รายงานการประชุมข้าราชการหน่วยงานกรมประมงจังหวัดลาปาง
ครั้งที่ 10/2562
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 25๖2 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมรากกล้วย สานักงานประมงจังหวัดลาปาง ศาลากลางจังหวัดลาปาง ชั้น 3
…………………………………………..………..
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายอาพล จินดาวงค์
2. นายอรรถพล โลกิตสถาพร
3. นายชูศักดิ์ จงงาม ปฏิบัติหน้าที่
4. นายสมรรถชัย ทองคาชุม
5. นางพรทิพย์ นวลอนงค์
6. นางมณีกร ทิพยศักดิ์
7. นายชานาญ ใจช่วย
8. นางจันทนา ขันธ์เล็ก
9. ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์ ทับไทร
10. นายเกริกกฤษณ์ ศรีวิทยา
11. นายสิทธิชัย แจ่มสว่าง
12. นางสาวสุธาสินี ทองอ่อน
13. นางสุกัญญา เสาธง
14. นายมณเฑียร กันธิยะ
15. นางจรรยารักษ์ ประจักษ์
16. นางสาวพรสุดา จันทร์เที่ยง
17. นางสาวมนธิรา ไชยวงค์
18. นายชินวัฒน์ จิน๊ะหล้า
19. นายทศพร เปี้ยอุ๊ด

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

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายพศิน เครือคา
ประมงอาเภอแจ้ห่ม
ไปราชการ
รายชื่อผู้ร่วมประชุม
1. นางจุฑาทิพย์ โลกิตสถาพร นักวิชาการประมงชานาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดลาปาง
2. นายพลาธิป อภินันท์ศิริ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
3. นายธรรมรัตน์ ติ๊บประสอน จ้างเหมาโครงการระบบส่งเสริมเกษตร (แปลงใหญ่)
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
นายอาพล จิน ดาวงค์ ประมงจังหวัดลาปาง ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดลาปาง
- หัวหน้าส่วนที่ย้ายมาใหม่ประกอบด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง นายสิธิชัย
จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง นายโอวาท ทองบ่อ
มะกรูด จัดหางานจังหวัดลาปาง นายปรารภ ลิไธสง พาณิชย์จังหวัดลาปาง นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สานักงานลาปาง
และนางจารุพร จันทร์ขาว ผอ.สานักงาน ธกส.จังหวัดลาปาง
/ผู้ว่าราชการ...
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- ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางมีแนวคิดที่ต้องการพัฒ นาจังหวัดลาปางคือ ต้องการให้จังหวัดลาปางเป็นเมือง
ท่ อ งเที่ ย วในอั น ดั บ ต้ น ๆของหั ว เมื อ งรอง โดยเน้ น ในด้ า นท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ เชิ งประเพณี ศิ ล ปะ ศาสนา
(แนวอนุรักษ์นิยม) จะต้องทาให้เมืองลาปางสะอาด ปลอดภัย และการเชื่อมต่อ มีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ยก
รายได้ต่อหัวให้มากกว่า 120,000 บาท และการแก้ไขปัญหาหมอกควันให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี ให้ทุกส่วนราชการ
สรุปผลงานเป็นรายเดือนแจกจ่ายเป็นเอกสารให้กับหัวหน้าส่วนที่มาร่วมประชุม หากเป็นผลงานเด่นให้นามาเล่าให้ที่
ประชุมได้รับ ทราบ การประชุมเรื่องสาคัญกรณีหัวหน้าส่วนไม่ได้เข้าประชุมเองเพราะติดราชการอื่นที่สาคัญควรให้
หั ว หน้ ากลุ่ มที่ ตัดสิ น ใจได้เข้าประชุ มแทน และต้ องการให้ ทุกหน่ว ยจัดให้ มี ตรวจสุ ขภาพประจาปี ของบุ คลากรใน
หน่วยงาน
- ก าหนดการออกหน่ ว ยบริ ก ารตามโครงการจั ง หวั ด ล าปางเคลื่ อ นที่ ใ นเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2562
จัดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร ให้ทุกส่วนพร้อมให้บริการในเวลา
08.00 น.
