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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) 
และประชมุข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  

ครั้งท่ี 4/2564 
วันพฤหัสบด ีที่ 29 เมษายน  2564 เวลา 13.30 -16.30 น. 

ผ่านระบบ Application ZOOM 
--------------------------------- 

ผู้มาประชมุ จ ำนวน 14  คน  
1. นำงสำวมุกมณี มุสิกรัตน ์ รักษำรำชกำรแทน ประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์
2. นำยเมธำ  คชำภิชำติ                 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจดืเพชรบูรณ์ 
3. นำยสมพงษ์ กำรเพิม่                 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจยัและพัฒนำประมงน้ ำจดืชัยภูม ิ
4. นำงสำวสมมำศ  บุญยวง  รักษำกำรแทน หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสรมิอำชีพกำรประมง 
5. นำงสำวปิยะนันท์  วงษ์ลำ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ 
6. นำยสำยัน  อำสำวัง  ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ 
7. นำงสุภำรตัน์  ศรีสังข ์  ประมงอ ำเภอชนแดน 
8. นำงณิชปภำ  สำรำรักษ์  ประมงอ ำเภอหล่มสัก 
9. นำงสำววำริน  อ่วมเทศ  ประมงอ ำเภอวิเชียรบุร ี
10. นำงโสภำ  พยัคฆเดช  เจ้ำพนักงำนประมงปฏิบัติงำน 
11. นำงสำววิมลรัตน์  พิมพำ  เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน 
12. นำงกัลยณฏัฐ์  ศรีนวลขำว นักวิชำกำรประมง (พนักงำนรำชกำร) 
13. นำงสำวสุดำรัช  แก้วอ ำภำ เจ้ำหน้ำท่ีประมง (พนักงำนรำชกำร) 
14. นำงจำรุวรรณ แจ่มผล  เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล (พนักงำนรำชกำร) 
 

 
ผู้ไม่มาประชมุ จ ำนวน  2 คน  
 

1. -                      หัวหน้ำหน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจืดเขื่อนป่ำสกัชลสิทธ์ิ สระบุรี (ติดรำชกำร) 
2. นำงสำวอรวรรณ พันนุ้ย  นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร (ลำคลอด) 
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เริ่มประชมุ 
เวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทน ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. เนื่องด้วย ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง: : ผู้น ำท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 93 (ก.พ.)  ระหว่ำงวันที่  29 มีนำคม - 11 มิถุนำยน 2564 ของ ว่ำที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย 
ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้แต่งตั้ง นำงสำวมุกมณี มุสิกรัตน์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง  เป็นผู้รักษำรำชกำร
แทนประมงจังหวัด 
 2. ค ำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 779/2564 ลงวันที่ 20 เมษำยน  2564 เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรแทนในต ำแหน่ง 
มอบหมำยให้ นำงสำวสมมำศ  บุญยวง ต ำแหน่งประมงอ ำเภอศรีเทพ  มำปฏิบัติหน้ำที่ต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำร
ประมง อีกหน้ำท่ีหนึ่ง 
 3. สืบเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 1019 (Covid-19) จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้มีค ำสั่งและประกำศจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสดังกล่ำว จึงขอให้ทุกท่ำนปฏิบัติตำมค ำสั่งและประกำศจำกจังหวัดเพชรบูรณ์อย่ำง
เคร่งครัด 
มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ) 
นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  เชิญฝ่ำยเลขำนุกำร แจ้งรำยงำนกำรประชุมครั้ งที่ผ่ำนมำให้ที่ประชุมทรำบและรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา (หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 
  เรียนท่ำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ส ำหรับรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 
มีนำคม  2564  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 30 หน้ำ ขอให้ทุกท่ำนตรวจสอบรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้ทุกท่ำนแล้ว ถ้ำมีข้อผิดพลำดต้องกำรแก้ไข
หรือเพิ่มเติมรำยละเอียดส่วนใดแจ้งแก้ไขได้ หรือภำยหลังหำกตรวจพบโปรดแจ้งกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์เพื่อแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 
 

4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์  
นายเมธา  คชาภิชาติ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุม

ทุกท่ำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนเมษำยน 2564 ให้ที่ประชุมทรำบ 
ดังนี้             

1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า การปฏิบัติงาน ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด  แผน 6,400,000 ตัว ผล 3,050,500 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 47.66 

1) ปล่อยปลำ 770,000  ตัว 
2) ปล่อยกุ้ง จ.เพชรบูรณ์  750,000 ตัว 
3) ปล่อยกุ้ง จ.พิษณุโลก  650,000 ตัว 
4) ปล่อยกุ้ง จ.เลย 200,000 ตัว 

        งบประมาณ  

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 

ค่ำตอบแทน 338,000 305,722.99 32,277.01  

ค่ำสำธำรณูปโภค 342,300 300,038.40 42,261.60  

รวม 680,300 605,761.39 74,538.61 89.04 
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2. สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง จำกแผนที่ตั้งไว้ ในเดือน เมษำยน – พฤษภำคม 2564 จะมีกำรส่งมอบ
พันธุ์ปลำให้แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

หน่วยงาน หน่วยวัด 
ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า เกษตรกร 

แผน ผล 

ศพจ.เพชรบูรณ ์
ตัว (ลูกปลำขนำด 3-5 เซนติเมตร) 330,000 - 

รำย (รำยละ 2,000 ตัว) 165 - 
         งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 92,500 82,239 10,261 88.91 

3. โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
หน่วยงาน กิจกรรม แผนรวมการปฏิบตัิงาน (ตัว) ผลการปฏิบตัิงาน (ตัว)  ร้อยละ  

ศพจ.เพชรบูรณ ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์สตัว์น้ ำจืดของไทย 1,000,000 130,000 13 
       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 130,100 112,266.06 17,833.94 86.29 

4. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็ก อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจำกสถำนณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้มีกำรเลื่อนในส่วนของกิจกรรมกำรอบรมออกไปก่อนจนกว่ำจะสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะดีขึ้น 

หน่วยงาน กิจกรรม แผนรวมการปฏิบัติงาน ผลการปฏบิัติงาน 
ศพจ.เพชรบูรณ ์ ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ ำ (ตัว) 

   - ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ำ 
   - แจกพันธุ์สัตว์น้ ำ 

500,000 
233,000 
267,000 

- 
- 
- 

ส่งเสริมกำรเลีย้งปลำในบ่อดิน 15 - 
ส่งเสริมกำรเลีย้งกบในกระชังบก 10 - 
มอบพันธุ์สัตว์น้ ำให้แก่เกษตรกร 100 - 
กิจกรรมประมงโรงเรยีน (แห่ง) 2 - 
ฝึกอบรม (รำย) 25 25 

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 248,500 125,166.50 123,333.50 50.37 

5. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 

หน่วยงำน 
ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ ำและปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำ 

(ขนำด 2-3 เซนติเมตร) 
ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ  

แผน (ตัว) ผล (ตัว) แผน (แห่ง) ผล (แห่ง) 
ศพจ.เพชรบูรณ ์  50,000  - 1  - 

      งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 34,300 1,440.00 32,860 4.20 
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6. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม 

แปลงปี2562 
ปลำตะเพียนขำว ต.นำสนุ่น  

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ ์

แปลงปี 2564 
ปลำตะเพียนขำว ต.ชุมแสงสงครำม 

อ.บำงระก ำ จ.พิษณโุลก 

แผน (รำย) ผล (รำย) แผน (รำย) ผล (รำย) 

1. แนะน ำ ส่งเสรมิให้ควำมรู้ด้ำนจุลินทรีย์ ปม.1  41 41 35 35 

2. สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 41 41 35 35 

3. สนับสนุนสตัว์น้ ำพันธุ์ด ี - - 35 18 

4. ให้กำรรับรองมำตรฐำนฟำรม์ (GAP กรมประมง) - - 35 - 

              งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 87,100.00 67,405.88 19,694.12 77.39 

     

7. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

หน่วยงำน กิจกรรม 
แผนรวมกำร
ปฏิบัติงำน 

(รำย) 

ผลกำรปฏิบตัิงำน 
(รำย) 

 

ศพจ.เพชรบูรณ ์    
 -ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้

ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลีย้งจระเข้ 
 

6 4 

- ส ำนักงำนประมงจังหวัดพิษณุโลก 22 - 

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 7,420 - 7,420 - 

 
8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมเยำวชนนักเพำะเลี้ยง) 

หนว่ยงาน กจิกรรม 
แผนรวมการ
ปฏบิตังิาน 

ผลการปฏบิตังิาน 

ศพจ.
เพชรบูรณ ์

-สมัครและคดัเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ (อายุ 15-24 ปี) 18 ราย 18 ราย 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตูรการ “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสตัว์น้า้” 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจดื  18 ราย 18 ราย 
-ผลิตและสนับสนุนพันธุส์ัตว์น้้าจดืให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการ
ฝึกอบรมฯ (รายละ 3,000 ตัว) 54,000 ตัว 54,000 ตวั 
-ติดตามการใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากฝึกอบรมน้าไป
พัฒนาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 18 ราย - 

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 31,600 23,605.00 7,995 74.70 
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9. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

หน่วยงำน กิจกรรม 
แผนรวมกำร
ปฏิบัติงำน 

ผลกำร
ปฏิบัติงำน 

ศพจ.เพชรบูรณ ์ - ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
- รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 140 รำย 140 รำย 
- รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรุน่ใหม่เข้ำร่วมโครงกำรฯ (อำยุ 17-45 ปี) 15 รำย 15 รำย 
- ประเมินศักยภำพของเกษตรกรก่อนเข้ำร่วมโครงกำรและกำรประเมินควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำศักยภำพ 155 รำย - 
- ฝึกอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และทักษะด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพื่อ
พัฒนำศักยภำพเกษตรกรทั่วไป 140 รำย - 
- ฝึกอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และทักษะและกำรประยกุต์เทคโนโลยีมำ
ใช้พัฒนำด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำจืดแก่เกษตรกรรุ่นใหม ่

15 รำย - 

-  ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สตัว์น้ ำจืดให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ (รำยละ 2,000 
ตัว) 

