
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) 
และประชมุข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  

ครั้งท่ี 7/2564 
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.30 น. 

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

ผู้เข้าประชมุ จ ำนวน 16  คน  
1. ว่ำท่ีร้อยตรี ชัยรตัน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์
2. นำยเมธำ  คชำภิชำติ                 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจดืเพชรบูรณ ์
3. นำยชูศักดิ์ เณรเลียบ  หัวหน้ำหน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจืด เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 
4. นำยบุญส่ง  พำนชัยภูม ิ  หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง 
5. นำงสำวมุกมณี มุสิกรัตน ์ หัวหน้ำกลุ่มบริกำรจดักำรด้ำนกำรประมง 
6. นำงสำวปิยะนันท์  วงษ์ลำ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ 
7. นำงนำงอรุณำ จั่นตอง  นักวิชำกำรประมงช ำนำญกำร 
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. นำงโสภำ  พยัคฆเดช  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
15. นำงสำวสุดำรัช  แก้วอ ำภำ เจ้ำหน้ำท่ีประมง (พนักงำนรำชกำร) 
16. นำงจำรุวรรณ แจ่มผล  เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล (พนักงำนรำชกำร) 

 
 

ผู้ไม่เข้าประชมุ  จ ำนวน  3  คน 
1. นำยสมพงษ์ กำรเพิม่                 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจยัและพัฒนำประมงน้ ำจดืชัยภูมิ (ตดิรำชกำร) 
2. นำงสำววิมลรัตน์  พิมพำ  เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน (ติดประชุม) 
3. นำงกัลยณฏัฐ์  ศรีนวลขำว นักวิชำกำรประมง (พนักงำนรำชกำร) (ลำคลอด) 
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เริ่มประชมุ 
เวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบรูณ์ 

1. สืบเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-2019) ซึ่งในขณะนี้มีกำรแพร่ระบำดในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์รุนแรงหลำยพื้นที่โดยเฉพำะอ ำเภออ ำเภอศรีเทพและอ ำเภอวิเชียรบุรี จึงขอให้ทุกท่ำนปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวัง 
ป้องกันตนเองตำมมำตรกำรที่ทำงกระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนด และจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีค ำสั่งออกมำเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (Covid-2019) อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีทุกคนปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

2. เรื่องกำรรับสมัครพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ โดยกรมประมงมีประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำร ในระหว่ำงวันที่ 
12-16 กรกำคม 2564 ที่ผ่ำนมำเรียบร้อยแล้ว ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณไ์ดร้ับจัดสรรกรอบอัตรำก ำลงัพนักงำนรำชกำรเฉพำะ
กิจ จ ำนวน 5 คน ในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ได้มีก ำหนดสอบสมรรถนะ ในวันที่ 8 สิงหำคม 2564 และ
มอบหมำยให้กลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ด ำเนินจัดสอบพนักงำนรำชกำร พร้อมทั้งได้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมยุติธรรม โปร่งใส 

3. เนื่องจำกในเดือนสิงหำคมจะมีกำรเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน ตำมพระรำชด ำริ  โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำน
โป่งตะแบก ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ในวันที่ 23 
สิงหำคม 2564 จึงขอมอบหมำยให้กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมงและประมงอ ำเภอ เข้ำพื้นที่เพื่อตรวจควำมเรียบร้อยและ
เตรียมควำมพร้อมกำรรับเสด็จในครั้งนี้ 
มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  เชิญฝ่ำยเลขำนุกำร แจ้งรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำให้ที่ประชุมทรำบและรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา (หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 
  เรียนท่ำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ส ำหรับรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันท่ี  
มิถุนำยน  2564  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 34 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 ำเดือนกรกฎำคม 2564 ให้ที่ประชุม
ทรำบ ดังนี้         

1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า กำรปฏิบัติงำนผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำจืด  แผน 6,400,000 ตัว ผล 5,764,500 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 90.07 
          งบประมาณ  

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ค่ำตอบแทน 381,000 380,656.99 343.01 99.90 

ค่ำสำธำรณูปโภค 419,900 419,896.63 3.37 99.99 

รวม 800,900 800,553.62 346.38 99.96 
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สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง จำกแผนที่ตั้งไว้ ในเดือน เมษำยน – กรกฎำคม 2564  

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 89,090.31 3,409.69 96.31 

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

ศพจ.เพชรบูรณ ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์สตัว์น้ ำจืดของไทย 1,000,000 687,054 68.70 
        งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 130,100 130,092.66 7.34 99.99 

3. 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 

500,000 
233,000 
165,000 

ส่งเสริมกำรเลีย้งปลำในบ่อดิน 15 15 
ส่งเสริมกำรเลีย้งกบในกระชังบก 10 10 
มอบพันธุ์สัตว์น้ ำให้แก่เกษตรกร 100 50 
กิจกรรมประมงโรงเรยีน (แห่ง) 2 - 
ฝึกอบรม (รำย) 25 25 

        งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 248,500 216,372.40 32,127.60 87.07 

4. 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 44,500 34,250 10,250 76.97 
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5. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม 

แปลงปี2562 
ปลำตะเพียนขำว ต.นำสนุ่น  

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ ์

แปลงปี 2564 
ปลำตะเพียนขำว ต.ชุมแสง

สงครำม อ.บำงระก ำ จ.
พิษณุโลก 

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. ตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์ม (GAP กรมประมง) - - 35 28 

4. ให้กำรรับรองมำตรฐำนฟำรม์ (GAP กรมประมง) - - 35 - 

        งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 138,100 129,380.88 8,719.12 93.69 

6. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

หน่วยงำน กิจกรรม 
แผนรวมกำร
ปฏิบัติงำน 

(รำย) 

ผลกำรปฏิบตัิงำน 
(รำย) 

 

ศพจ.เพชรบูรณ ์    
 -ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้

ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลีย้งจระเข้ 
6 6 

- ส ำนักงำนประมงจังหวัดพิษณุโลก 22 23 

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 7,420 3,797 3,623 51.17 

7. 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 35,200 24,900 10,300 70.74 
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8. 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 280,000  

- 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 127,300 107,030 20,270 84.08 

 

9. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรม: ตรวจประเมินฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด  (สัตว์น้ ำบริโภคและสัตว์น้ ำสวยงำม) กำรตรวจประเมินมำตรฐำนฟำร์ม  

ประเภท ต่ออำย ุ ฟำร์มใหม ่ ติดตำม ตรวจวิเครำะห์ปจัจัยกำรผลิต สุ่มเก็บตัวอยำ่งสัตว์น้ ำ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

SL 42 45 60 62 56 47 

366 286 223 200 
GAP 45 20 30 41 9 - 

โรงเพำะฟัก     1 - 

ปลำสวยงำม     1 1 

รวม 87 65 90 110 67 48  

              งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 230,100 172,398.98 57,701.02 74.92 
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10. 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. อนุบำลปลำหรือเล้ียงปลำเพื่อจ ำหนำ่ยเป็นรำยได้เข้ำกองทุนธนำคำร - - - - 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
2. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำชุมชนเป้ำหมำย
โครงกำรฯ  

- - - - 80,000 ตัว 20,000 

3. ประเมินผลผลิตสัตว์น้ ำก่อนปลอ่ย และติดตำมกำรเจริญเติบโตของสัตว์น้ ำ
หลังปล่อยทุก 2 เดือน 

- - - - 3 ครั้ง 2 ครั้ง 

4. จับสัตว์น้ ำขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีกำรประเมินผลจับและมูลค่ำสัตว์น้ ำทีจ่ับ
ใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำชุมชนเป้ำหมำยโครงกำรฯ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - 

            งบประมาณ 
หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยรอ้ยละ 

ศพจ.เพชรบูรณ์ 83,500 51,790 31,710 62.02 

11. 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 16,200 10,090.58 6,109.42 62.29 

12. บุคลากรภาครัฐ    
             งบประมาณ 

หน่วยงำน/กิจกรรม งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 

-ค่ำตอบแทน 
-ค่ำใช้สอย 

4,867,730 
148,620 

4,422,232 
138,338 

445,498 
10,282 

90.84 
93.08 

รวม 5,016,350 4,560,570 455,780 90.91 
 

13. เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

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

รำยได้รวม 
เบิกจ่ำย
ร้อยละ 

แผน ผล      
ศพจ.เพชรบูรณ ์ 4,226,240 3,202,287 1,061,900 965,253.33 803,023 120.20 90.89 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ 

      - ติดรำชกำร- 
       มติที่ประชุม  รับทราบ  
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4.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 

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

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

1.จัดระเบยีบกำรท ำประมง 14 ครั้ง  11 ครั้ง 

2.ป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรท ำประมงผดิกฎหมำย 6 ครั้ง 5 ครั้ง 

3.จัดเวทีกำรมสี่วนร่วมของชุมชน 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

4.เสริมสร้ำงกำรมสี่วนร่วมของชุมชนในเขตน่ำนน้ ำภำยใน ๑ ชุมชน 1 ชุนชน 
         ผลคดีการประมง จ านวน 21 คดี  0 ราย 

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

เรือประกอบเครื่องยนต์ 2 - 

อวนทับตลิ่ง/ล้อม 11 15 ผืน 

อวนลำก - 1 ผืน- 

กระแสไฟฟ้ำ - - 

เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ - - 

แหสวรรค์ 3 10 

โพงพำง 4 25 ปำก 

ลอบพับ 1 6 ผืน 

ลอบตั้ง ประกอบอวนกำงกั้น - - 

ลอบนอน ประกอบอวนกำงกั้น - - 

ข่ำย 3 120 

เบด็ 1 13 

รวม 24  

รายละเอียดผลคดีและผู้กระท าความผิด  
ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบประจ ำปีงบประมำณ 2564 เดือน ตุลำคม 2563 – กรกฎำคม 2564 

พื้นที่ในกำรจับกุม จ ำนวนคด ี ผู้กระท ำผิด (รำย) 

จังหวัดสระบุร ี 10 - 

จังหวัดลพบุร ี 11 - 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 - 
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รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรม ได้รับงบประมำณ ใช้จ่ำย
งบประมำณ 

คงเหลือ 

(ณ. 29 ก.ค. 64) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

หมำย
เหต ุ

๑.จัดระเบียบกำรท ำประมง 132,000 132,000 0 100  

2.แก้ไข (IUU) 102,000 88,500 13,500 86.76  

๒.อ ำนวยกำร 41,800 29,988 11,812 71.74  

๕.เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมฯ 69,000 69,000 0 100  

๗.ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 0 0 0   

8.จ้ำงเหมำ 150,000 135,000 15,000 90  

๘.ค่ำสำธำรณูปโภค 45,135.62 32,387.47 12,748.15 71.76  

รวมทั้งสิ้น 539,935.62 486,875.47 53,060.15 90.17  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
นายบญุส่ง พานชัยภูมิ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
 เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
1.1 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง เดือน กรกฎาคม 2564 

กิจกรรม เป้าหมาย วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครือข่ายเกษตรกร 
แบบมีส่วนร่วม 
1. อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
  
2. อ ำเภอหล่มสัก 
3. อ ำเภอหนองไผ่ 
4. อ ำเภอหล่มเก่ำ 
5. อ ำเภอชนแดน 
6. อ ำเภอวังโป่ง 
7. อ ำเภอศรีเทพ 
8. อ ำเภอเขำค้อ 
9. อ ำเภอบึงสำมพัน 
10. อ ำเภอวิเชียรบุร ี

รวม 

 
 
 

15 รำย 
15 รำย 
15 รำย 
15 รำย 
15 รำย 
15 รำย 
15 รำย 
15 รำย 
15 รำย 
15 รำย 
15 รำย 

165 ราย 

   
 
 
16 กรกฎำคม 2564  
16 กรกฎำคม 2564  
16 กรกฎำคม 2564    
16 กรกฎำคม 2564    
14 กรกฎำคม 2564    
19 กรกฎำคม 2564    
20 กรกฎำคม 2564    
15 กรกฎำคม 2564    
16 กรกฎำคม 2564    
15 กรกฎำคม 2564    
15 กรกฎำคม 2564    

 
 
