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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) 
และประชมุข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  

ครั้งท่ี 6/2564 
วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน  2564 เวลา 13.30 น. 

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

ผู้มาประชมุ จ ำนวน 18  คน  
1. ว่ำท่ีร้อยตรี ชัยรตัน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์
2. นำยเมธำ  คชำภิชำติ                 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจดืเพชรบูรณ์ 
3. นำยสมพงษ์ กำรเพิม่                 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจยัและพัฒนำประมงน้ ำจดืชัยภูมิ  
4. นำยชูศักดิ์ เณรเลียบ  หน.หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจดื เขื่อนป่ำสักชลสิทธ์ิ (สระบรุี) 
5. นำยบุญส่ง  พำนชัยภูม ิ  หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง 
6. นำงสำวมุกมณี มุสิกรัตน ์ หัวหน้ำกลุ่มบริกำรจดักำรด้ำนกำรประมง 
7. นำงสำวปิยะนันท์  วงษ์ลำ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ 
8. นำยสำยัน  อำสำวัง  ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ 
9. นำงสุภำรตัน์  ศรีสังข ์  ประมงอ ำเภอชนแดน 
10. นำงณิชปภำ  สำรำรักษ์  ประมงอ ำเภอหล่มสัก 
11. นำงสำวสมมำศ  บุญยวง  ประมงอ ำเภอศรีเทพ 
12. นำงสำวศรัญญำ  เหลืองกระโทก ประมงอ ำเภอหนองไผ ่
13. นำงสำวอรวรรณ พันนุ้ย   นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร  
14. นำงสำววิมลรัตน์  พิมพำ  เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน 
15. นำงโสภำ  พยัคฆเดช  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
16. นำงกัลยณฏัฐ์  ศรีนวลขำว นักวิชำกำรประมง (พนักงำนรำชกำร) 
17. นำงสำวสุดำรัช  แก้วอ ำภำ เจ้ำหน้ำท่ีประมง (พนักงำนรำชกำร) 
18. นำงจำรุวรรณ แจ่มผล  เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล (พนักงำนรำชกำร) 
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เริ่มประชมุ 
เวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบรูณ์ 

1. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีค ำสั่ง
เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือโรคดังกล่ำว จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังกำรเข้ำเขตพื้นที่เสี่ยงต่อกำรติดเช้ือ และปฏิบัติตำมค ำสั่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์อย่ำงเคร่งครัด 

2. เนื่องจำกสถำนกำรกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้งบประมำณกรมประมงใน
ปีถัดไปจะลดลงแต่ปริมำณงำนยังคงเดิม โดยกิจกรรมหรือบ้ำงโครงกำรจะไม่มีในส่วนของบประมำณให้ อย่ำงไรก็ตำมขอให้ทุกท่ำนปฏิบัติ
หน้ำท่ีเต็มควำมสำมำรถเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมงำนด้ำนกำรประมงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. กรมประมงได้จัดสรรกรอบอัตรำก ำลงัพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ ให้ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 5 
อัตรำ จึงขอมอบหมำยหมำยกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนท่ีกรมประมงก ำหนดไว้ 

4. กำรเร่งรัดกำรปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) โดยส ำนักงำนประมงจังหวัดได้ด ำเนินกำรเกินเป้ำหมำย
เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ขอให้ประมงอ ำเภอที่ยังด ำเนินกำรไม่ครบถ้วนขอให้เรียบด ำเนินกำรให้เสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  เชิญฝ่ำยเลขำนุกำร แจ้งรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำให้ที่ประชุมทรำบและรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา (หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 
  เรียนท่ำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ส ำหรับรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันท่ี  
พฤษภำคม  2564  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 31 หน้ำ ขอให้ทุกท่ำนตรวจสอบรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้ทุกท่ำนแล้ว ถ้ำมีข้อผิดพลำดต้องกำร
แก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยละเอียดส่วนใดแจ้งแก้ไขได้ หรือภำยหลังหำกตรวจพบโปรดแจ้งกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์เพื่อแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  -ไม่มี- 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 
 

4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์  
นายเมธา  คชาภิชาติ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุม

ทุกท่ำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564 ให้ที่ประชุมทรำบ 
ดังนี้         

1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า กำรปฏิบัติงำนผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำจืด  แผน 6,400,000 ตัว ผล 4,924,500 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 76.94 

     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 – มิถุนำยน 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 85,057.31 7442.69 91.95 

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

ศพจ.เพชรบูรณ ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์สตัว์น้ ำจืดของไทย 1,000,000 635,054 63.5 
        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 เนื่องจำกสถำนณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้มีกำรเลื่อนในส่วนของกิจกรรมกำรอบรมออกไปก่อนจนกว่ำจะสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะดีขึ้น 

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

        งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 248,500 182,448.50 66,051.50 73.42 

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  50,000 1  1 

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 34,300 33,770 530 98.45 
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6. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม 

แปลงปี2562 
ปลำตะเพียนขำว ต.นำสนุ่น  

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ ์

แปลงปี 2564 
ปลำตะเพียนขำว ต.ชุมแสง

สงครำม 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 35 

4. ให้กำรรับรองมำตรฐำนฟำรม์ (GAP กรมประมง) - - 35 3 

        งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 138,100 117,660.88 20,439.12 85.20 

7. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

หน่วยงำน กิจกรรม 
แผนรวมกำร
ปฏิบัติงำน 

(รำย) 

ผลกำรปฏิบตัิงำน 
(รำย) 

 

ศพจ.เพชรบูรณ ์    
 -ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้

ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลีย้งจระเข้ 
 

6 6 

- ส ำนักงำนประมงจังหวัดพิษณุโลก 22 22 

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 7,420 2,597 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  
- 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: 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 214,700 149,479.87 65,220.13 69.62 
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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 และตดิตำมกำรเจริญเติบโต
ของสัตว์น้ ำหลังปล่อยทุก 2 เดือน 

- - - - 3 ครั้ง 2 ครั้ง 

4. จับสตัว์น้ ำขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีกำรประเมินผลจับและมูลค่ำ
สัตว์น้ 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 16 

ตรวจประเมินฟำร์ม (อินทรีย์) รำย 10 - 
       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 36,200 6,670.58 29,529.42 41.18 

13. บุคลากรภาครัฐ      
             งบประมาณ 

หน่วยงำน/กิจกรรม งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
-ค่ำตอบแทน 
-ค่ำใช้สอย 

3,564,050 
120,640 

3,563,960 
119,529 

20,175 
1,032  

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 
เบิกจำ่ยร้อย

ละ 
แผน ผล      

ศพจ.เพชรบูรณ ์ 4,226,240.00 2,688,237 1,061,900 913,071.41 674,133 135.44 85.98 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ 
      เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เนื่องจำกในเดือน กรกฎำคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด

ชัยภูมิไม่ได้มีผลกำรปฏิบัติงำนพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในโครงกำรและงำนที่ได้รับมอบหมำยในเดือนมิถุนำยน 
2564  โดยงำนโครงกำรที่ได้รับมอบเป็นไปตำมเป้ำหมำย คงเหลือในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนที่ยังคงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้เนื่องจำกจังหวัดชัยภูมิประสบปัญหำภัยแล้งในหลำยพื้นที่ ทั้งนี้คำดว่ำในช่วงเดือนถัดไปจะสำมำรถปฏิบัติงำนในส่วนของเงินทุน
หมุนเวียนเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว ้

       มติที่ประชุม  รับทราบ        

4.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 

 เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เนื่องจำกในเดือน กรกฎำคม 2564 หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำ
จืดเขื่อนป่ำสักชลสิทธ์ิ (สระบุรี) ไม่ได้มีผลกำรปฏิบัติงำนพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ และขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนมิถุนำยน 
2564 ให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี ้
         แผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

จัดระเบียบกำรท ำประมง 14 ครั้ง  8 ครั้ง 
         ผลคดีการประมง จ านวน 21 คดี  0 ราย 

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

เรือประกอบเครื่องยนต ์ 1 - 

อวนทับตลิ่ง/ล้อม 11 15 ผืน 

อวนลำก - - 

กระแสไฟฟ้ำ - - 

เขตพื้นท่ีรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ - - 

แหสวรรค ์ 2 6 

โพงพำง 4 25 ปำก 

ลอบพับ 1 6 ผืน 

ลอบตั้ง ประกอบอวนกำงกั้น - - 

ลอบนอน ประกอบอวนกำงกั้น - - 

ข่ำย 1 50 
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เบ็ด 1 13 

รวม 21  

รายละเอียดผลคดีและผู้กระท าความผิด  
ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบประจ ำปีงบประมำณ 2564 เดือน ตุลำคม 2563 – มิถุนำยน 2564 

พื้นที่ในกำรจับกุม จ ำนวนคด ี ผู้กระท ำผิด (รำย) 

จังหวัดสระบุร ี 10 - 

จังหวัดลพบุร ี 7 - 

จังหวัดเพชรบูรณ ์ 4 - 

โครงการ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุนชนประมง 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน แผนทั้งปี  
(ครั้ง/วัน) 

ผลกำรด ำเนินงำน  

เสรมิสร้ำงกำรมสี่วนร่วมชุนชนประมง ๑ ชุมชน 1 ชุมชน 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรม ได้รับ
งบประมำณ 

ใช้จ่ำย
งบประมำณ 

คงเหลือ 

(ณ. 28 มิ.ย. 64) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

หมำย
เหต ุ

๑.จัดระเบยีบกำรท ำประมง 132,000 102,000 30,000 77.27  

2.แก้ไข (IUU) 88,500 88,500 0 100  

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 135,000 120,000 15,000 88.89  

๘.ค่ำสำธำรณูปโภค 45,135.62 28,380.46 16,755.16 62.88  

รวมทั้งสิ้น 465,435.62 422,848.46 72,587.16 85.35  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ว่าทีร่้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ขอขอบคุณหน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ท ำให้งำนโครงกำรด้ำนกำร
ประมงของจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ละโครงกำรด ำเนินกำรได้เป็นอย่ำงดี  และเมื่อมีกำรจัดประชุมครั้งต่อไป หำกหน่วยงำนหรือท่ำนใดที่ไม่
สะดวกเข้ำร่วมประชุม สำมำรถส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์บันทึกผลกำรปฏิบัติงำนในรำยงำน
กำรประชุมได้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
นายบญุส่ง พานชัยภูมิ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
 เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำเดือนมิถุนำยน 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 
อยู่ระหว่ำงจัดสรร
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 กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านประมง 

กิจกรรม หน่วย
วัด 

เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

1. เตรียมควำมพร้อมเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร (รำยเดมิ) 
2. ประชุม/อบรมเกษตรกรด้ำนกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตำมมำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์ 
3. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  
(พันธุ์ปลำ/ปัจจยัอื่น) 
4. สรำ้งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอินทรีย ์
 

รำย 
 
 

รำย 
 

รำย 
 

รำย 

16 
 
 

16 
 

16 
 

16 

เกษตรกร ปี 63 จ ำนวน 16 รำย 
 
 
16 รำย 
 
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. เตรยีมควำมพร้อมเกษตรกรเขำ้
สู่มำตรฐำนฟำรม์เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
จืด 
(รำยใหม่) 
2. ส่งค ำขอรับกำรรับรองของ
เกษตรกรใหห้น่วยตรวจประเมิน 
(รำยใหม่) 
 
3. จ ำนวนฟำร์มทีไ่ดร้ับกำรรับรอง
มำตรฐำน    

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 และ
จ ำหน่ำยผลผลิต 
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 

 
8 ครั้ง 

ครั้งท่ี 3 เมื่อ
วันท่ี 8 เม.ย.

