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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) 
และประชมุข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  

ครั้งท่ี 5/2564 
วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.30 น. 

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

ผู้มาประชมุ จ ำนวน 16  คน  
1. ว่ำท่ีร้อยตรี ชัยรตัน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์
2. นำยเมธำ  คชำภิชำติ                 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจดืเพชรบูรณ์ 
3. นำยชูศักดิ์ เณรเลียบ  หน.หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจดื เขื่อนป่ำสักชลสิทธ์ิ (สระบรุี) 
4. นำยบุญส่ง  พำนชัยภูม ิ  หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง 
5. นำงสำวมุกมณี มุสิกรัตน ์ หัวหน้ำกลุ่มบริกำรจดักำรด้ำนกำรประมง 
6. นำงสำวปิยะนันท์  วงษ์ลำ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ 
7. นำยสำยัน  อำสำวัง  ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ 
8. นำงสุภำรตัน์  ศรีสังข ์  ประมงอ ำเภอชนแดน 
9. นำงณิชปภำ  สำรำรักษ์  ประมงอ ำเภอหล่มสัก 
10. นำงสำวสมมำศ  บุญยวง  ประมงอ ำเภอศรีเทพ 
11. นำงสำวศรัญญำ  เหลืองกระโทก ประมงอ ำเภอหนองไผ ่
12. นำงสำววิมลรัตน์  พิมพำ  เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน 
13. นำงโสภำ  พยัคฆเดช  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
14. นำงกัลยณฏัฐ์  ศรีนวลขำว นักวิชำกำรประมง (พนักงำนรำชกำร) 
15. นำงสำวสุดำรัช  แก้วอ ำภำ เจ้ำหน้ำท่ีประมง (พนักงำนรำชกำร) 
16. นำงจำรุวรรณ แจ่มผล  เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล (พนักงำนรำชกำร) 
 

 
ผู้ไม่มาประชมุ จ ำนวน  2 คน  
 

1. นำยสมพงษ์ กำรเพิม่                 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจยัและพัฒนำประมงน้ ำจดืชัยภูมิ (ตดิรำชกำร) 
2. นำงสำวอรวรรณ พันนุ้ย    นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร (ลำคลอด) 
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เริ่มประชมุ 
เวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบรูณ์ 

แนะน าข้าราชการมาใหม่ ตำมค ำสั่งกรมประมง ที่ 363/2564 ลงวันท่ี 29 เมษำยน 2564 เรื่อง ย้ำยข้ำรำชกำร  
จ ำนวน 3 รำย  ดังนี้ 

1.1 นายชูศักดิ์ เณรเลียบ 
ต ำแหน่งเดิม หัวหน้ำหน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจืด เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล (นครนำยก) 
ต ำแหน่งใหม่ หัวหน้ำหน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจืด เขื่อนป่ำสักชลสิทธ์ิ (สระบุรี) 
1.2 นายบุญส่ง  พานชัยภูมิ  
ต ำแหน่งเดิม   หัวหน้ำด่ำนตรวจประมงตรำด ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) กองตรวจสอบ

เรือประมงสินค้ำสัตว์น้ ำและปัจจัยกำรผลิต 
ต ำแหน่งใหม่   หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง สังกัดส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1.3 นางสาวศรัญญา เหลืองกระโทก  
ต ำแหน่งเดิม  เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร  สังกัดกองวิจัยและ

พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 
ต ำแหน่งใหม่  ประมงอ ำเภอหนองไผ่ (เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน) ส ำนักงำนประมง อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัด

เพชรบูรณ์ 
มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  เชิญฝ่ำยเลขำนุกำร แจ้งรำยงำนกำรประชุมครั้ งที่ผ่ำนมำให้ที่ประชุมทรำบและรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา (หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 
  เรียนท่ำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ส ำหรับรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันท่ี  
เมษำยน  2564  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 30 หน้ำ ขอให้ทุกท่ำนตรวจสอบรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้ทุกท่ำนแล้ว ถ้ำมีข้อผิดพลำดต้องกำร
แก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยละเอียดส่วนใดแจ้งแก้ไขได้ 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 ำเดือนพฤษภำคม 2564 ให้ที่ประชุมทรำบ 
ดังนี้             

1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า กำรปฏิบัติงำนผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำจืด  แผน 6,400,000 ตัว ผล 4,100,500 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 64.07 

     งบประมาณ  

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 

ค่ำตอบแทน 338,000 319,202.99 18,797.01  

ค่ำสำธำรณูปโภค 342,300 312,207.57 30,092.43  

รวม 680,300 631,410.56 48,889.44 92.81 
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2. สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง จำกแผนที่ตั้งไว้ ในเดือน เมษำยน – พฤษภำคม 2564 จะมีกำรส่งมอบ
พันธุ์ปลำให้แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

หน่วยงำน หน่วยวัด 
ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ ำ เกษตรกร 

แผน ผล 

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

รำย (รำยละ 2,000 ตัว) 165 165 
         งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 92,500 82,839 9,661 89.56 

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

ศพจ.เพชรบูรณ ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์สตัว์น้ ำจืดของไทย 1,000,000 615,000 61.50 
       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 130,100 123,907.66 6,192.34 95.24 

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

หน่วยงำน กิจกรรม แผนรวมกำรปฏิบตัิงำน ผลกำรปฏิบตัิงำน 
ศพจ.เพชรบูรณ ์ ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ ำ (ตัว) 

   - ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ำ 
   - แจกพันธุ์สัตว์น้ ำ 

500,000 
233,000 
267,000 

- 
233,000 

- 

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

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 248,500 149,988.50 98,511.50 60.36 

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 35,300 1,920 32,380 5.60 
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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 3 

              งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 138,100 116,700.88 21,299.12 84.50 

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 2,579 4,823 35 

8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมเยำวชนนักเพำะเลี้ยง) 

หน่วยงาน กิจกรรม 
แผนรวมการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบตัิงาน 

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 24,900 6,700 78.80 
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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 155 รำย 
- ฝึกอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และทักษะด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพื่อ
พัฒนำศักยภำพเกษตรกรทั่วไป 140 รำย 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: ตรวจประเมินฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด  (สัตว์น้ ำบริโภคและสัตว์น้ ำสวยงำม) กำรตรวจประเมินมำตรฐำนฟำร์ม  

ประเภท ต่ออำยุ ฟำร์มใหม ่ ติดตำม ตรวจวิเครำะห์ปจัจัยกำรผลิต สุ่มเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

SL 42 45 60 62 56 47 

366 220 223 117 
GAP 45 9 30 29 9 - 

โรงเพำะฟัก     1 - 

ปลำสวยงำม     1 1 

รวม 87 54 90 91 67 47  

              งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 152,700 138,599.87 14,100.13 90.77 
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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 - 

            งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 58,000 44,290 13,710 76.36 

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 6,146.28 30,053.72 16.98 

13. บุคลากรภาครัฐ      
             งบประมาณ 

หน่วยงำน/กิจกรรม งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
-ค่ำตอบแทน 
-ค่ำใช้สอย 

3,564,050 
120,640 

3,563,960 
119,529 

90 
1,111  

รวม 3,684,690 3,683,489 1,201 99.97 
 

14. เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

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

รำยได้รวม 
เบิกจ่ำยร้อย

ละ 
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 
      -ติดราชการ- 

มติที่ประชุม  รับทราบ        

4.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 

    แผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน แผนทั้งปี (ครั้ง) ผลกำรด ำเนินงำน ต.ค.63-พ.ค.64 

1.จัดระเบยีบกำรท ำประมง 14 ครั้ง  8 ครั้ง 

2.ป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรท ำประมงผดิกฎหมำย 6 ครั้ง 5 ครั้ง 

3.จัดเวทีกำรมสี่วนร่วมของชุมชน 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

4.เสริมสร้ำงกำรมสี่วนร่วมของชุมชนในเขตน่ำนน้ ำภำยใน ๑ ชุมชน 1 ชุนชน 

โครงการ   บริหารจัดการทรัพยากรประมง 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน แผนปฏิบัติงำน  
(ครั้ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(ต.ค.63-พ.ค.64) 

จัดระเบียบกำรท ำประมง 14 ครั้ง  8 ครั้ง 

ผลคดีการประมง จ านวน 17 คดี  0 ราย 

ข้อกล่ำวหำ ต.ค. 63- พ.ค. 64 
 (คดี/รำย) 

เรือประกอบเครื่องยนต ์ 1 - 

อวนทับตลิ่ง/ล้อม 11 15 ผืน 

อวนลำก - - 

กระแสไฟฟ้ำ - - 

เขตพื้นท่ีรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ - - 

แหสวรรค ์ - - 

โพงพำง 4 25 ปาก 

ลอบพับ 1 6 ผืน 

ลอบตั้ง ประกอบอวนกำงกั้น - - 

ลอบนอน ประกอบอวนกำงกั้น - - 

ข่ำย - - 

ลี ่ - - 
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รายละเอียดผลคดีและผู้กระท าความผิด  
ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบประจ ำปีงบประมำณ 2564 เดือน ตุลำคม 2563 – พฤษภำคม 2564 

พื้นที่ในกำรจับกุม จ ำนวนคด ี ผู้กระท ำผิด (รำย) 

จังหวัดสระบุร ี 9 - 

จังหวัดลพบุร ี 4 - 

จังหวัดเพชรบูรณ ์ 4 - 

โครงการ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุนชนประมง 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน แผนทั้งปี  
(ครั้ง/วัน) 

