
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) 
และประชมุข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  

ครั้งท่ี 8/2564 
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม  2564 เวลา 13.30 น. 

ผ่านระบบ Application Line 
--------------------------------- 

ผู้เข้าประชมุ จ ำนวน 17  คน  
1. ว่ำท่ีร้อยตรี ชัยรตัน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์
2. นำยเมธำ  คชำภิชำติ                 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจดืเพชรบูรณ ์
3. นำยสมพงษ์ กำรเพิม่                 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจยัและพัฒนำประมงน้ ำจดืชัยภูมิ  
4. นำยชูศักดิ์ เณรเลียบ  หัวหน้ำหน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจืด เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 
5. นำยบุญส่ง  พำนชัยภูม ิ  หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง 
6. นำงสำวปิยะนันท์  วงษ์ลำ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ 
7. นำยสำยัน  อำสำวัง  ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ 
8. นำงสุภำรตัน์  ศรีสังข ์  ประมงอ ำเภอชนแดน 
9. นำงณิชปภำ  สำรำรักษ์  ประมงอ ำเภอหล่มสัก 
10. นำงสำวสมมำศ  บุญยวง  ประมงอ ำเภอศรีเทพ 
11. นำงสำวจิรำภรณ์ พรหมชัยรัตน ์ นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร 
12. นำงสำวศรัญญำ  เหลืองกระโทก ประมงอ ำเภอหนองไผ ่
13. นำงสำวอรวรรณ พันนุ้ย   นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร  
14. นำงสำววิมลรัตน์  พิมพำ  เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน 
15. นำงโสภำ  พยัคฆเดช  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
16. นำงสำวสุดำรัช  แก้วอ ำภำ เจ้ำหน้ำท่ีประมง (พนักงำนรำชกำร) 
17. นำงจำรุวรรณ แจ่มผล  เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล (พนักงำนรำชกำร) 

 
 

ผู้ไม่เข้าประชมุ  จ ำนวน  2  คน 
1. นำงกัลยณฏัฐ์  ศรีนวลขำว นักวิชำกำรประมง (พนักงำนรำชกำร) (ลำคลอด) 
2. นำงสำวมุกมณี มุสิกรัตน ์ หัวหน้ำกลุ่มบริกำรจดักำรด้ำนกำรประมง (ติดรำชกำร) 
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เริ่มประชมุ 
เวลำ 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ต าแหน่งประมงจังหวัดเพชรบรูณ์ 

1. ค ำสั่งกรมประมง ที่ 593 /2564 ลงวันท่ี  4 สิงหำคม พ.ศ.2564 
รำย นำยสำยัน   อำสำวัง  
ต ำแหน่งเดิม ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ (เจ้ำพนักงำนประมงอำวุโส)  ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  
ต ำแหน่งใหม่ ประมงอ ำเภอวังสะพุง (เจ้ำพนักงำนประมงอำวุโส)  ส ำนักงำนประมงจังหวัดเลย 

2.   ค ำสั่งกรมประมงท่ี 608/2564 ลงวันท่ี 10 สิงหำคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้ำรำชกำร 
1.1 นำยอัศวิน  แก้วคง  
      ต ำแหน่งเดิม เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน ศูนย์พัฒนำประมงพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำก  

พระรำชด ำริ กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง  
      ต ำแหน่งใหม ่ประมงอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เจ้ำพนักงำนประมงอำวุโส) ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1.2 นำยสมใจ เวชประสิทธ์ิ  
      ต ำแหน่งเดิม เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลสงขลำ กองวิจัยและพัฒนำ

ประมงทะเล 
      ต ำแหน่งใหม ่ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ (เจ้ำพนักงำนประมงอำวุโส) ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1.3 นำยพงศ์ธร  อินทร์อักษร  
      ต ำแหน่งเดิม เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งปัตตำนี  

กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง  
      ต ำแหน่งใหม ่ประมงอ ำเภอวิเชียรบุรี (เจ้ำพนักงำนประมงอำวุโส) ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-2019) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ยังคง
ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรณ์ป้องกันกำรแพร่ระบำดที่ทำงกระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนด ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีค ำสั่งออกมำเพื่อ
ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (Covid-2019) อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีทุกคนปฏิบัติตำม
อย่ำงเคร่งครัด 

4. เรื่องกำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่วิ เครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 5 รำย 
ซึ่งได้มอบหมำยให้กลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์เป็นผู้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนแผนกำรด ำเนินกำรที่ก ำหนด โดยส ำนักงำนประมงจังหวัดได้
ประกำศผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2564 และได้เรียกพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ  จ ำนวน 5 รำย ตำมล ำดับ  
ให้มำรำยงำนตัวเพื่อจัดท ำสญัญำจ้ำงเรียบร้อยแล้ว โดยให้เริ่มปฏิบัติงำนในวันที่ 1 กันยำยน 2564 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ที่ได้ให้
ควำมอนุเครำะห์สถำนท่ีในกำรจัดสอบ และขอบคุณคณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรสอบทีไ่ด้ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นอย่ำงดี 
 มติที่ประชุม   รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ต าแหน่ง ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  เชิญฝ่ำยเลขำนุกำร แจ้งรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำให้ที่ประชุมทรำบและรับรองรำยงำนกำรประชุ ม 
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา (หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 
  เรียนท่ำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ส ำหรับรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันท่ี  
กรกฎำคม  2564  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 34 หน้ำ ขอให้ทุกท่ำนตรวจสอบรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้ทุกท่ำนแล้ว ถ้ำมีข้อผิดพลำดต้องกำร
แก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยละเอียดส่วนใดแจ้งแก้ไขได้ หรือภำยหลังหำกตรวจพบโปรดแจ้งกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์เพื่อแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            -ไม่มี- 

มติที่ประชุม       รับทรำบ 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 
4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์  

นางสาวจิราภรณ์ พรหมชัยรัตน์  ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ศูนย์วิจัยและพฒันำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนสิงหำคม 2564 ให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้         

1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า กำรปฏิบัติงำนผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำจืด  แผน 6,400,000 ตัว ผล 6,258,500 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 97.78 
          งบประมาณ  

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ค่ำตอบแทน 477,000 381,336.99 95,663.01 79.94 
ค่ำสำธำรณูปโภค 517,800 517,043.75 756.25 99.85 

รวม 994,800 898,380.74 96,419.26 90.31 

สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง จำกแผนที่ตั้งไว้ ในเดือน เมษำยน – สิงหำคม 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 92,390.31 109.69 99.88 

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

ศพจ.เพชรบูรณ ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์สตัว์น้ ำจืดของไทย 1,000,000 1,165,054 116.50 
        งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 173,800 173,762.66 37.34 99.97 

3. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็ก อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.เพชรบูรณ์  
หน่วยงำน กิจกรรม แผนรวมกำรปฏิบตัิงำน ผลกำรปฏิบตัิงำน 

ศพจ.เพชรบูรณ ์ ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ ำ (ตัว) 
   - ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ำ 
   - แจกพันธุ์สัตว์น้ ำ 

500,000 
233,000 
267,000 

500,000 
233,000 
267,000 

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

         งบประมาณ 
หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 

ศพจ.เพชรบูรณ์ 331,900 295,815.40 36,084.60 89.13 

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 
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 งบประมาณ 
หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 

ศพจ.เพชรบูรณ์ 44,500 34,250 10,250 76.97 

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 35 

4. ให้กำรรับรองมำตรฐำนฟำรม์ (GAP กรมประมง) - - 35 10 

       งบประมาณ 
หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 

ศพจ.เพชรบูรณ์ 205,100 142,400.88 62,699.12 69.43 

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

       



- 5 - 
 

 งบประมาณ 
หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 

ศพจ.เพชรบูรณ์ 40,000 30,720 9,280 76.80 

8. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร   

หน่วยงำน กิจกรรม 
แผนรวมกำร
ปฏิบัติงำน 

ผลกำรปฏิบตัิงำน 

ศพจ.เพชรบูรณ ์ - ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
- รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 140 รำย 140 รำย 
- รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรุน่ใหม่เข้ำร่วมโครงกำรฯ (อำยุ 17-45 ปี) 15 รำย 15 รำย 
- ประเมินศักยภำพของเกษตรกรก่อนเข้ำร่วมโครงกำรและกำรประเมินควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำศักยภำพ 155 รำย 155 รำย 
- ฝึกอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และทักษะด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำจืดเพื่อพัฒนำศักยภำพเกษตรกรทั่วไป 140 รำย 140 รำย 
- กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่เกษตรในรูปแบบ Coaching 15 รำย - 
-  ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สตัว์น้ ำจืดให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ (รำยละ 
2,000 ตัว) 

280,000 ตัว 280,000 ตัว  

- ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สตัว์น้ ำจดืให้เกษตรกรรุ่นใหม่ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ 
(รำยละ 2,000 ตัว) 

30,000 ตัว - 

- ส่งเสริมกำรพัฒนำน ำเทคโนโลยมีำประยุกต์ใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผลิต กำรบริหำรจดักำรและกำรตลำดแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนำให้เป็นเกษตรกร
ต้นแบบ 