280,000 ตัว - 

- ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สตัว์น้ ำจดืให้เกษตรกรรุ่นใหม่ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ (รำยละ 
2,000 ตัว) 

30,000 ตัว - 

- ส่งเสริมกำรพัฒนำน ำเทคโนโลยมีำประยุกต์ใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำร
บริหำรจดักำรและกำรตลำดแกเ่กษตรกรเพื่อพัฒนำให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 

4 รำย - 

- ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรทั่วไป 140 รำย - 
-  ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรรุ่นใหม่ 15 รำย - 

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 127,300 - 127,300 - 

 

10. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรม: ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  (สัตว์น้ าบริโภคและสัตว์น้ าสวยงาม) กำรตรวจประเมินมำตรฐำนฟำร์ม  

ประเภท ต่ออำยุ ฟำร์มใหม ่ ติดตำม ตรวจวิเครำะห์ปจัจัยกำรผลิต สุ่มเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

SL 42 45 60 58 56 47 

366 166 223 117 
GAP 45 9 30 26 9 - 

โรงเพำะฟัก     1 - 

ปลำสวยงำม     1 1 

รวม 87 54 90 84 67 49  

              งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 152,700 120,316.80 32,383.20 78.79 
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11. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรม 
แหล่งน้ ำ ปี 2561 

(พิษณุโลก) 
แหล่งน้ ำ ปี 2562 

(เพชรบูรณ์) 
แหล่งน้ ำ ปี 2564 

(พิษณุโลก) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. อนุบำลปลำหรือเลี้ยงปลำเพื่อจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เข้ำกองทุน
ธนำคำร 

- - - - 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

2. ปล่อยพันธุส์ัตว์น้ ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสตัว์น้ ำในแหล่งน้ ำชุมชน
เป้ำหมำยโครงกำรฯ  

- - - - 80,000 ตัว 20,000 

3. ประเมินผลผลติสัตว์น้ ำก่อนปลอ่ย และตดิตำมกำรเจริญเติบโตของ
สัตว์น้ ำหลังปล่อยทุก 2 เดือน 

- - - - 3 ครั้ง 2 ครั้ง 

4. จับสตัว์น้ ำขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีกำรประเมินผลจับและมูลค่ำสตัว์
น้ ำท่ีจับใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำชุมชนเป้ำหมำยโครงกำรฯ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

            งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 58,000 39,340 18,660 67.83 

12. สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ (แผนเกษตรยั่งยืน) 

กิจกรรม หน่วยวัด แผน ผล 
สนับสนุนปัจจัยกำรผลติ 
(พันธุ์ปลำกินพืชขนำด 5 เซนตเิมตร 24,000 ตัว) 

รำย 16 - 

ตรวจประเมินฟำร์ม (อินทรีย์) รำย 10 - 
       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 36,200 500 35,700 1.38 

13. บุคลากรภาครัฐ      
             งบประมาณ 

หน่วยงำน/กิจกรรม งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
-ค่ำตอบแทน 
-ค่ำใช้สอย 

3,564,050 
120,640 

3,118,465 
100,232 

445,585 
20,408  

รวม 3,684,690 2,753,905.00 465,993 87.35 
 

14. เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

หน่วยงำน 
จ ำนวนสัตว์น้ ำ(ตัว) เงินโอน รำยจ่ำย รำยได ้ คชจ.รวม/

รำยได้รวม 
เบิกจ่ำยร้อยละ 

แผน ผล      
ศพจ.เพชรบูรณ ์ 4,226,240.00 1,577,765 1,185,800 581,772.41 433,183 134.30 49.06 

        มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ 
      นายสมพงษ์ การเพ่ิม   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ  เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุม

ทุกท่ำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนเมษำยน 2564 ให้ที่ประชุมทรำบ  
ตำมค ำสั่งกรมประมงที่ 825 ลงวันท่ี 24 ก.ย. 2563 ได้ก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยในปละหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ

หน่วยงำนภำยในฯ และมอบหมำยศูนย์ฯ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในเดือนเมษำยน 2564 ยังไม่มีกำรเข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่ในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ        

4.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 
            - ติดราชการ - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ขอขอบคุณหน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ท ำให้งำนโครงกำรด้ำนกำร
ประมงของจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ละโครงกำรด ำเนินกำรได้เป็นอย่ำงดี  และเมื่อมีกำรจัดประชุมครั้งต่อไป หำกหน่วยงำนหรือท่ำนใดที่ไม่
สะดวกเข้ำร่วมประชุม สำมำรถส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์บันทึกผลกำรปฏิบัติงำนในรำยงำน
กำรประชุมได้ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
นางสาวสมมาศ  บุญยวง รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
 เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำเดือนเมษำยน 2564 ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

 1. พัฒนำเกษตรกรเครือข่ำยด้ำนกำรประมง 
      1.1 คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ำยด้ำนกำรประมง 
      1.2 ส่งเสรมิองค์ควำมรู้พัฒนำเกษตรกรเครือข่ำย 
      1.3 สนับสนุนปัจจยักำรผลติ 
 2. พัฒนำผู้น ำเครือข่ำยเศรษฐกิจพอเพียง 
       2.1 คัดเลือกเกษตรกรผู้น ำ 
       2.2 ส่งเสรมิองค์ควำมรู้พัฒนำเกษตรกรผู้น ำ 
       2.3 สนับสนุนปัจจยักำรผลติ 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ครือข่ำยเกษตรกรแบบมี
ส่วนร่วม 

 
รำย 
รำย 
รำย 
 
รำย 
รำย 
รำย 
ครั้ง 

 
165 
165 
165 
 
11 
11 
11 
11 

 
165 
165 
ด ำเนินกำรเดือน พ.ค. 64 
 
1 
2 รำย อ.ชนแดนและวังโป่ง 
ด ำเนินกำรเดือน พ.ค. 64 
ด ำเนินกำรเดือน มิ.ย. 64 

สรุปรำยงำนภำยใน 
15 วัน หลังจำก
วันท่ีด ำเนินกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ให้กับผู้น ำเครือข่ำย 
จ ำนวน 11 รำย
(ด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จก่อนมอบปัจจัย
กำรผลิต เดือน พ.ค. 
64) 

           พ้ืนที่ด าเนินการ ในพื้นที่ 10 อ ำเภอๆ ละ 15 รำย อ ำเภอเขำค้อ , อ ำเภอหล่มสัก ,  อ ำเภอหล่มเก่ำ , อ ำเภอหนองไผ่,   
อ ำเภอวิเชียรบุรี, อ ำเภอชนแดน, อ ำเภอวังโป่ง, อ ำเภอศรีเทพ, อ ำเภอบึงสำมพัน ยกเว้น อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 30 รำย ซึ่งทุกอ ำเภอได้
ด ำเนินกำรคัดเลือกครบทุกอ ำเภอเรียบร้อยแล้วโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านประมง 

กิจกรรม หน่วย
วัด 

เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

1. เตรียมควำมพร้อมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
(รำยเดมิ) 

รำย 
 
 

16 
 
 

เกษตรกร ปี 63 จ ำนวน 16 รำย 
 
 

 
 

รำยละ 
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2. ประชุม/อบรมเกษตรกรด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรยี ์
3. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  
(พันธุ์ปลำ/ปัจจยัอื่น) 
4. สรำ้งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
อินทรีย์ 
 

รำย 
 

รำย 
 

รำย 

16 
 

16 
 

16 

16 รำย 
 
- 
 
16 รำย 
** ยื่นค ำขอกำรรับรองตำมมำตรฐำน
อินทรีย์ แล้ว จ ำนวน 10 รำย  
** อยู่ระหว่ำงกำรรอกำรตรวจประเมิน
ฟำร์ม ของหน่วยรับรอง 

2 ครั้ง 
**ส่ง 

Pre-test 

         พ้ืนที่ด าเนินการ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 16 รำย พ้ืนท่ี 73.50 ไร่ ในพ้ืนท่ีดังนี้ อ.ศรีเทพ 3 รำย,   อ.วิเชียรบุรี 6 รำย  
อ.วังโป่ง  1 รำย,   อ.หล่มเก่ำ  3 รำย, อ.เมืองเพชรบูรณ์ 3 รำย  

2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนำคุณภำพสินค้ำประมงสู่มำตรฐำน  

กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

 1. เตรยีมควำมพร้อมเกษตรกรเขำ้สู่
มำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำจืด 
(รำยใหม่) 
2. ส่งค ำขอรับกำรรับรองของเกษตรกรให้
หน่วยตรวจประเมิน (รำยใหม่) 
 
3. จ ำนวนฟำร์มทีไ่ดร้ับกำรรับรองมำตรฐำน    

รำย 
 
 
รำย 
 
 
รำย 

70 
 
 
70 
 
 
27 

 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
   - มำตรฐำน SL จ ำนวน 40 รำย 
   - มำตรฐำน GAP จ ำนวน 30 รำย 
ด ำเนินกำรส่งค ำขอกำรรับรอง 
   - มำตรฐำน SL จ ำนวน 40 รำย 
   - มำตรฐำน GAP จ ำนวน 30 รำย 
   - มำตรฐำน SL จ ำนวน 28 รำย 
   - มำตรฐำน GAP จ ำนวน 9 รำย  
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตรวจรบัรอง 
   - มำตรฐำน SL จ ำนวน 12 รำย 
   - มำตรฐำน GAP จ ำนวน 21 รำย  

 

3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม แผน ผล หมำยเหต ุ
1. เตรียมกำร 
    1.1 ส ำรวจสภำวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร หลัง ด ำเนินกำร 
2. จัดท ำแผนพัฒนำรำยแปลง 
    2.1 จัดท ำแผนกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรผลิต เพิ่มมูลคำ่ และ
จ ำหน่ำยผลผลิต 
3. พัฒนำองค์ควำมรู ้
    3.1 ถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกร 
4. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
    4.1 สนับสนุนจุลินทรยี์ ปม.1 
5. ส่งเสริมกำรตลำด 
    5.1 ส่งเสริมกำรวำงแผนกำรตลำด/เชื่อมโยงตลำด/กระจำย
สินค้ำ 
6. ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
   6.1 ส่งเสริมกำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ (GAP กรมประมง)  
7. ติดตำมและประเมินผล 
    7.1 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน (ภูมภิำค) 

 
1 แปลง 

 
1 แปลง 

 
 

41 รำย/4 ครั้ง 
 

41 รำย 
 

1 แปลง 
 
 

41 รำย 
 

12 ครั้ง 

 
ก ำลังด ำเนินกำร 

 
1 แปลง 

 
 

41 รำย/2 ครั้ง 
 

41 รำย 
 
- 
 
 

41 รำย 
 

6 ครั้ง 

ครั้งท่ี 3 เมื่อ
วันท่ี 8 เม.ย.