ผลกำรด ำเนินงำน  

เสรมิสร้ำงกำรมสี่วนร่วมชุนชนประมง ๑ ชุมชน 1 ชุมชน 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรม ได้รับงบประมำณ ใช้จ่ำย
งบประมำณ 

คงเหลือ 

(ณ. 27 พ.ค. 64) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

หมำยเหต ุ

๑.จัดระเบยีบกำรท ำประมง 102,000 102,000 0 100.00  

2.แก้ไข (IUU) 88,500 75,000 13,500 84.75  

๒.อ ำนวยกำร 38,800 27,968 10,832 72.08  

๕.เสริมสร้ำงกำรมสี่วนร่วมฯ 56,000 56,000 0 100  

๗.ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 0 0 0   

8.จ้ำงเหมำ 135,000 105,000 30,000 77.78  

๘.ค่ำสำธำรณูปโภค 45,135.62 24,839.57 20,296.05 55.03  

รวมทั้งสิ้น 465,435.62 392,807.57 74,628.05 84.40  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ขอขอบคุณหน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ท ำให้งำนโครงกำรด้ำนกำร
ประมงของจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ละโครงกำรด ำเนินกำรได้เป็นอย่ำงดี  และเมื่อมีกำรจัดประชุมครั้งต่อไป หำกหน่วยงำนหรือท่ำนใดที่ไม่
สะดวกเข้ำร่วมประชุม สำมำรถส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์บันทึกผลกำรปฏิบัติงำนในรำยงำน
กำรประชุมได้ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
 เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
1.1 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 
165 
 
11 
11 
11 
ด ำเนินกำรเดือน มิ.ย. 64 

(อยู่ระหว่ำงรอจัดสรร
งบประมำณ) 

 

           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 ำเภอเรียบร้อยแล้ว 
           1.2 กจิกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านประมง 

กิจกรรม หน่วย
วัด 

เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

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

รำย 
 
 

รำย 
 

รำย 
 
 

รำย 

16 
 
 

16 
 

16 
 
 

16 

เกษตรกร ปี 63 จ ำนวน 16 รำย 
 
 
16 รำย 
 
ส่งรำยงำนควำมพร้อมของเกษตรกรให้
ศูนย์ทรำบแล้ว รอนัดวันมอบปัจจยักำร
ผลิต 
16 รำย 
** ยื่นค ำขอกำรรับรองตำมมำตรฐำน
อินทรีย์ แล้ว จ ำนวน 10 รำย  
** อยู่ระหว่ำงกำรรอกำรตรวจประเมิน
ฟำร์ม ของหน่วยรับรอง 

 
 

รำยละ 
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  
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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 
 
 

70 

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 

43 รำย แบ่งเป็น 
- มำตรฐำน SL จ ำนวน 31 รำย 

- มำตรฐำน GAP จ ำนวน 12 รำย 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตรวจรบัรอง 27 รำย 

แบ่งเป็น 
- มำตรฐำน SL จ ำนวน 9 รำย 

- มำตรฐำน GAP จ ำนวน 18 รำย 

 

3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม แผน ผล หมำยเหต ุ
1. เตรียมกำร 
    1.1 ส ำรวจสภำวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร หลัง ด ำเนินกำร 
2. จัดท ำแผนพัฒนำรำยแปลง 
    2.1 จัดท ำแผนกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรผลิต เพิ่มมูลคำ่ และจ ำหน่ำย
ผลผลติ 
3. พัฒนำองค์ควำมรู ้
    3.1 ถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกร 
4. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
    4.1 สนับสนุนจุลินทรยี์ ปม.1 
5. ส่งเสริมกำรตลำด 
    5.1 ส่งเสริมกำรวำงแผนกำรตลำด/เชื่อมโยงตลำด/กระจำยสินคำ้ 
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/3 ครั้ง 
 

41 รำย 
 
- 
 
41 รำย 
 

7 ครั้ง 

ครั้งท่ี 3 เมื่อ
วันท่ี 8 เม.ย.

64 

4. 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) 

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

 
11 ศูนย ์
 
66 ศูนย ์
5 ศูนย ์
11 ศูนย ์
1,100 รำย 
5 ครั้ง (หล่มสัก) 
 

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 
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5. สนับสนุนภำรกิจงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล/SC/CoO/OT และงำน
บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 

6 ศูนย ์ อยู่ระหว่ำงรอกำรจัดสรร
งบประมำณ 

5. โครงการส นับสนุนด้านการประมงตามพระราชด 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  

 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 
กิจกรรม 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 (24ธ.ค.63) 
 

31 
3 

** 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 

7. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) 

กิจกรรม หน่วย
วัด 

เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

 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 36 
ข้อมูลผลผลิต 
- ประเมินผลผลติรวม 4,432 กิโลกรัม 
- ผลผลิตเฉลี่ยรำยละ 233 กิโลกรัม 
- จ ำหน่ำยกิโลกรัมละ 60 บำท 
 - รำยได้เพิม่ขึ้น 6,540  บำท/รำย 
ด้ำนกำรเลี้ยง เกษตรกรมคีวำมรู้ในกำรเลีย้งสัตว์น้ ำ 
และมผีลผลติด้ำนกำรเลี้ยงรวมถึงรำยได้เพิ่มมำกขึ้น 
ด้ำนปัญหำอุปสรรค พื้นที่ห่ำงไกล และประสบ 
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8. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
8.1ข้อมูลกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมกรำฟท่ีแสดง ดังนี้ 

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

8.2 ข้อมูลเกษตรกร (เป้ำหมำย 8,496 รำย) ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภำคม 2564 

 
 

      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 

 
 
 
 

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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9. โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง 

 
 

10. โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีเพชรบูรณ์ (มก.พช) 
กำรมอบใบรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์วิถีเพชรบูรณ์ให้แก่เกษตรกรที่ท ำเกษตรอินทรีย์ (มก.พช) เป้ำหมำย 16 รำย  
ข้อมูล ณ วันที่ เดือน พฤษภำคม 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 กองสังข์ 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) 

พฤษภำคม 7   นำงสำววรำภรณ์  นิลำมำ 6701-3-0007 ด้ำนประมง (ปลำ) 

 8   นำยถวิล จอดนอก 6701-3-0008 ด้ำนประมง (ปลำ) 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

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 
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2. แผนปฏิบัติการโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ตามตาราง ดังน้ี 

 
            โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

 
 

3. สรุปรายชื่อแหล่งน้ าที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 พันธุ์สัตว์น้ ำจืด 2,000,000 ตัว 
และพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม 1,100,000 ตัว ที่ได้รับจัดสรร จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
 

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

 

สถานท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ ตะเพียน ย่ีสกเทศ นวลจันทร์ นิล
1 26-พ.ย.-63 รร.บ้านโคกมน 2 โคกมน น  าหนาว 82 20,000
2 16-ธ.ค.-63 รร.บ้านตาดกลอย 3 ตาดกลอย หล่มเก่า
3 20-ม.ค.-64 อบต.ทุ่งสมอ 1 ทุ่งสมอ เขาค้อ
4 17-ก.พ.-64 วัดโคกตายอ 1 บึงสามพัน บึงสามพัน
5 17-มี.ค.-64 รร.บ้านวังแช่กลอย 5 วังศาล วังโป่ง 78 20,000   
6 21-เม.ย.-64 รร.บ้านวังทอง 4 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
7 19-พ.ค.-64 วัดสันติธรรม 4 ประดู่งาม ศรีเทพ
8 16-มิ.ย.-64 รร.บ้านห้วยตูม 1 พุทธบาท ชนแดน
9 14-ก.ค.-64 รร.สามัคคีพัฒนา 1 ภูน  าหยด วิเชียรบุรี
10 18-ส.ค.-64 รร.บ้านหนองไขว่ 6 หนองไขว่ หล่มสัก
11 15-ก.ย.-64 รร.บ้านนาทุ่ง 7 ท่าแดง หนองไผ่

160 ราย

จ านวนผู้รับบริการ 
(ราย)

จ านวนพันธ์ุสัตว์น  า 20,000 ตัว

แผนปฏิบัติการโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ มให้ประชาชน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ***แผนปฏิบัติการฯ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถานท่ีด าเนินการ
วันออกปฏิบัติงานท่ี

เล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด
เล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด
เล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด

ปลาคาร์พ 200 ตัว
เล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด
เล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด

อ าเภอ ยอดจัดสรร คงเหลือ รวม ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
เมืองเพชรบูรณ์ 300,000      150,000   150,000      - - - - 24,000   10,000       110,000     6,000       
หล่มเก่า 300,000      -          300,000      - - - - - - 300,000     -
หล่มสัก 300,000      70,000     230,000      - - - - 5,000     55,000       100,000     70,000      
ชนแดน 300,000      95,000     205,000      - - - - - 20,000       185,000     -
วิเชียรบุรี 300,000      119,000   181,000      - - - 30,000   - - 151,000     -
ศรีเทพ 300,000      -          300,000      - - - - - 10,000       290,000     -
หนองไผ่ 300,000      36,000     264,000      - - - - 40,000   14,000       110,000     100,000    
น  าหนาว 250,000      -          250,000      - - - - - - 100,000     150,000    
เขาค้อ 250,000      85,000     165,000      - - - - - - 65,000       100,000    
บึงสามพัน 250,000      130,000   120,000      - - 20,000   - - - 50,000       50,000      
วังโป่ง 250,000      120,000   130,000      - - - - - 15,000       115,000     -

