
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ จงัหวัดนครราชสีมา 
ครั้งที่ 1/2561 

วันพฤหัสบดทีี่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครราชสีมา 

 ผู้มาประชุม 
 1. นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจงัหวัดนครราชสีมา 
 2. นายวิระ จิตรสุวรรณ  ผู้อ้านวยการศูนย์ปอ้งกันและปราบปรามประมงน้้าจืด 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) 
 3. นางสาวสุภาพ สังขไพฑรูย ์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้้าจืด นครราชสีมา 

 ผู้ร่วมประชุม 
 1. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
 2. นายสุขุม ปะทักขินัง  นักวิชาการประมงช้านาญการ 

 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
  นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล  ประมงจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานทีป่ระชุมด้าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี ้   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ 
1.1 นโยบาย รมต.เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ 
แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประธาน    นายกฤษฎา บุญราช รมต.เกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน
   ให้กับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดและอ้าเภอในเขต
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์  
   แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ“มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นาพาสู่ความ
   ยั่งยืน” โดยกล่าวว่าข้าราชการ กษ. = นักวางแผน : โซ่ข้อกลางที่ขาดไม่ได้  

(๑) ผู้น้าทาง (navigator) : เป็นที่ปรึกษา/ผู้จัดการไร่/ฟาร์ม รู้ทิศทางแนวโน้มความ
ต้องการผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการผลิตอาหารในอนาคต  ช้ีเป้าการผลิตให้
เกษตรกร การพัฒนา/แปรรูปผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวางแผนการตลาดให้
เกษตรกร  
(๒) ผู้รักษา (doctor)  เป็นหมอรักษาโรคอาชีพเกษตรกร เป็นหมอรักษาโรคอาชีพ
เกษตรกร ช่วยป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้ทันการณ์  
(๓) รู้สภาพแวดล้อมของการท้าเกษตร รู้และเข้าใจปัญหาของเกษตรกร : แหล่งน้้า/
คุณภาพดิน/สภาพอากาศหรือช่วงฤดูกาล/การแพร่ระบาดเช้ือโรคพืชหรือสัตว์/ราคา
ผลผลิต/ความต้องการตลาด  
(๔) โซ่ข้อกลางที่ส้าคัญ  ท้าหน้าที่เช่ือมโยงนโยบายและโครงการส้าคัญของ กษ. และ
รัฐบาลกับหน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมให้เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกร  
และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารที่แจก 
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   1.2 ผลการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด
   นครราชสีมา แทนชุดเดมิซึ่งครบวาระการด้ารงต้าแหนง่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 
ประธาน    จังหวัดนครราชสมีา ได้ด้าเนินการรบัสมัครและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ในคณะกรรมการ ประมงประจ้าจงัหวัดนครราชสีมา แทนชุดเดิมซึ่งครบวาระการด้ารง
   ต้าแหน่งเมือ่วันที่ 29 มกราคม 2561 เสรจ็เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ
   ค้าสั่งจงัหวัดนครราชสีมา เพือ่ใหผู้้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาลงนาม
   ค้าสั่งแต่งตั้ง ซึง่ได้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ้านวน 9 คน ได้แก่ ผู้แทนจากองค์กรชุมชน
   ประมงท้องถ่ินด้านการประมงน้้าจืด 4 คน ด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น้้า จ้านวน 3 คน 
   และด้านการแปรรูปสัตว์น้้า จ้านวน 1 คน และผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการ
   ประมงหรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จ้านวน 1 คน ซึ่งมีวาระการด้ารง
   ต้าแหน่งคราวละ 2 ปี  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 5/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ประธาน   ขอให้ที่ประชุมพจิารณาตรวจแก้ไข รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
3.1 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้้า ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า
ประมงของกลุม่แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าพื้นทีจ่ังหวัดนครราชสีมา 

