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รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) 
และประชมุข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  

ครั้งท่ี 2/2564 
วันพฤหัสบด ีที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 13.00 -17.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
--------------------------------- 

ผู้มาประชมุ จ ำนวน 17  คน  
1. ว่ำท่ีร้อยตรี ชัยรตัน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ ์
2. นำงสำวจิรำภรณ์  พรหมชัยรตัน์   แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบรูณ ์
3. นำงสุชีลำ  อุบลสอำด  หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง 
4. นำงสำวปิยะนันท์  วงษ์ลำ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ 
5. นำงสำวมุกมณี มุสิกรัตน ์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง 
6. นำงพรรณภำ  มีขุน  ประมงอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ ์
7. นำยสำยัน  อำสำวัง  ประมงอ ำเภอหล่มเก่ำ 
8. นำงสุภำรตัน์  ศรีสังข ์  ประมงอ ำเภอชนแดน 
9. นำงณิชปภำ  สำรำรักษ์  ประมงอ ำเภอหล่มสัก 
10. นำงสำววำริน  อ่วมเทศ  ประมงอ ำเภอวิเชียรบุร ี
11. นำงสำวสมมำศ  บุญยวง  ประมงอ ำเภอศรีเทพ 
12. นำงสำวอรวรรณ  พันนุ้ย  นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร 
13. นำงโสภำ  พยัคฆเดช  เจ้ำพนักงำนประมงปฏิบัติงำน 
14. นำงสำววิมลรัตน์  พิมพำ  เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน 
15. นำงจำรุวรรณ แจ่มผล  เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล (พนักงำนรำชกำร) 
16. นำงสำวสุดำรัช  แก้วอ ำภำ เจ้ำหน้ำท่ีประมง (พนักงำนรำชกำร) 
17. นำงกัลยณฎัฐ์ ศรีนวลขำว นักวิชำกำรประมง (พนักงำนรำชกำร) 
 

 
 

ผู้ไม่มาประชมุ จ ำนวน  2 คน (ตดิรำชกำร) 
 

1. นำยสมพงษ์ กำรเพิม่                ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจยัและพัฒนำประมงน้ ำจดืชัยภูม ิ
2.  -                         หัวหน้ำหน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจดืเขื่อนป่ำสักชลสิทธ์ิ สระบรุ ี
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เริ่มประชมุ 
เวลา 13.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบรูณ์ 

1. ค ำสั่งกรมประมง ท่ี 124/2564 ลงวันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2564 เรื่อง ย้ำยข้ำรำชกำร รำย นำงพรรณภำ  มีขุน ให้ไปรบั
ต ำแหน่งใหม่ หัวหน้ำกลุม่บริหำรจัดกำรดำ้นกำรประมง ส ำนักงำนประมงจังหวัดเลย  

 2. แนวทำงในกำรปฏิบัตเิมื่อมีค ำสั่งย้ำยข้ำรำขกำรในสังกัดส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ (เพิ่มเตมิ) 
    1) ให้จัดท ำบันทึกมอบหมำยงำนในหน้ำท่ี หำกเป็นประมงอ ำเภอหรือหัวหน้ำกลุม่ให้มอบหมำยกบั ประมงจังหวัด และหำก

เป็นลูกกลุม่ให้มอบหมำยหน้ำที่กับหัวหน้ำกลุ่ม 
    2) ในกำรส่งมอบวัสดุ ครภุัณฑ ์โดยให้น ำวัสดุส ำนักงำนคงเหลือมำมอบไว้ให้กับกลุม่บริหำรและยุทธศำสตร์ และหำกเป็นวัสดุ

ที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ ขอให้มีกำรจัดบันทึกพร้อมกับถ่ำยรูปไว้เป็นหลักฐำนในกำรรับส่งมอบให้กบัผู้รับต ำแหน่งใหม่ต่อไป 
    3) ให้จัดส่งมอบงำนโครงกำร และข้อมลูกำรปฏิบัติรำชกำรในพ้ืนท่ีหรือรำยละเอียดของงำนท่ีรับผดิชอบ 
    4) ใหจ้ัดส่งมอบงำนในหน้ำท่ี ภำยใน 5 วันท ำกำร ก่อนเดินทำงไปรับต ำแหน่งใหม ่

 3. จังหวัดเพชรบรูณม์ีหนังสือ ที่ พช 0017.5/ว1159 ลงวันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2564 เรื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
รอบกำรประเมินที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยก ำหนดให้สง่ผลกำรประเมิน ภำยในวันท่ี 25 มีนำคม 2564 จึงขอแจ้งให้ผู้รับกำร
ประเมินทรำบ และมอบหมำยให้กลุ่มบรหิำรและยุทธศำสตร์ด ำเนินกำรกำรตำมขั้นตอนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร
และเจำ้หน้ำท่ีในส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปตำมก ำหนด 

มติที่ประชุม        รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564  
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  เชิญฝ่ำยเลขำนุกำร แจ้งรำยงำนกำรประชุมครั้ งที่ผ่ำนมำให้ที่ประชุมทรำบและรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา (หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 
  เรียนท่ำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ส ำหรับรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 
มกรำคม 2564  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 30 หน้ำ ขอให้ทุกท่ำนตรวจสอบรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้ทุกท่ำนแล้ว ถ้ำมีข้อผิดพลำดต้องกำรแก้ไข
หรือเพิ่มเติมรำยละเอียดส่วนใดแจ้งแก้ไขได้ หรือภำยหลังหำกตรวจพบโปรดแจ้งกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์เพื่อแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 
4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์  

นางสาวจิราภรณ์  พรหมชัยรัตน์  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เพชรบูรณ์ เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ขอรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำเดือนกุมภำพันธ ์2564 ให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้              

1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า  
การปฏิบัติงาน ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด  แผน 6,400,000 ตัว ผล 478,500  ตัว คิดเป็นร้อยละ 7.47 

        งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ค่ำตอบแทน 234,000 229,923.99 8,067.01 96.54 
ค่ำสำธำรณูปโภค 232,000 218,001.31 13,998.69  93.96 
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2. สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง จำกแผนที่ตั้งไว้ ในเดือน เมษำยน – พฤษภำคม 2564 จะมีกำรส่งมอบ
พันธุ์ปลำให้แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

หน่วยงาน หน่วยวัด 
ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า เกษตรกร 

แผน ผล 

ศพจ.เพชรบูรณ ์
ตัว (ลูกปลำขนำด 3-5 เซนติเมตร) 330,000 - 

รำย (รำยละ 2,000 ตัว) 165 - 
         งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 102,500.00 9,007.00 93,493.00 8.79 

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

ศพจ.เพชรบูรณ ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์สตัว์น้ ำจืดของไทย 1,000,000 - - 
       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 89,000.00 38,001.06 50,998.94 42.70 

4. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเข็ก อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจำกสถำนณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้มีกำรเลื่อนในส่วนของกิจกรรมกำรอบรมออกไปก่อนจนกว่ำจะสถำนกำรณด์ังกล่ำวจะดีขึ้น 

หน่วยงาน กิจกรรม แผนรวมการปฏิบัติงาน ผลการปฏบิัติงาน 
ศพจ.เพชรบูรณ ์ ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ ำ (ตัว) 

   - ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ำ 
   - แจกพันธุ์สัตว์น้ ำ 

500,000 
233,000 
267,000 

- 
- 
- 

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

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 170,200.00 87,531.00 82,669.00 51.43 

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  - 1  - 

      งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 22,300.00 1,440.00 20,860.00 6.46 
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6. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม 

แปลงปี2562 
ปลำตะเพียนขำว ต.นำสนุ่น  

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ ์

แปลงปี 2564 
ปลำตะเพียนขำว ต.ชุมแสงสงครำม 

อ.บำงระก ำ จ.พิษณโุลก 

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

1. แนะน ำ ส่งเสรมิให้ควำมรู้ด้ำนจุลินทรีย์ ปม.1  41 - 35 - 

2. สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 41 - 35 - 

3. สนับสนุนสตัว์น้ ำพันธุ์ด ี - - 35 - 

4. ให้กำรรับรองมำตรฐำนฟำรม์ (GAP กรมประมง) - - 35 - 

              งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 87,100.00 45,300.00 41,800.00 52.01 

7. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

หน่วยงาน กิจกรรม 

แผนรวมการ
ปฏิบัติงาน 

(ราย) 

ผลการปฏิบตัิงาน 
(ราย) 

 

ศพจ.เพชรบูรณ ์    

 -ส ำนกังำนประมงจงัหวดัเพชรบรูณ์ เผยแพร่ประชำสมัพนัธส์รำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจ
แก่ผูป้ระกอบกจิกำรกำรเพำะเลีย้งจระเข ้

 

2 - 

- ส ำนกังำนประมงจงัหวดัพษิณุโลก 22 - 

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 4,120.00 - 4,120.00 - 

 
8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมเยำวชนนักเพำะเลี้ยง) 

หนว่ยงาน กจิกรรม 
แผนรวมการ
ปฏบิตังิาน 

ผลการปฏบิตังิาน 

ศพจ.
เพชรบูรณ ์

-สมัครและคดัเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ (อายุ 15-24 ปี) 18 ราย  

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

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 24,600.00  24,600.00 - 
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9. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

หน่วยงำน กิจกรรม 
แผนรวมกำร
ปฏิบัติงำน 

ผลกำร
ปฏิบัติงำน 

ศพจ.เพชรบูรณ ์ - ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1 ครั้ง  
- รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 140 รำย - 
- รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรุน่ใหม่เข้ำร่วมโครงกำรฯ (อำยุ 17-45 ปี) 15 รำย - 
- ประเมินศักยภำพของเกษตรกรก่อนเข้ำร่วมโครงกำรและกำรประเมินควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำศักยภำพ 155 รำย - 
- ฝึกอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และทักษะด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพื่อ
พัฒนำศักยภำพเกษตรกรทั่วไป 140 รำย - 
- ฝึกอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และทักษะและกำรประยกุต์เทคโนโลยีมำ
ใช้พัฒนำด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำจืดแก่เกษตรกรรุ่นใหม ่

15 รำย - 

-  ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สตัว์น้ ำจืดให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ (รำยละ 2,000 
ตัว) 

280,000 ตัว - 

- ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สตัว์น้ ำจดืให้เกษตรกรรุ่นใหม่ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ (รำยละ 
2,000 ตัว) 

30,000 ตัว - 

- ส่งเสริมกำรพัฒนำน ำเทคโนโลยมีำประยุกต์ใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำร
บริหำรจดักำรและกำรตลำดแกเ่กษตรกรเพื่อพัฒนำให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 

4 รำย - 

- ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรทั่วไป 140 รำย - 
-  ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรรุ่นใหม่ 15 รำย - 

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 86,000.00 - 86,000.00 - 

 
10. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

กิจกรรม: ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  (สัตว์น้ าบริโภคและสัตว์น้ าสวยงาม) กำรตรวจประเมินมำตรฐำนฟำร์ม 
(รวมทั้งหมด 244 ฟำร์ม) 

ประเภท ต่ออำยุ ฟำร์มใหม ่ ติดตำม ตรวจวิเครำะห์ปจัจัยกำรผลิต สุ่มเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

SL 42 37 60 13 56 47 

366 130 223 48 
GAP 45 1 30 - 9 - 

โรงเพำะฟัก     1 - 

ปลำสวยงำม     1 1 

รวม 87  90  67   

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 97,700.00 96,664.80 1,035.20 98.94 
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11. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรม 
แหล่งน้ ำ ปี 2561 

(พิษณุโลก) 
แหล่งน้ ำ ปี 2562 

(เพชรบูรณ์) 
แหล่งน้ ำ ปี 2564 

(พิษณุโลก) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. อนุบำลปลำหรือเลี้ยงปลำเพื่อจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เข้ำกองทุน
ธนำคำร 

- - - - 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

2. ปล่อยพันธุส์ัตว์น้ ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสตัว์น้ ำในแหล่งน้ ำชุมชน
เป้ำหมำยโครงกำรฯ 