4 รำย - 

- ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรทั่วไป 140 รำย - 
-  ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรรุ่นใหม ่ 15 รำย - 

        งบประมาณ 
หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 

ศพจ.เพชรบูรณ์ 182,100 111,615 70,485 61.29 

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

ประเภท ต่ออำยุ ฟำร์มใหม ่ ติดตำม ตรวจวิเครำะห์ปจัจัยกำร
ผลิต 

สุ่มเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ 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 283,100 194,998.98 88,101.02 68.88 
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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. อนุบำลปลำหรือเลี้ยงปลำเพื่อจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เข้ำกองทุน
ธนำคำร 

- - - - 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

2. ปล่อยพันธุส์ัตว์น้ ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสตัว์น้ ำในแหล่งน้ ำชุมชน
เป้ำหมำยโครงกำรฯ  

- - - - 80,000 ตัว 20,000 ตัว 

3. ประเมินผลผลติสัตว์น้ ำก่อนปลอ่ย และตดิตำมกำร
เจริญเติบโตของสัตว์น้ ำหลังปล่อยทุก 2 เดือน 

- - - - 3 ครั้ง 2 ครั้ง 

4. จับสตัว์น้ ำขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีกำรประเมินผลจับและมูลค่ำ
สัตว์น้ ำท่ีจับใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำชุมชนเป้ำหมำยโครงกำรฯ 

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

        งบประมาณ 
หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 

ศพจ.เพชรบูรณ์ 103,500 78,872.50 24,627.50 76.21 

11. สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ (แผนเกษตรยั่งยืน) 
กิจกรรม หน่วยวัด แผน ผล 

สนับสนุนปัจจัยกำรผลติ 
(พันธุ์ปลำกินพืชขนำด 5 เซนตเิมตร 24,000 ตัว) 

รำย 16 16 

ตรวจประเมินฟำร์ม (อินทรีย์) รำย 9 9 
        งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 84,000 13,750.58 70,249.42 16.36 

12. บุคลากรภาครัฐ    
         งบประมาณ 

หน่วยงำน/กิจกรรม งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
-ค่ำตอบแทน 
-ค่ำใช้สอย 

4,867,730 
148,620 

4,867,727 
147,986 

3 
634 

99.99 
99.57 

รวม 5,016,350 5,015,713 637 99.99 

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 3,681,449 1,061,900 1,022,273.33 922,604 110.80 96.27 

 มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ 
 นายสมพงษ์ การเพ่ิม    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ 

      เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ขอรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนสิงหำคม 2564 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดชัยภูมิได้ด ำเนินงำนกิจกรรมและโครงกำรที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบเป็นไปตำมแผน และผลที่ก ำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว อุปสรรคและปัญหำไม่มี 

       มติที่ประชุม  รับทรำบ      
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4.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 

นายชูศักด์ิ เณรเลียบ  ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 

 เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจืดเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ (สระบุรี)  
ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนสิงหำคม 2564 ให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี ้
         แผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

1.จัดระเบยีบกำรท ำประมง 14 ครั้ง  12 ครั้ง 

2.ป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรท ำประมงผดิกฎหมำย 11 ครั้ง 7 ครั้ง 

3.จัดเวทีกำรมสี่วนร่วมของชุมชน 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

4.เสริมสร้ำงกำรมสี่วนร่วมของชุมชนในเขตน่ำนน้ ำภำยใน ๑ ชุมชน 1 ชุนชน 
         สรุปผลคดีการประมง จ านวน 30 คดี  2 ราย ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 

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

เรือประกอบเครื่องยนต ์ 4 2 รำย 

อวนทับตลิ่ง/ล้อม 11 15 ผืน 

อวนลำก - 1 ผืน- 

กระแสไฟฟ้ำ - - 

เขตพื้นท่ีรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ - - 

แหสวรรค ์ 5 17 ปำก 

โพงพำง 5 33 ปำก 

ลอบพับ 1 6 ผืน 

ลอบตั้ง ประกอบอวนกำงกั้น - - 

ลอบนอน ประกอบอวนกำงกั้น - 2 ลูก 

ข่ำย 3 137 ผืน 

เบ็ด 1 13 คัน 

รายละเอียดผลคดีและผู้กระท าความผิด  
ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบประจ ำปีงบประมำณ 2564 เดือน ตุลำคม 2563 – สิงหำคม 2564 

พื้นที่ในกำรจับกุม จ ำนวนคด ี ผู้กระท ำผิด (รำย) 

จังหวัดสระบุร ี 10 - 

จังหวัดลพบุร ี 15 2 

จังหวัดเพชรบูรณ ์ 5 - 
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รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรม ได้รับ
งบประมำณ 

ใช้จ่ำย
งบประมำณ 

คงเหลือ 

(ณ. 29 ก.ค. 
64) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

หมำย
เหต ุ

๑.จัดระเบยีบกำรท ำประมง 145,500 145,500 0 100  

2.แก้ไข (IUU) 156,000 102,000 54,000 65.38  

๒.อ ำนวยกำร 57,640 29,988 27,652 52.03  

๕.เสริมสร้ำงกำรมสี่วนร่วมฯ 84,000 69,000 15,000 82.14  

๗.ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 0 0 0   

8.จ้ำงเหมำ 180,000 150,000 30,000 83.33  

๘.ค่ำสำธำรณูปโภค 45,135.62 35,932.36 9,203.26 79.61  

รวมทั้งสิ้น 668,275.62 532,420.36 135,855.26 79.67  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

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

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

4.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
นายบญุส่ง พานชัยภูมิ  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
 เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำเดือนสิงหำคม 2564 ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
1.1 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง เดือนสิงหำคม 2564  จ ำนวน 165 รำย 

กิจกรรม เป้าหมาย วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครือข่ำยเกษตรกร 
แบบมีส่วนร่วม 
1. อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ ์
  
2. อ ำเภอหล่มสัก 
3. อ ำเภอหนองไผ ่
4. อ ำเภอหล่มเกำ่ 
5. อ ำเภอชนแดน 
6. อ ำเภอวังโป่ง 
7. อ ำเภอศรีเทพ 
8. อ ำเภอเขำค้อ 
9. อ ำเภอบึงสำมพัน 
10. อ ำเภอวิเชียรบรุ ี

 
 
 

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

   
 
 
16 กรกฎคม 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)  
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  
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่นำงสมจิตร พลูเมือง  
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่นำงศิริพรรณ กลมเกลี้ยง  
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                1.2 กิจกรรมพัฒนำเกษตรอินทรีย์ด้ำนประมง 
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 

โดยด ำเนินกำรมอบปัจจัยกำรผลิต
แล้วเสร็จครบทั้ง 16 รำย ในพื้นที่
เป้ำหมำย อ.ศรีเทพ 3 รำย,    
อ.วิเชียรบุรี 6 รำย  
อ.วังโป่ง  1 รำย,    
อ.หล่มเก่ำ  3 รำย, อ.เมือง
เพชรบูรณ์ 3 รำย 

 
รำยละ 
2 ครั้ง 
**ส่ง 

Pre-test 

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 
** ด ำเนินกำรเรยีบร้อยตำมเปำ้หมำย 

 

          ทั้งนี ้จะมีกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรจำกมำตรำฐำน SL ให้ยกระดับเป็น GAP ในปีงบประมำณต่อไป และเป้ำหมำยแต่ละ
อ ำเภอคงเดิมไว้ก่อนในปีถัดไป 
3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

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

 
1 แปลง 

 
1 แปลง 

 
 

41 รำย/4 ครั้ง 
 

41 รำย 
 

1 แปลง 
 

41 รำย 
 

12 ครั้ง 

 
ก ำลังด ำเนินกำร 

 
1 แปลง 

 
 

41 รำย/3 ครั้ง 
 

41 รำย 
 
- 
 

41 รำย 
 

8 ครั้ง 

 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 3 เมื่อ
วันท่ี 8 เม.ย.64 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ล้าดับ รายการ 
ข้อมูลปีงบประมาณ 2563 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ ปี 
63 หลังเข้าร่วมโครงการปี 64 การเปลีย่นแปลง คิดเป็นร้อยละ 

1 อัตราการปล่อย (ตัว/ไร่) 4,061 4,098 -37 -15.90 

2 ระยะเวลาการเลี้ยง (เดือน) 12 12 - - 

3 ผลผลติเฉลีย่/ไร่ (กก./ไร่) 801.54 896.15 94.61 11.80 

4 ขนาดผลผลิต (กก./ตัว.) 0.21 0.19 0.02 9.52 

5 อัตรารอด (%) 60.91 72.62 11.71 19.23 

6 ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่าย (บาท/กก.) 37.47 42.05 4.58 12.22 