64 
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4. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
      ด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ในระบบ co-farm /up พร้อมแนบเอกสำรรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว  

มีทั้งหมด 3 แปลง ได้แก่ 
4.1. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลำตะเพียนขำวบ้ำนกองทุนที่ดิน  
4.2. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลำนิลห้วยสะแก  
 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีมติในที่ประชุม ไม่สำมำรถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ เนื่องจำกมีแผนกำรผลิตและรำยได้ที่ไม่

แน่นอน อีกท้ังประสบสภำวะแล้ง ขำดแคลนน้ ำ   อำจท ำให้เกิดปัญหำและหนี้สินตำมมำ 
4.3. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลำตะเพียนขำวบ้ำนคลองส ำโรง  
 ด ำเนินกำรจัดเวทีประชุมเพื่อช้ีแจงกลุ่มเกษตรกรในกำรเร่งรัดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จ ำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

กิจกรรม แผน ผล หมำยเหต ุ

1. พัฒนำแปลงเรยีนรูด้้ำนกำรประมง 
    1.1 ศูนย์หลัก 
    1.2 ศูนย์เครือข่ำย 
          1) รำยเดิม (6 : 1) 
          2) รำยใหม่ (1 : 1) 
2. พัฒนำฐำนเรยีนรู้และหลักสูตรด้ำนกำรประมง 
3. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลติด้ำนกำรประมง  (100 รำย/ ศพก.) 
4. ร่วมจดักิจกรรมวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร  (Field day) 
5. สนับสนุนภำรกิจงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล/SC/CoO/OT และงำน
บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 

 
11 ศูนย ์
 
66 ศูนย ์
11 ศูนย ์
11 ศูนย ์
1,100 รำย 
11 ครั้ง 
11 ศูนย ์

 
11 ศูนย ์
 
66 ศูนย ์
5 ศูนย ์
11 ศูนย ์
976 รำย 
3 ครั้ง (หล่มสัก) 
4 ศูนย ์

พัฒนำแปลงเรียนรู้ด้ำน
กำรประมงรำยใหม่ ปี 64 
เป้ำหมำย11 ศูนย์ 
ด ำเนินกำรแล้ว จ ำนวน 5 
ศูนย์ ได้แก่ อ ำเภอเมือง
เพชรบูรณ,์ อ ำเภอหนอง
ไผ,่ อ ำเภอหลม่เก่ำ, 
อ ำเภอศรีเทพ, และอ ำเภอ
เขำค้อ ส่วนอีก 6 ศูนย์ 
อยู่ระหว่ำงกำรจัดสรร
งบประมำณ 

6. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

1. จัดตั้งคณะกรรมกำรประมงโรงเรียน 
2. ปล่อยพันธุส์ัตว์น้ ำในบ่อดิน 
3. แนะน ำและส่งเสรมิกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำ 

รำย 
แห่ง 
ครั้ง 

10 
1 
6 

 - ด ำเนินกำรเดือน ธันวำคม 2563 
 -   
 - ด ำเนินกำรตดิตำมให้ค ำแนะน ำ จ ำนวน 3 ครั้ง   
 - วันท่ี 19 ตุลำคม 2563 สนับสนุนด ำเนินงำน
และส่งมอบพันธุ์กบเพื่อชดเชยกบตำยจำกอำกำร
ตำโปน และชักเกร็ง จ ำนวน 600 ตัว ให้กับทำง
โรงเรียน ส ำหรับนักเรยีนไดฝ้ีกฝนทักษะกำรเลีย้ง
สัตว์น้ ำ และน ำผลผลิตทีไ่ด้มำเป็นอำหำรกลำงวัน  

 

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 
 หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหตุ 

1.คัดเลือกเกษตรกรโดยใช้ฐำนข้อมูลพ้ืนท่ีเป้ำหมำยและ
รำษฎรท่ีได้รับอนุญำต (ข้อมูลจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์) 
2. ชี้แจงรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ให้เกษตรกร
และส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
3. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้เกษตรกรท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรฯ 
4. ติดตำมและให้ค ำแนะน ำ 

รำย 
 

ครั้ง 
 

รำย 
ครั้ง 

31 
 

1 
 

31 
4 

31 
 

1  
 

31 
2 

** สนับสนุนผ้ำพลำสติก 
และกระชังบก                        
(19 ม.ค.64) 

เกษตรกรผู้มีรำยชื่ออนุมัติเป็นผู้
ครอบครองที่ดินในพื้นป่ำสงวนแห่งชำติ  
“ป่ำห้วยน้ ำโจน และป่ำวังสำร” ต ำบลวงั
ชมพู และต ำบลห้วยสะแก อ ำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
** ส่งมอบปัจจยักำรผลิตที่เหลือคือ ปลำ
ดุก 3,600 ตวั และ กบ 2,000 ตัว  
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 64 เรียบร้อยแล้ว 

https://co-farm.doae.go.th/up
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8. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) 

กิจกรรม หน่วย
วัด 

เป้าหมาย ผล หมาย
เหตุ 

 1.  ติดตำมและประเมินผลเกษตรกร 
รำยเก่ำ (ปี 2563) 
พื้นท่ีด ำเนินกำร 
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ ำนวน 4 รำย 
อ ำเภอหล่มเก่ำ จ ำนวน 9 รำย 
อ ำเภอหล่มสัก จ ำนวน 5 รำย 
อ ำเภอบึงสำมพัน จ ำนวน 2 รำย 
อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 8 รำย 
อ ำเภอวิเชียรบุรี จ ำนวน 3 รำย 
อ ำเภอศรีเทพ จ ำนวน 3 รำย 
อ ำเภอหนองไผ่ จ ำนวน 2 รำย 

รำย 36 ด ำเนินกำรติดตำมแล้ว จ ำนวน 28 รำย ได้แก ่
อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 8 รำย 
อ ำเภอหลม่เก่ำ จ ำนวน 9 รำย 
อ ำเภอเมืองเพชรบรูณ์ จ ำนวน 4 รำย 
อ ำเภอหนองไผ่ จ ำนวน 2 รำย 
อ ำเภอหลม่สัก จ ำนวน 5 รำย 
ข้อมูลผลผลิต 
- ประเมินผลผลติรวม 4,432 กิโลกรัม 
- ผลผลิตเฉลี่ยรำยละ 233 กิโลกรัม 
- จ ำหน่ำยกิโลกรัมละ 60 บำท 
 - รำยได้เพิม่ขึ้น 6,540  บำท/รำย 
ด้ำนกำรเลี้ยง เกษตรกรมคีวำมรู้ในกำรเลีย้งสัตว์น้ ำ และมี
ผลผลติด้ำนกำรเลีย้งรวมถึงรำยไดเ้พิ่มมำกข้ึน 
ด้ำนปัญหำอุปสรรค ประสบภยัแลง้ 

 

9. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
9.1ข้อมูลกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมกรำฟท่ีแสดง ดังนี้ 

 
ชุดข้อมลู ที่ 1 เลีย้งแบบยังชีพ-ปลำน้ ำจืด 
ชุดข้อมลู ที่ 2 เลีย้งแบบพำณิชย์-ปลำน้ ำจืด 

9.2 ข้อมูลเกษตรกร (เป้ำหมำย 8,496 รำย) ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 64 

 
 
 

เลี้ยง

แบบยัง

ชีพ-

ปลาน า้

จืด

พืน้ที่

เลี ้ยง (ไร่)

เลี้ยง

แบบ

พาณชิย์-

ปลาน า้จืด

พืน้ที่

เลี ้ยง (ไร่)
รวม (ไร่)

บุคคล

ธรรมดา
นิติบุคคล รวม

ข้ึนทะเบียน

ใหม่
ต่ออายุ ยกเลิก รายการปรับปรุงทะเบียน ยอด 7,614

  เพชรบรูณ์ 8,346 11,152.76 286 3,079.08 10,135.56 8,594 4 8,596 61 1,431 10 4,166

    เมืองเพชรบรูณ์ 1,678 3,215.26 177 2,446.83 566.09 1,836 1 1,837 0 369 1 509

    ชนแดน 645 755.92 1 2 757.92 644 1 645 8 153 2 641

    หล่มสกั 1,024 1,307.56 39 85 1,392.56 1,069 0 1,069 28 240 1 345

    หล่มเก่า 2,007 1,319 1 6 1,324.72 1,989 0 1,989 0 64 0 0

    วิเชียรบรีุ 730 1,016.65 37 140.75 1,157.40 766 1 767 9 241 1 758

    ศรีเทพ 549 596.43 3 7 603.43 552 0 550 12 30 5 536

    หนองไผ่ 618 1,659.96 14 36.25 2,696.21 636 0 636 0 203 0 634

    บึงสามพนั 347 540.17 13 354.25 894.42 360 1 361 2 37 0 360

    น ้าหนาว 16 19.75 0 0 19.75 16 0 16 0 0 0 0

    วงัโป่ง 386 442.76 1 1 443.76 385 0 385 2 94 0 383

    เขาคอ้ 346 279.3 0 0 279.3 341 0 341 0 0 0 0

ภาค/จังหวัด

ข้อมูลเกษตรกร
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      พ้ืนที่ด าเนินการ 11 อ าเภอ  จ านวน   7,614 ราย               
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ ำนวน 1,834  รำย, อ ำเภอเขำค้อ จ ำนวน 341 รำย, อ ำเภอวิเชียรบุรี จ ำนวน 760 รำย, อ ำเภอ

