
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) 
และประชมุข้าราชการ เจ้าหน้า ที่ในสังกัดส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  

ครั้งท่ี 10/2564  ประจ า เดือน ตุลาคม  2564 
วันพฤหัสบดีท่ี  28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมแมงกะพรุน  ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบรูณ์ 
และผ่านระบบ ห้องประชุมไฮบรดิ (Hybrid Meeting room) 

 
--------------------------------- 

ผู้เข้าประชมุ จ ำนวน 21  คน  
1. ว่ำท่ีร้อยตรี ชัยรตัน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์
2. นำยเมธำ  คชำภิชำติ               ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำจืดเพชรบูรณ ์
3. นำยสมพงษ์ กำรเพิม่                 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจยัและพัฒนำประมงน้ ำจดืชัยภูมิ           
4. นำยชูศักดิ์ เณรเลียบ  หัวหน้ำหน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจืด เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 
5. นำยบุญส่ง  พำนชัยภูม ิ  หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง 
6. นำงสำวมุกมณี มุสิกรัตน ์ หัวหน้ำกลุ่มบริกำรจดักำรด้ำนกำรประมง  
7. นำงสำวปิยะนันท์  วงษ์ลำ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ 
8. นำยอัศวิน  แก้วคง  ประมงอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ ์
9. นำยสมใจ  เวชประสิทธ์ิ  ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ 
10. นำงสุภำรตัน์  ศรีสังข ์  ประมงอ ำเภอชนแดน 
11. นำยพงศ์ธร   อินทร์อักษร  ประมงอ ำเภอวิเชียรบุร ี
12. นำงสำวสมมำศ  บุญยวง  ประมงอ ำเภอศรีเทพ 
13. นำงสำวศรัญญำ  เหลืองกระโทก ประมงอ ำเภอหนองไผ ่
14. นำงสำวอรวรรณ พันนุ้ย   นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร  
15. นำงสำววิมลรัตน์  พิมพำ  เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน 
16. นำงโสภำ  พยัคฆเดช  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
17. นำงกัลยณฏัฐ์  ศรีนวลขำว นักวิชำกำรประมง (พนักงำนรำชกำร)    
18. นำงสำวสุดำรัช  แก้วอ ำภำ เจ้ำหน้ำท่ีประมง (พนักงำนรำชกำร) 
19. นำงจำรุวรรณ แจ่มผล  เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล (พนักงำนรำชกำร) 
20. นำงสำวชลกนก  ยมะสมิต เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำร)  
21. ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง เกศรำ สวัสด ี เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำร) 

 
ผู้ไม่เข้าประชมุ  จ ำนวน  4  คน 

1. นำงณิชปภำ  สำรำรักษ์  ประมงอ ำเภอหล่มสัก (ลำพักผ่อน) 
2. นำยเอกรัตน์ มำตรทอง  เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำร) (ติดรำชกำร) 
3.  นำยณัฐพล ชมภูแสน  เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำร) (ติดรำชกำร) 
4. นำยสุวรรณศรี หมวกชำ  เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน (พนักงำนรำชกำร) (ติดรำชกำร) 
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เริ่มประชมุ 
เวลำ 13.00 น. 
ก่อนวำระประชุม 
                      ในช่วงปลำยเดือนกันยำยน 2564 ก่อนสิ้นปีงบประมำณ 2564 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบอุทกภัย
หลำยพื้นที่ เกษตรกรภำคกำรประมงได้รับควำมเสียหำยเป็นจ ำนวนมำก โดยเจ้ำหน้ำที่ในพื้นท่ี (ประมงอ ำเภอ) ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสุด
ควำมสำมำรถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรด้ำนกำรประมงที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วม โดยส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมำย
ให้กลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมงเป็นผูป้ระสำนงำนพร้อมให้ค ำแนะน ำกับประมงอ ำเภอพ้ืนท่ีประสบภัย และได้รวบรวมควำมเสียหำย
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว            

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

             ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ต าแหน่งประมงจังหวัดเพชรบรูณ์ 

                    1. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ-2019 โดยมีแนวโน้มลดลง  ผ่อนคลำยให้มีกำรเปิดสถำนท่ี
ให้บริกำรมำกขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่ำนยังคงต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกัน สวมหน้ำกำกอนำมัย ล้ำงมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงไป
สถำนท่ีเสียงต่อกำรแพร่เช้ือ และติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อย่ำงต่อเนื่อง 
            2. เนื่องจำกวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลำคม พ.ศ.2564 กองตรวจรำชกำรได้เชิญส ำนักงำนประมงจังหวัดเข้ำร่วมประชุม
ช้ีแจงแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ในไตรมำส 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ผ่ำนระบบ Video Conference จำก ห้องประชุม 
ปำกเปี่ยน ช้ัน 5 อำคำรจุฬำภรณ์ กรมประมง โดยมี นำยประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจรำชกำรกรมประมง เป็นประธำนกำรประชุม  
เพื่อพิจำรณำกำรใช้จ่ำยงบประมำณปี 2565 ของส ำนักงำนประมงจังหวัด และช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน รวมทั้งแจ้งแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนให้ส ำนักงำนประมงจังหวัดทรำบเบื้องต้นเพื่อน ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนงำนตำมตัวช้ีวัดในรอบที่ 1/2565  
ทั้งนีไ้ด้มอบหมำยให้กลุ่มด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
                       

 มติท่ีประชุม   รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

              ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ต าแหน่ง ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  เชิญฝ่ำยเลขำนุกำร แจ้งรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำให้ที่ประชุมทรำบและรับรองรำยงำนกำรประชุม 

             นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา (หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 

  เรียนท่ำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ส ำหรับรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27
กันยำยน  2564  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 22 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  

นายเมธา  คชาภิชาติ     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์  
เรียน ประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ขอรำยงำนผลกำร

ปฏิบัติงำนประจ ำเดือนตุลำคม 2564 ให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้         
1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ตำมตำรำง ดังนี ้

 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ ำ แผน ผล 
(ตัว) (ตัว) 

กุ้งก้ำมกรำม  2,800,000 - 
ปลำตะเพียนขำว  1,150,000 - 

ปลำตะเพียนทอง  600,000 - 
ปลำยี่สกเทศ  900,000 - 

ปลำนิล  150,000 - 
ปลำไน  100,000 - 
ปลำสร้อยขำว  100,000 - 

รวม 2,800,000 - 
   

2. โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำไทย แผน 550,000 ตัว   
 

3. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็ก อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ตำมตำรำง ดังนี ้

กิจกรรม แผน ผล 
1. แผนผลติ    

    1.1 ปล่อย 360,000 ตัว - 
    1.2 แจก 182,500 ตัว - 

2. ส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำในบ่อดิน  70 รำย - 
3. ส่งเสริมกำรเลี้ยงกบในกระชังบก   17 รำย - 
 

4. กิจกรรม: ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (สัตว์น้ าบริโภคและสัตว์น้ าสวยงาม)  ตำมตำรำง ดังนี้  
กิจกรรม  แผน  ผล 

1. ปลำสวยงำม     
    1.1 GPA (107 รำย)     
       1) ฟำร์มใหม่   34 รำย  - 
       2) ต่ออำยุ   20 รำย  - 
       3) ติดตำม   53 รำย  - 
    1.2 โรงเพำะฝัก   1 ฟำร์ม   1 ฟำร์ม 
2. ตรวจวเิครำะห์ปัจจยักำรผลติ  162 รำย  - 
3. สุ่มเก็บตัวอย่ำง  122 รำย  - 
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5. กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลำตะเพียนขำว  ต.ชุมแสงสงครำม  อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก (แปลงปี 2564)   
กิจกรรม แผน ผล 

1. แนะน ำ ส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนจุลินทรีย์ ปม.1    

2. สนบัสนุนจุลินทรีย์ ปม.1   

3. สนับสนุนสัตว์น้ ำพันธุ์ดี   

4. ตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์ม (GAP กรมประมง)   

