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 ผู้มาประชุม 
 1. นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจงัหวัดนครราชสีมา 
 2. นายวิระ จิตรสุวรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์ปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืด 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) 
 3. นางสาวสุภาพ สังขไพฑรูย ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้ าจืด นครราชสีมา 

 ผู้ร่วมประชุม 
 1. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

 เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
  นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล  ประมงจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานทีป่ระชุมด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี ้   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การจัดงานโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี(อพ.สธ.) จัดนิทรรศการทรัพยากรไทย  
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย  อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุร ี

ประธาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก าหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ซึ่งในปี 2560 ก าหนดจัดระหว่างวันที่ 28 
พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย  
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ด้านการประมง ได้จัด
แสดงตู้ปลาบ้า และปลากระทิงลาย ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
นครราชสีมา สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ส่วนตู้ปลา พันธ์ุปลา ส านักงานจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการจัดงานของจังหวัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก อบต.นครราชสีมา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 

3.1 ผลการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
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ประธาน    คณะกรรมการฯ มีมตทิี่ส าคัญ ได้แก่  
- รับทราบสถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้ งก้ามแดง และการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการประมงจังหวัดนครราชสีมา เรื่องก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรับ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช 
Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- รับทราบพระราชก าหนดการประมง (ฉบั บที่  2)  พ.ศ.  2560 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ซึ่งโดยเนื้อหาเป็นการพิจารณาปรับปรุง 
พระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่  1) พ.ศ. 2558 มีบทบัญญัติบางประการไม่
สอดคล้องกับสภาพการท าการประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์การก าหนดหลักเกณฑ์ 
ในการควบคุมและการเฝ้าระวังการท าการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ า การน าเข้าสัตว์
น้ า และการแจ้งข้อมูลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยยังไม่เพียงพอ
ในการป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับมาตรการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการ การด าเนินการกับเรือประมง เครื่องมือท าการประมง และสตัว์
น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ใช้ มีไว้ หรือได้มาจากการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และมาตรการในการคุ้มครองแรงงานในภาคการประมงยังไม่เหมาะสม 

- รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชังอ่างเก็บน้ าล าแชะ 
พื้นที่อ าเภอครบุรี เกษตรกรยังไม่สามารถขออนุญาตเลี้ยงปลาได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานกรมชลประทานให้
ข้อมูลว่า ไม่มีอ านาจในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เนื่องจากหน่วยงานกรมชลประทาน ได้รับ
อนุญาตจากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ให้ใช้พื้นที่เพื่อการ
ชลประทานเท่านั้น ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานต้นเรื่องประสานงานด าเนินการ
หารือกับหน่วยงานกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เพื่อแก้ปัญหา
การเลี้ยงปลาในกระชัง  

- เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาความเหมาะสมการเลี้ยงปลาในกระชัง
ในแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ พื้นที่อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

- เห็นชอบให้ประกาศก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรับกจิการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ เฉพาะพื้นที่อ าเภอที่มีการเลี้ยงจระเข้อยู่
แล้ว จ านวน 11 อ าเภอ  โดยให้ท้องที่อ าเภอดงัต่อไปนี้ เปน็เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรบั
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้  ได้แก่ อ าเภอสีค้ิว 
อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอสูงเนิน อ าเภอปากช่อง อ าเภอเมอืงนครราชสีมา อ าเภอปัก
ธงชัย อ าเภอโชคชัย อ าเภอครบุรี อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอโนนสูง และอ าเภอคง 

- เห็นชอบให้ที่จับสัตว์น้ าแม่น้ ามูล เขตท้องที่ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3 แห่ง บริเวณพื้นที่ตามแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก าหนด 
บริเวณฝายยางบ้านตูม บริเวณวัดด่านเกวียน และ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ ามูลเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้ า ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
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7. เห็นชอบห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือท าการประมงประเภทแหที่เรียกช่ือว่า  
“แหขยุ้ม” หรือเครื่องมือท าการประมงประเภทแหที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่ท าการดัดแปลง
โดยใช้เชือกร้อยเนื้อแหบริเวณเหนือระดับเพลาส าหรับดึงรวบตีนแหป้องกันไม่ให้สัตว์น้ า
ออกมาได้ในขณะท าการประมง  ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าเขตท้องที่จังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ าได้ในปริมาณมากๆ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติและเป็นการลดความขัดแย้งระหว่าง
ชาวประมงต่างถ่ินที่น าเครื่องมือแหขยุ้มมาท าการประมงในพื้นที่กับชาวประมงในพื้นที่
และกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ าในพื้นที่ 

   3.2 การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบอุทกภัย ปี 2560 
ประธาน  ในปี 2560 มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้รับความเสียหายจากอทุกภัยและ

เสนอขอรับความช่วยเหลือจาก ก.ช.ภ.จ.นครราชสีมา 3 ครัง้ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เกิดภัยห้วงเดือน กรกฎาคม ถึงกันยายน 2560 ก.ช.ภ.จ.