ประธาน    วันที่ 29 มกราคม 2561 กองวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมสัตว์น้้า 
   ได้จัดส่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรวจรับรองคุณภาพสินค้าประมงของกลุ่ม 
   แปรรปูผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าพื้นทีจ่ังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ค้าแนะน้าทางวิชาการ การ
   ผลิตแปรรูป การบรรจุและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของ
   ผลิตภัณฑ์ สุขลักษณะการผลิต รวมทั้งประเมินให้การรบัรองสุขลกัษณะสถานแปรรปู 
   ให้กับกลุ่มแปรรูปสัตว์น้้าบ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท อ.โนนสงู และกลุ่มแปรรปูปลาและ
   กุ้งบ้านดอนเปล้า ต.บ้านเหลือ่ม อ.บ้านเหลื่อม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ค้าแนะน้าเพื่อให้
   ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึง่ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมา มีกลุม่แปรรปูจาก
   สัตว์น้้าที่เป็นทางการ จ้านวน 3 กลุ่ม ซึง่อีกหนึ่งกลุ่มอยู่ในพื้นที่อ้าเภอด่านขุนทด ทาง
   จังหวัดจะได้ประสานให้ทางกองวิจัยฯ มาตรวจให้ค้าแนะน้าเพิ่มเตมิต่อไป 

   3.2 การแก้ไขปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชังพื้นทีอ่้าเภอครบรุี 
ประธาน    ส้านักงานประมงจังหวัดนครราชสมีา ไดป้ระชุมรับฟงัความคิดเห็นผูม้ีส่วน
   ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้้าล้าแชะ และอ่างเกบ็น้้ามลูบน 
   พื้นที่อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสมีา ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   นายกเทศมนตรี นายกองค์บริหารส่วนต้าบล ก้านัน ผู้ใหญ่บา้น สมาชิกเทศบาล สมาชิก 
   อบต. ทุกหมู่บ้านของต้าบลโคกกระชาย ต้าบลจระเข้หิน พีน่้องประชาชนผู้มสี่วนได้ส่วน 
 



-3- 
 
   เสียในพื้นที่ และเกษตรกรผูเ้ลี้ยงปลาในกระชัง ในพื้นที่อ่างเก็บน้้าล้าแชะ และอ่างเก็บ
   น้้ามูลบน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2560  
    มติที่ประชุมเห็นชอบให้เลี้ยงปลาในกระชังได้ จากการตรวจสอบจากหน่วยงาน
   ที่เกี่ยวข้องอ่างเกบ็น้้าล้าแชะ อยู่ในเขตป่าไม้ซึ่งดูแลโดยกรมป่าไม้ อ่างเกบ็น้้ามลูบน
   พื้นที่ที่ประสงค์จะเลี้ยงปลา อยู่นอกเขตพื้นที่อทุยานแหง่ชาติทับลาน ในทางปฏิบัตฝิ่าย
   เลขานุการคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด จะต้องท้าหนังสือขอใช้พื้นทีจ่าก
   หน่วยงานที่ดูแลแหลง่น้้าเพือ่ขออนุญาตใช้พื้นที่แหลง่น้้าเสนอคณะกรรมการประมง
   ประจ้าจงัหวัดประกาศเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
    ส้านักงานประมงจังหวัดนครราชสมีา ได้สรุปรายละเอียดและท้าหนังสือผ่าน
   หน่วยงานของกรมชลประทานในพื้นทีเ่พื่อให้ขออนุญาตใช้พืน้ที่ไปยังกรมป่าไม้ ขณะนี้
   ยังไม่ได้รับค้าตอบ ซึ่งส้านักงานจะได้ติดตามสอบถามความคืบหน้าต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
    