 
วัดศรัทธำธรรม หมู่ 6 ต ำบลชอนไพร อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
ศำลำประชำคมหมู่ 6 ต ำบลน้ ำร้อน อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก. หลัก) อ ำเภอหล่มสัก  
ศำลำประชำคมหมู่ 8 ต ำบลท่ำแดง อ ำเภอหนองไผ่ 
ศำลำประชำคมหมู่ 3 ต ำบลศิลำ อ ำเภอหล่มเก่ำ  
อบต.ลำดแค ต ำบลลำดแค อ ำเภอชนแดน  
ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนหมู่ที่ 11 ต ำบลวังหิน อ ำเภอวังโป่ง  
ศำลำประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ 7 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ  
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่นำงพรรณทิพย์ วันบุญ หมู่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ  
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่นำงสมจิตร พลูเมือง หมู่ 15 ต ำบลกันจุ อ ำเภอบึงสำมพัน 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่นำงศิริพรรณ กลมเกลี้ยง หมู่  8 ต ำบลโคกปรง อ ำเภอวิเชียร
บุรี 
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           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 หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

1. เตรียมควำมพร้อมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร (รำยเดิม) 
2. ประชุม/อบรมเกษตรกรด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตำม
มำตรฐำนเกษตรอินทรยี ์
3. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต (พันธุป์ลำ/ปัจจัยอื่น) 
 
 
4. สรำ้งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอินทรีย์ 

รำย 
รำย 

 
รำย 

 
 

รำย 

16 
16 

 
16 

 
 

16 

เกษตรกร ปี 63 จ ำนวน 16 รำย 
 
 
16 รำย 
** ยื่นค ำขอกำรรับรองตำม
มำตรฐำนอินทรยี์ แล้ว จ ำนวน 
16 รำย 13 ก.ค.64 
** อยู่ระหว่ำงกำรรอกำรตรวจ
ประเมินฟำร์ม ของหน่วยรับรอง 
(ยังไม่มผีลตรวจ) 
เดือน ก.ค. 64 ไมม่ีกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร 

 
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  

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 
อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจรับรอง 27 

ราย แบ่งเป็น คาดจะว่ารายงานในระบบ
วันที่ 1  

   - มำตรฐำน SL จ ำนวน 9 รำย 
   - มำตรฐำน GAP จ ำนวน 18 รำย 
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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/เช่ือมโยงตลำด/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 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ล ำดับ รำยกำร 
ข้อมูลปีงบประมำณ 2563 

ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร ปี 62 หลังเข้ำร่วมโครงกำรปี 63 กำรเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 
1 อัตรำกำรปล่อย (ตวั/ไร่) 4,829 4,061 768 -15.90 
2 ระยะเวลำกำรเลี้ยง (เดือน) 12 12 - - 
3 ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ (กก./ไร่) 680.77 801.54 120.77 17.74 
4 ขนำดผลผลิต (กก./ตัว.) 0.15 0.21 0.06 40 
5 อัตรำรอด (%) 60.04 60.91 0.87 1.45 
6 รำคำที่เกษตรกรจ ำหนำ่ย (บำท/กก.) 33.59 37.47 3.88 11.55 
7 รำยได้ทั้งหมด/ไร่ (บำท/ไร่) 22,869.51 30,118.29 7,248.78 31.70 
8 ต้นทุน/ไร่ (บำท/ไร่) 14,428.27 7,173.27 -        7,255.00 -50.28 
9 ก ำไร/ไร่ (บำท/ไร่) 8,441.24 22,945.03 14,503.79 171.82 

12 ต้นทุน/กก. (บำท/กก.) 21.19 8.95 -           12.24 57.76 
13 ก ำไร/กก. (บำท/กก.) 12.40 28.63 16.23 130.89 

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 และ
งำนบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 

 
11 ศูนย ์

 
66 ศูนย ์
11 ศูนย ์
11 ศูนย ์

1,100 รำย 
11 ครั้ง 
11 ศูนย ์

 
11 ศูนย ์

 
66 ศูนย ์
11 ศูนย ์
11 ศูนย ์

1,100 รำย 
5 ครั้ง (หล่มสัก) 

7 ศูนย ์

พัฒนำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรประมงรำย
ใหม่ ปี 64 เป้ำหมำย11 ศูนย์ 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ได้แก่ อ ำเภอเมือง
เพชรบูรณ์, อ ำเภอหนองไผ่, อ ำเภอหล่ม
เก่ำ, อ ำเภอศรีเทพ, อ ำเภอวิเชียรบุรี, 
อ ำเภอบึงสำมพัน,อ ำเภอหล่มสัก,อ ำเภอ
ชนแดน,อ ำเภอวังโป่ง,อ ำเภอน้ ำหนำว 
และอ ำเภอเขำค้อ 

 

การติดตามการด าเนินงานของศูนย์ฯ ในเดือน ก.ค.64 
1) ลงพื้นท่ีติดตำมกำรด ำเนินงำน ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ของ นำยบุญตำ เทียมเพ็ง หมู่ท่ี 1 

ต ำบลบ้ำนติ้ว อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงมีกิจกรรมกำรเลี้ยงปลำกินพืชในบ่อดิน กำรเลี้ยงกบในกระชังบก และกำรเลี้ยงปลำดุกในกระชัง
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บก จำกกำรสอบถำมผลผลิตพบว่ำปลำดุก และกบท่ีเลี้ยงมีอัตรำกำรเจริญโตดี โดยมีแม่ค้ำติดต่อขอซ้ือปลำดุก กิโลกรัมละ 50 บำท และกบ 
กิโลกรัมละ 90 บำท และเข้ำติตำม ศพก.เครือข่ำยด้ำนกำรประมงของ นำยสุพล โพธิ์อ่อน หมู่ท่ี 3 ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซ่ึงมีกิจกรรมกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนร่วมกับกำรเลี้ยงปลำกินพืชในบ่อดิน จำกกำรสอบถำมเกษตรกรได้ซ้ือพันธุ์ปลำกินพืชมำลง
เลี้ยง และได้สร้ำงอำหำรธรรมชำติเพ่ือลดต้นทุนกำรเลี้ยง 

2) ลงพื้นท่ีติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง ของ นำงแต๋ว ลุณวงค์ 
หมู่ท่ี 6 ต ำบลศรีเทพ อ ำเภอศรีเทพ ซ่ึงมีกิจกรรมเลี้ยงปลำดุกในบ่อดิน และเลี้ยงปลำกินพืชในบ่อดิน จำกกำรสอบถำมผลผลิตของปีท่ีผ่ำนมำ 
พบว่ำปล่อยปลำดุกลงเลี้ยง 15,000 ตัว/รอบ ปีหน่ึงเลี้ยง 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 ขำยรำคำ
กิโลกรัมละ 50 บำท อีกท้ังได้ซ้ือพันธุ์ลูกพันธุ์กุ้งก้ำมกรำมจำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 2 ,000 ตัว มำ
ทดลองเลี้ยง ปัจจุบันมีอำยุกำรเลี้ยง 2 เดือน มีขนำดประมำณ 1-2 เซนติเมตร และได้ซ้ือปลำหมอมำในรำคำกิโลกรัมละ 80 บำท ท ำกำรปิ้งย่ำง
ขำยบริเวณหน้ำบ้ำนในรำคำ 100 บำทต่อกิโลกรัม ขำยวันละ 30 กิโลกรัม และเข้ำติดตำมศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง ของ นำยประมวล หงษ์
ปัสสำ เลขท่ี 12 หมู่ 18 ต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แนะน ำให้ท ำฟำงหมักเพิ่มเติม ปลำท่ีเลี้ยงเจริญเติบโตดี 

3) ลงพื้นท่ีติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง รำยใหม่ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 หลังจำกได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรประมง ของ นำยบุญทวี สำยสิงห์เทศ หมู่ท่ี 11 ต ำบลวังบำล อ ำเภอ
หล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงมีกิจกรรมกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนร่วมกับกำรเลี้ยงปลำกินพืชในบ่อดิน และเลี้ยงปลำในนำข้ำว จำกกำรสอบถำม
เกษตรกรได้น ำเงินไปซ้ือปัจจัยกำรผลิตตำมควำมต้องกำร อำทิ ป้ำยศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง, อำหำรส ำเร็จรูป และพันธุ์ปลำดุกบิ๊กอุย ปล่อย
ลงในนำข้ำว จ ำนวน 500 ตัว, ปลำบึก จ ำนวน 10 ตัว, ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 500 ตัว, ปลำกะโห้ จ ำนวน 50 ตัว, ปลำไน จ ำนวน 100 ตัว, 
ปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 100 ตัว, ปลำกำด ำ จ ำนวน 100 ตัว และปลำแรด จ ำนวน 100 ตัว ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อดิน พร้อมน้ีได้แนะน ำให้เกษตรกร
สร้ำงอำหำรธรรมชำติเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต 

5. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด 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 

ปลำกินพืช 1 ครั้ง 
ปลำดุก  ครั้ง2 
กบ 1 ครั้ง  
 

การด าเนินงาน ในเดือน ก.ค.64 
1) ประมงอ ำเภอชนแดน ลงพื้นที่ เตรียมควำมพร้อมในกำรรับปัจจัยกำรผลติส ำหรับกำรเลี้ยงปลำกิจกรรมประมงโรงเรยีน

ให้กับทำง โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งตะแบก หมู่ที่ 10 ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2) ด ำเนินกำรส่งมอบพันธุ์กบ จ ำนวน 1,000 ตัว ปลำดุกอุยเทศ จ ำนวน 2,000 ตัว ปลำนิล จ ำนวน 500 ตัว อำหำร

ปลำดุกเล็ก จ ำนวน 2 กระสอบ  อำหำรกบเล็ก จ ำนวน 1 กระสอบ และ แห จ ำนวน 1 ปำก 
3) สนับสนุน ประมงอ ำเภอชนแดน ติดตำมกำรด ำเนินงำนและส่งมอบพันธุ์ปลำดุกเทศ เพื่อชดเชยปลำดุกตำยจำกอำกำร

ปลำน๊อกน้ ำ จ ำนวน 1,500 ตัว ให้กับทำงโรงเรียน ส ำหรับนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ และน ำผลผลิตที่ได้มำเป็นอำหำร
กลำงวันต่อไป 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 
กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหตุ 

1. คัดเลือกเกษตรกรโดยใช้ฐำนข้อมูลพืน้ที่เป้ำหมำยและ
รำษฎรที่ได้รับอนุญำต (ขอ้มูลจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์) 
2. ชี้แจงรำยละเอยีดกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ให้เกษตรกร
และส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำ 
3. สนับสนุนปัจจยักำรผลิตให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
4. ติดตำมและให้ค ำแนะน ำ 

รำย 
 

ครั้ง 
 

รำย 
ครั้ง 

31 
 

1 
 

31 
4 

31 
 

1 
 

31 
4 

เกษตรกรผู้มีรำยชื่ออนุมัติเป็นผู้ครอบครอง
ที่ดินในพื้นป่ำสงวนแห่งชำติ  
“ป่ำห้วยน้ ำโจน และป่ำวังสำร” ต ำบลวงั
ชมพู และต ำบลห้วยสะแก อ ำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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6.1 ผลผลิตปลำดุก และกบ 
 ผลผลิตที่จับได้ ปลำดุก มีผลผลิตเฉลี่ย ประมำณ 100 – 200 กิโลกรัม/รำย 
 ผลผลิตที่จับได้ กบ  มีผลผลิตเฉลี่ย 30 – 50 กิโลกรัม/รำย  
6.2 กำรจ ำหน่ำยผลผลิต/รำคำ 
 ปลำดุก จ ำหน่ำยในรำคำกิโลกรัมละ 50-70 บำท (แปรรูป รำคำ 150 บำท ) 
 กบ จ ำหน่ำยในรำคำกิโลกรัมละ 80 - 100 บำท  
6.3 เฉลี่ยรำยได้ของเกษตรกร 
 ปลำดุก เกษตรกรจะมีรำยได้ เฉลี่ย 5,000 - 7,000 บำท 

 กบ เกษตรกรจะมีรำยได้เฉลี่ย 3,000 – 5,000 บำท  
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 และประสบภัยแล้ง  
ในเดือน ก.ค.64 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
 

 

8. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
8.1ข้อมูลกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมกรำฟท่ีแสดง ดังนี้ 

 
ชุดข้อมูล ท่ี 1 เลีย้งแบบยังชีพ-ปลำน้ ำจืด 

ชุดข้อมูล ที่ 2 เลีย้งแบบพำณิชย์-ปลำน้ ำจืด 
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8.2 ข้อมูลเกษตรกร (เป้ำหมำย 8,583 รำย) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎำคม 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 8,583 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 
1,032 รำย, อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 641 รำย, อ ำเภอวังโป่ง จ ำนวน 384 รำย, อ ำเภอบึงสำมพัน จ ำนวน 361รำย, อ ำเภอศรีเทพ  
จ ำนวน 625รำย 

9.โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง 
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10. โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีเพชรบูรณ์ (มก.พช) 
กำรมอบใบรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์วิถีเพชรบูรณ์ให้แก่เกษตรกรที่ท ำเกษตรอินทรีย์ (มก.พช) เป้ำหมำย 16 รำย  
ข้อมูล ณ วนัท่ี เดือน กรกฎำคม 2564   (เป้ำหมำย 16 รำย ตั้งแต่เดือน ตลุำคม 2563-30 กันยำยน 2564) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กรกฎำคม 11 นำยศิรพงษ์ ปำลำ 6701-3-0011 ด้ำนประมง (ปลำ) 

 12 นำยประทุม เพลงวงค์ 6701-3-0012 ด้ำนประมง (ปลำ) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำเดือนกรกฎำคม  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 

 
  
 

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

หมายเหตุ***แผนปฏิบัติการฯ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถานท่ีด าเนินการ
วันออกปฏิบัติงานท่ี

เล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด
เล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด
เล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด

ปลาคาร์พ 200 ตัว
เล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด
เล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด
เล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด
เล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด
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  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

 
สรุปรายชื่อแหล่งน้ าท่ีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564  

ได้รับจัดสรร พันธุ์สตัว์น้ ำจืด 2,000,000 ตัว และพันธ์ุกุ้งก้ำมกรำม 1,100,000 ตัว ข้อมูลลตั้งแตเ่ดือน ตุลำคม 2563 -
กรกฎำคม 2564 จ ำนวนแหล่งน้ ำ 351 แห่ง จ ำนวนสัตว์น้ ำท่ีปล่อย 4,304,500 ตัว  
รำยงำนประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564 

 

 

เอกสาร โปสเตอร์ ปลาสวยงาม จุลินทรีย์ สนับสนุนพันธ์ุปลา วิเคราะห์คุณภาพน  า

1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โคกต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์
 จ.เพชรบูรณ์

109 P P P P P P

8 ธ.ค. 2563 ย่ีสกเทศ 4 หม่ืนตัว
2 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ต.

ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
146 P P P P P P

23 ก.พ. 2564 ตะเพียนขาว 4 หม่ืนตัว
3 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ

 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
59 P P P P P P

30 มิ.ย. 2564 ย่ีสกเทศ 4 หม่ืนตัว
4 อ.วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เล่ือนออกไปไม่ก าหนด

22 ก.ค. 2564

255

การให้บริการเกษตรกรขอรับ
บริการ (ราย)

สถานท่ีจัดกิจกรรมครั งท่ี

รวมเกษตรกรเข้ารับบริการ 

วัน เดือน ปี เนื้อท่ี/ไร่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด กุ้งก้ำมกรำม ปลำตะเพียนขำว ปลำนวลจันทร์เทศ ปลำย่ีสกเทศ ปลำนิล ปลำสวำย ปลำไน กบ รวม

297 อ่ำงเก็บน้ ำชลประทำน 6 กรกฎำคม 2564 3 1 ริมสีม่วง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

298 แหล่งน้ ำสำธำรณะประจ ำหมู่บ้ำน 6 กรกฎำคม 2564 3.25 1 ริมสีม่วง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

299 แหล่งน้ ำสำธำรณะประจ ำหมู่บ้ำน 6 กรกฎำคม 2564 2.50 1 ริมสีม่วง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

300 อ่ำงเก็บน้ ำธนิตค ำเท่ียง 6 กรกฎำคม 2564 45.50 2 ริมสีม่วง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

301 อ่ำงเก็บน้ ำริมสีม่วง 6 กรกฎำคม 2564 25 3 ริมสีม่วง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

302 สระน้ ำกรเพชร 6 กรกฎำคม 2564 2.75 5 ริมสีม่วง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

303 อ่ำงเก็บน้ ำชื่นจิต 6 กรกฎำคม 2564 53.75 6 ริมสีม่วง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 20,000 20,000

304 สระน้ ำสะเดำะพง 6 กรกฎำคม 2564 2 2 สะเดำะพง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 3,000 3,000

305 อ่ำงเก็บน้ ำประปำเสลียงแห้ง 6 กรกฎำคม 2564 7 3 สะเดำะพง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 4,000 4,000

306 อ่ำงเก็บน้ ำเสลียงแห้ง 2 6 กรกฎำคม 2564 4.25 4 สะเดำะพง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 3,000 3,000

307 สระเก็บน้ ำหมู่บ้ำน 6 กรกฎำคม 2564 2 1 หนองแม่นำ เขำค้อ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

308 สระเก็บน้ ำหมู่บ้ำน 6 กรกฎำคม 2564 4 4 หนองแม่นำ เขำค้อ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

309 สระเก็บน้ ำหมู่บ้ำน 6 กรกฎำคม 2564 1 7 หนองแม่นำ เขำค้อ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

310 สระเก็บน้ ำหมู่บ้ำน 6 กรกฎำคม 2564 2 8 หนองแม่นำ เขำค้อ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

311 สระเก็บน้ ำหมู่บ้ำน 6 กรกฎำคม 2564 2 10 หนองแม่นำ เขำค้อ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

ล ำดับท่ี ชื่อแหล่งน้ ำท่ีปล่อย
วันที่ปล่อย ที่ต้ัง ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ ำ

วัน เดือน ปี เนื้อท่ี/ไร่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด กุ้งก้ำมกรำม ปลำตะเพียนขำว ปลำนวลจันทร์เทศ ปลำย่ีสกเทศ ปลำนิล ปลำสวำย ปลำไน กบ รวม

297 อ่ำงเก็บน้ ำชลประทำน 6 กรกฎำคม 2564 3 1 ริมสีม่วง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

298 แหล่งน้ ำสำธำรณะประจ ำหมู่บ้ำน 6 กรกฎำคม 2564 3.25 1 ริมสีม่วง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

299 แหล่งน้ ำสำธำรณะประจ ำหมู่บ้ำน 6 กรกฎำคม 2564 2.50 1 ริมสีม่วง เขำค้อ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

312 อ่ำงเก็บน้ ำสิมำรักษ์ 6 กรกฎำคม 2564 7.75 3 เขำค้อ เขำค้อ เพชรบูรณ์ 3,000 3,000

313 สระน้ ำบ้ำนใจทน 6 กรกฎำคม 2564 2 7 เขำค้อ เขำค้อ เพชรบูรณ์ 3,000 3,000

314 อ่ำงเก็บน้ ำปำนสุขุม 6 กรกฎำคม 2564 2.75 8 เขำค้อ เขำค้อ เพชรบูรณ์ 3,000 3,000

315 อ่ำงเก็บน้ ำสำธำรณะประโยชน์ 7 กรกฎำคม 2564 11 8 กันจุ บึงสำมพัน เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

316 อ่ำงเก็บน้ ำกันจุ 7 กรกฎำคม 2564 80 8 กันจุ บึงสำมพัน เพชรบูรณ์ 30,000 30,000

317 สระน้ ำสำธำรณะประโยชน์บ้ำนเนินเสรี 7 กรกฎำคม 2564 17 11 กันจุ บึงสำมพัน เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

318 แหล่งน้ ำบึงสำมพันล่ำง 7 กรกฎำคม 2564 280 5 บึงสำมพัน บึงสำมพัน เพชรบูรณ์ 50,000 50,000

319 แหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ 8 กรกฎำคม 2564 20 6 น้ ำร้อน วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 15,000 5,000 20,000

320 สระน้ ำสำธำรณะประโยชน์ สระกลำงบ้ำนหนองบัวขำว 8 กรกฎำคม 2564 30 3 บ่อรัง วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

321 สระวัดโคกสว่ำงและสระน้ ำสำธำรณะประโยชน์ 8 กรกฎำคม 2564 20 4 บ่อรัง วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

322 สระน้ ำสำธำรณะประโยชน์สระหมู่บ้ำน 8 กรกฎำคม 2564 20 22 บ่อรัง วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

323 สระหมู่บ้ำน 8 กรกฎำคม 2564 30 4,5 บึงกระจับ วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 20,000 20,000

324 สระหลวงหมู่ท่ี 1 (บ้ำนพุขำม) 8 กรกฎำคม 2564 0.75 1 พุขำม วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

325 สระห้ำไร่ (ลูกท่ี 1) 8 กรกฎำคม 2564 10 2 พุขำม วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

326 สระหลวง (ลูกท่ี 2) 8 กรกฎำคม 2564 1 4 พุขำม วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

ล ำดับท่ี ชื่อแหล่งน้ ำท่ีปล่อย
วันที่ปล่อย ที่ต้ัง ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ ำ
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หมำยเหตุ: หนังสือท่ีประมงอ ำเภอขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ ำเข้ำมำนั้น  ทำงกลุ่มฯได้ด ำเนินกำรจัดสรรตำมยอดที่ท่ำนได้รับ หำกอ ำเภอใด
ที่ได้รับกำรจัดสรรสัตว์น้ ำได้รับครบแล้ว  ในส่วนของแหล่งน้ ำที่อยู่นอกเหนือกำรจัดสรร กลุ่มฯ ได้รวบรวมรำยช่ือเพื่อเป็นแหล่งน้ ำ
เป้ำหมำยของแต่ละอ ำเภอในปีงบประมำณถัดไป 

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

 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี เนื้อท่ี/ไร่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด กุ้งก้ำมกรำม ปลำตะเพียนขำว ปลำนวลจันทร์เทศ ปลำย่ีสกเทศ ปลำนิล ปลำสวำย ปลำไน กบ รวม

327 สระหลวงบ้ำนเทิดไท้ 8 กรกฎำคม 2564 1 4 พุขำม วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

328 สระหลวง (ลูกท่ี 1) 8 กรกฎำคม 2564 2 4 พุขำม วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 4,000 4,000

329 สระน้ ำกลำงบ้ำน ม.6 ต.พุขำม 8 กรกฎำคม 2564 8.75 6 พุขำม วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 5,000 5,000

330 สระข้ำงโรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ 8 กรกฎำคม 2564 1 7 พุขำม วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

331 สระโรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ 8 กรกฎำคม 2564 1.75 7 พุขำม วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 3,000 3,000

332 สระน้ ำสำธำรณะหมู่ท่ี 7 8 กรกฎำคม 2564 17 7 พุขำม วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 12,000 12,000

333 อ่ำงเก็บน้ ำหนองหวำย 8 กรกฎำคม 2564 1 8 พุขำม วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

334 สระโบสถ์ หมู่ท่ี 8 8 กรกฎำคม 2564 3 8 พุขำม วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 5,000 5,000

335 สระข้ำงวัดหนองหวำย 8 กรกฎำคม 2564 3 8 พุขำม วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 5,000 5,000

336 สระหลวง หมู่ท่ี 9 8 กรกฎำคม 2564 3 9 พุขำม วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 5,000 5,000

337 สระน้ ำสำธำรณะประโยชน์ คลองกระสังข์ 8 กรกฎำคม 2564 25 7 พุเตย วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 10,000 10,000 20,000

338 โรงเรียนเพชรละครวิทยำคม 13 กรกฎำคม 2564 4 8 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 10,000 6,000 16,000

339 อ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนนำเจริญ 22 กรกฎำคม 2564 13.50 13 นำป่ำ เมือง เพชรบูรณ์ 20,000 20,000

340 อ่ำงเก็บน้ ำกุฏิพระ 23 กรกฎำคม 2564 76 4 ทำ่ข้ำม ชนแดน เพชรบูรณ์ 50,000 200,000 200,000 450,000

341 แหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ท่ี 2 23 กรกฎำคม 2564 5 2 โคกสะอำด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

ล ำดับท่ี ชื่อแหล่งน้ ำท่ีปล่อย
วันที่ปล่อย ที่ต้ัง ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ ำ

วัน เดือน ปี เนื้อที/่ไร่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด กุ้งก้ำมกรำม ปลำตะเพียนขำว ปลำนวลจันทร์เทศ ปลำย่ีสกเทศ ปลำนิล ปลำสวำย ปลำไน กบ รวม

342 แหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ที ่3 23 กรกฎำคม 2564 4 3 โคกสะอำด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

343 แหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ที ่4 23 กรกฎำคม 2564 6 4 โคกสะอำด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

344 แหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ที ่5 23 กรกฎำคม 2564 4 5 โคกสะอำด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

345 หนองห้วยตะคร้อ 23 กรกฎำคม 2564 23 5 โคกสะอำด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 5,000 5,000

346 หนองอีงอน 23 กรกฎำคม 2564 49.50 7 โคกสะอำด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 10,000 10,000

347 แหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ สระที ่1 บ้ำนกุ้งก้ัง 23 กรกฎำคม 2564 0.50 10 โคกสะอำด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 1,000 1,000

348 แหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ สระที ่2 บ้ำนกุ้งก้ัง 23 กรกฎำคม 2564 3 10 โคกสะอำด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 2,000 2,000