หนองไผ่ จ ำนวน 636 รำย, อ ำเภอหล่มเก่ำ จ ำนวน 1,988 รำย, อ ำเภอน้ ำหนำว จ ำนวน 16 รำย, อ ำเภอหล่มสัก จ ำนวน 1,036 รำย, 
อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 631 รำย, อ ำเภอวังโป่ง จ ำนวน 376 รำย, อ ำเภอบึงสำมพัน จ ำนวน 361 รำย, อ ำเภอศรีเทพ  จ ำนวน 541 
รำย 
      ด าเนินการแล้ว จ านวน 8,496 ราย 

 อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ ำนวน 1,824  รำย , อ ำเภอเขำค้อ จ ำนวน 339 รำย, อ ำเภอวิเชียรบุรี จ ำนวน 758 รำย, 
อ ำเภอหนองไผ่ จ ำนวน 634 รำย, อ ำเภอหล่มเก่ำ จ ำนวน 1,974 รำย, อ ำเภอน้ ำหนำว จ ำนวน 16 รำย, อ ำเภอหล่มสัก จ ำนวน 1,029 
รำย, อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 641 รำย, อ ำเภอวังโป่ง จ ำนวน 384 รำย, อ ำเภอบึงสำมพัน จ ำนวน 361รำย, อ ำเภอศรีเทพ  จ ำนวน 
536 รำย 

10. โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง

 
 

11. โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีเพชรบูรณ์ (มก.พช) 
กำรมอบใบรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์วิถีเพชรบูรณ์ให้แก่เกษตรกรที่ท ำเกษตรอินทรีย์ (มก.พช) เป้ำหมำย 16 รำย  
ข้อมูล ณ วันที่ เดือน เมษำยน 2564  

เดือน ที ่ ช่ือ - สกุล หมำยเลข ด้ำน 

กุมภำพันธ ์ 1 นำงบุญจันทร์ แผนฉลำด 6701-3-0001 ด้ำนประมง (ปลำ) 

 2 นำงสำววิจิตรำ กระทู ้ 6701-3-0002 ด้ำนประมง (ปลำ) 

มีนำคม 3 นำยสัญญำ กองสังข ์ 6701-3-0003 ด้ำนประมง (ปลำ) 

 4 นำยพรชัย กันยำประสิทธ์ิ 6701-3-0004 ด้ำนประมง (ปลำ) 

เมษำยน 5   นำยวินัย สีมำก 6701-3-0005 ด้ำนประมง (ปลำ) 

 6 นำยขจร นำมวงค ์ 6701-3-0006 ด้ำนประมง (ปลำ) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำรว่มประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดอืน

เมษำยน  2564 ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 
1. โครงการธนาคารสินค้าสัตว์น้ า (แหล่งน้ าเก่าปี 2561) เปิดตกปลำ เมื่อวันท่ี 2 เมษำยน 2564 เวลำ 16.00 น. ถึง วันท่ี 4 

เมษำยน 2564 รำยได้ 25,000 บำท 
2. แผนปฏิบัติการโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ตามตาราง ดังน้ี 

 
            โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

 
 

3. สรุปรายชื่อแหล่งน้ าท่ีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

วัน เดือน ปี เน้ือท่ี/ไร่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด กุ้งก้ำมกรำม ปลำตะเพียนขำว ปลำนวลจันท ร์เทศ ปลำย่ีสกเทศ ปลำนิล ปลำสวำย ปลำไน กบ รวม
1 กองร้อย.บก.พล.ม.1 18 พฤศจิกายน 2563 120 2 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 40,000 60,000 100,000

2 แหล่งน ้าสาธารณะต้าบลเพชรละคร 18 พฤศจิกายน 2563 50 10 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 50,000 50,000

3 โครงการหน่วยบ้าบัดทุกข์  บ้ารุงสุข สร้างรอยยิ มให้
ประชาชน

26 พฤศจิกายน 2563 2 โคกมน น ้าหนาว เพชรบูรณ์ 20,000 20,000

4 พิธีสืบชะตาแม่น ้าปสัก 4 ธันวาคม 2563 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 25,000 25,000 50,000

5 วิทยาลัยการอาชพีชนแดน 4 ธันวาคม 2563 3 13 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 8,000 2,000 10,000

6 แม่น ้าป่าสัก 4 ธันวาคม 2563 3 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 5,000 500 5,500

7 เข่ือนล้าตะคอง 6 ธันวาคม 2563 50,000 สีคิ ว นครราชสีมา 50,000 5,000 55,000

8 คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 8 ธันวาคม 2563 บ้านโคก เมือง เพชรบูรณ์ 40,000 40,000

9 สระน ้าสาธารณะวัดหินดาดใหญ่ 9 ธันวาคม 2563 8 6 ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 20,000 20,000

10 สระประมงหมู่บ้าน 22 มกราคม 2564 14 4 โคกปรง วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 4,000 4,000

11 สระน ้าเพ่ือการเกษตรและสาธารณะ 22 มกราคม 2564 12 4 โคกปรง วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 5,000 5,000

12 สระน ้าโรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 22 มกราคม 2564 14 4 โคกปรง วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 4,000 4,000

13 โรงเรียนบ้านซับสวัสด์ิ 22 มกราคม 2564 10 6 โคกปรง วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

14 สระน ้าวัดทุ่งใหญ่ 22 มกราคม 2564 7 5 ทา่โรง วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

15 สระน ้า อบต.ท่าโรง 22 มกราคม 2564 1 12 ทา่โรง วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

16 สระน ้าวัดหนองขนมจีน 22 มกราคม 2564 3 ทา่โรง วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 3,000 3,000

17 อ่างเก็บน ้าห้วยป่าแดง 18 กุมภาพันธ์ 2564 1,200 13 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

ล ำดับท่ี ช่ือแหล่งน้ ำท่ีปล่อย
วันท่ีปล่อย ท่ีต้ัง ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ ำ
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4. ตารางสรุปผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าท่ีได้รับจัดสรร จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (2,000,000 ตัว) 

 
5. ตำรำงสรุปผลกำรปล่อยกุ้งก้ำมกรำมที่ได้รับจัดสรร (1,100,000 ตัว) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
6. ที่จับสัตว์น้ าที่ต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาเพ่ือ

ประกาศเป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 
หมายเหต : ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 
มีนำคม 2564 
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7. แผนการส ารวจสถิติการประมง จากแหล่งน้ าธรรมชาติ ตามตาราง ดังน้ี 

 
8. การส ารวจสถิติการประมง จากแหล่งเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 
หมายเหตุ: ด ำเนินกำรเรียบร้อย เมื่อวันท่ี 30 มีนำคม 2564  

9. ข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)  จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษำยน 2564 

 
หมายเหตุ: ทั้งนี้กลุ่มฯ ขอให้ประมงอ ำเภอด ำเนินกำรจัดส่งแบบฟอร์มยกเลิกกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ควบคุม (กุ้งก้ำมแดงหรือกุ้งเคร์ฟิช Procambarus clarki หรือ Cherax spp 

10. ข้ อมู ล เปรี ยบ เที ยบการปร ะกอบกิ จ ก ารการ เพาะ เลี้ ย งสั ตว์ น้ า ควบคุ ม  ( กุ้ ง ก้ า มแดงหรื อกุ้ ง เ ค ร ย์ ฟิ ช )  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างปี 2561 กับปีปัจจุบัน  ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษำยน 2564 

 
หมายเหตุ : ผู้ประกอบกำร ฯ ยกเลิกกำรเลี้ยง จ ำนวน 420 รำย  คิดเป็นร้อยละ 59.57 
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11. ข้อมูลสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ 
11.1 จระเข้น้ ำจืด (Crocodylus siamensis ) ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษำยน 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
11.2 ซำกจระเข้น้ ำจืด และซำกจระเข้น้ ำเค็ม ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษำยน 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
11.3 ตะพำบหรือปลำฝำ (Amyda cartilaginea) ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษำยน 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
     ประกาศกรมประมง  เรื่อง ข้อก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำควบคุมภำยในเขต

เพำะเลี้ยงสัตวน้ ำ ตำมมำตรำ 77 แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 เริ่มใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 9 
พฤษภำคม 2564 (ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564) เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลกำรเพำะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็น
กิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมให้มีคุณภำพป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรำยต่อผู้บริโภคต่อกิจกำรของบุคคลอื่น อธิบดีกรม
ประมงจึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ 78 (5) และ (7) แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ออกประกำศให้กำรเพำะเลี้ยง
จระเข้ ภำยในเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำท่ีคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดก ำหนด โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 77 แห่งพระรำชก ำหนดกำร
ประมง พ.ศ. 2558  

12. คดีประมง ประจ าเดือน เมษายน 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 
 

สรุปคดีประมง  ต้ังแต่ ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตาราง ดังน้ี 
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แนวทางการด าเนินการควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท าการประมง 
ข้อ 1 ข้อมูลวิชำกำรจำกกำรศึกษำผลกำรจับสัตว์น้ ำของเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ทุกกลุ่มชนิดสัตว์น้ ำที่จับได้มีสัดส่วนที่มี

ควำมยำวเฉลี่ยน้อยกว่ำระยะแรกเริ่มสืบพันธุ์สูงร้อยละ 80 ท ำให้สัตว์น้ ำถูกจับไปใช้ประโยชน์ก่อนวัยอันควร ซึ่งหำกมีกำรใช้เครื่องมือลอบ
พับหรือไอ่โง่เป็นจ ำนวนมำกจะส่งผลให้สัตว์น้ ำที่อยู่ในวัยอ่อนก่อนระยะแรกเริ่มสืบพันธุ์ถูกจับไปเป็นจ ำนวนมำกเกิดกำรศูนย์เสียทำง
เศรษฐกิจและเป็นกำรท ำลำยทรัพยำกรสัตว์น้ ำอย่ำงรุนแรง 