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครัง้ทีผ่่านมา 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   5.1 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21-22 สงิหาคม 2560 ณ อ่างเก็บน้้า 
   บึงกระโตน ต้าบลประทาย อ้าเภอประทาย 
ประธาน    กรมประมงมหีนังสือสอบถามความคืบหน้าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ใน
   คราวมาตรวจราชการเมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ อ่างเก็บน้้าบึงกระโตน 
   ต้าบลประทาย อ้าเภอประทาย ในหัวข้อการพัฒนาแหลง่น้้าเพื่อการเพาะเลี้ยงพันธ์ุสัตว์ 
    ซึ่งส้านักงานประมงจงัหวัด ได้ตอบหนงัสอืว่า แหล่งน้้าบึงกระโตน ขณะนี้อยู่
   ระหว่างขุดลอกปรบัปรุงซึง่ยังด้าเนินการไม่แล้วเสรจ็ (อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน
   กรมชลประทาน) สีของน้้ามีความขุ่นท้าใหป้รมิาณอาหารของสัตว์น้้าในธรรมชาติยัง 
   น้อยยังไม่เหมาะสมกบัการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้้าในช่วงนี้ เมื่อการปรับปรุงแหลง่น้้าแล้ว
   เสร็จหรือสีของน้้าหายจากอาการขุ่น หน่วยงานกรมประมงของจังหวัดนครราชสีมา จะ
   พันธ์ุสัตว์น้้าไปปลอ่ยในแหลง่น้้าร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ซึง่คาดว่าจะปลอ่ยพันธ์ุสัตว์น้้าได้
   ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้้าให้ประชาชนสามารถจับบริโภค
   และจ้าหน่ายเพิม่รายได้ให้กบัครัวเรือน และร่วมกบัชุมชนบริหารจัดการด้านการประมง
   ในการก้าหนดแนวเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้้าและสงวนพื้นที่บางส่วนไว้เป็นแหล่งอาศัยของ
   พ่อแม่พันธ์ุปลาต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัต ิ
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   5.2 การประชุมคณะกรรมการประมงประจ้าจงัหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 
ประธาน    ส้านักงานประมงจังหวัดนครราชสมีา ก้าหนดประชุมคณะกรรมการประมง
   ประจ้าจงัหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีเรื่อง
   เสนอเพื่อพจิารณา จ้านวน 3 เรื่อง ได้แก่  

    5.2.1 แก้ไขถ้อยค้าประกาศคณะกรรมการประมงประจ้าจงัหวัดนครราชสมีา  
   เรื่องก้าหนดห้ามใช้เครือ่งมอืท้าการประมงประเภทแหขยุ้ม ในแหล่งน้้าสาธารณะท้องที่ 
   จังหวัดนครราชสมีา แก้ไขจาก  “ข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือท้าการประมงประเภท 
   แหที่เรียกช่ือว่า “แหขยุ้ม” หรือเครื่องมือท้าการประมงประเภทแหทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นที ่
    ท้าการดัดแปลงโดยใช้เชือกร้อยเนื้อแหบริเวณเหนือระดับเพลาส้าหรบัดึงรวบตีนแห 
    ป้องกันไม่ใหส้ัตว์น้้าออกมาได้ในขณะท้าการประมง  ท้าการประมงในที่จบัสัตว์น้้าเขต 
   ท้องทีจ่ังหวัดนครราชสมีา”  

    แก้ไขเป็น  ข้อ 1 “ห้ามมิใหผู้้ใดใช้เครื่องมือท้าการประมงประเภทแหที่เรียกช่ือ 
  ว่า “แหขยุ้ม” หรือเครื่องมือท้าการประมงที่เรียกช่ืออย่างอืน่ที่ท้าการดัดแปลงโดยใช้เชือก 
  ร้อยเนื้ออวนด้านล่างส้าหรับดงึรวบป้องกันไม่ใหส้ัตว์น้้าออกมาได้ขณะท้าการประมง  ท้า 
  การประมงในที่จบัสัตว์น้้าเขตท้องที่จงัหวัดนครราชสีมา”    

    5.2.2  ก้าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าส้าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
  ควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ (เพิ่มเติมครัง้ที่ 1) ได้แก่ 
             - พื้นที่ที่มีการเลี้ยงจระเข้อยู่แล้ว แต่ตกหล่นไม่ได้เสนอให้คณะกรรมการ    
 ประมงประจ้าจงัหวัดพิจารณาประกาศเมื่อคราวประชุมครัง้ที่ 1/2560    
  เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้ประกอบการ จ้านวน 2 ราย  1 อ้าเภอ  

(อ้าเภอขามสะแกแสง) 
             - พื้นที่ที่ผู้ประกอบการรายใหมป่ระสงค์ขออนญุาตเพาะเลี้ยงจระเข้ จ้านวน 

1 ราย 1 อ้าเภอ(อ้าเภอสีดา) 
   5.2.3 ประกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าส้าหรับกจิการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

ควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในกระชัง ในแม่น้้ามูล พื้นที่อ้าเภอพิมาย จ้านวน 
5 จุด และอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ้านวน 1 จุด 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัต ิ