รวม 3,100,000  805,000 2,295,000     -        -        20,000  30,000  69,000  124,000    1,576,000    476,000  
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5. ที่จับสัตว์น้ าที่ต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาเพ่ือ
ประกาศเป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 
หมายเหต : ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 
มีนำคม 2564 

6. แผนการส ารวจสถิติการประมง จากแหล่งน้ าธรรมชาติ ตามตาราง ดังน้ี 

 
7. การส ารวจสถิติการประมง จากแหล่งเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 
หมายเหตุ: ด ำเนินกำรเรียบร้อย เมื่อวันท่ี 30 มีนำคม 2564  
 
 
 
 
 

จ านวนตัวอย่าง ด าเนินการแล้ว
(ราย) (ราย)

1 เมืองเพชรบูรณ์ 173 174
2 หล่มสัก 137 138
3 หล่มเก่า 155 155
4 น  าหนาว 5 5
5 ชนแดน 69 70
6 วังโป่ง 49 51
7 วิเชียรบุรี 116 117
8 บึงสามพัน 48 48
9 หนองไผ่ 87 87

10 เขาค้อ 46 47
11 ศรีเทพ 60 61

945 953รวม

ท่ี อ าเภอ
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8. ข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)  จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภำคม 2564 

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

9. 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 27 พฤษภำคม 2564 

 
หมายเหตุ : ผู้ประกอบกำร ฯ ยกเลิกกำรเลี้ยง จ ำนวน 420 รำย  คิดเป็นร้อยละ 59.57 

10. ข้อมูลสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ 
10.1 จระเข้น้ ำจืด (Crocodylus siamensis ) ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภำคม 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 

ท่ี อ าเภอ จ านวน (ราย)

1 น  าหนาว 4

2 วังโป่ง 0

3 หล่มเก่า 5

4 ศรีเทพ 7

5 ชนแดน 2

6 เขาค้อ 2

7 บึงสามพัน 35

8 วิเชียรบุรี 44

9 หล่มสัก 28

10 หนองไผ่ 68

11 เมืองเพชรบูรณ์ 90

285รวมทั งสิ น

ณ วันท่ี 19 ก.ย. 2561 ณ วันท่ี 8 เม.ย. 2564

1 น  าหนาว 4 4

2 วังโป่ง 13 0

3 หล่มเก่า 28 5

4 ศรีเทพ 19 7

5 ชนแดน 36 2

6 เขาค้อ 23 2

7 บึงสามพัน 47 35

8 วิเชียรบุรี 83 44

9 หล่มสัก 176 28

10 หนองไผ่ 73 68

11 เมืองเพชรบูรณ์ 203 90

705 285รวมทั งสิ น

จ านวนผู้ประกอบกิจการ

ท่ี อ าเภอ

ใบอนุญาต จ านวนจระเข้น  าจืด
สป. วันท่ี เดือน ปี (ตัว)

1 สป.15 17 ต.ค. 2565 นางสาวดวงสุรีย์ เดชะนะ วิเชียรบุรี 6
2 สป.15 9 ส.ค. 2566 นายณัฐวุฒิ เกิดอุดม บึงสามพัน 7
3 สป.15 26 พ.ค. 2564 นายระบบ ยามวัน ชนแดน 1
4 สป.15 29 พ.ย. 2564 นางดาวเรือง กล่ินสูงเนิน บึงสามพัน 4
5 สป.15 16 มิ.ย. 2565 นางชลนิกานต์ ทับสีรัก วิเชียรบุรี 495
6 สป.15 23 ก.ย. 2565 นายธนู บัวแดง หล่มสัก 2
7 สป.15 1 ก.พ. 2567 นางสาวอรอนงค์ คนงาม หนองไผ่ 1

516

ท่ี
ใช้ได้ถึง

ช่ือ-สกุล สถานท่ีตั ง
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10.2 ซำกจระเข้น้ ำจืด และซำกจระเข้น้ ำเค็ม ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภำคม 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
10.3 ตะพำบหรือปลำฝำ (Amyda cartilaginea) ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภำคม 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  

11. คดีประมง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 

 

 
 
 

ใบอนุญาต
สป. วันท่ี เดือน ปี

1 สป.11 17 ม.ค. 2565 บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เมืองเพชรบูรณ์
โดยนางขวัญใจ สุทธิบุตร

ท่ี
ใช้ได้ถึง

ช่ือ-สกุล สถานท่ีตั ง

แจ้งครอบครอง แจ้งครอบครองเพ่ิม แจ้งตาย แจ้งเคล่ือนย้าย คงเหลือ
1 สป.9,11 นายสนม แก้วศรีนาค ชนแดน 124 350 0 350 124
2 สป.15 นายเนตร พัชนะ ชนแดน 350 0 0 0 350

474

ท่ี ใบอนุญาต ช่ือ-สกุล สถานท่ีตั ง
จ านวนตะพาบน  า หรือปลาฝา

ท่ี วันท่ี คดี ของกลาง กระท าความผิด บทก าหนดโทษ กฎหมาย สถานท่ีแจ้งความ/ท่ีเกิดเหตุ
1 17 พฤษภาคม 2564 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  าในเขต

พื นท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์น  า
- มาตรา 56 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000

 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5
 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าท่ีได้จาก
การท าการประมงแล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศคณะกรรมการประมงประจ า
จังหวัดเพชรบูรณ์ เร่ือง ก าหนดเขตพื นท่ี
รักษาพันธ์ุสัตว์น  า พ.ศ 2560

อ่างเก็บน  าห้วยเล็ง อ.วิเชียรบุรี

2 20 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ฤดูน  าแดง 
พร้อมทั งปิดป้าย

- มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000
 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5
 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าท่ีได้จาก
การท าการประมงแล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ี
และระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือ
วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนด
เคร่ืองมือ วิธีการท าการประมง และ
เง่ือนไขในการท าการประมง พ.ศ. 2564

อ่างเก็บน  าห้วยขอนแก่น อ.หล่มสัก

3 24 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ฤดูน  าแดง 
พร้อมทั งปิดป้าย

- มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000
 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5
 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าท่ีได้จาก
การท าการประมงแล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ี
และระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือ
วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนด
เคร่ืองมือ วิธีการท าการประมง และ
เง่ือนไขในการท าการประมง พ.ศ. 2564

อ่างเก็บน  ากุฏิพระ อ.ชนแดน

ท่ี วันท่ี คดี ของกลาง กระท าความผิด บทก าหนดโทษ กฎหมาย สถานท่ีแจ้งความ/ท่ีเกิดเหตุ
4 24 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ฤดูน  าแดง 

พร้อมทั งปิดป้าย
- มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000

 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5
 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าท่ีได้จาก
การท าการประมงแล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ี
และระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือ
วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนด
เคร่ืองมือ วิธีการท าการประมง และ
เง่ือนไขในการท าการประมง พ.ศ. 2564

อ่างเก็บน  าน  าขึ น-น  าลง อ.วังโป่ง

5 25 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ฤดูน  าแดง 
พร้อมทั งปิดป้าย

- มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000
 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5
 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าท่ีได้จาก
การท าการประมงแล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ี
และระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือ
วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนด
เคร่ืองมือ วิธีการท าการประมง และ
เง่ือนไขในการท าการประมง พ.ศ. 2564

แหล่งน  าส่งคุ้ม อ.เขาค้อ

6 27 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ฤดูน  าแดง 
พร้อมทั งปิดป้าย

- มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000
 - 50,000 หรือปรับจ านวน 5
 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าท่ีได้จาก
การท าการประมงแล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ี
และระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือ
วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนด
เคร่ืองมือ วิธีการท าการประมง และ
เง่ือนไขในการท าการประมง พ.ศ. 2564

ฝายห้วยมะเขือ อ.หล่มเก่า
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สรุปคดีประมง  ต้ังแต่ ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 
 
การประกาศฤดูน้ าแดงฤดูน้ าแดง ห้ามจับสัตว์น้ าคุ้มครองสัตว์น้ าจืดมีไข่ 
    -ปักธงแดงแสดงแนวเขตที่รักษำพันธุ์อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเล็ง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    -ประชำสัมพันธ์ น ำกำรจับกุม ในพื้นจังหวัดเพชรบูรณ์ 

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 
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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 ำคดีเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรเปรียบเทียบ 
ข้อ 5 ร้ำนค้ำผู้จ ำหน่ำยเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ 
สร้ำงกำรรับรู้ให้ผู้ประกอบกำรตระหนักถึงควำมเสียหำยของทรัพยำกรสัตว์น้ ำที่เกิดจำกกำรใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำ

กำรประมงในแหล่งน้ ำธรรมชำติ และหำกร้ำนค้ำหรือผู้ประกอบกำรได้จ ำหน่ำยให้กับบุคคลไปใช้ในกำรกระท ำควำมผิด ผู้จ ำหน่ำยอำจเข้ำ
ข่ำยลักษณะเป็นผู้สนับสนุนกำรกระท ำควำมผิดและต้องรับโทษตำมกฎหมำย 

 

