รายงานการประชุมข้าราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดลาปาง
ครั้งที่ 7/2562
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดลาปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลาปาง
…………………………………………..………..
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายอาพล จินดาวงค์
2. นายสมรรถชัย ทองคาชุม
3. นางพรทิพย์ นวลอนงค์
4. นายอรรถพล โลกิตสถาพร
5. นายพลาธิป อภินันท์ศิริ
6. นางมณีกร ทิพยศักดิ์
7. นายชานาญ ใจช่วย
8. นางจันทนา ขันธ์เล็ก
9. ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์ ทับไทร
10. นายพศิน เครือคา
11. นายเกริกกฤษณ์ ศรีวิทยา
12. นางสุกัญญา เสาธง
13. นางจรรยารักษ์ ประจักษ์
14. นายมณเฑียร กันธิยะ
15. นางสาวพรสุดา จันทร์เที่ยง
16. นายชินวัฒน์ จิน๊ะหล้า
17. นางสาวมนธิรา ไชยวงค์
18. นายธรรมรัตน์ ติ๊บประสอน
19. นายทศพร เปี้ยอุ๊ด
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายสิทธิชัย แจ่มสว่าง
2. นายเกริกกฤษณ์ ศรีวิทยา

ประมงจังหวัดลาปาง
ประธานที่ประชุม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดลาปาง
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนาจืดลาปาง
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
ประมงอาเภอเมืองลาปาง
ประมงอาเภอแม่ทะ
ประมงอาเภอเกาะคา
ประมงอาเภอแม่เมาะ
ประมงอาเภองาว
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประมง
นักวิชาการประมง
จ้างเหมาโครงการระบบส่งเสริมเกษตร (แปลงใหญ่)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(เลขาฯ ที่ประชุม)
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ประมงอาเภองาว

(ขาด)
(ลาป่วย)

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
นายอาพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดลาปาง ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดลาปาง
1.1.1 การแนะนาผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติภาค 1
2. นางเยาวลักษณ์ เครือคาขาว ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลาปาง
1.1.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯในเดือนสิงหาคม 25๖๒ จัด จานวน 2 ครัง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนทุ่งฮัววิทยา ม.4 อ.วังเหนือ และวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการ
ต้นนาห้วยแม่พริก (บ้านปางยาว) ม.8 อ.แม่พริก
/1.1.3 กิจกรรม....
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1.1.3 กิจกรรมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทาบุญตักบาตร พระ
จานวน ๖๘ รูป ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลาปาง 08.00 น.พิธีลงนามถวายพระพร 09.00 น. กิจกรรมจิต
อาสาปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บนาที่ 3 ต.พระบาท อ.เมืองลาปาง 10.00 น.พิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิม
พระเกียรติฯ (สะพานท่าเดื่อ ลาปาง-แจ้ห่ม) ช่วงเย็นเวลา 17.30 น.วางพานพุ่ม/จุดเทียนถวายพระพร
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ.................
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30
น.
มติที่ประชุม : …..……….รับรอง.................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 ประมงจังหวัดลาปาง
3.1.1 การจั ด พิ ธี ป ล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ น าเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า เจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ่างเก็บนาลาห้วยแม่อาง ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลาปาง โดยมี
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง เป็นประธานในพิธี ใส่ชุดเครื่องแบบกรมประมงแขนยาว
3.1.2 สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดลาปาง ครังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดลาปาง โดยสานักงานประมงจังหวัดลาปาง
โดยฝ่ายกรรมการและเลขานุการ ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 1 เรื่อง ดังนี
- กาหนดเขตพืนที่รักษาพันธุ์สัตว์นา ปีงบประมาณ 2562 ตามมาตรา 172 แห่งพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 จานวน 2 แห่ง และกาหนดเขตพืนที่รักษาพันธุ์สัตว์นาแห่งใหม่ จานวน 6 แห่ง เพื่อขอมติพิจารณาเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์นาตาม พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 56 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ประจาปี
งบประมาณ 2562 รวม จานวน 8 แห่ง มติที่ประชุม เห็นชอบทัง 8 แห่ง พิจารณาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์นาตาม
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 56 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
3.2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดลาปาง
3.2.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 มอบปัจจัยการผลิตครบทุกราย ไม่มีบ่อ จานวน 45 ราย
ไม่ขอรับปลา 2 ราย คงเหลือ 1,185 ราย รวมทังหมด 1,230 ราย
2. โครการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 คงเหลือมอบปัจจัยให้เกษตรกร อาเภอแม่ทะ จานวน 262
ราย
3.2.2 พันธุ์ปลาสาหรับใช้ในราชพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์นาฯ จานวน 200,000 ตัว
3.2.3 การขอพันธุ์สัตว์นาปล่อยลงแหล่งนาธรรมชาติ
- ในการขอพันธุ์สัตว์นาปล่อยลงแหล่งนาธรรมชาติ โดยให้ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ผ่าน
สานักงานประมงจังหวัดลาปาง
3.2.4 การเตรียมอุปกรณ์เพื่อรองรับการช่วยเหลือเกษตรกรและปลาในแหล่งนา ในช่วงภาวะฝนทิงช่วง(ภัย
แล้ง)
/- อ่างเก็บนาแม่ธิ...