64 
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4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
กิจกรรม แผน ผล หมำยเหต ุ

1. พัฒนำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรประมง 
    1.1 ศูนย์หลกั 
    1.2 ศูนย์เครือข่ำย 
          1) รำยเดิม (6 : 1) 
          2) รำยใหม ่(1 : 1) 
2. พัฒนำฐำนเรียนรู้และหลกัสูตรด้ำนกำรประมง 
3. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตด้ำนกำรประมง  (100 
รำย/ ศพก.) 
4. ร่วมจัดกิจกรรมวันถำ่ยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร  (Field 
day) 
5. สนับสนุนภำรกจิงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล/
SC/CoO/OT และงำนบูรณำกำรระหวำ่งหน่วยงำน 

 
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) 

 
7 ศูนย ์

พัฒนำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำร
ประมงรำยใหม่ ป ี64 

เป้ำหมำย11 ศูนย ์ด ำเนินกำร
แล้ว จ ำนวน 5 ศูนย ์ได้แก่ 

อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อ ำเภอ
หนองไผ่, อ ำเภอหล่มเกำ่, 

อ ำเภอศรีเทพ, และอ ำเภอเขำ
ค้อ ส่วนอีก 6 ศูนย์ อยู่
ระหว่ำงรอกำรจัดสรร

งบประมำณ 

5. โครงการส นับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

1. จัดตั้งคณะกรรมกำรประมงโรงเรียน 
2. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำในบ่อดิน 
3. แนะน ำและส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

รำย 
แห่ง 
ครั้ง 

10 
1 
6 

- ด ำเนินกำรเดือน ธันวำคม 2563 
1 
5 

 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 
กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหตุ 

1.คัดเลือกเกษตรกรโดยใช้ฐำนข้อมูลพืน้ที่เป้ำหมำยและ
รำษฎรที่ได้รับอนุญำต (ขอ้มูลจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์) 
2. ชี้แจงรำยละเอยีดกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ให้
เกษตรกรและส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำ 
3. สนับสนุนปัจจยักำรผลิตให้เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ 
4. ติดตำมและให้ค ำแนะน ำ 

รำย 
 

ครั้ง 
 

รำย 
ครั้ง 

31 
 

1 
 

31 
4 

31 
 

1 (24ธ.ค.63) 
 

31 
3 
 

เกษตรกรผู้มีรำยชื่ออนุมัติเป็นผู้
ครอบครองที่ดินในพื้นป่ำสงวนแห่งชำติ  
“ป่ำห้วยน้ ำโจน และป่ำวังสำร” ต ำบล
วังชมพู และต ำบลห้วยสะแก อ ำเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
** ส่งมอบปัจจยักำรผลิตที่เหลือคือ 
ปลำดุก 3,600 ตัว 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) 
พื้นที่ด ำเนินกำร 
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ ำนวน 4 รำย 
อ ำเภอหล่มเกำ่ จ ำนวน 9 รำย 
อ ำเภอหล่มสกั 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 
- ประเมินผลผลิตรวม 4,432 กิโลกรัม 
- ผลผลิตเฉลี่ยรำยละ 233 กิโลกรัม 
- จ ำหน่ำยกิโลกรัมละ 60 บำท 
 - รำยได้เพิ่มขึ้น 6,540  บำท/รำย 
ด้ำนกำรเลี้ยง เกษตรกรมีควำมรู้ในกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ และมี
ผลผลิตด้ำนกำรเลี้ยงรวมถึงรำยได้เพิ่มมำกขึ้น 
ด้ำนปัญหำอุปสรรค พื้นที่ห่ำงไกล และประสบ 
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8. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
8.1ข้อมูลกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมกรำฟท่ีแสดง ดังนี้ 

 
8.2 ข้อมูลเกษตรกร (เป้ำหมำย 8,496 รำย) ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 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 ำเภอหนองไผ่ 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 
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9.โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีเพชรบูรณ์ (มก.พช) 
กำรมอบใบรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์วิถีเพชรบูรณ์ให้แก่เกษตรกรที่ท ำเกษตรอินทรีย์ (มก.พช) เป้ำหมำย 16 รำย  
ข้อมูล ณ วนัท่ี เดือน มิถุนำยน 2564  

11. โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีเพชรบูรณ์ (มก.พช)  เป้ำหมำย 16 รำย 

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

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

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

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

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

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

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

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

มิถุนายน 9 นำยสีทน น้อยมำตร 6701-3-0009 ด้ำนประมง (ปลำ) 

 10 นำยโหรี เพ็ชรนลิ 6701-3-0010 ด้ำนประมง (ปลำ) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำเดือนมิถุนำยน  2564 ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 
1. โครงการธนาคารสินค้าสัตว์น้ า (แหล่งน้ าเก่าปี 2561) เปิดตกปลำ เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 เวลำ 16.00 น. ถึง วันที่ 

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี เน้ือท่ี/ไร่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด กุ้งก้ำมกรำม ปลำตะเพียนขำว ปลำนวลจันท ร์เทศ ปลำย่ีสกเทศ ปลำนิล ปลำสวำย ปลำไน กบ รวม
256 แหล่งน ้ำ รจ.มทบ.36 7 พฤษภำคม 2564 1.50 2 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 2,000 2,000 2,000 6,000

257 แหล่งน ้ำสำธำรณะ (หนองสักหลง) 7 พฤษภำคม 2564 20 17 ลำนบ่ำ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 20,000 20,000

258 แหล่งน ้ำบึงสำมพันล่ำง 12 พฤษภำคม 2564 280 5 บึงสำมพัน บึงสำมพัน เพชรบูรณ์ 50,000 50,000

259 แหล่งน ้ำสำธำรณะประโยชน์หนองแส บ่อ1 12 พฤษภำคม 2564 48 13 บุ่งน ้ำเต้ำ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 20,000 20,000

260 แหล่งน ้ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ท่ี 6 20 พฤษภำคม 2564 9 6 บ้ำนโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

261 แหล่งน ้ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ท่ี 14 20 พฤษภำคม 2564 10 14 หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 20,000 20,000

262 หนองขำม 4 มิถุนำยน 2564 80 2 บ้ำนติ ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 360,000 360,000

263 หนองหอย 4 มิถุนำยน 2564 16 6 บ้ำนติ ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

264 ห้วยโปร่ง 4 มิถุนำยน 2564 30 9 บ้ำนติ ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

265 หนองผือ 4 มิถุนำยน 2564 5 10 บ้ำนติ ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

266 หนองอ้อ 4 มิถุนำยน 2564 30 12 บ้ำนติ ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

267 อ่ำงเก็บน ้ำโคกอ้ำยมิตร 15 มิถุนำยน 2564 20 13 นำป่ำ เมือง เพชรบูรณ์ 50,000 50,000

268 ฝำยน ้ำล้นแห่งท่ี 1 15 มิถุนำยน 2564 9.25 12 บ้ำนโคก เมือง เพชรบูรณ์ 12,000 12,000

269 ฝำยน ้ำล้นแห่งท่ี 2 15 มิถุนำยน 2564 9.25 12 บ้ำนโคก เมือง เพชรบูรณ์ 12,000 12,000

270 แหล่งน ้ำสำธำรณะหนองก้มคลำน 15 มิถุนำยน 2564 161 3 ช้ำงตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ 40,000 40,000

ล ำดับท่ี ช่ือแหล่งน้ ำท่ีปล่อย
วันท่ีปล่อย ท่ีต้ัง ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ ำ

วัน เดือน ปี เน้ือท่ี/ไร่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด กุ้งก้ำมกรำม ปลำตะเพียนขำว ปลำนวลจันท ร์เทศ ปลำย่ีสกเทศ ปลำนิล ปลำสวำย ปลำไน กบ รวม
271 แหล่งน ้ำสำธำรณะหนองบอล (บ้ำนดงทิพย์) 15 มิถุนำยน 2564 30 3 ท่ำอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 15,000 15,000

272 แหล่งน ้ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ท่ี 4 (บ้ำนวังมล
เหนือ)

15 มิถุนำยน 2564 5 4 ท่ำอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 3,000 3,000

273 แหล่งน ้ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ท่ี 7 (บ้ำนนำ
แซงน้อย)

15 มิถุนำยน 2564 7 7 ท่ำอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 4,000 4,000

274 แหล่งน ้ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ท่ี 10 (บ้ำนดง
น ้ำลวดพัฒนำ)

15 มิถุนำยน 2564 8 10 ท่ำอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 4,000 4,000

275 สระน ้ำพื นท่ีสำธำรณะโรงเรียนบ้ำนท่ำอิบุญ 15 มิถุนำยน 2564 8 12 ท่ำอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 4,000 4,000

276 สระสำธำรณะ หมู่ท่ี 2 15 มิถุนำยน 2564 3 2 วังศำล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 3,000 3,000

277 สระสำธำรณะ หมู่ท่ี 3 15 มิถุนำยน 2564 5 3 วังศำล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 5,000 5,000

278 สระสำธำรณะ หมู่ท่ี 4 15 มิถุนำยน 2564 5 4 วังศำล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 5,000 5,000

279 สระสำธำรณะ หมู่ท่ี 5 15 มิถุนำยน 2564 3 5 วังศำล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 3,000 3,000

280 สระสำธำรณะ หมู่ท่ี 6 15 มิถุนำยน 2564 5 6 วังศำล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 5,000 5,000

281 สระสำธำรณะ หมู่ท่ี 7 15 มิถุนำยน 2564 3 7 วังศำล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 3,000 3,000

282 สระสำธำรณะ หมู่ท่ี 8 15 มิถุนำยน 2564 5 8 วังศำล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 5,000 5,000

283 สระสำธำรณะ หมู่ท่ี 9 15 มิถุนำยน 2564 5 9 วังศำล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 5,000 5,000