- - - - 80,000 ตัว 20,000 

3. ประเมินผลผลติสัตว์น้ ำก่อนปลอ่ย และตดิตำมกำรเจริญเติบโตของ
สัตว์น้ ำหลังปล่อยทุก 2 เดือน 

- - - - 3 ครั้ง 1 ครั้ง 

4. จับสตัว์น้ ำขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีกำรประเมินผลจับและมูลค่ำสตัว์
น้ ำท่ีจับใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำชุมชนเป้ำหมำยโครงกำรฯ 

1 ครั้ง - 1 ครั้ง - 1 ครั้ง - 

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 37,500.00 18,940.00 18,560.00 50.51 

12. สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ (แผนเกษตรยั่งยืน) 

หน่วยงำน หน่วยวัด 
สนับสนุนปัจจัยกำรผลติ 

(พันธุ์ปลำกินพืชขนำด 5 เซนตเิมตร) 
แผน ผล 

ศพจ.เพชรบูรณ ์ รำย 16 - 
 ตัว 24,000 - 

       งบประมาณ 

หน่วยงำน งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 
ศพจ.เพชรบูรณ์ 20,000.00 - 20,000.00 - 

 
13. บุคลากรภาครัฐ      

 งบประมาณ 

หน่วยงำน/กิจกรรม งบประมำณได้รับ ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ เบิกจ่ำยร้อยละ 

-ค่ำตอบแทน 
-ค่ำใช้สอย 

2,227,500 
80,840 

2,227,475 
69,357 

25 
11,483 

99.99 
85.79 

 

14. เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

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

รำยได้รวม 
เบิกจ่ำยร้อย

ละ 
แผน ผล      

ศพจ.เพชรบูรณ ์ 4,226,240.00 798,995.00 604,100.00 246,827.50 228,633.00 107.95 40.85 
        มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สระบุรี) 

 -ติดราชการ- 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ 
 -ติดราชการ- 
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ขอขอบคุณหน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ท ำให้งำนโครงกำรด้ำนกำร
ประมงของจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ละโครงกำรด ำเนินกำรได้เป็นอย่ำงดี  และเมื่อมีกำรจัดประชุมครั้งต่อไป หำกหน่วยงำนหรือท่ำนใดที่ไม่
สะดวกเข้ำร่วมประชุม สำมำรถส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์บันทึกผลกำรปฏิบัติงำนในรำยงำน
กำรประชุมได้ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
นางสุชีลา  อุบลสอาด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
 เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำเดือนกุมภำพันธ ์2564 ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ขอแจ้งการมอบหมายงานในหน้าท่ีของกลุ่มฯ ดังนี้  
 นางสาวอรวรรณ พันนุ้ย ต าแหน่ง นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร รับผิดชอบงำน โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตร, กิจกรรมพัฒนำเกษตรอินทรีย์, กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง,โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ  
 นางสาวกนิษฐา  อุท ากา  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรประมง (พนักงำนรำชกำร) มีหน้ำที่รับผิดชอบ โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร, โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 นางสาวสุดารัช  แก้วอ าภา ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ประมง (พนักงำนรำชกำร)  มีหน้ำที่รับผิดชอบ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก
ด้ำนกำรประมง (Zoning by Agri map), โครงกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำ
ที่ดินท ำกินของเกษตรกร และงำนอ่ืนๆ 

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

 1. พัฒนำเกษตรกรเครือข่ำยด้ำนกำรประมง 
      1.1 คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ำยด้ำนกำรประมง 
      1.2 ส่งเสรมิองค์ควำมรู้พัฒนำเกษตรกรเครือข่ำย 
      1.3 สนับสนุนปัจจยักำรผลติ 
 2. พัฒนำผู้น ำเครือข่ำยเศรษฐกิจพอเพียง 
       2.1 คัดเลือกเกษตรกรผู้น ำ 
       2.2 ส่งเสรมิองค์ควำมรู้พัฒนำเกษตรกรผู้น ำ 
       2.3 สนับสนุนปัจจยักำรผลติ 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ครือข่ำยเกษตรกรแบบมสี่วนร่วม 
 พื้นที่ด ำเนินกำร 
 

 
รำย 
รำย 
รำย 
 
รำย 
รำย 
รำย 
ครั้ง 

 
165 
165 
165 
 
11 
11 
11 
11 

 
ด ำเนินกำรแล้ว 
ด ำเนินกำรแล้ว 
ด ำเนินกำรเดือน พ.ค. 64 
 
ด ำเนินกำรแล้ว 
ด ำเนินกำรเดือน พ.ค. 64 
ด ำเนินกำรเดือน พ.ค. 64 
ด ำเนินกำรเดือน มิ.ย. 64 
   
    

 
สรุปรำยงำน
ภำยใน 15 วัน 
หลังจำกวันที่
ด ำเนินกำร
ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ 
(ด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยใน
วันท่ี 20 ก.พ. 
64) 

           พ้ืนที่ด าเนินการ ในพื้นที่ 10 อ ำเภอๆ ละ 15 รำย อ ำเภอเขำค้อ , อ ำเภอหล่มสัก ,  อ ำเภอหล่มเก่ำ , อ ำเภอหนองไผ่,   
อ ำเภอวิเชียรบุรี, อ ำเภอชนแดน, อ ำเภอวังโป่ง, อ ำเภอศรีเทพ, อ ำเภอบึงสำมพัน ยกเว้น อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 30 รำย ซึ่งทุกอ ำเภอได้
ด ำเนินกำรคัดเลือกครบทุกอ ำเภอเรียบร้อยแล้ว 
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2. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านประมง 

กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

1. เตรียมควำมพร้อมเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร (รำยเดมิ) 
2. ประชุม/อบรมเกษตรกรด้ำนกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรยี์ 
3. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  
(พันธุ์ปลำ/ปัจจยัอื่น) 
4. สรำ้งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำอินทรีย์ 
 

รำย 
 
รำย 
 
รำย 
 
รำย 

16 
 
16 
 
16 
 
16 

เกษตรกร ปี 63 จ ำนวน 16 รำย 
7 รำย 
- 
10 รำย 
** ยื่นค ำขอกำรรับรองตำมมำตรฐำนอินทรีย์ 
แล้ว จ ำนวน 10 รำย  
** อยู่ระหว่ำงกำรรอกำรตรวจประเมินฟำรม์ 
ของหน่วยรับรอง 

 
 
รำยละ  
2 ครั้ง 
**ส่ง  
Pre-test  

         พ้ืนที่ด าเนินการ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 16 รำย พ้ืนท่ี 73.50 ไร่ ในพ้ืนท่ีดังนี้ อ.ศรีเทพ 3 รำย   อ.วิเชียรบุรี 6 รำย  
อ.วังโป่ง  1 รำย   อ.หล่มเก่ำ  3 รำย อ.เมืองเพชรบูรณ์ 3 รำย  

3. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนำคุณภำพสินค้ำประมงสู่มำตรฐำน 

กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

 1. เตรยีมควำมพร้อมเกษตรกรเขำ้สู่
มำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำจืด 
(รำยใหม่) 
2. ส่งค ำขอรับกำรรับรองของเกษตรกรให้
หน่วยตรวจประเมิน (รำยใหม่) 
 
3. จ ำนวนฟำร์มทีไ่ดร้ับกำรรับรองมำตรฐำน    

รำย 
 
 
รำย 
 
 
รำย 

70 
 
 
70 
 
 
70 

  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
   - มำตรฐำน SL จ ำนวน 40 รำย 
   - มำตรฐำน GAP จ ำนวน 30 รำย   
ด ำเนินกำรส่งค ำขอกำรรับรอง 
   - มำตรฐำน SL จ ำนวน 40 รำย 
   - มำตรฐำน GAP จ ำนวน 30 รำย 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตรวจรบัรอง 
   - มำตรฐำน SL จ ำนวน 20 รำย 
   - มำตรฐำน GAP จ ำนวน 0 รำย 

 

4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรม แผน ผล หมำยเหต ุ

1. เตรียมกำร 
    1.1 ส ำรวจสภำวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร หลัง ด ำเนินกำร 
2. จัดท ำแผนพัฒนำรำยแปลง 
    2.1 จัดท ำแผนกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรผลิต เพิ่มมูลคำ่ และ
จ ำหน่ำยผลผลิต 
3. พัฒนำองค์ควำมรู ้
    3.1 ถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกร 
4. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
    4.1 สนับสนุนจุลินทรยี์ ปม.1 
5. ส่งเสริมกำรตลำด 
    5.1 ส่งเสริมกำรวำงแผนกำรตลำด/เชื่อมโยงตลำด/กระจำย
สินค้ำ 
6. ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
   6.1 ส่งเสริมกำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ (GAP กรมประมง)  
7. ติดตำมและประเมินผล 
    7.1 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน (ภูมภิำค) 

 
1 แปลง 

 
1 แปลง 

 
 

41 รำย/3 ครั้ง 
 

41 รำย 
 

1 แปลง 
 
 

41 รำย 
 

12 ครั้ง 

 
ก ำลังด ำเนินกำร 

 
1 แปลง 

 
 

41 รำย/1 ครั้ง 
 
- 
 
- 
 
 

41 รำย 
 

4 ครั้ง 
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5. โครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลำด 
จัดเวทีประชุมเพื่อช้ีแจงกลุ่มเกษตรกรในกำรเข้ำร่วมโครงกำรยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยง

ตลำด โดยด ำเนินกำรแจ้งเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่ได้มีฐำนะเป็นนิติบุคคล คือ แปลงใหญ่ปลำตะเพียนขำวบ้ำนกองทุนที่ดิน และกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลำนิลห้วยสะแก ให้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล ตำมกฎหมำยเพ่งและพำณิชย์ 
เพื่อขอรับงบประมำณสนับสนุนจำกภำครัฐตำมเงื่อนไขโครงกำร ซึ่งเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีมติในที่ประชุม ไม่สำมำรถจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลได้ เนื่องจำกมีแผนกำรผลิตและรำยได้ที่ไม่แน่นอน อีกทั้งประสบสภำวะแล้ง ขำดแคลนน้ ำ อำจท ำให้เกิดปัญหำและหนี้สินตำมมำ 

6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

กิจกรรม แผน ผล หมำยเหต ุ

1. พัฒนำแปลงเรยีนรูด้้ำนกำรประมง 
    1.1 ศูนย์หลัก 
    1.2 ศูนย์เครือข่ำย 
          1) รำยเดิม (6 : 1) 
          2) รำยใหม่ (1 : 1) 
2. พัฒนำฐำนเรยีนรู้และหลักสูตรด้ำนกำรประมง 
3. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลติด้ำนกำรประมง  (100 รำย/ ศพก.) 
4. ร่วมจดักิจกรรมวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร  (Field day) 
5. สนับสนุนภำรกิจงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล/SC/CoO/OT และงำน
บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 

 
11 ศูนย ์
 
66 ศูนย ์
11 ศูนย ์
11 ศูนย ์
1,100 รำย 
11 ครั้ง 
11 ศูนย ์

 
11 ศูนย ์
 
66 ศูนย ์
- 
- 
485 รำย 
1 ครั้ง (หล่มสัก) 
4 ศูนย ์

ส่งมอบปัจจัยกำรผลิต
ให้แก่ศูนย์เครือข่ำยและ
ศูนย์หลัก เมื่อวันท่ี วันท่ี 
4 ก.พ. 2564 
เรียบร้อยแล้ว 
ยกเว้น กบ,ปลำช่อน, 
ปลำนิลแดง 

7. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ

1. จัดตั้งคณะกรรมกำรประมงโรงเรียน 
2. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ำในบ่อดิน 
3. แนะน ำและส่งเสรมิกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำ 