ความคืบหน้าคดีประมง 
ผลคดีควำมผิดต่อพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
 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 ณ สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอหนองไผ ่เมื่อวันท่ี 12 ตุลำคม 2563 โดยอำยัดและเก็บรักษำของกลำงใน
กำรกระท ำควำมผิดไว้ในฟำร์มเลี้ยงของจ ำเลย ตำลทองรีสอร์ท หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น
จระเข้น้ ำจืดคละเพศ จ ำนวนประมำณ 12 ตัว ผลคดีตำมค ำพิพำกษำศำลจังหวัดวิเชียรบุรี คดีหมำยเลขด ำที่ อ.779/63 คดี
หมำยเลขแดงที่ 111/64  จ ำเลยมีควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2562 กำรกระท ำของจ ำเลย
เป็นควำมผิดหลำยกรรมต่ำงกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงควำมผิดไปตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 91 ฐำ นมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญำต จ ำคุก 1 ปี และปรับ 100,000 บำท ฐำนเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำคุ้มครองโดยไมไ่ด้
รับอนุญำต จ ำคุก 8 เดือน และปรับ 60,000 บำท และฐำนมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์โดย
ไม่ได้รับอนุญำต จ ำคุก 6 เดือน และปรับ 20,000 บำท จ ำเลยให้กำรรับสำรภำพเป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำ มีเหตุบรรเทำ
โทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 78  ฐำนมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญำต 
จ ำคุก 6 เดือน และปรับ 50,000 บำท ฐำนเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญำต จ ำคุก 4 เดือน และปรับ 30,000 
บำท และฐำนมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญำต จ ำคุก 3 เดือน และปรับ 
10,000 รวมจ ำคุก 13 เดือน และปรับ 90,000 บำท โทษจ ำคุกให้รอกำรลงโทษไว้มีก ำหนด 2 ปี ริบของกลำง บัดนี้ พ้น
ระยะเวลำอุทธรณ์ตำมกฎหมำยและไม่มีคู่ควำมฝ่ำยใดยื่นอุทธรณ์ คดีถึงที่สุดแล้ว ออกให้ ณ วันท่ี 5 เมษำยน 2564 
ผลคดีควำมผิดต่อพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 
  ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด ำเนินกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษ นำยสุวิทย์ สอนชำ คดีอำญำที่ 
359/2563 คดีด ำที่ อ.144/64 ใช้หรือมีไว้ในครองครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือไอ้โง่หรือลอบพับ เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 
ขณะนี้ อัยกำรวิเชียรบุรี ส่งฟ้องเรียบร้อยแล้ว ศำลนัดสืบพยำนเพิ่มเติม วันที่ 19 เมษำยน 2564 (เนื่องจำกจ ำเลยปฏิเสธข้อ
กล่ำวหำ) จำกกำรโทรสอบถำมวันที่ ศำลจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 21 เมษำยน 2564 เวลำ15.09 น. ศำลยกเลิกนัด 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด เมื่อก ำหนดวันครั้งต่อไปจะแจ้งพนักงำนงำนอัยกำรโจทย์อีกครั้ง 
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12. ข้อมูลผู้ท าการประมง (ทบ.3) ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

 
13. ององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 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 
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 

สถานท่ีรับค าขอ/อ าเภอ จ านวนผู้ขอขึ นทะเบียน (ราย)
ส านักงานประมงอ าเภอหล่มสัก 1,070
ส านักงานประมงอ าเภอชนแดน 719
ส านักงานประมงอ าเภอศรีเทพ 447
ส านักงานประมงอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 393
ส านักงานประมงอ าเภอหนองไผ่ 257
ส านักงานประมงอ าเภอหล่มเก่า 255
ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 70
ส านักงานประมงอ าเภอวิเชียรบุรี 44
รวม 3,255                             

No. ชุมชน ต ำบล อ ำเภอ ประเภท
จ ำนวน
สมำชิก

1 กลุ่มเพาะพันธ์ุและผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น  าจืดต าบลวังหิน อ าเภอวัง
โป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วังหิน วังโป่ง เพาะเลี ยง 15

2 กลุ่มประมงหนองแส บ้านโนนแดง บุ่งคล้า หล่มสัก เพาะเลี ยง 50

3 กลุ่มเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด ต าบลกันจุ กันจุ บึงสามพัน เพาะเลี ยง 42

4 กลุ่มเพาะเลี ยงสัตว์น  า บ้านกองทุนท่ีดิน นาสนุ่น ศรีเทพ เพาะเลี ยง 30

5 วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปแปลงใหญ่ปลานิล ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพาะเลี ยง 47

6 สหกรณ์ประมงบ้านระหาร ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพาะเลี ยง 78

262
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14. การเตรียมงานเพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ประจ ำปี 2564 ตำมตำรำง ดังนี ้

 
หมายเหตุ : ก ำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี ในวันท่ี 4 
มิถุนำยน 2564 ณ แหล่งน้ ำหนองขำม (พื้นที่  133 ไร่  ต.บ้ำนติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยก ำหนดผู้ เข้ำร่วม 
กิจกรรมไม่เกิน 50 คน ตำมค ำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ี 850/2564 ลว. 27 เม.ย.2564  จ ำนวนพันธุ์สัตว์น้ ำ มีดังนี้ 
 -ปลำยี่สกเทศ 3 แสนตัว  -กุ้งก้ำมกรำม 2 หมื่นตัว -ปลำบึก 20 ตัว 
 
ความเสียหายด้านประมง จากวาตภัย  
โดยมีลักษณะของพำยุฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชกแรง เมื่อวันท่ี 6 เมษำยน 2564 
ควำมเสียหำย  :  1 ต ำบล คือต ำบลลำนบ่ำ   
เกษตร   :  1 รำย คือ นำงสำวปองทอง เสมำทอง  
พื้นที่   : 2.75 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 11,618.75 บำท  
***ผ่ำนกำรประชุม ก.ช.ภ.ช.ครั้งที่ 1/2564 วันท่ี 18 พฤษภำคม 2564  เรียบร้อยแล้ว  
***มติที่ประชุมให้ใช้เงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในอ ำนำจผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
****ย้ ำ เมื่อเกิดภัยต้องรีบเร่งด ำเนินกำร ตรวจสอบเอกสำรให้ถูกต้องครบถ้วน ภำพถ่ำยต้องชัดเจน 

15. ราคาสัตว์น้ า ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564  
ชนิดสัตว์น้ า (สด) ตำมตำรำง ดังนี้ 

      
 
 
 
 
 

ท่ี พิธีในวันส าคัญ วันท่ี สถานท่ี จ านวนสัตว์น  า (ตัว)
1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี
3-มิ.ย.-64 อ าเภอหล่มสัก 500,000

2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28-ก.ค.-64 อ าเภอชนแดน 500,000

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12-ส.ค.-64 อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 500,000

4 วันประมงแห่งชาติ 21-ก.ย.-64 อ าเภอวิเชียรบุรี 500,000

2,000,000

จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลาดไท 
ปลานิล 60-80 40-65
หอยขม 70 100
ปลาหลด (เล็ก) 200 130
ปลาหลด (ใหญ่) 250 170
กบ 90-120 90-100
ปลาทับทิม 90-120 80-90
ปลาตะเพียน 60 35-50
ปลานวลจันทร์ 40 35
ปลาช่อน 100-120 75-100
ปลาเนื ออ่อน 170 160-200
ปลาค้าว 100 120-180
ปลากด 250 125-160

ราคา (บาท)
ชนิดสัตว์น  า (สด)

จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลาดไท 
ปลาย่ีสก 40 25
ปลาสวาย 40 28-30
ปลาสลิด 130 135
ปลาดุก 57 38-45
ปลาหมอ 120 80-100
ปลาบึก 100 50-65
จระเข้ 150 ไม่มีข้อมูล
จระเข้ (ทั งตัว) 350-450 ไม่มีข้อมูล
ผ า /ไข่น  า 15 ไม่มีข้อมูล
หอยโข่ง 120 ไม่มีข้อมูล
เขียด 250 ไม่มีข้อมูล
ปลาเทโพ 80 ไม่มีข้อมูล

ชนิดสัตว์น  า (สด)
ราคา (บาท)
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ชนิดสัตว์น้ า (แปรรูป) ตำมตำรำง ดังนี้  

 
 

16. งานอื่น ๆ 
16.1 ร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำเลำ และประธำนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่ำงเก็บน้ ำห้วยท่ำพล ด ำเนิน

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำ (กุ้งก้ำมกรำม) ในแหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ ในพื้นที่อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 3 
แห่ง (1) อ่ำงเก็บน้ ำท่ำพล จ ำนวน 50,000 ตัว (2) อ่ำงเก็บน้ ำห้วยป่ำเลำห้วยป่ำเลำ จ ำนวน 25,000 ตัว และ (3) อ่ำงเก็บน้ ำห้วยป่ำ
แดง จ ำนวน 25,000 ตัว เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีนสร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม ของชุมชน ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป  

16.2 ร่วมกับประมงอ ำเภอศรีเทพ และศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ โดยมี นำยเมธำ คชำภิชำติ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ และ นำยเสกสรร นิยมเพ็ง ร่วมด ำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำใน
แหล่งน้ ำสำธำรณะ โดยกำรปล่อยพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม จ ำนวน 100,000 ตัว ลงสู่แม่น้ ำป่ำสัก บริเวณหน้ำวัดโบสถ์ชนะมำร ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีนสร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม ของชุมชน ในกำรดูแลรักษำ
ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 
16.3 ร่วมกับประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ ประสำนขอสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม จ ำนวน 100,000 ตัว และพันธุ์ปลำตะเพียนขำว 