284 สระสำธำรณะ หมู่ท่ี 11 15 มิถุนำยน 2564 5.00 11 วังศำล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 5,000 5,000

285 สระสำธำรณะ หมู่ท่ี 10 15 มิถุนำยน 2564 10 10 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

ล ำดับท่ี ช่ือแหล่งน้ ำท่ีปล่อย
วันท่ีปล่อย ท่ีต้ัง ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ ำ
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4. ตำรำงสรุปผลกำรปล่อยกุ้งก้ำมกรำมที่ได้รับจัดสรร (1,100,000 ตัว) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
5. ที่จับสัตว์น้ าที่ต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาเพ่ือ

ประกาศเป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 
หมายเหต : ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 1/2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 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  

จ้ำนวนตัวอย่ำง ด้ำเนินกำรแล้ว
(รำย) (รำย)

1 เมอืงเพชรบูรณ์ 173 174
2 หล่มสัก 137 138
3 หล่มเก่ำ 155 155
4 น ้ำหนำว 5 5
5 ชนแดน 69 70
6 วังโป่ง 49 51
7 วิเชียรบุรี 116 117
8 บึงสำมพัน 48 48
9 หนองไผ่ 87 87

10 เขำค้อ 46 47
11 ศรีเทพ 60 61

945 953รวม

ท่ี อ้ำเภอ
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8. ข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)  จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2564 

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

9. ข้ อมู ล เปรี ยบ เที ยบการประกอบกิ จการการ เพาะ เลี้ ย งสั ตว์ น้ าควบคุม  ( กุ้ ง ก้ ามแดงหรื อกุ้ ง เครย์ ฟิ ช )  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างปี 2561 กับปีปัจจุบัน  ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2564 

 
หมายเหตุ : ผู้ประกอบกำร ฯ ยกเลิกกำรเลี้ยง จ ำนวน 420 รำย  คิดเป็นร้อยละ 59.57 

10. ข้อมูลสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ 
10.1 จระเข้น้ ำจืด (Crocodylus siamensis ) ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
ประกำศกรมประมง เรื่องข้อก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตำมมำตรำ 77 
แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564 
 

ท่ี อ้ำเภอ จ้ำนวน (รำย)

1 น ้ำหนำว 4

2 วังโป่ง 0

3 หล่มเก่ำ 5

4 ศรีเทพ 7

5 ชนแดน 2

6 เขำค้อ 2

7 บึงสำมพัน 35

8 วิเชียรบุรี 44

9 หล่มสัก 28

10 หนองไผ่ 68

11 เมอืงเพชรบูรณ์ 90

285รวมทั งสิ น

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

1 น ้ำหนำว 4 4

2 วังโป่ง 13 0

3 หล่มเก่ำ 28 5

4 ศรีเทพ 19 7

5 ชนแดน 36 2

6 เขำค้อ 23 2

7 บึงสำมพัน 47 35

8 วิเชียรบุรี 83 44

9 หล่มสัก 176 28

10 หนองไผ่ 73 68

11 เมอืงเพชรบูรณ์ 203 90

705 285รวมทั งสิ น

จ้ำนวนผู้ประกอบกิจกำร

ท่ี อ้ำเภอ

ใบอนุญำต จ้ำนวนจระเข้น ้ำจืด
สป. วันท่ี เดือน ปี (ตัว)

1 สป.15 17 ต.ค. 2565 นำงสำวดวงสุรีย์ เดชะนะ วิเชียรบุรี 4 25-ม.ิย.-64
2 สป.15 9 ส.ค. 2566 นำยณัฐวุฒิ เกิดอุดม บึงสำมพัน 7 25-ม.ิย.-64
3 สป.15 นำยระบบ ยำมวัน ชนแดน 1

25-ม.ิย.-64

4 สป.15 29 พ.ย. 2564 นำงดำวเรือง กล่ินสูงเนิน บึงสำมพัน 4 25-ม.ิย.-64
5 สป.15 16 ม.ิย. 2565 นำงชลนิกำนต์ ทับสีรัก วิเชียรบุรี 433 25-ม.ิย.-64
6 สป.15 23 ก.ย. 2565 นำยธนู บัวแดง หล่มสัก 2 24-ม.ิย.-64
7 สป.15 1 ก.พ. 2567 นำงสำวอรอนงค์ คนงำม หนองไผ่ 1 25-ม.ิย.-64

452

สร้ำงกำรรับรู้ตำมประกำศฯท่ี
ใช้ได้ถึง

ชือ่-สกุล สถำนท่ีตั ง

มำติดต่อขออนุญำตแล้ว รอ
กำรตรวจบ่อให้เป็นไปตำม

ประกำศกรมประมงฯ
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10.2 ซำกจระเข้น้ ำจืด และซำกจระเข้น้ ำเค็ม ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
10.3 ตะพำบหรือปลำฝำ (Amyda cartilaginea) ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
     ประกาศกรมประมง  เรื่อง ข้อก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมภำยใน

เขตเพำะเลี้ยงสัตวน้ ำ ตำมมำตรำ 77 แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 เริ่มใช้บังคับเมื่อวันท่ี 19 
พฤษภำคม 2564 (ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2564) เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลกำรเพำะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็น
กิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมให้มีคุณภำพป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรำยต่อผู้บริโภคต่อกิจกำรของบุคคลอื่น อธิบดี
กรมประมงจึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ 78 (5) และ (7) แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ออกประกำศให้กำร
เพำะเลี้ยงจระเข้ ภำยในเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่คณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดก ำหนด โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 77 แห่งพระ
รำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  

11. คดีประมง ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 

ใบอนุญำต
สป. วันท่ี เดือน ปี

1 สป.11 17 ม.ค. 2565 บริษัทสยำมแมค็โคร จ้ำกัด (มหำชน) เมอืงเพชรบูรณ์
โดยนำงขวัญใจ สุทธิบุตร

ท่ี
ใช้ได้ถึง

ชือ่-สกุล สถำนท่ีตั ง

แจ้งครอบครอง แจ้งครอบครองเพ่ิม แจ้งตำย แจ้งเคล่ือนย้ำย คงเหลือ
1 สป.9,11 นำยสนม แก้วศรีนำค ชนแดน 124 350 0 350 124
2 สป.15 นำยเนตร พัชนะ ชนแดน 350 0 0 0 350

474

ท่ี ใบอนุญำต ชือ่-สกุล สถำนท่ีตั ง
จ้ำนวนตะพำบน ้ำ หรือปลำฝำ
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สรุปคดีประมง  ต้ังแต่ ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 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 ำท่ีจับได้มีสัดส่วนที่มี

ควำมยำวเฉลี่ยน้อยกว่ำระยะแรกเริ่มสืบพันธุ์สูงร้อยละ 80 ท ำให้สัตว์น้ ำถูกจับไปใช้ประโยชน์ก่อนวัยอันควร ซึ่งหำกมีกำรใช้เครื่องมือ
ลอบพับหรือไอ่โง่เป็นจ ำนวนมำกจะส่งผลให้สัตว์น้ ำท่ีอยู่ในวัยอ่อนก่อนระยะแรกเริ่มสืบพันธุ์ถูกจับไปเป็นจ ำนวนมำกเกิดกำรศูนย์เสยีทำง
เศรษฐกจิและเป็นกำรท ำลำยทรัพยำกรสัตว์น้ ำอย่ำงรุนแรง 

ข้อ 2 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีควำมผิดตำมมำตรำ 67 (2) มีโทษ
ตำมมำตรำ 147 ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนบำท หรือจ ำนวนห้ำเท่ำของมูลค่ำสัตว์น้ ำท่ีได้จำกกำรท ำกำรประมงแล้วแต่จ ำนวนใดจะ
สูงกว่ำ มำตรำ 166 ผู้สนับสนุนหรือได้ผลตอบแทนจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พรก.นี้ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับตัวกำรในควำมผิดนั้น
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 3 (15) ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติหรือส่งแวดล้อม
โดยกำรใช้ ยืดถือ หรือครอบครองทรัพยำกรธรรมชำติ หรือกระบวนกำรแสวงหำประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติโดยมิชอบด้วย
กฎหมำยอันมีลักษณะเป็นกำรค้ำ 

ข้อ 3 กำรปรับข้อเท็จจริงตำมองค์ประกอบควำมผิด 
(1) กรณีกำรมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ เนื่องจำกลอบพับได้หรือไอ้โง่เป็นเครื่องมือท ำกำรประมงที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ ำ

สำมำรถท่ีจะใช้ท ำกำรประมงได้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ตนเองมีกรรมสิทธ์ิ หรือมีสิทธิ์ครอบครอง แต่ต้องเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำ แต่ต้องเป็นบ่อ
เลี้ยงสัตว์น้ ำท่ีไม่ติดต่อกับแหล่งน้ ำธรรมชำติ กำรครอบครองเพ่ือใช้จึงหมำยถึงผู้ครอบครอง มีไว้ในครอบครองเพื่อประสงค์ที่จะใช้ท ำกำร
ประมงในท่ีจับสัตว์น้ ำท่ีเป็นแหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ ที่ทุกคนมีสิทธิ์ท ำกำรประมง เช่น ครอบครองไว้ในเรือ ครอบครองในแหล่งเลี้ยง
ธรรมชำติ และครอบครองในสถำนท่ีเจตนำหรือมุ่งประสงค์ที่จะใช้ท ำกำรประมงในแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

(2) กรณีขณะพบกำรกระท ำผดิมีบคุคลที่อยู่ในเรอืหรือยำนพำหนะอื่นใดถือว่ำทุกคนเป็นผูร้่วมในกำรกระท ำผดิฐำนใช้เครื่องมอื
ลอบพับได้หรือไอ้โง่เป็นเครื่องมือท่ีกฎหมำยมีบทบัญญัติโดยชัดแจ้งแล้วว่ำไม่ให้ใช้ชหรือมีไว้ในครอบครอง 

(3) กรณีกำรเป็นผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจำกกำรกระท ำควำมผิดที่ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับตัวกำร ในกรณีที่พบว่ำ
มีกำรกระท ำผิดฐำนใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำกำรประมง หรือมีกำรครอบครองเพื่อใช้หำกพบหลักฐำนหรือมีข้อเท็จจริงท่ีแสดง
ให้เห็นว่ำผู้ใช้หรือครองครองเครื่องมือมำจำกที่ใด หรือใครเกี่ยวข้องกับกำรจ ำหน่ำย ให้ หรือมอบ ให้ ผู้ใช้มำใช้ในกำรกำรกระท ำผิดให้
สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำบุคคลดังกล่ำวมีส่วนในกำรสนับสนุน หรือได้รับผลตอบแทนจำกกำรนั้น 
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ข้อ 4 กำรด ำเนินกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
(1) กรมประมงมีนโยบำยบังคับใช้กฎหมำยเพื่อควบคุมกำรใช้เครื่องมือผิดกฎหมำย ผู้ที่ครอบครองต้องมีเหตุผลแสดงให้ได้ว่ำมี