5. ให้กำรรับรองมำตรฐำนฟำร์ม (GAP กรมประมง)   
 

6. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรม 
แหล่งน้ ำ ปี 2564 

(พิษณุโลก) 
แผน ผล 

1. อนุบำลปลำหรือเลี้ยงปลำเพื่อจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เข้ำกองทุนธนำคำร - - 
2. ปล่อยพันธุส์ัตว์น้ ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสตัว์น้ ำในแหล่งน้ ำชุมชนเป้ำหมำยโครงกำรฯ - - 
3. ประเมินผลผลติสัตว์น้ ำก่อนปลอ่ย และตดิตำมกำรเจริญเติบโตของสัตว์น้ ำหลังปล่อยทุก 2 
เดือน 

- - 

4. จับสตัว์น้ ำขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีกำรประเมินผลจับและมูลค่ำสตัว์น้ ำท่ีจับใช้ประโยชน์จำก
แหล่งน้ ำชุมชน 

- - 

7. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรม แผน ผล 

สนับสนุนปัจจัยกำรผลติ 16 รำย - 
ตรวจประเมินฟำร์ม (อินทรีย์) 11 รำย - 

8. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง 
หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย  คงเหลือ  ร้อยละ  

ศพจ.เพชรบูรณ ์
-ค่ำตอบแทน 
-ค่ำใช้สอย 

1,612,300 
62,700 

403,065 
8,567 

1,209,235 
54,133 

24.99 
13.66 

รวม 1,675,000 411,632 1,263,368 24.57 

9. เงินทุนหมุนเวียนฯ 
จ ำนวนสัตว์น้ ำ(ตัว) เงินโอน รำยจ่ำย รำยได ้ คชจ.รวม/รำยได้

รวม 
%กำรใช้เงิน 

แผน ผล 
4,957,000 ตัว 526,445  ตัว - - 135,855 - - 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 
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4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ 

      นายสมพงษ์ การเพ่ิม            ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ           
             เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน โดยเดือนตุลำคม ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดชัยภูมิ  ไม่มีผลกำร
ปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนตุลำคม 2564 ให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้ 
 - เนื่องจำกช่วงปลำยปีงบประมำณ 2564 เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2564  ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดชัยภูมิประสบภัยน้ ำ
ท่วมในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดชัยภูมิ และมีกระแสน้ ำเข้ำท่วมพื้นศูนย์วิจัยฯ กลำงดึกอย่ำงรวดเร็ว เบื้องต้นบ่อเพำะพันธ์สัตว์
น้ ำได้รับควำมเสียหำย พ่อ แม่ พันธุ์สัตว์น้ ำหลำยชนิดถูกพัดไปกับกระแสน้ ำ แต่บัดนี้ได้เข้ำสู่ภำวะปกติน้ ำได้ลดลงเรียบร้อยแล้ว  
 - ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดชัยภูมิ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมแผนงำนโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยที่
ก ำหนดไว้เรียบร้อยก่อนเกิดน้ ำท่วม และคำดว่ำจะสำมำรถปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ 2565 ได้ตำมปกติ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ    

4.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 

      นายชูศักด์ิ เณรเลียบ  ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 

  เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน โดยเดือนตุลำคม หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจืดเขื่อนป่ำสัก 
ชลสิทธิ์ (สระบุรี) ไม่มีผลกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนตุลำคม 2564 ให้ที่ประชุม
ทรำบ ดังนี ้

  เนื่องจำกในปีงบประมำณ 2565 ได้มีกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนเดือนละ 1 ครั้ง /ละ 3 วัน ในส่วนของงบประมำณยังอยู่
ระหว่ำงกำรจัดสรรจำกกรมประมง 

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 แจ้งแผนงำนโครงกำรของกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ดังนี ้

1. แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ  
1.1 โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

1) กิจกรรมพัฒนำคุณภำพสินค้ำประมงสู่มำตรฐำน 
    -เป้ำหมำย  เกษตรกร GAP 34 รำย แบ่งเป็น หล่มเก่ำ 5 รำย /หล่มสัก 5 รำย /เมืองเพชรบูรณ์ 5 รำย/  

ชนแดน 5 รำย/ ศรีเทพ 5 รำย/ วิเชียรบุรี 5 รำย/ หนองไผ่ 4 รำย 
 หมายเหตุ : ด ำเนินกำรแจ้งเป้ำหมำยให้กรมทรำบเรียบร้อยแล้ว 
2) กิจกรรมพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 
    - เป้ำหมำย เกษตรกรรำยเดิม ปี 2563 จ ำนวน 16 รำย 
    - กิจกรรม สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ จ ำนวน 16 รำย   
    - ด ำเนินกำรติดตำม จ ำนวน 16 รำย 
    ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมงได้ด ำเนินกำรส่งแผนปฏิบัติงำนดังกล่ำว เรียบร้อยแล้ว  
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1.2 โครงกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
1) กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

- ข้อมูลเกษตรกร ทบ.1 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
- ข้อมูลผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง ทบ.2 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
1.3 โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

1) กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
1.4 โครงกำรส่งเสริมอำชีพประมง 

1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้ำนกำรประมง (Zoning by Agri map) 
2) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง 
    - พัฒนำเกษตรกรด้ำนประมง (เป้ำหมำย 93 รำย ไม่ซ้ ำปี 2563 -2564) 
    - สนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (จ ำนวน 5 แห่ง) 

   หมายเหตุ : อยู่ระหว่ำงกำรรอคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
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2. แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
       2.1. โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
  1) กิจกรรมสนับสนุนโครงกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 3. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 
       3.1 โครงกำรส่งเสริม และพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร 
  1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกิน 
      - พื้นที่ด ำเนินกำร “ป่ำวังโป่ง-ป่ำชนแดน-ป่ำวังก ำแพง” ต ำบลชนแดน และต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน และ
ต ำบลซับเปิบ อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และด ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกรแล้ว จ ำนวน 30 รำย 
       3.2 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
             1) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำประมง  
      - พัฒนำแปลงเรียนรู้ (ศพก.หลัก 11 อ ำเภอ และ รำยเดิม ปี2564 11 อ ำเภอ) 
                 - พัฒนำและยกระดับ ศพก. รำยเดิม ให้เป็นต้นแบบ (เป้ำหมำย 5 ศูนย์) 
                 - จัดกิจกรรม Field day (11 ครั้ง) 
                 - ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (80รำย/อ ำเภอ) 
                 - สนับสนุนภำรกิจงำนตำมนโยบำยของรัฐ (11 ครั้ง) 
   หมายเหตุ : อยู่ระหว่ำงกำรรอคู่มือกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในส่วนของโครงกำร
จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบอีกครั้งหนึ่ง  

แจ้งการปฏิบัติงาน 
- กำรด ำเนินกำรส่งแบบค ำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ. 1) ขอให้ประมงอ ำเภอทุกอ ำเภอจัดส่งเป็น

บันทึกข้อควำมแจ้งเข้ำมำทุกครั้ง 
- กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมฯ ได้ด ำเนินกำรแก้ไขแบบฟอร์ม ทบ 1-1 โดยได้แจ้งให้ประมงอ ำเภอทรำบและจัดส่งไฟล์ให้

เรียบร้อยแล้ว 
ประชาสัมพันธ์ 
1. แนวทำงปฏิบัติในกำรส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงหอยเชอรี่ 
     1.1 ไม่รับค ำขอกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงหอยเชอรี่ (ทบ.1) และค ำขอรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำร

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำท่ีดีให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงหอยเชอรี่ เพรำะจะท ำให้เกิดผลกระทบกับชนิดพันธุ์ท้องที่ หรือชนิดพันธ์ุพื้นเมืองจนสูญพันธุ์
รวมไปถึงส่งผลคุกคำมต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และก่อให้เกิดควำมสูญเสียทำงสิ่งแวดล้อมได้ 

     1.2 ช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจกับเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงหอยเชอรี่และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ระมัดระวังป้องกันและควบคุมไม่ให้
หอยเชอรี่ที่เลี้ยงอยู่หลุดรอดออกสู่ธรรมชำติได้ 