รำย 
แห่ง 
ครั้ง 

10 
1 
6 

 - ด ำเนินกำรเดือน ธันวำคม 2563 
 -   
 - ด ำเนินกำรตดิตำมให้ค ำแนะน ำ จ ำนวน 3 ครั้ง   
 - วันท่ี 19 ตุลำคม 2563 สนับสนุนด ำเนินงำน
และส่งมอบพันธุ์กบเพื่อชดเชยกบตำยจำกอำกำร
ตำโปน และชักเกร็ง จ ำนวน 600 ตัว ให้กับทำง
โรงเรียน ส ำหรับนักเรยีนไดฝ้ีกฝนทักษะกำรเลีย้ง
สัตว์น้ ำ และน ำผลผลิตทีไ่ด้มำเป็นอำหำรกลำงวัน  

 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 

กิจกรรม หน่วยวัด เป้ำหมำย ผล หมำยเหต ุ
1. คัดเลือกเกษตรกรโดยใช้ฐำนข้อมูลพื้นท่ี
เป้ำหมำยและรำษฎรที่ไดร้ับอนุญำต (ข้อมูลจำก
กรมส่งเสรมิสหกรณ์) 
2. ช้ีแจงรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
ให้เกษตรกรและส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
3. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตใหเ้กษตรกรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ 
4. ติดตำมและให้ค ำแนะน ำ 

รำย 
 
 
ครั้ง 
 
 
รำย 
 
ครั้ง 

31 
 
 
1 
 
 
31 
 
4 

31 
1 (24 ธ.ค.63) 
31   
2 
** สนับสนุนผ้ำพลำสติก 
และ 
กระชังบก                        
(19 ม.ค.64) 

เกษตรกรผู้มรีำยชื่ออนุมัติเป็นผู้
ครอบครองท่ีดินในพ้ืนป่ำสงวน
แห่งชำติ  
“ป่ำห้วยน้ ำโจน และป่ำวังสำร” 
ต ำบลวังชมพู และต ำบลห้วย
สะแก อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์
** ส่งมอบปัจจัยกำรผลิตเมื่อวันท่ี 
4 กุมภำพันธ์ 2564 
 เหลือ ปลำดุก 3,600 ตัว 
 (ปลำดุก5รำย และกบ 4 รำย) 
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9. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) 

กิจกรรม หน่วย
วัด 

เป้าหมาย ผล หมาย
เหตุ 

 1.  ติดตำมและประเมินผลเกษตรกร 
รำยเก่ำ (ปี 2563) 
พื้นท่ีด ำเนินกำร 
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ ำนวน 4 รำย 
อ ำเภอหล่มเก่ำ จ ำนวน 9 รำย 
อ ำเภอหล่มสัก จ ำนวน 5 รำย 
อ ำเภอบึงสำมพัน จ ำนวน 2 รำย 
อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 8 รำย 
อ ำเภอวิเชียรบุรี จ ำนวน 3 รำย 
อ ำเภอศรีเทพ จ ำนวน 3 รำย 
อ ำเภอหนองไผ่ จ ำนวน 2 รำย 

รำย 36 ด ำเนินกำรติดตำมแล้ว จ ำนวน 23 รำย ได้แก่ 
อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 8 รำย 
อ ำเภอหล่มเก่ำ จ ำนวน 9 รำย 
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ ำนวน 4 รำยอ ำเภอหนองไผ่ จ ำนวน 2 
รำย 
ข้อมูลผลผลิต 
- ประเมินผลผลิตรวม 4,432 กิโลกรัม 
- ผลผลิตเฉลี่ยรำยละ 233 กิโลกรัม 
- จ ำหน่ำยกิโลกรัมละ 60 บำท 
 - รำยได้เพ่ิมขึ้น 6,540  บำท/รำย 
ด้ำนกำรเลี้ยง เกษตรกรมีควำมรู้ในกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ และมีผลผลิต
ด้ำนกำรเลี้ยงรวมถึงรำยได้เพ่ิมมำกขึ้น 
ด้ำนปัญหำอุปสรรค ประสบภัยแล้ง 

 

หมายเหตุ : สศก.นครสวรรค์ ติดตำมประเมินผลโครงกำร อ.หล่มเก่ำ วันท่ี 4 มี.ค.64 
10. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  

9.1ข้อมูลกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมกรำฟท่ีแสดง ดังนี้ 

 
ชุดข้อมลู ที่ 1 เลีย้งแบบยังชีพ-ปลำน้ ำจืด 
ชุดข้อมลู ที่ 2 เลีย้งแบบพำณิชย์-ปลำน้ ำจืด 

9.2 ข้อมูลเกษตรกร (เป้ำหมำย 7,614 รำย) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 64 

 

เลี้ยง

แบบยัง

ชีพ-

ปลาน า้

จืด

พืน้ที่

เลี ้ยง (ไร่)

เลี้ยง

แบบ

พาณชิย์-

ปลาน า้จืด

พืน้ที่

เลี ้ยง (ไร่)
รวม (ไร่)

บุคคล

ธรรมดา
นิติบุคคล รวม

ข้ึนทะเบียน

ใหม่
ต่ออายุ ยกเลิก รายการปรับปรุงทะเบียน ยอด 7,614

  เพชรบรูณ์ 8,346 11,152.76 286 3,079.08 10,135.56 8,594 4 8,596 61 1,431 10 4,166

    เมืองเพชรบรูณ์ 1,678 3,215.26 177 2,446.83 566.09 1,836 1 1,837 0 369 1 509

    ชนแดน 645 755.92 1 2 757.92 644 1 645 8 153 2 641

    หล่มสกั 1,024 1,307.56 39 85 1,392.56 1,069 0 1,069 28 240 1 345

    หล่มเก่า 2,007 1,319 1 6 1,324.72 1,989 0 1,989 0 64 0 0

    วิเชียรบรีุ 730 1,016.65 37 140.75 1,157.40 766 1 767 9 241 1 758

    ศรีเทพ 549 596.43 3 7 603.43 552 0 550 12 30 5 536

    หนองไผ่ 618 1,659.96 14 36.25 2,696.21 636 0 636 0 203 0 634

    บึงสามพนั 347 540.17 13 354.25 894.42 360 1 361 2 37 0 360

    น ้าหนาว 16 19.75 0 0 19.75 16 0 16 0 0 0 0

    วงัโป่ง 386 442.76 1 1 443.76 385 0 385 2 94 0 383

    เขาคอ้ 346 279.3 0 0 279.3 341 0 341 0 0 0 0

ภาค/จังหวัด

ข้อมูลเกษตรกร



- 11 - 
 

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการด าเนินการปรบัปรุงข้อมลูทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 7,614 รายซ่ึงคาด
ว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2564 ด าเนินการ อ าเภอหนองไผ่ จ านวน 634 ราย,อ าเภอชนแดน จ านวน 641 ราย 

อ าเภอวิเชียรบุรี จ านวน 758 ราย 
อ าเภอบึงสามพัน จ านวน 19 ราย 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 509 ราย 
อ าเภอหล่มสกั 345 ราย 
อ าเภอวังโป่ง  383 ราย 
อ าเภอศรีเทพ 536 รายอยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลีย้งสัตว์น้ ำ จ ำนวน 7,614 

รำยซึ่งคำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จเดือน มีนำคม 2564 โดยได้ด ำเนินกำร อ ำเภอหนองไผ่ จ ำนวน 636 รำย, อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 
379 รำย,อ ำเภอวิเชียรบุรี จ ำนวน 21 รำย, อ ำเภอบึงสำมพัน จ ำนวน 19 รำย 

     พ้ืนที่ด าเนินการ 
                 ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียน 11 อ ำเภอ   อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ ำนวน 1,834  รำย, อ ำเภอเขำค้อ จ ำนวน 341 
รำย, อ ำเภอวิเชียรบุรี จ ำนวน 760 รำย, อ ำเภอหนองไผ่ จ ำนวน 636 รำย, อ ำเภอหล่มเก่ำ จ ำนวน 1,988 รำย, อ ำเภอน้ ำหนำว 
จ ำนวน 16 รำย, อ ำเภอหล่มสัก จ ำนวน 1,036 รำย, อ ำเภอชนแดน จ ำนวน 631 รำย, อ ำเภอวังโป่ง จ ำนวน 376 รำย, อ ำเภอบึงสำม
พัน จ ำนวน 361 รำย, อ ำเภอศรีเทพ  จ ำนวน 541 รำย 

11. โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง 

 
12. ข่าวประชาสัมพันธ ์
   12.1 โครงการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจ าปี พ.ศ. 2564 

สาขา/ประเภทการคัดเลือก 5 ประเภท 
- ประเภทเกษตรกรดีเด่น สำขำอำชีพเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 
- ประเภทเกษตรกรดีเด่น สำขำอำชีพเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำกร่อย 
- ประเภทเกษตรกรดีเด่น สำขำอำชีพเพำะเลี้ยงปลำสวยงำมและพรรณไม้น้ ำ 
- ประเภทสถำบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรท ำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
- ประเภทสถำบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ ำรมประมง  
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คุณสมบัติ ประเภทเกษตรกรดีเด่น สำขำอำชีพเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด (ส่งผลกำรคัดเลือกภำยในวันท่ี 20 เมษำยน 2564) 
- สัญชำติไทย ประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย 
- ประกอบอำชีพซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อส่วนรวม 
- มีผลงำนทำงกำรเกษตรดีเด่นเป็นพิเศษ สมควรแก่กำรยกย่อง 
- ไม่เคยได้รับพระรำชทำนโล่รำงวัลเกษตรกร/บุคคลทำงกำรเกษตรดีเด่นแห่งชำติในสำขำเดียวกันมำก่อน 
- มีพื้นท่ีด ำเนินกำรเกษตรเป็นของตนเอง และต้องเป็นพื้นที่ถือครองที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
- ให้ควำมส ำคัญกับกำรขึ้นทะเบียนและมำตรฐำนฟำร์มกับกรมประมงเป็นล ำดับแรก 
- ผู้มีสิทธ์ิได้รับกำรคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
คุณสมบัติ ประเภทสถำบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรท ำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ /กลุ่มเกษตรกรแปรรูป

สัตว์น้ ำ (ส่งผลกำรคัดเลือกภำยในวันท่ี 20 เมษำยน 2564) 
- เป็นสถำบันเกษตรกร จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย หรือรวมกลุ่มอย่ำงเข้มแข็งมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
- ต้องมีข้อมูลย้อนหลังให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อย 3 ปี 
- ถ้ำเป็นสถำบันเกษตรกร ท่ีเคยได้รับพระรำชทำนโล่รำงวัลดีเด่นแห่งชำติมำแล้ว จะต้องไม่น้อยกว่ำ 5 ปี จึงมีสิทธิ์เข้ำรับ

กำรคัดเลือก 
- มีโครงสร้ำงองค์กร และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดปัจจุบัน 
- ผู้มีสิทธ์ิได้รับกำรคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำรว่มประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดอืน

กุมภำพันธ์  2564 ให้ท่ีประชุมทรำบ ดังน้ี 
1. แผนปฏิบัติการโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ตามตาราง ดังน้ี 
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    โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

 
 

2. สรุปรายชื่อแหล่งน้ าท่ีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร โปสเตอร์ ปลาสวยงาม จุลินทรีย์ สนับสนุนพันธ์ุปลา วิเคราะห์คุณภาพน ้า

1 องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านโคก 109 P P P P P P

8 ธ.ค. 2563 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ย่ีสกเทศ 4 หม่ืนตัว
2 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 146 P P P P P P

23 ก.พ. 2564 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ตะเพียนขาว 4 หม่ืนตัว

การให้บริการ
เกษตรกรขอรับบริการ (ราย)สถานท่ีจัดกิจกรรมครั งท่ี

กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์เทศ ปลาย่ีสกเทศ ปลานิล ปลาสวาย ปลาไน กบ รวม
1 กองร้อย.บก.พล.ม.1 40,000 60,000 100,000