ไว้เพื่อใช้ส ำหรับบ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเท่ำนั้น 
(2) ประมงจังหวัด ประมงอ ำเภอ ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจ 
(3) ตรวจสอบอย่ำงเคร่งครัดกับผู้ใช้/ครอบครอง หำกตรวจสอบพบว่ำครอบครองมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่ำครอบครองเพื่อ

ใช้ในแหล่งน้ 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 ำหน่ำยอำจ
เข้ำข่ำยลักษณะเป็นผู้สนับสนุนกำรกระท ำควำมผิดและต้องรับโทษตำมกฎหมำย    

12. สถานประกอบการที่ได้รับรู้การด าเนินการควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท าการประมงตามหนังสือส านักงานประมง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0007/ว17 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 

 

 
13. 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 ำเภอหนองไผ่ เมื่อวันท่ี 12 ตุลำคม 2563 โดยอำยัดและเก็บรักษำของกลำง
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ในกำรกระท ำควำมผิดไว้ในฟำร์มเลี้ยงของจ 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 ำเลยมีควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2562 กำรกระท ำของ
จ ำเลยเป็นควำมผิดหลำยกรรมต่ำงกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงควำมผิดไปตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 91 ฐำนมี
ไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญำต จ ำคุก 1 ปี และปรับ 100,000 บำท ฐำนเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำคุ้มครอง
โดยไม่ได้รับอนุญำต จ ำคุก 8 เดือน และปรับ 60,000 บำท และฐำนมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำร
เพำะพันธ์ุโดยไม่ได้รับอนุญำต จ ำคุก 6 เดือน และปรับ 20,000 บำท จ ำเลยให้กำรรับสำรภำพเป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำ 
มีเหตุบรรเทำโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 78  ฐำนมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองโดย
ไม่ได้รับอนุญำต 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 ริบของ
กลำง คดีถึงที่สุดแล้ว ออกให้ ณ วันท่ี 5 เมษำยน 2564 

14. ความคืบหน้าคดีประมง 
ผลคดีควำมผิดต่อพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 
 ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด ำเนินกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษ นำยสุวิทย์ สอนชำ คดีอำญำที่ 359/2563 คดี
ด ำที่ อ.144/64 ใช้หรือมีไว้ในครองครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือไอ้โง่หรือลอบพับ เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 ขณะนี้ อัยกำร
วิเชียรบุรี ส่งฟ้องเรียบร้อยแล้ว ศำลนัดสืบพยำนเพิ่มเติม วันที่ 19 เมษำยน 2564 (เนื่องจำกจ ำเลยปฏิเสธข้อกล่ำวหำ) จำก
กำรโทรสอบถำมวันท่ี ศำลจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 21 มิถุนำยน 2564 เวลำ 11.45 น. ศำลนัดสืบพยำนอีกครั้งวันที่ 14-
15 ตุลำคม 2564 

15. ข้อมูลผู้ท าการประมง (ทบ.3) ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 

 
16. ององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 

ด้านการประมงน้ าจืด ตำมตำรำง ดังนี ้

  
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 

สถำนท่ีรับค้ำขอ/อ้ำเภอ จ้ำนวนผู้ขอขึ นทะเบียน (รำย)
ส้ำนักงำนประมงอ้ำเภอหล่มสัก 1,070
ส้ำนักงำนประมงอ้ำเภอชนแดน 720
ส้ำนักงำนประมงอ้ำเภอศรีเทพ 447
ส้ำนักงำนประมงอ้ำเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 393
ส้ำนักงำนประมงอ้ำเภอหนองไผ่ 257
ส้ำนักงำนประมงอ้ำเภอหล่มเก่ำ 255
ส้ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 114
ส้ำนักงำนประมงอ้ำเภอวิเชียรบุรี 44
รวม 3,300                             

No. ชุมชน ต ำบล อ ำเภอ ประเภท
จ ำนวน
สมำชิก

1 กลุ่มบริหำรจัดกำรประมงแหล่งน ้ำหนองก้มคลำน ช้ำงตะลูด หล่มสัก น ้ำจืด 40

2 กลุ่มคนรักอ่ำงห้วยนำ วังชมภู เมอืงเพชรบูรณ์ น ้ำจืด 35

3 กลุ่มจัดกำรประมงในแหล่งน ้ำหนองขำม บ้ำนติ ว หล่มสัก น ้ำจืด 49

4 กลุ่มวังท่ำดีอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น ้ำเข่ือนท่ำลำว วังท่ำดี หนองไผ่ น ้ำจืด 25

5 กลุ่มประมงท้องถ่ินอ่ำงเก็บน ้ำห้วยท่ำพล ท่ำพล เมอืงเพชรบูรณ์ น ้ำจืด 54

6 กลุ่มประมงหนองโคม หินฮำว หล่มเก่ำ น ้ำจืด 40

7 กลุ่มประมงอ่ำงเก็บน ้ำห้วยน ้ำใส หล่มเก่ำ หล่มเก่ำ น ้ำจืด 25

8 กลุ่มผู้ใช้น ้ำอ่ำงแก้มลิงบ้ำนบุฉนวน น ้ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ น ้ำจืด 117

9 กลุ่มโครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตรแหล่งเก็บน ้ำร่องแฟ่บ คลองกระจัง ศรีเทพ น ้ำจืด 36

10 กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่ำ ต้ำบลหนองแมน่ำ หนองแมน่ำ เขำค้อ น ้ำจืด 33

11 กลุ่มบริหำรจัดกำรแหล่งน ้ำสักหลง ลำนบ่ำ หล่มสัก น ้ำจืด 44

498
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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 
17. การเตรียมงานเพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ประจ ำปี 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดจัดวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ อ่างเก็บน้ ากุฏิพระ ต าบลท่าข้าม อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  
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 
 
 
 
 
 
 
 

No. ชุมชน ต ำบล อ ำเภอ ประเภท
จ ำนวน
สมำชิก

1 กลุ่มเพำะพันธ์ุและผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น ้ำจืดต้ำบลวังหิน อ้ำเภอวัง
โป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วังหิน วังโป่ง เพำะเลี ยง 15

2 กลุ่มประมงหนองแส บ้ำนโนนแดง บุ่งคล้ำ หล่มสัก เพำะเลี ยง 50

3 กลุ่มเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืด ต้ำบลกันจุ กันจุ บึงสำมพัน เพำะเลี ยง 42

4 กลุ่มเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ บ้ำนกองทุนท่ีดิน นำสนุ่น ศรีเทพ เพำะเลี ยง 30

5 วิสำหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปแปลงใหญ่ปลำนิล ห้วยสะแก เมอืงเพชรบูรณ์ เพำะเลี ยง 47

6 สหกรณ์ประมงบ้ำนระหำร ห้วยสะแก เมอืงเพชรบูรณ์ เพำะเลี ยง 78

262

ท่ี พิธีในวันส้ำคัญ วันท่ี สถำนท่ี จ้ำนวนสัตว์น ้ำ (ตัว)
1 วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ

พิมลลักษณ พระบรมรำชินี
3-ม.ิย.-64 อ้ำเภอหล่มสัก 500,000

2 วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

28-ก.ค.-64 อ้ำเภอชนแดน 500,000

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

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

4 วันประมงแห่งชำติ 21-ก.ย.-64 อ้ำเภอวิเชียรบุรี 500,000

2,000,000
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18. ราคาสัตว์น้ า ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564  
ชนิดสัตว์น้ า (สด) ตำมตำรำง ดังนี้      

 
ชนิดสัตว์น้ า (แปรรูป) ตำมตำรำง ดังนี้  

 
 

19. ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินส านักงานประมงอ าเภอ รอบท่ี 2/2564 

 
 
 

20. งานอื่น ๆ 
20.1 ออกตรวจตรำปรำบปรำม ดังนี้ (1.) เวลำ 10.00 น. ร่วมกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มประมงท้องถิ่นอ่ำงเก็บ

น้ ำห้วยท่ำพล น ำทีมโดย นำงชนิตำ นะจันต๊ะ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 5 ต ำบลท่ำพล ประธำนกลุ่มฯ และนำยประกอบบุญ กำฬษร นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำพล ในกำรปิดป้ำยประชำสัมพันธ์ฤดูน้ ำแดง ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำห้วยท่ำพล ต ำบลท่ำพล อ ำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ได้ร่วมกันเก็บกู้ข่ำยเก่ำๆ ที่ผุพังแล้วขึ้นจำกอ่ำงเพื่อป้องกันสัตว์น้ ำติดตำข่ำย (2.) เวลำ 1 4.00 น. 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลำดไท 
ปลำหมอแดดเดียว 180 ไมม่ข้ีอมลู
ปลำสลิดแดดเดียว 215 ไมม่ข้ีอมลู
ปลำช่อนแดดเดียว 190 ไมม่ข้ีอมลู
ปลำแรดแดดเดียว 180 ไมม่ข้ีอมลู
ปลำดุกแดดเดียว 120 ไมม่ข้ีอมลู
ปลำนิลแดดเดียด 110 ไมม่ข้ีอมลู
ปลำสวำยแดดเดียว 100 ไมม่ข้ีอมลู
ปลำซิวแดดเดียว 180 ไมม่ข้ีอมลู
ปลำส้ม (ตะเพียน) 100 ไมม่ข้ีอมลู
ปลำส้ม (จีน) 100 ไมม่ข้ีอมลู

ชนิดสัตว์น ้ำ (แปรรูป)
รำคำ (บำท)
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ตรวจตรำปรำบปรำมฯ พื้นที่อ่ำงเก็บน้ ำห้วยป่ำเลำ ต ำบลป่ำเลำ อ ำเภอเมือเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่พบผู้ กระท ำผิด (3.) เวลำ 
16.00 น. ตรวจตรำปรำบปรำมฯ พื้นที่อ่ำงเก็บน้ ำห้วยป่ำแดง ต ำบลป่ำเลำ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่พบผู้กระท ำผิด 
แต่พบเครื่องมือท ำกำรประมง จ ำนวน 3 ชนิด ประกอบด้วย ข่ำย จ ำนวน 3 ปำก ลอบดักกุ้ง จ ำนวน 1 คัน  และเบ็ด จ ำนวน 1 ตำ (เบ็ด
ผูกกับทุ่น) บริเวณแนวเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ จึงได้น ำเดินกำรเก็บกู้ ส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน สถำนีต ำรวจภูธรเมือง
เพชรบูรณ์ เพื่อด ำเนินคดีต่อไป 

