
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) 
และประชมุข้าราชการ เจ้าหน้า ที่ในสังกัดส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  

ครั้งท่ี 9/2564 
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. 

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

ผู้เข้าประชมุ จ ำนวน 21  คน  
1. ว่ำท่ีร้อยตรี ชัยรตัน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์
2. นำงสำวจิรำภรณ์ พรหมชัยรัตน ์ แทน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจยัและพฒันำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจดืเพชรบูรณ์ 
3. นำยชูศักดิ์ เณรเลียบ  หัวหน้ำหน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจืด เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 
4. นำยบุญส่ง  พำนชัยภูม ิ  หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง 
5. นำงสำวมุกมณี มุสิกรัตน ์ หัวหน้ำกลุ่มบริกำรจดักำรด้ำนกำรประมง  
6. นำงสำวปิยะนันท์  วงษ์ลำ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ 
7. นำยอัศวิน  แก้วคง  ประมงอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ ์
8. นำยสมใจ  เวชประสิทธ์ิ  ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ 
9. นำงสุภำรตัน์  ศรีสังข ์  ประมงอ ำเภอชนแดน 
10. นำงณิชปภำ  สำรำรักษ์  ประมงอ ำเภอหล่มสัก 
11. นำยพงศ์ธร   อินทร์อักษร  ประมงอ ำเภอวิเชียรบุร ี
12. นำงสำวสมมำศ  บุญยวง  ประมงอ ำเภอศรีเทพ 
13. นำงสำวอรวรรณ พันนุ้ย   นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร  
14. นำงโสภำ  พยัคฆเดช  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
15. นำงสำวสุดำรัช  แก้วอ ำภำ เจ้ำหน้ำท่ีประมง (พนักงำนรำชกำร) 
16. นำงจำรุวรรณ แจ่มผล  เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล (พนักงำนรำชกำร) 
17. นำยเอกรัตน์ มำตรทอง  เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำร) 
18. นำยณัฐพล ชมภูแสน  เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำร) 
19. นำงสำวชลกนก  ยมะสมิต เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำร)  
20. นำยสุวรรณศรี หมวกชำ  เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำร) 
21. ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง เกศรำ สวัสด ี เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำร) 

 
ผู้ไม่เข้าประชมุ  จ ำนวน  4  คน 

1. นำยสมพงษ์ กำรเพิม่                 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจยัและพัฒนำประมงน้ ำจดืชัยภูมิ (ตดิรำชกำร)  
2. นำงสำวศรัญญำ  เหลืองกระโทก ประมงอ ำเภอหนองไผ่ (ลำป่วย) 
3. นำงสำววิมลรัตน์  พิมพำ  เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน (ลำพักผ่อน) 
4. นำงกัลยณฏัฐ์  ศรีนวลขำว นักวิชำกำรประมง (พนักงำนรำชกำร) (ลำคลอด) 
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เริ่มประชมุ 
เวลำ 13.00 น. 
ก่อนวำระประชุม 
                    1. เมื่อวันท่ี 11 กันยำยน 2564 นำยมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ  ได้มำตรวจเยี่ยมให้ก ำลังใจ ในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงกำรตำมแผนงำนของกรมประมง และผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ของส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ว่ำท่ีร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยบุคลำกรส ำนักงำนประมง
จังหวัดเพชรบูรณ์ และ นำยเมธำ คชำภิชำติ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ให้กำรต้อนรับ และ
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจของหน่วยงำน  ทั้งนี้ อธิบดีกรมประมง ได้ให้ก ำลังใจและขอบคุณ
บุคลำกรที่ได้ทุ่มเทในกำรท ำงำน และได้มอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนโดยเน้นกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนกรมประมงในพื้นที่ภำยใต้ FC 
และร่วมบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมุ่งให้เกิดบรรลุส ำเร็จและกำรแก้ปัญหำในพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพเห็นผลเปน็
รูปธรรรม ณ ห้องประชุมแมงกะพรุน ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ต ำบลสะเดียง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

         2. ในปีงบประมำณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563  ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยของกรมประมง (FC) จังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหน่วยงำน ที่ได้ปฏิบัติงำนบูรณำกำรในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผลกำร
ปฏิบัติงำนในโครงกำรส ำคัญต่ำงที่ได้รับมอบหมำยจำกกรมประมงเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ จึงขอขอบคุณทุกท่ำนที่ช่วยกัน
ขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรประมงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ต าแหน่งประมงจังหวัดเพชรบรูณ์ 
                    1. แนะน ำข้ำรำชกำรมำใหม ่

            ค ำสั่งกรมประมงท่ี 608/2564 ลงวันท่ี 10 สิงหำคม  2564 เรื่อง เลื่อนข้ำรำชกำร 
1.1 นำยอัศวิน  แก้วคง  

 ต ำแหน่งเดิม เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน ศูนย์พัฒนำประมงพื้นที่ ลุ่มน้ ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง  

       ต ำแหน่งใหม่ ประมงอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เจ้ำพนักงำนประมงอำวุโส) ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1.2 นำยสมใจ เวชประสิทธ์ิ  

 ต ำแหน่งเดิม เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลสงขลำ กองวิจัยและพัฒนำประมงทะเล 
      ต ำแหน่งใหม่ ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ (เจ้ำพนักงำนประมงอำวุโส) ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1.3 นำยพงศ์ธร   อินทร์อักษร  

 ต ำแหน่งเดิม เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งปัตตำนี  
กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง  

       ต ำแหน่งใหม่ ประมงอ ำเภอวิเชียรบุรี (เจ้ำพนักงำนประมงอำวุโส) ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
       2. แนะน ำพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 5 อัตรำ โดยได้มอบหมำยให้

ปฏิบัติหน้ำท่ี ดังนี ้
2.1 นำยเอกรัตน์ มำตรทอง  รับผิดชอบพื้นที่อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีประมงอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  

เป็นผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำน  
2.2 นำยณัฐพล ชมภูแสน  รับผิดชอบพื้นที่อ ำเภอหนองไผ่ โดยมีประมงอ ำเภอหนองไผ่ เป็นผู้ควบคุม  

กำรปฏิบัติงำน   
2.3 นำงสำวชลกนก  ยมะสมิต  รับผิดชอบพ้ืนท่ีอ ำเภอชนแดน และอ ำเภอวังโป่ง โดยมีประมงอ ำเภอชนแดน เป็นผู้

ควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
2.4 นำยสุวรรณศรี หมวกชำ  รับผิดชอบพื้นที่อ ำเภอศรีเทพ และอ ำเภอเขำค้อ โดยมีประมงอ ำเภอศรีเทพ  

เป็นผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
2.5 ว่ำที่ร้อยตรีหญิง เกศรำ สวัสดี  รับผิดชอบพื้นที่อ ำเภอหล่มสัก โดยมีประมงอ ำเภอหล่มสัก เป็นผู้ควบคุม 

กำรปฏิบัติงำน 
 

 มติท่ีประชุม   รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ต าแหน่ง ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  เชิญฝ่ำยเลขำนุกำร แจ้งรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำให้ที่ประชุมทรำบและรับรองรำยงำนกำรประชุม  
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา (หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 
  เรียนท่ำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ส ำหรับรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 30
สิงหำคม  2564  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 23 หน้ำ ขอให้ทุกท่ำนตรวจสอบรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้ทุกท่ำนแล้ว ถ้ำมีข้อผิดพลำดต้องกำร
แก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยละเอียดส่วนใดแจ้งแก้ไขได้ หรือภำยหลังหำกตรวจพบโปรดแจ้งกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์เพื่อแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
            -ไม่มี- 

มติที่ประชุม       รับทรำบ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 
      4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์  