2. ขอควำมร่วมมือประมงอ ำเภอทุกอ ำเภอ ประชำสัมพันธ์และเสนอช่ือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิต 
(แนะน ำกำรปรับปรุงสถำนที่, ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต, กำรขอรับรองมำตรฐำน, กำรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต, กำรขยำยช่องทำงตลำด 
และอื่นๆ) โดยกรอกแบบฟอร์มเสนอช่ือกลุ่มเกษตร และจัดส่งภำยในวันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564 

  เป้าหมาย 
2.1 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลำบ้ำนระหำร ต ำบลห้วยสะแก อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์   
2.2.วิสำหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปปลำดุก หมู่ 6 บ้ำนบึงนำจำน ต ำบลศรีเทพ อ ำเภอศรีเทพ   
2.3 วิสำหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปแปลงใหญ่ปลำนิล ต ำบลห้วยสะแก อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์   
2.4.กลุ่มแปรรูปปลำวังร่อง ต ำบลห้วยไร่ อ ำเภอหล่มสัก   
2.5.แปลงใหญ่ปลำตะเพียนขำวบ้ำนคลองส ำโรง ต ำบลชอนไพร อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
2.6.แปลงใหญ่ปลำตะเพียนขำวบ้ำนกองทุนที่ดิน ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ 
 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 
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4.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นางสาวมุกมณี  มุสิกรัตน์ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำเดือนตุลำคม  2564 ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 

1. รายงานความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประภัยปี 2564 (ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลำคม 2564 

อ ำเภอ พื้นที ่
จ ำนวน  หมำยเหต ุ

รำย ไร ่ วงเงินช่วยเหลือ  
หล่มสัก  13 ต ำบล 31 หมู่บ้ำน 102 152.25 712,834.50 บำท ผ่ำน ก.ช.ภ.อ. วันท่ี 27 ต.ค.64 
หนองไผ ่ 6 ต ำบล 8 หมู่บ้ำน 23 15.25 71,400.50 บำท  ผ่ำน ก.ช.ภ.อ. วันท่ี 19 ต.ค.64 

บึงสำมพัน 3 ต ำบล 9 หมู่บ้ำน 20 14 65,548 บำท  ผ่ำน ก.ช.ภ.อ. วันท่ี 18 ต.ค.64 
เมืองเพชรบูรณ ์ 9 ต ำบล 33 หมู่บ้ำน 185 552.50 2,586,805 บำท   
ศรีเทพ 5 ต ำบล 33หมู่บ้ำน 474 383.88 1,797,326.16 บำท   
วิเชียรบุร ี 10 ต ำบล 16หมู่บ้ำน 44 64.25 300,818.50 บำท  ผ่ำน ก.ช.ภ.อ. วันท่ี 25 ต.ค.64 

              สรุปสถานการณ์อุทกภัย (ช่วงเกิดภัย 9 – 26 กันยำยน 2564) เกษตรกร 848 รำย พื้นที่เสียหำย 1 ,182.13 ไร่  
จ ำนวน 6 อ ำเภอ 46 ต ำบล 130 หมู่บ้ำน มูลค่ำควำมเสียหำย 5,910,650 บำท วงเงินช่วยเหลือ 5,534,732.66 บำท 

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.) 

6) วงเงินในอ ำนำจของจังหวัดมีไม่เพียงพอสำมำรถขอใช้เงินทดรองรำชกำรในอ ำนำจของปลัดกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ (50 ล้ำนบำท) /เสนอกรมต้นสังกัด  

หมายเหตุ : กำรให้ควำมช่วยเหลือ ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันเกิดภัย 

         ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์  พุ่มช่วย ต าแหน่งประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
            จำกสถำนกำรณ์กำรเกิดอุทักภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ท ำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติเป็นจ ำนวนมำก 

โดยเฉพำะพื้นที่อ ำเภอหล่มเก่ำมีเกษตรที่ประสบภัยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจึงท ำให้กำรช่วยเหลือไม่เป็นไปตำมระเบียบที่
กรมประมงก ำหนด จึงขอให้ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำเร่งรัดกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยมีเป้ำหมำย จ ำนวน  131  รำย  
และก ำหนดให้เป็นตัวช้ีวัดของประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ พร้อมนี้มอบหมำยให้หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมงด ำเนินกำร
จัดท ำ Template เพื่อประกอบกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบกำรประเมินท่ี 1/2565 

           มติท่ีประชุม  รับทรำบ 
 

2. ชาวประมง (ทบ.3) จ ำนวน 3,314 รำย 
 อ ำเภอหล่มสัก 1,072 รำย, อ ำเภอชนแดน 721 รำย, อ ำเภอศรีเทพ 456 รำย, อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 393 รำย, 

อ ำเภอหนองไผ่ 257 รำย, อ ำเภอหล่มเก่ำ 255 รำย, วิเชียรบุรี 44 รำย และในส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 116 รำย 
3. สัตว์ควบคุม 
    6.1 กุ้งก้ำมแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ผู้ประกอบกิจกำร 220 รำย เลิกเลี้ยงร้อยละ 68.79 (เมื่อเทียบกับปี 2561) 
    6.2 จระเข้น้ ำจืด  แจง้ครอบครอง 7 รำย  จ ำนวน 451 ตัว 
    6.3 ตะพำบหรือปลำฝำ  แจ้งครอบครอง 2 รำย จ ำนวน 779 ตัว 
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4. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
     4.1 ด้ำนกำรประมงน้ ำจืด 12 กลุ่ม จ ำนวน 519 รำย คือ อ ำเภอวังโป่ง 1 กลุ่ม/8 รำย, อ ำเภอศรีเทพ 1 กลุ่ม/36 รำย,  

อ ำเภอหนองไผ่ 1 กลุ่ม/25 รำย, อ ำเภอเขำค้อ 1 กลุ่ม/33 รำย, อ ำเภอหล่มเก่ำ 2 กลุ่ม/76 รำย, อ ำเภอเมือง 3 กลุ่ม/206 รำย, 
อ ำเภอหล่มสัก 3 กลุ่ม/135 รำย 

     4.2 ด้ำนกำรเพำะเลี้ยง 6 กลุ่ม จ ำนวน 262 รำย คือ อ ำเภอวังโป่ง 1 กลุ่ม/15 รำย, อ ำเภอศรีเทพ 1 กลุ่ม/30 รำย, 
อ ำเภอหล่มสัก 1 กลุ่ม/50 รำย, อ ำเภอบึงสำมพัน 1 กลุ่ม/42 รำย, อ ำเภอเมือง 2 กลุ่ม/125 รำย 

     4.3 ด้ำนกำรแปรรูป 3 กลุ่ม จ ำนวน 52 รำย คือ อ ำเภอหล่มสัก 1 กลุ่ม/15 รำย, อ ำเภอเมือง 1 กลุ่ม/12 รำย, อ ำเภอ
ศรีเทพ 1 กลุ่ม/25 รำย,  

5. แผนผลิตสัตว์น้ า ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565    
     5.1 กุ้งก้ำมกรำม 2,800,000 ตัว 
      1) ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ 1,700,000 ตัว 
          2) ส ำนักงำนประมงจังหวัด. 1,100,000 ตัว 
     5.2 พันธุป์ลำ จ ำนวน 3,000,000 ตัว 
          1) งำนพิธี 4 ครั้งๆ ละ 300,000 ตัว รวมเป็น จ ำนวน 1,200,000 ตัว 
      2) จัดสรรให้ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  จ ำนวน  1,500,000 ตัว  
    - อ ำเภอหลัก อ ำเภอละ 120,000 ตัว และอ ำเภอรอง อ ำเภอละ จ ำนวน 50,000 ตัว 
          - ส่วนรำชกำร 260,000 ตัว 
          - โรงเรียน 200,000 ตัว 
      3) ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ จ ำนวน  300,000 ตัว 
     5.3 ปลำไทย ปล่อยอ่ำงเก็บน้ ำขนำดกลำง 12 แห่ง แม่น้ ำ และต้นน้ ำ จ ำนวน 500,000 ตัว 
 5.4 แหล่งน้ ำพ้ืนท่ีอ ำเภอเขำค้อ 14 แห่ง ปลำลุ่มน้ ำเข็ก จ ำนวน 360,000 ตัว   
        

6. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเน่ืองในวันส าคัญ 
6.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 
6.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
6.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
6.4 วันประมงแห่งชำติ 
หมายเหตุ : ขอให้ประมงอ ำเภอส ำรวจแหล่งน้ ำท่ีเหมำะสม แล้วเสนอในวันประชุมครั้งต่อไป 

7. การบริหารจัดการทรัพยากรประมง ภายใต้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไข 
     เดือนตุลำคม 2564 ออกตรวจปรำบปรำม ฯ ในพื้นที่  อ ำเภอศรีเทพ และอ ำเภอหน่องไผ่  จ ำนวน  4 ครั้ง  

ของกลำง 2 รำยกำร คือ  โพงพำง  1 ปำก,  ไอ้โง่   3 ลูก 
8. คดีความ 

8.1 คดีควำมผิดต่อพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
      8.1.1 คดี ร้องทุกข์กล่ำวโทษ นำยสุวิทย์ สอนชำ คดีอำญำที่ 359/2563 คดีด ำที่ อ.144/64 ใช้หรือมีไว้ใน

ครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือไอ้โง่หรือลอบพับ (วันท่ี 22 เม.ย. 2563) 
               ควำมคืบหน้ำคดี 
    1)  ศำลนัดนั่งพิจำรณำวันท่ี 14 ต.ค. 2564 เวลำ 09.00 น. ณ ศำลจังหวัดวิเชียรบุรี 

   2) ศำลนัดฟังค ำพิพำกษำวันท่ี 18 พ.ย. 2564 เวลำ 09.00 น. ณ ศำลจังหวัดวิเชียรบุรี 
             8.1.2  คดี ร้องทุกข์กล่ำวโทษ เนื่องจำกได้รับรู้เรื่องรำวกำรเผยแพร่ข้อมูลกำร ท ำกำรประมงด้วยเครื่องมือ  

ย่อขันช่อ บริเวณเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเล็ง ต ำบลโคกปรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่ำนช่องทำง 
Facebook ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกกำรแชร์ข้อมูล File ภำพขณะท ำกำรประมง ในวันที่ 30 มิถุนำยน 2564  
เวลำ 16.00 น. ของผู้ใช้ Facebook นำมว่ำ คน วิเชียร เบอร์โทรศัพท์ 09-3143-9470 (ข้อมูลจำกกำรสนทนำด้วยวิธีกำรโทร
สอบถำมผ่ำนช่องทำง Facebook (วันที่ 5 กรกฎำคม 2564 เวลำ 17.00 น) ซึ่งจำกภำพกำร ท ำกำรประมงดังกล่ำว ฯ นั้น เป็นกำร
กระท ำอันควรเช่ือได้ว่ำเป็นกำรกระท ำผิดตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) มำตรำ 56 ห้ำมมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ ำในเขตพื้นท่ีรักษำพันธ์สัตว์น้ ำ (วันท่ี 8 ก.ค. 2564)  

             ควำมคืบหน้ำของคดี  
  จำกกำรโทรสอบถำม พ.ต.ต. นิติพัฒน์ เอกบำง (สำรวัตรไก่) 08-9959-5545  
             - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 23 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.30 น.  
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             - ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กันยำยน 2564 เวลำ 11.41 น. ยังไม่มีควำมคืบหน้ำ พนักงำนสืบสวนก ำลังติดตำมผู้ใช้ 
Facebook นำมว่ำ คน วิเชียร 

             - พ.ต.ต. นิติพัฒน์ เอกบำง โทรศัพท์มำแจ้งควำมคืบหน้ำว่ำสอบพยำนแล้วเรียบร้อยแล้ว พยำนไม่รู้จัก วันที่ 20 
ตุลำคม 2564 เวลำ 13.54 น. 

9. แผนปฏิบัติการโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งท่ี วัน เดือน ปี สถำนท่ี หมำยเหต ุ

1 17 พฤศจิกำยน 2564 อบต.หลักด่ำน ม.4 ต.หลักด่ำน อ.น้ ำหนำว เลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มีก ำหนด 
2 15 ธันวำคม 2564 รร.บ้ำนตำดกลอย ม.3 ต.ตำดกลอย อ.หล่มเก่ำ  
3 19 มกรำคม 2565 หน้ำ อบต.ทุ่งสมอ ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.เขำค้อ  
4 16 กุมภำพันธ์ 2565 วัดเขำเจริญธรรม ม.9 ต.หนองแจง อ.บึงสำมพัน  
5 16 มีนำคม 2565 อบต.ท้ำยดง ม.6 ต.ท้ำยดง อ.วังโป่ง  
6 20 เมษำยน 2564 อบต.นำยม ม.1 ต.นำยม อ.เมืองเพชรบูรณ์  
7 18 พฤษภำคม2565 วัดห้วยทรำยทอง ม.3 ต.ประดู่งำม อ.ศรีเทพ  
8 15 มิถุนำยน 2565 รร.บ้ำนห้วยตูม ม.1 ต.พุทธบำท อ.ชนแดน  
9 13 กรกฎำคม 2565 รร.สำมัคคีพัฒนำ ม.1 ต.ภูน้ ำหยด อ.วิเชียรบุรี  

10 17 สิหำคม 2565 อบต.หนองไขว่ ม.4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก  
11 14 กันยำยน 2565 รร.บ้ำนนำทุ่ง ม.7 ต.ท่ำแดง อ.หนองไผ่  

 

10. ราคาสัตว์น้ า ประจ าเดือน กันยายน 2564 
  ปลาสด 
จำระเม็ด           70  บำท/กก. ทับทิม         110-120  บำท/กก. สลำด               70     บำท/กก.  
ตะเพียนขำว   70-80 บำท/กก. สวำย              50       บำท/กก. หมอชุมพร        100     บำท/กก. 
กดเหลือง        180  บำท/กก. ดุก               60-70    บำท/กก. หลด               300     บำท/กก. 
นิล              55-70 บำท/กก. ดุกรัสเซีย         60       บำท/กก. ช่อน            120-150 บำท/กก. 
กบ                80    บำท/กก. ดุกนำ            100      บำท/กก.  

 

             แปรรูป 
สวำยแดดเดยีว   70       บำท/กก. ช่อนแดดเดียว 170-200  บำท/กก. ดุกแดดเดียว       140     บำท/กก.     
นิลแดดเดียว   60-100  บำท/กก.  สลิดแดดเดียว     200      บำท/กก. ตะเพียนแดเดียว   150     บำท/กก. 
พุงปลำช่อน      100     บำท/กก. ส้มจีน              150      บำท/กก. ร้ำจีน                150     บำท/กก. 
ส้มตะเพียน       150     บำท/กก.   