20.2 จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 3 มิถุนำยน 2564 ณ “แหล่งน้ ำหนองขำม 
หมู่ที่ 2 ต ำบลบ้ำนติ้ว อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 420,020 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 400,000 ตัว  
กุ้งก้ำมกรำม จ ำนวน 20,000 ตัว และปลำบึก จ ำนวน 20 ตัว โดยมี นำยนิเวศน์ หำญสมุทร์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น
ประธำน และมี ว่ำที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์ของกำรจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเพื่อ
เทิดพระเกียรติและถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี และเพื่อให้ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมในกำรแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี และกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำ ตลอดจนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ พร้อมนี้ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ ำให้กับผู้น ำชุมชน น ำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะของหมู่บ้ำน ในพ้ืนท่ีอ ำเภอหล่มสักอีกด้วย 

20.3 ลงพื้นท่ีปฏิบัติกำรตรวจสอบกำรท ำประมง ให้เป็นไปตำมรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำร
ประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) และประชำสัมพันธ์ กำรห้ำมจับสัตว์น้ ำช่วง“ฤดูน้ ำแดง” ในฤดูปลำน้ ำจืดมีไข่ หรือวำงไข่ เลี้ยง
ตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมง และเง่ือนไขในกำรท ำกำรประมง พ.ศ. 2564 จ ำนวน 2 จุด (1) อ่ำงเก็บน้ ำคลองห้วยนำ 
ต ำบลวังชมภู อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นคนรักอ่ำงห้วยนำ ในกำรเก็บกู้ข่ำยเก่ำ เพื่อ
ป้องกันสัตว์น้ ำติดตำข่ำย (2) อ่ำงเก็บน้ ำคลองเฉลียงลับ ต ำบลนำป่ำ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ชลประทำน
ในกำรตรำปรำบปรำมฯ ไม่พบเครื่องมือที่ผิดกฎหมำย 

20.4 ร่วมกับประมงอ ำเภอศรีเทพ และนำยชัยชนะ ด้วงนวล ก ำนันต ำบลน้ ำก้อ และคณะ ออกตรวจตรำปรำบปรำมผู้ท ำกำร
ประมงให้เป็นไปตำมรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข)  ในช่วงฤดูปลำ
น้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำก้อ ต ำบลน้ ำก้อ อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่พบผู้ฝ่ำฝืนกระท ำควำมผิด พบข่ำยผุ
พังและอุปกรณ์เบ็ดรำวจึงได้ท ำกำรรื้อถอนเพื่อป้องกันสัตว์น้ ำติดตำข่ำย เกิดกำรสูญเสียทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 

20.5 ร่วมกับประมงอ ำเภอหล่มสัก, ประมงอ ำเภอศรีเทพ และเจ้ำหน้ำที่ปกครองต ำบลน้ ำชุน ออกตรวจตรำปรำบปรำมผู้ท ำกำร
ประมงให้เป็นไปตำมรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข)  ในช่วงฤดูฤดู
ปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน  ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำชุนใหญ่ ต ำบลน้ ำชุน อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบเครื่องมือข่ำย จ ำนวน 
54 ปำก แต่ไม่พบผู้กระท ำผิด จึงได้ท ำกำรตรวจยึดน ำส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน ณ สถำนีต ำรวจภูธรหล่มสัก เพื่อด ำเนินคดี
ต่อไปซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และ พระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
(ฉบับแก้ไข) มำตรำ 70 ห้ำมมิให้ผู้ใดท ำกำรประมงในพ้ืนท่ีและระยะเวลำฤดูสัตว์น้ ำมีไข่ หรือวำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน หรือระยะเวลำอื่นใดที่
จ ำเป็นต่อกำรคุ้มครองสัตว์น้ ำตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

20.6 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ มอบพันธุ์ปลำยี่สกเทศ  จ ำนวน 244,000 ตัว ให้กับแหล่ง
น้ ำต่ำงๆ ในพื้นที่ 3 อ ำเภอ ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ ำนวน 2 แห่ง   พ้ืนที่รวม  98 ไร่ จ ำนวน 74,000 ตัว  อ ำเภอหล่มสัก 
แหล่งน้ ำจ ำนวน 6 แห่ง พื้นที่รวม จ ำนวน 219 ไร่ จ ำนวน 70,000 ตัว และอ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งน้ ำสำธำรณะ จ ำนวน 17 
แห่ง พื้นที่รวม 120 ไร่ จ ำนวน 120,000 ตัว โดยมีตัวแทนผู้น ำชุมชนเป็นผู้รับมอบ น ำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ เพื่อเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ เพิ่มแหล่งอำหำรโปรตีนจำกสัตว์น้ ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้ำง
อำชีพเพิ่มรำยได้ให้ชุมชนต่อไป 

20.7 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ และ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำป่ำ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลำ
ยี่สกเทศ จ ำนวน 50,000 ตัว ลงสู่อ่ำงเก็บน้ ำโคกอ้ำยมิตร หมู่ที่ 13 ต ำบลนำป่ำ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้ำงควำม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำร เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
สร้ำงอำชีพเพิ่มรำยได้ให้ชุมชนต่อไป 
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20.8 ตรวจตรำปรำบปรำม ก ำกับดูแลผู้ท ำกำรประมงให้เป็นไปตำมรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำร
ประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ในช่วงฤดูฤดูปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเล็ง ต ำบลโคกปรง อ ำเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลปรำกฎว่ำพบเครื่องมือท ำกำรประมง ประเภทข่ำย จ ำนวน 24 ผืน มี ปลำนิล ปลำนวลจันทร์ ปลำยี่สกเทศ 
และปลำตะเพียนขำว  ติดอยู่ แต่ไม่พบผู้กระท ำผิด จึงได้ท ำกำรตรวจยึดน ำส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน ณ สถำนีต ำรวจภูธร
วิเชียรบุรี เพื่อด ำเนินคดีต่อไป ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และ พระรำชก ำหนดกำรประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) มำตรำ 70 ห้ำมมิให้ผู้ใดท ำกำรประมงในพ้ืนท่ีและระยะเวลำฤดูสัตว์น้ ำมีไข่ หรือวำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 
หรือระยะเวลำอื่นใดที่จ ำเป็นต่อกำรคุ้มครองสัตว์น้ ำตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

20.9 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ มอบพันธุ์ปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 76,000 ตัว ให้ตัวแทน
ผู้รับมอบ น ำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ จ ำนวน 4 แห่ง พื้นที่ 163 ไร่ ของหมู่ที่  1, 4, 7 และ 8 ต ำบลน้ ำร้อน อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ เพิ่มแหล่งอำหำรโปรตีนจำกสัตว์น้ ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรแหล่ง
น้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้ำงอำชีพเพิ่มรำยได้ให้ชุมชนต่อไป 

20.10 ร่วมกับประมงอ ำเภอศรีเทพ และศูนย์วิจัยพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ด ำเนินโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบ
โครงกำรห้วยน้ ำขำว อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมฟื้นฟูแหล่งอำหำรและควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรประมง โดยกำรน ำพันธุ์
ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 25,000 ตัว และปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 25,000 ตัว ปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำล ำน้ ำเข็ก อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

20.11 ร่วมกับประมงอ ำเภอหล่มสัก, ประมงอ ำเภอศรีเทพ และศูนย์วิจัยพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ เข้ำติดตำมผู้
ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (จระเข้น้ ำจืด) รำย นำยธนู บัวแดง ต ำบลหล่มสัก อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
ด ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศกรมประมงเรื่องข้อก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำควบคุมภำยในเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำมำตรำ 77 แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 โดยเริ่มใช้บังคับ
ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2564 ให้ปฏิบัติตำมประกำศเพื่อให้กำรเพำะเลี้ยงจระเข้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่
เป็นอันตรำยต่อบุคคลอื่น 

20.12 ร่วมกับประมงอ ำเภอศรีเทพ ร่วมกับ นำงสำวจิรำภรณ์ พรหมชัยรัตน์ นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร ศูนย์วิจัยและ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อม
กำรเสด็จพระรำชด ำเนินทรงติดตำมงำนขยำยผลโครงกำรทหำรพันธุ์ดี ของ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ณ บริเวณพื้นที่โครงกำรทหำรพันธุ์ดี ค่ำยพ่อขุนผำเมือง (พล.ม.1) ส่วนขยำยทำงทิศเหนือ ต ำบลสะเดียง อ ำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ รับผิดชอบกิจกรรมกำรเลี้ยงปลำนิลจิตรลดำในกระชัง 

20.13 ร่วมกับประมงอ ำเภอชนแดน ร่วมกับ นำงสำวจิรำภรณ์ พรหมชัยรัตน์ นักวิชำกำรประมงปฏิบั ติกำร ศูนย์วิจัยและ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ เข้ำติดตำมผู้ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (จระเข้น้ ำจืด) จ ำนวน 5 รำย 
ได้แก่ นำงสำวดวงสุรีย์ เดชะนะ หมู่ที่ 10 ต ำบลบ่อรัง, นำงสำวชลนิกำนต์ ทับสีรัก หมู่ที่ 5 ต ำบลบ่อรัง อ ำเภอวิเชียรบุรี, นำยณัฐวุฒิ เกิด
อุดม หมู่ที่ 7 ต ำบลสระแก้ว, นำงสำวดำวเรือง กลิ่นสูงเนิน  หมู่ที่ 15 ต ำบลพญำวัง อ ำเภอบึงสำมพัน  และนำยระบบ ยำมวัน หมู่ที่ 26 
ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อด ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศกรมประมงเรื่องข้อก ำหนดให้ผู้
ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมภำยในเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำมำตรำ 77 แห่งพระรำชก ำหนดกำร
ประมง พ.ศ 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 โดยเริ่มใช้บังคับในวันท่ี 19 พฤษภำคม 2564 ให้ปฏิบัติตำมประกำศเพื่อให้กำรเพำะเลี้ยง
จระเข้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรำยต่อบุคคลอื่น 

 
             มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน

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

1.1.โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำน 
- งบประมำณที่ได้รับ 167,552 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 161,136.65 บำท คงเหลือ 6,415.35 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

96.17% 
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 5,196 บำท คงเหลือ 804 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 86.60% 
1.4 โครงกำรระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ 

- งบประมำณที่ได้รับ 207,795 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 163.735.51 บำท คงเหลือ 44,059.49 บำท คิดเป็นร้อยละกำร
เบิกจ่ำย 78.80% 

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 119,819.80 บำท คงเหลือ 80.20 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

99.93% 
1.7 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้ำนกำรประมง (Zoning by agri-map) 

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

- งบประมำณที่ได้รับ 169,890 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 143,811.20 บำท คงเหลือ 26,078.80 บำท คิดเป็นร้อยละกำร
เบิกจ่ำย 84.65% 