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- อ่างเก็บนาแม่ธิ บ้านวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลาปาง หากนาแห้งจนปลาไม่สามารถดารงชีพได้ ทางศูนย์ฯ จะ
ดาเนินการขนย้ายปลาในอ่าง เพื่อไปปล่อยลงแหล่งนาที่มีปริมาณนาเพียงพอต่อการดารงชีพ โดยทางศูนย์ จะร่วมกับ
สานักงานประมงจังหวัดลาปาง ร่วมตรวจสอบคุณภาพนา
3.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดลาปาง
3.3.1 รายงานผลผลคดีเกี่ยวกับการประมง ประจาเดือน กรกฎาคม 2562 จานวน 2 คดี
1. วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ข้อหาลักลอบทาการประมงโดยใช้เครื่องมือข่ายในฤดู ปลานาจืดมีไข่ สถานที่
ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง ของกลาง ข่ายลอย จานวน 8 ผืน
2. วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ข้อหาลักลอบในการใช้กระแสไฟฟ้าทาการประมง และลักลอบทาการประมง
ในฤดูสัตว์นานาจืดมีไข่หรือวางไข่ ของกลาง หมอแปลงไทยประดิษฐ์ จานวน 2 ลูก เหล็กแหลมต่อด้าม
ไม้ไผ่ จานวน 3 ชุด แบตเตอรี่ พานาโซนิค 12 โวลน์ 45 แอมป์ จานวน 1 ลูก กระเป๋าเป้สะพายหลัง
จานวน 1 ใบ ถุงใส่แบตเตอรี่และอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
3.4 ข้อหารือ หก./หฝ./ปอ. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4.1 การเตรียมอุปกรณ์เพื่อรองรับการช่วยเหลือเกษตรกรและปลาในแหล่งนา ในช่วงภาวะฝนทิงช่วง(ภัย
แล้ ง ) ขอให้ ป ระมงอาเภอ ติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพน าและสถานการณ์ น า หากพบปริมาณน าในแหล่ งน าแห้ ง
ให้รายงานให้ประมงจังหวัดทราบโดยด่วน เพื่อที่จะประสานหน่วยงานกรมประมงจังหวัดลาปาง ร่วมกันขนย้ายปลา
ไปลงแหล่งนาที่มีปริมาณนาเพียงพอต่อการดารงชีพ
3.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค หก./หฝ./ปอ.
3.5.1. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
3.5.1.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
- ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒ ณ
ศพก. เครือข่ายตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง จัดนิทรรศการ แจกเอกสารการเลียงสัตว์นา และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการเลียงสัตว์นาตามหลักวิชาการ
- สรุปผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร เป้าหมายรวมทังจังหวัด ๒,๖๐๐ ราย ผล ๒,๖๕๔ ราย
3.5.1.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- ลงพืนที่ติดตามและประเมินผล ๑๐ ราย
- รายงานผลการถอดบทเรียนเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาประมง ปี ๒๕๖๒ จานวน ๓ ราย
๑. นายสุชิน วรรณแสน Smart Farmer ต้นแบบ อ.ห้างฉัตร
๒. นางบุปผา หมดดี
Smart Farmer ต้นแบบ อ.เมืองปาน
๓. นางศิริพร ฟั่นสาย Smart Farmer ต้นแบบ อ.งาว
- จัดส่งให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด เมือ่ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
3.5.1.๓ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
- ลงพืนคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม เพื่อยื่นขอรับการรับรอง จานวน ๓ ราย
- ส่งใบรายการตรวจสอบเอกสารและคาขอรับการรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๒ จัดส่งให้
ศูน ย์วิจัยและพัฒ นาการเพาะเลียงสั ตว์น าจืดลาพูน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อดาเนินการยื่นขอรับการ
รับ รองเข้าระบบอิเล็ กโทรนิก ของกองพัฒ นาระบบการรับรองมาตรฐานสิ นค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
(กมป.)

/3.5.1.๔ โครง...