7 รายได้ทั้งหมด/ไร่ (บาท/ไร่) 30,118.29 37,682.19 7,563.90 25.11 

8 ต้นทุน/ไร่ (บาท/ไร่) 7,173.27 6,549.81 -623.46 -8.69 

9 ก้าไร/ไร่ (บาท/ไร่) 22,945.03 31,132.38 8,187.35 35.68 

12 ต้นทุน/กก. (บาท/กก.) 8.95 7.31 1.64 -18.32 

13 ก้าไร/กก. (บาท/กก.) 28.63 34.74 6.11 21.34 

4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
กิจกรรม แผน ผล หมำยเหต ุ

1. พัฒนำแปลงเรยีนรูด้้ำนกำรประมง 
    1.1 ศูนย์หลัก 
    1.2 ศูนย์เครือข่ำย 77 ศูนย ์
          1) รำยเดิม (6 : 1) 
          2) รำยใหม่ (1 : 1) 
2. พัฒนำฐำนเรยีนรู้และหลักสูตรด้ำนกำรประมง 
3. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลติด้ำนกำรประมง  (100 รำย/ ศพก.) 
4. ร่วมจดักิจกรรมวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร  (Field day) 
5. สนับสนุนภำรกิจงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล/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 
7 ครั้ง (หล่มสัก) 

7 ศูนย ์

พัฒนำแปลงเรียนรู้ด้ำน
กำรประมงรำยใหม่ ปี 64 
เป้ำหมำย11 ศูนย์ 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ได้แก่ 
อ ำเภอเมืองเพชรบรูณ์, 
อ ำเภอหนองไผ่, อ ำเภอ
หล่มเก่ำ, อ ำเภอศรีเทพ, 
อ ำเภอวิเชียรบรุี, อ ำเภอ
บึงสำมพัน,อ ำเภอหล่มสัก,
อ ำเภอชนแดน,อ ำเภอวัง
โป่ง,อ ำเภอน้ ำหนำว และ
อ ำเภอเขำค้อ 

5. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

1. จัดตั้งคณะกรรมกำรประมง
โรงเรียน 
 
2. ปล่อยพันธุส์ัตว์น้ ำในบ่อดิน 
 
3. แนะน ำและส่งเสรมิกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

รำย 
 
 
แห่ง 
 
ครั้ง 

10 
 
 

1 
 

6 

- ด ำเนินกำร
เดือน ธันวำคม 

2563 
1 
 

11 

ด ำเนินกำรส่งมอบปัจจยักำรผลติดำ้นประมง อำทิ 
พันธุ์กบ จ ำนวน 1,000 ตัว, ปลำดุกอุยเทศ 
จ ำนวน 2,000 ตัว, ปลำนลิ จ ำนวน 500 ตัว 
อำหำรปลำดุก จ ำนวน 4 กระสอบ, อำหำรกบ 
จ ำนวน 2 กระสอบ และ แห จ ำนวน 1 ปำก   
ครั้งท่ี 1  24 มิถุนำยน 2564 
ครั้ง  2 17 สิงหำคม 2564 
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กำรด ำเนินงำน  
วันท่ี 17 สิงหำคม 2564 มอบปัจจัยกำรผลิตด้ำนประมงเพิ่มเติมอำหำรปลำดุก 1 กระสอบ และอำหำรกบ 1 กระสอบ 
วันที่ 23 สิงหำคม 2564 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กุมำรี ทรงติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน ตำมพระรำชด ำริ  โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งตะแบก 
ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) กำรนี้ ทรงรับฟังรำยงำนข้อมูล
พื้นฐำนและผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ กำรรำยงำนผลกำรเรียนและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ จำกนั้น
ทรงทอดพระเนตร กิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย กำรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้องพยำบำล กิจกรรมโครงกำร
เกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน อำทิ ประมง ปศุสัตว์ พืชผักไม้ผล และกิจกรรมกำรฝึกอำชีพนักเรียน  โดยส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  
ได้สนับสนุนกิจกรรมประมงโรงเรยีนฯ โดยเข้ำไปประชุมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรประมงโรงเรียนพร้อมท้ังถ่ำยทอดองค์ควำมรูห้ลกัสตูร 
"กำรเลี้ยงปลำในบ่อโรงเรียน“ และส่งมอบปัจจัยกำรผลิตด้ำนประมง อำทิ พันธุ์กบ จ ำนวน 1,000 ตัว, ปลำดุกอุยเทศ จ ำนวน 2,000 
ตัว, ปลำนิล จ ำนวน 500 ตัว อำหำรปลำดุก จ ำนวน 4 กระสอบ, อำหำรกบ จ ำนวน 2 กระสอบ และ แห จ ำนวน 1 ปำก  ให้กับทำง
โรงเรียน เพื่อนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ และน ำผลผลิตที่ได้มำเป็นอำหำรกลำงวัน ต่อไป 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 

กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ
1. คัดเลือกเกษตรกรโดยใช้ฐำนข้อมูลพื้นท่ี
เป้ำหมำยและรำษฎรที่ไดร้ับอนุญำต (ข้อมูลจำก
กรมส่งเสรมิสหกรณ์) 
2. ช้ีแจงรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ให้
เกษตรกรและส่งเสริมองค์ควำมรูด้้ำนกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ 
3. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตใหเ้กษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ 
4. ติดตำมและให้ค ำแนะน ำ 

รำย 
 
 

ครั้ง 
 
 

รำย 
 

รำย 

31 
 
 

1 
 
 

31 
 

31 

31 
 
 

1 
 
 

31 
 

31 

เกษตรกรผู้มรีำยชื่ออนุมัติเป็นผู้ครอบครอง
ที่ดินในพ้ืนป่ำสงวนแห่งชำติ  
“ป่ำห้วยน้ ำโจน และป่ำวังสำร” ต ำบลวัง
ชมพู และต ำบลห้วยสะแก อ ำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวดัเพชรบูรณ ์
 

6.1 ผลผลิต 
 ปลำดุก  ผลผลิตที่จับได้ มีผลผลิตเฉลี่ย ประมำณ 100 – 200 กิโลกรัม/รำย 
 กบ  ผลผลิตที่จับได้  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 ำเภอเมืองเพชรบรูณ์ จ ำนวน 4 รำย 
อ ำเภอหลม่เก่ำ จ ำนวน 9 รำย 
อ ำเภอหลม่สัก จ ำนวน 5 รำย 
อ ำเภอบึงสำมพัน จ ำนวน 2 รำย 
อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 8 รำย 
อ ำเภอวิเชียรบรุี จ ำนวน 3 รำย 
อ ำเภอศรีเทพ จ ำนวน 3 รำย 
อ ำเภอหนองไผ่ จ ำนวน 2 รำย 

รำย 36 36 
ข้อมูลผลผลิต 
- ประเมินผลผลติรวม 4,432 กิโลกรัม 
- ผลผลิตเฉลี่ยรำยละ 233 กิโลกรัม 
- จ ำหน่ำยกิโลกรัมละ 60 บำท 
 - รำยได้เพิม่ขึ้น 6,540  บำท/รำย 
ด้ำนกำรเลี้ยง เกษตรกรมคีวำมรู้ในกำรเลีย้งสัตว์น้ ำ 
และมผีลผลติด้ำนกำรเลี้ยงรวมถึงรำยได้เพิ่มมำกขึ้น 
ด้ำนปัญหำอุปสรรค พื้นที่ห่ำงไกล และประสบภัย
แล้ง  
ในเดือน ก.ค.64 ไมม่ีกำรด ำเนินกำร 
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8. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร   (เป้ำหมำย 8,583 รำย) 

 

ภาค/จงัหวดั 

ข้อมูลเกษตรกร 
 

เล้ียงแบบยงั
ชีพ-ปลาน ้ าจืด 

พ้ืนท่ีเล้ียง (ไร่) 
เล้ียงแบบ

พาณิชย-์ปลาน ้ า
จืด 

พ้ืนท่ีเล้ียง 
(ไร่) 

รวม (ไร่) 
บุคคล
ธรรมดา 

นิติ
บุคคล 

รวม 

เพชรบูรณ์ 8,519 13,341.29 299 2,773.54 16,115.53 8,794 3 8,773 

 เมืองเพชรบูรณ ์ 1,676 3,241.84 178 2,395.25 5,667.09 1,837 1 1,838 

    ชนแดน 643 763.509 2 1.25 764.759 645 0 645 

    หล่มสัก 1,025 1,247.46 39 95.75 1,343.21 1,070 0 1,070 

    หล่มเก่ำ 1,993 1,334 1 6 1,339.72 1,989 0 1,989 

    วิเชียรบุรี 730 996.66 37 160.75 1,157.41 767 1 768 

    ศรีเทพ 735 759.125 3 7 750.0625 738 0 738 

    หนองไผ่ 618 3,399.59 21 48.1925 3,447.79 640 0 640 

    บึงสำมพัน 347 856.55 16 37.872 894.422 362 1 363 

    น้ ำหนำว 16 19.75 0 19.75 19.75 16 0 16 

    วังโป่ง 388 445.0225 2 1.725 1.725 387 0 387 

    เขำค้อ 348 278.0525 0 0 278.0525 343 0 343 

    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 

ข้อมูลประจ าเดือน สิงหาคม 2564 
อ ำเภอ ต่ออำยุ ขึ้นทะเบียนรำยใหม ่ รวม หมำยเหต ุ

หนองไผ ่ - 12 12 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
หล่มสัก 5 6 6 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