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

1.10 โครงกำรพฒันำและส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรประมงตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
- งบประมำณที่ได้รับ 10,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 7,578 บำท คงเหลือ 2,422 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 75.78% 

1.10 โครงกำรส่งเสริม และพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร 
- งบประมำณที่ได้รับ 75,950 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 71,595 บำท คงเหลือ 4,355 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 94.27% 

1.11 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ  (งบปกติ) 
- งบประมำณที่ได้รับ 231,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 208,208 บำท คงเหลือ 22,792 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

90.13% 
1.12 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ  (งบอุดหนุน) 

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

- งบประมำณที่ได้รับ 500,985 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 397,544.52 บำท คงเหลือ 103,440.48 บำท คิดเป็นร้อยละกำร
เบิกจ่ำย 79.35% 
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1.14 กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐด้ำนประมง (ปกส., ค่ำเช่ำบ้ำน) 
- งบประมำณที่ได้รับ 307,550 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 241,667 บำท คงเหลือ 65,883 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

78.58% 
1.15  ผลผลิตพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประมง (ค่ำสำธำรณูปโภค) 

-งบประมำณที่ได้รับ 130,870 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 118,246.28 บำท คงเหลือ 12,623.72 บำท คิดเป็นร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำย 90.35% 
สรุปงบประมาณประจ าปี 2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนำยน  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  ร้อยละกำรเบกิจ่ำย 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 2,014,192 1,714,731.96 299,460.04  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 85.13% 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

    4.6 ส านักงานประมงอ าเภอ 
          4.6.1 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มเก่า 

นายสายัน  อาสาวัง    ประมงอ าเภอหล่มเก่า 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564 ให้ที่ประชุม

ทรำบ ดังนี ้
1. ร่วมพิธีมอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปี 2564 กิจกรรม กำรพัฒนำศูนย์

เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นำ พช.” จ ำนวน  31 แปลง  ณ ห้องประชุมอ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี นำยนิเวศน ์
หำญสมุทร์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธำน และลงตรวจเยี่ยมแปลง ของ นำยบุญธรรม กันตุ้ม หมู่ที่ 8 ต ำบลหล่มเก่ำ 
อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งภำยในแปลงมีกิจกรรมกำรเลี้ยงปลำนิล, กำรเลี้ยงหอมขมในบ่อดิน, กำรเลี้ยงปลำช่อนในบ่อซีเมนต์ 
และกำรปลูกพืชแบบผสมสำน พร้อมนี้ได้ปล่อยพันธ์ุกบ, ปล่อยพันธ์ุปลำ และปลูกไม้ผล ภำยในบริเวณแปลงของเกษตรกรอีกด้วย ในกำร
นี้ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ ได้ประสำนขอรับสนับสนุนพันธุ์กบ จำก ศพก.ศูนย์เครือข่ำยด้ำนประมง ของ นำงอุไรวรรณ เหล็กกลำ้ 
ต ำบลบ้ำนเนิน อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปล่อยลงแปลงเรียนรู้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรประมง และเป็นศูนย์กลำงในกำร
ให้บริกำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีต่ำงๆ ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำแก่ประชำชนในพ้ืนท่ี 

2. ร่วมประชุมประจ ำเดือนหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นำยเสกสรร กลิ่นพูน นำยอ ำเภอ
หล่มเก่ำ เป็นประธำนประชุม ณ ห้องประชุมอ ำเภอหล่มเก่ำ ช้ัน 2 และภำคบ่ำยร่วมประชุมก ำนัน – ผู้ใหญ่บ้ำน ครั้งที่ 6/2564 ณ 
หอประชุมโรงเรียนอนุบำลหลม่เก่ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์  ท้ังนี้ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ ได้ชี้แจงข้อรำชกำร ประชำสัมพันธ์กำร
ท ำกำรประมงในช่วง “ฤดูน้ ำแดง” ปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมงและเงื่อนไขในกำรท ำ
กำรประมง  พ.ศ. 2564 ซึ่งก ำหนดระหว่ำง วันที่ 1 มิถุนำยน ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2564 และแนวทำงกำรด ำเนินกำรควบคุม
เครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่ท ำกำรประมง และเครื่องมือประมงท่ีห้ำมใช้ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 ส ำหรับผู้ประกอบ
กิจกำรร้ำนค้ำ ให้ที่ประชุมรับทรำบ 
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3. ลงพื้นทีอ่อกตรวจเยี่ยมให้ค ำแนะน ำกำรผลติสตัว์น้ ำตำมมำตรฐำนฟำรม์เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ GAP แก่ นำยสีไพร ชุ่มเฟือย 
หมู่ที่ 10 ต ำบลนำช ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้ท ำกำรปรับสภำพน้ ำ สร้ำงอำหำรธรรมชำติ และได้น ำปลำบึก ปลำแก้มช้ ำ 
จำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเลย ปล่อยลงเลี้ยงเรียบร้อยแล้ว 

4. ลงพื้นทิ่ออกตรวจเยี่ยมสวนเกษตรอินทรีย์ ของ นำยวิชัย ใต้ระหัน หมู่ที่ 5 ต ำบลวังบำล อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัด
เพชรบูรณ์ พร้อมนี้ได้มอบพันธุ์แหนแดง เพื่อให้เกษตรกรขยำยพันธ์ุไว้ผลิตปุ๋ย ใช้ผสมอำหำรไก่  เลี้ยงสัตว์น้ ำ นอกจำกน้ีภำยในฟำร์มของ
เกษตรกรได้มีกำรเพำะหนอนแมลงวันจำกมูลสัตว์ เป็นอำหำรของปลำดุก ในแปลงผักก้ำนจอง ทั้งนี้ ไม่เพียงส่งผลให้ปลำเจริญเติบโต
ค่อนข้ำงเร็วเท่ำน้ัน แต่ยังสำมำรถลดต้นทุนค่ำอำหำรได้อีกด้วย 

5. ลงพื้นที่ให้ค ำแนะน ำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ของ นำยวุฒิชัย ทองเขียว หมู่ที่ 7 
ต ำบลวังบำล อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ต้นแบบ จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรม กำร
ผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และภำยในศูนย์ฯ  มีกิจกรรมหลักคือ โรงเรือนเพำะเห็ด  จ ำนวน 5 ชนิด และฐำนเรียนรู้ด้ำนกำรประมง ประกอบดว้ย 
กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อซีเมนต์ จ ำนวน 4 บ่อ บ่อปลำกินพืช ขนำด 0.50 ไร่  จ ำนวน 1 บ่อ และแปลงโคกหนองนำ พร้อมคลองใส่ไก่   
จ ำนวน 2 บ่อ ทั้งนี้ได้แนะน ำให้เกษตรกรหันมำสร้ำงอำหำรธรรมชำติเลี้ยงปลำ และปลูกต้นตะขบ ต้นชมพู่  ต้นฝรั่ง ต้นกล้วยน้ ำว้ำ หรือ
ไม้ผลชนิดต่ำงๆเอำไว้รอบๆขอบบ่อปลำที่เลี้ยง เพื่อให้เป็นร่มเงำและเป็นอำหำรของปลำไปในตัว เป็นกำรประหยัดอำหำรส ำเร็จรูป 
ประหยัดต้นทุนได้อีกทำงหนึ่ง 

6. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 3 มิถุนำยน 2564 ณ “แหล่งน้ ำหนอง
ขำม หมู่ที่ 2 ต ำบลบ้ำนติ้ว อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

      4.6.2 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มสัก  
 นางณิชปภา  สารารักษ์    ประมงอ าเภอหล่มสัก 
     เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังน้ี  
 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ติดตำมกำรด ำเนินงำน ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)  ของ นำยบุญตำ เทียมเพ็ง หมู่ที่ 1 
ต ำบลบ้ำนติ้ว ซึ่งมีกิจกรรมกำรเลี้ยงปลำกินพืชในบ่อดิน กำรเลี้ยงกบในกระชังบก และกำรเลี้ยงปลำดุกในกระชังบก จำกกำรสอบถำม
ผลผลิตพบว่ำปลำดุก และกบที่เลี้ยงมีอัตรำกำรเจริญโตดี โดยมีแม่ค้ำติดต่อขอซื้อปลำดุก กิโลกรัมละ 50 บำท และกบ กิโลกรัมละ 90 
บำท, ลงพื้นที่ติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมงนำยสพุล  โพธิอ่อน หมู่
ที่ 3 ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีกิจกรรมกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนร่วมกับกำรเลี้ยงปลำกินพืชในบ่อดิน 
จำกกำรสอบถำมเกษตรกรได้ซื้อพันธุ์ปลำกินพืชมำลงเลี้ยง และได้สร้ำงอำหำรธรรมชำติเพื่อลดต้นทุนกำรเลี้ยง  

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตำมเกษตรกรผู้น ำ นำงสำยบัว เทียมเพ็ง หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำนติ้ว โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน 

โดยเกษตรกรด ำเนินกิจกรรม กำรเลี้ยงปลำกินพืชในบ่อดิน และได้สร้ำงอำหำรธรรมชำติโดยเพื่อลดต้นทุนกำรเลี้ยงปลำ 
3. ทะเบียนเกษตรกร  
ลงพื้นที่ตรวจสอบกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ ตำมค ำขอยื่นขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) จ ำนวน 1 รำย ในพ้ืนท่ี หมูที่ 

11 ต ำบลหนองไขว่ อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมนี้ได้ให้ค ำแนะน ำเกษตรกรในกำรท ำฟำงหมักเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 
- ต่ออำยุทะเบียนฟำร์ม   จ ำนวน 1 รำย 
- ขึ้นทะเบียนฟำร์มเกษตรกรรำยใหม่  จ ำนวน  1 รำย 
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4. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
ร่วมกับ อบต.บ้ำนติ้วและ คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่2 บ้ำนติ้วเตรียมสถำนที่ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี “แหล่งน้ ำหนองขำม 
5. งานอื่นๆ  
5.1. ร่วมกับ นำงสุภำพ ตระกำรฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 13 ต ำบลบุ่งคล้ำ และกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนโนนแดง ออกปฏิบั ติงำน

ตรวจปรำบปรำม และได้ตรวจพบผู้ลักลอบใช้ข่ำยท ำกำรประมงในแหล่งน้ ำสำธำรณะหนองแส ซึ่งผู้กระท ำผิด ได้หลบหนีไป จึงได้ท ำกำร
ตรวจยึด ข่ำย ของกลำง จ ำนวน 5 ผืน ส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน ณ สถำนีต ำรวจภูธรหล่มสัก 