349 แหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ที ่12 23 กรกฎำคม 2564 8 12 โคกสะอำด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 4,000 4,000

350 สระประปำหมู่บ้ำน 29 กรกฎำคม 2564 10 7 วังพิกุล บึงสำมพัน เพชรบูรณ์ 20,000 20,000

351 อ่ำงเก็บน้ ำห้วยจ๊ักจ่ัน 29 กรกฎำคม 2564 72 8 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 20,000 20,000

รวม 1,100,000 1,254,000 326,000 1,500,000 67,000 7,000 50,000 500 4,304,500

ล ำดับที่ ชื่อแหล่งน้ ำทีป่ล่อย
วันทีป่ล่อย ทีต้ั่ง ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ ำ

อ าเภอ ยอดจัดสรร คงเหลือ รวม ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
เมืองเพชรบูรณ์ 300,000     -            300,000    - - - - 24,000     10,000     110,000   6,000       150,000   -
หล่มเก่า 300,000     -            300,000    - - - - - - 300,000   - - -
หล่มสัก 300,000     -            300,000    - - - - 5,000       55,000     100,000   70,000     70,000     -
ชนแดน 300,000     95,000       205,000    - - - - - 20,000     185,000   - - -
วิเชียรบุรี 330,000     -            330,000    - - - 30,000     - - 151,000   - - 149,000   
ศรีเทพ 300,000     -            300,000    - - - - - 10,000     290,000   - - -
หนองไผ่ 300,000     -            300,000    - - - - 40,000     14,000     110,000   100,000   - 36,000     
น  าหนาว 250,000     -            250,000    - - - - - - 100,000   150,000   - -
เขาค้อ 250,000     -            250,000    - - - - - - 65,000     100,000   - 85,000     
บึงสามพัน 220,000     -            220,000    - - 20,000     - - - 50,000     50,000     - 100,000   
วังโป่ง 250,000     -            250,000    - - - - - 15,000     115,000   - 120,000   -

รวม 3,100,000 95,000      3,005,000  -          -          20,000    30,000    69,000    124,000  1,576,000  476,000  340,000  370,000  



- 17 - 
 

4. ที่จับสัตว์น้ าที่ต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาเพ่ือ
ประกาศเป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 
หมายเหต : ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 1/2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 16 

มีนำคม 2564 
5. แผนการส ารวจสถิติการประมง จากแหล่งน้ าธรรมชาติ ตามตาราง ดังน้ี 

 
6. การส ารวจสถิติการประมง จากแหล่งเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 
หมายเหตุ: ด ำเนินกำรเรียบร้อย เมื่อวันท่ี 30 มีนำคม 2564  

7. ข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)  จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎำคม 2564 

  
- แจ้งยกเลิกกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคมุ ฯ เดอืนนี้ จ ำนวน 17 รำย 
หมายเหตุ: ทั้งนี้กลุ่มฯ ขอให้ประมงอ ำเภอด ำเนินกำรจัดส่งแบบฟอร์มยกเลิกกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ

ควบคุม (กุ้งก้ำมแดงหรือกุ้งเคร์ฟิช Procambarus clarki หรือ Cherax spp) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
(ราย) (ราย)

1 เมืองเพชรบูรณ์ 25 25 7-ม.ค.-64
2 หล่มสัก 25 25 23-ธ.ค.-63
3 หล่มเก่า 25 25 13-ม.ค.-64
4 น  าหนาว 25 25 13-ม.ค.-64
5 ชนแดน 25 30 25-ม.ค.-64
6 วังโป่ง 25 27 25-ม.ค.-64
7 วิเชียรบุรี 25 25 25-ธ.ค.-63
8 บึงสามพัน 25 25 22-ม.ค.-64
9 หนองไผ่ 25 28 20-ม.ค.-64

10 เขาค้อ 25 25 29-ม.ค.-64
11 ศรีเทพ 25 25 22-ม.ค.-64

275 285

ท่ี อ าเภอ

รวม

วันท่ีบันทึกข้อมูล

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

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 51

11 เมืองเพชรบูรณ์ 90

268รวมทั งสิ น
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8. 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 29 กรกฎำคม 2564 

 
หมายเหตุ : ผู้ประกอบกำร ฯ ยกเลิกกำรเลี้ยง จ ำนวน 437 รำย  คิดเป็นร้อยละ 61.98 

9. ข้อมูลสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ 
9.1 จระเข้น้ าจืด (Crocodylus siamensis ) ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎำคม 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
**ประกำศกรมประมง เรื่องข้อก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำตำมมำตรำ 77 

แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564 
9.2 ซากจระเข้น้ าจืด และซำกจระเข้น้ ำเค็ม ข้อมูล ณ วันที่ 29  กรกฎำคม 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
9.3 ตะพาบหรือปลาฝา (Amyda cartilaginea) ข้อมูล ณ วันที่ 29  กรกฎำคม 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  

ณ วันท่ี 19 ก.ย. 2561 ณ วันท่ี 29 ก.ค. 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 51

11 เมืองเพชรบูรณ์ 203 90

705 268รวมทั 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 4 25-มิ.ย.-64

2 สป.15 9 ส.ค. 2566 นายณัฐวุฒิ เกิดอุดม บึงสามพัน 7 25-มิ.ย.-64
3 สป.15 7 ก.ค. 2567 นายระบบ ยามวัน ชนแดน 1 25-มิ.ย.-64

4 สป.15 29 พ.ย. 2564 นางดาวเรือง กล่ินสูงเนิน บึงสามพัน 4 25-มิ.ย.-64

5 สป.15 16 มิ.ย. 2565 นางชลนิกานต์ ทับสีรัก วิเชียรบุรี 433 25-มิ.ย.-64

6 สป.15 23 ก.ย. 2565 นายธนู บัวแดง หล่มสัก 2 24-มิ.ย.-64

7 สป.15 1 ก.พ. 2567 นางสาวอรอนงค์ คนงาม หนองไผ่ 1 25-มิ.ย.-64
452

ท่ี
ใช้ได้ถึง

ช่ือ-สกุล สถานท่ีตั ง สร้างการรับรู้ตามประกาศฯ

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
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10. คดีประมง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี วันท่ี คดี ของกลาง กระท าความผิด บทก าหนดโทษ กฎหมาย สถานท่ีแจ้งความ/ท่ีเกิดเหตุ
1 ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  าในระยะเวลา

ฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ. 2564

- มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 
หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าท่ีได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูง
กว่า

ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี ยงตัว
อ่อน และก าหนดเคร่ืองมือ วิธีการท าการประมง และเง่ือนไขในการท าการประมง พ.ศ. 2564

อ่างเก็บน  ารัตนัย              
อ าเภอเขาค้อ

2 ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  าในเขตพื นท่ี
รักษาพันธ์ุสัตว์น  า    ห้ามผู้ใดจับ
สัตว์น  าในระยะเวลาฤดูสัตว์น  า
จืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี ยงตัวอ่อน 
พ.ศ. 2564

- มาตรา 56   
มาตรา 70

มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 
หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าท่ีได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูง
กว่า

ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ เร่ือง ก าหนดเขตพื นท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์
น  า พ.ศ 2560 ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือ
วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนดเคร่ืองมือ วิธีการท าการประมง และเง่ือนไขในการท าการ
ประมง ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน และก าหนดเคร่ืองมือ วิธีการท าการประมง และเง่ือนไขในการท าการประมง 
พ.ศ. 2564

แก่งบางระจัน อ.เขาค้อ          
สภ.เขาค้อ

3 ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  าในเขตพื นท่ี
รักษาพันธ์ุสัตว์น  าและห้ามผู้ใด
จับสัตว์น  าในระยะเวลาฤดูสัตว์
น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี ยงตัว
อ่อน พ.ศ. 2564

ข่าย 54 ปาก  
ไอ้โง่ 3 ลูก

มาตรา 56
มาตรา 70

มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 50,000 
หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น  าท่ีได้
จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูง
กว่า

ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ เร่ือง ก าหนดเขตพื นท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์
น  า พ.ศ 2560 ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือ
วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนดเคร่ืองมือ วิธีการท าการประมง และเง่ือนไขในการท าการ
ประมง พ.ศ. 2564

อ่างเก็บน  าห้วยเล็ง                
 อ.วิเชียรบุรี สภ.วิเชียรบุรี

ท่ี วันท่ี คดี ของกลาง กระท าความผิด บทก าหนดโทษ กฎหมาย สถานท่ีแจ้งความ/ท่ีเกิดเหตุ
4 ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  าใน

ระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ 
หรือวางไข่ เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ.
 2564

ข่าย 5 ปาก 
เรือไฟเบอร์ 1

 ล า

มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 
50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของ
มูลค่าสัตว์น  าท่ีได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือ
วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนดเคร่ืองมือ วิธีการท าการประมง และเง่ือนไขใน
การท าการประมง พ.ศ. 2564

แหล่งน  าบึงตะแบก          
อ.บึงสามพัน สภ.บึงสามพัน

5 ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  าในเขต
พื นท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์น  าและ
ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  าใน
ระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ 
หรือวางไข่ เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ.
 2564

ข่าย 42 ปาก
 ตุ้มกุ้ง 13 
อัน เบ็ดราว 
15 เส้น เบ็ด
ไม้ไผ่ 1 คัน

มาตรา 56
มาตรา 70

มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 
50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของ
มูลค่าสัตว์น  าท่ีได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ เร่ือง ก าหนดเขตพื นท่ี
รักษาพันธ์ุสัตว์น  า พ.ศ 2560 ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ีและ
ระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนดเคร่ืองมือ 
วิธีการท าการประมง และเง่ือนไขในการท าการประมง พ.ศ. 2564

อ่างเก็บน  าห้วยป่าแดง     
สภ.เมืองเพชรบูรณ์

6 ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือใช้ซ่ึงเครือง
โพงพาง

 โพงพาง 1 
ปาก

มาตรา 67(1) มาตรา 146 ปรับตั งแต่ 1 แสนบาท - 5
 แสนบาท

พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และ พ.ร.ก.การประมง(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2560 
(ฉบับแก้ไข)

ต.ท่าแดง สภ.หนองไผ่

ท่ี วันท่ี คดี ของกลาง กระท าความผิด บทก าหนดโทษ กฎหมาย สถานท่ีแจ้งความ/ท่ีเกิดเหตุ
7 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  าใน

ระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ 
หรือวางไข่ เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ.
 2564

- มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 
50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของ
มูลค่าสัตว์น  าท่ีได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือ
วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนดเคร่ืองมือ วิธีการท าการประมง และเง่ือนไขใน
การท าการประมง พ.ศ. 2564

อ่างเก็บน  าห้วยขอนแก่น     
 อ าเภอหล่มสัก

8 12 มิถุนายน 2564 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  าใน
ระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ 
หรือวางไข่ เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ.
 2564

เบ็ดราว 2 เส้น มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 
50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของ
มูลค่าสัตว์น  าท่ีได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือ
วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนดเคร่ืองมือ วิธีการท าการประมง และเง่ือนไขใน
การท าการประมง พ.ศ. 2564

อ่างเก็บน  าห้วยน  าชุนใหญ่ 
อ าเภอหล่มสัก

9 12 มิถุนายน 2564 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น  าใน
ระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ 
หรือวางไข่ เลี ยงตัวอ่อน พ.ศ.
 2564

แหความยาว
เกิน 3 เมตร 
จ านวน 1 

ปาก

มาตรา 70 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 5,000 - 
50,000 หรือปรับจ านวน 5 เท่าของ
มูลค่าสัตว์น  าท่ีได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดพื นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น  าจืดมีไข่ หรือ
วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน และก าหนดเคร่ืองมือ วิธีการท าการประมง และเง่ือนไขใน
การท าการประมง พ.ศ. 2564

อ่างเก็บน  าคลองล ากง 
อ าเภอหนองไผ่
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สรุปคดีประมง  ต้ังแต่ ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 
11. สถานประกอบการที่ได้รับรู้การด าเนินการควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท าการประมงตามหนังสือส านักงานประมง

จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0007/ว17 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 

 

 

 
สรุป** อ ำเภอหล่มสัก 4 ร้ำน ,อ ำเภอวิเชียรบุรี 3 ร้ำน ,อ ำเภอศรีเทพ 4 ร้ำน ,อ ำเภอชนแดน 5 ร้ำน ,อ ำเภอวังโป่ง 1 ร้ำน อ ำเภอหล่มเก่ำ 5 รำ้น และอ ำเภอ
หนองไผ่ 4 ร้ำน 
 

ตรวจตราปราบปรามผู้กระท าผิด พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.
2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560