ข้อ 2 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีควำมผิดตำมมำตรำ 67 (2) มีโทษ
ตำมมำตรำ 147 ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนบำท หรือจ ำนวนห้ำเท่ำของมูลค่ำสัตว์น้ ำที่ได้จำกกำรท ำกำรประมงแล้วแต่จ ำนวนใดจะ
สูงกว่ำ มำตรำ 166 ผู้สนับสนุนหรือได้ผลตอบแทนจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พรก.นี้ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับตัวกำรในควำมผิดนั้น
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 3 (15) ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติหรือส่งแวดล้อมโดย
กำรใช้ ยืดถือ หรือครอบครองทรัพยำกรธรรมชำติ หรือกระบวนกำรแสวงหำประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติโดยมิชอบด้วยกฎหมำยอนัมี
ลักษณะเป็นกำรค้ำ 

ข้อ 3 กำรปรับข้อเท็จจริงตำมองค์ประกอบควำมผิด 
(1) กรณีกำรมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ เนื่องจำกลอบพับได้หรือไอ้โง่เป็นเครื่องมือท ำกำรประมงที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ ำสำมำรถ

ที่จะใช้ท ำกำรประมงได้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิ์ครอบครอง แต่ต้องเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำ แต่ต้องเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์
น้ ำท่ีไม่ติดต่อกับแหล่งน้ ำธรรมชำติ กำรครอบครองเพ่ือใช้จึงหมำยถึงผู้ครอบครอง มีไว้ในครอบครองเพื่อประสงค์ที่จะใช้ท ำกำรประมงในที่
จับสัตว์น้ ำที่เป็นแหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ ที่ทุกคนมีสิทธิ์ท ำกำรประมง เช่น ครอบครองไว้ในเรื อ ครอบครองในแหล่งเลี้ยงธรรมชำติ 
และครอบครองในสถำนท่ีเจตนำหรือมุ่งประสงค์ที่จะใช้ท ำกำรประมงในแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

(2) กรณีขณะพบกำรกระท ำผิดมีบุคคลที่อยู่ในเรือหรือยำนพำหนะอื่นใดถือว่ำทุกคนเป็นผู้ร่วมในกำรกระท ำผิดฐำนใช้เครื่องมือ
ลอบพับได้หรือไอ้โง่เป็นเครื่องมือท่ีกฎหมำยมีบทบัญญัติโดยชัดแจ้งแล้วว่ำไม่ให้ใช้ชหรือมีไว้ในครอบครอง 

(3) กรณีกำรเป็นผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจำกกำรกระท ำควำมผิดที่ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับตัวกำร ในกรณีที่พบว่ำมี
กำรกระท ำผิดฐำนใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำกำรประมง หรือมีกำรครอบครองเพื่อใช้หำกพบหลักฐำนหรือมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้
เห็นว่ำผู้ใช้หรือครองครองเครื่องมือมำจำกที่ใด หรือใครเกี่ยวข้องกับกำรจ ำหน่ำย ให้ หรือมอบ ให้ผู้ใช้มำใช้ในกำรกำรกระท ำผิดให้
สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำบุคคลดังกล่ำวมีส่วนในกำรสนับสนุน หรือได้รับผลตอบแทนจำกกำรนั้น 

ข้อ 4 กำรด ำเนินกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
(1) กรมประมงมีนโยบำยบังคับใช้กฎหมำยเพื่อควบคุมกำรใช้เครื่องมือผิดกฎหมำย ผู้ที่ครอบครองต้องมีเหตุผลแสดงให้ได้ว่ำมีไว้

เพื่อใช้ส ำหรับบ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเท่ำนั้น 
(2) ประมงจังหวัด ประมงอ ำเภอ ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจ 
(3) ตรวจสอบอย่ำงเคร่งครัดกับผู้ใช้/ครอบครอง หำกตรวจสอบพบว่ำครอบครองมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่ำครอบครองเพื่อใช้

ในแหล่งน้ ำสำธำรณะให้ด ำเนินคดีทุกกรณี 
(4) ด ำเนินจับกุมผู้กระท ำผิด ให้พนักงำน จนท.แสวงหำข้อเท็กำรจ ำหน่ำยจจริงถึงต้นทำงกำรจ ำหน่ำย 
(5) น ำคดีเข้ำสู่กำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรเปรียบเทียบ 
ข้อ 5 ร้ำนค้ำผู้จ ำหน่ำยเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ 
สร้ำงกำรรับรู้ให้ผู้ประกอบกำรตระหนักถึงควำมเสียหำยของทรัพยำกรสัตว์น้ ำที่เกิดจำกกำรใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำ

กำรประมงในแหล่งน้ ำธรรมชำติ และหำกร้ำนค้ำหรือผู้ประกอบกำรได้จ ำหน่ำยให้กับบุคคลไปใช้ในกำรกระท ำควำมผิด ผู้จ ำหน่ำยอำจเข้ำ
ข่ำยลักษณะเป็นผู้สนับสนุนกำรกระท ำควำมผิดและต้องรับโทษตำมกฎหมำย 

ความคืบหน้าคดีประมง กำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 

      ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด ำเนินกำรจับกุมผู้กระท ำควำมผิด โดยกล่ำวหำนำงสำววิชชุตำ รำชบุตร ว่ำ
ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (จระเข้น้ ำจืด) และเพำะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญำต มีควำมผิดมำตรำ 17 มำตรำ 18  
และมำตรำ 28 และมีโทษมำตรำ 90 มำตรำ 92 และ 95 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2562 และน ำส่งผู้ต้องหำ 
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ณ สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอหนองไผ่ เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2563 โดยอำยัดและเก็บรักษำของกลำงในกำรกระท ำควำมผิดไว้ในฟำร์มเลี้ยง
ของจ ำเลย ตำลทองรีสอร์ท หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจระเข้น้ ำจืดคละเพศ จ ำนวนประมำณ 12 ตัว 
ผลคดีตำมค ำพิพำกษำศำลจังหวัดวิเชียรบุรี คดีหมำยเลขด ำที่ อ.779/63 คดีหมำยเลขแดงที่ 111/64  จ ำเลยมีควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2562 กำรกระท ำของจ ำเลยเป็นควำมผิดหลำยกรรมต่ำงกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงควำมผิดไปตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 91 ฐำนมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญำต จ ำคุก 1 ปี และ
ปรับ 100,000 บำท ฐำนเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญำต จ ำคุก 8 เดือน และปรับ 60 ,000 บำท และฐำนมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญำต จ ำคุก 6 เดือน และปรับ 20 ,000 บำท จ ำเลยให้กำรรับ
สำรภำพเป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำ มีเหตุบรรเทำโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 78  ฐำนมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญำต จ ำคุก 6 เดือน และปรับ 50,000 บำท ฐำนเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำคุ้มครองโดยไม่ได้รับ
อนุญำต จ ำคุก 4 เดือน และปรับ 30 ,000 บำท และฐำนมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์โดยไม่ได้รับ
อนุญำต จ ำคุก 3 เดือน และปรับ 10,000 รวมจ ำคุก 13 เดือน และปรับ 90,000 บำท โทษจ ำคุกให้รอกำรลงโทษไว้มีก ำหนด 2 ปี ริบ
ของกลำง บัดนี้พ้นระยะเวลำอุทธรณ์ตำมกฎหมำยและไม่มีคู่ควำมฝ่ำยใดยื่นอุทธรณ์ คดีถึงที่สุดแล้ว ออกให้ ณ วันท่ี 5 เมษำยน 2564  

     ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด ำเนินกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษ นำยสุวิทย์ สอนชำ คดีอำญำที่ 359/2563 คดีด ำที่   
อ.144/64 ใช้หรือมีไว้ในครองครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือไอ้โง่หรือลอบพับ เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 ขณะนี้ อัยกำรวิเชียรบุรี ส่งฟ้อง
เรียบร้อยแล้ว ศำลนัดสืบพยำนเพิ่มเติม วันที่ 19 เมษำยน 2564 (เนื่องจำกจ ำเลยปฏิเสธข้อกล่ำวหำ) จำกกำรโ ทรสอบถำมวันที่        
ศำลจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 21 เมษำยน 2564 เวลำ15.09 น. ศำลยกเลิกนัด เนื่องจำกสถำนกำรณืโควิด เมื่อก ำหนดวันครั้งต่อไป
จะแจ้งพนักงำนงำนอัยกำรโจทย์อีกครั้ง 

13. ข้อมูลผู้ท าการประมง (ทบ.3) ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 

 
14. ององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 

ด้านการประมงน้ าจืด ตำมตำรำง ดังนี้ 

  
มีจ ำนวน 11 กลุ่ม ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองฯ 3 กลุ่ม, อ ำเภอหล่มสัก 3 กลุ่ม, อ ำเภอหล่มเก่ำ 2 กลุ่ม, -อ ำเภอหนองไผ่ 1 กลุ่ม

, อ ำเภอศรีเทพ 1 กลุ่ม, อ ำเภอเขำค้อ 1 กลุ่ม 
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ด้านการแปรรูป ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
มีจ านวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองฯ 2 กลุ่ม, อ ำเภอวังโป่ง 1 กลุ่ม, อ ำเภอหล่มสัก 1 กลุ่ม, อ ำเภอบึงสำมพัน 1 กลุ่ม, 

อ ำเภอศรีเทพ 1 กลุ่ม 
15. การเตรียมงานเพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ประจ ำปี 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
หมายเหตุ : ก ำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี ในวันท่ี 4 
มิถุนำยน 2564 ณ แหล่งน้ ำหนองขำม (พื้นที่ 133 ไร่ ต.บ้ำนติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยก ำหนดผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่เกิน 
50 คน ตำมค ำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ี 850/2564 ลว. 27 เม.ย.2564 

16. ราคาสัตว์น้ า ประจ ำเดือนเมษำยน 2564  
ชนิดสัตว์น้ า (สด) ตำมตำรำง ดังนี้ 

     
 

ที่ พิธีในวันส้าคัญ วันที่ สถานที่ จ้านวนสัตว์น ้า (ตัว)
1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี
3-ม.ิย.-64 อ้าเภอหล่มสัก 500,000