   5.3 การด้าเนินงานตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 
ประธาน    ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดนครราชสมีา มีเป้าหมายด้านประมง จ้านวน 
   3,816 ราย และเฉพาะที่ส้านักงานประมงจังหวัดต้องติดตามตรวจเยี่ยมให้ค้าแนะน้า 
   จ้านวน 2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา 120 ราย และอ้าเภอครบุรี 120 
   ราย ซึ่งคณะท้างานจัดหลักสูตรกลางของกระทรวง ก้าหนดอบรมระว่างวันที่ 19 ก.พ. 
   – 15 มี.ค. 2561 ซึ่งส้านักงานประมงจังหวัดจะได้มอบหมายให้ประมงอ้าเภอส้ารวจ
   ความพร้อมในการขอรบัการสนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้้าในช่วงที่มีการอบรม เมื่อได้ข้อมลูแล้ว
   จะได้แจ้งศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้้าจืดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาต่อไป 
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ผอ.ศปจ.นม.  ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครราชสีมา จะสนบัสนุน
   พันธ์ุปลาใหเ้กษตรกรรายละ 1,500 ตัว เมื่อเกษตรกรมีความพร้อมขอใหส้้านักงาน
   ประมงจงัหวัดนครราชสีมาจัดสง่แผนให้ศูนย์วิจัยฯ เพื่อมอบให้เกษตรกรต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัต ิ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
   6.1 รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ้าเดือนมกราคม 2561 ของศูนย์วิจัยและพัฒนา
   ประมงน้้าจืดนครราชสมีา 
ผอ.ศปจ.นม.   - ในรอบเดือนมกราคม 2561 มผีลการปฏิบัติงานดังนี ้

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น ้า 

แผนปี แผนเดือน ผลเดือน
(ตัว) 

ผลเดือน
(%) 

ผลปี
(%) 

ผลิตสัตว์น้้า 11,000,000 
(ตัว) 

2,400,000 
(ตัว) 

3,399,000 
(ตัว) 

141.63 30.90 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง 

แผนปี แผนเดือน ผลเดือน
(ตัว) 

ผลเดือน
(%) 

ผลปี
(%) 

จ้านวนฟาร์มที่ตรวจประเมิน 657 ฟาร์ม 246 282 114.63 42.92 
ตรวจวิเคราะห์ปจัจัยการผลิตจาก

แหล่งเพาะเลี้ยง 
984 ตัวอย่าง 369 495 134.15 50.30 

ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของ
หน่วยงาน 

1 แห่ง - - - - 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและ 

พันธุ์สัตว์น ้าอ่ืนๆ  

แผนปี แผนเดือน ผลเดือน(ตัว) ผลเดือน
(%) 

ผลปี
(%) 

จ้านวนตัว 4,090,000 1,260,000 1,410,300 111.93 34.48 

รายได ้ 1,050,000 337,000 408,545 121.23 38.91 

  และในรอบเดือนมกราคม 2561 ได้มอบพันธ์ุปลาใหห้น่วยงานและหมู่บ้านน้าไปปล่อยในแหล่ง
น้้าต่างๆ 8 แห่ง พื้นที่ 508 ไร่ เป็นพันธ์ุปลา 400,000 ตัว นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากส่วนกลางให้
ประเมิน Maximum Sustainable Yield โดยการเกบ็ตวัอย่างปลา 10 ชนิดที่จบัได้ในปริมาณมากๆ ของอ่าง
เก็บน้้าล้าตะคอง โดยเก็บข้อมูลจากชาวประมงจ้านวน 10 ราย โดยได้เริ่มเก็บข้อมูลมาตั้งแต่เดือนตลุาคม 2560 

ผอ.ศูนย์ปอ้งกันฯ  -    ในรอบเดือนมกราคม 2561 ตรวจยึดเครื่องมือข่ายในเขตพื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้้า
        อ่างเก็บน้้าล้าตะคอง 3 ผืน/1 คดี  

- ก่อนเข้าสู่ฤดปูลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลกูในพื้นที่จงัหวัดนครราชสีมา ห้วงวันที่ 19 – 
22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ป้องกันฯ ก้าหนดจัดกิจกรรมสบืชะตาปลา โดยช่วงเช้า
เป็นพิธีสงฆ์ ปลอ่ยปลา และช่วงบ่ายจัดเสวนาการบริหารจัดการประมง 
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ประธาน   ท่านใดมีเรือ่งอื่นๆ เสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมครบั 
เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
       (ลงช่ือ    บุญหลาย กุลนารัตน์   
                                (นายบุญหลาย กลุนารัตน์)  
                       หัวหน้ากลุ่มบรหิารจัดการด้านการประมง               
                 ผู้จดรายงานการประชุม           
 