2 แหล่งน ้าสาธารณะต้าบลเพชรละคร 50,000 50,000

3 โครงการหน่วยบ้าบัดทุกข์  บ้ารุงสุข สร้างรอยยิ มให้ประชาชน 20,000 20,000

4 พิธีสืบชะตาแม่น ้าปสัก 25,000 25,000 50,000

5 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 8,000 2,000 10,000

6 แม่น ้าป่าสัก 5,000 500 5,500

7 เข่ือนล้าตะคอง 50,000 5,000 55,000

8 คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 40,000 40,000

9 สระน ้าสาธารณะวัดหินดาดใหญ่ 20,000 20,000

10 สระประมงหมู่บ้าน 4,000 4,000

11 สระน ้าเพ่ือการเกษตรและสาธารณะ 5,000 5,000

ท่ี ช่ือแหล่งน ้าท่ีปล่อย
ชนิดพันธ์ุสัตว์น ้า

กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์เทศ ปลาย่ีสกเทศ ปลานิล ปลาสวาย ปลาไน กบ รวม
12 สระน ้าโรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 4,000 4,000

13 โรงเรียนบ้านซับสวัสด์ิ 10,000 10,000

14 สระน ้าวัดทุ่งใหญ่ 2,000 2,000

15 สระน ้า อบต.ท่าโรง 2,000 2,000

16 สระน ้าวัดหนองขนมจีน 3,000 3,000

17 อ่างเก็บน ้าห้วยป่าแดง 10,000 10,000
18 คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 40,000 40,000

19 กองร้อยทหารช่างท่ี 1 กองพันทหารช่างท่ี 8 พล.ม.1 8,000 7,000 15,000

20 โรงเรียนบ้านป่าบง 5,000 5,000

21 ฝายน ้าล้นบ้านห้วยใหญ่ 14,000 14,000

22 เรือนจ้าอ้าเภอหล่มสัก 14,000 14,000

รวม 0 199,000 0 200,000 22,000 7,000 50,000 500 478,500

ท่ี ช่ือแหล่งน ้าท่ีปล่อย
ชนิดพันธ์ุสัตว์น ้า
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3. ตารางสรุปผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าท่ีได้รับจัดสรร จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (2,000,000 ตัว) 

 
4. ที่จับสัตว์น้ าที่ต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาเพ่ือ

ประกาศเป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 
5. แผนการส ารวจสถิติการประมง จากแหล่งน้ าธรรมชาติ ตามตาราง ดังน้ี 

 
หมายเหตุ : ข้อสังเกต ในการพิจารณาข้อมูลสถิติแหล่งน้ าปี 2563 และ ปี 2564 

1) ปัจจัยที่ท ำให้รำคำปลำจีนสูงขึน้ ปี 63 รำคำเฉลีย่ 40.61 ปี 64 รำคำเฉลี่ย 52.21 
2) ปัจจัยที่ท ำให้รำคำปลำหมอเทศสูงขึ้น ปี 63 รำคำเฉลี่ย 40.08 ปี 64 รำคำเฉลีย่ 79.80 
3) ปัจจัยที่ท ำให้ปลำเหล่ำนีห้ำยไปจำกจังหวัดเพชรบูรณ ์

 - ปลำเทโพ  - ปลำกำด ำ  - ปลำกระทิง 
 - ปลำตะโกก  - ปลำหมอช้ำงเหยียบ 
 - ปลำสังกะวำด  - ปลำกระสูบ 

อ้าเภอ ยอดจัดสรร คงเหลือ รวม ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค. ก.พ.
เมืองเพชรบูรณ์ 200,000       176,000       24,000    - - - - 24,000   
หล่มเก่า 200,000       200,000       -        - - - - -
หล่มสัก 200,000       195,000       5,000     - - - - 5,000     
ชนแดน 200,000       200,000       -        - - - - -
วิเชียรบุรี 200,000       170,000       30,000    - - - 30,000    -
ศรีเทพ 200,000       200,000       -        - - - - -
หนองไผ่ 200,000       200,000       -        - - - - -
น ้าหนาว 150,000       150,000       -        - - - - -
เขาค้อ 150,000       150,000       -        - - - - -
บึงสามพัน 150,000       130,000       20,000    - - 20,000    - -
วังโป่ง 150,000       150,000       -        - - - - -

รวม 2,000,000    1,921,000    79,000   -    -     20,000   30,000   29,000   

ล้าดับ
ท่ี หมู่ท่ี ต้าบล อ้าเภอ
1 116/2492 3 ส.ค. 2492 วัดสว่างอารุณ (ล้าคลองบุษบง) 1 ชนแดน ชนแดน 27 ม.ค. 2564 ประกาศ
2 116/2492 3 ส.ค. 2492 วัดกุฏิพระ (ล้าคลองบุษบง) 4 ท่าข้าม ชนแดน 27 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศ
3 116/2492 3 ส.ค. 2492 วัดโพธ์ิเตี ย (ล้าคลองบุษบง) 3 ศาลาลาย ชนแดน 26 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศ
4 116/2492 3 ส.ค. 2492 วัดวารีวงษ์ (ล้าคลองบุษบง) 14 ดงขุย ชนแดน 26 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศ
5 116/2492 3 ส.ค. 2492 วัดวารีล้อม (ล้าคลองบุษบง) 5 ดงขุย ชนแดน 26 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศ
6 1/2506 29 ต.ค. 2506 ฝายน ้าสัก 6 ห้วยไร่ หล่มสัก 12 พ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศ
7 1/2506 29 ต.ค. 2506 ท่อระบายน ้าปากคลองส่งน ้า 5 ห้วยไร่ หล่มสัก 12 พ.ย 2563 ยกเลิกประกาศ

ผลด้าเนินการรับ
ฟังความคิดเห็น

แผนด้าเนินการรับ
ฟังความคิดเห็น

ประกาศท่ี วันท่ีประกาศ ช่ือท่ีจับสัตว์น ้า
อยู่ในท้องท่ี

เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน
(ราย) (ราย)

1 เมืองเพชรบูรณ์ 25 25 7-ม.ค.-64
2 หล่มสัก 25 25 23-ธ.ค.-63
3 หล่มเก่า 25 25 13-ม.ค.-64
4 น ้าหนาว 25 25 13-ม.ค.-64
5 ชนแดน 25 30 25-ม.ค.-64
6 วังโป่ง 25 27 25-ม.ค.-64
7 วิเชียรบุรี 25 25 25-ธ.ค.-63
8 บึงสามพัน 25 25 22-ม.ค.-64
9 หนองไผ่ 25 28 20-ม.ค.-64
10 เขาค้อ 25 25 29-ม.ค.-64
11 ศรีเทพ 25 25 22-ม.ค.-64

275 285

ท่ี อ้าเภอ

รวม

วันท่ีบันทึกข้อมูล
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6. แผนการส ารวจสถิติการประมง จากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามตาราง ดังน้ี 

 
หมายเหตุ: ขอให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 25 มีนำคม 2564 

7. ข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) จังหวัดเพชรบูรณ์  
7.1 ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2564  ดังนี ้

 
แจ้งยกเลิกประกอบกิจกำรฯ เดือนกุมภำพันธ ์จ ำนวน 4 รำย  
หมายเหตุ ทั้งนี้กลุ่มฯ ขอให้ประมงอ ำเภอด ำเนินกำรจัดส่งแบบแบบฟอร์มยกเลิกกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ

ควบคุม(กุ้งก้ำมแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 
7.2 ข้อมูล ตั้งแต่เดือน ก.ย.2561 -25 กุมภำพันธ ์2564 มีผู้ประกอบกำรฯ ยกเลิกกำรเลี้ยง 405  รำย ตำมตำรำง ดังนี ้

 
 
 
 

จ้านวนตัวอย่าง
(ราย)

1 เมืองเพชรบูรณ์ 173
2 หล่มสัก 137
3 หล่มเก่า 155
4 น ้าหนาว 5
5 ชนแดน 69
6 วังโป่ง 49
7 วิเชียรบุรี 115
8 บึงสามพัน 48
9 หนองไผ่ 87
10 เขาค้อ 46
11 ศรีเทพ 60

944รวม

ท่ี อ้าเภอ

ที่ อ ำเภอ จ ำนวน (รำย)
1 น ้ำหนำว 4

2 วงัโป่ง 0

3 หลม่เกำ่ 5

4 ศรเีทพ 7

5 ชนแดน 5

6 เขำคอ้ 1

7 บงึสำมพนั 36

8 วเิชยีรบุรี 45

9 หลม่สกั 38

10 หนองไผ่ 69

11 เมอืงเพชรบรูณ์ 90

300รวมทัง้สิน้

ณ วนัที ่19 ก.ย. 2561 ณ วนัที ่25 ก.พ. 2564

1 น ้ำหนำว 4 4

2 วงัโป่ง 13 0

3 หลม่เกำ่ 28 5

4 ศรเีทพ 19 7

5 ชนแดน 36 5

6 เขำคอ้ 23 1

7 บงึสำมพนั 47 36

8 วเิชยีรบุรี 83 45

9 หลม่สกั 176 38

10 หนองไผ่ 73 69

11 เมอืงเพชรบรูณ์ 203 90

705 300รวมทัง้สิน้

จ้านวนผู้ประกอบกิจการ

ที่ อ ำเภอ
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8. สรุปข้อมูลสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้  
8.1 จระเข้น้ ำจืด (Crocodylus siamensis) ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
หมายเหตุ : รับแจ้งจระเข้ตาย ราย นางชลนิกานต์  ทับสีรัก จ านวน 15 ตัว  
ทั้งนี้ ได้มีกำรออกติดตำมเฝ้ำระวังฟำร์มจระเข้ รำย นำงสำวอรอนงค์ คนงำม ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์, ติดตำม

ฟำร์มจระเข้ นำยณัฐวุฒิ เกิดอุดม ต.สระแก้ว อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์  และติดตำมฟำร์มจระเข้ นำงดำวเรือง กลิ่นสูงเนิน ต.พญำวัง  
อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 

8.2 ซำกจระเข้น้ ำจืด และซำกจระเข้น้ ำเค็ม 

 
8.3 ตะพำบหรือปลำฝำ (Amyda cartilaginea) ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
หมำยเหตุ ทั้งนี้ ได้ออกติดตำมฟำร์มตะพำบหรือปลำฝำ นำยสนม แก้วศรีนำค ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ และฟำรม์

ตะพำบหรือปลำฝำ นำยเนตร พัชนะ ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
9. คดีประมง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 

ใบอนุญาต จ้านวนจระเข้น ้าจืด
สป. วันท่ี เดือน ปี (ตัว)

1 สป.15 17 ต.ค. 2565 นางสาวดวงสุรีย์ เดชะนะ วิเชียรบุรี 6
2 สป.15 9 ส.ค. 2566 นายณัฐวุฒิ เกิดอุดม บึงสามพัน 7
3 สป.15 26 พ.ค. 2564 นายระบบ ยามวัน ชนแดน 1
4 สป.15 29 พ.ย. 2564 นางดาวเรือง กล่ินสูงเนิน บึงสามพัน 4
5 สป.15 16 มิ.ย. 2565 นางชลนิกานต์ ทับสีรัก วิเชียรบุรี 495
6 สป.15 23 ก.ย. 2565 นายธนู บัวแดง หล่มสัก 2
7 สป.15 1 ก.พ. 2567 นางสาวอรอนงค์ คนงาม หนองไผ่ 1

516

ท่ี
ใช้ได้ถึง

ช่ือ-สกุล

ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564

สถานท่ีตั ง

ใบอนุญาต
สป. วันท่ี เดือน ปี

1 สป.11 17 ม.ค. 2565 บริษัทสยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) เมืองเพชรบูรณ์
โดยนางขวัญใจ สุทธิบุตร

ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564

ท่ี
ใช้ได้ถึง

ช่ือ-สกุล สถานท่ีตั ง

แจ้งครอบครอง แจ้งครอบครองเพ่ิม แจ้งตาย แจ้งเคล่ือนย้าย คงเหลือ
1 สป.9,11 นายสนม แก้วศรีนาค ชนแดน 124 350 0 350 124
2 สป.15 นายเนตร พัชนะ ชนแดน 350 0 0 0 350

474ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564

ท่ี ใบอนุญาต ช่ือ-สกุล สถานท่ีตั ง
จ้านวนตะพาบน ้า หรือปลาฝา

ท่ี วันท่ี คดี ของกลาง กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ กฎหมาย สถานท่ีแจ้งความ/ท่ีเกิดเหตุ
1 5 กุมภาพันธ์ 2564 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น ้าในเขตพื นท่ี