2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28-ก.ค.-64 อ้าเภอวังโป่ง 500,000

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12-ส.ค.-64 อ้าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 500,000

4 วันประมงแห่งชาติ 21-ก.ย.-64 อ้าเภอวิเชียรบุรี 500,000

2,000,000
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ชนิดสัตว์น้ า (แปรรูป) ตำมตำรำง ดังนี้  

 
 

17. งานอื่น ๆ 
17.1 เข้ำร่วมพิธีวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ โดยมี นำยกฤษณ์ 

คงเมือง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธำนในพิธี เพื่อน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระองค์ และพระมหำกษัตริย์แห่ง
รำชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของรำษฎรนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ หอประชุมองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต ำบลสะเดียง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  

17.2 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำลงสู่บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำลำดแคน้อย ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในกำร
ด ำเนินกำรปล่อยในครั้งนี้ เพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำสำธำรณะ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์
น้ ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนในพ้ืนที่ จำกนั้นมอบพันธุ์สัตว์น้ ำ จ ำนวน 15,000 ตัว ให้กับโรงเรียน จ ำนวน 5 แห่ง น ำไปปล่อย
ในแหล่งน้ ำของโรงเรียนในพ้ืนที่อ ำเภอวังโป่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนซับเปิบ , โรงเรียนบ้ำนวังศำล, โรงเรียบนบ้ำนดงลึก, โรงเรียนบ้ำนไร่ฝำย 
และ โรงเรียนบ้ำนโนนตูม โดยมี นำยนำวิน  สังฆมำตร นำยอ ำเภอวังโป่ง เป็นประธำนในกำรมอบ มี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ด้ำนอำชีพ มีผลผลิตใช้เป็นอำหำรกลำงวัน แล ะควำมรู้ใช้กำร
ประกอบอำชีพต่อไป 

17.3 ร่วมกับประชุมอ ำเภอศรีเทพ และก ำนัน- ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะในพื้นที่ 5 ต ำบล 
ได้แก่ ต ำบลศรีเทพ, ต ำบลนำสนุ่น, ต ำบลหนองย่ำงทอย, ต ำบลคลองกระจัง และ ต ำบลประดู่งำม อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ เพิ่มแหล่งอำหำรโปรตีนจำกสัตว์น้ ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
สร้ำงอำชีพเพิ่มรำยได้ให้ชุมชน 

17.4 ร่วมกับประมงอ ำเภอศรีเทพ และตัวแทนผู้น ำชุมชนเป็นผู้รับมอบ น ำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ ในพื้นที่อ ำเภอหล่มเก่ำ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 11 แห่ง เนื้อที่รวม 597 ไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ เพิ่มแหล่งอำหำรโปรตีนจำกสัตว์น้ ำ เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้ำงอำชีพเพิ่มรำยได้ให้ชุมชน ทั้งนี้ได้มอบพันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 
10,000 ตัว ให้กับโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชหล่มเก่ำ น ำไปปล่อยลงสระน้ ำ เพื่อเป็นแหล่งอำหำรส ำหรับบุคลำกรของโรงพยำบำลต่อไป 

4.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน

เมษำยน  2564  ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 
          รายงานงบประมาณที่ได้รับ และการเบิก-จ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน  2564) 
   1.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

1.1.โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำน 
- งบประมำณที่ได้รับ 167,552 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 129,808.32 บำท คงเหลือ 37,743.68 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

77.47% 
1.2 โครงกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

- งบประมำณที่ได้รับ 8,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 7,836 บำท คงเหลือ 164 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 97.95% 
1.3 โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร 
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- งบประมำณที่ได้รับ 6,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 3,000 บำท คงเหลือ 3,000 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 50% 
1.4 โครงกำรระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ 

- งบประมำณที่ได้รับ 159,395 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 111,328 บำท คงเหลือ 48,067 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 
69.84% 

1.5 กิจกรรมพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 
- งบประมำณที่ได้รับ 12,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 8,288 บำท คงเหลือ 3,712 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 69.07% 

1.6 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง 
- งบประมำณที่ได้รับ 119,900 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 34,873.80 บำท คงเหลือ 85,026.20 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

29.09% 
1.7 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้ำนกำรประมง (Zoning by agri-map) 

- งบประมำณที่ได้รับ 5,400 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 4,700 บำท คงเหลือ 700 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 87.04% 
1.8 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง 

- งบประมำณที่ได้รับ 174,640 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 130,396.20 บำท คงเหลือ 45,743.80 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 
74.03% 

1.9 โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
- งบประมำณที่ได้รับ 8,800 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 2,630 บำท คงเหลือ 6,170 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 29.89% 

1.10 โครงกำรพฒันำและส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรประมงตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
- งบประมำณที่ได้รับ 7,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 5,370 บำท คงเหลือ 1,630 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 76.71% 

1.10 โครงกำรส่งเสริม และพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร 
- งบประมำณที่ได้รับ 75,950 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 71,235 บำท คงเหลือ 4,715 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 93.79% 

1.11 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ  (งบปกติ) 
- งบประมำณที่ได้รับ 231,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 149,388 บำท คงเหลือ 81,612 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

64.67% 
1.12 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ  (งบอุดหนุน) 

- งบประมำณที่ได้รับ 52,500 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 52,500 บำท คงเหลือ 0 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 100% 
1.13 กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐด้ำนประมง (เงินเดือนพนักงำนรำชกำร) 

- งบประมำณที่ได้รับ 309,940 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 294,104.52 บำท คงเหลือ 15,835.48 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 
94.89% 

1.14 กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐด้ำนประมง (ปกส., ค่ำเช่ำบ้ำน) 
- งบประมำณที่ได้รับ 252,450 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 210,792 บำท คงเหลือ 41,658 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

83.50% 
1.15  ผลผลิตพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประมง (ค่ำสำธำรณูปโภค) 

-งบประมำณที่ได้รับ 94,470 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 83,555.17 บำท คงเหลือ 10,914.83 บำท คิดเป็นร้อยละ 
            กำรเบิกจ่ำย 88.45% 
สรุปงบประมาณประจ าปี 2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษำยน  2564) 

โครงกำร งบที่ได้รับปัจจุบัน ใช้ไปแล้ว คงเหลือ หมำยเหตุ 

1. บุคลำกรภำครัฐ 562,390 504,896.52 57,493.48   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 89.78 % 

2.บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำ (สำธำรณูปโภค) 94,470 83,555.17 10,914.83  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 88.45% 
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3. งบด ำเนินงำน 977,137 658,853.32 318,283.64  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 67.43% 

4. งบอุดหนุน 52,500 52,500 0  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 100% 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 1,686,497 1,299,805.01 386,691.99  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 77.07% 

    4.6 ส านักงานประมงอ าเภอ 
          4.6.1 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มเก่า 

นายสายัน  อาสาวัง    ประมงอ าเภอหล่มเก่า 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนเมษำยน 2564 ให้ที่ประชุม

ทรำบ ดังนี้ 
1. ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรประมง (ศพก. เครือข่ำย) ด้ำนกำรประมง 

อ ำเภอหล่มเก่ำ,  
2. ส่งมอบพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ จ ำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่รวม 100 ไร่ ต ำบลนำซ ำ อ ำเภอหล่มเกำ่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประจ ำปี 2564 และเป็นกำรเพิ่มผลผลติสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ เพิ่มแหล่งอำหำรโปรตีนจำกสตัว์
น้ ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้ำงอำชีพเพิ่มรำยได้ให้ชุมชน 

3. ลงพื้นที่ติดตำม กำรเปิดสระน้ ำสำธำรณะหนองโคม ต ำบลหินฮำว อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีกำรขำยบัตรให้
ชำวบ้ำน ลงหว่ำนแหจับปลำ โดยเสียค่ำบัตรตำมอุปกรณ์หำปลำ นั้น พบว่ำมีชำวบ้ำนมำร่วมกิจกรรมจ ำนวนมำก บรรยำกำศเป็นไปอย่ำง
คึกคัก และเป็นที่ประทับใจที่จับปลำได้เฉลี่ยประมำณ 30-50 กิโลกรัมต่อคน สมกับรำคำที่ได้ช้ือบัตรเข้ำมำจับในครั้งนี้  ปลำที่จับได้
ส่วนมำกจะเป็นปลำยี่สกเทศ, ปลำจีน, ปลำตะเพียนขำว, ปลำนิล, กุ้งก้ำมกรำม และหอยกำบ เป็นต้น ชำวบ้ำนบำงส่วนน ำไปขำยให้กับ
พ่อค้ำแม่ค้ำ และส่วนที่เหลือก็จะน ำเอำมำประกอบอำหำรรับประทำน ช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยในครอบครัวในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19  ทั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มประมงหนองโคม ในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน และเงินรำยได้ทั้งหมดในกำรเปิดจับปลำในครั้งนี้จะน ำไปจัดซื้อพันธุ์ปลำมำปล่อยเพิ่มเติมในช่วงหน้ำฝนที่จะมำถึงนี้  
และส่วนหน่ึงน ำไปพัฒนำชุมชนต่อไป  

4. เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ โดยประธำนในที่ปรำชุมมอบใบรับรองมำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์วิถีเพชรบูรณ์ ให้กับ นำยสัญญำ กองสังข์ ต ำบลบ้ำนเนิน และนำยพรชัย กันยำประสิทธิ์ ต ำบลศิลำ  อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

5. เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อำทิ  กิจกรรมจิตอำสำ เป็นต้น 

      4.6.2 ส านักงานประมงอ าเภอวิเชียรบุรี 

นางสาววาริน  อ่วมเทศ ประมงอ าเภอวิเชียรบุรี 

เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนมีนำคม  2564 ให้ที่ประชุม
ทรำบ ดังนี้ 

1. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 2 เมษำยน 2564  และในโอกำสนี้ได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 50 ,000 ตัว 
จำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ใหญ่บ้ำนเป็นตัวแทนรับมอบ น ำไปปล่อยลงในแหล่งน้ ำธรรมชำติ และ
สระน้ ำโรงเรียน ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต ำบลบ่อรัง, หมู่ที่ 5 ต ำบลสระประดู่, หมู่ที่ 5 ต ำบลโคกปรง, หมู่ที่ 2 ต ำบลพุเตย และหมู่ที่ 8 ต ำบลพุ
ขำม อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและเพิ่มพูนปริมำณสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกข้ึน
อีกด้วย 
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2. เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ  โดยมี นำยปกรณ์  ตั้งใจตรง นำยอ ำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธำน
ประชุม  ในกำรนี้ประมงอ ำเภอวิเชียรบุรี ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้กับเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้ทรำบถึงข้อควรปฏิบัติในกำรเลี้ยง
สัตว์น้ ำ และกำรเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำในช่วงฤดูแล้ง ให้สำมำรถเตรียมตัวรับสถำนกำรณ์หำวิธีกำรป้องกันแก้ไขตลอดจนมีกำรวำงแผนกำร
เลี้ยงเพื่อปรับลดขนำดกำรผลิต  ให้ที่ประชุมรับทรำบ ณ ห้องประชุมอ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

มติท่ีประชุม       รับทราบ  

      4.6.3 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มสัก  
 คุณณิชปภา  สารารักษ์    ประมงอ าเภอหล่มสัก 
     เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนเมษำยน 2564 ให้ที่ประชุม
ทรำบ ดังนี้ 
 1. เข้ำร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนระดับอ ำเภอและประชุมก ำนัน – ผู้ใหญ่บ้ำน พร้อมทั้งได้ประชำสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ ำแดง ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

2. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลำดระดับอ ำเภอหล่มสัก 
โดยมี นำยปัญญำ ปำนแสง ปลัดอำวุโสอ ำเภอหล่มสัก เป็นประธำนกำรประชุม มี คณะอนุกรรมกำรบริหำรโครงกำรฯ และเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุม เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองเห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรฯ   
ณ ห้องประชุมอ ำเภอหล่มสัก (ช้ัน 2) อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   

3. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ค ำแนะน ำ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ำยด้ำนกำรประมง ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ของ นำยสุพล โพธิ์อ่อน 
หมู่ที่ 3 ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมสอบถำมควำมต้องกำรปัจจัยกำรผลิต เพื่อเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
และวำงแผนขับเคลื่อนพัฒนำฐำนเรียนรู้และหลักสูตรด้ำนกำรประมง ส ำหรับผู้สนใจได้เรียนรู้  

4. ส่งมอบกุ้งก้ำมกรำม ให้กับ ก ำนัน- ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อน ำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ ในพื้นที่อ ำเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สระน้ ำสำธำรณะหนองผือ หมู่ที่ 10 ต ำบลบ้ำนติ้ว จ ำนวน 20 ,000 ตัว, สระน้ ำสำธำรณะ
หนองอ้อ หมู่ที่ 12 ต ำบลบ้ำนติ้ว จ ำนวน 30,000 ตัว, สระน้ ำสำธำรณะหนองแส (บ่อ1) หมู่ที่ 13 ต ำบลบุ่งคล้ำ จ ำนวน 40,000 ตัว 
และหนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ 14 ต ำบลหนองไขว่ จ ำนวน 10,000 ตัว เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีนสร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

ทั้งนี้เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid-19) ท ำให้ต้องงดกำรออกพื้นที่เนื่องจำกอยู่
ระหว่ำงกักตัว 14 วัน หลังจำกเดินทำงกลับในช่วงวันหยุดเทศกำลสงกรำนต์ แต่ทั้งนี้ได้ติดตำมเกษตรกรในโครงกำรต่ำงที่รับผิดชอบด้วย
กำรสื่อสำรทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.6.4 ส านักงานประมงอ าเภอชนแดน 
นางสุภารัตน์   ศรีสังข์ ประมงอ าเภอชนแดน 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน เมษำยน 2564 ให้ที่ประชุม

ทรำบ ดังนี้ 
 1. กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง ร่วมงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day) 

โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปี 2564 ณ อำคำรคัดแยกมะขำมหวำน วิสำหกิจชุมชนไม้ผลต ำบลซับ
เปิบ (ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรผลิตมะขำมหวำน : นำยสมชำย เหลี่ยมศร) หมู่ 2 ต ำบลซับเปิบ อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี       
นำยนำวิน สังฆมำตร นำยอ ำเภอวังโป่ง เป็นประธำนเปิดงำน มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน และเกษตรกร เข้ำ
ร่วมงำน ซึ่งในส่วนของส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ค ำแนะน ำบริกำรวิชำกำร แจกเอกสำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กำรเลี้ยงปลำ
ดุกในบ่อพลำสติก, กำรเลี้ยงกบ, กำรเลี้ยงปลำกินพืชแบบลดต้นทุน, กำรกำรเลี้ยงปลำอย่ำงไรให้โต, ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้ำวเกรียบปลำ และ
ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้กับเกษตรกรผูเ้พำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้ทรำบถึงข้อควรปฏิบัติในกำรเลีย้งสัตว์น้ ำ และกำรเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำในช่วง
ฤดูแล้ง ให้สำมำรถเตรียมตัวรับสถำนกำรณ์หำวิธีกำรป้องกันแก้ไขตลอดจนมีกำรวำงแผนกำรเลี้ยงเพื่อปรับลดขนำดกำรผลิต 
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 2. เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำท ำควำมสะอำด ย่ำนกำรค้ำ ตลำดชุมชน เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 ณ บริเวณตลำดสดเทศบำลต ำบลดงขุย อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อถวำยพระรำชกุศลและน้อมร ำลึกเนื่องในโอกำส
วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระนั่งกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

 3. เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ โดยมี นำยนำวิน สังฆมำตร นำยอ ำเภอวังโป่ง เป็น
ประธำนประชุม ทั้งนี้ประมงอ ำเภอชนแดน ได้ชี้แจงข้อรำชกำร ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้กับเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้ทรำบถึงข้อ
ควรปฏิบัติในกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ และกำรเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำในช่วงฤดูแล้ง ให้สำมำรถเตรียมตัวรับสถำนกำรณ์หำวิธีกำรป้องกันแก้ไข
ตลอดจนมีกำรวำงแผนกำรเลี้ยงเพื่อปรับลดขนำดกำรผลิต และก ำหนดวันจัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ำ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2564 ให้ที่
ประชุมรับทรำบ 

 4. ลงพื้นที่ติดตำมกำรด ำเนินงำน ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำน
กำรประมง ของ นำยสมโภชน์ รักเมือง หมู่ที่ 3 ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจำกได้รับปัจจัยกำรผลิตชดเชยเป็น
พันธุ์ปลำสวำย ขนำดประมำณ 2.5 - 3 น้ิว เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2564 จำกกำรเข้ำติดตำมพบว่ำ ปลำที่เลี้ยงมีอัตรำกำรเจริญเติบโตดี 
ปัจจุบันปลำขนำดเล็กสุด ประมำณ 4.5 นิ้ว และ ขนำดใหญ่สุด ประมำณ 6 นิ้ว  โดยเลี้ยงร่วมกับปลำนิล  ส ำหรับอำหำรที่ใช้เลี้ยงเป็น
อำหำรปลำกินเนื้อ ร่วมกับอำหำรกบ และเสริมด้วยอำหำรสมทบประเภทผักสด เช่น ผักบุ้ง และแหน เป็นต้น พร้อมนี้ได้ประชำสัมพันธ์
สร้ำงกำรรับรู้กับเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้ทรำบถึงข้อควรปฏิบัติในกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ และกำรเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำในช่วงฤดูแล้ง ให้
สำมำรถเตรียมตัวรับสถำนกำรณ์หำวิธีกำรป้องกันแก้ไขตลอดจนมีกำรวำงแผนกำรเลี้ยงเพื่อปรับลดขนำดกำรผลิต 

 5. ลงพื้นที่พบ นำยระบบ ยำมวัน เลขท่ี 25 หมู่ที่ 26 ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเลี้ยงจระเข้
อยู่ จ ำนวน 1 ตัว เพื่อแจ้งประกำศกรมประมง เรื่อง ข้อก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเป็นกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ควบคุมภำยในเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ตำมมำตรำ 77 แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 โดยเริ่มใช้
บังคับในวันที่ 19 พฤษภำคม 2564 ที่จะถึงนี้ ให้ปฏิบัติตำมประกำศเพื่อให้กำรเพำะเลี้ยงจระเข้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรำยต่อบุคคลอื่น 

 6. ลงพื้นที่ ส่งเสริมพัฒนำผู้น ำเครือข่ำยเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ นำยคนอง ทองดี ต ำบลลำดแค อ ำเภอชนแดน และ
นำงพรรณี เศรษฐี ต ำบลวังหิน อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ภำยใต้โครงกำร
พัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีใหม่และ
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด เช่น หลักกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด, อำหำรและกำรให้อำหำรสัตว์น้ ำ รวมทั้งกำรท ำอำหำรธรรมชำติ, คุณภำพน้ ำ
ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และแนวทำงกำรลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตด้ำนกำรประมง เป็นต้น 

 7. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำรปรับปรุงต่อเติมสถำนท่ีเพำะพันธ์ุสัตว์น้ ำ นำยวินัย  สีมำก  ต.วังหิน  อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

      4.6.7. งานด้านประมงอ าเภอศรีเทพ 
                    นางสาวสมมาศ  บุญยวง      ประมงอ าเภอศรีเทพ   

เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนเมษำยน 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังนี้  

สถานการณ์ด้านประมง พ้ืนที่อ าเภอศรีเทพ และอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
1. ราคาสัตว์น้ า ประจ าเดือน เมษายน  2564 

- ปลำดุก   กิโลกรัมละ 65-70 บำท 
- ปลำนิล   กิโลกรัมละ 70-80 บำท 
- ปลำตะเพียนขำว กิโลกรัมละ 60-70 บำท 
- ปลำทับทิม  กิโลกรัมละ 100 - 120 บำท 
- ปลำช่อน   กิโลกรัมละ 100-120 บำท 
- กบ   กิโลกรัมล่ะ 100-120 บำท  
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  2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด)  
    2.1 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมแนะน ำส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนจุลินทรีย์ 