นางสาวจิราภรณ์ พรหมชัยรัตน์  ต าแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนกันยำยน 2564 ให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้         

1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า กำรปฏิบัติงำนผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำจืด  แผน 6,400,000 ตัว ผล 6,658,500 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 104.03   

     งบประมาณทั้งหมด 994,800 บำท ผลกำรเบิกจ่ำย 994,043.74 คิดเป็นร้อยละ 99.92   
 

2. สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  
ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ ำให้แก่เกษตรกร จ ำนวน 165 รำย   
โดยมี แผน 333,000 ตัว และ ผล 333,000 ตัว 
งบประมาณทั้งหมด 92,500 บำท  ผลกำรเบิกจ่ำย 92,499.31 บำท  คิดเป็นร้อยละ 99.99 

3. โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
    ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำจืดของไทย  โดยมี แผน  จ ำนวน 1,000,000 ตัว และ ผล จ ำนวน 1,265,075 ตัว 
    งบประมาณทั้งหมด   173,800 บำท ผลกำรเบิกจ่ำย 173,762.66 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.98 

4. 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 

                 งบประมาณทั้งหมด  708,664 บำท ผลกำรเบิกจ่ำย  708,664 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 

5. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 
หน่วยงำน ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ ำและปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำ 

(ขนำด 2-3 เซนติเมตร) 
ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติ  

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

            งบประมาณทั้งหมด 44,500 บำท ผลกำรเบิกจ่ำย 44,440 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.87% 
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6. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม 

แปลงปี2562ปลำตะเพียน
ขำว ต.นำสนุ่น อ.ศรเีทพ จ.

เพชรบูรณ ์

แปลงปี 2564 
ปลำตะเพียนขำว ต.ชุมแสง

สงครำม อ.บำงระก ำ จ.
พิษณุโลก 

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

1. แนะน ำส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนจลุินทรีย์ 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 

       งบประมาณทั้งหมด  205,100 บำท ผลกำรเบิกจำ่ย 205,099.48 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.99 

7. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

หน่วยงำน กิจกรรม 
แผนรวมกำร
ปฏิบัติงำน 

(รำย) 

ผลกำรปฏิบตัิงำน 
(รำย) 

ศพจ.เพชรบูรณ ์    
 -ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้

ประกอบกิจกำรกำรเพำะเลีย้งจระเข้ 
6 6 

- ส ำนักงำนประมงจังหวัดพิษณุโลก 22 23 

        งบประมาณทั้งหมด  7,420 บำท ผลกำรเบิกจ่ำย 7,420 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 

8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมเยำวชนนักเพำะเลี้ยง) 

หน่วยงำน กิจกรรม 
แผนรวมกำร
ปฏิบัติงำน 

ผลกำรปฏิบตัิงำน 

ศพจ.
เพชรบูรณ ์

-สมัครและคดัเลือกผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ (อำยุ 15-24 ปี) 18 รำย 18 รำย 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสตูรกำร “เยำวชนนักเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำ” 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจดื  

18 รำย 18 รำย 

-ผลิตและสนับสนุนพันธุส์ัตว์น้ ำจดืให้แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมฯ (รำยละ 3,000 ตัว) 

54,000 ตัว 54,000 ตัว 

-ติดตำมกำรใช้องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำกฝึกอบรมน ำไป
พัฒนำใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 

18 รำย 18 รำย 

                 งบประมาณทั้งหมด  40,000 บำท ผลกำรเบิกจ่ำย 40,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 

9. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร   

กลุ่มเกษตรกร กิจกรรม 
แผนรวมกำร
ปฏิบัติงำน 

ผลกำร
ปฏิบัติงำน 

เกษตรกรทั่วไป - ฝึกอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และทักษะด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
จืดเพื่อพัฒนำศักยภำพเกษตรกรทั่วไป 

140 รำย 140 รำย 

 -  ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สตัว์น้ ำจืดให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ (รำยละ 
2,000 ตัว) 

280,000 ตัว 280,000 ตัว  

 - ติดตำม 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
เกษตรกรรุ่นใหม ่ - กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่เกษตรในรูปแบบ Coaching 15 รำย 15 รำย 
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 - ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สตัว์น้ ำจดืให้เกษตรกรรุ่นใหม่ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ (รำย
ละ 2,000 ตัว) 

30,000 ตัว 30,000 ตัว 

 -ติดตำม  1 ครั้ง 1 ครั้ง 
  4 รำย - 

        หมายเหตุ : ส่งเสริมกำรพัฒนำน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลติ กำรบริหำรจัดกำรและกำรตลำด
แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนำให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ จ ำนวน 4 รำย  มีแผน 1 ครั้ง   ผล 1 ครั้ง 

งบประมาณทั้งหมด 182,100.00 บำท ผลเบิกจ่ำย 182,093.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.99 

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

ประเภท 
ต่ออำยุ ฟำร์มใหม ่ ติดตำม ตรวจวิเครำะห์ปจัจัยกำรผลิต สุ่มเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

SL 42 45 60 77 56 47 

366 366 224 224 
GAP 45 33 30 46 9 10 

โรงเพำะฟัก     1 1 

ปลำสวยงำม     1 1 

รวม 171 78 90 123 67 49  

        งบประมาณทั้งหมด 283,100.00 บำท ผลเบิกจ่ำย 283,096.67 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.99 

11. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรม 
แหล่งน้ ำ ปี 2561 

(พิษณุโลก) 
แหล่งน้ ำ ปี 2562 

(เพชรบูรณ์) 
แหล่งน้ ำ ปี 2564 

(พิษณุโลก) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. อนุบำลปลำหรือเลี้ยงปลำเพื่อจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เข้ำกองทุน
ธนำคำร 

- - - - 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

2. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสตัว์น้ ำในแหล่งน้ ำชุมชน
เป้ำหมำยโครงกำรฯ  

- - - - 80,000 ตัว 83,000 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 

        งบประมาณทั้งหมด 103,500 บำทผลเบิกจ่ำย 103,493.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.99 

12. สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ (แผนเกษตรยั่งยืน) 
กิจกรรม หน่วยวัด แผน ผล 

สนับสนุนปัจจัยกำรผลติ (พันธุ์ปลำกินพืชขนำด 5 เซนติเมตร 24,000 ตัว) รำย 16 16 
ตรวจประเมินฟำร์ม (อินทรีย์) รำย 9 9 

        งบประมาณทั้งหมด 84,000.00 บำท ผลเบิกจ่ำย 83,988.48 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.99 

13. บุคลากรภาครัฐ    
         งบประมาณ 

หน่วยงำน/กิจกรรม งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
-ค่ำตอบแทน 
-ค่ำใช้สอย 

4,632,942.00 
147,899.00 

4,623,942.00 
147,899.00 

0 
0  

รวม 4,771,841 4,771,841 637 100 
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14. เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

หน่วยงำน 
จ ำนวนสัตว์น้ ำ(ตัว) เงินโอน รำยจ่ำย รำยได ้ เบิกจ่ำยร้อยละ 

แผน ผล     
ศพจ.เพชรบูรณ ์ 4,226,240 3,681,449 1,061,900 1,061,818.33 1,079,039 98.40 

 มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ 
           - ไม่มี – (เนื่องจำกติดภำรกิจน้ ำท่วม) 

       มติที่ประชุม  รับทรำบ    

4.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 

นายชูศักด์ิ เณรเลียบ  ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 

 เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน โดยเดือนกันยำยน หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจืดเขื่อนป่ำสัก 
ชลสิทธิ์ (สระบุรี) ไม่มีผลกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนกันยำยน 2564 ให้ที่ประชุม
ทรำบ ดังนี ้
           1. แผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