5.2 ร่วมกับ กลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง และกลุ่มปกครองของอ ำเภอหล่มสัก ต ำบลน้ ำก้อ ออกปฏิบัติงำนตรวจ
ปรำบปรำม อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำก้อ ต ำบลน้ ำก้อ อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่พบผู้ฝ่ำฝืนกระท ำควำมผิด พบข่ำยผุพังและอุปกรณ์
เบ็ดรำวจึงได้ท ำกำรรื้อถอนเพื่อป้องกันสัตว์น้ ำติดตำข่ำย เกิดกำรสูญเสียทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 

5.3 ร่วมกับ กลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง และกลุ่มปกครองของอ ำเภอหล่มสัก ต ำบลน้ ำชุน ออกปฎิบัติกำรตรวจตรำ
ปรำบปรำม อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำชุนใหญ่ ต ำบลน้ ำชุน พบเครื่องมือข่ำย จ ำนวน 54 ปำก แต่ไม่พบผู้กระท ำผิด จึงได้ท ำกำรตรวจยึดน ำส่ง
พนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน ณ สถำนีต ำรวจภูธรหล่มสัก 

5.4 ร่วมกับ กลุ่มปกครองของอ ำเภอหล่มสัก ต ำบลน้ ำก้อ ออกปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำม อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำก้อ ต ำบลน้ ำก้อ 
อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่พบผู้ฝ่ำฝืนกระท ำควำมผิด พบข่ำยผุพังและอุปกรณ์เบ็ดรำวจึงได้ท ำกำรรื้อถอนเพื่อป้องกันสัตว์น้ ำ
ติดตำข่ำย เกิดกำรสูญเสียทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 

5.5 ร่วมกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนโนนแดง ต ำบลบุ่งคล้ำ ร่วมกันติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรห้ำมจับสัตว์น้ ำช่วง “ฤดูน้ ำ
แดง” เพื่อเปิดโอกำสให้สัตว์น้ ำจืดได้แพร่ขยำยพันธ์ุเพิ่มผลผลติสตัว์น้ ำในแหล่งน้ ำและมใีช้อย่ำงยั่งยืน ณ บริเวณแหล่งน้ ำสำธำรณะหนอง
แส ทั้งนี้ป้ำยประชำสัมพันธ์ฤดูน้ ำแดงได้รับกำรสนับสนุนจำกหมู่บ้ำน 

5.6 มอบพันธุ์สัตว์น้ ำกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ ำสำธำรณะ และร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ ำพร้อมประชำสัมพันธ์ ห้ำมจับสัตว์
น้ ำช่วง“ฤดูน้ ำแดง” ต ำบลท่ำอิบุญ 

5.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อเลี้ยงจระข้ ของ นำยธนู บัวแดง ต ำบลหล่มสัก อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้ด ำเนินกำร
แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตำมระเบียบกรมประมง พร้อมมอบหนังสือรับรองกำรแจ้งประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม (จระเข้) 

5.8 ร่วมกับกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมงติดตำมผู้ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (จระเข้น้ ำจืด) 
รำย นำยธนู บัวแดง เพื่อด ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศกรมประมงเรื่องข้อก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยง
จระเข้ซึ่งเป็นกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 

5.9 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอหล่มสัก (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจำรณำ
เห็นชอบให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยัด้ำนพืช และด้ำนปศุสัตว์ เรื่องกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลีย้งโคที่ไดร้ับผลกระทบจำกโรค 
ลัมปี สกิน 

14.  ราคาสัตว์น้ า 

 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.6.3 ส านักงานประมงอ าเภอชนแดน 
นางสุภารัตน์   ศรีสังข์ ประมงอ าเภอชนแดน 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564 ให้ที่ประชุม

ทรำบ ดังนี ้
 1. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 3 มิถุนำยน 2564 ณ “แหล่งน้ ำ

หนองขำม หมู่ที่ 2 ต ำบลบ้ำนติ้ว อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. ลงพื้นที่ติดตำมงำนโครงกำรสนับสนุนด้ำนกำรประมงตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับปัจจัยกำรผลิตส ำหรับกำรเลี้ยงปลำกิจกรรมประมงโรงเรียน
ให้กับทำง โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งตะแบก หมู่ที่ 10 ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 3. ลงพื้นที่ติดตำมงำนโครงกำรสนับสนุนด้ำนกำรประมงตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อประชุมหำรือเตรียมควำมพร้อม ในกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตกิจกรรมประมงโรงเรียน 
พร้อมให้ค ำแนะน ำกำรเลี้ยงปลำ และกำรเลี้ยงกบ ให้กับทำง โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งตะแบก หมู่ที่ 10 ต ำบลพุทธบำท 
อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ์

 4. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร เครือข่ำยด้ำนกำรประมง ของ นำยวินัย 
สีมำก หมู่ที่ 11 ต ำบลวังหิน อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังปัญหำอุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง 
พร้อมนี้ได้ให้ค ำแนะน ำกำรเพำะพันธุ์ปลำตะเพียนขำว และปลำยี่สกเทศ, กำรอนุบำลลูกพันธุ์, กำรล ำเลียงลูกพันธุ์, กำรตรวจวิเครำะห์
คุณภำพน้ ำ และกำรเลี้ยงปลำแบบลดต้นทุน เป็นต้น 

 5. ลงพื้นที่ตรวจสอบร้ำนขำยอำหำรสัตว์, อำหำรสัตว์น้ ำ, ยำสัตว์, ยำสัตว์น้ ำ และปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร ตำม
พระรำชบัญญัติ ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ.2558 และพระรำชบัญญัติยำสัตว์ พ.ศ.2510 ในพ้ืนท่ีอ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
หลังได้รับแจ้งจำกเกษตรกร ว่ำมีกำรจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์เสื่อมคุณภำพ จึงได้เข้ำช้ีแจงและแจ้งโทษ ให้กับทำงร้ำนทรำบ แต่เนื่องจำกเป็น
ควำมผิดครั้งแรกและทำงร้ำนแจ้งว่ำหยิบจำกกองผิด ซึ่งเป็นกองอำหำรที่จะส่งคืนให้กับทำงบริษัท ทั้งนี้จึงให้ด ำเนินกำรเปลี่ยนอำหำรให้
เกษตรกรใหม่ 

 6. ร่วมบูรณำกำรกับหน่วยงำนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ำติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร
สนับสนุนด้ำนกำรประมงตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ณ 
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งตะแบก หมู่ที่ 10 ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด ำเนินกำรส่งมอบ
พันธุ์กบ จ ำนวน 1,000 ตัว ปลำดุกอุยเทศ จ ำนวน 2,000 ตัว ปลำนิล จ ำนวน 500 ตัว อำหำรปลำดุกเล็ก จ ำนวน 2 กระสอบ และ
อำหำรกบเล็ก จ ำนวน 1 กระสอบ ให้กับทำงโรงเรียน ส ำหรับนักเรียนได้ฝีกฝนทักษะกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ และน ำผลผลิตที่ได้มำเป็นอำหำร
กลำงวันต่อไป 

 7. ออกตรวจสอบกำรท ำประมง ให้เป็นไปตำมรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  และพระรำชก ำหนดกำรประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) และประชำสัมพันธ์ กำรห้ำมจับสัตว์น้ ำช่วง“ฤดูน้ ำแดง” ในฤดูปลำน้ ำจืดมีไข่ หรือวำงไข่ เลี้ยงตัว
อ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมง และเงื่อนไขในกำรท ำกำรประมง พ.ศ. 2564  ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำลำดน้อย และ อ่ำง
เก็บน้ ำแก้มลิงแสนสมบูรณ์ จำกกำรเข้ำตรวจสอบไม่พบผู้ฝ่ำฝืนกระท ำควำมผิด 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
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      4.6.4. งานด้านประมงอ าเภอศรีเทพ 
                    นางสาวสมมาศ  บุญยวง      ประมงอ าเภอศรีเทพ   

เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังนี้  

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

 - ปลำดุก    กิโลกรัมละ     60-70 บำท 
 - ปลำนิล    กิโลกรัมละ     60-80 บำท 
 - ปลำบึก   กิโลกรัมละ        120 บำท   
 - ปลำกด   กิโลกรัมละ 120-150 บำท  
 - ปลำหมอเทศ  กิโลกรัมละ        100 บำท 
 - ปลำทับทิม  กิโลกรัมละ 110-120 บำท 
 - ปลำสวำย   กิโลกรัมละ           60บำท 
 - ปลำขำวตัดหัว  กิโลกรัมล่ะ          60 บำท 
 - เขียด   กิโลกรัมล่ะ        200 บำท 
 - ปลำส้มช้ิน ปลำส้มตัว กิโลกรัมล่ะ        100 บำท 

  2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (อ.ศรีเทพ) 
    2.1 ร่วมกับพัฒนำชุมชนอ ำเภอศรีเทพ และนำยเทพ เพียมะลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แปลงพื้นที่ดิน ของ นำยผวน ขำม

โคกกรวด หมู่ที่ 5 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมโครงกำร โคก หนอง นำ พ้ืนที่ 11 ไร่ มีบ่อปลำทั้งหมด จ ำนวน 5 บ่อ 
และคลองไส้ไก่ล้อมรอบ ซึ่งด ำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลำตะเพียนขำว, ปลำนิล, ปลำนิลแดง, ปลำบึก และกุ้งก้ำมกรำม ลงเลี้ยงเมื่อวันที่ 2 
มีนำคม 2564 และ วันที่ 23 เมษำยน 2564 พบว่ำปลำที่เลี้ยงมีกำรเจริญเติบโตดี พร้อมนี้ได้แนะน ำให้ท ำฟำงหมักอย่ำงต่อเนื่อง และน ำ
แหนแดง หญ้ำเนเปียร์ หรือพืชผักอื่นๆ น ำมำใส่ลงในบ่อเป็นอำหำรสมทบเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 