นครราชสีมา ได้ช่วยเหลือเหลือเกษตรกรโดยใช้เงินทดรองราชการในอ านาจของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด จ านวน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ้านเหลื่อม อ าเภอแก้งสนามนาง 
อ าเภอบัวลาย อ าเภอบัวใหญ่ อ าเภอสีดา และอ าเภอประทาย เกษตรกร จ านวน 177 
ราย พื้นที่ เสียหาย 342.25 ไร่ เป็นเงินช่วยเหลือ 1,446,006.25 บาท และ
งบประมาณ อบต.บ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด ช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน 4 ราย พื้นที่
เสียหาย 5.25 ไร่ เป็นเงิน 22,181.25 บาท 

ครั้งที่ 3 ภัยเกิดห้วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ในพื้นที่อ าเภอ
บ้านเหลื่อม อ าเภอปักธงชัย อ าเภอเมืองยาง แก้งสนามนาง และอ าเภอชุมพวง ผู้เสียหาย 
202 ราย พื้นที่ 784.50 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 7,772,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเสนอขอรับความช่วยเหลือผ่าน ก.ช.ภ.อ. ส่งมาเพื่อให้ ก.ช.ภ.จ .
นครราชสีมา พิจารณาช่วยเหลือ 

   3.3 การปลูกสร้างสิง่ล่วงล้ าล าน้ าประเภทกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ประธาน  ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครราชสีมา ขอให้ส านักงานประมงจังหวัด
นครราชสีมา ตรวจสอบกรณีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในล าน้ ามูล มาของอนุญาต
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าประเภทกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ว่าขัดต่อกฎหมายประมง
หรือไม่ ส านักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ขอเรียนว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มี
เกษตรกรที่เลี้ยงปลาอยู่ก่อน พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ มายื่นค าขอ
อนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ าสาธารณะ ตามมาตรา 175 จ านวน 202 ราย 
โดยเลี้ยงปลาในล าน้ ามูล จ านวน 9 ราย เลี้ยงในสระน้ าประจ าหมู่บ้าน 4 ราย เลี้ยงใน
อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่(อ่างฯ ล าแชะ และอ่างฯ มูลบน) จ านวน 189 ราย ซึ่งเกษตรกรทกุ
รายที่มาย่ืนค าขอไว้จะไม่มีความผิดตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 จนกว่าจะไม่ได้
รับอนุญาตให้เลี้ยงปลาในกระชัง 
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   3.4 ความคืบหน้าการแกป้ัญหาการเลี้ยงปลาในกระชัง 
ประธาน  ด้วยเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปญัหา

การเลี้ยงปลาในกระชังในเขตพื้นที่อ าเภอครบุรี ประกอบด้วยหน่วยงานกรมประมง 
หน่วยงานกรมอุทยานฯ ในพื้นที่ และหน่วยงานกรมชลประทาน ได้จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชัง ณ วัดน้อยหนองดุม บ้านมาบกราด ต าบล
โคกกระชาย อ าเภอคนบุรี และ ณ ศาลาประชาคมบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 ต าบลจระเข้หนิ 
อ าเภอครบุรี เพื่อพิจารณาการเลี้ยงปลาในกระชังของอ่างเก็บน้ าล าแชะ 
และอ่างเก็บน้ ามูลบน โดยมีรองนายกองค์บริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก 
อบต. ทุกหมู่บ้านของต าบลจระเข้หิน และต าบลโคกกระชาย พี่น้องประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ าล าแชะ จ านวน 540 กระชัง อ่างเก็บน้ าเข่ือน
มูลบน จ านวนไม่เกิน 346 กระชัง และต้องอยู่นอกเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ และ
ช่วงบ่ายของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามูลบน-ล าแชะ ซึ่งพื้นที่อ่างเก็บน้ าทั้ง 2 แห่ง ต้องอยู่นอก
เขตอุทยานแห่งชาติ  

ส านักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้อุทยาน
แห่งชาติทับลาน ตรวจสอบพิกัดพื้นที่อ่างเก็บมูลบน ว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหรือไม่
แล้ว ส่วนอ่างเก็บน้ าล าแชะนั้นไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อได้ค าตอบจากอุทยาน
แห่งชาติทับลานแล้ว ส านักงานประมงจังหวัด จะได้เสนอหนังสือผ่านหน่วยงาน  
กรมชลประทาน ไปให้กรมป่าไม้ พิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เมื่อกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้
พื้นที่แล้วก็จะเสนอคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประกาศเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558  ต่อไป 