11. งานอื่นๆ  
   ร่วมให้สัมภำษณ์สดทำงโทรศัพท์ ในรำยกำร “ผู้ว่ำฯ พบประชำชน” ช่วงเวลำ 06.00 น. – 07.00 น. เรื่อง ขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ “ด้ำนประมง” ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ ทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ คลื่นควำมถี่ FM 102.75 MHz และ Facebook live สวท.เพชรบูรณ์ โดยมี นำยไชยยงค์ ไชยปัน 
เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร 

  

             มติที่ประชุม  รับทรำบ 

4.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน

ตุลำคม  2564  ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 
1. แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
   1.1 โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
         - งบประมำณที่ได้รับ 50,100 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว - บำท คงเหลือ 50,100 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 0% 
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   1.2 โครงกำรส่งเสริมอำชีพประมง 
         - งบประมำณที่ได้รับ 150,660 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว - บำท คงเหลือ 150,660 บำท คิดเป็นร้อยละกำร 

เบิกจ่ำย 0% 
2. แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน 
    2.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง 
         - งบประมำณที่ได้รับ 85,950 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 15,756.27 บำท คงเหลือ 70,193.73 บำท คิดเป็นร้อยละ

กำรเบิกจำ่ย 18.33% 
3. แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
    3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
          - งบประมำณที่ได้รับ 2,700 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว - บำท คงเหลือ 2,700 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 0% 
4. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 
    4.1  โครงกำรส่งเสริม และพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร 
           - งบประมำณที่ได้รับ 69,900 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว - บำท คงเหลือ 69,900 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 0% 
    4.2  โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
           - งบประมำณที่ได้รับ 68,200 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว - บำท คงเหลือ 68,200 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 0% 
5. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 
    5.1  กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐด้ำนประมง (เงินเดือนพนักงำนรำชกำรทั่วไป) 
              - งบประมำณที่ได้รับ 268,900 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 41,767.10 บำท คงเหลือ 227,132.90 บำท คิดเป็น

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 15.53% 
    5.2  กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐด้ำนประมง (เงินเดือนพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ) 
              - งบประมำณที่ได้รับ 990000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 90,000 บำท คงเหลือ 900,000 บำท คิดเป็นร้อยละกำร

เบิกจ่ำย 9.90% 
    5.3  กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐด้ำนประมง (ประกันสังคม) 
              - งบประมำณที่ได้รับ 990000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 90,000 บำท คงเหลือ 900,000 บำท คิดเป็นร้อยละกำร

เบิกจ่ำย 9.90% 
            สรุปรำยงำนรำยงำนผลกำรเบิก-จ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 ตุลำคม 2564) 

โครงกำร งบที่ได้รับปัจจุบัน เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

1. บุคลำกรภำครัฐ 1,414,900 339,119.10 1,075,780.90   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 23.97 % 
2. งบด ำเนินงำน 3256,760 - 356,760   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 0 % 
3. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 
(สำธำรณูปโภค) 

63,250 15,756.27 47,493.73   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 24.91 % 

4. งบอุดหนุน 27,500 0 27,500   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 0 % 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 1,812,910 354,875.37 1,458,034.63  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 19.57 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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    4.6 ส านักงานประมงอ าเภอ 
          4.6.1 ส านักงานประมงอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

       นายอศัวิน  แก้วคง    ต าแหน่งประมงอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
        เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนตุลำคม 2564 ให้ที่

ประชุมทรำบ ดังน้ี 
1. สรุปควำมเสียหำยด้ำนประมงและกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ช่วงเวลำที่เกิดภัยวันที่  26 

กันยำยน 2564 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ในพ้ืนท่ีอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำมตำรำง ดังนี้ 

ต ำบล/อ ำเภอ 

ควำมเสยีหำย   กำรช่วยเหลือเป็นเงิน  

  ปลำหรือสตัว์น  ำอื่นนอกจำกข้อ1. 
ที่เลี ยงในบ่อดิน นำข้ำว หรือร่องสวน 

(คิดเฉพำะพื นท่ีเลี ยง)  

เกษตรกร  วงเงินช่วยเหลือ  

 (ไร่)  (รำย)  (บำท)  

1. ต ำบลนำยม                  2.00  1          9,364.00  

     รวม 1 หมู่บ้ำน คือ หมู่ 1 

2. ต ำบลบ้ำนโคก                   4.00  2         18,728.00  

     รวม 1 หมู่บ้ำน คือ หมู่ 17 

3. ต ำบลน  ำร้อน 8.50  5         39,797.00  

     รวม 1 หมู่บ้ำน คือ หมู่ 5 

4. ต ำบลระวิง 12.75  3         59,695.50  

     รวม 2 หมู่บ้ำน คือ หมู่ 1 และ 4 
5. ต ำบลดงมลูเหล็ก  14.25  11         66,718.50  
     รวม 5 หมู่บ้ำน คอื หมู่ 1, 2, 3, 5 และ 10 

6. ต ำบลสะเดยีง  22.25  10       104,174.50  
     รวม 4 หมู่บ้ำน คือ หมู่ 3, 9, 10 และ 12 

7. ต ำบลชอนไพร                    22.25  9       104,174.50  
     รวม 5 หมู่บ้ำน คือ หมู่ 4, 6, 7, 8 และ 10 

8. ต ำบลนำง่ัว                   102.00  62       477,564.00  

     รวม 8 หมู่บ้ำน คือ หมู่ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 และ 11 
9. ต ำบลห้วยสะแก                  364.50  82     1,706,589.00  
     รวม 6 หมู่บ้ำน คือ หมู่ 2, 3, 6, 9, 10 และ 11 

รวมอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ ์  552.50  185     2,586,805.00  

รวมทั งสิ น 1 อ ำเภอ 9 ต ำบล 33 หมู่บ้ำน 

2. เข้ำร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564 ณ หอประชุมอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
ทั้งนี้ ได้ลงตรวจสอบพ้ืนท่ีควำมเสียหำยน้ ำท่วมของเกษตรด้ำนกำรประมงตำมรำยงำนข้ำงต้น 
 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 
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      4.6.2 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มสัก  
 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เกศรา สวัสดี ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) 
     เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน เนื่องจำกประมงอ ำเภอหล่มสักลำพักผ่อนจึงได้มอบหมำยให้ข้ำพเจ้ำ
ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง เกศรำ สวัสดี ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นผู้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนตุลำคม 2564 
ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 
 งำนกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง 
 1. โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก) 
                 ลงพื้นที่ติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง ของ นำยสุพล 
โพธิ์อ่อนหมู่ที่ 3 ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีกิจกรรมกำรทำงเกษตรแบบผสมผสำนร่วมกับกำรเลี้ยงปลำ 
กินพืชในบ่อดิน 
                 จ ำนวนบ่อที่เพำะเลี้ยง 3 บ่อ พร้อมท้ังคลองไส้ไก่ 1 เส้น ชนิดสัตว์น้ ำท่ีปล่อยในโครงกำร 

1) ปลำนิล 20,000 ตัว 
2) ปลำใน 1,000 ตัว 
3) ปลำตะเพียนขำว 1,000 ตัว 
4) ปลำยี่สกเทศ 1,000 ตัว 
5) ปลำดุก 2,000 ตัว 
6) ปลำครำฟ 100 ตัว 

  2. โครงกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
    - ขอขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  (ทบ.1-1) จ ำนวน 8 รำย 

  - ขอต่ออำยุทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ 1-5) จ ำนวน 1 รำย 
  - เปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ 1-7) จ ำนวน 1 รำย 

 งำนกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง 
 1. ตรวจสอบควำมเสียหำยเบื้องต้นของเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ประสบภัยพิบัติด้ำนกำรประมง 
                - ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมเสียหำยเบื้องต้น เข้ำตรวจสอบบ่อเลี้ยงปลำของเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำที่ประสบภัยพิบัติ ด้ำนกำรประมง จำกสถำนกำรณ์น้ ำท่วม ในพื้นที่ ต ำบลวัดป่ำ, ต ำบลหนองไขว่, ต ำบลน้ ำเฮี้ย, ต ำบลตำลเดี่ยว,  
ต ำบลบุ่งคล้ำ ทั้งนี้ ได้ปิดประกำศแบบประมวลรวบรวมควำมเสียหำยและกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (อุทกภั ย) ปี 2564  
ณ อ ำเภอหล่มสัก เรียบร้อยแล้ว 
    - ร่วมกับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนบ่ำ และเกษตรต ำบลลำนบ่ำ ประชำคมควำมเสียหำยด้ำนประมงและด้ำนเกษตร 
พร้อมช้ีแจงหลักเกณฑ์กำรขึ้นทะเบียน หลักเกณฑ์กำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมตรวจสอบบ่อเลี้ยงปลำผู้ประสบภัย  
หลังน้ ำลด ในพ้ืนท่ีต ำบลลำนบ่ำ อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     - เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมด้ำนกำรประมงต ำบลตำลเดี่ยว เพื่อสรุปผลควำมเสียหำยและด ำเนินกำร
ช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งมติที่ประชุมให้ส่งเรื่องเข้ำ คณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอ (กชภอ.) 
โดยใช้งบประมำณส่วนกลำง 
    - วันที่ 25 ตุลำคม 2564 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมด้ำนกำรประมงต ำบลลำนบ่ำเพื่อสรุปผลควำม
เสียหำยและด ำเนินกำรช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งมติที่ประชุมให้ส่งเรื่องเข้ำ คณะกรรมกำรให้ ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอ (กชภอ.) 
    - วันท่ี 27 ตุลำคม 2564 ประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอ (กชภอ.) 
 สรุปควำมเสียหำยอ ำเภอหล่มสัก ภัยระหว่ำงวันท่ี 9-30 กันยำยน2564 