ลงบันทึกประจ าวัน

(จ านวนครั ง) (จ านวนคดี)

ตุลาคม 2563 5 4 ***จระเข้ 12 ตัว (ขายทอดตลาด 1 ก.ค. 64)

พฤศจิกายน 2563 7 5 ***ล่ี 1 ปาก (รื อท าลาย)

ธันวาคม 2563 1 - 1. โพงพาง 28 ปาก

มกราคม 2564 2 - 4. ไอ้โง่ 9 ลูก

กุมภาพันธ์ 2564 5 3 5. เบ็ดไม้ไผ่ เบ็ดชิงหลิว 62 คัน

มีนาคม 2564 1 1 6. เบ็ดฝร่ัง 18 คัน

เมษายน 2564 1 0 7. ข่าย 196 ปาก

พฤษภาคม 2564 7 0 8. ลอบยืน 4 ลูก

มิถุนายน 2564 15 4 9. ท่ีดักกุ้งฝอย 61 ลูก

กรกฎาคม 2564 9 6 10. เบ็ดราว 17 เส้น

รวม 53 23 11. เรือไฟเบอร์ 1 ล า

เดือน บัญชีของกลาง

บ้านเลขท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 นางณัฐนี อรุณศรีประเสริฐ อรุณพืชผล 63-64 หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 056-750175
2 นางภัทร์ศศิภรณ์ ชินรักษ์บ ารุง บ้วนฮง  3-4 หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 056-701463
3 นางสาวนิตยา ชินรักษ์บ ารุง มงคลชัย ตลาดสด หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 056-701246
4 นางสาวเพ็ญรัตน์ ปอแก้ว เกรียงสิน 56-57 หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 09-5650-7974
5 นางมนันยา ยงค์ไพพงษ์ มงคลเจริญ 292 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 09-5298-5408
6 นายสมบูรณ์ ค าสุข ประเสริฐชัย 254 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
7 นางอรทัย บุญเจริญ บุญเจริญ 61/1 ม.2 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 08-9736-4472
8 นางนลินรัตน์ ตันวัฒนเสรี วิมลเซ็นเตอร์ 365 ม.5 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 05-6799-244
9 นายสุรพงษ์ พฤกษ์อ านวย พฤกษ์อ านวย 273/9 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 08-3411-3669

10 นายไพทูลย์ ผื อรอด บ๊ิกฉี 937 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 08-9236-2500

ท่ีตั งสถานประกอบการ
ท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือสถานประกอบ เบอร์โทรศัพท์

บ้านเลขท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด
11 นางสาวลัดดา ไกรถ่ิน เจริญพานิช สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 05-679-9229
12 นางมะลิ สุขศรี ทวีชัยพาณิชย์ 10/2 ม.1 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ 08-2877-2652
13 นางแดง ราชประชุม แตงโม 178/4 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 08-6757-9686
14 นางจิดาภา ยินสกุลชัย มิตรอารีย์ 53/6 ม.1 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 08-1114-3807
15 นายไพบูลย์ พฤกษ์ศิริวรรณ จินอาโอสถ 186 ม.2 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ 05-679-9229
16 นางสุนีย์ สาคเรศสกุล เม่งเฮงจ่ัน 80 ม.2 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ 05-679-9229
17 นางกิตติวรรณ แต้ล าพัว ก.พลาสติกฯ 97 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 08-8152-8090
18 นางแววนคร ค ามี หล่มก่าจักรสาน 115 ม.3 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 08 4637 5774
19 นายนที บุญญาวงค์ จักรสาน 9 ม.3 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
20 นางล าดวน สายบุญเตียง เพ่ิมพูนทรัพย์ 144 ม.4 นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 08 7843 4720

ท่ีตั งสถานประกอบการ
ท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือสถานประกอบ เบอร์โทรศัพท์

บ้านเลขท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด
21 นายสุภกิต บุญยะลาโภ กิตเคร่ืองครัว 204 ม.12 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 08 1633 4313
22 นายสุรไกร ชัยเลิศ ร้านเลิศชัยพานิช 59/2 นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 08 5608 3560
23 นายสมยศ โฆษิตเวชสกุล รุ่งอรุณ 2184 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 08 7482 2655
24 ศิรินทร์ธร โฆษิตเวชสกุล แสงจันทร์ 2172 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 06 5746 1647
25 นายภราดร สร้อยส าอางค์ ศิวกรณ์ 127 ม.12 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 08 7023 8004
26 นางนกเล็ก จันทร์อ่ึง ป้านกเล็ก จันทร์อ่ึง 11 ม.14 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 09 5239 4077

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

13. ความคืบหน้าคดีประมง 
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 ส่งฟ้ อง
เรียบร้อยแล้ว ศำลนัดสืบพยำนเพิ่มเติม วันที่ 19 เมษำยน 2564 (เนื่องจำกจ ำเลยปฏิเสธข้อกล่ำวหำ) จำกกำรโทรสอบถำมวันที่ ศำล
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 21 มิถุนำยน 2564 เวลำ 11.45 น. ศำลนัดสืบพยำนอีกครั้งวันที่ 14-15 ตุลำคม 2564 

14. คดีประมง ร้องทุกข์กล่าวโทษ ( 8 กรกฎาคม 2564) 
ได้รับรู้เรื่องรำวกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรท ำกำรประมงด้วยเครื่องมือย่อขันช่อ บริเวณเขตพื้นท่ีรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำห้วย

เล็ง ต ำบลโคกปรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่ำนช่องทำง Facebook ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกกำรแชร์ข้อมูล 
File ภำพขณะท ำกำรประมง ในวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เวลำ 16.00 น. ของผู้ใช้ Facebook นำมว่ำ คน วิเชียร เบอร์โทรศัพท์ 09-
3143-9470 (ข้อมูลจำกกำรสนทนำด้วยวิธีกำรโทรสอบถำมผ่ำนช่องทำง Facebook (วันท่ี 5 กรกฎำคม 2564 เวลำ 17.00 น) ซึ่ง
จำกภำพกำรท ำกำรประมงดังกล่ำว ฯ นั้น เป็นกำรกระท ำอันควรเช่ือได้ว่ำเป็นกำรกระท ำผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 
และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) มำตรำ 56 ห้ำมมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ ำในเขตพื้นที่รักษำพันธ์สัตว์น้ ำ
ตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกำศก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรกระท ำเพื่อประโยชน์ในทำง
วิชำกำรเพื่อกำรบ ำรุงรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ และได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกอธิบดีหรอืผู้ที่อธิบดีมอบหมำย และมำตรำ 70 ห้ำมมิให้ผู้ใดท ำ
กำรประมงในพื้นที่และในระยะเวลำฤดูสัตว์น้ ำจืดมีไข่หรือวำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน หรือระยะเวลำอื่นใดท่ีจ ำเป็นต่อกำรคุ้มครองสัตว์น้ ำตำมที่
อธิบดีประกำศก ำหนด เว้นแต่จะใช้เครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมง และปฏิบัติตำมเง่ือนไขอื่นบรรดำที่อธิบดีก ำหนด บทก ำหนดโทษ 
มำตรำ 138 ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 56 หรือมำตรำ 70 ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่ห้ำพันบำทถึงห้ำหมื่นบำท หรือปรับ จ ำนวนห้ำเท่ำของ
มูลค่ำสัตว์น้ ำท่ีได้จำกกำรท ำกำรประมง แล้วแต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ 
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15. ข้อมูลผู้ท าการประมง (ทบ.3) ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

 
**เพิ่มขึ้นจำกเดือนมิถุนำยน จ ำนวน 1 รำย 

16. ององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูล ณ วันที่ 29  กรกฎาคม 2564 
ด้านการประมงน้ าจืด ตำมตำรำง ดังนี้ 

  
         มีจ ำนวน 13 กลุ่ม ประกอบด้วย-อ ำเภอเมืองฯ 3 กลุ่ม-อ ำเภอหล่มสัก 3 กลุ่ม-อ ำเภอหล่มเกำ่ 2 กลุ่ม-อ ำเภอหนองไผ่ 1 กลุ่ม 
-อ ำเภอศรีเทพ 1 กลุ่ม-อ ำเภอเขำค้อ 1 กลุ่ม-อ ำเภอศรีเทพ 1 กลุ่ม-อ ำเภอวังโป่ง 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 721
ส านักงานประมงอ าเภอศรีเทพ 447
ส านักงานประมงอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 393
ส านักงานประมงอ าเภอหนองไผ่ 257
ส านักงานประมงอ าเภอหล่มเก่า 255
ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 114
ส านักงานประมงอ าเภอวิเชียรบุรี 44
รวม 3,301                             

No. ชุมชน ต าบล อ าเภอ ประเภท
จ านวน
สมาชิก

1 กลุ่มบริหารจัดการประมงแหล่งน  าหนองก้มคลาน ช้างตะลูด หล่มสัก น  าจืด 40

3 กลุ่มคนรักอ่างห้วยนา วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ น  าจืด 35

4 กลุ่มจัดการประมงในแหล่งน  าหนองขาม บ้านติ ว หล่มสัก น  าจืด 49

5 กลุ่มวังท่าดีอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น  าเข่ือนท่าลาว วังท่าดี หนองไผ่ น  าจืด 25

6 กลุ่มประมงท้องถ่ินอ่างเก็บน  าห้วยท่าพล ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ น  าจืด 54

7 กลุ่มประมงหนองโคม หินฮาว หล่มเก่า น  าจืด 40

8 กลุ่มประมงอ่างเก็บน  าห้วยน  าใส หล่มเก่า หล่มเก่า น  าจืด 25

9 กลุ่มผู้ใช้น  าอ่างแก้มลิงบ้านบุฉนวน น  าร้อน เมืองเพชรบูรณ์ น  าจืด 117

10 กลุ่มโครงการธนาคารสินค้าเกษตรแหล่งเก็บน  าร่องแฟ่บ คลองกระจัง ศรีเทพ น  าจืด 36

11 กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่า ต าบลหนองแม่นา หนองแม่นา เขาค้อ น  าจืด 33

12 กลุ่มบริหารจัดการแหล่งน  าสักหลง ลานบ่า หล่มสัก น  าจืด 44

13 กลุ่มอนุรักษ์แหล่งน  า อ่างน  าขึ นน  าลง วังหิน วังโป่ง น  าจืด 8

No. ชุมชน ต าบล อ าเภอ ประเภท
จ านวน
สมาชิก

1 วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปปลาดุกบ้านบึงนาจาน ศรีเทพ ศรีเทพ แปรรูป 25

2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านระหาร ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ แปรรูป 12

37

No. ชุมชน ต าบล อ าเภอ ประเภท
จ านวน
สมาชิก

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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17. การเตรียมงานเพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ประจ ำปี 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 
หมายเหตุ : ก ำหนดจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลเป็นกำรส่วน

พระองค์ เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ   วันที่ 10 สิงหำคม  2564 ณ อ่ำงเก็บน้ ำกุฏิพระ ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอชนแดน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความเสียหายด้านประมง จากวาตภัย  
ควำมเสยีหำย  :  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.ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 18 พฤษภำคม 2564  เรียบร้อยแล้ว  
***มติที่ประชุมให้ใช้เงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบัติกรณฉีุกเฉิน ในอ ำนำจผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
*** เกษตรกรไดร้ับเงินเรียบร้อยแล้ว รำยงำนกรมประมงเรียบร้อยแล้ว ตำมหนังสือท่ี พช 0007/9960 ลงวันท่ี 6 

กรกฎำคม 2564 
****ย้ า เมื่อเกิดภัยต้องรีบเร่งด ำเนินกำร ตรวจสอบเอกสำรให้ถูกตอ้งครบถ้วน ภำพถ่ำยต้องชัดเจน 

18. ราคาสัตว์น้ า ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564  
ชนิดสัตว์น้ า (สด) ตำมตำรำง ดังนี้      

 
ชนิดสัตว์น้ า (แปรรูป) ตำมตำรำง ดังนี้  

 
 

19. งานอื่น ๆ 
19.1 ร่วมกับประมงอ ำเภอศรีเทพ, ประมงอ ำเภอหนองไผ่, ร่วมกับปลัดอ ำเภอหัวหน้ำกลุ่มงำนควำมมั่นคง และคณะ, นำย