   3.5 การด าเนินงานภายใต้กลุ่มพฒันาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 
ประธาน  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง ก าหนดประชุม ช้ีแจง

โครงการในพื้นที่อ าเภอต่างๆ 11 อ าเภอ เกษตรกร 250 ราย ในห้วงเดือนธันวาคม 
2560  

- โครงการประมงอาสา ก าหนดอบรมวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560  
ณ ห้องประชุมของกองทพัภาคที่ 2 

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท  
อ.โนนสูง ก าหนดจัดอบรมสมาชิกหลักสูตรมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร่วมกับ 
ศพจ.เขต 6 ขอนแก่น ในห้วงเดือนธันวาคม 2560  

- โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by Agri-Map) ก าหนด
ถ่ายทอดความรู้ให้ค าแนะน าโดย ศพจ.เขต 6 ขอนแก่น ในห้วงเดือน ธ.ค. 60 - ก.พ. 61  

- โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ก าหนดอบรม 5 รุ่นๆ 
ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 19-22,27 ธันวาคม 2560 โดย ศพจ.เขต 6 ขอนแก่น 
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- โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด าเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงน้ าจืดนครราชสีมา ในส่วน สนง.ประมงจังหวัด ลักษณะงานจะเป็นการติดตามผล
เกษตรกรในโครงการ ปี 2560 จ านวน 3,764 ราย ปี 2561 หน่วยงานประมง 
รับผิดชอบอ าเภอเมืองนครราชสีมา เกษตรกร จ านวน 120 ราย และอ าเภอครบุรี 
เกษตรกร จ านวน 120 ราย โดยได้คัดเลือกและจัดส่งรายช่ือให้ สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

- กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  ด าเนินการร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครราชสีมา เป้าหมาย GAP 18 ฟาร์ม ได้แก่ ปลานิล 
5 ฟาร์ม ปลาอื่นๆ 10 ฟาร์ม สัตว์น้ าอื่นๆ (กุ้งก้ามแดง) 1 ฟาร์ม และจระเข้ 2 ฟาร์ม 
safety lavel 145 ฟาร์ม รวม 163 ฟาร์ม ผลการด าเนินงาน รับใบค าขอ GAP ปลานิล 
2 ฟาร์ม 

- โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยด าเนินการในระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมง(Fisheries Map) ผลการด าเนินงาน ได้ปรับปรุง
ข้อมูลการใช้ลูกพันธ์ุ/ผลผลิต/รายได้/หนี้สิน รวมทั้งต่ออายุทะเบียนฟาร์ม รวม 15,932 
ฟาร์ม วาดรูปแปลงของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  3,983 ฟาร์ม 

   3.6 ผลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครราชสีมา 
ผอ.ศพจ.นม.   - ในรอบเดือนพฤศจกิายน 2560 มีผลการปฏิบัติงานดงันี ้

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น ้า 

แผนปี แผนเดือน ผลเดือน(ตัว) ผลเดือน
(%) 

ผลปี
(%) 

ผลิตสัตว์น้ า 11,000,000 
(ตัว) 

1,000,000 
(ตัว) 

1,165,000 
(ตัว) 

116.50 10.59 

CPUE 4 ครั้ง - - - - 
เพาะพันธ์ุสัตว์น้ าประจ าถ่ินและสัตว์
น้ าหายากใกลสู้ญพันธ์ุ 

100,000 ตัว - - - - 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง 

แผนปี แผนเดือน ผลเดือน(ตัว) ผลเดือน
(%) 

ผลปี
(%) 

จ านวนฟาร์มที่ตรวจประเมิน 657 ฟาร์ม - - - - 
ตรวจวิเคราะห์ปจัจัยการผลิตจาก

แหล่งเพาะเลี้ยง 
984 ตัวอย่าง - - - - 

ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของ
หน่วยงาน 

1 ตัวอย่าง - - - - 

โครงการจัดระเบียบการประมงให้
เป็นไปมาตรฐาน 

แผนปี แผนเดือน ผลเดือน(ตัว)   

กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้
เป็นไปตามมาตรฐาน(MSY) 

12 เดือน 1 1   
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและ 

พันธุ์สัตว์น ้าอ่ืนๆ  

แผนปี แผนเดือน ผลเดือน(ตัว) ผลเดือน
(%) 

ผลปี
(%) 