1) ต ำบลช้ำงตะลูด 
รวมพื้นที่เสียหำย จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน จ ำนวน 10.50 ไร่ เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย จ ำนวน 7 รำย วงเงิน
ช่วยเหลือจ ำนวน 49,161.00  บำท 

2) ต ำบลตำลเดี่ยว 
รวมพื้นที่เสียหำย จ ำนวน 3 หมู่บ้ำน จ ำนวน 17.25 ไร่ เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย จ ำนวน 13 รำย วงเงิน
ช่วยเหลือจ ำนวน 80,764.50 บำท 

3) ต ำบลน้ ำเฮี้ย 
รวมพื้นที่เสียหำย จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน จ ำนวน 0.50 ไร่ เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย จ ำนวน 1 รำย วงเงิน
ช่วยเหลือจ ำนวน 2,341.00 บำท 
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4) ต ำบลบ้ำนไร่ 
รวมพื้นที่เสียหำย จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน จ ำนวน 0.75 ไร่ เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย จ ำนวน 1 รำย วงเงิน
ช่วยเหลือจ ำนวน 3,511.50 บำท 

5) ต ำบลบ้ำนหวำย 
รวมพื้นที่เสียหำย จ ำนวน 2 หมู่บ้ำน จ ำนวน 5.25 ไร่ เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย จ ำนวน  2 รำย วงเงิน
ช่วยเหลือจำนวน 24,580.50 บำท 

6) ต ำบลสักหลง 
รวมพื้นที่เสียหำย จ ำนวน 5 หมู่บ้ำน จ ำนวน 11.625 ไร่ เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย จ ำนวน 10 รำย วงเงิน
ช่วยเหลือจ ำนวน 54,428.25 บำท 

7) ต ำบลหนองไขว่ 
รวมพื้นที่เสียหำย จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน จ ำนวน 71.75 ไร่ เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย จ ำนวน 44 รำย วงเงิน
ช่วยเหลือจ ำนวน 335,933.50 บำท 

8) ต ำบลหนองสว่ำง 
รวมพื้นท่ีเสียหำย จ ำนวน 1 หมู่บ้ำนจ ำนวน 0.50 ไร่ เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย จ ำนวน 1 รำย วงเงินช่วยเหลือ
จ ำนวน 2,341.00 บำท 
หมายเหตุ : รวมพื้นที่ควำมเสียหำยด้ำนประมงอ ำเภอหล่มสัก ทั้งสิ้น 13 ต ำบล 30 หมู่บ้ำน เกษตรกร 102 รำย 

พื้นที่ 152.25 ไร่ วงเงินกำรช่วยเหลือ 712,834.50บำท 
 2.  สัตว์น้ ำควบคุม 

      2.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม (กุ้งก้ำมแดง)ในพื้นที่อ ำเภอหล่มสัก โดยมีผู้ประกอบ
กิจกำรยกเลิกกำรเพำะเลี้ยง 7 รำย และมีผู้ประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมแดงจ ำนวน 12 รำย 

      2.2 รับแจ้งจำกนำยธนู บัวแดง จระเข้ตำย จ ำนวน 1 ตัว คงเหลือจระเข้ 1 ตัว 
 3. รำคำสัตว์น้ ำ 

ชนิดสัตว์น้ า (สด) ราคา (บาท) 

ปลำดุก 60 

ปลำนิล 60-85 

ปลำช่อน 100-150 

ปลำตะเพียน 60 

ปลำสวำย 60 

ปลำยี่สก 60 

กบ 120 

ชนดิสตัวน์  ำ (แปรรปู) รำคำ (บำท) 
ปลำดุก 100 
ปลำนิล 100 
ปลำช่อน 200 
ปลำสลิด 200 
ปลำจีน 100 
ปลำสวำย 100 

   7. งำนอ่ืนๆ 

       เข้ำร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ และประชุมก ำนัน-ผู้ใหญ่บ้ำน ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564  
ณ ห้องประชุมอ ำเภอหล่มสัก 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 
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4.6.3 ส านักงานประมงอ าเภอชนแดน 
นางสุภารัตน์   ศรีสังข์ ต าแหน่ง ประมงอ าเภอชนแดน 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนตุลำคม 2564 ให้ที่ประชุม

ทรำบ ดังนี ้
 1. ร่วมกับ นำงสำวชลกนก ยมะสมิต เจ้ำหน้ำวิเครำะห์นโยบำยและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำของ

เกษตรกรผู้มำขอข้ึนทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ในพื้นที่ต ำบลท้ำยดงและต ำบลซับเปิบ อ ำเภอวังโป่ง จ ำนวน ๕ รำย และต ำบลพุทธบำท
, ต ำบลซับพุทธำ และต ำบลดงขุย อ ำเภอชนแดน จ ำนวน ๑๕ รำย โดยส่วนใหญ่เกษตรกรมีกำรเลี้ยงปลำหมอชุมพร ปลำสลิด และปลำ
ทับทิม ซึ่งเกษตรกรบำงรำยได้น ำสัตว์น้ ำที่เลี้ยงไปขำยบริเวณตลำดนัดดงขุย และ ตลำดนัดชนแดน เป็นต้น 

 2. ร่วมกับ นำงสำวชลกนก ยมะสมิต เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ลงพื้นทีต่รวจสอบติดตำมกำรครอบครอง
สัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้ จำกกำรเพำะพันธุ์ (ตะพำบน้ ำหรือปลำฝำ) ของนำยสนม แก้วศรีนำค ตำบลดงขุย อ ำเภอชนแดน พบว่ำตะพำบน้ ำ
ได้เริ่มทยอยฟักออกเป็นตัวเพิ่ม จ ำนวน 310 ตัว ค้ำงอยู่ในไข่รอฟักอีก จ ำนวน 4 ฟอง และปัจจุบันมีแม่พันธุ์ตะพำบตำย จ ำนวน 5 ตัว 

 3. ร่วมกับ นำงสำวชลกนก ยมะสมิต เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน ลงพื้นที่สัมภำษณ์ผู้ท ำกำรประมง ซึ่งเป็น
กลุ่มแม่บ้ำนมำนั่งตกปลำประมำณ 6 รำย โดยวิธีตกเบ็ดบริเวณเหมืองเล็กๆ หมู่ที่12 ต ำบลดงขุย อ ำเภอชนแดน ซึ่งเป็นคลองที่รับน้ ำมำ
จำกคลองบุษบง ปลำที่ได้มีหลำกหลำย สำยพันธุ์ ได้แก่ ปลำช่อน , ปลำกด, ปลำเค้ำ และปลำดุก ปลำที่ได้น ำมำใช้บริโภคภำยใน
ครอบครัว 

 4. ร่วมกับ นำงสำวชลกนก ยมะสมิต เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ ประกอบกิจกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม (กุ้งก้ำมแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) ในพื้นที่อ ำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยปัจจุบันพบว่ำยังมี ผู้ประกอบกิจกำรเลี้ยงกุ้งก้ำมแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จ ำนวน 2 รำย 