1.จัดระเบยีบกำรท ำประมง 14 ครั้ง  15 ครั้ง 

2.ป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรท ำประมงผดิกฎหมำย 9 ครั้ง 9 ครั้ง 

3.จัดเวทีกำรมสี่วนร่วมของชุมชน 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

4.เสริมสร้ำงกำรมสี่วนร่วมของชุมชนในเขตน่ำนน้ ำภำยใน ๑ ชุมชน 1 ชุนชน 

          2. สรุปผลคดีการประมง  ประจ าเดือน กันยายน 2564 

ข้อกล่ำวหำ รวม (คดี/รำย) ข้อกล่ำวหำ รวม (คดี/รำย) 
เรือประกอบเครื่องยนต์ 3 2 โพงพำง 5 0 
อวนทับตลิ่ง/ล้อม 11 0 ลอบพับ 2 0 
อวนลำก 0 0 ลอบตั้ง ประกอบอวนกำงกั้น 0 0 
กระแสไฟฟ้ำ 1 0 ลอบนอน ประกอบอวนกำงกั้น 0 0 
เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ 1 0 ข่ำย ๔ 0 

แหสวรรค ์ 5 0 เบ็ด ๐ 0 
รวม 32 คดี 2 รำย 

3. รายละเอียดผลคดีและผู้กระท าความผิด  
ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบประจ ำปีงบประมำณ 2564 (เดือน ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564) 

พื้นที่ในกำรจับกุม จ ำนวนคด ี ผู้กระท ำผิด (รำย) 

จังหวัดสระบุร ี 10 - 

จังหวัดลพบุร ี 16 2 

จังหวัดเพชรบูรณ ์ 6 - 
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       4. โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุนชนประมง (แผน 1 ชุมชน) 
ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมชุนชนประมง  ณ บ้ำนโคกสลุง หมู่ที่  ๗  ต ำบลโคกสลุง อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี  

เรียบร้อยแล้ว 

       5. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กิจกรรม ได้รับงบประมำณ ใช้จ่ำยงบประมำณ 
คงเหลือ คิดเป็น 

หมำยเหตุ 
(ณ. ๒๗ ก.ย.64) ร้อยละ 

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

2.แก้ไข (IUU) 156,000 156,000 0 100  

3.อ ำนวยกำร 57,640 57,638 2 99.99  

4.เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมฯ 84,000 84,000 0 100  

5.ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 0 0 0   

6.จ้ำงเหมำ 180,000 180,000 0 100  

7.ค่ำสำธำรณูปโภค 45,135.62 45,093.89 41.73 99.91  

รวมทั้งสิ้น 668,275.62 668,231.89 43.73 99.99  

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 
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
 เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำเดือนกันยำยน 2564 ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
1.1 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง เดือนกันยำยน 2564  

กิจกรรม เป้ำหมำย ผล 

1. คัดเลือกเกษตรกร จัดตั้งกลุ่มและคัดเลือกผู้น ำ 
2. ส่งเสริมองค์ควำมรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้น ำกลุ่ม 
3. มอบปัจจัยกำรผลิตด้ำนประมงให้แก่เกษตรกร          
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ำยในกลุ่ม                      
5.ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 

-กลุ่มเกษตรกร 11 กลุม่  
-จ ำนวน 165 รำย  
-พื้นที่ด ำเนินกำร 10 อ ำเภอ 
(ยกเว้นอ ำเภอน้ ำหนำว ) 

ด ำเนินกำรเรียบร้อยทุกกิจกรรมตำม
เป้ำหมำย 
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 1.2 กิจกรรมพัฒนำเกษตรอินทรีย์ด้ำนประมง จ ำนวนเกษตรกรที่ขอกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (มกษ. 9000)  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ าเภอ ปี 2563 ปี 2564 เน้ือที่เลี้ยงรวมพ้ืน (ไร่) ผลผลิต (กก./ไร่/ปี) 
เมืองเพชรบูรณ ์ 3   23 2.5 

หล่มเก่ำ   3 37 1.3 
วังโป่ง 1   10 0.8 

วิเชียรบุร ี 6   125.25 2.5 
ศรีเทพ   3 27 0.9 
รวม 10 6 222.25 8 

หมายเหตุ : มอบปัจจัยกำรผลติ พันธุ์ปลำนิล และพันธ์ุปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 1,500 ตัว/รำย ด ำเนินกำรเนินกำรแล้วเสร็จ    

2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนำคุณภำพสินค้ำประมงสู่มำตรฐำน  
กิจกรรม SL GAP มกษ.9000 หมำยเหต ุ

 1. เตรยีมควำมพร้อม 
2. จ ำนวนฟำร์มทีไ่ดร้ับกำรรับรองมำตรฐำน 

40 
40 

 

30 
17 

6 
  
 

พ้ืนที่ด าเนินการ เมืองเพชรบูรณ์, หล่มสัก, 
หล่มเก่ำ, หนองไผ่, เขำค้อ, วิเชียรบุรี,  
ชนแดน, วังโป่ง, บึงสำมพัน, ศรีเทพ 

 3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีเป้ำหมำย ดังนี้  
แปลงใหญ่ปลำตะเพียนขำว บ้ำนกองทุนที่ดิน หมู่ที่ 20 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ สมำชิก 41 รำย  

แปลงปี 2562 พ้ืนท่ีเลี้ยง 51 ไร่ 
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2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 
3. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี 

 
 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 
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5. โครงการบริหารจัดการการผลิตสนิค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) 

 
 

6. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร   (เป้ำหมำย 8,583 รำย) 

   

7. โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง 

 
 

เล้ียงแบบยังชีพ-
ปลาน้้าจืด

พ้ืนท่ีเล้ียง (ไร่)
เล้ียงแบบ

พาณิชย์-ปลาน้้าจืด
พ้ืนท่ีเล้ียง (ไร่) รวม (ไร่) บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวม

 ปจ.เพชรบูรณ์ 8,602 14,858.97 298 2,773.54 18,138.80 8,837 3 8,878

    เมืองเพชรบูรณ์ 1,678 3,278.96 177 2,395.25 5,674.23 1,839 1 1,840

    ชนแดน 644 763.509 2 1.25 645.25 646 0 646

    หล่มสัก 1,077 2,727.03 39 95.75 3,468.03 1,122 0 1,122

    หล่มเก่า 1,994 1,334 1 6 1,340.00 1,990 0 1,990

    วิเชียรบุรี 730 996.66 37 160.75 1,157.41 767 1 768

    ศรีเทพ 753 759.125 3 7 766.125 755 0 755

    หนองไผ่ 622 3,399.59 21 48.1925 3,447.78 643 0 643

    บึงสามพัน 352 856.55 16 37.872 894.422 367 1 368

    น ้าหนาว 16 19.75 0 19.75 19.75 16 0 16

    วังโป่ง 388 446.0225 2 1.725 447.7475 387 0 387

    เขาค้อ 348 278.0525 0 0 278.0525 343 0 343

ภาค/จังหวัด
ข้อมูลเกษตรกร
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8. 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 ่ ชื่อ - สกุล หมายเลข ด้าน 
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) 

มิถุนำยน 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) 

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

  14 นำยปรีชำ เฉิดวิจติร 6701-3-0014 ด้ำนประมง (ปลำ) 
กันยำยน 15 นำยนพคุณ โพธิสำร 6701 3 0015 ด้ำนประมง (ปลำ) 

  16 นำยนิคม ซินโซ 6701 3 0016 ด้ำนประมง (ปลำ) 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