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3.5.1.๔ โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)
- ลงพืนพืนที่ติดตามและประเมินผล จานวน ๑๐ ราย
- รายงานสรุป ผลการประเมิน ส่ งกองวิจัยและพั ฒ นาการเพาะเลี ยงสั ตว์นาจืด เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๖๒
3.5.1.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่
- กาหนดการทัศ นศึก ษาดูงานระบบส่ งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ระหว่างวันที่ ๗-๙
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สหกรณ์ผู้เลียงปลานิลในกระชังอ่างเก็บนาเขื่อนลาปาว อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลียงกุ้งก้ามกราม ตาบลบัวบาน อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
3.5.1.๖ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- ลงพืนที่เยี่ยมเยียน ให้คาแนะนาเกษตรกร
- ผลการดาเนินงานเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ทังหมด ๗๒ ราย
- มาตรฐาน Safety Level ๗๐ ราย และ มาตรฐาน Gap ๒ ราย
3.5.1.๗ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
- อยู่ระหว่างดาเนินการสรุปผลร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรู้เพิ่มขึน ตาม
ตัวชีวัดที่ ๑๐
3.5.1.8 งบพัฒนาจังหวัดลาปาง ประจาปี ๒๕๖๒
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินสู่มาตรฐานความปลอดภัย
- ส่งมอบปัจจัยการผลิตเสร็จเรียบร้อย
- เยี่ยมเยียน ติดตามผล และให้คาแนะนาเกษตรกร
๒. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ามูลค่าสูงในบ่อดิน
- ส่งมอบปัจจัยการผลิตเสร็จเรียบร้อย
- เยี่ยมเยียน ติดตามผล และให้คาแนะนาเกษตรกร
๓. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้าพื้นบ้านในพื้นที่เกษตรปลอดภัย
- อยู่ระหว่างส่งมอบปัจจัยการผลิต
4. งานอื่นๆ
- สรุปผลการดาเนินการตามตัวชีวัดที่ ๑๔ ระดับความสาเร็จของการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด /กลุ่ม
จังหวัด /ภาค/หน่ ว ยงานอื่น ในปี งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดส่ งส่ งกองแผนงาน เมื่อวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๖๒
- จัดทาแผนงานโครงการเสนอของบภาค (ภาคเหนือตอนบน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ
ส่งเสริมการเลียงสัตว์นาอินทรีย์ในพืนที่ภาคเหนือตอนบน จัดส่งให้สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๑ เชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- จัดทาแผนงานโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดส่งให้จังหวัดลาปาง เมื่อวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๒
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3.5.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึนวันวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2 ตาบลแม่วะ อาเภอเถิน
จังหวัดลาปาง
2. จังหวัดลาปางเคลื่อนที่
- จังหวัดลาปางเคลื่อนที่ ประจาเดือน สิงหาคม 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน
ทุ่งฮัววิทยา หมู่ที่ 4 ตาบลทุ่ งฮัว อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง และวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หน่วย
อนุรักษ์และจัดการต้นนาห้วยแม่พริก (บ้านปางยาว) หมู่ที่ 8 ตาบลแม่พริก อาเภอแม่พริก
3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทังหมด จานวน 1,230 ราย ไม่มีบ่อ
จานวน 45 ราย ไม่ขอรับปลา จานวน 2 ราย คงเหลือ 1,185 ราย (มอบปัจจัยครบ)
- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทังหมด จานวน 1,407 ราย ไม่มีบ่อ
จานวน 14 ราย เสียชีวิต 16 ราย คงเหลือ 1.391 ราย คงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับ ปัจจัยการผลิตเกษตรกร
อาเภอแม่ทะ จานวน 262 ราย
4. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ด้านการประมง)
- โครงการธนาคารฯ ปี 2560 การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
5. การรับคาขอขึ้นทะเบียนชาวประมง
- การรับคาขอขึนทะเบียนชาวประมง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 จานวน 576 ราย
6. การแจ้งเตือนเกษตรกรในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงและแผนการช่วยเหลือเกษตรกร
- ขอให้ ประมงอาเภอประชาสัมพันธ์ ลงพืนที่สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้ เพาะเลียงสั ตว์นารวมถึงข้อควร
ปฏิบัติในการเลียงสัตว์นา การเฝ้าระวัง หนังสือที่ ลป 0007/ว 38191 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
7. ผลการออกใบอนุญาตการเลี้ยงปลาในกระชัง
- ผลการออกใบอนุญาตการเลียงปลาในกระชังหลังได้ประกาศห้วงเวลาให้มายื่นคาขอรับใบอนุญาต ได้ประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษา (เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562)
3.5.3 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
1.การเบิกจ่ายงบประมาณ และ การวางแผนเบิกจ่ายงบประมาณ
- เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ทันตามกาหนด
๒.ผลการสารวจสถิติ และ การปรับปรุงทะเบียนฟาร์ม/สารวจรายได้หนี้สิน
- สารวจรายได้หนีสิน ในการกรอกข้อมูลสารวจรายได้หนีสิน เกิน 95%
3.5.4 ประมงอาเภอ
3.5.4.1 รายงานผลการปฏิ บั ติงานของส านั ก งานประมงอาเภอ ประจาเดื อน กรกฎาคม 2562 (ตาม
เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ.................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
(ไม่มี)
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ.................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ไม่มี)
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/มติที่ประชุม...
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ.................
เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายทศพร เปี้ยอุ๊ด)
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพรสุดา จันทร์เที่ยง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