รักษาพันธ์ุสัตว์น ้า
ข่าย 5 ปาก
 ท่ีดักกุ้งฝอย
 23 ลูก

มาตรา 56 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 
5,000 - 50,000 หรือ
ปรับจ้านวน 5 เท่าของ
มูลค่าสัตว์น ้าท่ีได้จาก
การท้าการประมงแล้วแต่
จ้านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศคณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เร่ือง 
ก้าหนดเขตพื นท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์น ้า
 พ.ศ 2560

อ่างเก็บน ้าห้วยป่าแดง อ.
เมืองเพชรบูรณ์

2 11 กุมภาพันธ์ 2564 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น ้าในเขตพื นท่ี
รักษาพันธ์ุสัตว์น ้า

ข่าย 1 ผืน 
เบ็ดปัก 24 
คัน

มาตรา 56 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 
5,000 - 50,000 หรือ
ปรับจ้านวน 5 เท่าของ
มูลค่าสัตว์น ้าท่ีได้จาก
การท้าการประมงแล้วแต่
จ้านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศคณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เร่ือง 
ก้าหนดเขตพื นท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์น ้า
 พ.ศ 2560

แก่งบางระจัน อ.เขาค้อ 
สภ.เขาค้อ

3 11 กุมภาพันธ์ 2564 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น ้าในเขตพื นท่ี
รักษาพันธ์ุสัตว์น ้า

มาตรา 56 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 
5,000 - 50,000 หรือ
ปรับจ้านวน 5 เท่าของ
มูลค่าสัตว์น ้าท่ีได้จาก
การท้าการประมงแล้วแต่
จ้านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศคณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เร่ือง 
ก้าหนดเขตพื นท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์น ้า
 พ.ศ 2560

อ่างเก็บน ้าห้วยเล็ง อ.
วิเชียรบุรี
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หมายเหตุ ออกตรวจตรำปรำบปรำมฯ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเล็ง, ตรวจตรำปรำบปรำม ฯ ปักธงแดงแสดงสัญลักษณ์แนวเขต อ่ำงเก็บ
น้ ำป่ำแดง และตรวจตรำปรำบปรำม ฯ แก่งบำงระจัน 
สรุปคดีประมง  ต้ังแต่ ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตาราง ดังน้ี 

 

ความคืบหน้าคดีประมง กำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 

     1. คดีครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์ (จระเข้น้ ำจืด) โดยไม่ได้รับอนุญำต เมื่อวันที่ 12  ตุลำคม 2563 
ขณะนี้อัยกำรได้ด ำเนินกำรส่งฟ้องเรียบร้อยแล้ว ศำลจังหวัดวิเชียรบุรี นัดฟังค ำพิพำกษำ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว ค ำ
พิพำกษำ ปรับจ ำนวน 90,000 บำท โทษจ ำคุก 13 เดือน (รอลงอำญำ 2 ปี) ของกลำงริบครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้จำกกำร
เพำะพันธุ์ (จระเข้น้ ำจืด) โดยไม่ได้รับอนุญำต เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2563 ขณะนี้อัยกำรได้ด ำเนินกำรส่งฟ้องเรียบร้อยแล้ว ศำลจังหวัด
วิเชียรบุรี นัดฟังค ำพิพำกษำ วันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2564 

2. คดีอำญำที่ 359/2563 ใช้หรือมีไว้ในครองครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือไอ้โง่หรือลอบพับ เมื่ อวันที่ 22 เมษำยน 2563 
ขณะนี้ อัยกำรวิเชียรบุรี ส่งฟ้องเรียบร้อยแล้ว ศำลนัดสืบพยำนเพิ่มเติม วันท่ี 19 เมษำยน 2564 (เนื่องจำกจ ำเลยปฏิเสธข้อกล่ำวหำ) 

10. จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง (ทบ.3) จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเดือนกุมภำพันธ์  จ ำนวน 101 รำย 

 
 
 

ท่ี วันท่ี คดี ของกลาง กระท้าความผิด บทก้าหนดโทษ กฎหมาย สถานท่ีแจ้งความ/ท่ีเกิดเหตุ
4 18 กุมภาพันธ์ 2564 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น ้าในเขตพื นท่ี

รักษาพันธ์ุสัตว์น ้า
ข่าย 3 ปาก มาตรา 56 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 

5,000 - 50,000 หรือ
ปรับจ้านวน 5 เท่าของ
มูลค่าสัตว์น ้าท่ีได้จาก
การท้าการประมงแล้วแต่
จ้านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศคณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เร่ือง 
ก้าหนดเขตพื นท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์น ้า
 พ.ศ 2560

อ่างเก็บน ้าห้วยป่าแดง อ.
เมืองเพชรบูรณ์ สภ.เมือง
เพชรบูรณ์

5 19 กุมภาพันธ์ 2564 ห้ามผู้ใดจับสัตว์น ้าในเขตพื นท่ี
รักษาพันธ์ุสัตว์น ้า

มาตรา 56 มาตรา 138 ปรับตั งแต่ 
5,000 - 50,000 หรือ
ปรับจ้านวน 5 เท่าของ
มูลค่าสัตว์น ้าท่ีได้จาก
การท้าการประมงแล้วแต่
จ้านวนใดจะสูงกว่า

ประกาศคณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เร่ือง 
ก้าหนดเขตพื นท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์น ้า
 พ.ศ 2560

แก่งบางระจัน อ.เขาค้อ 
สภ.เขาค้อ

สถานท่ีรับค้าขอ/อ้าเภอ จ้านวนผู้ขอขึ นทะเบียน (ราย)
ส้านักงานประมงอ้าเภอหล่มสัก 1068
ส้านักงานประมงอ้าเภอชนแดน 718
ส้านักงานประมงอ้าเภอศรีเทพ 433
ส้านักงานประมงอ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 395
ส้านักงานประมงอ้าเภอหนองไผ่ 259
ส้านักงานประมงอ้าเภอหล่มเก่า 255
ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 71
ส้านักงานประมงอ้าเภอวิเชียรบุรี 44
รวม 3,243                               
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11. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
ด้านการประมงน้ าจืด ตำมตำรำง ดังนี้ 

  
มีจ ำนวน 11 กลุ่ม ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองฯ 3 กลุ่ม, อ ำเภอหล่มสัก 3 กลุ่ม, อ ำเภอหล่มเก่ำ 2 กลุ่ม, -อ ำเภอหนองไผ่ 1 กลุ่ม

, อ ำเภอศรีเทพ 1 กลุ่ม, อ ำเภอเขำค้อ 1 กลุ่ม 
ด้านการแปรรูป ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
มีจ านวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองฯ 2 กลุ่ม, อ ำเภอวังโป่ง 1 กลุ่ม, อ ำเภอหล่มสัก 1 กลุ่ม, อ ำเภอบึงสำมพัน 1 กลุ่ม, 

อ ำเภอศรีเทพ 1 กลุ่ม 
 
 
 
 

No. ชุมชน ต ำบล อ ำเภอ ประเภท
จ ำนวน
สมำชิก

1 กลุ่มบริหารจัดการประมงแหล่งน ้าหนองก้มคลาน ช้างตะลูด หล่มสัก น ้าจืด 40

2 กลุ่มคนรักอ่างห้วยนา วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ น ้าจืด 35

3 กลุ่มจัดการประมงในแหล่งน ้าหนองขาม บ้านติ ว หล่มสัก น ้าจืด 49

4 กลุ่มวังท่าดีอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น ้าเข่ือนท่าลาว วังท่าดี หนองไผ่ น ้าจืด 25

5 กลุ่มประมงท้องถ่ินอ่างเก็บน ้าห้วยท่าพล ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ น ้าจืด 54

6 กลุ่มประมงหนองโคม หินฮาว หล่มเก่า น ้าจืด 40

7 กลุ่มประมงอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าใส หล่มเก่า หล่มเก่า น ้าจืด 25

8 กลุ่มผู้ใช้น ้าอ่างแก้มลิงบ้านบุฉนวน น ้าร้อน เมืองเพชรบูรณ์ น ้าจืด 117

9 กลุ่มโครงการธนาคารสินค้าเกษตรแหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ คลองกระจัง ศรีเทพ น ้าจืด 36

10 กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่า ต้าบลหนองแม่นา หนองแม่นา เขาค้อ น ้าจืด 33

11 กลุ่มบริหารจัดการแหล่งน ้าสักหลง ลานบ่า หล่มสัก น ้าจืด 44

498

No. ชุมชน ต ำบล อ ำเภอ ประเภท
จ ำนวน
สมำชิก

1 วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปปลาดุกบ้านบึงนาจาน ศรีเทพ ศรีเทพ แปรรูป 25

2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านระหาร ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ แปรรูป 12

37

No. ชุมชน ต ำบล อ ำเภอ ประเภท
จ ำนวน
สมำชิก

1 กลุ่มเพาะพันธ์ุและผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น ้าจืดต้าบลวังหิน อ้าเภอวัง
โป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วังหิน วังโป่ง เพาะเลี ยง 15

2 กลุ่มประมงหนองแส บ้านโนนแดง บุ่งคล้า หล่มสัก เพาะเลี ยง 50

3 กลุ่มเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด ต้าบลกันจุ กันจุ บึงสามพัน เพาะเลี ยง 42

4 กลุ่มเพาะเลี ยงสัตว์น ้า บ้านกองทุนท่ีดิน นาสนุ่น ศรีเทพ เพาะเลี ยง 30

5 วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปแปลงใหญ่ปลานิล ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพาะเลี ยง 47

6 สหกรณ์ประมงบ้านระหาร ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพาะเลี ยง 78

262
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12. การเตรียมงานเพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ประจ ำปี 2564 ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
 

13. ราคาสัตว์น้ า ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564  
ชนิดสัตว์น้ า (สด) ตำมตำรำง ดังนี้ 

  
ชนิดสัตว์น้ า (แปรรูป) ตำมตำรำง ดังนี้  

   
 
 
 
 

ท่ี พิธีในวันส้าคัญ วันท่ี สถานท่ี

1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี

3-มิ.ย.-64 อ้าเภอชนแดน

2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28-ก.ค.-64 อ้าเภอหล่มสัก

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12-ส.ค.-64 อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์

4 วันประมงแห่งชาติ 21-ก.ย.-64 อ้าเภอวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลาดไท 
ปลานิล 60-80 40-65
หอยขม 70 100
ปลาหลด (เล็ก) 200 130
ปลาหลด (ใหญ่) 250 170
กบ 90-120 90-100
ปลาทับทิม 90-120 80-90
ปลาตะเพียน 60 35-50
ปลานวลจันทร์ 40 35
ปลาช่อน 100-120 75-100
ปลาเนื ออ่อน 170 160-200
ปลาค้าว 100 120-180
ปลากด 250 125-160

ราคา (บาท)
ชนิดสัตว์น ้า (สด)

จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลาดไท 
ปลาย่ีสก 40 25
ปลาสวาย 40 28-30
ปลาสลิด 130 135
ปลาดุก 57 38-45
ปลาหมอ 120 80-100
ปลาบึก 100 50-65
จระเข้ 150 ไม่มีข้อมูล
จระเข้ (ทั งตัว) 350-450 ไม่มีข้อมูล
ผ้า /ไข่น ้า 15 ไม่มีข้อมูล
หอยโข่ง 120 ไม่มีข้อมูล
เขียด 250 ไม่มีข้อมูล
ปลาเทโพ 80 ไม่มีข้อมูล

ชนิดสัตว์น ้า (สด)
ราคา (บาท)

จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลาดไท 
ปลาหมอแดดเดียว 180 ไม่มีข้อมูล
ปลาสลิดแดดเดียว 215 ไม่มีข้อมูล
ปลาช่อนแดดเดียว 190 ไม่มีข้อมูล
ปลาแรดแดดเดียว 180 ไม่มีข้อมูล
ปลาดุกแดดเดียว 120 ไม่มีข้อมูล
ปลานิลแดดเดียด 110 ไม่มีข้อมูล
ปลาสวายแดดเดียว 100 ไม่มีข้อมูล
ปลาซิวแดดเดียว 180 ไม่มีข้อมูล
ปลาส้ม (ตะเพียน) 100 ไม่มีข้อมูล
ปลาส้ม (จีน) 100 ไม่มีข้อมูล