ชนแดน - 5 5 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 

9. โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง 
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10. ความก้าวหน้าความมั่นคงด้านอาหาร 

 
 

10. โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีเพชรบูรณ์ (มก.พช) 
กำรมอบใบรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์วิถีเพชรบูรณ์ให้แก่เกษตรกรที่ท ำเกษตรอินทรีย์ (มก.พช) เป้ำหมำย 16 รำย 

ข้อมูล ณ วนัท่ี เดือน สิงหำคม 2564   (เป้ำหมำย 16 รำย ตั้งแตเ่ดือน ตุลำคม 2563-30 กันยำยน 2564) 

เดือน ที ่ ช่ือ - สกุล หมำยเลข ด้ำน 
กุมภำพันธ ์ 1 นำงบุญจันทร์ แผนฉลำด 6701-3-0001 ด้ำนประมง (ปลำ) 

  2 นำงสำววิจิตรำ กระทู ้ 6701-3-0002 ด้ำนประมง (ปลำ) 
มีนำคม 3 นำยสัญญำ กองสังข ์ 6701-3-0003 ด้ำนประมง (ปลำ) 

  4 นำยพรชัย กันยำประสิทธ์ิ 6701-3-0004 ด้ำนประมง (ปลำ) 
เมษำยน 5 นำยวินัย สีมำก 6701-3-0005 ด้ำนประมง (ปลำ) 

  6 นำยขจร นำมวงค ์ 6701-3-0006 ด้ำนประมง (ปลำ) 
พฤษภำคม 7 นำงสำววรำภรณ์  นลิำมำ 6701-3-0007 ด้ำนประมง (ปลำ) 

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

มิถุนำยน 9 นำยสีทน น้อยมำตร 6701-3-0009 ด้ำนประมง (ปลำ) 
  10 นำยโหรี เพ็ชรนลิ 6701-3-0010 ด้ำนประมง (ปลำ) 

กรกฎำคม 11 นำยศิรพงษ ์ปำลำ 6701-3-0011 ด้ำนประมง (ปลำ) 
  12 นำยประทุม เพลงวงค์ 6701-3-0012 ด้ำนประมง (ปลำ) 

สิงหำคม 13 นำยประมวล หงส์ปสัสำ 6701-3-0013 ด้ำนประมง (ปลำ) 

  14 นำยปรีชำ เฉิดวิจติร 6701-3-0014 ด้ำนประมง (ปลำ) 
กันยำยน 15     

  16       

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

4.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นางสาววิมลรัตน์  พิมพา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำเดือนสิงหำคม  2564 ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังนี ้
1. โครงการธนาคารสินค้าสัตว์น้ า (แหล่งน้ าเก่าปี 2561) เปิดตกปลำ เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 เวลำ 16.00 น.  

ถึง วันท่ี 4 เมษำยน 2564 รำยได้ 25,000 บำท 
     2. แผนปฏิบัติการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน 
        2.1 โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  แผน 11 ครั้ง ผล 2 ครั้ง  โดยมีเกษตรกรรับบริกำร 

160 รำย และเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จึงได้มีเลื่อนจัดกิจกรรมออกไป จ ำนวน 8 ครั้ง  
              2.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ แผน 4 ครั้ง ผล 3 ครั้ง โดยมีเกษตรกรรับบริหำรจ ำนวน 255 รำย และเนื่องจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19 จึงได้มีเลื่อนจัดกิจกรรมออกไปไม่มีก ำหนด 
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          3. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2564(1 ต.ค. 63 ถึง 15 ส.ค. 64) ได้รับจัดสรร  
พันธุ์สัตว์น้ ำจืด 4,880,554 ตัว และพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม 1,200,000 ตัว ข้อมูลลตั้งแต่เดือน ตุลำคม 2563 -สิงหำคม 2564 จ ำนวน
แหล่งน้ ำ 404 แห่ง จ ำนวนสัตว์น้ ำท่ีปล่อย 6,080,554 ตัว 
 

 ทั้งนี้ ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรรพันธุ์สัตว์น้ ำจำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ 
ปี 2564 (ธ.ค. 2563 – ส.ค. 2564) ดังนี้  

    - กุ้งก้ำมกรำม อ ำเภอละ 100,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,100,000 ตัว  
    - พันธุ์ปลำ อ ำเภอหลัก  200,000 ตัวอ ำเภอรอง 150,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 2,000,000 ตัว   
    หมายเหตุ : ได้รับครบถ้วนทุกอ ำเภอเรียบร้อยแล้ว 

           4. ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นก่อนเสนอคณะกรรมกำรประมงประจ ำ
จังหวัดเพชรบูรณ์พิจำรณำเพื่อประกำศเป็นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 รับฟังควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 
แห่ง 2 อ ำเภอ (ชนแดน,หล่มสัก) โดย ยกเลิกประกำศฯ 6 แห่ง เห็นชอบประกำศฯ 1 แห่ง  

    หมายเหต : ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 
16 มีนำคม 2564 และได้ก ำหนดเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
สัตว์น้ ำ และขออนุมัติต่อรัฐมนตรีต่อไป 
           5. แผนการส ารวจสถิติการประมง  

5.1 จำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ    แผน  275 รำย   ผล 285 รำย 
5.2 จำกแหล่งเลี้ยง    แผน 945  รำย   ผล 953 รำย  

     6. ข้อมูลการสัตว์น้ าควบคุม  
        6.1 กุ้งก้ำมแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ผู้ประกอบกิจกำร 247 รำย เลิกเลี้ยงร้อยละ 65.10 (เมื่อเทียบกับปี 2561) 

  6.2 จระเข้น้ ำจืด   แจ้งครอบครอง 7 รำย จ ำนวน 452 ตัว 
  6.3 ตะพำบหรือปลำฝำ  แจ้งครอบครอง 2 รำย  จ ำนวน 474 ตัว 

           7.  ข้อมูลผู้ประกอบการเครื่องมือท าการประมง 
    ประมงอ ำเภอด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้แก่ผู้ประกอบกำรทั้งหมด 26 ร้ำน  

                - อ ำเภอหล่มสัก 5 ร้ำน, อ ำเภอวิเชียรบุรี 3 ร้ำน, อ ำเภอศรีเทพ 4 ร้ำน, อ ำเภอชนแดน 5 ร้ำน,  อ ำเภอวังโป่ง 1 ร้ำน, 
อ ำเภอหล่มเก่ำ 5 ร้ำน, อ ำเภอหนองไผ่ 4 ร้ำน 

          8. ผู้ขึ้นทะเบียนชาวประมง (ทบ.3) จ ำนวน 3,301 รำย 

          9. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  
     จ ำนวน 22 กลุ่ม คือ ด้ำนประมงน้ ำจืด 13 กลุ่ม, ด้ำนกำรเพำะเลี้ยง 6 กลุ่ม, ด้ำนกำรแปรรูป 3 กลุ่ม 

          10. อุทกภัย 2564 (เกิดภัย 6 เม.ย. 64)  

     ควำมเสียหำย : 1 อ ำเภอ  (อ ำเภอหล่มสัก)  1 ต ำบล (ต ำบลลำนบ่ำ) เกษตรกร  1 รำย  พื้นที่  2.75 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ   
11,618.75 บำท เกษตรกรได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ( 9 ก.ค. 64) 

           11. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไข 
ระยะเวลา กิจกรรม บัญชีของกลาง 

ก่อนฤดูน้ ำแดง1 ต.ค. 63 ถึง 31 พ.ค. 64 
 

1. ได้ประชำสัมพันธ์ห้ำมใช้เครื่องมือท ำกำรประมงที่ผิด
กฎหมำย และห้ำมท ำกำรประมงบริเวณที่รกัษำพันธุ์สตัว์
น้ ำ 
2. ตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิด ตำม พ.ร.ก.
กำรประมง พ.ศ. 2558 จ ำนวน 29 ครั้ง แจ้งควำมลง
บันทึกประจ ำวันไว้เป็นหลักฐำน จ ำนวน 13 ครั้ง, 

1. โพงพำง 37 ปำก  
2. ไอ้โง่ 10 ลูก   
3. เบ็ดไม้ไผ่/เบ็ดชิงหลิว 62 คัน 
4. เบ็ดฝรั่ง 18 คัน 
5. ข่ำย 196 ปำก   
6. ลอบยืน 4 ลูก   
7. ท่ีดักกุ้งฝอย 90 ลูก  
8. จั่น 4 ลูก 
9. เบ็ดรำว 17 เส้น  
10. แห 1 ผืน   
11. เรือไฟเบอร์ 1 ล ำ  
12. ลอบนอน 2 ลูก 

ฤดูน้ ำแดง1 มิ.ย. ถึง 31 ส.ค. 64 1. ปิดป้ำยประชำสัมพันธ์ห้ำมท ำกำรประมงช่วงฤดูน้ ำ
แดง จ ำนวน 11 แห่ง พื้นที่ 11 อ ำเภอ 
2. ตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิด ตำม พ.ร.ก.
กำรประมง พ.ศ. 2558 จ ำนวน 30 ครั้ง แจ้งควำมลง
บันทึกประจ ำวันไว้เป็นหลักฐำน จ ำนวน 13 ครั้ง 
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 12. ควบคุมด้านการประมง 
12.1  ควำมคืบหน้ำคดีประมง  