       2.2 ลงพื้นที่ติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง 
ของ นำงแต๋ว ลุณวงค์ หมู่ที่ 6 ต ำบลศรีเทพ อ ำเภอศรีเทพ ซึ่งมีกิจกรรมเลี้ยงปลำดุกในบ่อดิน และเลี้ยงปลำกินพืชในบ่อดิน จำกกำรสอบถำม
ผลผลิตของปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำปล่อยปลำดุกลงเลี้ยง 15,000 ตัว/รอบ ปีหนึ่งเลี้ยง 2 รอบ จับผลผลิตได้ 5 ตัน ขำยในรำคำกิโลกรัมละ 30 
บำท, ปลำนิลปล่อยลงเลี้ยง 4,000 ตัว ได้ผลผลิต 1 ตัน ขำยรำคำกิโลกรัมละ 60 บำท และปล่อยปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 10,000 ตัว 
จับผลผลิตได้ 2 ตัน ขำยรำคำกิโลกรัมละ 50 บำท อีกทั้งได้ซื้อพันธุ์ลูกพันธุ์กุ้งก้ำมกรำมจำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด
เพชรบูรณ์ จ ำนวน 2,000 ตัว มำทดลองเลี้ยง ปัจจุบันมีอำยุกำรเลี้ยง 2 เดือน มีขนำดประมำณ 1-2 เซนติเมตร และได้ซื้อปลำหมอมำใน
รำคำกิโลกรัมละ 80 บำท ท ำกำรปิ้งย่ำงขำยบริเวณหน้ำบ้ำนในรำคำ 100 บำทต่อกิโลกรัม ขำยวันละ 30 กิโลกรัม และเข้ำติดตำมศูนย์
เครือข่ำยด้ำนกำรประมง ของ นำยประมวล หงษ์ปัสสำ เลขที่ 12 หมู่ 18 ต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แนะน ำให้ท ำ
ฟำงหมักเพิ่มเติม ปลำที่เลี้ยงเจริญเติบโตดี 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง (อ.ศรีเทพ และอ.เขาค้อ) 
    3.1 ลงศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ มอบปัจจัยกำรผลิต พันธุ์ปลำนิล จ ำนวน 500 ตัว 

และพันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 1,000 ตัว ให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนำเกษตรอินทรีย์ ด้ำน
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด จ ำนวน 3 รำย ได้แก่ นำยประมวล หงส์ปัสสำ หมู่ที่ 12 ต ำบลคลองกระจัง, นำยขจร นำมวงค์ หมู่ที่ 13 ต ำบล
หนองย่ำงทอย และนำยปรีชำ เฉิดวิจิตร หมู่ที่ 20 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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4. โครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุ่มทฤษฎีใหม่ 
ร่วมกับส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเขำค้อ ลงพื้นท่ีติดตำม ตรวจสอบ

พื้นท่ีกำรเกษตร ของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ จ ำนวน 2 รำย ได้แก่ นำยคมสันต์ บุตรอำมำตย์ หมู่ที่ 11 
ต ำบลแคมป์สน พื้นที่รวม จ ำนวน 3 ไร่ และ นำงสำวนฤดี กัญภัทรบุญณชัย หมู่ที่ 3 ต ำบลแคมป์สน อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่
รวม จ ำนวน 3 ไร่ 

5. ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ออกให้บริกำรเชิงรุกในกำรรับค ำขอต่ออำยุทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) และ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) ณ ท่ีท ำกำรแปลงใหญ่ปลำตะเพียนขำวบ้ำนกองทุนท่ีดิน หมู่ที่ 20 ต ำบลนำสนุ่น และศูนย์เรียนรู้เครือข่ำยด้ำน
ประมง ของ นำงแต๋ว ลุณวงค์ หมู่ที่ 6 ต ำบลศรีเทพ อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้มีเกษตรกรผู้สนใจยื่นเอกสำร รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 
30 รำย 

6. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการห้วยน้ าขาว 
ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ด ำเนินโครงกำร

พัฒนำพื้นท่ีสูงแบบโครงกำรห้วยน้ ำขำว อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมฟื้นฟูแหล่งอำหำรและควำมหลำกหลำยของทรัพยำกร
ประมง โดยกำรน ำพันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 25,000 ตัว และปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 25,000 ตัว ปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำล ำน้ ำเข็ก อ ำเภอ
เขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

7. ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ าแดง 
ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  ประชำสัมพันธ์ (1) ประกำศกรมประมง เรื่อง ก ำหนดพื้นที่และระยะเวลำฤดู

สัตว์น้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีท ำกำรประมง และเง่ือนไขในกำรท ำกำรประมง พ.ศ. 2564 (2) ประชำสัมพันธ์
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ห้ำมใช้ท ำกำรประมงในแหล่งน้ ำจืด ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (3) กำรขึ้น
ทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (3) กำรขึ้นทะเบียนชำวประมง และ (4) ขั้นตอนกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้ำนกำรประมง ณ ห้องประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีกำรเกษตร หมูที่ 6 ต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ , ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประชำสัมพันธ์ และปิดป้ำยกำรห้ำมจับสัตว์น้ ำช่วง “ฤดูน้ ำแดง” ปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำร
ประมงและเง่ือนไขในกำรท ำกำรประมง พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ได้ร่วมกับ นำยพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ ก ำนันต ำบลเขำค้อ และชำวบ้ำน ด ำเนินกิจกรรม
เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ ปล่อยพันธุ์ปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 12,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ ำส่งคุ้ม หมู่ที่ 12 ต ำบลเขำค้อ อ ำเภอ
เขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีน สร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป และร่วมกันติดป้ำยประชำสัมพันธ์ฤดูน้ ำแดง บริเวณฝำยกั้นน้ ำป่ำสัก หมู่ที่ 8 ต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ในบริเวณดังกล่ำวพบเครื่องมือโพงพำง ขนำดควำมยำว 30 เมตร จ ำนวน 1 ปำก ขึงอยู่กลำงแม่น้ ำ จึงได้ด ำเนินกำร
รื้อถอน และน ำของกลำง ส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน ณ สถำนีต ำรวจภูธรศรีเทพ เพื่อด ำเนินคดีต่อไป, ร่วมกับส ำนักงำนประมง
จังหวัดเพชรบูรณ์  และกลุ่มปกครองต ำบลวังท่ำดี น ำทีมโดยนำยชูเสน คงปรำงดี ก ำนันต ำบลวังท่ำดี ร่วมกันติดป้ำย ประชำสัมพันธ์ กำรห้ำม
จับสัตว์น้ ำช่วง “ฤดูน้ ำแดง” ปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมงและเง่ือนไขในกำรท ำกำรประมง 
พ.ศ. 2564 ซึ่งก ำหนดระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2564 เพื่อเปิดโอกำสให้สัตว์น้ ำจืดได้แพร่ขยำยพันธุ์เพิ่มผลผลิตสัตว์
น้ ำในแหล่งน้ ำและมีใช้อย่ำงยั่งยืน ณ อ่ำงเก็บน้ ำคลองล ำกง ต ำบลวังท่ำดี อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์, ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัด
เพชรบูรณ์  และกลุ่มปกครองต ำบลวังท่ำดี น ำทีมโดยนำยชูเสน คงปรำงดี ก ำนันต ำบลวังท่ำดี ร่วมกันติดป้ำย ประชำสัมพันธ์ กำรห้ำมจับ
สัตว์น้ ำช่วง “ฤดูน้ ำแดง” ปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมงและเงื่อนไขในกำรท ำกำรประมง 
พ.ศ. 2564 ซึ่งก ำหนดระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2564 เพื่อเปิดโอกำสให้สัตว์น้ ำจืดได้แพร่ขยำยพันธุ์เพิ่มผลผลิตสัตว์
น้ ำในแหล่งน้ ำและมีใช้อย่ำงยั่งยืน ณ อ่ำงเก็บน้ ำคลองล ำกง ต ำบลวังท่ำดี อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

8. เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
9.1 ร่วมกับนำยดำม จุฑำประวัติ ผู้จัดกำร บริษัทไปรแฟลช่ันแนล ไฮโดรฟำร์ม จ ำกัด ได้สั่งซื้อพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม จ ำนวน 

20,000 ตัว จำก ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ น ำไปปล่อยลงอ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนช่ืนจิตร หมู่ที่ 6 ต ำบลริมสีม่วง 
อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทำงบริษัทฯ มีแนวคิดจะด ำเนินกำรสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ ำปล่อยในแหล่งน้ ำอ่ำงช่ืนจิตรทุกปี  
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9.2 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำสำธำรณะตำมโครงกำร
พัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำเข็กอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ซึ่งเป็นพันธุ์ปลำตะเพียนขำว และพันธุ์ปลำยี่สกเทศ รวมทั้งสิ้น 173,000 ตัว โดยแบ่ง
ปล่อยลงแหล่งน้ 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 ำนันต ำบลสะเดำะพง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้ำน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน, อสม. และประชำชน มำร่วมปล่อยในแต่ล่ะพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำร
โปรตีนสร้ำงรำยได้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

9. งานอื่นๆ 
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 3 มิถุนำยน 2564 ณ “แหล่งน้ ำหนองขำม 

หมู่ที่ 2 ต ำบลบ้ำนติ้ว อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 420,020 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 400,000 ตัว กุ้ง
ก้ำมกรำม จ ำนวน 20,000 ตัว และปลำบึก จ ำนวน 20 ตัว โดยมี นำยนิเวศน์ หำญสมุทร์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธำน 
พร้อมนี้ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ ำให้กับผู้น ำชุมชน น ำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะของหมู่บ้ำน ในพื้นที่อ ำเภอหล่มสักอีกด้วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
             4.6.4. งานด้านประมงอ าเภอหนองไผ่ 
                    นางสาวศรัญญา  เหลืองกระโทก      ประมงอ าเภอหนองไผ่   
           เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564 ให้ที่ประชุม
ทรำบ ดังนี ้

1.  ตรวจปรำมปรำมกำรท ำกำรประมงเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ   ร่วมกับนำยชูเสน คงปรำงดี ก ำนันต ำบลท่ำวังดีและ
คณะฯ เข้ำตรวจพื้นที่ตำมข้อร้องเรียนกำรท ำกำรประมงผิดกฎหมำย บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำล ำกง ต ำบลท่ำวังดี อ ำเภอหนองไผ่ จำกกำร
ตรวจสอบไม่พบกำรกระท ำประมงผิดกฎหมำย พบแต่ชำวบ้ำนท ำกำรประมง จึงช้ีแจงท ำควำมเจ้ำใจและประชำสัมพันธ์ กำรห้ำมจับสัตว์
น้ ำช่วง “ฤดูน้ ำแดง”ปลำมีกำรวำงขำ เลี้ยงตัวอ่อน 

2. ออกตรวจเยี่ยมให้ค ำแนะน ำเกษตรกรที่มีควำมต้องกำรรับรองระบบกำรผลิต และผลิตผลสัตว์น้ ำตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติทำงกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดี (GAP) นำงรัชนีย์ ศรีนำรำง และนำยสุชำติ ทองดี ต.ท่ำแดง นำงสำวรุ้งตะวัน รักกระโทก และนำยส ำเริง
มณีธรรม ต.กองทูล นำยเฉลิม พรมจันทร์ ต. หนองไผ่ 

3. มอบหนังสือแจ้งแนวทำงกำรควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำกำรประมงและเครื่องมือประมงที่ห้ำมใช้ ตำม
พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ให้แก่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำท่ีจ ำหน่ำยเครื่องมือท ำกำรประมง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและข้อสั่งการ 

- ไม่มี -  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที ่6  เรื่อง อื่นๆ 

-  ไม่มี - 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

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

 


