เป้าหมายในปีงบประมาณ 63 
แบ่งเป็นมาตรฐาน Safety Level 6๐ ราย และมาตรฐาน GAP 10 ราย ทั งหมด ๗0 ราย ตามรายละเอียดนี  

ล าดับ ประมงอ าเภอ Safety Level GAP 
1 เมืองล าปาง 9 1 
2 แม่ทะ 7 3 
3 เกาะคา 8 2 (กบ,ปลาดุก) 
4 แจ้ห่ม 9 1 (กบ) 
5 แม่เมาะ 9 1 
6 เถิน 9 1 
7 งาว 9 1 (กุ้งก้ามกราม) 
 รวม 60 10 

 

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร งบประมาณปี 63 ได้เสนอพื นที่อ าเภอ
เมืองล าปาง 60 ราย อ าเภองาว จ านวน 100 ราย  
 

3.5.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
3.5.2.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
 - การติดตามเกษตรกรทฤษฎีใหม่ปี 61 และในส่วนของผลผลิตปี 62 ได้ผลผลิตจ านวน 88,806 
กิโลกรัม เฉลี่ยต่อรายที่เข้าร่วมโครงการ 63.84 กิโกกรัมต่อราย คิดเป็นรายได้ต่อราย จ านวน 3,838 บาท 
ได้รายงานกรมประมงแล้ว เฉลี่ยกิโลกกรมละ 60 บาท  

/3.5.2.2 โครงการ... 
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3.5.2.2 โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมง 
 - จ านวน 2 แห่ง  

1. ธนาคารผลผลิตด้านประมง หนองบัว หมู่ที่  ๑๕  ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

2. ธนาคารผลผลิตด้านประมง บึงหนองบัว หมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านโป่ง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  

- ทางกลุ่มได้สรุปแผ่นผับเพ่ือให้ประมงอ าเภอประชาสัมพันธ์ ส่วนของอ าเภองาว เป็นโครงการปีแรก        
ทางกลุ่มได้ท าสรุปเป็นแผ่นผับเพ่ือแจกเกษตรกร และปีงบประมาณ 63 โครงการธนาคารของอ าเภองาวได้เพ่ิมการ
เพาะพันธุ์ปลาปล่อย และเพาะพันธุ์กบ และการเลี ยงกบเนื อ เพ่ิมเติมจากการเลี ยงปลาในกระชัง 

3.5.2.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด าเนินการ 4 ครั ง มีผู้เข้ารับบริการ
จ านวนทั งหมด 157 ราย 

3.5.2.4 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 
- ในปี งบประมาณ 2562 ทางกลุ่มฯได้จัดนิทรรศการทั งหมด 13 ครั ง ส่วนโครงการจังหวัดฯ                     

ในปีงบประมาณ 63 ให้เริ่มจัดนิทรรศการในเดือน พฤศจิกายน 2562  
3.5.2.5 การรับค าขอขึ นทะเบียนชาวประมง  (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  

 
3.5.2.6 การประกาศเขตรักษาพืชพันธุ์สัตว์น  า ปี 62 
- ทางกลุ่มได้ด าเนินการประกาศเขตรักษาพืชพันธุ์สัตว์น  า ปี 62 จ านวน 8 แห่ง ส่วนของปี 63 จะเสนอเขต

พื นที่ จ านวน 2 แห่ง คือ บ้านท่าสามัคคี อ าเภอเถินและบ้านปงกา อ าเภอสบปราบ 
  3.5.2.7 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 

- สถานการณ์การเกิดอุทกภัย พื นที่ 4 อ าเภอ จ านวน 34 ราย พื นที่ 14.08 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 
59,488 บาท  

1. อ าเภอเมืองปาน จ านวน 2 ราย  โดยใช้งบของอ าเภอ จ านวน 3,760.25 บาท  
2. อ าเภอวังเหนือ จ านวน 11 รายได้รับรายงานจากประมงอ าเภอ ทาง อบต. ได้มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร

เรียบร้อยแล้ว 
3. อ าเภองาว จ านวน 5 ราย พื นที่ 2.75 ไร่ 11,618.75 บาท โดยรอประสานจากทาง อบต. 
4. อ าเภอเมืองล าปาง จ านวน 16 ราย 6.44 ไร่ โดยรอประสานจากอ าเภอ 
 

/3.5.2.8 โครงการ..... 
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  3.5.2.8 โครงการและกิจกรรมที่คาดว่าจะด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  - ปีงบประมาณ 63 คาดว่าจะได้รับงบติดตามเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 62 จ านวน 1 ,230 ราย โดยการ
ด าเนินการงบประมาณปี 63 อาจไม่มีการรับสมัครเกษตรกรรายใหม่ โดยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 60 ,61
และ62 มาพัฒนาต่อยอดการท าการเกษตร   
  - โครงการธนาคารฯ มีการติดตามโครงการ ปี 60 และ ปี 62 ส่วนปี 63 ทางกลุ่มฯ ได้เสนอพื นที่อ าเภอ         
ห้างฉัตร  
  - คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดล าปาง เนื่องจากคณะกรรมการแต่ละชุดมีวาระจ านวน 2 ปี และจะ
ครบวาระ ในวันที่ 12 ก.พ. 63 ปัจจุบันมีปัญหาองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นขึ นทะเบียนน้อย ท าให้ไม่มีตัวเลือก
คัดเลือก ปัจจุบันมี จ านวน 5 องค์กร 171 ราย  
  - การร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าการประมงน  าจืดในที่จับสัตว์น  าที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พ.ศ.... และร่างกฎหมายกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพื นบ้าน พ.ศ...  ให้แต่
ละจังหวัดก าหนดเครื่องมือการท าประมงแต่ละพื นที่ได้  โดยให้ชาวบ้านท าประชาคมในพื นที่และท าหนังสือเสนอ
อ าเภอ และให้ประมงอ าเภอส่งหนังสือมาทางจังหวัดเพ่ือที่จะเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 

 
3.5.3 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

 3.5.3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 
 - การเบิกจ่ายปี 2562 ส านักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3,097,658 บาท การเบิก
งบประมาณ จ านวน 3,037,238.33 บาท คงเหลืองบประมาณปี 2562 จ านวน 419.67 บาท  
            3.5.3.2 ผลการส ารวจสถิติ และ การปรับปรุงทะเบียนฟาร์ม/ส ารวจรายได้หนี สิน  
   - การส ารวจรายได้หนี สิน ในการกรอกข้อมูลส ารวจรายได้หนี สิน เกิน 95% 
           3.5.3.3 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2562 
  ฝ่ายพัสดุได้แจ้งวันและเวลาให้กับกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี เพื่อให้กรรมการเข้าตรวจสอบ 
 

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

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

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
1. การมอบหมายงานให้ข้าราชการและพนักงานราชการถือปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563  

ตามค าสั่งจังหวัดล าปาง ที ่4827/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ให้ข้าราชการและพนักงานราชการถือปฏิบัติ
ตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด 
 

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