               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 ำส่ง
ผู้ต้องหำ ณ สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอหนองไผ่ เมื่อวันท่ี 12 ตุลำคม 2563 โดยอำยัดและเก็บรักษำของกลำงในกำรกระท ำควำมผิดไว้ใน
ฟำร์มเลี้ยงของจ ำเลย ตำลทองรีสอร์ท หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจระเข้น้ ำจืดคละเพศ จ ำนวน
ประมำณ 12 ตัว ผลคดีตำมค ำพิพำกษำศำลจังหวัดวิเชียรบุรี คดีหมำยเลขด ำที่ อ.779/63 คดีหมำยเลขแดงที่ 111/64  จ ำเลยมี
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2562 กำรกระท ำของจ ำเลยเป็นควำมผิดหลำยกรรมต่ำงกัน ให้ลงโทษทุก
กรรมเป็นกระทงควำมผิดไปตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 91 ฐำนมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญำต จ ำคุก 
1 ปี และปรับ 100,000 บำท ฐำนเพำะพันธ์ุสัตว์ป่ำคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญำต จ ำคุก 8 เดือน และปรับ 60,000 บำท และฐำนมีไว้
ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญำต 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  

      12.2 ควำมคืบหน้ำคดีประมง 
                          ผลคดีควำมผิดต่อพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 
                          ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด ำเนินกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษ นำยสุวิทย์ สอนชำ คดีอำญำที่ 359/2563 
คดีด ำที่ อ.144/64 ใช้หรือมีไว้ในครองครองเพ่ือใช้ซึ่งเครื่องมือไอ้โง่หรือลอบพับ เมื่อวันท่ี 22 เมษำยน 2563 ขณะนี้ อัยกำรวิเชียรบุร ี
ส่งฟ้องเรียบร้อยแล้ว ศำลนัดสืบพยำนเพิ่มเติม วันท่ี 19 เมษำยน 2564 (เนื่องจำกจ ำเลยปฏิเสธข้อกล่ำวหำ) จำกกำรโทรสอบถำมวันท่ี 
ศำลจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 21 มิถุนำยน 2564 เวลำ 11.45 น. ศำลนัดสืบพยำนอีกครั้งวันที่ 14-15 ตุลำคม 2564 
       12.3 คดีประมง ร้องทุกข์กล่ำวโทษ ( 8 กรกฎำคม 2564) 
                         เนื่องจำกได้รับรู้เรื่องรำวกำรเผยแพร่ข้อมูลกำร ท ำกำรประมงด้วยเครื่องมือย่อขันช่อ บริเวณเขตพื้นที่รักษำพันธุ์
สัตว์น้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเล็ง ต ำบลโคกปรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่ำนช่องทำง Facebook ส ำนักงำนประมงจังหวัด
เพชรบูรณ์ จำกกำรแชร์ข้อมูล File ภำพขณะท ำกำรประมง ในวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เวลำ 16.00 น. ของผู้ใช้ Facebook นำมว่ำ 
คน วิเชียร เบอร์โทรศัพท์ 09-3143-9470 (ข้อมูลจำกกำรสนทนำด้วยวิธีกำรโทรสอบถำมผ่ำนช่องทำง Facebook (วันที่ 5 
กรกฎำคม 2564 เวลำ 17.00 น) ซึ่งจำกภำพกำร ท ำกำรประมงดังกล่ำว ฯ นั้น เป็นกำรกระท ำอันควรเช่ือได้ว่ำเป็นกำรกระท ำผิดตำม
พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) มำตรำ 56 ห้ำมมิให้ผู้ใด
จับสัตว์น้ ำในเขตพื้นท่ีรักษำพันธ์สัตว์น้ ำ ยังไม่มีควำมคืบหน้ำ ก ำลังติดตำมผู้ใช้ Facebook นำมว่ำ คน วิเชียร  

13. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเน่ืองในวันส าคัญ 
      13.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  เมื่อ 4 มิ.ย. 64  

ณ แหล่งน้ ำหนองขำม อ.หล่มสัก   
      13.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสนิทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 23 ก.ค. 64  แหล่งน้ ำกุฏิพระ อ.ชนแดน 
      13.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  เรียบร้อยแล้ว  

เมื่อ 10 ส.ค. 64 คูเมืองวัดบึงศรีเทพรัตนำรำม อ.ศรีเทพ 
      13.4 วันประมงแห่งชำติ ก ำหนดจัด 21 ส.ค. 64  
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          14. ราคาสัตว์น้ า ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 

 
 
งานอื่น ๆ 

 1) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์  มอบพันธุ์สัตว์ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อไทย 
เพื่อด ำเนินโครงกำรส่งเสรมิปรับปรงุแก้ไขอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยจั๊กจั่น ต ำบลบ่อไทย อ ำเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 20,000 ตัว ประกอบด้วยปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 10,000 ตัว และปลำนวลจันทร์เทศ จ ำนวน 
10,000 ตัว และมอบให้ตัวแทนแหล่งน้ ำสำธำรณะจำกอ ำเภอชนแดน จ ำนวน 9 แห่ง พื้นที่ประมำณ 90 ไร่ จ ำนวน 95 ,000 ตัว 
ประกอบด้วย ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 66,000 ตัว และปลำนวลจันทร์เทศ จ ำนวน 29,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ เพิ่มแหล่งอำหำรโปรตีนจำกสัตว์น้ ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้ำงอำชีพเพิ่ม
รำยได้ให้ชุมชนต่อไป 

 2) ร่วมกับประมงอ ำเภอศรีเทพ ด ำเนินกำรก ำกับ ดูแล เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกกรมชลประทำน เพื่อขอท ำกำรประมง
เพื่อประโยชน์ทำงวิชำกำร ในบริเวณเขตท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษำโครงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำนำ
ง่ัว ต ำบลนำง่ัว อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกำรเก็บตัวอย่ำงข้อมูลด้ำนนิเวศวิทยำทำงน้ ำในพื้นที่โครงกำร เพื่อศึกษำ
สถำนภำพนิเวศวิทยำทำงน้ ำด้ำนควำมหลำกหลำยของชนิดและปริมำณของสัตว์น้ ำและสิ่งมีชีวิตในน้ ำ ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์
ตอนสัตว์ สัตว์หน้ำดิน ปลำ และพืชน้ ำ ไม้น้ ำ 

 3) ร่วมส่งมอบปัจจัยกำรผลิตด้ำนประมง โครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งประกอบด้วย  พันธุ์ปลำนิล ขนำด 
5-7 เซนติเมตร จ ำนวน 700 ตัว/รำย และอำหำรปลำกินพืชขนำดใหญ่ จ ำนวน 20 กิโลกรัม/รำย ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ ำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จ ำนวน 4 รำย โดยมี ว่ำที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพบปะช้ีแจงโครงกำรและร่วมมอบปัจจัยกำรผลิต 
ให้แก่เกษตรกรพื้นที่อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ ำนวน 4 รำย ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ต ำบลสะเดียง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 4) ออกปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้ฝ่ำฝืน แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และ พระรำชก ำหนดกำรประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ได้ตรวจพบผู้ลักลอบใช้เครื่องมือท ำกำรประมงประเภท ลัน (ดักปลำช่อน) จ ำนวน 4 ลูก และตุ้มกุ้ง 29 
อัน เป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย บริเวณเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหนองเกำะ ท้องที่ต ำบลนำเกำะ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้ท ำ
กำรประมงแล้วหลบหนีไป จึงได้ท ำกำรตรวจยึดน ำส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน ณ สถำนีต ำรวจภูธรหล่มเก่ำ เพื่อด ำเนินคดีต่อไป  

     ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และ พระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) มำตรำ 56 ห้ำมมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ ำในเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ บทก ำหนดโทษ มำตรำ 138 ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 
56 ต้องระวำงโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บำท หรือปรับจ ำนวนห้ำเท่ำของมูลค่ำสัตว์น้ ำที่ได้จำกกำรท ำประมง แล้วแต่จ ำนวนใดจะสูง
กว่ำ 

 5) ออกปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้ฝ่ำฝืน พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และ พระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ณ แหล่งน้ ำหนองเกำะ (บ่อ 1,2 และ 3) หมู่ที่ 1 ต ำบลนำเกำะ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปรำกฎไม่พบ
ผู้ฝ่ำฝืนกระท ำควำมผิด 