จ ำนวน 50,000 ตัว จำก ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ด ำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำ ในแหล่งน้ ำสำธำรณะ
ประโยชน์ ในพื้นที่อ ำเภอน้ ำหนำว จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 5 แห่ง โดยมี นำยสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นำยอ ำเภอน้ ำหนำว พร้อมด้วย ปลัดอ ำเภอ
น้ ำหนำว, หัวหน้ำส่วนรำชกำรอ ำเภอน้ ำหนำว, เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอน้ ำหนำว, ก ำนัน – ผู้ใหญ่บ้ำน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ร่วมเป็น
เกียรติปล่อยพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม ลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหน้ำอ ำเภอน้ ำหนำว และแหล่งน้ ำหน้ำโรงเรียนน้ ำหนำว ทั้งนี้ได้มอบพันธุ์ปลำตะเพียน
ขำว จ ำนวน 5,000 ตัว ให้กับอุทยำนแห่งชำติน้ ำหนำว น ำไปปล่อยลงแหล่งน้ ำสำธำรณะ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ เพิ่ม
แหล่งอำหำรโปรตีนจำกสัตว์น้ ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้ำงอำชีพเพิ่มรำยได้ให้ชุมชนต่อไป 

16.4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนติ้ว, นำยแสตมปผ์ แก้วสำร ก ำนันต ำบล
บ้ำนติ้ว, นำยสุวรรณ์ ค ำแพง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 2 ต ำบลบ้ำนติ้ว และคณะกรรมกำรองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำหนอง
ขำม ในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อด ำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชิน ี3 มิถุนำยน 2564 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนติ้ว อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

16.5 ร่วมกับประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ และศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ โดยมี นำยเมธำ คชำภิชำติ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์, ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอหล่มเก่ำ โดยมี นำยบัณฑิต พจี ปลัดอ ำเภอหล่ม
เก่ำ, ผู้จัดกำร ธ.ก.ส. อ ำเภอหล่มเก่ำ, หัวหน้ำสถำนีเรดำห์กองทัพอำกำศ ภูหมันขำว เพชรบูรณ์, นำยช่ำงชลประทำน, ก ำนัน - ผู้ใหญ่บ้ำน และ
ประชำชน ต ำบลบ้ำนเนิน และต ำบลวังบำล ร่วมด ำเนินกำรเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำสำธำรณะ ปล่อยพันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลาดไท 
ปลาหมอแดดเดียว 180 ไม่มีข้อมูล
ปลาสลิดแดดเดียว 215 ไม่มีข้อมูล
ปลาช่อนแดดเดียว 190 ไม่มีข้อมูล
ปลาแรดแดดเดียว 180 ไม่มีข้อมูล
ปลาดุกแดดเดียว 120 ไม่มีข้อมูล
ปลานิลแดดเดียด 110 ไม่มีข้อมูล
ปลาสวายแดดเดียว 100 ไม่มีข้อมูล
ปลาซิวแดดเดียว 180 ไม่มีข้อมูล
ปลาส้ม (ตะเพียน) 100 ไม่มีข้อมูล
ปลาส้ม (จีน) 100 ไม่มีข้อมูล

ชนิดสัตว์น  า (แปรรูป)
ราคา (บาท)
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100,000 ตัว และพันธุ์ปลำตะเพียนทอง จ ำนวน 200,000 ตัว ลงสู่อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 6 ต ำบลบ้ำนเนิน อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีนสร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 

16.6 ร่วมกับประมงอ ำเภอหล่มสัก และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงหนองแส บ้ำนโนนแดง ด ำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ ำ เป็นปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 20,000 ตัว ณ แหล่งน้ ำสำธำรณะหนองแส หมู่ที่ 13 ต ำบลบุ่งคล้ำ อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีนสร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป พร้อม
นี้ได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงหนองแส ซึ่งปัจจุบันได้เปิดตกปลำ คิดค่ำบริกำรคนละ 30 บำท 
อนุญำตให้ใช้เบ็ดคนละไม่เกิน 5 คัน โดยเฉลี่ยมีรำยได้ตั้งแต่ 90 - 300 บำท / วัน 

16.7 ร่วมกับประมงอ ำเภอวิเชียรบุรี,  ประมงอ ำเภอหล่มสัก, ประมงอ ำเภอชนแดน,  ประมงอ ำเภอศรีเทพ, นำงสำววิมลรัตน์ 
พิมพำ เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน และนำงโสภำ พยัคฆเดช เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ร่วมกับ นำยอภิวิชญ์ ศรีโภคำ ปลัดฝ่ำยควำม
มั่นคง พร้อมเจ้ำหน้ำที่ และนำยสุวิทย์ สงวนพันธ์ นำยช่ำงชลประทำน ร่วมด ำเนินกิจกรรมจัดท ำแนวเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำด้วยกำรปักธงสีแดง
เพื่อเป็นสัญลักษณ์พื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำห้วยเล็ง ต ำบลโคกปรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

16.8 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นำยณรงค์ศักดิ์ หอม
มำลัย รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธำนในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเมืองรำด ช้ัน 5 ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ อำคำร 2 อ ำเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

16.9 ร่วมกับประมงอ ำเภอหล่มสัก, กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง และศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด
เพชรบูรณ์ ด ำเนินกำรส่งมอบปัจจัยกำรผลิต ซึ่งประกอบด้วย พันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 2,000 ตัว/รำย และอำหำรปลำกินพืชขนำดเล็ก 
จ ำนวน 20 กิโลกรัม/รำย ให้กับเกษตรกรโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง ประจ ำปี 2564 
จ ำนวน 15 รำย ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอหล่มสัก อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

16.10  ร่วมกับประมงอ ำเภอหล่มสัก และศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ออกประชำสัมพันธ์ กำรห้ำมจับ
สัตว์น้ ำช่วง“ฤดูน้ ำแดง” ในฤดูปลำน้ ำจืดมีไข่ หรือวำงไข่เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมง และเง่ือนไขในกำรท ำกำร
ประมง พ.ศ. 2564 และมอบพันธุ์สัตว์น้ ำกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ ณ แหล่งน้ ำสำธำรณะหมู่ที่ 14 ต ำบลหนองไขว่ 
เป็นพันธุ์ปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 20,000 ตัว และมอบให้แหล่งน้ ำสำธำรณะบ้ำนโสก หมู่ที่ 6 ต ำบลบ้ำนโสก อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เป็นพันธุ์ปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 10,000 ตัว โดยมีผู้น ำชุมชน และชำวบ้ำนร่วมกันปล่อย เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีน สร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมี
ส่วนร่วม ของชุมชน ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

16.11  ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ด ำเนินกำรส่งมอบปัจจัยกำรผลิต ซึ่งประกอบด้วย พันธุ์ปลำ
ตะเพียนขำว จ ำนวน 2,000 ตัว/รำย และอำหำรปลำกินพืชขนำดเล็ก จ ำนวน 20 กิโลกรัม/รำย ให้กับเกษตรกรโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรม
ยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง ประจ ำปี 2564 ในพื้นที่อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 15 รำย และ อ ำเภอวังโป่ง จ ำนวน 
15 รำย ทั้งนี้ได้ประชำสัมพันธ์ กำรห้ำมจับสัตว์น้ ำช่วง “ฤดูน้ ำแดง” ปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำร
ประมงและเง่ือนไขในกำรท ำกำรประมง พ.ศ. 2564 

16.12  ร่วมกับประมงอ ำเภอศรีเทพ ประชำสัมพันธ์ และปิดป้ำยกำรห้ำมจับสัตว์น้ ำช่วง “ฤดูน้ ำแดง” ปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัว
อ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมงและเงื่อนไขในกำรท ำกำรประมง พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ได้ร่วมกับ นำยพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ ก ำนัน
ต ำบลเขำค้อ และชำวบ้ำน ด ำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ ปล่อยพันธุ์ปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 12,000 ตัว ลงสู่แหล่ง
น้ ำส่งคุ้ม หมู่ที่ 12 ต ำบลเขำค้อ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีน สร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ใน
กำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

16.13  ร่วมกับประมงอ ำเภอศรีเทพ ติดตำมกำรด ำเนินงำนศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เครือข่ำย
ด้ำนกำรประมง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของ นำยทวี สุริยำ หมู่ที่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมมอบ
ป้ำยศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง, ป้ำยส่งเสริมองค์ควำมรู้ กำรเลี้ยงปลำกินพืชแบบลดต้นทุน, ป้ำยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำ และป้ำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดี (GAP) เพื่อเพิ่มศักยภำพพัฒนำฐำนเรียนรู้และหลักสูตรด้ำนกำรประมง ส ำหรับ
ผู้สนใจได้เรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้จำกเกษตรกรต้นแบบที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรในประเด็นกำรเพิ่ม
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ผลผลิต กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรพัฒนำคุณภำพและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

4.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน

พฤษภำคม  2564  ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 
          รายงานงบประมาณที่ได้รับ และการเบิก-จ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 28  พฤษภาคม  2564) 
   1.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

1.1.โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำน 
- งบประมำณที่ได้รับ 167,552 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 156,111.65 บำท คงเหลือ 11,440.35 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

93.17% 
1.2 โครงกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

- งบประมำณที่ได้รับ 8,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 7,836 บำท คงเหลือ 164 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 97.95% 
1.3 โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร 