จ านวนตัว 4,090,000 530,000 - - - 
รายได ้ 1,050,000 147,000 - - - 

- ขอประสานงานการขอรับพันธ์ุสัตว์น้ าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
นครราชสีมา ในปีงบประมาณ 2561 ทางหน่วยงานมีงบประมาณที่ต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการน้อยมาก จึงขอให้ติดต่อขอรับพันธ์ุปลาในเวลาราชการ ยกเว้นงานพิธีส าคัญ 
เช่น พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์
น้ าเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สามารถขอรับก่อนเวลา
ราชการได้ 

3.7 ผลการปฏิบัติงานผูอ้ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด  
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) 

ผอ.ศูนย์ปอ้งกันฯ   ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 มผีลการปฏิบัติงานดังนี ้
- กิจกรรมควบคุมการประมง แผนทั้งปี 51 ครั้งๆ ละ 3 วัน 
- ก าหนดฝกึอบรมเครือเฝ้าระวังการท าการประมง วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ 

โครงการสง่น้ าและบ ารงุรักษาล าตะคอง เป้าหมาย 50 คน 
- ก าหนดอบรมยุวประมง โดยคัดเลอืกจากนักเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ใน

พื้นที่อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสมีา ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เป้าหมาย 
40 คน 

- โครงการเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมหรือโครงการชุมชนประมงต้นแบบเดมิ ปีนี้คัดเลอืก
พื้นที่เดิม ได้แก่ บ้านมาบกราด ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบรุี และเพิ่มชุมชนรอบ
บึงละหาน อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ อีก 1 แห่ง 

- กิจกรรมจัดเวทีชุมชน จงัหวัดละ 6 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดความรู้กฎหมายประมง ปญัหา
การประมงและการแก้ไข 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟเูกษตรกรผู้ประสบอทุกภัยหลงัน้ าลด 

ประธาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัยหลังน้ าลด โดยการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากอทุกภัยห้วงวันที่ 16 
สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท โดยให้เลือกได้ 1 ด้าน ซึ่งมี
พื้นที่อ าเภอทีอ่ยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือด้านประมง ได้แก่ อ าเภอบ้านเหลื่อม อ าเภอ 
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ปักธงชัย อ าเภอชุมพวงและอ าเภอเมืองยาง โดยก าหนดให้จงัหวัดด าเนินการแล้วเสรจ็
ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งส านักงานประมงจงัหวัด จะได้เร่งรัดการปฏิบัติตาม
ก าหนดต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัต ิ
5.2 โครงการผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหนา้ที่ (ชปพ. ประมง) 

ผอ.ศูนย์ป้องกันฯ  กรมประมง อนุมัติให้กองตรวจการประมง ด าเนินโครงการผู้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ. ประมง) โดยขอให้ส านักงานประมงจังหวัดให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กองตรวจการประมง กรณีประสานงานการจัดฝึกอบรม ซึ่งทาง
ศูนย์ป้องกันฯ ก าหนดจัดฝึกอบรมในห้วงเดือนมกราคม 2561 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
โดยผู้ เ ข้าอบรมจะต้องเป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 80 คน และเจ้าหน้าที่ 20 คน ส าหรับจังหวัดนครราชสีมา 
ก าหนดเป้าหมายสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถ่ินที่จะไปร่วมอบรม จ านวน 12 
คน ซึ่งจะได้ประสานงานขอความร่วมมือจากส านักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัต ิ
5.3 การประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจงัหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 

ประธาน  ขณะนี้มีเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา อยู่แล้ว 2 เรื่อง ได้แก่ ประกาศ
เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภทจระเข้เพิ่มเติม และแก้ไขถ้อยค าในประกาศ เรื่อง 
ก ำหนดเครื่องมือท ำกำรประมง วิธีกำรท ำกำรประมง และพื้นที่ท ำกำรประมงที่ห้ำม
ใช้ท ำกำรประมงในที่จับสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2560 กรณีแหขยุ้ม หน่วยงานศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดนครราชสีมา และศูนย์ป้องกันและปราบปรามฯ ถ้ามีเรื่องที่จะเสนอ
ให้คณะกรรมการประมงจังหวัดนครราชสีมา ขอให้ส่งเข้ามาช่วงเดือนธันวาคม 2560 
คาดว่าจะประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดนครราชสีมา ในห้วงเดือนมกราคม 
2561 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัต ิ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
ประธาน    มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมขอเชิญครับ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่าน ปิดการ 

ประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
       (ลงช่ือ    บุญหลาย กุลนารัตน์   
                                (นายบุญหลาย กลุนารัตน์)              
              หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง               
                 ผู้จดรายงานการประชุม           
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