 6) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบกำรตำยของปลำบริเวณอ่ำงเก็บน้ ำ
ห้วยป่ำเลำ ต ำบลป่ำเลำ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำกกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำบริเวณริมตลิ่งมีปลำตำย จ ำนวนพอประมำณ 
ส่วนใหญ่เป็นปลำนิล ลักษณะซีด เปื่อย น่ำจะตำยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และพบซำกแพลงก์ตอน(สำหร่ำยขนแมว)ลอยอยู่ตำมแนวริมตลิ่ง 
ผลตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำน้ ำ ปรำกฏว่ำมีค่ำ pH =  8, DO = 7.5, Alkalinity = 153, hardness = 200, Ammonia = 0.1 และ 
Nitrite = 0  ซึ่งสำเหตุกำรตำยของสัตว์น้ ำบริเวณอ่ำงเก็บน้ ำห้วยป่ำเลำในครั้งนี้ น่ำจะเกิดจำกเพิ่มจ ำนวนของแพลงก์ตอนพืชจ ำนวนมำก
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พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ อำกำศร้อนและฝนตกในช่วงเวลำกลำงคืนของวันที่ 16 สิงหำคม 2564) จึงท ำให้แพลงก์ตอน
พืชที่เพิ่มจ ำนวนมำกแล้วตำยลงกระทันหัน เกิดแก๊สพิษและขำดอำกำศ ส่งผลให้ปลำในแหล่งน้ ำดังกล่ำวตำย 

 7) ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ประชำชนในพื้นท่ีต ำบลห้วยไร่ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ 
เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ ำสำธำรณะ จ ำนวน 200 ,060 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน100 ,000 ตัว พันธุ์ปลำ
ตะเพียนทอง จ ำนวน 10 0,000 ตัว และปลำบึก 60 ตัว ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยขอนแก่น ต ำบลห้วยไร่  อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
เป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร และเพิ่มพูนปริมำณสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น รวมทั้งเป็นกำรปลูกฝังให้ประชำชนและ
เยำวชนได้ตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และมีอำหำรโปรตีนจำกสัตว์น้ ำ ไว้บริโภคมำกขึ้น 

 8) ออกปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้ฝ่ำฝืน แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และ พระรำชก ำหนดกำรประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ณ คลองชลประทำน ต ำบลสักหลง อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบเครื่องมือท ำกำรประมงที่ผิด
กฎหมำย จ ำนวน 3 รำยกำร (1) ไอ้โง่  จ ำนวน 1 ลูก (2) โตงเตง จ ำนวน 1 ปำก (3) โพงพำง จ ำนวน 1 ปำก จึงได้ด ำเนินกำรรื้อถอน/ท ำลำย 
และน ำของกลำง ส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวันไว้เป็นหลักฐำน ณ สถำนีต ำรวจภูธรหล่มสัก เพื่อด ำเนินคดีต่อไป 
             มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
 

      4.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน 

สิงหำคม  2564  ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 
          รำยงำนงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิก-จ่ำย (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหำคม  2564) 
    1.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

1.1.โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำน 
- งบประมำณที่ได้รับ 205,452.01 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 174,217.65 บำท คงเหลือ 31,234.36 บำท คิดเป็นร้อยละกำร

เบิกจ่ำย 84.80% 
1.2 โครงกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

- งบประมำณที่ได้รับ 14,100 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 7,836 บำท คงเหลือ 6,264 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 55.57% 
1.3 โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร 

- งบประมำณที่ได้รับ 10,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 7,896 บำท คงเหลือ 2,104 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 78.96% 
1.4 โครงกำรระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ 

- งบประมำณที่ได้รับ 248,595 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 217,536.51 บำท คงเหลือ 31,058.49 บำท คิดเป็นร้อยละกำร
เบิกจ่ำย 87.51% 

1.5 กิจกรรมพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 
- งบประมำณที่ได้รับ 12,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 10,328 บำท คงเหลือ 1,672 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 86.07% 

1.6 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง 
- งบประมำณที่ได้รับ 165,900 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 163,954.80 บำท คงเหลือ 1,945.20 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

98.83% 
1.7 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้ำนกำรประมง (Zoning by agri-map) 

- งบประมำณที่ได้รับ 14,330 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 13,629.43 บำท คงเหลือ 700.57 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 
95.11% 

1.8 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง 
- งบประมำณที่ได้รับ 213,278 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 180,249.20 บำท คงเหลือ 33,028.80 บำท คิดเป็นร้อยละกำร

เบิกจ่ำย 84.51% 
1.9 โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

- งบประมำณที่ได้รับ 11,700 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 11,699 บำท คงเหลือ 1 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 99.99% 
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% 
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1.11 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำ  (งบปกติ) 

- งบประมำณที่ได้รับ 231,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 220,908 บำท คงเหลือ 10,092 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 
95.63% 

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 500,984.52 บำท คงเหลือ0.48 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

100% 
1.14 กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐด้ำนประมง (ปกส., ค่ำเช่ำบ้ำน) 

- งบประมำณที่ได้รับ 320,167 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 298,417 บำท คงเหลือ 21,750 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 
93.21% 

1.15  ผลผลิตพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประมง (ค่ำสำธำรณูปโภค) 
-งบประมำณที่ได้รับ 185,150 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 162,723.27 บำท คงเหลือ 22,426.73 บำท คิดเป็นร้อยละ 

กำรเบิกจ่ำย 87.89% 
         2. สรุปงบประมาณประจ าปี 2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหำคม  2564) 

โครงกำร งบที่ได้รับปัจจุบัน ใช้ไปแล้ว คงเหลือ หมำยเหตุ 

1. บุคลำกรภำครัฐ 821,152 799,401.52 21,750.48   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 97.35 % 

2.บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำ (สำธำรณูปโภค) 185,150 162,723.27 22,426.73  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 87.89% 

3. งบด ำเนินงำน 1,212,305 1,088,267.59 124,037.41  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 89.77% 

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

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,343,107 2,174,892.38 168,217.63  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 92.82% 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

    4.6 ส านักงานประมงอ าเภอ 
          4.6.1 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มเก่า 

นายสายัน  อาสาวัง    ต าแหน่ง ประมงอ าเภอหล่มเก่า 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนสิงหำคม 2564 ให้ที่ประชุม

ทรำบ ดังนี ้
1. โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งมอบปัจจัยกำรผลิตเกษตรกรโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ต ำบลนำเกำะ 

อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์  
2. ออกตรวจเยี่ยม ศพก. เครือข่ำย ด้ำนกำรประมง อ ำเภอหล่มเก่ำ และอ ำเภอน้ ำหนำว 
3. ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ออกตรวจปรำบปรำมกำรท ำประมงผิดกฎหมำยในเขตพื้นที่ อ ำเภอหล่มเก่ำ  
4. โครงกำรมำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำรเลี้ยงไข่น้ ำ นำยทองคูณ แสนเรืองเดช มำตรฐำน GAP 
5. ประชำสัมพันธ์ฤดูน้ ำแดง ในพื้นที่อ ำเภอหล่มเก่ำ ในท่ีประชุมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และแนะน ำให้ควำมรู้ผู้ท ำกำรประมง 
6. รับขึ้นทะเบียนและต่ออำยุเกษตรกรในเขตพื้นท่ีอ ำเภอหล่มเก่ำ 
7. ร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 

ประจ ำปี 2564 อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มติท่ีประชุม  รับทรำบ 
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      4.6.2 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มสัก  
 นางณิชปภา  สารารักษ์    ต าแหน่ง ประมงอ าเภอหล่มสัก 
     เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนสิงหำคม 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังน้ี  
 1. โครงกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
                ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1)และต่ออำยุทะเบียนเกษตรกร ณ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอหล่มสัก 
  - ขอขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  (ทบ.1-1) จ ำนวน 4 รำย 
  - ขอต่ออำยุทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ 1-5) จ ำนวน 5 รำย 
  - เปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ 1-7) จ ำนวน 2 รำย 
 2. ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้ำนกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ ให้กับสมำชิกกลุ่มแปรรูปบ้ำนวังร่อง ต ำบลห้วยไร่ อ ำเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทำงกลุ่มมีผลิตภัณฑ์แปรรูปปลำแดดเดียวออกมำจ ำหน่ำย ได้แก่  ปลำช่อน, ปลำดุก, ปลำตะเพียน, ปลำ
สลิด และปลำจีน 
 3. ขึ้นทะเบียนผู้ท ำกำรประมง หมู่ที่ 7  ต ำบลน้ ำชุน อ ำเภอหล่มสัก  จ ำนวน  1 รำย 
 4. ร่วมกับกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมงออกปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้กระท ำผิดตำมพระรำชก ำหนดกำร ณ คลอง
ชลประทำน ต ำบลสักหลง อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบเครื่องมือท ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย จ ำนวน 3 รำยกำร (1) ไอ้โง่ 
จ ำนวน 1 ลูก (2) โตงเตง จ ำนวน 1 ปำก (3) โพงพำง จ ำนวน 1 ปำก จึงได้ด ำเนินกำรรื้อถอน/ท ำลำย และน ำของกลำง ส่งพนักงำน
สอบสวนลงบันทึกประจ ำวันไว้เป็นหลักฐำน ณ สถำนีต ำรวจภูธรหล่มสัก  
 5. ร่วมกับก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และชุมชนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ ำสำธำรณะ จ ำนวน 200 ,060 ตัว ณ 
อ่ำงเก็บน้ ำห้วยขอนแก่น ต ำบลห้วยไร่ 
 6. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำลงแหล่งน้ ำสำธำรณะ ณ แปลงนำข้ำววัดโฆษำ ต ำบลห้วยไร่ เพื่อเป็นสถำนที่อนุบำลพันธุ์
ปลำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
 7. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์กบและปลำหมอ ณ แปลงนำข้ำววัดโฆษำ ต ำบลห้วยไร่ เพื่อเป็นสถำนที่อนุบำลพันธุ์ปลำและ
พันธุ์กบ เมื่อสัตว์น้ ำเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะปล่อยให้หำกินได้ตำมธรรมชำติต่อไป 
 8. รำคำสัตว์น้ ำ 