๑.๒. การประชุ ม กับ รองผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด ลาปาง(นายสิ ธิ ชั ย จิ น ดาหลวง)ที่ ก ากั บ ดู แลหน่ ว ยงานสั งกั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเวียงละกอน
- ในภาพรวมต้องการให้ผลักดันในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต แม้จะเป็นเรื่องยากก็ตาม การสร้างมูลค่าเพิ่มของ
สินค้าเกษตร เช่น สร้างรูปลักษณ์ใหม่ๆ เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ที่มีตลาดกว้าง การบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะโดด
เด่น การมีเรื่องราวของสินค้า (Story) สินค้าที่ระบุ GI การแปรรูปอื่นๆ และยึดหลักตลาดนาการผลิต รวมทังการผลิต
แบบพันธะสัญญายังจาเป็นอยู่แต่ต้องเป็นธรรมกับทังสองฝ่าย การของบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องมีเป้าหมายใน
เชิ งยุ ท ธศาสตร์ ที่ ชั ด เจนมี ตั ว ชี วัด ที่ ส ามารถวั ด ได้ อย่ าของบประมาณเพี ย งเล็ ก น้ อ ยที่ มี งบปกติ จ ากกรมต้ น สั งกั ด
ดาเนินการอยู่แล้ว เบอร์มือถือท่านรองฯสิธิชัย จินดาหลวง 089-2033804
- ในด้านประมงรองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางมีข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มจานวนเกษตรกรเลียงปลายังชีพเป็นแบบ
พาณิชย์ให้มากขึน ปลาสวยงามน่าสนใจที่สามารถส่งเสริมให้แก่เกษตรกรได้ ปลารากกล้วยหากส่งเสริมได้ให้แนะนา
เกษตรกรเลียงซึ่งผอ.อรรถพล โลกิตสถาพร ได้ให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างการทดลองเลียง ส่วนการเลียงปลากระชังในเขื่อน
กิ่วลมให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันการร้องเรียนตามมาภายหลัง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
เริ่มต้นให้ อปท.ช่วยเหลือก่อนเป็นลาดับแรก
- คาสั่งกรมประมงที่ 842/2562 ลว.10 ตุลาคม 2562 มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตาม
เร่งรัดการปฏิบัติงาน โดยมีนายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบการตรวจราชการเขต 15
- คาสั่งกรมประมง ที่ 861/2562 ลว.17 ตุลาคม 2562 กาหนดอานาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมประมงใน
การสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (นายอรุณชัย พุทธเจริญ : กองกฎหมาย กองตรวจการประมง ฯลฯ
ติดตามงานภาคใต้/ชายแดนใต้ นายบรรจง จานงศิตธรรม : กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน ฯลฯ ติดตามงาน
ภาคเหนือ นายถาวร จิระโสภณรักษ์ : กองวิจัยและพัฒนาประมงนาจืด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ฯลฯ ติดตามงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิชาญ อิงศรีสว่าง : กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ : ติดตามงานภาคตะวันออกและภาคกลาง)
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ.................
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/25๖2 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 25๖2 เวลา ๑3.30 น.
มติที่ประชุม : …..……….รับรอง.................
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ระเบี ย บ ว าระ ที่ 3 ข้ อ ห า รื อ ค ณ ะก รรม ก า รขั บ เค ลื่ อ น น โย บ าย ข อ งก รม ป ระม งระดั บ จั งห วั ด
(Fisheries Co-ordinator)
3.1 ประมงจังหวัดลาปาง
000000
3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดลาปาง
3.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดลาปาง
3.3.1 รายงานผลผลคดีเกี่ยวกับการประมง ประจาเดือน กันยายน 2562 จานวน 2 คดี
- วันที่ 1 กันยายน 2562 ข้อหาลักลอบใช้เครื่องมือที่เป็นข่ายกางกันทางเดินสัตว์นาหรือเป็น อุปสรรคต่อ
การเจริญเติบโตของสัตว์นา ในที่จับสัตว์นาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 63,143 และ 169 ของกลาง โต่งเต้นขนาดความกว้าง 1.5
เมตร ยาว 2 เมตร จานวน 13 ชุด และ สัตว์นาเบญจพรรณ จานวน 1 กิโลกรัม สถานที่เกิดเหตุ ตาบลแม่
ปุ อาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง
- วันที่ 1 กันยายน 2562 ข้อหาลักลอบใช้เครื่องมือที่เป็นข่ายกางกันทางเดินสัตว์นาหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การเจริญเติบโตของสัตว์นา ในที่จับสัตว์นาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 63,143 และ 169 ของกลาง โต่งเต้นขนาดความกว้าง 1.2
เมตร ยาว 2 เมตร จานวน 20 ชุด สถานที่เกิดเหตุ ตาบลเถินบุรี อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
3.3.2 วันที่ 19 กันยายน 2562 หน่วยป้องกันฯ เข้าพืนที่เฝ้าระวังมวลนาจากลาห้วยแม่ก๋งล้นทะลัก เบื่องต้น
พบห้องครังชาวบ้านทรุดและช่วยขนย้ายสิ่งของขึนที่สูง
3.4 ข้อหารือของหัวหน้ากลุ่มฯ/ประมงอาเภอ กับ ศูนย์วิจัยฯประมงลาปาง/หน่วยป้องกันฯลาปาง
(ไม่มี)
3.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค หก./หฝ./ปอ.