 5. ร่วมกับ นำงสำวชลกนก ยมะสมิต เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบฟำร์มจระเข้  
ของนำยระบบ ยำมวัน หมู่ 26 ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยก ำชับให้มั่นดูแลสภำพคอกให้แข็งแรง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้หลุดรอดออกสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ สร้ำงควำมตื่นตระหนกตกใจและ ท ำอันตรำยแก่บุคคลอื่นได้ 

 6. ร่วมกับ นำงสำวชลกนก ยมะสมิต เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ลงพื้นที่ติดตำมผลกำรแก้ปัญหำกรณีปลำ
ตำย โดยกำรวินิจฉัยเบื้องต้น เกิดจำกกำรปัญหำน้ ำเสีย เนื่องจำกมีหญ้ำตำยจำกกำรพ่นสำรเคมีฆ่ำหญ้ำและบำงส่วนเน่ำตำยอยู่ริมบ่อ
เลี้ยงปลำ จำกกำรตรวจคุณภำพน้ ำมีค่ำ pH ต่ ำ จึงแนะน ำให้สูบน้ ำเติมเข้ำบ่อ เอำหญ้ำเน่ำขึ้นจำกบ่อให้หมด ใช้ไดโว่พ่นน้ ำให้เป็นฝอย
กลำงอำกำศและตกลงมำยังสระ เพื่อให้น้ ำหมุนเวียน เป็นกำรเพิ่มออกซิเจนให้ปลำที่ยังเหลืออยู่ จำกกำรเข้ำ ติดตำมผล วันที่ 14 
ตุลำคม 2564 พบว่ำเกษตรกรยังสูบน้ ำเข้ำบ่อและหว่ำนปูนขำว ท ำให้ไม่มีปลำตำยเพิ่มขึ้น และยังได้ลงพื้นที่ให้ค ำแนะน ำแนวทำงกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อแปรรูปส่งตลำดในกรุงเทพมหำนคร ให้แก่เกษตรกรต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน ทั้งนี้เบื้องต้นก ำลังเริ่มปรับปรุง
บ่อ เพื่อท ำเป็นฟิชช่ิงปำร์ค โดยใช้ช่ือฟำร์ม “ไร่บุญเติม เกษตรหลบมุม” 

 

 7. งำนอ่ืนๆ 
      7.1 เข้ำร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดบัอ ำเภอ และประชุมก ำนัน-ผู้ใหญ่บ้ำน ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564  
ณ ห้องประชุมอ ำเภอชนแดน 

     7.2 เข้ำร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นกำรน้อมร ำลึกสมเด็จพระศรีนครินทรำบ
รมรำชชนนี ที่ทรงให้ควำมส ำคัญกับกำรบ ำรุงรักษำต้นไม้ที่ปลูกไว้ ณ บริ เวณสวนป่ำเขำคณำ อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  
โดยมีนำยนำวิน สังฆมำตร นำยอ ำเภอชนแดน เป็นประธำนกิจกรรม  

ปัญหาและอุปสรรค 
1.ขำดควำมร่วมมือของผู้น ำชุมชนบำงพื้นที่ในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรไปยังเกษตรกรโดยตรง ท ำ ให้สูญเสีย

ผลประโยชน์พึงได้ 
2.เกษตรกรมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนเกี่ยวกับภำรกิจของกรมประมง      

 
  

มติท่ีประชุม    รับทรำบ 
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      4.6.4 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มเก่า  
    นายสมใจ  เวชประสิทธิ์  ต าแหน่งประมงอ าเภอหล่มเก่า 

   เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนตุลำคม 2564 ให้ที่ประชุม
ทรำบ ดังนี ้

        1. ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกรผู้มำขอขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) ในพื้นที่หมู่ที่ 
6 ต ำบลนำเกำะ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

        2. ลงพื้นที่ติดตำมกำรด ำเนินงำนศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก) เครือข่ำยด้ำน
กำรประมง ของ นำงอุไรวรรณ เหล็กกล้ำ เลขที่ 132 หมู่ที่ 4 ต ำบลบ้ำนเนิน อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเกษตรกรมีกำรเลี้ยง
หอยเชอรี่ในบ่อซีเมนต์, เลี้ยงปลำดุกในบ่อดิน และกบในบ่อซีเมนต์ 

       3. ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกรผู้มำขอขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) ในพื้นที่หมู่ที่ 
2 ต ำบลนำเกำะ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

       4. ลงพื้นที่ตรวจสอบควำมเสียหำยเบื้องต้น เข้ำตรวจสอบบ่อเลี้ยงปลำของเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่
ประสบภัยพิบัติ ด้ำนกำรประมง จำกสถำนกำรณ์น้ ำท่วม ในพื้นที่บ้ำนตำดกลอย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ต ำบลตำดกลอย อ ำเภอหล่มเก่ำ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

       5. เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือน หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ และก ำนัน – ผู้ใหญ่บ้ำน  
       6. ร่วมให้กำรต้อนรับนำยนิพนธ์ บุญญำมณี รัฐมนตรี ช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ในกำรลงพื้นที่จังหวัด

เพชรบูรณ์ เพื่อติดตำมโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งเป็นประธำนในพิธีมอบเช็คช ำระหนี้ และโฉนด
ที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกรให้แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์  

    มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

      4.6.5 ส านักงานประมงอ าเภอวิเชียรบุรี  
    นายพงศ์ธร   อินทร์อักษร  ต าแหน่งประมงอ าเภอวิเชียรบุรี 
     เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนตุลำคม 2564 ให้ท่ีประชุม
ทรำบ ดังนี ้

1. ขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ จ ำนวน 9 รำย และขอต่ออำยุ จ ำนวน 1 รำย ในพื้นทีอ่ ำเภอวิเชียรบุรี 
2. ขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ จ ำนวน 7 รำย ในพื้นที่อ ำเภอบึงสำมพัน 
3. ลงพื้นทีส่ ำรวจตรวจสอบ และชี้แจงเกษตรกรที่ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียน และขอต่ออำยผุู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ เกษตรกรเข้ำ

ร่วม อ ำเภอวิเชียรบุรี จ ำนวน 10 รำย และอ ำเภอบึงสำมพัน จ ำนวน 20 รำย 
4. ติดตำมเกษตรกรโครงกำร ศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสิ้นค้ำเกษตร (ศพก.) หมู่ 8 ต ำบลกันจุ อ ำเภอ

บึงสำมพัน และหมู่ 13 ต ำบลซับไม้แดง อ ำเภอบึงสำมพัน 
5. ติดตำมโครงกำรเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หมู่ 7 ต ำบลบ่อรัง อ ำเภอวิเชียรบรุี  
6. ตรวจสอบพ้ืนท่ีบ่อเลี้ยงสตัว์น้ ำท่ีได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยจำกพำยุโซนร้อน “เตีย้นหมู่”  

6.1 อ ำเภอวิเชียรบรุ ี
- รวม 10 ต ำบล 16 หมู่บ้ำน เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย จ ำนวน 44 รำย พ้ืนที่ 64.25 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 

300,818.50 บำท โดยผ่ำน ก.ช.ภ.อ. ระดับอ ำเภอ และรอน ำเข้ำ ก.ช.ภ.จ. เพชรบูรณ์ ต่อไป 
6.2 อ ำเภอบึงสำมพัน 

- รวม 3 ต ำบล 8 หมู่บ้ำน เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย จ ำนวน 20 รำย พื้นที่ 14 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 
65,548.00 บำท โดยผ่ำน ก.ช.ภ.อ. ระดับอ ำเภอ 
  7. เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือน หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ และก ำนัน – ผู้ใหญ่บ้ำน 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

      4.6.6 ส านักงานประมงอ าเภอศรีเทพ 
                    นางสาวสมมาศ  บุญยวง      ต าแหน่งประมงอ าเภอศรีเทพ   

เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนตุลำคม 2564  
ให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้  

1. รำยงำนกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ ำท่วม  
    1.1  ลงพื้นที่รับเอกสำร และตรวจสอบแบบยื่นควำมจ ำนงเพื่อขอรับกำรช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ 