4.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นางสาวมุกมณี  มุสิกรัตน์ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำเดือนกันยำยน  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 
ชนิดสัตว์น้ ำท่ีปล่อยในโครงกำร  (พ.ย. 2561 – ก.ย. 2563) รวม 586,009 ตัว ดังนี ้
 ปลำยี่สกเทศ  284,000 ตัว 
 ปลำบ้ำ   10,000 ตัว 
 ปลำจีน   10,000 ตัว 
 ปลำนวลจันทร์   60,000 ตัว 
 ปลำสวำย     2,000 ตัว 
 ปลำตะเพียนขำว  70,000 ตัว 
 ปลำบึก            9 ตัว 
 กุ้งก้ำมกรำม  150,000 ตัว 

     2. แผนปฏิบัติการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน 
        2.1 โครงกำรหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน  แผน 11 ครั้ง ผล 2 ครั้ง  โดยมีเกษตรกรรับบริกำร 

160 รำย  
              2.2 โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ แผน 4 ครั้ง ผล 4 ครั้ง โดยมีเกษตรกรรับบริหำรจ ำนวน 255 รำย 

 

  



- 12 - 
 

          3. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ปีงบประมำณ 2564  
    3.1 จ ำนวนแหล่งน้ ำ 413 แห่ง จ ำนวนพันธุ์สัตว์น้ ำ 6,961,575 ตัว (1 ต.ค. 63 ถึง 15 ก.ย. 64) 

 
   3.2  พันธุ์สัตว์น้ าท่ีจังหวัดได้รับจัดสรรจากศูนย์ ฯ  ปี 2564 

                      ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรรพันธุ์สัตว์น้ ำจำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด
เพชรบูรณ์ ปี 2564 (ธ.ค. 2563 – ก.ย. 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 

    3.3 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเน่ืองในวันส าคัญ 
          1) วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เมื่อ วันที่ 4 มิ.ย. 64  

ณ แหล่งน้ ำหนองขำม อ.หล่มสัก   
          2) วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยูห่วั

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 23 ก.ค. 64   ณ แหล่งน้ ำกุฏิพระ อ.ชนแดน 
          3) วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เรียบร้อยแล้ว  

 เมื่อวันท่ี 10 ส.ค. 64 ณ คูเมืองวัดบึงศรีเทพรัตนำรำม อ.ศรีเทพ 
          4) วันประมงแห่งชำติ เมื่อวันท่ี 21 ก.ย. 64 ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยจักจั่น อ.หนองไผ่ 

           4. ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2564  โดยได้ด ำเนินกำร ดังน้ี 

 (1) รับฟังควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 แห่ง 2 อ ำเภอ (ชนแดน,หล่มสัก)  

 (2) ยกเลิกประกำศฯ 6 แห่ง เห็นชอบประกำศฯ 1 แห่ง 

 (3) ที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ (วัดสว่ำงอรุณ) ควำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดเรียบร้อย เมื่อ 16 
มิ.ย. 64 

    (4) ท ำหนังสือส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0007/ 5903 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2564 เรื่อง กำรประกำศ
คณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ก ำหนดเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนด
มำตรกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และขออนุมัติต่อรัฐมนตรีต่อไป 

           5. แผนการส ารวจสถิติการประมง  
5.1 จำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ    แผน  275 รำย   ผล 285 รำย 
5.2 จำกแหล่งเลี้ยง    แผน 945  รำย   ผล 953 รำย  
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     6. ข้อมูลการสัตว์น้ าควบคุม ผู้ประกอบกิจการ  
        6.1 กุ้งก้ำมแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ผู้ประกอบกิจกำร 245 รำย เลิกเลี้ยงร้อยละ 65.24 (เมื่อเทียบกับปี 2561) 

  6.2 จระเข้น้ ำจืด   แจ้งครอบครอง 7 รำย จ ำนวน 452 ตัว 
  6.3 ตะพำบหรือ ปลำฝำ  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 
    ก ำกับดูแลร้ำนค้ำปัจจัยกำรผลิต ตรวจสอบ/ก ำกับดูแล ร้ำนค้ำปัจจัยกำรผลิต จ ำนวน 8 ร้ำน 
    - อ ำเภอหล่มสัก 1 ร้ำน, อ ำเภอชนแดน 1 ร้ำน, อ ำเภอวังโป่ง 1 ร้ำน, อ ำเภอหล่มเก่ำ 1 ร้ำน, อ ำเภอหนองไผ่ 1 ร้ำน, 
อ ำเภอบึงสำมพัน 1 ร้ำน, อ ำเภอเมือง 2 ร้ำน 

          8. รายงานความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประภัยปี 2564 (ด้านการประมง) ช่วงประสบภัย 9-26 กันยำยน 2564 

อ าเภอ พ้ืนที่ 
จ านวน 

หมายเหตุ รำย ไร ่ วงเงินช่วยเหลือ 
(บำท) 

หล่มเก่ำ 4 ต ำบล,12 หมู่บ้ำน 131 143.5 671,867 ประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลว. 9 ก.ย. 
64 

หล่มสัก 15 ต ำบล 70 หมูบ่้ำน 278 236 1,104,952 ประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลว. 10 
ก.ย. 64  

หนองไผ ่ 5 ต ำบล 5 หมู่บ้ำน 14 17.75 83,106   
บึงสำมพัน 2 ต ำบล 6 หมู่บ้ำน 9 28 131,096   

ชนแดน 1 ต ำบล 1 หมู่บ้ำน 6 6 28,092   
วังโป่ง 1 ต ำบล 1 หมู่บ้ำน 2 1.5 7,023 ประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลว. 17 
ก.ย. 64  

เมืองเพชรบูรณ ์ 7 ต ำบล 9 หมู่บ้ำน 53 208 973,856   
ศรีเทพ 5 ต ำบล 61 หมู่บ้ำน 53 464.5 2,174,789   
เขำค้อ 1 ต ำบล 5 หมู่บ้ำน 33 30.5 142,801   
วิเชียรบุร ี 6 ต ำบล 8 หมู่บ้ำน 40 383.75 1,796,718   

ขั้นตอนกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 

1) เจ้ำหน้ำท่ีประมงอ ำเภอ ตรวจสอบควำมเสียหำยของเกษตรกรเป็นรำยบุคคล และตรวจสอบกับทะเบียนเกษตรกร
ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

2) บันทึกข้อมูล กษ 01 น ำมำประมวลค ำนวณมูลค่ำควำมช่วยเหลือตำมแบบ (แบบ กษ 02) รำยหมู่บ้ำน  
(ส ารวจความเสียหาย 30 วัน นับแต่วันที่เกิดภัย) 

3) น ำรำยช่ือเกษตรกรประมวลรวบรวมรำยหมู่บ้ำน (แบบ กษ 02) / ไปติดประกำศเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน 
เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูล หรือด ำเนินกำรประชำคมหมู่บ้ำน 

4) คณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เพื่อพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังฯ โดยใช้เงินทดรองรำชกำรในอ ำนำจอ ำเภอ (2. ก.ช.ภ.อ. พิจารณา 40 วัน นับวันที่เกิดภัย) 

5) วงเงินในอ ำนำจของอ ำเภอมีไม่เพียงพอให้น ำเสนอคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือโดยใช้เงินทดรองรำชกำรในอ ำนำจผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (20 ล้ำนบำท) (3. ก.ช.ภ.จ. พิจารณา 
นับแต่วันที่ผ่านการพิจารณา ก.ช.ภ.อ.) 
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6) วงเงินในอ ำนำจของจังหวัดมีไม่เพียงพอสำมำรถขอใช้เงินทดรองรำชกำรในอ ำนำจของปลัดกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ (50 ล้ำนบำท) /เสนอกรมต้นสังกัด  

หมายเหตุ : กำรให้ควำมช่วยเหลือ ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันเกิดภัย 
9. แหล่งน้ ำท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรและขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ด้ำนกำรประมงน้ ำจืด ตำมที่แสดงดังภำพ 