ชนิดสัตว์น ้า (แปรรูป)
ราคา (บาท)

กุ้งก้ามกราม 30-35 ตัว/กก. 200 บาท
กุ้งก้ามกราม 16-18 ตัว/กก. 280 บาท
กุ้งก้ามกราม 11-12 ตัว/กก. 300 บาท

ราคากุ้งก้ามกราม เน่ืองจากสถานการณ์โควิด
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14. งานอื่น ๆ 
14.1 ร่วมกับประมงอ ำเภอวิเชียรบุรี ตรวจติดตำมผู้ได้รับอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์ (จระเข้

น้ ำจืด) รำย นำยณัฐวุฒิ เกิดอุดม ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปรำกฏว่ำมีครบตำมจ ำนวนที่ขออนุญำตครอบครอง 
และด ำเนินกำรตรวจสอบตำมค ำขอรับใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์สัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์ (จระเข้น้ ำจืด) รำย นำงสำวอร
อนงค์ คนงำม ต ำบลห้วยห้วยโป่ง อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมแข็งแรงของบ่อซีเมนต์ที่เลี้ยงจระเข้
ให้เพิ่มควำมสูงของบ่อให้ได้ 2 เมตร และปิดตะแกรงให้แข็งแรงป้องกันกำรหลุดรอด  

14.2 ร่วมกับประมงอ ำเภอวิเชียรบุรี และนำงสำววิมลรัตน์ พิมพำ เจ้ำพนักงำนประมงช ำนำญงำน บูรณำกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
ปกครองอ ำเภอวิเชียรบุรี, เจ้ำหน้ำทีโครงกำรชลประทำนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจปรำบปรำมผู้ฝ่ำฝืนตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 
2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเล็ง ต ำบลโคกปรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ปรำกฏว่ำไม่พบผู้ฝ่ำฝืนท ำกำรประมงในเขตพื้นท่ีรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 11 
เมษำยน 2561 พร้อมทั้งได้ด ำเนินกำรสอบถำมชำวประมงที่มำตกปลำด้วยเบ็ดไม้ไผ่, เบ็ดฝรั่ง จ ำนวน 6 คน ที่ท ำกำรประมงนอกเขตก ำหนด
พื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ สัตว์น้ ำที่ได้เป็น ปลำนิล, ปลำตะเพียนขำวและปลำนวลจันทร์เทศ 

14.3 ร่วมกับประมงอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์, นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำเลำ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประมงจังหวัด
เพชรบูรณ์ และนำยมนูญ อินเหลือง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 3 และนำยมรกต สดใส ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 15 ต ำบลป่ำเลำ ร่วมจัดท ำแนวเขตรักษำพันธุ์
สัตว์น้ ำด้วยกำรปักธงสีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ จ ำนวน 10,000 ตัว ลงสู่อ่ำงเก็บน้ ำห้วยป่ำแดง ต ำบลป่ำเลำ อ ำเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมตรวจตรำบริเวณพื้นท่ีเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ พบว่ำมีกำรลักลอบท ำกำรประมงด้วยเครื่องมือข่ำย 
จ ำนวน 3 ปำก แต่ไม่มีบุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้ำของ จึงท ำกำรตรวจยึดน ำของกลำงส่งพนักงำนสอบสวนสถำนีต ำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อ
ด ำเนินคดีต่อไป 

14.4 ร่วมกับ ประมงอ ำเภอศรีเทพ, ปลัดอ ำเภอฝ่ำยควำมมั่นคง และเจ้ำหน้ำที่ปกครองอ ำเภอเขำค้อ, นำยสมหมำย จิตรน้อม 
ประธำนองค์กรชุมชนคนรักษ์ป่ำหนองแม่นำ, นำงกรรณิกำ จิตรน้อม ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ และ ผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (ชปพ.ประมง) ตรวจตรำปรำบปรำมผู้ท ำกำรประมงให้เป็นไปตำมรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำช
ก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ณ เขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ แก่งบำงระจัน ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2561 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ไม่พบกำรฝ่ำ
ฝืนกระท ำควำมผิด พร้อมได้ประชำสัมพันธ์ห้ำมใช้กระแสไฟฟ้ำท ำกำรประมง 

กำรใช้กระแสไฟฟ้ำท ำกำรประมง มีควำมผิดตำมมำตรำ 60 พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 มีโทษตำมมำตรำ 141 ปรับตั้ง
แต่สองแสนบำทถึงหนึ่งล้ำนบำท หรือปรับจ ำนวนห้ำเท่ำของมูลค่ำสัตว์น้ ำที่ได้จำกกำรท ำกำรประมง แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 

14.5 ประสำนขอรับสนับสนุนพันธุ์ปลำตะเพียนขำว จ ำนวน 10,000 ตัว จำกศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพชรบูรณ์ 
เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะฝำยน้ ำล้นห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 ต ำบลห้วยใหญ่ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นำยบุญเรือง จ้อย
จ ำปำ ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นผู้รับมอบ 
 4.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

นางสาวปิยะนันท์  วงษ์ลา  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน

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

1.1.โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำน 
- งบประมำณที่ได้รับ 132,052 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 94,762.18 บำท คงเหลือ 37,289.82 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

71.76% 
1.2 โครงกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

- งบประมำณที่ได้รับ 3,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 2,616 บำท คงเหลือ 384 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 87.20% 
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1.3 โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร 
- งบประมำณที่ได้รับ 3,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 3,000 บำท คงเหลือ 0 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 100% 

1.4 โครงกำรระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ 
- งบประมำณที่ได้รับ 108,495 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 85,579 บำท คงเหลือ 22,916 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 78.88% 

1.5 กิจกรรมพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 
- งบประมำณที่ได้รับ 9,500 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 1,800 บำท คงเหลือ 7,700 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 18.95% 

1.6 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง 
- งบประมำณที่ได้รับ 35,750 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 17,175.80 บำท คงเหลือ 18,574.20 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

48.04% 
1.7 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้ำนกำรประมง (Zoning by agri-map) 

- งบประมำณที่ได้รับ 5,400 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 3,800 บำท คงเหลือ 1,600 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 70.37% 
1.8 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง 

- งบประมำณที่ได้รับ 137,440 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 77,581.20 บำท คงเหลือ 59,858.80 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 
56.45% 

1.9 โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
- งบประมำณที่ได้รับ 6,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 2,630 บำท คงเหลือ 3,370 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 43.83% 

1.10 โครงกำรพฒันำและส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรประมงตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
- งบประมำณที่ได้รับ 7,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 4,650 บำท คงเหลือ 2,350 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 66.43% 

1.10 โครงกำรส่งเสริม และพัฒนำอำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินของเกษตรกร 
- งบประมำณที่ได้รับ 75,950 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 4,585 บำท คงเหลือ 71,365 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 6.04% 

1.11 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ  (งบปกติ) 
- งบประมำณที่ได้รับ 165,000 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 9,358 บำท คงเหลือ 155,642 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 5.67% 

1.12 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ  (งบอุดหนุน) 
- งบประมำณที่ได้รับ 27,500 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 27,500 บำท คงเหลือ 0 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 100% 

1.13 กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐด้ำนประมง (เงินเดือนพนักงำนรำชกำร) 
- งบประมำณที่ได้รับ 241,500 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 190,664.52 บำท คงเหลือ 50,835.48 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

78.95% 
1.14 กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐด้ำนประมง (ปกส., ค่ำเช่ำบ้ำน) 

- งบประมำณที่ได้รับ 182,600 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 155,192 บำท คงเหลือ 27,408 บำท คิดเป็นร้อยละกำรเบิกจ่ำย 
84.99% 

1.15  ผลผลิตพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประมง (ค่ำสำธำรณูปโภค) 
-งบประมำณที่ได้รับ 70,570 บำท เบิกจ่ำยไปแล้ว 57,627.67 บำท คงเหลือ 12,942.33 บำท คิดเป็นร้อยละ 

            กำรเบิกจ่ำย 81.66% 
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สรุปงบประมาณประจ าปี 2564  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมพำพันธ ์2563) 

โครงกำร งบที่ได้รับปัจจุบัน ใช้ไปแล้ว คงเหลือ หมำยเหตุ 

1. บุคลำกรภำครัฐ 424,100 345,856.52 78,243.48   ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 81.55 % 

2.บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำ (สำธำรณูปโภค) 70,570 57,627.67 12,942.33  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 81.66% 

3. งบด ำเนินงำน 688,587 307,537.18 381,049.82  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 44.66% 

4. งบอุดหนุน 27,500 27,500 0  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 100% 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 1,210,757  738,521.37 472,235.63  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 61.00% 

    4.6 ส านักงานประมงอ าเภอ 
      4.6.1. ส านักงานประมงอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  

นางพรรณภา  มีขุน  ประมงอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 
ในกำรปฏิบัติรำชกำรในเดือนกุมภำพันธ์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆที่อยู่ในควำมรับผิดชอบส ำเร็จตำมเป้ำหมำยเสร็จเรียบร้อย  

ยกเว้นโครงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนนี ้
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
          4.6.2 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มเก่า 

นายสายัน  อาสาวัง ประมงอ าเภอหล่มเก่า 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนกุมภำพันธ์  2564 ให้ที่ประชุม

ทรำบ ดังนี้  
1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมองค์ควำมรู้เครือข่ำยเกษตรกรด้ำนกำรประมง โครงกำรพัฒนำเกษตรกรยั่งยืน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 (เกษตรกรปี 60 – 63)วันพุธที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 09.00 น. ณ หอประชุมหมู่บ้ำน
และแปลงทฤษฎีใหม่ นำยด ำเนิน แสนพ้อ หมู่ 3 ต ำบลศิลำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมประชุมคณะท ำงำน
ขับเคลื่อนโครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับอ ำเภอ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจำรณำคัดเลือกแรงงำนเข้ำร่วม
โครงกำร 1 ต ำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ เพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรวงแผนกำรผลิต กำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนเกษตร กำร
ประสำนงำนเชื่อมโยงกำรท ำงำนและเผยแพร่กิจกรรม และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนในพื้นท่ีที่
รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอหล่มเก่ำ อ ำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการประมง 
ตรวจเยี่ยม ศพก. เครือข่ำย ด้ำนกำรประมง อ ำเภอหล่มเก่ำ และอ ำเภอน้ ำหนำว,  ส่งมอบปัจจัยกำรพัฒนำ ศพก. เครือข่ำย 
ด้ำนกำรประมง อ ำเภอหล่มเก่ำ และอ ำเภอน้ ำหนำว,  

3. โครงการ งานบริหารจัดการ ฯ    ออกส ำรวจแหล่งน้ ำ พบว่ำมีแหล่งบำงจุดแห้งขอด 
4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri - Map)     

ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
5. ออกส ารวจราคาสัตว์น้ า โดยตรวจพบมีกำรน ำซำกจระเข้มำวำงจ ำหน่ำยขำยเนื้อสด เบี้องต้นได้เข้ำไปตรวจสอบพบว่ำได้

ด ำเนินกำรขออนุญำตถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยมีใบรับรองอนุญำติ 
6. งานอื่น เข้ำร่วมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย และเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ   
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 4.6.3 ส านักงานประมงอ าเภอวิเชียรบุรี 
นางสาววาริน  อ่วมเทศ ประมงอ าเภอวิเชียรบุรี 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนกุมภำพันธ์  2564 ให้ที่ประชุม

ทรำบ ดังนี้ 
1. ด ำเนินกำรส่งมอบปัจจัยกำรผลิตให้กับเกษตรกรโครงกำรโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ใน