  
มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

4.6.3 ส านักงานประมงอ าเภอชนแดน 
นางสุภารัตน์   ศรีสังข์ ต าแหน่ง ประมงอ าเภอชนแดน 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนสิงหำคม 2564 ให้ที่ประชุม

ทรำบ ดังนี ้
 1. ร่วมกับ นำยวิรัตน์ บัวเก่ำ ผู้ใหญ่บ้ำนโป่งตะแบก ลงพื้นที่ติดตำมงำนโครงกำรสนับสนุนด้ำนกำรประมง ตำม

พระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ โรงเรียนต ำรวจตะเวนชำยแดนบ้ำน
โป่งตะแบก ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมส่งมอบป้ำยองค์ควำมรู้กำรเลี้ยงปลำดุก และป้ำยองค์ควำมรู้กำร
เลี้ยงปลำแบบลดต้นทุน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่นักเรียน จำกกำรเข้ำติดตำมพบว่ำปลำดุก และกบท่ีเลี้ยงเจริญเติบโตค่อนข้ำงดี 

 2. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตำม ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง 
ของ นำยก้องเกียรติ ไกรเมฆ หมู่ที่ 5 ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีกำรด ำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสำนในพ้ืนท่ี
ฟำร์ม 44.50 ไร่  โดยเลี้ยงสัตว์น้ ำ จ ำนวน  14 บ่อ ในพ้ืนท่ี  5.75 ไร่ ซึ่งมี ปลำนิล, ปลำตะเพียนขำว, ปลำบึก, ปลำทับทิม, ปลำเทโพ 
และปลำเทพำ ได้ทยอยจับขำยในพื้นที่หมู่บ้ำน เฉลี่ยวันละ 20 กิโลกรัม ท ำให้ช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยในครอบครัวในช่วงที่มีกำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย 
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 3. มอบพันธุ์ปลำจ ำนวน 90,000 ตัว พื้นที่ 90  ไร่  ในพ้ืนท่ี อ ำเภอชนแดน 
 4. ประสำนขอรับสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ ำ ประกอบด้วย ปลำตะเพียนขำว ปลำนวลจันทร์เทศ ปลำยี่สกเทศ และปลำ

ตะเพียนทอง จ ำนวน 30,000 ตัว จำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ด ำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลำน้ ำจืด ลง
สู่แหล่งน้ ำธรรมชำติในชุมชน “คลองบุษบง” ณ บริเวณชุมชนที่ 8 สวนเจ้ำแม่กวนอิม ต ำบลชนแดน อ ำเภอชนแดน โดยมี นำยนำวิน 
สังฆมำตร  นำยอ ำเภอชนแดน เป็นประธำน เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ และถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำคม 2564 และเพื่อเป็นกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร และเพิ่มพูนปริมำณสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น รวมทั้งเป็นกำรปลูกฝังให้ประชำชนและเยำวชน
ได้ตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และมีอำหำรโปรตีนจำกสัตว์น้ ำไว้รับประทำน 

 7. ลงพื้นที่ร่วมกับนำยอมร ลีน้อย เกษตรต ำบลซับพุทรำ และนำยอภิศักดิ์   ศรียำกุล   ก ำนันต ำบลซับพุทรำ  เข้ำ
ตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกรผูม้ำขอข้ึนทะเบียนผูเ้พำะเลีย้งสัตว์น้ ำ ในพื้นที่ต ำบลซับพุทรำ อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 5 รำย และ
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1)  ให้กับเกษตรกร บ้ำน กม.39 ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ ำนวน 1 รำย  ซึ่งมีกำรทดลองเลี้ยงปลำหมอชุมพร,  ปลำไหล  ปลำสลิด และหอยเชอรี่ในบ่อพลำสติก 

 

 8. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน ตำมพระรำชด ำริ  โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งตะแบก ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชน
แดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) กำรนี้ ทรงรับฟังรำยงำนข้อมูลพื้นฐำนและผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ กำรรำยงำนผลกำรเรียนและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 

 9. ร่วมกิจกรรม มอบธงสีฟ้ำโครงกำรหมู่บ้ำนปลอดโควิด-19 โดยมี นำยนำวิน สังฆมำตร นำยอ ำเภอชนแดน เป็น
ประธำนในพิธี ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ส ำหรับกำรติดธงฟ้ำในครั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับประชำชน และเป็น
กำรกระตุ้นให้ทุกภำคส่วนร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตนตำมมำตรกำรควบคุมโรค เพื่อให้ชุมชนของตนเองปลอดจำกโรคโควิด-19 

 10. ปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำน 
      10.1 กำรไม่ให้ควำมร่วมมือจำกผู้น ำชุมชนเท่ำที่ควร 
      10.2 กำรเข้ำตรวจสอบบ่อบำงจุดเกษตรกรไม่กล้ำเข้ำให้ตรวจเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคโควิด  

มติท่ีประชุม    รับทรำบ 

      4.6.4. ส านักงานประมงอ าเภอศรีเทพ 
                    นางสาวสมมาศ  บุญยวง      ต าแหน่ง ประมงอ าเภอศรีเทพ   

เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนสิงหำคม 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังนี้  

สถานการณ์ด้านประมง พ้ืนที่อ าเภอศรีเทพ และอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
1. รำคำสัตว์น้ ำ ประจ ำเดือน สิงหำคม  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 
 - ปลำไหล   กิโลกรับล่ะ 200-300 บำท 
 - กบ   กิโลกรัมล่ะ  100-120 บำท   
2. โครงกำร ๑ ต ำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่        
     2.1 วันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ.2564 ด ำเนินกำรส่งมอบปัจจัยกำรผลิตด้ำนประมง โครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่ม

เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งประกอบด้วย พันธุ์ปลำนิล ขนำด 5-7 เซนติเมตร จ ำนวน 700 ตัว/รำย และอำหำรปลำกินพืชขนำดใหญ่ จ ำนวน 20 
กิโลกรัม/รำย ให้แก่เกษตรกรพื้นที่อ ำเภอเขำค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 2 รำย  

 2.2 ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตำม ให้ค ำแนะน ำหลังจำกรับปัจจัย
กำรผลิตด้ำนประมง(ปลำนิลจิตลดำและอำหำร) เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2564 และตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำในบ่อ ของเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นท่ี ต ำบลแคมป์สน อ ำเภอเขำค้อ จ ำนวน 2 รำย และพื้นท่ี ต ำบลตะเบำะ อ ำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จ ำนวน 4 รำย 
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3. ลงพื้นที่ให้ควำมรู้เรื่องกำรเพำะพันธุ์ปลำยี่สกเทศ ด้วยระบบโรงเพำะปลำเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery), กำรคัด
แยกและกำรสังเกตลักษณะพ่อแม่พันธุ์ที่ดีที่พร้อมจะน ำมำเพำะพันธุ์, กำรดูแลระบบน้ ำในถังฟักไข่ และกำรค ำนวณฮอร์โมนสังเครำะห์เพื่อ
เพำะพันธุ์ปลำ ให้กับสมำชิกกลุ่มเพำะพันธุ์ปลำ “บ้ำนกองทุนที่ดิน” หมู่ที่ 20 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในครั้งนี้ 
ยังไม่สำมำรถฉีดฮอร์โมนได้ เนื่องจำกพ่อแม่ปลำยังไม่สมบูรณ ์

4. ลงพื้นที่ติดตำมและประเมินผลผลิตสัตว์น้ ำโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
ประจ ำปี 2564 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ของ นำยสุทธิพงษ์ พลสยม ต ำบลเขำค้อ จำกกำรสอบถำม
ผลผลิตใช้บริโภคในครัวเรือน และติดตำมศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง ของ นำงยุภำพรรณ แสนบ้ำน ต ำบลทุ่งสมอ (ปี 2560) ผลผลิต
บริโภคในครัวเรือน, นำยธนวัฒน์ คงมำ ต ำบลสะเดำะพง (ปี 2560) ผลผลิตเปิดบ่อจับปลำ (ปลำเบญจพรรณ) จ ำหน่ำยรำคำกิโลกรัมละ 60 
บำท และ นำยหนูเทียม เทียมเวียง ต ำบลเขำค้อ (ปี 2563) หลุมขนมครกโมเดล ผลผลิตจับปลำขำยในตลำดชุมชน จับเอง ขำยเอง โดย ปลำ
นิล จ ำหน่ำยรำคำกิโลกรัมละ 70 บำท, ปลำดุก รำคำกิโลกรัมละ 70 บำท, ปลำไน รำคำกิโลกรัมละ 60 บำท, ปลำทับทิม รำคำกิโลกรัมละ 
70 บำท, ปลำสลิด รำคำกิโลกรัมละ 100 บำท, ปลำช่อนขนำด 2 ตัว/กก.รำคำกิโลกรัมละ 120 บำท และกบ รำคำกิโลกรัมละ 120 บำท 
นอกจำกนี้ได้ท ำอีจู้ดักปลำไหลขำย จ ำหน่ำยรำคำลูกละ 100 บำท 