สมนึก รุ่งโรจน์ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 2 ต ำบลยำงสำว, นำงสุพัตรำ ยอดคง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 13 ต ำบลโคกปรง และ เจ้ำหน้ำที่โครงกำร
ชลประทำนเพชรบูรณ์ ร่วมออกปฏิบัติงำนตรวจตรำปรำบปรำม ก ำกับดูแลผู้ท ำกำรประมงให้เป็นไปตำมรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 
2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ในช่วงฤดูปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ณ อ่ำงเก็บน้ ำ
ห้วยเล็ง ต ำบลโคกปรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบเครื่องมือท ำกำรประมง ประเภทข่ำย 54 ปำก และไอ้โง่ 3 ลูก แต่ไม่พบ
ผู้กระท ำผิด จึงได้ท ำกำรตรวจยึดน ำส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน ณ สถำนีต ำรวจภูธรวิเชียรบุรี ทั้งนี้ได้รื้อซำกเครื่องมือประมง
ประเภทข่ำย 150 ปำก เพื่อป้องกันสัตว์น้ ำมำติดตำข่ำย อันจะเกิดกำรสูญเสียทรัพยำกรสัตว์น้ ำ อีกทั้งท ำให้แหล่งท ำกำรประมงเสื่อม
โทรมอีกด้วย 
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19.2 ร่วมกับประมงอ ำเภอศรีเทพ ออกปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้กระท ำผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 และ  
พระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยป่ำแดง ต ำบลป่ำเลำ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ขณะปฏิบัติงำนตรวจสอบพบเครื่องมือท ำกำรประมงที่ใช้ท ำกำรประมง แต่ไม่พบผู้กระท ำผิดในบริเวณที่เกิดเหตุ จึงได้ด ำเนินกำร
ตรวจยึด จ ำนวน 4 รำยกำร 1) ข่ำย จ ำนวน 42 ผืน (ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ จ ำนวน 39 ผืน นอกเขต จ ำนวน 3 ผืน) 2) ตุ้มกุ้ง จ ำนวน 
13 อัน (ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ) 3) เบ็ดรำว จ ำนวน 15 เส้น (ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ และ4) เบ็ดไม้ไผ่ จ ำนวน 1 คัน (ในเขตรักษำพันธุ์
สัตว์น้ ำ) น ำส่งพนักงำนสอบสวน สถำนีต ำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ลงบันทึกประจ ำวันเพื่อด ำเนินคดีตำมหำผู้กระท ำควำมผิดต่อไป 

19.3 ร่วมกับประมงอ ำเภอหล่มสัก, ประมงอ ำเภอศรีเทพ ร่วมกับนำยวิทยำ โสดบั้ง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 12 ต ำบลห้วยไร่ และนำย
มัด เบ้ำชำลี สำรวัตรก ำนัน ต ำบลห้วยไร่ ออกปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้กระท ำผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 และ พระ
รำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยขอนแก่น ต ำบลห้วยไร่ อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบ
ซำกเครื่องมือข่ำย เบ็ดรำว จึงได้รื้อถอนเพื่อป้องกันสัตว์น้ ำมำติดตำข่ำย เกิดกำรสูญเปล่ำของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ แหล่งท ำกำรประมงเสื่อม
โทรม เป็นอีกสำเหตุหนึ่งของกำรลดลงของสัตว์น้ ำ 

19.4 จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำครบ 69 พรรษำ ของพระบำทสมเด็จ
พระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2564 ณ อ่ำงเก็บน้ ำกุฎิพระ ต ำบลท่ำข้ำม
อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นำยสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธำน และว่ำที่ร้อยตรี ชัย
รัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่ำวรำยงำน มีหัวหน้ำส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่กรมประมง จิตอำสำ และประชำชน
ชำวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเพื่อส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่ทรงงำนด้ำนกำรประมง และทรงมีพระเมตตำเสด็จพระรำชด ำเนิน
ทรงงำนที่เกี่ยวข้อง กับกำรประมง จึงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเฉลิมพระเกียรติ ถวำยเป็นพระรำชกุศล อันเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดี 
ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ เป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร และเพิ่มพูนปริมำณสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น รวมทั้งเป็น
กำรปลูกฝังให้ประชำชนและเยำวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และมีอำหำรโปรตีนจำกสัตว์น้ ำ ไว้บริโภคมำกขึ้นพิธี
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ ครั้งนี้ ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ จ ำนวน 5 ชนิด รวม 451,059 ตัว ได้แก่ ปลำยี่สกเทศจ ำนวน 200,000 ตัว, ปลำ
นวลจันทร์เทศ จ ำนวน 200,000 ตัว, ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 50,000 ตัว, ปลำกะโห้จ ำนวน 1,000 ตัว และปลำบึก จ ำนวน 59 
ตัว นอกจำกนี้ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ ำให้กับผู้น ำชุมชนน ำไปปล่อยในแหล่งน้ ำของชุมชนในพื้นที่ อีก 4 แห่ง 
             มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน

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

1.1.โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำน 
- งบประมำณที่ได้รับ 167,552 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 163,164.65 บำท คงเหลือ 4,387.35 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

97.38% 
1.2 โครงกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

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

- งบประมำณที่ได้รับ 8,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 7,896 บำท คงเหลือ 104 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 98.70% 
1.4 โครงกำรระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ 

- งบประมำณที่ได้รับ 212,795 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 195,175.51 บำท คงเหลือ 35,238.98 บำท คิดเป็นร้อยละกำร
เบิกจ่ำย 91.72% 

1.5 กิจกรรมพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 
- งบประมำณที่ได้รับ 12,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 8,888 บำท คงเหลือ 3,112. บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 74.07% 

1.6 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง 
- งบประมำณที่ได้รับ 134,600 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 127,754.80 บำท คงเหลือ 6,845.20 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

94.91% 

https://www.facebook.com/phumchuai?__cft__%5b0%5d=AZWp9hVaCZB6ZEFXiffHfFKiWknTZFIaN5zNsmz75Xi68y6kuGOZzNSwWzgH5X9jXMCW7KqWRs9C9IvEaGFgLiP3wI6aXR6_r3MT6x-L4grLtNf3FTPAXYxlBnWAqaJ-1NcpnaF_b2FQXORMLK4zn9kU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/phumchuai?__cft__%5b0%5d=AZWp9hVaCZB6ZEFXiffHfFKiWknTZFIaN5zNsmz75Xi68y6kuGOZzNSwWzgH5X9jXMCW7KqWRs9C9IvEaGFgLiP3wI6aXR6_r3MT6x-L4grLtNf3FTPAXYxlBnWAqaJ-1NcpnaF_b2FQXORMLK4zn9kU&__tn__=-%5dK-R
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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 177,278 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 151,379.20 บำท คงเหลือ 25,898.80 บำท คิดเป็นร้อยละกำร

เบิกจ่ำย 85.39% 
1.9 โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

- งบประมำณที่ได้รับ 11,700 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 9,515 บำท คงเหลือ 2,185 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 81.32% 
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 72,435 บำท คงเหลือ 3,515 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 95.37% 
1.11 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ  (งบปกติ) 

- งบประมำณที่ได้รับ 231,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 211,448 บำท คงเหลือ 19,552 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 
91.54% 

1.12 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ  (งบอุดหนุน) 
- งบประมำณที่ได้รับ 124,500 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 124,500 บำท คงเหลือ 0 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 100% 

1.13 กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐด้ำนประมง (เงินเดือนพนักงำนรำชกำร) 
- งบประมำณที่ได้รับ 500,985 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 449,264.52 บำท คงเหลือ 51,720.48 บำท คิดเป็นร้อยละกำร

เบิกจ่ำย 89.68% 
1.14 กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐด้ำนประมง (ปกส., ค่ำเช่ำบ้ำน) 

- งบประมำณที่ได้รับ 320,167 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 277,792 บำท คงเหลือ 42,375 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 
86.76% 

1.15  ผลผลิตพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประมง (ค่ำสำธำรณูปโภค) 
-งบประมำณที่ได้รับ 160,150 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 135,183.44 บำท คงเหลือ 24,966.56 บำท คิดเป็นร้อยละ 

กำรเบิกจ่ำย 84.41% 
สรุปงบประมาณประจ าปี 2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎำคม  2564) 

โครงกำร งบที่ได้รับปัจจุบัน ใช้ไปแล้ว คงเหลือ หมำยเหตุ 

1. บุคลำกรภำครัฐ 821,152 727,057.52 94,095.48   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 88.54 % 

2.บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำ (สำธำรณูปโภค) 160,150 135,183.44 24,966.56  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 84.41% 

3. งบด ำเนินงำน 1,054,275 967,770 86,504.80  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 91.79% 

4. งบอุดหนุน 124,500 124,500 0  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 100% 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,160,077 1,954,510.12 205,566.88  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 90.48% 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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    4.6 ส านักงานประมงอ าเภอ 
          4.6.1 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มเก่า 

นายสายัน  อาสาวัง    ประมงอ าเภอหล่มเก่า 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 ให้ที่ประชุม

ทรำบ ดังนี ้
1. โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่   ติดตำมควำมคืบหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เกษตรกรโครงกำร 1 ต ำบล 1 

กลุ่มทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ต ำบลนำเกำะ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมนี้ได้แนะน ำให้เกษตรกรท ำฟำงหมักเลี้ยงปลำลดต้นทุน
กำรผลิต เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับพันธุ์สัตว์น้ ำ ในวันที่ 11 สิงหำคม 2564 

2. โครงกำร ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรประมง 
-ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมออกหน่วยให้บริกำรในวันถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริกำร

กำรเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกำรผลิตใหม่ ปี 2564 ณ วิสำหกิจชุมชนข้ำวหลำมน้ ำหนำวแม่เสลี่ยง (ศูนย์เครือข่ำยฯ) หมู่ที่ 5 ต ำบลน้ ำหนำว 
อ ำเภอน้ ำหนำว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นำยวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นำยอ ำเภอน้ ำหนำว เป็นประธำนในพิธี ซึ่งในส่วนของส ำนักงำน
ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ค ำแนะน ำบริกำรวิชำกำร แจกเอกสำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก, กำรเลี้ยงกบ, 
กำรเลี้ยงปลำกินพืชแบบลดต้นทุน, กำรเลี้ยงปลำอย่ำงไรให้โต และประชำสัมพันธ์กำรท ำกำรประมงในช่วง “ฤดูน้ ำแดง”ปลำน้ ำจืดมีไข่ 
วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมงและเงื่อนไขในกำรท ำกำรประมง พ.ศ. 2564 ซึ่งก ำหนดระหว่ำงวันที่ 1 
มิถุนำยน ถึงวันท่ี 31 สิงหำคม 2564 

-ร่วมส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์ออกหน่วยให้บริกำรในวันถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริกำรกำรเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกำรผลิตใหม่ ปี 2564 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง  
ของ นำยบุญธรรม กันตุ่ม หมู่ที่ 8 ต ำบลหล่มเก่ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นำยเสกสรร กลิ่นพูน นำยอ ำเภอหล่มเก่ำ เป็น
ประธำนในพิธี ซึ่งในส่วนของส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ มีฐำนเรียนรู้ จ ำนวน 2 ฐำน คือ ฐำนท่ี 1 กำรท ำฟำงหมักเลี้ยงปลำแบบ
ลดต้นทุน และ ฐำนที่ 2 กำรแปรรูปสินค้ำจำกสัตว์น้ ำ โดยสำธิตกำรท ำปลำดุกร้ำ และกำรท ำปลำส้ม เพื่อเพิ่มมูลค่ำ สินค้ำจำกสัตว์น้ ำ 
พร้อมนี้ได้ให้ค ำแนะน ำบริกำรวิชำกำร แจกเอกสำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อพลำสติก, กำรเลี้ยงกบ, กำรเลี้ยงปลำกิน
พืชแบบลดต้นทุน และกำรกำรเลี้ยงปลำอย่ำงไร 

-ลงพื้นที่ติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง  รำยใหม่ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 หลังจำกได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรประมง ของ นำยบุญทวี สำยสิงห์เทศ หมู่ที่ 11 
ต ำบลวังบำล อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีกิจกรรมกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนร่วมกับกำรเลี้ยงปลำกินพืชในบ่อดิน และเลี้ยง
ปลำในนำข้ำว จำกกำรสอบถำมเกษตรกรได้น ำเงินไปซื้อปัจจัยกำรผลิตตำมควำมต้องกำร อำทิ ป้ำยศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง , 
อำหำรส ำเร็จรูป และพันธุ์ปลำดุกบิ๊กอุย ปล่อยลงในนำข้ำว จ ำนวน 500 ตัว , ปลำบึก จ ำนวน 10 ตัว, ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 500 
ตัว, ปลำกะโห้ จ ำนวน 50 ตัว, ปลำไน จ ำนวน 100 ตัว, ปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 100 ตัว, ปลำกำด ำ จ ำนวน 100 ตัว และปลำแรด 
จ ำนวน 100 ตัว ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อดิน พร้อมนี้ได้แนะน ำให้เกษตรกรสร้ำงอำหำรธรรมชำติเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 

-ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำครบ 69 พรรษำ ของพระบำท 
สมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2564 ณ อ่ำงเก็บน้ ำกุฎิพระ  
ต ำบลท่ำข้ำมอ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นำยสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังห วัดเพชรบูรณ์ เป็นประธำน   
และว่ำที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่ำวรำยงำน มีหัวหน้ำส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่กรมประมง  
จิตอำสำ และประชำชนชำวจังหวัดเพชรบูรณ์  

3. โครงกำรมำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำรเลี้ยงไข่น้ ำ นำยทองคูณ แสนเรืองเดช มำตรฐำน GAP 
4. ประชำสัมพันธ์ฤดูน้ ำแดง ภัยธธมชำติ และกำรต่ออำยุ ขึ้นทะเบียนฟำร์ม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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      4.6.2 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มสัก  
 นางณิชปภา  สารารักษ์    ประมงอ าเภอหล่มสัก 
     เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังน้ี  
 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
                ตรวจเยี่ยม ติดตำมให้ค ำแนะน ำ ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง 
ของ นำยไพฑูรย์ อินหำ หมู่ที่ 5 ต ำบลห้วยไร่ กิจกรรมกำรเลี้ยงกบในกระชังบก และลงพื้นที่ติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง    นำยสำคร อุตอ่ำง หมู่ที่ 10 ต ำบลสักหลง อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รับปัจจัยกำรผลิตที่
ได้รับกำรสนับสนุน(ปลำดุก)เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564 ได้จับผลผลิตที่เลี้ยงจ ำหน่ำยรำคำ 50 บำท/กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรเตรียมปลำดุก ลงเลี้ยง
รอบต่อไป ส่วนในบ่อดินได้ปล่อยปลำตะเพียนขำว, ปลำนิล 

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตำมเกษตรกรนำยไพฑูรย์  อินหำ หมู่ที่ 5 ต ำบลห้วยไร่ โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน โดย

เกษตรกรด ำเนินกิจกรรม กำรเลี้ยงปลำกินพืชและหอยเชอรี่ในบ่อดิน และได้สร้ำงอำหำรธรรมชำติโดยเพื่อลดต้นทุนกำรเลี้ยงปลำ และ
จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ให้กับเกษตรกรเครือข่ำย จ ำนวน 15 รำย ณ ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสิ นค้ำเกษตร(ศพก.) โดยมีปรำชญ์ชำวบ้ำน  
นำยไพฑูรย์ อินหำ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ำยดำ้นกำรประมง บรรยำยให้ควำมรู้หลักสูตร กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนภำยใต้กำรรวมกลุ่ม 

3. ทะเบียนเกษตรกร  

รายละเอียด ราย 

- ขอขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  (ทบ.1-1) 1  

- ขอต่ออำยุทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ 1-5)  22 

- เปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ (ทบ 1-7)  2 

- ยกเลิกกำรขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ 1-8) 1 

4. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
                ช้ีแจงและประชำสัมพันธ์กำรขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้ำนกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ ให้กับสมำชิกกลุ่มแปรรูปบ้ำน
วังร่อง ต ำบลห้วยไร่ อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทำงกลุ่มมีผลิตภัณฑ์แปรรูปปลำแดดเดียวออกมำจ ำหน่ำย ได้แก่ ปลำช่อน , 
ปลำดุก, ปลำตะเพียน, ปลำสลิด และปลำจีน 

4. กิจกรรมควบคุมการท าการประมง 
ออกปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้กระท ำผิดตำมพระรำชก ำหนดกำร อ่ำงเก็บน้ ำห้วยขอนแก่น ต ำบลห้วยไร่ อ ำเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ พบซำกเครื่องมือข่ำย เบ็ดรำว จึงได้รื้อถอนเพื่อป้องกันสัตว์น้ ำมำติดตำข่ำย เกิดกำรสูญเปล่ำของทรัพยำกรสั ตว์น้ ำ 
แหล่งท ำกำรประมงเสื่อมโทรม เป็นอีกสำเหตุหนึ่งของกำรลดลงของสัตว์น้ ำ , ออกปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้กระท ำผิดตำมพระรำช
ก ำหนดกำรประมง ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำชุนใหญ่ ต ำบลน้ ำชุน อ ำเภอหล่มสัก พบเครื่องมือเบ็ดรำวยำวประมำณ 300 เมตร จ ำนวน 2 
เส้น จึงได้ด ำเนิน กำรรื้อถอน น ำส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน ณ สถำนีต ำรวจภูธรหล่มสัก เพื่อด ำเนินคดีต่อไป , ออก
ปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้กระท ำผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำชุนใหญ่ ต ำบลน้ ำชุน อ ำเภอหล่มสัก พบ
เครื่องมือเบ็ดรำวยำวประมำณ 300 เมตร จ ำนวน 2 เส้น จึงได้ด ำเนิน กำรรื้อถอน น ำส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน ณ สถำนี
ต ำรวจภูธรหล่มสัก เพื่อด ำเนินคดีต่อไป 

5. ราคาสัตว์น้ า 
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6. งานอื่นๆ 
6.1ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำครบ 69 พรรษำ ของ

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2564 ณ อ่ำงเก็บน้ ำกุฎิ
พระ อ ำเภอชนแดน 

6.2 ร่วมกิจกรรมท ำนำโยนข้ำวอินทรีย์ และประกอบพิธีบูชำพระแม่โพสพ เพื่อจัดงำนบุญเจดีย์ข้ำว ณ แปลงนำ ของนำย
ไพฑูรย์ อินหำ หมู่ที่ 6 ต ำบลห้วยไร่ อ ำเภอหล่มสัก โดยมี นำยนิเวศน์ หำญสมุทร รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธำนในพิธี 
ทั้งนี้ได้ด ำเนินกิจกรรมปล่อยปลำตะเพียนขำว ลงในแปลงนำข้ำว จ ำนวน 2,000 ตัว 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

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

ทรำบ ดังนี ้
 1. ประชำสัมพันธ์กำรท ำกำรประมงในช่วง “ฤดูน้ ำแดง” ปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ 

วิธีกำรท ำกำรประมงและเง่ือนไขในกำรท ำกำรประมง พ.ศ. 2564 ซึ่งก ำหนดระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2564 , 
กำรขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กำรต่ออำยุทะเบียน และกำรปรับปรุงทะเบียน แนวทำงกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำน
กำรประมง 

 2. ลงพื้นที่ประชำสัมพันธ์ช้ีแจงรำยละเอียดโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของ
เกษตรกร ให้กับเกษตรกรผู้มีรำยชื่ออนุมัติเป็นผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ (คทช.)“ป่ำวังโป่ง-ชนแดน-วังก ำแพง ” ต ำบล
พุทธบำท อ ำเภอชนแดน และอ ำเภอวังโป่ง จ ำนวน 30 รำย ณ วัดโป่งเจ็ดเศียร หมู่ที่ 12 ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 3. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมำณ 2564 ณ ศำลำเอนกประสงค์ต ำบลวังหิน อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรเข้ำร่วม
จ ำนวน 15 รำย 

 4. ลงพื้นที่ติดตำมงำนโครงกำรสนับสนุนด้ำนกำรประมงตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับปัจจัยกำรผลิตส ำหรับกำรเลี้ยงปลำกิจกรรมประมงโรงเรียน
ให้กับทำง โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งตะแบก หมู่ที่ 10 ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 5. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมำณ 2564 ณ ศำลำเอนกประสงค์ต ำบลลำดแค อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรเข้ำ
ร่วมจ ำนวน 15 รำย 

 6. ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ อ ำเภอชน
แดน และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำข้ำม จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำครบ 69 
พรรษำ ของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 28 กรกฎำคม 2564 ณ อ่ำง
เก็บน้ ำกุฎิพระ ต ำบลท่ำข้ำมอ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 7. ลงพื้นที่ประชำสัมพันธ์กำรปรับปรุงทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
 9.    ส ำรวจรำคำสัตว์น้ ำ  ดังนี ้

สวำย โลละ  50  บำท 
ปลำนิล โลละ  40  บำท 
กบกิโลละ  100  บำท 
ปลำดุก   60  บำท 
ช่อนแร่   140  บำท 
ดุกหมักเกลือ  100  บำท 



- 29 - 
 

สลิดสดหมักเกลือ  130  บำท 
ปลำหมอ   130  บำท 

9. งำนอ่ืน  
เข้ำร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนระดับอ ำเภอ, ร่วมประชุมก ำนัน – ผู้ใหญ่บ้ำน, และร่วมกิจกรรมวันส ำคัญอื่นในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

      4.6.4. ส านักงานประมงอ าเภอศรีเทพ 
                    นางสาวสมมาศ  บุญยวง      ประมงอ าเภอศรีเทพ   

เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังนี้  

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

 - ปลำดุก    กิโลกรัมละ     60-70 บำท 
 - ปลำนิล    กิโลกรัมละ     60-80 บำท 
 - ปลำบึก   กิโลกรัมละ        120 บำท   
 - ปลำกด   กิโลกรัมละ 120-150 บำท  
 - ปลำทับทิม  กิโลกรัมละ 110-120 บำท 
 - ปลำสวำย   กิโลกรัมละ           60บำท 
 - ปลำส้มช้ิน ปลำส้มตัว กิโลกรัมล่ะ        100 บำท   
2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ส ำรวจสภำวะเศรษฐกิจและสังคม หลังเข้ำร่วมโครงกำร

ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ ำจืด) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ณ อำคำรเอนกประสงค์บ้ำนกองทุนที่ดิน หมู่ที่ 20 
ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้ลงพื้นที่ออกติดตำม ให้ค ำแนะน ำกำรพัฒนำกำรเลี้ยงปลำให้กับสมำชิกกลุ่มแปลง
ใหญ่ปลำตะเพียนขำวบ้ำนกองทุนที่ดิน 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (อ.ศรีเทพ และอ.เขาค้อ) 
3.1 จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมำณ 2564 ให้กับเกษตรกรเครือข่ำย จ ำนวน 15 รำย ณ ศำลำกลำงบ้ำน หมู่ 7 ต ำบลนำ
สนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ สอบถำมปัญหำและอุปสรรคที่เกษตรกรประสบด้ำนกำรประมง ในพื้นที่นี้มีปัญหำเรื่องน้ ำ ขำด
แคลน และได้ให้ควำมรู้เรื่องกำรเตรียมบ่อ กำรเลี้ยง กำรให้อำหำร ทั้งนี้ได้เชิญ นำยสุพัฒิ ภมรภิพัฒน์ ปรำชญ์เกษตรกร มำให้ควำมรู้
เรื่อง ' แนวทำงกำรด ำเนินชีวิตแบบพอเพียง,  

3.2 ร่วมบูรณำกำรจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โครงกำรพัฒนำ
เกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมำณ 2564 ให้กับเกษตรกรเครือข่ำย จ ำนวน 15 รำย ณ หอประชุม
อเนกประสงค์ หมู่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สอบถำมปัญหำและอุปสรรคที่เกษตรกรประสบด้ำนกำรประมง 
ในพื้นที่เป็นน้ ำซับ น้ ำไม่แห้งตลอดทั้งปี มีปัญหำไม่สำมำรถเตรียมบ่อได้ จึงได้ให้ควำมรู้เรื่องกำรเตรียมบ่อ , กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ และกำรให้
อำหำรสัตว์น้ ำ 

4. เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ประสำนขอรับสนับสนุนพันธุ์ปลำปลำนวลจันทร์เทศ จ ำนวน 85 ,000 ตัว จำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ปล่อยลงแหล่งน้ ำสำธำรณะ จ ำนวน 16 แห่ง พื้นที่ 164.5 ไร่ ในพื้นที่ต ำบลเขำค้อ , ต ำบลริมสีม่วง 
ต ำบลหนองแม่นำ และต ำบลสะเดำะพง อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ นำยดำม จุฑำประวัติ ผู้จัดกำร บริษัทไปรแฟลช่ันแนล 
ไฮโดรฟำร์ม จ ำกัด ได้สนับสนุนอำหำรส ำเร็จรปู จ ำนวน 3 กระสอบ และกระชังอนุบำลปลำ ขนำด 3×4 เมตร จ ำนวน 2 ใบ เพ่ือใช้ใน
กำรอนุบำลลูกปลำให้แข็งแรง ก่อนปล่อยสู่อ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนช่ืนจิตร หมู่ที่ 6 ต ำบลริมสีม่วง อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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5. ปฏิบัติงานตรวจปราบปราม ช่วงฤดูน้ าแดง 
5.1 ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้ำน และผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