อ ำเภอวิเชียรบุรี และอ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และเข้ำเยี่ยมชมศูนย์หลักและศูนย์เครือข่ำย ประจ ำอ ำเภอวิเชียรบุรี และประจ ำ
อ ำเภอบึงสำมพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

ล าดับที ่ อ าเภอ เป้าหมาย (ราย) 

แผน ผล 

1 วิเชียรบุร ี 760 760 

2 บึงสำมพัน 361 361 

3. เข้ำร่วมเปิดป้ำย Kick off “โครงกำรเพชรบูรณ์พอเพียง” ตำมนโยบำยท่ำนกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ 
ศูนย์เรียนรู้ฯ ต ำบลบึงสำมพัน อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4. จัดประชุมแนวทำงกำรพัฒนำจุดเรียนรู้เพื่อรวมกลุ่มตำม กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้ำนกำรประมง ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 และจัดท ำแผนกำรผลิต แผนกำรตลำด ให้กับเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เครือข่ำยด้ำนกำรประมง จ ำนวน 15 รำย ในพื้นที่ต ำบล
โคกปรง และต ำบลสระประดู่ พร้อมคัดเลือก นำงศิริพรรณ กลมเกลี้ยง หมู่ 8 ต ำบลโคกปรง เพื่อยกระดับเป็นเกษตรกรต้นแบบ และเพื่อ
เป็นจุดเรียนรู้หลักกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ของ อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดประชุมแนวทำงกำรพัฒนำจุดเรียนรูเ้พื่อรวมกลุม่
ตำมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้ำนกำรประมง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และจัดท ำแผนกำรผลิตแผนกำรตลำด  
ให้กับเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เครือข่ำยด้ำนกำรประมง จ ำนวน 15 รำย ในพื้นที่ต ำบลกันจุ พร้อมคัดเลือก นำงสมจิตร  มูลเมือง หมู่ 15 
ต ำบลกันจุ เพื่ อยกระดับ เป็น เกษตรกรต้นแบบ และ เพื่ อ เป็นจุด เรี ยนรู้ หลักกำรท ำ เกษตรทฤษฎี ใหม่ ด้ ำนประมง ของ  
อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์, ด ำเนินกำรกิจกรรม พัฒนำเกษตรอินทรีย์ ประจ ำปี ๒๕๖๔ ส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ก่อน และหลัง ตำมแบบฟอร์มข้อมูลกำรสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์,  

5. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส่งเสริมอำชีพประมงกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้ำนกำรประมง (Zoning by 
Agri Map) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พ้ืนท่ีอ ำเภอบึงสำมพันจังหวัดเพชรบูรณ์ 

6. เยี่ยมเยียนเกษตรกร ดีเด่น อันดับ ๑ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้ำนเกษตรผสมผสำน รำย นำยลพ  แก่นผึ้ง หมู่ที่ ๕ ต ำบลสระ
ประดู่ อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

7. ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ ให้ควำมรู้ และตรวจประเมินเกษตรกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำคุณภำพสนิค้ำประมงสู่มำตรฐำน (เกษตรกร
รำยใหม่) ที่ยื่นค ำขอรับรองมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ พื้นที่ ต ำบลโคกปรง ต ำบลพุเตย ต ำบลพุขำม อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อปฏิบัติงำนกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดีส ำหรับกำรผลิตสัตว์น้ ำ มำตรฐำน GAP กรมประมง และปฏิบัติงำน
โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร และร่วมติดตำมเกษตรกรที่ขอรับกำรรับรองมำตรฐำนขั้นปลอดภัย (Safety Level) 

8. เข้ำร่วมประชุมฯ และประชำสมัพันธ์พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 
2560 (ฉบับแกไ้ข) ประชำสมัพันธ์สร้ำงกำรรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำกภยัแล้ง กับเกษตรกรผู้เพำะเลีย้งสัตว์น้ ำ จ ำนวน 50 
รำย ณ ศำลำกลำงบ้ำน หมู่ที่ 12  ต ำบลพุเตย อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์9. ร่วมกับกลุม่บริกำรจัดกำรด้ำนกำรประมง ออก
ปฏิบัติงำนตรวจปรำบปรำมผู้ฝำ่ฝนื แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และ พระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
(ฉบับแก้ไข) ณ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเล็ง ต ำบลโคกปรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้ท ำกำรประมงจับสัตว์น้ ำด้วยเบด็ไมไ้ผ่ เบ็ดฝรัง่ 
จ ำนวน 6 รำย ท่ีท ำกำรประมงนอกเขตก ำหนดพื้นท่ีรักษำพันธุ์สตัวน์้ ำ มีสัตว์น้ ำ ได้แก่ ปลำนลิ ปลำตะเพียน ปลำนวลจันทร์ ปลำยีส่ก แต่
ไม่พบผู้กระท ำผิด และฝ่ำฝืนพระรำชก ำหนดกำรประมง 
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  9. ส ำรวจรำคำปลำสัตว์น้ ำ 
  ชนิดปลา     ราคา 
  ปลำดุก    36  บำท 
  ปลำนิลด ำ   50  บำท 
  ปลำนิลแช ่   45  บำท 
  ปลำดุกหันแพ็ค  60  บำท 
 
10. เข้ำร่วมประชุมหัวส่วนระดับอ ำเภอ และร่วมงำนกิจกรรมต่ำงๆในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ 
มติท่ีประชุม       รับทราบ  

      4.6.4 ส านักงานประมงอ าเภอหล่มสัก  
 คุณณิชปภา  สารารักษ์    ประมงอ าเภอหล่มสัก 
 เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 ให้ที่ประชุม
ทรำบ ดังนี้ 

1. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
1.1 โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  

อบรม ให้ควำมรู้เรื่อง "กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยใช้น้ ำน้อย"  ให้กับเกษตรกรทฤษฎีใหม่  เครือข่ำยด้ำนกำรประมง  ณ 
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร อ ำเภอหล่มสัก นำยบุญตำ เทียมเพ็ง  หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำนติ้ว อ ำเภอหล่มสัก จังหวั ด
เพชรบูรณ์  เกษตรกรจ ำนวน 8 รำย, อบรม ให้ควำมรู้เรื่อง "กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยใช้น้ ำน้อย"  ให้กับเกษตรกรทฤษฎีใหม่  เครือข่ำยด้ำนกำร
ประมง  ศูนย์เรียนรู้หมอดินอำสำ นำงสีนวล  เรื่องน้อย  หมู่ที่ 2 ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ทั้งนี้เกษตรกรท ำ
แบบทดสอบควำมรู้ส่งเสริมองค์ควำมรู้ก่อนและหลัง คะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมได้  7.73  และหลังอบรมเฉลี่ย  9.6 คะแนน , คัดเลือก
เกษตรกรผู้น ำจำกกลุ่มฯ  คือ นำงสำยบัว เทียมเพ็ง บ้ำนเลขที่ 17 หมู่ 1  ต ำบลบ้ำนติ้ว อ ำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  เข้ำร่วม
โครงกำรฯ ปี 2563  โดยมีพื้นท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ 10  ไร่  บ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำในบ่อดิน 1 บ่อ ขนำด 1  ไร่  ชนิดปลำนิล ตะเพียน และจัดตั้ง
กลุ่มทฤษฎีใหม่โดยมี นำงสำยบัว  เทียมเพ็ง  เป็นประธำนกลุ่ม นำงสีนวล  เรื่องน้อย กรรมกำร และ นำงสุวัฒน์  แสงอ่อง  กรรมกำร,   

1.2 โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำประมงสู่มำตรฐำน 
ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเพชรบูรณ์ ตรวจประเมินฟำร์มตำมมำตรฐำน GAP ต ำบลบ้ำนไร่

และต ำบลบ้ำนหวำย  จ ำนวน 5 รำย และมำตรฐำน SL  ต ำบลช้ำงตะลูด จ ำนวน 5 รำย,  
1.3 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก) 

ส่งมอบปัจจัยกำรผลิตตำมควำมต้องกำรของศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) จ ำนวน 
1 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง จ ำนวน 6 ศูนย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ในพื้นที่ อ ำเภอหล่มสัก เพื่อเพิ่มศักยภำพพัฒนำ
ฐำนเรียนรู้และหลักสูตรด้ำนกำรประมง, ติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์หลักนำยบุญตำ เทียม
เพ็ง ต ำบลบ้ำนติ้ว อ ำเภอหล่มสัก(ศูนย์ไม่ได้พัฒนำ), ติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรประมง นำงสำวบุญปลูก บุญเลี้ยง  ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอหล่มสัก, ติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
(ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง นำยสำคร อุดอ่ำง ต ำบลสักหลง อ ำเภอหล่มสัก, ติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง นำยสุชน น้อยขวัญ ต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอหล่มสัก ,ติดตำมศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง นำยมเนศ จันดำ ต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอหล่มสัก,  ร่วมกับกลุ่ม
พัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมงร่วมงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day) โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปี 2564 ณ แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ หมู่ 5 ต ำบลห้วยไร่ 

1.4 ขึ้นทะเบียนฟำร์มเกษตรกรรำยใหม่  จ ำนวน 6 รำย  
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1.5 กิจกรรมโครงกำรส่งเสริม 

ปรับปรุงทะเบยีนฟำร์ม (เรียบร้อยแล้ว 1,036 ฟำร์ม) 982 ฟำร์ม 

- ต่ออำยุทะเบียนฟำรม์ 
- ขึ้นทะเบียนฟำร์มเกษตรกรรำยใหม ่

24 รำย 
30 รำย 

อบรมเกษตรกรเข้ำร่วมเกษตรทฤษฎีใหม ่
คัดเลือกเกษตรกรผู้น ำ 

15 รำย 
1 รำย 

1.6 งำนอ่ืน  
- ร่วมกับเกษตรและปศุสัตว์ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรปลูกพืช ด้ำนประมง และด้ำนปศุสัตว์ ให้แก่ นำยนิตย์ จันมำ 

ประธำน ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร เครือข่ำยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ เครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ด้ำนเกษตรผสมผสำน) หมู่ที่ 1 ต ำบลฝำยนำแซง 
 2. กลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง  
       2.1 ลงพื้นที่ติดตำมเกษตรกร โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมทำงเลือกอำชีพด้ำนประมง กิจกรรมกำรเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศใน
บ่อดิน ภำยใต้โครงกำรแผนปฏิบัติกำรฟื้นฟู เยียวยำ เกษตรกรผู้ประสบภยัจำกฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย (พำยุโพดุล) ปี 2562 ในพื้นที่อ ำเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำกกำรสอบถำมเกษตรกรยังไม่ได้จับผลผลิต ปลำที่เลี้ยงมีขนำดน้ ำหนักประมำณ 4-5 ตัวต่อกิโลกรัม 
       2.2 ขึ้นทะเบียนองคก์รชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มบริหำรจัดกำรประมงแหล่งน้ ำสักหลง  ของต ำบลลำนบ่ำ  อ ำเภอหล่มสัก 
จ ำนวน 1 กลุ่ม 
           2.3 ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง 

-ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรพัฒนำเสรมิทำงเลือกอำชีพด้ำนกำร
ประมง  (กำรปลำนิลแปลงเพศในบ่อดิน) 

72 รำย 

-ส ำรวจสถิติกำรประมงน้ ำจืดจำกธรรมชำติ (เรียบร้อยแล้ว) 25 รำย 

-ยกเลิกกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม (กุ้งก้ำมแดง) 12 รำย 

-โครงกำรสร้ำงกำรรับรูเ้พื่อป้องกันและลดผลกระทบจำกภยัแล้ง ดำ้นประมง (เรยีบร้อย
แล้ว) 

200 รำย 

     2.4 รำคำสัตว์น้ ำ  
รำคำสตัว์น้ ำ (สด) 