- งบประมำณที่ได้รับ 6,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 3,996 บำท คงเหลือ 2,004 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 66.60% 
1.4 โครงกำรระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ 

- งบประมำณที่ได้รับ 179,395 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 118,935.51 บำท คงเหลือ 60,459.49 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 
66.30% 

1.5 กิจกรรมพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 
- งบประมำณที่ได้รับ 12,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 8,528 บำท คงเหลือ 3,472 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 71.07% 

1.6 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง 
- งบประมำณที่ได้รับ 119,900 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 35,669.80 บำท คงเหลือ 84,230.20 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

29.75% 
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 169,890 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 135,096.20 บำท คงเหลือ 34,793.80 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 
79.52% 

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 162,488 บำท คงเหลือ 68,512 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

70.34% 
1.12 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำ  (งบอุดหนุน) 

- งบประมำณที่ได้รับ 52,500 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 52,500 บำท คงเหลือ 0 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 100% 
1.13 กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐด้ำนประมง (เงินเดือนพนักงำนรำชกำร) 
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- งบประมำณที่ได้รับ 345,825 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 345,825.52 บำท คงเหลือ 0.48 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 100% 
1.14 กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐด้ำนประมง (ปกส., ค่ำเช่ำบ้ำน) 

- งบประมำณที่ได้รับ 252,450 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 234,292 บำท คงเหลือ 18,158 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 
92.81% 

1.15  ผลผลิตพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประมง (ค่ำสำธำรณูปโภค) 
-งบประมำณที่ได้รับ 122,970 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 110,138.90 บำท คงเหลือ 12,831.10 บำท คิดเป็นร้อยละ 

กำรเบิกจ่ำย 89.57% 
สรุปงบประมาณประจ าปี 2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภำคม  2564) 

โครงกำร งบที่ได้รับปัจจุบัน ใช้ไปแล้ว คงเหลือ หมำยเหตุ 

1. บุคลำกรภำครัฐ 598,275 580,116.52 18,158.48   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 96.96 % 

2.บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำ (สำธำรณูปโภค) 122,970 110,138.90 12,831.10  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 89.57% 

3. งบด ำเนินงำน 970,697 694,806.16 275,890.84  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 71.58% 

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

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 1,744,442 1,437,561.58 306,880.42  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 82.41% 

    4.6 ส านักงานประมงอ าเภอ 
          4.6.1 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มเก่า 

นายสายัน  อาสาวัง    ประมงอ าเภอหล่มเก่า 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 ให้ที่ประชุม

ทรำบ ดังนี้ 
1 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์  สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม จ ำนวน 100,000 ตัว 

 และพันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 50,000 ตัว ด ำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำ ในแหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ ในพื้นที่อ ำเภอน้ ำ
หนำว จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 5 แห่ง โดยมี นำยสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นำยอ ำเภอน้ ำหนำว พร้อมด้วย ปลัดอ ำเภอน้ ำหนำว, หัวหน้ำส่วน
รำชกำรอ ำเภอน้ ำหนำว, เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอน้ ำหนำว, ก ำนัน – ผู้ใหญ่บ้ำน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ร่วมเป็นเกียรติปล่อยพันธุ์
กุ้งก้ำมกรำม ลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหน้ำอ ำเภอน้ ำหนำว และแหล่งน้ ำหน้ำโรงเรียนน้ ำหนำว ทั้งนี้ได้มอบพันธุ์ปลำตะเพียนขำว  
จ ำนวน 5,000 ตัว ให้กับอุทยำนแห่งชำติน้ ำหนำว น ำไปปล่อยลงแหล่งน้ ำสำธำรณะ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ เพิ่ม
แหล่งอำหำรโปรตีนจำกสัตว์น้ ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้ำงอำชีพเพิ่มรำยได้ให้ชุมชนต่อไป  

2. ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 5 ต ำบลหล่มเก่ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำกำรประมง และเครื่องมือประมงที่ห้ำมใช้ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ให้แก่ผู้
ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำในพ้ืนท่ีทรำบ ในเขตพื้นท่ีเทศบำลอ ำเภอหล่มเก่ำ และร้ำนจ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรประมง 

3. ลงพื้นที่แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินกำรควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำกำรประมง และเครื่องมือประมงที่ห้ำมใช้ 
ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 ให้แก่ผู้ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำในพ้ืนท่ีทรำบ จ ำนวน 3 ร้ำน ในเขตพื้นท่ี หมู่ที่ 3 ต ำบลหินฮำว 
อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4. ร่วมด ำเนินกำรเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำสำธำรณะ ปล่อยพันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 100,000 ตัว และพันธุ์
ปลำตะเพียนทอง จ ำนวน 200,000 ตัว ลงสู่อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 6 ต ำบลบ้ำนเนิน อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้ำงแหล่ง
อำหำรโปรตีนสร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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5. ลงพื้นที่ติดตำมกำรด ำเนินงำนศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก) เครือข่ำยด้ำนกำรประมง 
ของ นำงอุไรวรรณ เหล็กกล้ำ เลขท่ี 132 หมู่ที่ 4 ต ำบลบ้ำนเนิน อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเลี้ยงปลำ
กินพืชในบ่อดิน, กำรเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ และมีลูกพันธุ์กบเตรียมรอจ ำหน่ำย ประมำณ 5,000 ตัว ซึ่งจ ำหน่ำยตัวละ 2 บำท  

6. ส ำรวจรำคำสัตว์น้ ำ ณ ตลำดนัดกกกะทอน ต ำบลนำซ ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำกกำรส ำรวจพบว่ำ  
รำคำสัตว์น้ ำยังคงปกติ ไม่ขยับสูงขึ้น ส ำหรับรำคำสัตว์น้ ำ เช่น ปลำนิลขนำดใหญ่ รำคำกิโลกรัมละ 70 บำท , ปลำตะเพียนขำว รำคำ
กิโลกรัมละ 80 บำท, ปลำไน รำคำกิโลกรัมละ 80 บำท, กบ รำคำกิโลกรัมละ 100 บำท, เขียดนำขนำดเล็ก รำคำกิโลกรัมละ 250 บำท, 
ปลำช่อน รำคำกิโลกรัมละ 130 บำท และมีเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ จำก ต ำบลท่ำพล อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ น ำหอยเชอรี่ มำขำยใน
รำคำกิโลกรัมละ 40-50 บำท แต่หำกเป็นช่วงหน้ำแล้งจะขยับรำคำขำยขึ้นไปสูงถึงกิโลกรัมละ 70-80 บำท 

7. ร่วมกับ ก ำนันต ำบลนำช ำ และประมงอำสำ อ ำเภอหล่มเก่ำ ลงพื้นที่แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินกำรควบคุมเครื่องมือลอบพบั
ได้หรือไอ้โง่ท ำกำรประมง และเครื่องมือประมงที่ห้ำมใช้ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 ให้แก่ผู้ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำ 
บริเวณร้ำนค้ำแยกกกกะทอน อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำกกำรเข้ำตรวจสอบไม่พบร้ำนจ ำหน่ำย ลอบพับหรือไอ้โง่ เนื่องจำก 
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ได้ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบก่อนหน้ำนี้แล้ว ถึงเครื่องมือชนิดนี้ สำมำรถจับสัตว์น้ ำได้หลำยชนิด และเมื่อน ำมำตรวจสอบ
ผลกำรจับ พบว่ำ สัตว์น้ ำที่จับได้มีควำมยำวเฉลี่ยน้อยกว่ำระยะแรกเริ่มสืบพันธุ์ในสัดส่วนที่สูง ส่งผลกระทบต่ อควำมยั่งยืนในกำรใช้
ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ ในกำรนี้ ได้ขอควำมร่วมมือผู้ประกอบกิจกำร ร้ำนค้ำ หยุดผลิต หรือ จ ำหน่ำยเครื่องมือท ำกำรประมงผิดกฎหมำย
ประเภทลอบพับได้ หรือ ไอ้โง่ ให้แก่ชำวประมงในพื้นที่ และประชำสัมพันธ์ปิดป้ำยกำรห้ำมจับสัตว์น้ ำช่วง“ฤดูน้ ำแดง” ในฤดูปลำน้ ำจืดมี
ไข่ หรือวำงไข่เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมง และเง่ือนไขในกำรท ำกำรประมง พ.ศ. 2564 ซึ่งก ำหนดระหว่ำง
วันที่ 1 มิถุนำยน ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2564 เพื่อเปิดโอกำสให้สัตว์น้ ำจืดได้แพร่ขยำยพันธุ์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำและมีใช้อย่ำง
ยั่งยืน ณ บริเวณฝำยห้วยมะเขือ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 บ้ำนห้วยมะเขือ ต ำบลนำแซง อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      4.6.2 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มสัก  
 คุณณิชปภา  สารารักษ์    ประมงอ าเภอหล่มสัก 
     เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังน้ี 
 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ติดตำมกำรด ำเนินงำน ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)  ของ นำยบุญตำ เทียมเพ็ง หมู่ที่ 1  
ต ำบลบ้ำนติ้ว หลังจำกได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรประมง เพื่อเพิ่มศักยภำพพัฒนำฐำนเรียนรู้และหลักสูตรด้ำนกำร
ประมง และลงพื้นที่ติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมงนำยสุพน   
โพธิอ่อน (รำยใหม่) หลังจำกได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรประมง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 พร้อมมอบป้ำยศูนย์
เครือข่ำยด้ำนประมงและป้ำยกำรเลี้ยงปลำกินพืชแบบลดต้นทุนกำรผลิต 