 
10. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

10.1 ด้ำนกำรประมงน้ ำจืด 12 กลุ่ม (1.กลุ่มหนองก้มคลำน 2.กลุ่มอ่ำงห้วยนำ 3.กลุ่มหนองขำม 4.กลุ่มท่ำลำว 5.กลุ่ม
อ่ำงท่ำพล 6.กลุ่มหนองโคม 7.กลุ่มห้วยน้ ำใส 8.กลุ่มบุฉนวน 9.กลุ่มร่องแฟ่บ 10.กลุ่มหนองแม่นำ 11.กลุ่มสักหลง 12.กลุ่มอ่ำงน้ ำขึ้น
น้ ำลง) 

10.2 ด้ำนกำรเพำะเลี้ยง 6 กลุ่ม (1.กลุ่มต ำบลวังหิน 2.กลุ่มหนองแส 3.กลุ่มต ำบลกันจุ 4.กลุ่มบ้ำนกองทุนที่ดิน 5.กลุ่ม
แปลงใหญ่ปลำนิล 6.กลุ่มสหกรณ์ประมงบ้ำนระหำร) 

10.3 ด้ำนกำรแปรรูป 3 กลุ่ม (1.กลุ่มบ้ำนนำจำน 2.กลุ่มบ้ำนระหำร 3.กลุ่มบ้ำนวังร่อง)  จ ำนวน 22 กลุ่ม คือ ด้ำน
ประมงน้ ำจืด 13 กลุ่ม, ด้ำนกำรเพำะเลี้ยง 6 กลุ่ม, ด้ำนกำรแปรรูป 3 กลุ่ม 

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

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, 

บัญชีของกลำง 
1. โพงพำง 37 ปำก  
2. ไอ้โง่ 12 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 
 

ของกลำงท่ีรื้อถอนท ำลำย  
ลี่ 1 ปำก      โตงเตง 1 ปำก 
 

ของกลำงท่ีด ำเนินกำรขำย
ทอดตลำด 
จระเข้น้ ำจืด 12 ตัว 

ฤดูน้ ำแดง1 มิ.ย. ถึง 31 ส.ค. 64 1. ปิดป้ำยประชำสัมพันธ์ห้ำมท ำกำรประมงช่วงฤดูน้ ำ
แดง จ ำนวน 11 แห่ง พ้ืนท่ี 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 

หลังฤดูน้ ำแดง 1 ก.ย. ถึง 26 ก.ย. 64 
 

1. ประชำสัมพันธ์ห้ำมใช้เครื่องมือท ำกำรประมงที่ผิด
กฎหมำย และห้ำมท ำกำรประมงบริเวณที่รกัษำพันธุ์สตัว์
น้ ำ ผ่ำนช่องทำง วิทยุ , Facebook, Line, ก านัน-
ผู้ใหญ่บ้าน,กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และ 
ชปพ.    (9 คน) 
2. ตรวจตรำปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิด ตำม พ.ร.ก.
กำรประมง พ.ศ. 2558 จ ำนวน 2 ครั้ง แจ้งควำมลง
บันทึกประจ ำวันไว้เป็นหลักฐำน จ ำนวน 1 ครั้ง 
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 12. ควบคุมด้านการประมง 
12.1  คดีควำมผิดต่อพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 

               1) นำงสำววิชชุตำ รำชบุตร ว่ำครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (จระเข้น้ ำจืด) และเพำะพันธ์ุ 
โดยไม่ได้รับอนุญำต มีควำมผิดมำตรำ 17 มำตรำ 18  และมำตรำ 28 และมีโทษมำตรำ 90 มำตรำ 92 และ 95 แห่งพระรำชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2562 (วันท่ี 12 ต.ค. 63) 

    2) ร้องทุกข์กล่ำวโทษ นำยสุวิทย์ สอนชำ คดีอำญำที่ 359/2563 คดีด ำที่ อ.144/64 ใช้หรือมีไว้ในครองครอง
เพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือไอ้โง่หรือลอบพับ (วันท่ี 22 เม.ย. 2563) 

    3) ร้องทุกข์กล่ำวโทษ เนื่องจำกได้รับรู้เรื่องรำวกำรเผยแพร่ข้อมูลกำร ท ำกำรประมงด้วยเครื่องมือย่อขันช่อ 
บริเวณเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเล็ง ต ำบลโคกปรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่ำนช่องทำง Facebook 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกกำรแชร์ข้อมูล File ภำพขณะท ำกำรประมง ในวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เวลำ 16.00 น. ของ
ผู้ใช้ Facebook นำมว่ำ คน วิเชียร เบอร์โทรศัพท์ 09-3143-9470 (ข้อมูลจำกกำรสนทนำด้วยวิธีกำรโทรสอบถำมผ่ำนช่องทำง 
Facebook (วันที่ 5 กรกฎำคม 2564 เวลำ 17.00 น) ซึ่งจำกภำพกำร ท ำกำรประมงดังกล่ำว ฯ น้ัน เป็นกำรกระท ำอันควรเช่ือได้ว่ำ
เป็นกำรกระท ำผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) 
มำตรำ 56 ห้ำมมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ ำในเขตพื้นท่ีรักษำพันธ์สัตว์น้ ำ (วันท่ี 8 ก.ค. 2564)  

     12.2 ควำมคืบหน้ำของคดี  
 1) คดีสิ้นสุด ขำยทอดตลำดของกลำง (วันท่ี 30 มิ.ย. 64) 
  2) ศำลนัดนั่งพิจำรณำวันท่ี 14 ต.ค. 2564 เวลำ 09.00 น. ณ ศำลจังหวัดวิเชียรบุรี 

3) จำกกำรโทรสอบถำม พ.ต.ต. นิติพัฒน์ เอกบำง (สำรวัตรไก่) 08-9959-5545 ครั้งที่ 1วันที่ 23 สิงหำคม 
2564 เวลำ 13.30 น. ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กันยำยน 2564 เวลำ 11.41 น. ยังไม่มีควำมคืบหน้ำ พนักงำนสืบสวนก ำลังติดตำมผู้ใช้ 
Facebook นำมว่ำ คน วิเชียร 
          13. ราคาสัตว์น้ า ประจ าเดือน กันยายน 2564 

        
         14. งานอื่น ๆ 

 1) ว่ำท่ีร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นำงสำวมุกมณี มุสิกรัตน์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรประมง, นำยสมใจ เวชประสิทธ์ิ ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ และนำยอัศวิน แก้วคง ประมงอ ำเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ นำยกองเพชร 
เรือนทอง ประมงอำสำ และผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 1 ต ำบลนำซ ำ ลงพื้นที่ส ำรวจควำมเสียหำยด้ำนประมง หลังน้ ำลด ในพื้นที่ต ำบลนำซ ำ 
อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์  

 2) ร่วมประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองตัวช้ีวัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบกำรประเมินที่ 2/2564 (1 เมษำยน – 30 กันยำยน 2564) เพื่อ
พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนและจัดสรรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือน ณ ห้องประชุมแมงกะพรุน ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ต ำบลสะเดียง 
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 3) ว่ำที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นำยเมธำ คชำภิชำติ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ , นำงสำวมุกมณี มุสิกรัตน์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง, นำยสมใจ เวชประสิทธ์ิ 
ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ ร่วมให้กำรต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำยนรำพัฒน์ แก้วทอง) ในกำรลงพื้นที่ปฏิบัติ
รำชกำรในพื้นที่อ ำเภอหล่มเก่ำ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำใส หมู่ที่ 13 ต ำบลหล่มเก่ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์  
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ส ำหรับอ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำใส มีกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำโดย องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น “กลุ่มประมงอ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำใส” ที่มี
กำรขับเคลื่อนพัฒนำแหล่งน้ ำในชุมชนให้มีกำรอนุรักษ์ เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และรักษำสมดุลนิเวศน์ของแหล่งน้ ำ ให้
เกิดประโยชน์กับชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน 