3.5.1 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
- การเตรียมการคัดเลือกศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายใหม่ ปี ๒๕๖๓ อาเภอละ ๑ แห่ง รวม ๑๓ แห่ง
- รอแจ้งแผนการดาเนินงาน/งบประมาณ จากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- เป้าหมาย ๓๐๐ ราย ประมงอาเภอแจ้งรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ดังนี
อาเภอเมืองลาปาง ๕๐ ราย อ.แม่ทะ ๕๐ ราย อ.เกาะคา ๒๕ ราย อ.เสริมงาม ๒๕ ราย
อ.แจ้ห่ม ๕๐ ราย อ.แม่เมาะ ๑๘ ราย อ.ห้างฉัตร ๒๒ ราย อ.เถิน ๔๐ ราย และ อ.งาว ๒๐ ราย
- กลุ่มพัฒนาฯ รวบรวมตรวจสอบ และส่งข้อมูลให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด เมื่อวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
- กลุ่มพัฒนาฯ เตรียมแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ มอบให้อาเภอตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ ขอให้
ดาเนินการรับสมัคร กรอกข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์ม
- รอแจ้งโอนงบประมาณ
๓. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
- เป้าหมาย ๒๐ ราย พืนที่ดาเนินการ ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลาปาง
- กลุ่มพัฒนาฯ เสนอแผนการดาเนินงานโครงการไปยังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด เมื่อวันที่
๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
- แผนงานเดือนพฤศจิกายน กลุ่มพัฒนาฯ ลงพืนที่ชีแจงโครงการ

- รอแจ้งโอนงบประมาณจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด
๔. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri Map)
- กลุ่มพัฒ นาฯ ร่วมกับประมงอาเภอแม่เมาะ ลงพืนที่คัดเลือกเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จของโครงการฯ
รายนางราตรี ไชยเครื่อง เลขที่ ๑๕ ม.๕ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง ปรับเปลี่ยนพืนที่ไม่เหมาะสม (N) นา
ข้าว มาเลียงปลานิล ได้ผลผลิตเฉลี่ย ๒๕๐ กก./ไร่ คิดเป็นมูลค่า ๑๗,๕๐๐ บาท ส่งผลการคัดเลือกให้กองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ปี ๒๕๖๓ เป้ า หมาย ๑๐ ราย พื นที่ ด าเนิ น การ ต.บ้ า นบอม อ.แม่ ท ะ จ.ล าปาง เป็ น พื นที่ N นาข้ า ว
ปรับเปลี่ยนเป็นเลียงปลาในบ่อดิน (บ่อ พด.)
- กลุ่มพัฒนาฯ ร่วมกับ ปอ.แม่ทะ ลงพืนที่สารวจความเหมาะสมและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ และข้อมูลให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด
เมื่อ
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
- รอแจ้งโอนงบประมาณจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด
๕. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่
- แปลงใหม่ ปี ๒๕๖๓ (ปลานิล) พืนที่ดาเนินการ อ.แจ้ห่ม จ.ลาปาง รอผลพิจารณาจากกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลียงสัตว์นาจืด
- แปลงเก่า ปี ๒๕๖๒ โอนงบประมาณงวดแรกมาแล้ว ๓๙,๐๐๐ บาท
- วางแผนอบรมการแปรูปสัตว์นา เสนอแผนไปยังกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นา เมื่อวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อขอเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมสาธิต
๖. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
- ปี ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๗๐ ราย แบ่งเป็น SL ๖๐ ราย GAP ๑๐ ราย ประมงอาเภอแจ้งเป้าหมายการเตรียม
ความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลียงสัตว์นา ดังนี
ปอ.เมืองลาปาง SL ๙ ราย GAP ๑ ราย ปอ.แม่ทะ SL ๗ ราย GAP ๓ ราย
ปอ.เกาะคา SL ๘ ราย GAP ๒ ราย ปอ.แจ้ห่ม SL ๙ ราย GAP ๑ ราย
ปอ.แม่เมาะ SL ๙ ราย GAP ๑ ราย ปอ.เถิน SL ๙ ราย GAP ๑ ราย ปอ.งาว SL ๙ ราย GAP ๑ ราย
- กลุ่มพัฒนาฯ เสนอแผนการปฏิบัติงานรายเดือนไปยังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด เมื่อวันที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
- กลุ่มพัฒนาฯ มอบแบบฟอร์มใบรับสมัครและและแบบคาขอรับรองมาตรฐานฟาร์มให้ประมงอาเภอแล้ว
ขอให้กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดส่งให้สานักงานฯ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อ
กลุ่มพัฒนาฯ ได้วางแผนลงพืนที่เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลียงสัตว์นา ตาม
มาตรฐานขันปลอดภัย (Safety Level) และมาตรฐาน GAP ต่อไป
- แจ้งงบประมาณทังปี ๒๓,๐๐๐ บาท โอนงวดแรก ๑๓,๘๐๐ รอโอนงบประมาณ
๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