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
ลงพื้นที่ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด พร้อมท ำแบบทดสอบวัดควำมรู้ของเกษตรกร โครงกำรพัฒนำ

เกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้ำนกำรประมง ให้กับผู้น ำเครือข่ำย นำงสำยบัว เทียมเพ็ง หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำนติ้ว 
และ ร่วมกับกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมงลงพ้ืนท่ีติดตำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง ประจ ำปี 2564 (เกษตรกรรำยเดิมปี 2560-2563)ของ นำยวิรัตน์ จันทพันธ์ ต ำบลบ้ำนหวำย และ
ร่วมกับกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมงด ำเนินกำรส่งมอบปัจจัยกำรผลิต ซึ่งประกอบด้วย พันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 2 ,000 
ตัว/รำย และอำหำรปลำกินพืชขนำดเล็ก จ ำนวน 20 กิโลกรัม/รำย ให้กับเกษตรกรโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 15 รำย   

3. ทะเบียนเกษตรกร  
ต่ออำยุทะเบียนฟำร์ม 2 ฟำร์ม, ขึ้นทะเบียนฟำร์มเกษตรกรรำยใหม่ 1 รำย 
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4. กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่น 
ร่วมกับ คณะกรรมกำรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำหนองสักหลง ต ำบลลำนบ่ำ อ ำเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์ ด ำเนินกำรเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำสำธำรณะ ปล่อยพันธ์ุปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 20,000 ตัว เพื่อเพ่ิมแหล่งอำหำรโปรตีน
จำกสัตว์น้ ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้ำงอำชีพเพิ่มรำยได้ให้ชุมชนต่อไป , ร่วมกับองค์กร
ชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงหนองแส ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ำ จ ำนวน 20,000 ตัว ณ แหล่งน้ ำสำธำรณะหนองแส หมู่ที่ 13 ต ำบลบุ่งคล้ำ 
เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีนสร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำ พร้อมติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงหนองแส ซึ่งปัจจุบันได้เปิดตกปลำ คิดค่ำบริกำรคนละ 30 บำท อนุญำตให้ใช้เบ็ดคนละไม่
เกิน 5 คัน โดยเฉลี่ยมีรำยได้ตั้งแต่ 90 - 300 บำท / วัน,  

5. เกษตรกรประสบภัยธรรมชาติ 
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบควำมเสียหำยของเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ประสบภัยพิบัติด้ำนกำรประมง จำก

อิทธิพลของพำยุโซนร้อน ของ นำงสำวบุญปลูก บุญเลี้ยง หมู่ที่ 4 ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอหล่มสัก ควำมเสียหำยจ ำนวน 5 บ่อ พ้ืนที่รวม 5 
ไร่,  ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบควำมเสียหำยของเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ประสบภัยพิบัติด้ำนกำรประมง จำก
อิทธิพลของพำยุโซนร้อน ของ นำงสำวปองทอง เสมำทอง หมู่ที่ 2 ต ำบลลำนบ่ำ อ ำเภอหล่มสัก ควำมเสียหำยจ ำนวน 1 บ่อ  พื้นที่รวม 
2.7 ไร่ พร้อมท ำประชำคมหมู่บ้ำน, ร่วมประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนบ่ำ กำรให้
ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้ำนวำตภัย ด้ำนประมง และด้ำนพืช ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนบ่ำ , ร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอหล่มสัก (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจำรณำเห็นชอบให้ควำม
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้ำนประมง และด้ำนพืช ณ ห้องประชุมอ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

6. งานประชาสัมพันธ์ 
- ลงพื้นที่แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินกำรควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำกำรประมง และเครื่องมือประมงที่ห้ำมใช้ ตำมพระ

รำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 ให้แก่ผู้ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำในพ้ืนท่ีทรำบ พ้ืนท่ีเขตเทศบำลอ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 
4 ร้ำน 

- ร่วมกับกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง ประชำสัมพันธ์ และปิดป้ำยกำรห้ำมจับสัตว์น้ ำช่วง“ฤดูน้ ำแดง” ในฤดูปลำน้ ำจืดมีไข่ 
หรือวำงไข่เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมง และเง่ือนไขในกำรท ำกำรประมง พ.ศ. 2564 ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วย
ขอนแก่น ต ำบลห้วยไร่ 

- ร่วมกับกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง ประชำสัมพันธ์ ห้ำมจับสัตว์น้ ำช่วง“ฤดูน้ ำแดง” และมอบพันธุ์สัตว์น้ ำกิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิตในแหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ ณ แหล่งน้ ำสำธำรณะหมู่ที่ 14 ต ำบลหนองไขว่และและมอบให้แหลง่น้ ำสำธำรณะบ้ำนโสก หมู่ที่ 6 
ต ำบลบ้ำนโสก อ ำเภอหล่มสัก 

7. งานอื่นๆ 
ร่วมกับกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมงประชุมเตรียมควำมพร้อมเพื่อด ำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเนื่องในโอกำสวันเฉลิม

พระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 4 มิถุนำยน 2564 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนติ้ว กับผู้น ำชุมชนต ำบลบ้ำนติ้ว 
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8. ราคาสัตว์น้ า 
รำคำสตัว์น้ ำ (สด) 

ชนิด รำคำ (บำท) 
ดุก 60 
นิล 60-85 
ช่อน 100-150 

ตะเพียน 60 
สวำย 60 
ซิว 50-70 

ปลำเนื้ออ่อน 150 

ยี่สก 60 
     

รำคำสตัว์น้ ำ (แปรรูป) 
ชนิด รำคำ (บำท) 
ดุก 120 

นิล 100 
ช่อน 200 
สลิด 200 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.6.3 ส านักงานประมงอ าเภอชนแดน 
นางสุภารัตน์   ศรีสังข์ ประมงอ าเภอชนแดน 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 ให้ที่ประชุม

ทรำบ ดังนี้ 
 1. ลงพื้นที่แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินกำรควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำกำรประมง และเครื่องมือประมงที่ห้ำม

ใช้ ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 ให้แก่ผู้ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำในพื้นที่ทรำบ ในเขตพื้นที่ต ำบลชนแดน , ต ำบลพุทธบำท, 
ต ำบลท่ำข้ำม และต ำบลดงขุย  อ ำเภอชนแดน และ พื้นที่ต ำบลวังโป่ง และต ำบลท้ำยดง อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 2. ร่วมด ำเนินกิจกรรมจัดท ำแนวเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำด้วยกำรปักธงสีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์พื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ  
ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำห้วยเล็ง ต ำบลโคกปรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 3. ลงพื้นที่ประชำสัมพันธ์ กำรห้ำมจับสัตว์น้ ำช่วง“ฤดูน้ ำแดง” ในฤดูสัตว์น้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่ำง
วันที่ 1 มิถุนำยน ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2564 เพื่อเปิดโอกำสให้สัตว์น้ ำจืดได้แพร่ขยำยพันธุ์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำและมีใช้อย่ำง
ยั่งยืน โดยมีเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมง ที่อนุญำตให้ประชำชนสำมำรถท ำกำรประมงในฤดูสัตว์น้ ำจืดมีไข่ได้ 

 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  โดยเลี้ ยงร่วมกับปลำนิล  ส ำหรับอำหำรที่ใช้เลี้ยงเป็น
อำหำรปลำกินเนื้อ ร่วมกับอำหำรกบ และเสริมด้วยอำหำรสมทบประเภทผักสด เช่น ผักบุ้ง และแหน เป็นต้น พร้อมนี้ได้ประชำสัมพันธ์
สร้ำงกำรรับรู้กับเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้ทรำบถึงข้อควรปฏิบัติในกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ และกำรเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำในช่วงฤดูแล้ง ให้
สำมำรถเตรียมตัวรับสถำนกำรณ์หำวิธีกำรป้องกันแก้ไขตลอดจนมีกำรวำงแผนกำรเลี้ยงเพื่อปรับลดขนำดกำรผลิต 

 5. เข้ำร่วมด ำเนินกำรส่งมอบปัจจัยกำรผลิต ซึ่งประกอบด้วย พันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 2 ,000 ตัว/รำย และ
อำหำรปลำกินพืชขนำดเล็ก จ ำนวน 20 กิโลกรัม/รำย ให้กับเกษตรกรโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
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ด้ำนกำรประมง ประจ ำปี 2564 ในพื้นที่อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 15 รำย และ อ ำเภอวังโป่ง จ ำนวน 15 รำย ทั้งนี้ได้ประชำสัมพันธ์ กำร
ห้ำมจับสัตว์น้ ำช่วง “ฤดูน้ ำแดง” ปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน  และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมงและเงื่อนไขในกำรท ำกำร
ประมง พ.ศ. 2564  

 6. ส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำจ ำหน่ำยในพื้นที่  มี ปลำช่อน +ปลำดุก+ ปลำหมอแดดเดียว 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

      4.6.4. งานด้านประมงอ าเภอศรีเทพ 
                    นางสาวสมมาศ  บุญยวง      ประมงอ าเภอศรีเทพ   

เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังนี้  

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

- ปลำดุก   กิโลกรัมละ 65-70 บำท 
- ปลำนิล   กิโลกรัมละ 70-80 บำท 
- ปลำตะเพียนขำว กิโลกรัมละ 60-70 บำท 
- ปลำหมอเทศ  กิโลกรัมละ    100 บำท 
- ปลำทับทิม  กิโลกรัมละ 100 - 120 บำท 
- ปลำช่อน   กิโลกรัมละ 100-120 บำท 
- กบ   กิโลกรัมล่ะ 100-120 บำท 
- ลูกอ๊อด  กิโลกรัมล่ะ 250-300 บำท  