ด้ำนกำรประมง (กษ01)  ในพื้นที่อ ำเภอศรีเทพ จ ำนวน 250 รำย ณ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอศรีเทพ อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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      1.2  ลงพื้นที่รับเอกสำรแบบยื่นควำมจ ำนงเพื่อขอรับกำรช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้ำนกำรประมง  
จ ำนวน 65 รำย พื้นที่ต ำบลนำสนุ่น ทั้งนี้ได้ประชำสัมพันธ์ กำรดูบัตรทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ พร้อมมอบบัตรทะเบียนเกษตรกรผู้
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) ให้กับเกษตรกร และประชำสัมพันธ์ เครื่องมือท ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยและโทษ ในเครื่องมือแต่ละชนิด ให้
รับทรำบ ณ ศำลำกลำงบ้ำน หมู่ 7 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

      1.3  ลงพื้นที่รับเอกสำรแบบยื่นควำมจ ำนงเพื่อขอรับกำรช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้ำนกำรประมง 
พื้นที่ต ำบลสระกรวด จ ำนวน 12 รำย ณ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอศรีเทพ และช่วงบ่ำย ลงรับรับเอกสำร และตรวจสอบแบบยื่นควำมจ ำนง
เพื่อขอรับกำรช่วยเหลือของเกษตรกร ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประดู่งำม อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

      1.4  ลงพื้นที่รับเอกสำรแบบยื่นควำมจ ำนงเพื่อขอรับกำรช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้ำนกำรประมง 
จ ำนวน 67 รำย ณ วัดอุทุมพรวนำวำส หมู่ที่ 2 ต ำบลศรีเทพ อ ำเภอศรีเทพ ทั้งนี้ ได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์กำรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้
เกษตรกรได้รับทรำบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ใหญ่ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 1, 2, 3, 8, 12, 14 และหมู่ที่ 15 ช่วยในกำรรับเรื่อง
และจัดระเบียบ 

      1.5  ลงพื้นที่รับเอกสำรแบบยื่นควำมจ ำนงเพื่อขอรับกำรช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้ำนกำรประมง 
ณ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร หมู่ที่ 5 ต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ และ ณ ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร เครือข่ำยด้ำนกำรประมง ของ นำงแต๋ว ลุณวงค์ หมู่ที่ 6 ต ำบลศรีเทพ อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 21 รำย อีกทั้งได้มอบ
ประกำศอ ำเภอศรีเทพ เรื่องกำรช่วยเหลือเกษตรกรฯ  ให้กับก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

      1.6  ลงพื้นที่รับเอกสำรแบบยื่นควำมจ ำนงเพื่อขอรับกำรช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้ำนกำรประมง 
พื้นที่ต ำบลหนองย่ำงทอย ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองย่ำงทอย อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สรุปความเสียหาย 
ต ำบลศรีเทพ 
เสียหำย   237.75   ไร่    เกษตรกร  272 รำย    วงเงินช่วยเหลือ  1,113,145.50 บำท 
ต ำบลสระกรวด 
เสียหำย        7.25  ไร่    เกษตรกร   4    รำย     วงเงินช่วยเหลือ       33,944.50 บำท 
ต ำบลนำสนุ่น 
เสียหำย     67.75  ไร่ เกษตรกร   81   รำย วงเงินช่วยเหลือ    307,841.50 บำท 
ต ำบลคลองกระจัง 
เสียหำย  68.38 ไร่  เกษตรกร 113   รำย  วงเงินช่วยเหลือ    320,155.16 บำท 
ต ำบลหนองย่ำงหอย 
เสียหำย    4.75    ไร่  เกษตรกร    4    รำย  วงเงินช่วยเหลือ     22,239.50 บำท 

       2. ออกตรวจปรำบปรำมผู้ฝ่ำฝืนใช้เครื่องมือท ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย พื้นที่ ต ำบลนำสนุ่น และ ต ำบลศรีเทพ พบ
ร่องรอยกำรวำงโพงพำงในบริเวณปำกท่อระบำยน้ ำ และพบเครื่องมือลอบพับหรือไอ้โง่ จ ำนวน 1 ลูก บริเวณคลองสำธำรณะ หมู่ที่ 10 
ต ำบลศรีเทพ จึงได้ท ำกำรรื้อถอน ชนิดสัตว์น้ ำท่ีติดลอบพับได้แก่ ปลำสร้อย ปลำกระดี่ ปลำหมอ และปลำนิล จึงได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชำติ 
และน ำเครื่องมือท ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย ส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน ณ สถำนีต ำรวจภูธรศรีเทพ , ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เครื่องมือท ำกำรประมงผิดกฎหมำยในแหล่งน้ ำสำธำรณะ เขตพื้นที่ต ำบลหนองย่ำงทอย และต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์  จำกกำรตรวจสอบพบเสำหลัก ส่วนเครื่องมือท ำกำรประมงเก็บไปแล้ว และลงพื้นที่ร่วมกับนำงสุนิสำ ปั้นแตง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที ่
7 พร้อมด้วย นำยสุวรรณศรี หมวกชำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เข้ำตรวจสอบ พบเครื่องมือโพงพำง จ ำนวน 1 ปำก บริเวณคลองสี
ไฟหน้ำวัดท่ำไม้ทอง สอบถำมไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้ำของ จึงร่วมกับประชำชนในพื้นที่ท ำกำรรื้อถอน มีปลำติดโพงพำงได้แก่ ปลำสลิด , 
ปลำนิล, ปลำยี่สก, ปลำสร้อย ปลำช่อน และปลำดุก สัตว์น้ ำบำงส่วนตำยและเน่ำ พร้อมน ำของกลำงส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึก
ประจ ำวัน ณ สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอศรีเทพ เพื่อด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 

       3. งำนอ่ืนๆ  
 เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือน หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ และก ำนัน – ผู้ใหญ่บ้ำน 
 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 
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           4.6.7 ส านักงานประมงอ าเภอหนองไผ่ 
                    นาสาวศรัญญา  เหลืองกระโทก   ต าแหน่งประมงอ าเภอหนองไผ่      
                     เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนตุลำคม 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังน้ี 

  1. กิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม (กุ้งก้ำมแดงหรือกุ้ง เครย์ฟิช) เกษตรกรทั้งหมด 28 รำย ยกเลิกกำรเลี้ยง 
จ ำนวน  2 รำย ยังชีพ 1 รำย 

  2. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ จ ำนวน  11  รำย  เปลี่ยนแปลงข้อมูล จ ำนวน  3 รำย 
  3. ผลกำรปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้กระท ำผิด พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 และพระรำชก ำหนดกำร

ประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) โดยตรวจยึดไอ้โง่ คลองปู่เจ้ำ ม.5 ต.ห้วยโป่ง และ คลองกระโบน ม.5 ต.บ้ำนโภชน ์
  4. ลงพื้นทีต่รวจบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำท่วมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำได้รับควำมเสียหำยจ ำนวน 6 ต ำบล 8 หมู่บ้ำน เกษตรกร 23 รำย 
  5. ให้ค ำปรึกษำเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำและแนะน ำกำรก ำจัดซำกสัตว์น้ ำโดยกำรท ำน้ ำ

หมักจำกสัตว์น้ ำท่ีตำย 
  6. รำคำสัตว์น้ ำในท้องตลำดพื้นท่ีอ ำเภอหนองไผ่ 

 
 
7. งำนอ่ืน  
    -เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือน หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอ และก ำนัน – ผู้ใหญ่บ้ำน 
   

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและข้อสั่งการ 
          - ไม่มี -  

มติท่ีประชุม  รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ 
- ไม่มี - 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

ปิดประชุมเวลำ  18.00  น. 
 
ลงช่ือ                                     ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม ลงช่ือ                                      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
          (นำงจำรุวรรณ  แจ่มผล)           (นำงสำวปิยะนันท์   วงษ์ลำ)    
           เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล       หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์  

 