4. ประสำนขอรับสนับสนุนพันธุ์ปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 30,000 ตัว จำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด
เพชรบูรณ์ ปล่อยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ลงสู่แหล่งน้ ำ
สำธำรณะ แหล่งน้ ำบ้ำนสอง ต ำบลริมสีม่วง อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์  

5. ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และก ำนัน ออกปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้ฝ่ำฝืน แห่งพระรำช
ก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และ พระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ได้ตรวจพบผู้ลักลอบใช้เครื่องมือท ำ
กำรประมงประเภท ลัน (ดักปลำช่อน) จ ำนวน 4 ลูก และตุ้มกุ้ง 29 อัน เป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย บริเวณเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำหนอง
เกำะ ท้องที่ต ำบลนำเกำะ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้ท ำกำรประมงแล้วหลบหนีไป จึงได้ท ำกำรตรวจยึดน ำส่งพนักงำนสอบสวน
ลงบันทึกประจ ำวัน ณ สถำนีต ำรวจภูธรหล่มเก่ำ เพื่อด ำเนินคดีต่อไป, ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ออกปฏิบัติงำนตรวจ
ปรำบปรำมผู้ฝ่ำฝืน พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และ พระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ณ แหล่ง
น้ ำหนองเกำะ (บ่อ 1,2 และ 3) หมู่ที่ 1 ต ำบลนำเกำะ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปรำกฏไม่พบผู้ฝ่ำฝืนกระท ำควำมผิด  และร่วมกับ
ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  ประมงอ ำเภอชนแดน ประมงอ ำเภอหล่มสัก ออกปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ และตรวจปรำบปรำมผู้ฝ่ำฝืน 
พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และ พระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ณ บริเวณแม่น้ ำป่ำสัก ต ำบล
คลองกระจัง และต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปรำกฏไม่พบผู้ฝ่ำฝืนกระท ำควำมผิดและเครื่องมือท ำกำรประมงที่ผิด
กฎหมำย 

6. งำนอื่นๆ  
6.1 ร่วมประชุมประจ ำเดือน หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ ณ ห้องประชุมอ ำเภอศรีเทพ ช้ัน 2 และประชุมก ำนัน 

ผู้ใหญ่บ้ำน ผ่ำนระบบ Application zoom เพื่อแจ้งข้อรำชกำร นโยบำย แผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ตลอดจนนโยบำย
ของรัฐ ทั้งนี้ได้ประชำสัมพันธ์พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรม
รำชชนนีพันปีหลวง วันท่ี 10 สิงหำคม 2564 ณ บริเวณ "คูเมืองวัดบึงศรีเทพรัตนำรำม" หมู่ที่ 13 ต ำบลศรีเทพ อ ำเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้ที่ประชุมรับทรำบ 

6.2 ร่วมกับกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง ด ำเนินกำรก ำกับ ดูแล เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกกรม
ชลประทำน เพื่อขอท ำกำรประมงเพื่อประโยชน์ทำงวิชำกำร ในบริเวณเขตท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษำโครงกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำนำง่ัว ต ำบลนำง่ัว อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกำรเก็บตัวอย่ำงข้อมูลด้ำนนิเวศวิทยำทำง
น้ ำในพื้นที่โครงกำร เพื่อศึกษำสถำนภำพนิเวศวิทยำทำงน้ ำด้ำนควำมหลำกหลำยของชนิดและปริมำณของสัตว์น้ ำและสิ่งมีชีวิตในน้ ำ 
ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้ำดิน ปลำ และพืชน้ ำ ไม้น้ ำ 

6.3 จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณ "คูเมืองวัดบึงศรีเทพรัตนำรำม" ต ำบลศรีเทพ อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย นำยสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นำยอ ำเภอศรีเทพ เป็นประธำน และเพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร และเพิ่มพูนปริมำณสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำ
ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น รวมทั้งเป็นกำรปลูกฝังให้ประชำชนและเยำวชนได้ตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และมีอำหำร
โปรตีนจำกสัตว์น้ ำ ไว้บริโภคมำกขึ้น พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ ครั้งนี้ ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ จ ำนวน 3 ชนิด รวม 350,000 ตัว ได้แก่ ปลำ
ตะเพียนทอง จ ำนวน 50,000 ตัว, ปลำยี่สกเทศ จ ำนวน 150,000 ตัว และ ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 150,000 ตัว   

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 
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           4.6.5 ส านักงานประมงอ าเภอหนองไผ่ 
                    นางสาวศรัญญา  เหลืองกระโทก      ต าแหน่ง ประมงอ าเภอหนองไผ่   
                     เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนสิงหำคม 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังน้ี 

1. ด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยแล้ง อุทกภัย  และโรคสัตว์น้ ำในที่ประชุม
ประจ ำเดือนก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมและเกษตรกรที่มำติดต่อประสำนงำน   จ ำนวน 105  รำย 

2. ด ำเนินกำรตรวจติดตำมและยกเลิกกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม (กุ้งเครย์ฟิช/กุ้งก้ำมแดง) 
จ ำนวน 1 รำย 

3. ส ำรวจรำคำสัตว์น้ ำ 
    3.1 ตลำดสดหนองไผ่ 
ปลำสด 
- ปลำทับทิม  กิโลกรัมละ  100 บำท แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ  จ. พิจิตร 
- ปลำนิล  กิโลกรัมละ 70 บำท   แหล่งทีม่ำของสัตว์น้ ำ จ.นครปฐม 
- ปลำดุกบิ๊กอุย  กิโลกรัมละ    65 บำท   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ  จ.พิจิตร 

    3.2 ตลำดสดต ำบลนำเฉลียง 
ปลำสด 
- ปลำทับทิม  กิโลกรัมละ  110 บำท แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ  จ.นครปฐม  
- ปลำนิล  กิโลกรัมละ 70 บำท    แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ  จ.นครปฐม/ต.ห้วยสะแก จ.เพชรบูรณ์ 
- ปลำดุกบิ๊กอุย  กิโลกรัมละ    70 บำท  แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.นครปฐม/จ.พิจิตร  
- ปลำสวำย  กิโลกรัมละ    50 บำท  แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ ต.ห้วยสะแก 
- ปลำช่อน  กิโลกรัมละ    120 บำท  แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ ต.ห้วยสะแก 
ปลำแปรรูป 
- ปลำสวำยแดดเดียว กิโลกรัมละ 100   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
- ปลำช่อนแดดเดียว กิโลกรัมละ 200   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
- ปลำดุกแดดเดียว กิโลกรัมละ 150   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
- ปลำสลิดแดดเดียว กิโลกรัมละ 200   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
-ปลำแรดแดดเดียว กิโลกรัมละ 150   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
-ปลำนิลแดดเดียว กิโลกรัมละ 100   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
-ปลำตะเพียนแดดเดียวกิโลกรัมละ 100   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
-ปลำซิวแดดเดียว กิโลกรัมละ 150   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
-ปลำย่ำง  ไม้ละ 20-35 บำท   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
-ปลำสวำยรมควัน ตัวละ 25 บำท   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 

   3.3 ตลำดสดต ำบลเพชรละคร (ตลำดหนองหัวลิง) 
ปลำแปรรูป 
- ปลำสวำยแดดเดียว  กิโลกรัมละ 70   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
- ปลำช่อนแดดเดียว  กิโลกรัมละ 200   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
- ปลำดุกแดดเดียว  กิโลกรัมละ 140   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
- ปลำสลิดแดดเดียว  กิโลกรัมละ 200   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
- ปลำแรดแดดเดียว  กิโลกรัมละ 150   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
- ปลำนิลแดดเดียว  กิโลกรัมละ 120   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
- ปลำหลดแดดเดียว  กิโลกรัมละ 250   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
- พื้นท้องปลำจีนแดดเดียว กิโลกรัมละ 140   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 
- ปลำจีนแดดเดียว  กิโลกรัมละ 100   แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ จ.อ่ำงทอง 

4. ออกตรวจร้ำนค้ำจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์น้ ำ ร้ำน สันติฟำร์มปลำ เลขท่ี 91 ม.3  ต.บัววัฒนำ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
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5. ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจ ำนวน 12 รำย  
6. รับมอบพันธุ์สัตว์จำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ เพื่อปล่อย ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำคลองล ำ

กง จ ำนวน 60,000 ตัว 
มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและข้อสั่งการ 
          - ไม่มี -  

มติท่ีประชุม  รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ 
- ไม่มี - 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

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

 