- เสนอพืนที่ดาเนินการ ๒ แห่ง เป้าหมาย ๑๖๐ ราย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑. พืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (แม่งาวฝั่งซ้าย) อ.งาว จ.ลาปาง เป้าหมาย ๑๐๐ ราย
๒. พืนที่นิคมสร้างตนเองกิ่วลม ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง เป้าหมาย ๖๐ ราย
- รอแจ้งแผนการดาเนินงาน/งบประมาณ จากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
๘. งานอื่นๆ
- เสนอรายชื่อกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์นาบ้านสามัคคี ม.๕ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลาปาง ไปยังกองวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูป
สัตว์นา ยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์นาของกลุ่มเกษตรกร มีสมาชิกจานวน ๑๐ ราย

- เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบพัฒนาจังหวัด
ปี ๒๕๖๔) จานวน ๓ โครงการ งบประมาณรวม ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
3.5.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
1. แผนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ปี 2562
- ไม่มีการสนับสนุนพันธุ์ปลา
2. การขึนทะเบียนชาวประมง
- การขึนทะเบียนชาวประมง ประจาปีงบประมาณ 2562 ขึนทะเบียนทังหมด 706 คน ข้อมูล ณ วันที่ 17
ต.ค.2562 และทาการขึนทะเบียนชาวประมง ประจาเดือน ต.ค. 62 จานวน 74 คน และข้อมูลของผู้ที่ขึน
ทะเบียน จานวน 636 สถานะเสร็จสมบูรณ์
3. ความก้ า วหน้ า การช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในห้ ว งเดื อ นกั น ยายน - ตุ ล าคม 2562
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง การช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
- อาเภอเมืองปาน ม.12 ต.แจ้ซ้อน จานวน 2 ราย งบประมาณ 3760.25 บาท คชภ. อ.เมืองปาน ให้การ
ช่วยเหลือ
- อาเภอวังเหนือ ม.2,9 ต.ทุ่งฮ้ว จานวน 14 ราย อยู่นอกเขตประกาศ
- อาเภองาว ม.1 ต.บ้านหวด 1 ราย อบต.บ้านโป่ง 4 ราย (รอ อบต. ประชุม) พืนที่ 2.75 ไร่ งบประมาณ
11,618.75 บาท
- อาเภอเมือง ม.5 ต.พิชัย ม.1 6,7,8,13 ต. บ้านเสด็จ จานวน 14 ราย จานวน 16 ราย พืนที่ 6.44 ไร่
งบประมาณ 27,209 บาท
- แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฯ อุทกภัย ปี 62
1. โครงการพั ฒ นาเสริ ม ทางเลื อ ก อาชี พ อาชี พ ด้ า นประมงการเลี ยงปลานิ ล แปลงเพศในบ่ อ ดิ น
เป้าหมายเกษตรกร
2. โครงการสร้ายรายได้จากอาชีพประมงในวงเงิน 506,908 บาท จานวน 1,436 แห่ง ในพืนที่
129 อาเภอ กุ้งขนาด 5 – 7 ซม. จานวน 200,000 ตัว
4. ความก้าวหน้าของการอนุญาตเลียงปลาในกระชัง
- ออกใบอนุ ญ าต อ.งาว 1 ฉบั บ อ.เกาะคา 1 ฉบับ ของอาเภอเมืองในพืนที่ ต.ปงแสนและ ต.ชมพู อยุ่ใน
ขันตอนการขออนุญาตจากรมเจ้าท่า
5. การปรับปรุงข้อมูลแหล่งนา
- ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2556 แหล่งนา 1,275 แห่ง เนือที่

3.5.3 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
3.5.3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562
- การเบิกจ่ายปี 2562 สานักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 3,097,658 บาท การเบิก
งบประมาณ จานวน 3,037,238.33 บาท คงเหลืองบประมาณปี 2562 จานวน 419.67 บาท
3.5.3.2 ผลการสารวจสถิติ และ การปรับปรุงทะเบียนฟาร์ม/สารวจรายได้หนีสิน
- การสารวจรายได้หนีสิน ในการกรอกข้อมูลสารวจรายได้หนีสิน เกิน 95%
3.5.3.3 การตรวจสอบพัสดุประจาปี 2562

ฝ่ายพัสดุได้แจ้งวันและเวลาให้กับกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี เพื่อให้กรรมการเข้าตรวจสอบ
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ.................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
(ไม่มี)
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ.................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
1. การมอบหมายงานให้ข้าราชการและพนักงานราชการถือปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 ตาม
คาสั่งจังหวัดลาปาง ที่ 4827/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ให้ข้าราชการและพนักงานราชการถือปฏิบัติตาม
คาสั่งอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม : …..……….รับทราบ.................
เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นายทศพร เปี้ยอุ๊ด)
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพรสุดา จันทร์เที่ยง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