  2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด)  
    รับมอบหมำยจำกว่ำที่ร้อยตรีชัยรัตน์  พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  เข้ำร่วมประชุมทำงวีดิทัศน์ (Video 

Conference) ผ่ำนระบบ Application ZOOM จำกห้องประชุมพะยูน ช้ัน 7 อำคำรจุฬำภรณ์ กรมประมง โดยมี นำยเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ 
รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธำนกำรประชุม โดยประชุมร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดทั่ว
ประเทศ เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ 
2/2564 (ตุลำคม 2563 - เมษำยน 2564), ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลำด และ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ต ำบลสะ
เดียง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (อ.ศรีเทพ) 
    3.1 ลงพื้นที่ติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง (รำย

ใหม่) ของนำยศุภกร ขำมโคกกรวด หมู่ที่ 5 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมนี้ได้มอบป้ำยส่งเสริมองค์ควำมรู้ เรื่องป้ำย
กำรเลี้ยงปลำกินพืช, ป้ำยกำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก, ป้ำยกำรขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และป้ำยศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง  
เพื่อประจ ำฐำนเรียนรู้ด้ำนกำรประมง ส ำหรับผู้สนใจได้เรียนรู้ และติดตำมให้ค ำแนะน ำ ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง ของ นำงแต๋ว ลุณวงค์ 
หมู่ที่ 6 ต ำบลศรีเทพ อ ำเภอศรีเทพ ซึ่งมีกิจกรรมเลี้ยงปลำดุกในบ่อดิน และเลี้ยงปลำกินพืชในบ่อดิน 

       3.2 ติดตำมกำรด ำเนินงำนศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เครือข่ำยด้ำนกำรประมง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของ นำยทวี สุริยำ หมู่ที่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมมอบป้ำยศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรประมง, ป้ำยส่งเสริมองค์ควำมรู้ กำรเลี้ยงปลำกินพืชแบบลดต้นทุน , ป้ำยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และป้ำย
มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดี (GAP) เพื่อเพิ่มศักยภำพพัฒนำฐำนเรียนรู้และหลักสูตรด้ำนกำรประมง ส ำหรับผู้สนใจได้
เรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้จำกเกษตรกรต้นแบบที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรในประเด็นกำรเพิ่มผลผลิต 
กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรพัฒนำคุณภำพและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง (อ.ศรีเทพ และอ.เขาค้อ) 
    4.1 ลงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ด ำเนินกำรส่งมอบปัจจัยกำรผลิต  

ซึ่งประกอบด้วย พันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 2,000 ตัว/รำย และอำหำรปลำกินพืชขนำดเล็ก จ ำนวน 20 กิโลกรัม/รำย ให้กับเกษตรกร
โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 15 รำย ณ ศำลำกลำงบ้ำน  
หมู่ที่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้ังนี้เพื่อให้เกษตรกรได้น้อมน ำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง  
อย่ำงเหมำะสมและมีควำมสอดคล้องกับสภำพพื้นที่ โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และส่งเสริมให้
เกษตรกรปรับใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงของตน เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่ดินและน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีควำมมั่นคงทำง
อำหำร เป็นกำรลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ให้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพต่อไป 

    4.2 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ด ำเนินกำรส่งมอบปัจจัยกำรผลิต ซึ่งประกอบด้วย 
พันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 2,000 ตัว/รำย และอำหำรปลำกินพืชขนำดเล็ก จ ำนวน 20 กิโลกรัม/รำย ให้กับเกษตรกรโครงกำรพัฒนำ
เกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 15 รำย ณ ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 ต ำบลนำสนุ่น 
อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ได้ให้ค ำแนะน ำเรื่องกำรปล่อยพันธุ์ปลำ, กำรเลี้ยงปลำ, กำรเลือกซื้ออำหำรปลำกินพืชส ำเร็จรูป, กำรต่อ
ทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และประชำสัมพันธ์ กำรห้ำมจับสัตว์น้ ำช่วง“ฤดูน้ ำแดง” ในฤดูสัตว์น้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่ำงวันที่ 
1 มิถุนำยน ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2564 เพื่อเปิดโอกำสให้สัตว์น้ ำจืดได้แพร่ขยำยพันธุ์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำและมีใช้อย่ำงยั่งยืน 

5. ตรวจปรามปรามการท าการประมงเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า 
ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  ด ำเนินกิจกรรมจัดท ำแนวเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำด้วยกำรปักธงสีแดงเพื่อเป็น

สัญลักษณ์พื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำห้วยเล็ง ต ำบลโคกปรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. ประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินการควบคุมเครื่องมือลอบพับ 
เข้ำแจ้งแนวทำงกำรด ำเนินกำรควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำกำรประมง และเครื่องมือประมงที่ห้ำมใช้  

ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 แก่ผู้ประกอบกำรกิจกำรร้ำนค้ำจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรประมง จ ำนวน 4 ร้ำน ในพื้นที่ต ำบลสระ
กรวด อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1.ร้ำนบิ๊กฉี   2.ร้ำนพฤกษ์อ ำนวย   3.ร้ำนวิมลเซ็นเตอร์    4.ร้ำนเจริญพำณิช 

7. ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ าแดง 
ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  ประชำสัมพันธ์ และปิดป้ำยกำรห้ำมจับสัตว์น้ ำช่วง “ฤดูน้ ำแดง” ปลำน้ ำจืดมี

ไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมงและเง่ือนไขในกำรท ำกำรประมง พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ได้ร่วมกับ นำยพิสิษฐ์พล 
โพธิ์ลิบ ก ำนันต ำบลเขำค้อ และชำวบ้ำน ด ำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ ปล่อยพันธุ์ปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 12,000 
ตัว ลงสู่แหล่งน้ ำส่งคุ้ม หมู่ที่ 12 ต ำบลเขำค้อ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีน สร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

8. เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
8.1 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ และนักศึกษำฝึกงำน ด ำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์

น้ ำ (กุ้งก้ำมกรำม) ในแหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม จ ำนวน 100,000 ตัว จำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ น ำไปปล่อยในแหล่งน้ ำสำธำรณะ ในพื้นที่อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 2 แห่ง (1.) อ่ำงเก็บน้ ำเขำย่ำ 
หมู่ที่ 1 ต ำบลสะเดำะพง จ ำนวน 50,000 ตัว (2.) แหล่งน้ ำสระน้ ำแคมป์สนศูนย์พัฒนำศำสนำ หมู่ที่ 4 บ้ำนแคมป์สน จ ำนวน 50,000 ตัว 
เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีนสร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

8.2 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำสำธำรณะตำมโครงกำร
พัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำเข็กอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ซึ่งเป็นพันธุ์ปลำตะเพียนขำว และพันธุ์ปลำยี่สกเทศ รวมทั้งสิ้น 173,000 ตัว โดยแบ่งปล่อย
ลงแหล่งน้ ำอ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนเขำย่ำ หมู่ที่ 1, อ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนเล่ำกี่ หมู่ที่ 5 ต ำบลสะเดำะพง, อ่ำงเก็บน้ ำหนองแม่นำ หมู่ที่ 5, สระหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
6 ต ำบลหนองแม่นำ และอ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนฟองเพชร หมู่ที่ 11 ต ำบลเขำค้อ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นำยอรัณ รำศีชัย ก ำนัน
ต ำบลสะเดำะพง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้ำน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน, อสม. และประชำชน มำร่วมปล่อยในแต่ล่ะพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีน
สร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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9. งำนอื่นๆ 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มแปรรูปปลำบ้ำนม่วงชุม หมู่ที่ 4 ต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ ซึ่งมีกำรแปรรูปเพิ่มมูลค่ำของ

ผลผลิต เช่น น้ ำพริกปลำร้ำ, แจ่วบอง, น้ ำพริกปลำร้ำผัด และน้ ำพริกกำกหมู โดยจ ำหน่ำยในรำคำกระปุกละ 20 บำท, 30 บำท และ 50 บำท 
พร้อมนี้ได้แนะน ำให้จดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน โดยสมำชิกกลุ่มฯ สำมำรถไปยื่นขอจดทะเบียนฯ ได้ที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ที่วิสำหกิจชุมชน
ตั้งอยู่    
             มติท่ีประชุม  รับทราบ 
             4.6.4. งานด้านประมงอ าเภอหนองไผ่ 
                    นางสาวศรัญญา  เหลืองกระโทก      ประมงอ าเภอหนองไผ่   
           เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 ให้ที่ประชุม
ทรำบ ดังนี้ 
 เนื่องจำกเดินทำงมำรับต ำแหน่งในวันที่ 27 พฤษภำคม 2564 จึงอยู่ในช่วงระหว่ำงกำรกักตัวเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรนำ - 2019 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและข้อสั่งการ 

- ไม่มี -  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ 

-  ไม่มี - 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ปิดประชมุเวลา  12.00  น. 
 
ลงช่ือ                                     ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม ลงช่ือ                                      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงจำรุวรรณ  แจ่มผล)           นำงสำวปิยะนันท์   วงษ์ลำ    
        เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล       หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์  

 