ปม.1 ภำยใต้โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ ำจืด) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 พร้อมสนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 ให้กับ
สมำชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปลำตะเพียนขำว บ้ำนกองทุนที่ดิน จ ำนวน 41 รำย เพื่อน ำไปใช้ในกำรบ ำบัดพื้นบ่อและน้ ำในบ่อเลี้ยงปลำ  ณ อำคำร
เอนกประสงค์บ้ำนกองทุนที่ดิน หมู่ที่ 20 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    2.2 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลำดระดับอ ำเภอ 
ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ปลัดอำวุโสอ ำเภอศรีเทพ เป็นประธำนกำรประชุม เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองเห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณโครงกำรยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลำดระดับอ ำเภอชนแดน จ ำนวน 2 แปลง ณ ห้องประชุม
ที่ว่ำกำรอ ำเภอศรีเทพ (ช้ัน 2) อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (อ.ศรีเทพ)  
       3.1 ลงพื้นที่ติดตำมศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง (รำยใหม่) หลังจำกได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำน

กำรประมง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของ นำยศุภกร ขำมโคกกรวด หมู่ที่ 5 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำกกำร
สอบถำม เกษตรกรได้น ำเงินไปซื้อปัจจัยกำรผลิตตำมควำมต้องกำร อำทิ พันธุ์ปลำนิล จ ำนวน 1,000 บำท, พันธุ์ปลำดุก จ ำนวน 1,000 บำท, 
อำหำรปลำ จ ำนวน 1,000 บำท, ป้ำยศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง, ป้ำยกำรเลี้ยงปลำดุก, ป้ำยกำรเลี้ยงปลำแบบลดต้นทุน และป้ำยกำรเลี้ยง
ปลำกินพืช 

       3.2 ลงพื้นท่ีติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง 
(รำยใหม่) หลังจำกได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรประมง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของ นำยทวี สุริยำ หมู่ที่ 6 ต ำบล
หนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำกกำรสอบถำม เกษตรกรได้น ำเงินไปซื้อปัจจัยกำรผลิตตำมควำมต้องกำร อำทิ พันธุ์ปลำ
ตะเพียนขำว, ป้ำยศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง, ป้ำยกำรขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ, ป้ำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดี 
(GAP), ป้ำยกำรเลี้ยงปลำแบบลดต้นทุน และอำหำรส ำเร็จรูปเลี้ยงสัตว์น้ ำ  

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง (อ.ศรีเทพ และอ.เขาค้อ) 
    4.1 ลงพื้นที่ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด เรื่องกำรเลี้ยงปลำ พร้อมท ำแบบทดสอบวัดควำมรู้ของ

เกษตรกร ภำยใต้โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้ำนกำรประมง ให้กับผู้น ำเครือข่ำย นำงสมร บุญโชติ 
หมู่ที่ 7 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    4.2 จัดประชุมแนวทำงกำรพัฒนำจุดเรียนรู้เพื่อรวมกลุ่มตำมโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
และให้ควำมรู้เรื่อง "กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในบ่อดิน และกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำใช้น้ ำน้อย"  ให้กับเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เครือข่ำยด้ำนกำรประมง หมู่ที่ 5 
และหมู่ที่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ของ นำงพรรณทิพย์ วันบุญ หมู่ที่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

     4.3 ออกติดตำมและประเมินผล โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมแผนที่เกษตร เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
เชิงรุก (Agri-Map) (เกษตรกรรำยเก่ำ ปี 2563) ซึ่งปรับเปลี่ยนพื้นที่จำกกำรท ำนำมำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ในพื้นที่อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ ำนวน 3 รำย ได้แก่ นำยส ำรวย บุญใช้ หมู่ที่ 10 ต ำบลสระกรวด, นำงลักขณำ เนียมหอม หมู่ที่ 2 ต ำบลศรีเทพ และนำงสำวอนัญญำ ลำดสุด 
หมู่ที่ 11 ต ำบลศรีเทพ จำกกำรเข้ำติดตำมพบว่ำเกษตรกรได้เริ่มทยอยจับผลผลิตมำประกอบอำหำรรับประทำน ช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยใน
ครอบครัวในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 พร้อมนี้ได้ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้กับเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้ทรำบถึงข้อ
ควรปฏิบัติในกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ และกำรเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำในช่วงฤดูแล้ง ให้สำมำรถเตรียมตัวรับสถำนกำรณ์หำวิธีกำรป้องกันแก้ไขตลอดจนมี
กำรวำงแผนกำรเลี้ยงเพื่อปรับลดขนำดกำรผลิต 

5. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (อ.เขาค้อ) GAP 1 ราย  SL 5 ราย 
     ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตำมให้ค ำแนะน ำเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนฟำร์ม 

(SL) เกษตรกร จ ำนวน 5 รำย และติดตำมเกษตรกรที่มีควำมต้องกำรขอรับรองระบบกำรผลิต และผลิตผลสัตว์น้ ำตำมมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ GAP รำย นำยทวี สุริยำ หมู่ที่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำกำรเข้ำตรวจติดตำมพบว่ำ จำกกำรตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพน้ ำ ผลปรำกฏว่ำเป็นกรด จึงได้แนะน ำให้ใส่ปูนขำว เพื่อปรับสภำพน้ ำ 
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๖. โครงการธนาคารสัตว์น้ า 
     ลงพื้นที่ติดตำมโครงกำรธนำคำรสัตว์น้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำร่องแฟบ หมู่ 2 ต ำบลหนองสรวง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ท ำกำรเปิดตกปลำ คณะกรรมกำรแหล่งน้ ำได้ก ำหนดอัตรำ เบ็ด 100 บำท/คัน เปิดตกปลำทั้งหมด 4 รอบ รอบละ 12 ช่ัวโมง ได้ทั้งสิ้น 
25,000 บำท 

๗. ตรวจปรามปรามการท าการประมงเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า (อ.เขาค้อ) 
     ร่วมกับ นำยสมหมำย จิตรน้อม ประธำนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่ำ, นำงกรรณิกำร์ จิตรน้อม 

นำยนิคม พำมำเนตร สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ และสมำชิกกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่ำฯ ณ แก่งบำงระจัน หมู่ที่ 6 ต ำบลหนอง
แม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 เพื่อไม่ให้มีกำรฝ่ำฝืนท ำกำร
ประมงในเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ พบมีกำรฝ่ำฝืนท ำกำรประมง โดยใช้เบ็ดธง 1 คัน, ข่ำย 1 ผืน และลอบดักกุ้ง 1 หลัง ไม่พบผู้ครอบครอง จึงได้
ท ำกำรรื้อถอน ยึด น ำน ำส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน ณ สถำนีต ำรวจภูธรเขำค้อ 

8. เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
    8.1 ประสำนขอรับสนับสนุนพันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 180,000 ตัว จำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์

น้ ำจืดเพชรบูรณ์ โดยมี ก ำนัน- ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะในพื้นที่ 5 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลศรีเทพ, ต ำบลนำ
สนุ่น, ต ำบลหนองย่ำงทอย, ต ำบลคลองกระจัง และ ต ำบลประดู่งำม อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ เพิ่มแหล่งอำหำรโปรตีนจำกสัตว์น้ ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้ำงอำชีพเพิ่มรำยได้ให้
ชุมชน 

    8.2 ประสำนขอสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม จ ำนวน 100,000 ตัว จำก ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น่ ำจืด
เพชรบูรณ์ โดยมี นำยสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นำยอ ำเภอศรีเทพ เป็นประธำนในกำรมอบพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม ให้แก่ ก ำนัน - ผู้ใหญ่บ้ำน ซึ่งเป็น
ตัวแทนรับมอบ เพื่อน ำไปปล่อยสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ ในพื้นที่ 4 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลศรีเทพ, ต ำบลนำสนุ่น, ต ำบลคลองกระจัง และต ำบลประดู่
งำม อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีนสร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์
น้ ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป   

9. สัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) 
    ลงพื้นที่รับค ำขอแจ้งข้อมูลกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม (กุ้งก้ำมแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) เข้ำตรวจสอบ

พื้นที่ท่ีได้รับแจ้งกำรพบในแหล่งน้ ำสำธำรณะ   
10. งานอื่นๆ 
     ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้ำงขวัญก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วง

เทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2564 “สงกรำนต์ สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่ำงไกลโควิด” ณ บริเวณจุดตรวจหลัก ด่ำนควำมมั่นคงหน้ำศูนย์รำชกำร 
อ ำเภอศรีเทพ ถนนสระบุรี – หล่มสัก และจุดตรวจรอง 7 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 หน้ำที่ท ำกำรสำยตรวจ ต ำบลศรีเทพ (สำมแยกนำตะกรุด หมู่ที่ 1), 
จุดที่ 2 หน้ำโรงเรียนบ้ำนบึงนำจำน หมู่ที่ 11 ต ำบลศรีเทพ, จุดที่ 3 หน้ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง ถนนสระบุรี – หล่มสัก, จุดที่ 
4 หน้ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประดู่งำม, จุดที่ 5 หน้ำที่ท ำกำรสำยตรวจ ต ำบลโคกสะอำด ถนนสระบุรี – หล่มสัก, จุดที่ 6 ศูนย์ประสำนงำน
ต ำบลนำสนุ่น หมู่ที่ 1 ต ำบลนำสนุ่น และ จุดที่ 7 สี่แยกหนองบัวเริง หมู่ที่ 11 ต ำบลหนองย่ำงทอย อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกจุด
ตรวจกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยดี เหตุกำรณ์ปกติ  

   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและข้อสั่งการ 

- ไม่มี-  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ 

-  ไม่มี - 



- 26 - 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชมุเวลา  16.30  น. 
 
ลงช่ือ                                     ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม ลงช่ือ                                      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงจำรุวรรณ  แจ่มผล)           นำงสำวปิยะนันท์   วงษ์ลำ    
        เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล       หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์  

 