 4) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันประมงแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 ระดับจังหวัด ขึ้น ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำห้วย
จั๊กจั่น หมู่ที่ 8 ต ำบลบ่อไทย อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นำยกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมำยให้  
นำยสมพงษ์ มหำวังษ์ นำยอ ำเภอหนองไผ่ เป็นประธำน มี หัวหน้ำส่วนรำชกำร , ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่กรมประมง ร่วมกิจกรรม  
มี นำยศิลำ สินชัย นำยกเทศมนตรีต ำบลบ่อไทย กล่ำวรำยงำนสภำพทั่วไป กำรใช้ประโยชน์แนวทำงในกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ และ  
ว่ำที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เพื่อรณรงค์ให้ประชำชน
ตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำ ให้สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยืน 
รวมทั้งเพิ่มพูนปริมำณสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ ครั้งนี้ ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ จ ำนวน 3 ชนิด 
รวมจ ำนวน 500,021 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 200,000 ตัว ปลำยี่สก จ ำนวน 200,000 ตัว, ปลำตะเพียนทอง 
จ ำนวน 100,000 ตัว และปลำบึก จ ำนวน 21 ตัว      

 5) ร่วมกับ ประมงอ ำเภอหล่มสัก,  ประมงอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ ประมงอ ำเภอศรีเทพ ออกตรวจตรำปรำบปรำมผู้ท ำ
กำรประมงให้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) พื้นที่
อ ำเภอหล่มสัก พบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนใช้เครื่องมือท ำกำรประมง ไอ้โง่ จ ำนวน 2 ลูก วำงกำงกั้นคลองสำธำรณะ หมู่ที่ 1 ต ำบลวัดป่ำ อ ำเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ด ำเนินกำรรื้อถอน และน ำของกลำงส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวันไว้เป็นหลักฐำน ณ สถำนีต ำรวจภูธร
หล่มสัก เพื่อด ำเนินคดีต่อไป  
             มติที่ประชุม  รับทรำบ 

4.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน 

กันยำยน  2564  ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 
            สรุปรำยงำนรำยงำนผลกำรเบิก-จ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 กันยำยน  2564) 

โครงกำร งบที่ได้รับปัจจุบัน เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

1. บุคลำกรภำครัฐ 857,271 857,271 0   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 100 % 
2. งบด ำเนินงำน 1,284,513.52 1,284,349.37 164.15  โอนงบประมำณกลับส่วนกลำง 

164.15 บำท เรียบร้อยแล้ว 
3. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 
(สำธำรณูปโภค) 

185,150 182,069.27 3,080.73  โอนงบประมำณกลับส่วนกลำง 
3,080.73 บำท เรียบร้อยแล้ว 

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

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,451,434.52 2,448,187.18 3,244.88  โอนงบประมำณกลับส่วนกลำง  
3,244.88 บำท เรียบร้อยแล้ว 

ร้อยละเบิกจ่ำย  99.99   

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

    4.6 ส านักงานประมงอ าเภอ 
          4.6.1 ส านักงานประมงอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

นายอศัวิน  แก้วคง    ต าแหน่ง ประมงอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ตำมค ำสั่งกรมประมงข้ำงต้น ให้มำปฏิบัติหน้ำที่ประมงอ ำเภอ 

เมืองเพชรบูรณ์ โดยได้เดินทำงเข้ำรับต ำแหน่งใหม่เมื่อวันท่ี 6 กันยำยน 2564 โดยได้ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
1. รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร จ ำนวน 14 รำย 
2. ต่อทะเบียนเกษตรกร จ ำนวน 2 รำย และขอเปลี่ยนแปลงเนื้อท่ีกำรเพำะเลี้ยง จ ำนวน 3 รำย 
3. รับขึ้นทะเบียนสัตว์น้ ำควบคุม  จ ำนวน 2 รำย  
4. มีกำรขอรับกำรสนับสนุนพันธุ์ปลำ จ ำนวน 1 แห่ง 
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5. ติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำท่วมในเขตพื้นท่ีอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และได้รับแจ้งเกษตรกรได้รับควำมเสียหำย เบื้องต้น
อยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจและรวบรวมรำยงำนให้จังหวัดทรำบต่อไป 

6. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์เพื่อพิจำรณำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบำดสัตว์ (ชนิดโรคลัมปีสกิน Lumnpy Skin Disease) 

7. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันประมงแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 ระดับจังหวัด ขึ้น ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำ
ห้วยจั๊กจั่น หมู่ที่ 8 ต ำบลบ่อไทย อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

      4.6.2 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มสัก  
 นางณิชปภา  สารารักษ์    ต าแหน่ง ประมงอ าเภอหล่มสัก 
     เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเ ดือนกันยำยน 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังน้ี 
 งำนกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง 
 1. โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก) 
                ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตำมกำรด ำเนินงำน ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ของ นำยบุญตำ 
เทียมเพ็ง หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำนติ้วภำยในศูนย์มีกิจกรรมกำรเลี้ยงปลำกินพืชในบ่อดิน กำรเลี้ยงกบในกระชังบก และกำรเลี้ยงปลำดุกใน
กระชังบก โดยได้ซื้อมำปล่อยเพิ่ม จ ำนวน 700 ตัว ทั้งนี้เกษตรกรได้เพำะขยำยพันธุ์แหนแดง เลี้ยงสัตว์น้ ำเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต 
 2. โครงกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

   ให้บริกำรขึ้นทะเบียน ต่ออำยุทะเบียนเกษตรกร และรับแจ้งเกษตรกรที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย 
 ณ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอหล่มสัก 
  - ขอขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  (ทบ.1-1) จ ำนวน 3 รำย 
  - ขอต่ออำยุทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ 1-5) จ ำนวน 30 รำย 
  - เปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ 1-7) จ ำนวน 1 รำย 

 งำนกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง 
 1. ส ำรวจผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมแดง 
                ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม (กุ้งก้ำมแดงในพื้นที่อ ำเภอหล่มสัก ผู้ที่ไม่ได้ประกอบกิจกำร 
ได้เเจ้งยกเลิกกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมเพื่อปรับปรุงในระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป 
 2. ขึ้นทะเบียนผู้ท ำกำรประมง 
                ลงพื้นที่ติดตำมกำรเปิดจับปลำออก จ ำหน่ำยโดยวิธีกำรวำงข่ำย ณ แหล่งน้ ำสำธำรณะหนองแส หมู่ที่ 13 ต ำบลบุ่งคล้ำ 
ขององค์กรชุมชนประมง ประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงหนองแส บ้ำนโนนแดง พบว่ำปลำที่จับได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลำตะเพียนขำว ปลำ
นวลจันทร์ และปลำสร้อย โดยจ ำหน่ำยจ ำหน่ำยในรำคำ 40-50 บำท/กก และลงพื้นที่ติดตำมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มชุมชนประมง
ท้องถิ่น หนองก้มคำน หมู่ที่ 3 ต ำบลช้ำงตะลูด จำกกำรสอบถำมมีกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ จ ำนวน 200,000 ตัว ประกอบด้วยปลำ
ตะเพียนขำว ปลำยี่สก และปลำนิล คำดว่ำจะเปิดให้ท ำกำรจับในปี 2565 
 3. กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 
     3.1 ลงพื้นที่ช้ีแจงหลักเกณฑ์กำรออกใบเสร็จของร้ำนหงษ์ทองพันธุ์ปลำ, ตึ๊ดพันธุ์ปลำ และชลิตพันธุ์ปลำ และเอื้อมพรพันธุ์
ปลำ ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอ ำเภอหล่มสัก  