ชนิด รำคำ (บำท) 
ดุก 60 
นิล 60-85 

ปลำหม ู 200 
ช่อน 100-150 

ตะเพียน 60 
สวำย 50 
ซิว 50-70 

ปลำเนื้ออ่อน 150 
ยี่สก 60 

ปลำหลด 280 
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รำคำสตัว์น้ ำ (แปรรูป) 
ชนิด รำคำ (บำท) 
ดุก 180-200 
นิล 200 
ช่อน 200-250 
สลิด 220-240 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.6.5. ส านักงานประมงอ าเภอชนแดน 
นางสุภารัตน์   ศรีสังข์ ประมงอ าเภอชนแดน 
เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน กุมภำพันธ์  2564 ให้ท่ีประชุม

ทรำบ ดังนี้ 
 ให้บริกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อที่ขึ้นทะเบียน, ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้ำนโป่ง

ตะแบกและกำรย้ำยบ่อปลำดุก เพื่อเตรียมบ่อใหม่,  ส่งเสริมและสนับสนุน กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำและหำช่องทำงจ ำหน่ำยกำรตลำด
ออนไลน์, ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร ศพก.เครือข่ำยทำงด้ำนกำรประมง ( นำยวินัย สีมำก อ.วังโป่ง ), ศพก.เครือข่ำยทำงด้ำนกำรประมง ( 
นำยสมเดช รองกลั่น อ.วังโป่ง ), ศพก.เครือข่ำยทำงด้ำนกำรประมง ( นำงวลัยภรณ์ โชติเลิศ อ.วังโป่ง ), ศพก.เครือข่ำยทำงด้ำนกำรประมง 
(นำยบุญมำ ทองปั้น ), ศพก.เครือข่ำยทำงด้ำนกำรประมง ( นำงสำวจริยำ อ.ชนแดน ), ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรเพื่อส ำรวจเตรียมหำ ศพก.
เครือข่ำยปี 2565, ออกส ำรวจแหล่งน้ ำส ำหรับกิจกรรมปล่อยปลำต.ท้ำยดง อ.วังโป่ง,  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

      4.6.7. งานด้านประมงอ าเภอศรีเทพ 
                    นางสาวสมมาศ  บุญยวง ประมงอ าเภอศรีเทพ   

เรียนท่ำนประมงจังหวัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนมกุมภำพันธ์ 2564 ให้ที่
ประชุมทรำบ ดังนี้  

สถานการณ์ด้านประมง พ้ืนที่อ าเภอศรีเทพ และอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
1. รำคำสัตว์น้ ำ ประจ ำเดือน มกรำคม  2564 

 - ปลำดุก   กิโลกรัมละ 70 บำท 
 - ปลำนิล   กิโลกรัมละ 80 บำท 
 - ปลำทับทิม กิโลกรัมละ 100 - 120 บำท 
 - ปลำช่อน   กิโลกรัมละ 1๒0-140 บำท 
 - กบ   กิโลกรัมล่ะ 120 บำท 
 - ปลำกด  กิโลกรัมล่ะ  250 บำท 
 - หอยขม  กิโลกรัมละ 70 บำท 
 - ไข่น้ ำ  กิโลกรัมละ 20 บำท- ปลำดุก    
กิโลกรัมละ 70 โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ ำจืด) 

  2.โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ ำจืด) ร่วมกับกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง และ
นำงสำวชนัดดำ กลมกลิ้ง นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  จัดประชุมขับเคลื่อนกลุ่มแปลงใหญ่ปลำตะเพียนขำวบ้ำนกองทุนที่ดิน  เพื่อจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน ในด้ำนกำรกำรลดต้นทุน, กำรเพิ่มผลผลิต, กำรพัฒนำคุณภำพให้ได้มำตรฐำน และบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ณ อำคำรเอนกประสงค์บ้ำนกองทุนที่ดิน หมู่ที่ 20 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (อ.ศรีเทพ) มอบปัจจัยกำรผลิตตำมควำมต้องกำรของ
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อ ำเภอศรีเทพ  1 ศูนย์ นำยเฉลียว  ช่วยดับโรค  และศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำร
ประมง จ ำนวน 5 ศูนย์  เพื่อเพิ่มศักยภำพพัฒนำฐำนเรียนรู้และหลักสูตรด้ำนกำรประมง, มอบปัจจัยกำรผลิตตำมควำมต้องกำรของศูนย์เรียนรู้
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กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อ ำเภอศรีเทพ  1 ศูนย์ นำยสุทธิพงษ์  พลสยม  และศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรประมง จ ำนวน 
5 ศูนย์  เพื่อเพิ่มศักยภำพพัฒนำฐำนเรียนรู้และหลักสูตรด้ำนกำรประมง โดยเน้นกำรเรียนรู้จำกเกษตรกรต้นแบบที่ประสบควำมส ำเร็จในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ในประเด็นกำรเพิ่มผลผลิต กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรพัฒนำคุณภำพและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำร
ผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจน ำไปใช้ประโยชน ์

4. โครงกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนประมง (อ.ศรีเทพ และอ.เขำค้อ) 
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564  จัดประชุมแนวทำงกำรพัฒนำจุดเรียนรู้เพื่อรวมกลุ่มตำมโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และให้ควำมรู้เรื่อง "กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในบ่อดิน และกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำใช้น้ ำน้อย"  ให้กับเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เครือข่ำย
ด้ำนกำรประมง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 20 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 15 รำย ,จัดประชุมแนวทำงกำรพัฒนำจุดเรียนรู้
เพื่อรวมกลุ่มตำมโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และให้ควำมรู้เรื่อง "กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในบ่อดิน และกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำใช้
น้ ำน้อย"  ให้กับเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เครือข่ำยด้ำนกำรประมง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ของ 
นำงพรรณทิพย์ วันบุญ หมู่ที่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. โครงกำรกำรเกษตรอินทรีย์ 
ลงพื้นท่ีติดตำมโครงกำรเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดอินทรีย์ พร้อมให้ควำมรู้  

"กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์" แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ปี 2563  จ ำนวน 3 รำย ได้แก่ นำยขจร นำมวงศ์ หมู่ที่ 13 
ต ำบลหนองย่ำงทอย, นำยประมวล  หงส์ปัสสำ หมู่ที่ 18 ต ำบลคลองกระจัง และนำยปรีชำ เฉิดวิจิตร หมู่ที่ 20 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

6. โครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (อ.เขำค้อ) GAP 1 รำย  SL 5 รำย 
ลงพื้นที่เตรียมควำมพร้อมเกษตรกรเข้ำสู่มำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด (รำยใหม่) พื้นที่ ต ำบลเขำค้อ  และต ำบล

หนองแม่นำ  อ ำเภอเขำค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  GAP จ ำนวน 1 รำย SL จ ำนวน 5 รำยGAP 1 รำย  SL 5 รำย 
7. โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร (สัตว์น้ ำ) 
ร่วมกับกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง  ติดตำม ตรวจเยี่ยม และวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรธนำคำรเพิ่ม

ผลผลิตในแหล่งน้ ำร่องแฟ่บ บ้ำนหนองสรวง หมู่ที่ 2  ต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีแผนเปิดตกปลำในวันที่ 2-4 
เมษำยน 2564 ทั้งนี้ได้จัดท ำคอกฟำงหมักส ำหรับกำรเพิ่มอำหำรธรรมชำติในแหล่งน้ ำเพิ่มเติม อีกจ ำนวน 2 จุด 

8. โครงกำรสร้ำงรำยได้จำกอำชีพประมงในแหล่งน้ ำชุมชน  (อ.เขำค้อ)  
ลงพื้นท่ีติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรสร้ำงรำยได้จำกอำชีพประมงในแหล่งน้ ำชุมชน ตำมโครงกำรฟื้นฟู เยียวยำ

เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 (กุ้งก้ำมกรำม)  แหล่งน้ ำสระน้ ำประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเปิดให้ตกปลำโดยใช้อุปกรณ์เบ็ดตกปลำ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564  รำคำ 20 บำท/คัน  มีผู้มำตกเบ็ด จ ำนวน 
237 คน รำยได้จำกกำรเก็บค่ำเบ็ด เป็นเงิน 17,000 บำท หักค่ำใช้จ่ำย  7,700 บำท คงเหลือ 9,300 บำท ชนิดสัตว์น้ ำที่ได้  ได้แก่ ปลำ
ยี่สก ปลำนิล ปลำตะเพียน และปลำนวลจันทร์ 

9. ตรวจปรำมปรำมกำรท ำกำรประมงเขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ (อ.เขำค้อ)    
ร่วมกับ นำงกรรณิกำร์ จิตรน้อม ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ และกลุ่มผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ (ชปพ.ประมง)  ตรวจปรำบปรำมผู้ฝ่ำฝืนตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 ณ บริเวณแก่งบำงระจัน หมู่ 6 ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำกกำรตรวจสอบพบเครื่องมือท ำกำรประมง 
ชนิด เบ็ดธง จ ำนวน 24 คัน และข่ำย จ ำนวน 1 ผืน ในเขตพื้นที่รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์  
ลงวันที่ 11 เมษำยน 2561 แต่ไม่พบผู้ฝ่ำฝืนท ำกำรประมง จึงท ำกำรตรวจยึด และน ำของกลำงส่งพนักงำนสอบสวนลงบันทึกประจ ำวัน ณ 
สถำนีต ำรวจภูธรเขำค้อ เพื่อด ำเนินคดีต่อไป 

10. ร่วมกับกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง นำยกนกศักดิ์ หมื่นจันทร์ ปลัดอ ำเภอฝ่ำยควำมมั่นคง และเจ้ำหน้ำที่
ปกครองอ ำเภอเขำค้อ, นำยสมหมำย จิตรน้อม ประธำนองค์กรชุมชนคนรักษ์ป่ำหนองแม่นำ, นำงกรรณิกำ จิตรน้อม ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 6 ต ำบล
หนองแม่นำ และ ผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (ชปพ.ประมง)  ตรวจตรำปรำบปรำมผู้ท ำกำรประมงให้เป็นไปตำมรำช
ก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และพระรำชก ำหนดกำรประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ณ เขตพื้นท่ีรักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ แก่ง
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บำงระจัน ต ำบลหนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 
เมษำยน 2561 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ไม่พบกำรฝ่ำฝืนกระท ำควำมผิด พร้อมได้ประชำสัมพันธ์ห้ำมใช้กระแสไฟฟ้ำท ำกำรประมง 

11. โครงกำรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  
รับค ำขอขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ พื้นที่ อ ำเภอศรีเทพ จ ำนวน 177 รำย 
12. งำนอื่น  
-ร่วมกับกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง  และนำยวิศรุต ศิริพรกิตติ นักวิชำกำรผลิตภัณฑ์อำหำรช ำนำญกำร  กอง

วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ กรมประมง จัดประชุมให้ควำมรู้กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ เรื่อง กำรจัดตั้งกลุ่ม,กำรจัดตั้งโรงเรือนแปรรูป,กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำเพื่อจ ำหน่ำย ก ำลังกำรผลิตและแหล่งจ ำหน่ำย 
และกำรรับรองมำตรฐำนโรงเรือน/ผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปรรูปปลำบ้ำนวังขอน ต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

-ร่วมกิจกรรมโครงกำรรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทำภำวะโลกร้อน ปีงบประมำณ 2564 โดยมี นำยพิทโยธร ไว
ทยำวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำที่ดิน เขต 8  เป็นประธำนเปิดงำน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร งดกำรเผำตอซังข้ำว โดยหันมำไถกลบตอซัง 
เพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดินจะช่วยให้เกษตรกร ลดกำรพึ่งพำกำรใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยเพิ่มคุณภำพดินให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยืนเพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุนกำรผลิต และท ำให้สภำวะแวดล้อมดีขึ้น ณ แปลงใหญ่นำเกษตรกรบ้ำนนำสนุ่น หมู่ที่ 13 ต ำบลนำสนุ่น อ ำเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  
   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและข้อสั่งการ 

- ไม่มี-  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ 

-  ไม่มี - 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชมุเวลา  16.30  น. 
 
ลงช่ือ                                     ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม ลงช่ือ                                      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงจำรุวรรณ  แจ่มผล)           นำงสำวปิยะนันท์   วงษ์ลำ    
        เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล       หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์  

 