(ชปพ.ประมง) ตรวจตรำปรำบปรำม ก ำกับดูแลผู้ท ำกำรประมงให้เป็นไปตำมรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำร
ประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ในช่วงฤดูฤดูปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่อ่ำงเก็บน้ ำรัตนัย หมู่ 6 ต ำบลเขำค้อ, แก่ง
บำงระจัน หมู่ที่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ ขณะตรวจตรำปรำบปรำมไม่พบผู้กระท ำควำมผิด พบแต่ซำกเครื่องมือประเภทข่ำยจึงได้ท ำกำรรื้อถอน
เพื่อป้องกันสัตว์มำติดตำข่ำย และทั้งนี้ได้ด ำเนินกำรปิดป้ำยฤดูน้ ำแดงเพิ่มเติม ณ อ่ำงเก็บน้ ำหนองแม่นำ หมู่ที่ 5 ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอ
เขำค้อ, อ่ำงเก็บน้ ำรัตนัย หมู่ที่ 6 ต ำบลเขำค้อ, อ่ำงเก็บน้ ำเล่ำกี่ หมู่ที่ 5 ต ำบลสะเดำะพง, อ่ำงเก็บน้ ำธนิตค ำเที่ยง หมู่ที่ 3 ต ำบลริมสีม่วง 
และได้รับสนับสนุนป้ำยประชำสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ ำแดง จ ำนวน 4 ป้ำย โดยน ำไปติดที่ อ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนเขำย่ำ หมู่ที่ 1 ต ำบลสะเดำะพง, อ่ำงเก็บ
น้ ำบ้ำนฟองเพชร ต ำบลเขำค้อ, อ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนสอง ต ำบลริมสีม่วง และ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยลึก ต ำบลเขำค้อ อ ำเภอเขำค้อ 

5.2 ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยประมงอ ำเภอหนองไผ่  นำยภมรเทพ ศรีปลั่ง ปลัดอ ำเภอ
หัวหน้ำกลุ่มงำนควำมมั่นคง และคณะ, นำยสมนึก รุ่งโรจน์ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 2 ต ำบลยำงสำว, นำงสุพัตรำ ยอดคง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 13 ต ำบล
โคกปรง และ เจ้ำหน้ำที่โครงกำรชลประทำนเพชรบูรณ์ ร่วมออกปฏิบัติงำนตรวจตรำปรำบปรำม ก ำกับดูแลผู้ท ำกำรประมงให้เป็นไปตำมรำช
ก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ในช่วงฤดูปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัว
อ่อน ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเล็ง ต ำบลโคกปรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบเครื่องมือท ำกำรประมง ประเภทข่ำย 54 ปำก และไอ้โง่ 3 
ลูก แต่ไม่พบผู้กระท ำผิด จึงได้ท ำกำรตรวจยึดน ำส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน ณ สถำนีต ำรวจภูธรวิเชียรบุรี ทั้งนี้ได้รื้อซำก
เครื่องมือประมงประเภทข่ำย 150 ปำก  

5.3 ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  นำยสมยศ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 4 ต ำบลหนองแจง ออก
ปฏิบัติงำนตรวจตรำปรำบปรำม ก ำกับดูแลผู้ท ำกำรประมงให้เป็นไปตำมรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ในช่วงฤดูปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ณ แหล่งน้ ำบึงตะแบก หมู่ที่ 4 ต ำบลหนองแจง อ ำเภอบึง
สำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะปฏิบัติหน้ำที่ตรวจพบผู้ใช้เครื่องมือข่ำยท ำกำรประมง แต่หลบนี้ไป จึงท ำกำรตรวจยึดเครื่องมือข่ำย จ ำนวน 
5 ปำก เรือไฟเบอร์ 1 ล ำ น ำส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวันเพื่อด ำเนินคดีตำมหำผู้กระท ำควำมผิดต่อไป ณ สถำนีต ำรวจภูธรบึงสำม
พัน 

5.4 ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้กระท ำผิดตำมพระรำชก ำหนดกำร
ประมง พ.ศ.2558 และ พระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยป่ำแดง ต ำบลป่ำเลำ อ ำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะปฏิบัติงำนตรวจสอบพบเครื่องมือท ำกำรประมงที่ใช้ท ำกำรประมง แต่ไม่พบผู้กระท ำผิดในบริเวณที่เกิดเหตุ 
จึงได้ด ำเนินกำรตรวจยึด จ ำนวน 4 รำยกำร 1) ข่ำย จ ำนวน 42 ผืน (ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ จ ำนวน 39 ผืน นอกเขต จ ำนวน 3 ผืน) 2) 
ตุ้มกุ้ง จ ำนวน 13 อัน (ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ) 3) เบ็ดรำว จ ำนวน 15 เส้น (ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ และ4) เบ็ดไม้ไผ่ จ ำนวน 1 คัน (ใน
เขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ) น ำส่งพนักงำนสอบสวน สถำนีต ำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ลงบันทึกประจ ำวันเพื่อด ำเนินคดีตำมหำผู้กระท ำควำมผิด
ต่อไป 

5.5 ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมงอ ำเภอหล่มสัก นำยวิทยำ โสดบั้ง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 12 ต ำบล
ห้วยไร่ และนำยมัด เบ้ำชำลี สำรวัตรก ำนัน ต ำบลห้วยไร่ ออกปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้กระท ำผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.
2558 และ พระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยขอนแก่น ต ำบลห้วยไร่ และอ่ำงเก็บน้ ำห้วย
น้ ำชุนใหญ่ ต ำบลน้ ำชุน อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบซำกเครื่องมือข่ำย เบ็ดรำว จึงได้รื้อถอนเพื่อป้องกันสัตว์น้ ำมำติดตำข่ำย เกิด
กำรสูญเปล่ำของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ แหล่งท ำกำรประมงเสื่อมโทรม เป็นอีกสำเหตุหนึ่งของกำรลดลงของสัตว์น้ ำ 

6. งานอื่นๆ 
6.1 ร่วมประชุมประจ ำเดือน หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ และก ำนัน – ผู้ใหญ่บ้ำน ณ ห้องประชุมอ ำเภอเขำค้อ  

ได้ช้ีแจงข้อรำชกำร เรื่องประชำสัมพันธ์กำรท ำกำรประมงในช่วง “ฤดูน้ ำแดง” ปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก ำหนดเครื่องมือ 
วิธีกำรท ำกำรประมงและเง่ือนไขในกำรท ำกำรประมง พ.ศ. 2564 ซึ่งก ำหนดระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2564 และ
ประชำสัมพันธ์ รับสมัครพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ เพื่อปฏิบัติงำนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วประเทศ จ ำนวน 1,664 อัตรำ ในส่วน
ของส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 อัตรำ ให้ที่ประชุมรับทรำบ 
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6.2 ร่วมประชุมประจ ำเดือน หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ ณ ห้องประชุมอ ำเภอศรีเทพ ช้ัน 2 และประชุมก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน ผ่ำนระบบ Application zoom ซึ่งได้ประชำสัมพันธ์กำรท ำกำรประมงในช่วง “ฤดูน้ ำแดง” ปลำน้ ำจืดมีไข่ วำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 
และก ำหนดเครื่องมือ วิธีกำรท ำกำรประมงและเง่ือนไขในกำรท ำกำรประมง พ.ศ. 2564 ซึ่งก ำหนดระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน ถึงวันที่ 31 
สิงหำคม 2564, และรับสมัครพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ เพื่อปฏิบัติงำนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วประเทศ จ ำนวน 1,664 อัตรำ 
ในส่วนของส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 อัตรำ ให้ที่ประชุมรับทรำบ 

6.3 ร่วมประชุมแนวทำงกำรยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (Covid-19) ผ่ำนระบบ Application 
Zoom จำกห้องประชุมอ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นำยภำคภูมิ ภูมี นำยอ ำเภอเขำค้อ เป็นประธำนประชุม ซึ่งมีประเด็นที่ส ำคัญ 
คือ 1. มำตรกำรควบคุมกำรเดินทำงของประชำชน  2. กำรเตรียมกำรรองรับผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ด้ำนกำรสำธำรณสุข 
ให้นำยอ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนสำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรตรวจคัดกรองและ
กำร ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส ำหรับประชำชนในพื้นที่หรือประชำชนที่เดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัดที่มีควำมประสงค์ขอเข้ำ
รับ คัดกรองและเข้ำรับกำรตรวจรักษำพยำบำลในพื้นที่แต่ละอ ำเภอ 

6.4 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำครบ 69 พรรษำ ของ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ อ่ำงเก็บน้ ำกุฎิพระ ต ำบลท่ำข้ำมอ ำเภอชน
แดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นำยสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธำน 

6.5 ร่วมประชุมกำรเตรียมน ำเสนอผลงำนควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ 2564 และขับเคลื่อน
แผนกำรปฏิบัติงำนกรมประมง ปีงบประมำณ 2564 Video Conference ผ่ำนโปรแกรม Zoom จำก ห้องประชุมกุลำด ำ ช้ัน 7 อำคำรจุฬำ
ภรณ์ กรมประมง โดยมี นำยมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธำน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
             4.6.4. ส านักงานประมงอ าเภอหนองไผ่ 
                    นางสาวศรัญญา  เหลืองกระโทก      ประมงอ าเภอหนองไผ่   
           เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 ให้ที่ประชุม
ทรำบ ดังนี ้
 1. งำนกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง 

1.1 ตรวจปรำบปรำม ก ำกับดูแลผู้กระท ำกำรประมงให้เป็นไปตำมรำชก ำหนดกำรท ำกำรประมง พ.ศ.2558 และพระ
รำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับท่ี2)พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข)ในช่วงฤดูกำรปลำน้ ำจืดวำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อนณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเล็ง ต.โคกปรง อ.
วิเชียรบุรี และบึงตะแบก ต.หนองแจง อ.บึงสำมพัน, ณ บริเวณแม่น้ ำป่ำสัก ม.1 ต. ท่ำแดง อ.หนองไผ่  ตรวจยึด อีโต่ง จ ำนวน 1 ปำก, 
ณ อ่ำงเก็บน้ ำคลองล ำกง ต.วังท่ำดี อ.หนองไผ่  ตรวจยึดแหขนำด 4.5 เมตร จ ำนวน 1 ปำก  

1.2 แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินกำรควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำกำรประมงและเครื่องมือประมงที่ห้ำมใช้ ตำม
พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 ให้แก่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ จ ำนวน 2 ร้ำน 

1.3 แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินกำรควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำกำรประมงและเครื่องมือประมงที่ห้ำมใช้ ตำม
พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 ให้แก่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ จ ำนวน 2 ร้ำน 

1.4 แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินกำรควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำกำรประมงและเครื่องมือประมงที่ห้ำมใช้ ตำม
พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 ให้แก่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ จ ำนวน 2 ร้ำน 

1.5  แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินกำรควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ท ำกำรประมงและเครื่องมือประมงที่ห้ำมใช้ ตำม
พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 ให้แก่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ จ ำนวน 2 ร้ำน 

1.6 ส ำรวจรำคำสัตว์น้ ำ 
ปลาสด 
ปลำทับทิม   กิโลกรัมละ  100 บำท      
ปลำนิล  กิโลกรัมละ 70   บำท     
ปลำดุกบิ๊กอุย  กิโลกรัมละ   60-65      บำท  
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ปลาแปรรูป 
1. ปลำสวำยแดดเดียว กิโลกรัมละ        140     บำท    
2. ปลำช่อนแดดเดียว กิโลกรัมละ 240   บำท 
3. ปลำดุกแดดเดียว กิโลกรัมละ 200   บำท 

2.งานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
2.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริม

เกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนประมง ณ ศำลำประชำคม ม. 8  ต.ท่ำแดง อ.หนองไผ่ เกษตรกรจ ำนวน 15 รำย 
2.2 ตรวจเยี่ยมให้ค ำแนะน ำเกษตรกรโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ต.กองทูล  

และต.ท่ำแดง อ.หนองไผ่ 
2.3ด ำเนินกำรต่ออำยุทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจ ำนวน 14 รำย และรับเอกสำรค ำขอยกเลิกกำรขึ้น

ทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ จ ำนวน 9 รำย 
2.4 ติดต่อประสำนงำนมอบพันธุ์ปลำให้โรงเรียนเพชรละครพิทยำ ปลำนิลจ ำนวน 6,000 ตัวและปลำยี่สกเทศจ ำนวน 

10,000 ตัวรวม 16,000 ตัว 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและข้อสั่งการ 
- ไม่มี -  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ 

-  ไม่มี - 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

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

 