    3.2 วันที่ 23 กันยำยน ร่วมประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอหล่มสักเพื่อพิจำรณำกำรให้
ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบำดสัตว์ (ชนิดโรคลัมปีสกิน Lumnpy Skin Disease) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
ควำมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับควำมเสียหำยจำกโรคระบำดสัตว์ (โรคลัมปิ สกิน) 

    3.3 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมเสียหำยเบื้องต้นของผู้ประสบอุทกภัยอ ำเภอหล่มสัก 
            สรุปความเสียหายจากอุทกภัยอ าเภอหล่มสัก (สิ้นสุดกำรรับแจ้ง วันท่ี 25 กันยำยน 2564) 
    - ควำมเสียหำย   15  ต ำบล 
    - เกษตรกร  278  รำย 
    - เนื้อท่ีควำมเสียหำย  236 ไร่ 
    - ประมำณกำรวงเงินช่วยเหลือ 1,104,952 บำท 
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 4. ตรวจปรำบปรำมผู้ฝ่ำฝืน พระรำชก ำหนดกำรประมง  
     ออกตรวจตรำปรำบปรำมผู้ท ำกำรประมงให้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พื้นที่อ ำเภอหล่มสัก พบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนใช้
เครื่องมือท ำกำรประมง ไอ้โง่ จ ำนวน 2 ลูก วำงกำงกั้นคลองสำธำรณะ หมู่ที่ 1 ต ำบลวัดป่ำ จึงได้ด ำเนินกำรรื้อถอน และน ำของกลำงส่ง
พนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวันไว้เป็นหลักฐำน ณ สถำนีต ำรวจภูธรหล่มสัก เพื่อด ำเนินคดีต่อไป 
 5. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันประมงแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 ระดับจังหวัด ขึ้น ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำห้วยจั๊กจั่น 
หมู่ที่ 8 ต ำบลบ่อไทย อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 6. รำคำสัตว์น้ ำ 

 
 มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

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

ทรำบ ดังนี ้
 1. ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกรผู้มำขอขึ้นทะเบียนเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ร่วมกับ นำงสำวชลกนก  

ยมะสมิต เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ) ในพื้นที่อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 11 รำย และอ ำเภอวังโป่ง 
จ ำนวน 5 รำย  

 2. ลงพื้นที่ให้ควำมรู้และค ำปรึกษำทำงวิชำกำรแก่เกษตรกร ร่วมกับนำงสำวชลกนก ยมะสมิต เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ) อำทิเช่น กำรวัดคุณภำพก่อน ปล่อยสัตว์น้ ำลงบ่อ ให้ค ำแนะน ำในกำรปรับสภำพดินและ
น้ ำ ในพื้นที่อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 1 รำย และพื้นท่ี อ ำเภอวังโป่ง จ ำนวน 1 รำย 

 3. ร่วมกับนำงสำวชลกนก ยมะสมิต เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ)  ลงพื้นที่
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรเครือข่ำยด้ำนกำรประมง ของนำยวินัย สีมำก  
หมู่ที ่11 ต ำบลวังหิน อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 4. ร่วมกับนำงสำวชลกนก ยมะสมิต เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ) ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฝนตกหนักและน้ ำป่ำไหลหลำก ในเขตอ ำเภอชนแดน และเขตอ ำเภอวังโป่ง 
โดยมีผู้ได้รับควำมเสียหำยในอ ำเภอชนแดน จ ำนวน 2 รำย และอ ำเภอวังโป่ง จ ำนวน 1 รำย 

 7. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพช รบูรณ์ลงพื้นท่ีตรวจฟำร์มอินทรีย์ นำยวินัย สีมำก ต.วัง
หิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ และมอบพันธุ์ปลำนิล จ ำนวน 3,000 ตัว ให้แก่ นำงสำวปิ่นแก้ว ช่ำงไม้ ต.พุทธบำท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 

 8. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันประมงแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 ระดับจังหวัด ขึ้น ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำ
ห้วยจั๊กจั่น หมู่ที่ 8 ต ำบลบ่อไทย อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 9. งำนอ่ืนๆ 
      9.1 ประมงอ ำเภอชนแดนพร้อมด้วย นำงสำวชลกนก ยมะสมิต เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำน

รำชกำรเฉพำะกิจ) ร่วมออกโรงทำนในนำมส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยกำรมอบขนมและไอศกรีมให้แก่ประชำชนผู้มำรับ
วัคซีนและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 1,750 คน ณ หอประชุมหลวงพ่อทบ ที่ว่ำกำรอ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

      9.2 ร่วมพิธีมอบบ้ำนโครงกำรบ้ำนกำชำดร่วมใจน้ ำใจชำวเพชรบูรณ์ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564                
       

มติท่ีประชุม    รับทรำบ 

 



- 19 - 
 

      4.6.4 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มเก่า  
 นายสมใจ  เวชประสิทธิ์  ต าแหน่ง ประมงอ าเภอหล่มเก่า 

     เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ตำมค ำสั่งกรมประมงข้ำงต้น ให้ มำปฏิบัติหน้ำที่ประมง
อ ำเภอหล่มเก่ำ โดยได้เดินทำงเข้ำรับต ำแหน่งใหม่เมื่อวันท่ี 7 กันยำยน 2564 ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบอ ำเภอหล่มเก่ำ ขอรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ดังนี ้

     1. เข้ำร่วมอบรมให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประมงอ ำเภอในโอกำสมำรับต ำแหน่งใหม่ เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และภำรกิจงำนของส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      2. ร่วมต้อนรับ นำยมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ได้มำตรวจเยี่ยมให้ก ำลังใจ ในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงกำรตำมแผนงำนของกรมประมง  ณ ห้องประชุมแมงกะพรุน ส ำนักงำน
ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 

       3. ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบควำมเสียหำยด้ำนกำรประมงจำกน้ ำท่วม โดยว่ำที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ประมง
จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นำงสำวมุกมณี มุสิกรัตน์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง และนำยอัศวิน แก้วคง ประมงอ ำเมือง
เพชรบูรณ์ ร่วมกับ นำยกองเพชร เรือนทอง ประมงอำสำ และผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 1 ต ำบลนำซ ำ ในพื้นที่ต ำบลนำซ ำ อ ำเภอหล่ม เก่ำ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

       4. ร่วมให้กำรต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำยนรำพัฒน์ แก้วทอง)  ในกำรลง
พื้นที่ปฏิบัติรำชกำรในพื้นที่อ ำเภอหล่มเก่ำ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำใส หมู่ที่ 13 ต ำบลหล่มเก่ำ อ ำเภอหล่มเก่ ำ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ส ำหรับอ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำใส มีกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำ โดย องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น “กลุ่มประมงอ่ำงเก็บน้ ำ
ห้วยน้ ำใส” ที่มีกำรขับเคลื่อนพัฒนำแหล่งน้ ำในชุมชนให้มีกำรอนุรักษ์ เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และรักษำสมดุล
นิเวศน์ของแหล่งน้ ำ ใหเ้กิดประโยชน์กับชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน 

       5. ลงพื้นที่ตรวจสอบควำมเสียหำยพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกรหลังน้ ำลด ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 
ต ำบลนำแซง อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

        6. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันประมงแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 ระดับจังหวัด ขึ้น ณ บริเวณ
อ่ำงเก็บน้ ำห้วยจั๊กจั่น หมู่ที่ 8 ต ำบลบ่อไทย อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

      4.6.5 ส านักงานประมงอ าเภอวิเชียรบุรี  
 นายพงศ์ธร   อินทร์อักษร  ต าแหน่ง ประมงอ าเภอวิเชียรบุรี 
     เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ตำมค ำสั่งกรมประมงข้ำงต้น ให้มำปฏิบัติหน้ำที่ประมงอ ำเภอวิเชียร
บุรี โดยได้เดินทำงเข้ำรับต ำแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2564 ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบอ ำเภอวิเชียรบุรีและอ ำเภอบึงสำมพัน 
ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ดังนี้ 

1. ขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ทบ 1-5  จ ำนวน  1 รำย 
2. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอหล่มสักเพื่อพิจำรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบำดสัตว์ (ชนิดโรคลัมปีสกิน (Lumnpy Skin Disease)) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ควำมช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับควำมเสียหำยจำกโรคระบำดสัตว์ (โรคลัมปิ สกิน) 

3. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันประมงแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 ระดับจังหวัด ขึ้น ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำห้วย
จั๊กจั่น หมู่ที่ 8 ต ำบลบ่อไทย อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4. รับแจ้งกำรเกิดอุทุกภัยจำกเกษตรกร ในเขตพื้นที่อ ำเภอวเชียรบุรี มี 6 ต ำบล 8 หมู่บ้ำน จ ำนวน 40 รำย  
เนื้อท่ี 383.75 ไร่  และในพื้นที่อ ำเภอบึงสำมพัน มี 2 ต ำบล 2 หมู่บ้ำน เกษตรกร 9 รำย เนื้อท่ี 28 ไร่ 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 
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      4.6.6 ส านักงานประมงอ าเภอศรีเทพ 
                    นางสาวสมมาศ  บุญยวง      ต าแหน่ง ประมงอ าเภอศรีเทพ   

เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนกันยำยน 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังนี้  

1. รำยงำนควำมเสียหำยเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประภัยปี 2564 (ด้ำนกำรประมง) 

อ าเภอ พ้ืนที่ 
จ านวน 

รำย ไร ่ วงเงินช่วยเหลือ 
(บำท) 

ศรีเทพ ต.ศรีเทพ จ ำนวน 16 หมู่บำ้น คือ หมู่ที ่1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

177 344.25   1,611,778.50 

ต.นำสนุ่น 10 หมูบ่้ำน คือ หมู่ที ่1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15,  19, 20 104 73 341,786 
ต.คลองกระจัง 13 หมู่บ้ำน คือ หมู่ที ่1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 18 

52 31 145,142 

ต.สระกรวด 8 หมู่บ้ำน คือ หมู่ที ่2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 17 9 8 37,456 
ต.หนองย่ำงทอย 14 หมู่บ้ำน คือ หมู่ที ่1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 17 

19 8.25 38,626.5 

เขำค้อ ต.หนองแม่นำ 7 หมู่บำ้น คือ หมู่ 3, 4, ,5, 6, 7, 8, 10 33 30.50 142,801 

2. ร่วมประชุมประจ ำเดือน หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ และก ำนัน – ผู้ใหญ่บ้ำน ผ่ำนระบบ Application zoom ณ ห้อง
ประชุมอ ำเภอศรีเทพ ช้ัน 2 อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแจ้งข้อรำชกำร นโยบำย แผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนรำชกำร
ต่ำงๆ ตลอดจนนโยบำยของรัฐ ทั้งนี้ได้ประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนกำรประมง, แนวทำงกำรขึ้น
ทะเบียน-กำรต่ออำยุทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และกำรสิ้นสภำพทำงทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ให้กับท่ีประชุมรับทรำบ 

 

3. เข้ำร่วมต้อนรับ นำยมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ได้มำตรวจเยี่ยมให้ก ำลังใจ ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตำมโครงกำรตำมแผนงำนของกรมประมง 

4. ร่วมกับนำยอ ำเภอเขำค้อ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และชำวบ้ำนในพื้นที่ให้กำรต้อนรับ นำยวิทยำ ยำม่วง อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ ณ บ้ำน
เสลียงแห้งสำม ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ โดยได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์ปลำจำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด
เพชรบูรณ์ จ ำนวน 5000 ตัว เพื่อปล่อยในแหล่งน้ ำสำธำรณะในพ้ืนท่ี 

5. ลงพื้นที่พร้อมด้วย นำยสุวรรณศรี หมวกชำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รับเอกสำรแบบยื่นควำมจ ำนงเพื่อขอรับกำร
ช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้ำนกำรประมง จ ำนวน 72 รำย พร้อมนี้ได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์ในกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์น้ ำที่ประสบภัยพิบัติ ณ วัดบ้ำนวังขอน หมู่ 17 ต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ได้รับควำมร่วมมือจำก
ผู้ใหญ่บ้ำน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 10, 14, 15 และ หมู่ที่ 18 เป็นอย่ำงดี 

6. ลงพื้นที่พร้อมด้วย นำยสุวรรณศรี หมวกชำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ตรวจเยี่ยม ติดตำมศูนย์เรียนรู้เครือข่ำย ด้ำน
กำรประมง ของ นำยประมวล หงส์ปัสสำ ต ำบลคลองกระจัง  ไม่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วม น้ ำในบ่อปลำมีปริมำณสูงขึ้น แต่ไม่ล้นคัน
บ่อ จำกนั้นเข้ำติดตำมศูนย์เรียนรู้เครือข่ำยด้ำนกำรประมง ของ นำยโกวิท เพียภูเขียว ต ำบลสระกรวด พบว่ำบ่อช ำลูกปลำพื้นทรุดตัว 
และบ่อเลี้ยงคันบ่อขำดได้รับควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วม ท ำให้ปลำดุก จ ำนวน 6 ตัน และปลำสวำย จ ำนวน 2 ตัน ที่จะจับจ ำหน่ำยใน
เดือนตุลำคม เสียหำยหมด 

7. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันประมงแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 ระดับจังหวัด ขึ้น ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำห้วยจั๊กจั่น 
หมู่ที่ 8 ต ำบลบ่อไทย อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

8. มอบหมำยให้ นำยสุวรรณศรี หมวกชำ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำควบคุม (กุ้งก้ำมแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ในพื้นที่ต ำบลคลองกระจัง, ต ำบลสระกรวด 
และต ำบลโคกสะอำด อ ำเภอศรีเทพ จ ำนวน 3 รำย พบว่ำไม่ได้ประกอบกิจกำรเเล้ว ทำงส ำนักงำนประมงอ ำเภอศรีเทพ จึงได้เเจ้งให้ท ำ
กำรยกเลิกกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม เพื่อปรับปรุงในระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป 
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9. ลงพ้ืนท่ีพร้อมด้วย นำยสุวรรณศรี หมวกชำ เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน ตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำ ของเกษตรกรผู้
มำขอขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ จ ำนวน 9 รำย ในพื้นที่ ต ำบลสระกรวด , ต ำบลโคกสะอำด, ต ำบลคลองกระจัง และต ำบลศรีเทพ 
อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมให้ค ำแนะน ำในกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ, กำรท ำฟำงหมักและอำหำรธรรมชำติเพื่อลดต้นทุนกำรเลี้ยงปลำ 
และกำรเฝ้ำระวังกำรเลี้ยงปลำในช่วงฤดูฝน 

 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 
 

           4.6.7 ส านักงานประมงอ าเภอหนองไผ่ 
                    นายณัฐพล ชมภูแสน ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)     
                     เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนกันยำยน 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังน้ี 

  1.ด ำเนินกำรตรวจติดตำมและยกเลิกกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม (กุ้งเครย์ฟิช/กุ้งก้ำมแดง) 
  2.ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจ ำนวน  6  รำย 
  3. ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 3 รำย 
  4. ลงพื้นทีต่รวจน้ ำท่วมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตร  
  6. จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เนื่องในวันประมงแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 ระดับจังหวัด ขึ้น ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำห้วย

จั๊กจั่น หมู่ที่ 8 ต ำบลบ่อไทย อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 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  

 


