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 รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพืน้ท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คร้ังท่ี   ๑/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙    เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุม ๒ ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพืน้ท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

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

ผูมาประชุม  
๑.   นายพงศเทพ  ไขมุกด  ประธานอนุกรรมการ 
 รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แทน ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
๒. นายเสกสิทธ  เดชาภิมณฑ อนุกรรมการ 
 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีฯ 
๓ พ.ต.จักรภัทร  นนทฤทธิ์ อนุกรรมการ 
 นายทหารปฏิบัติการกองกิจการพลเรือน 
   แทน ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคท่ี ๔ 
๔.  ร.ต.ท.พิรัชญ  เทพทอง อนุกรรมการ 
 ผบ.มว.กก.ตชด.๔๒ 
 แทน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๒ 
๕. พ.ต.อ.วสันต  พวงนอย อนุกรรมการ 
 ผกก.สภ.ปากพนัง 
 แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีฯ 
๖. นายบุญชอบ  หอมเกษร อนุกรรมการ 
 ผชช.ชป.๑๕ 
 แทน ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕ 
๗. นายสุรินทร  ไวยเจริญ อนุกรรมการ 

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ   
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑   

๙. นายวิรัตน  ธรรมบํารุง อนุกรรมการ  
 ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๗  
๑๐.นายเพิ่มศักด์ิ  คงแกว อนุกรรมการ 
 ผูอํานวยการสวนประสานโครงการพระราชดําริฯ  

แทน  ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี ๕  
๑๑.นายธรรมนญู  อัครพินท อนุกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๑๒ (นศ.) 
๑๒.นายลือสัก  สักพันธ อนุกรรมการ 
 นักวิชาการปาไมชํานาญการ 
 แทน ผูอํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี ๕ 
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๑๓. นางสวรักษ  คณะทอง อนุกรรมการ 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ 
๑๔. นายศุภชัย  สงประสพ อนกุรรมการ  
 เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช     
๑๕. นายธีรพงศ  ไกรนรา อนกุรรมการ  
 นักวิชาการประมง ๗ 
 แทน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช   
๑๖. นายณรงค  แกวเฉย อนุกรรมการ 
 นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
 แทน ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๑๗. นายวานิช  แกวประจุ อนกุรรมการ 
  ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีฯ    
๑๘. นายนิพนธ  สุขสะอาด อนกุรรมการ 
 หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 แทน เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๙. นายประเสริฐ  กองสง อนกุรรมการ 
 นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ   

แทน  ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช    
๒๐.  นางหัทยา  ล่ิมวงศ อนุกรรมการ 
  นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ 
  แทน  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีฯ 
๒๑. นางสาวปยนุช  เรืองนภา อนุกรรมการ 
  นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ 
  แทน การคาภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒๒. นางสาววิธัญญา  บํารุงชล อนุกรรมการ 
 นักผังเมืองชํานาญการ 
 แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒๓. นางจิราภรณ  ศรีหะรัญ อนุกรรมการ 
  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
  แทน แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒๔.  นายบํารอง  มีสุวรรณ อนุกรรมการ  
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ.นครศรีฯ เขต ๓ 
  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ.นครศรีฯ เขต ๓ 
๒๕. นายประสงค  เชาวภาษี อนุกรรมการ 
  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒๖.  นางศิริลักษณ  หลอเพชร อนุกรรมการ 
  หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรม 
  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
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๒๗. นายวิชาญ  เศรษฐพงศ  อนุกรรมการ 
   หัวหนากลุมงานสารสนเทศ 

  แทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๒๘. นายกฤตภาส  ศรีเทพ อนุกรรมการ 
  นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ 
  แทน เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช   
๒๙.  นางสาวนันทิยา  เรืองจรูญ อนุกรรมการ 
  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครศรีฯ   
๓๐.  นางอุไรวรรณ  สุภาแดง อนุกรรมการ 
  เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ชํานาญงาน 
    แทน ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓๑. นายรุจาธิตย  สุชาโต อนุกรรมการ 
  รองประธานหอการคาจังหวัดนครศรีฯ  
  แทน  ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีฯ 
๓๒. นายรุจาธิตย  สุชาโต อนุกรรมการ  
 ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
 แทน  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
๓๓. นางสาวญาณิศา  พวงพวา อนุกรรมการ 
 ปลัดอําเภอนครศรีธรรมราช 
 แทน  นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
๓๔. นางพิณทิพย  แทนบุญ อนุกรรมการ  
  ปลัดอาวุโสอําเภอปากพนัง 
  แทน นายอาํเภอปากพนัง 
๓๕. นายจารุพฒัน  หนนูคง อนุกรรมการ 

 ปลัดอําเภอเชียรใหญ 
 แทน นายอําเภอเชียรใหญ 

๓๖. นายสิทธิชัย  เผาพันธุ อนุกรรมการ     
    นายอําเภอหัวไทร 
๓๗. นายพิทักษ  บริพิศ อนุกรรมการ 

    ปลัดอําเภอชะอวด 
    แทน นายอาํเภอชะอวด 
  ๓๘. นายพงศเพชร  มากเกื้อ อนุกรรมการ 
   ปลัดอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
   แทน นายอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ    

๓๙. นายสวาง  กัณหอุไร อนุกรรมการ 
  ปลัดอําเภอจุฬาภรณ 
  แทน นายอาํเภอจุฬาภรณ  
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๔๐. นายไพรัช  สุวรรณเกยูร อนุกรรมการ 
  ปลัดอําเภอลานสกา 
  แทน นายอาํเภอลานสกา 
๔๑.  นายวิทยา  เขียวรอด อนุกรรมการ 
  นายอําเภอพระพรหม 
๔๒. นายขจรชัย  ฤทธิวงศ อนุกรรมการ 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  แทน  เลขาธิการ กปร. 
๔๓.  นายจรูญศักด์ิ  สุขขุม อนุกรรมการ 
  เกษตรและสหกรณจังหวัดพัทลุง 
๔๔. นางสาวรัชฎา  คชแสงสันต อนุกรรมการ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.วลัยลักษณ 
  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
๔๕. นางวัฒนา  โพธิ์ศิร ิ อนุกรรมการ 
      นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
   แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช 
๔๖. นายสุมนต  หาญศิริสวัสด์ิ อนุกรรมการ 
  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช 
๔๗.  นายชูชาติ  รักจิตร อนุกรรมการและเลขานุการ 

    ผูอํานวยการศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ  
๔๘.  นางสาวพณณกร  พนังแกว อนุกรรมการและ                  
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ผูชวยเลขานุการ 
  ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๔๙. นางอรกานต  ผลาวรรณ อนุกรรมการและ 
  นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ ผูชวยเลขานุการ 
  ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผูไมมาประชุม 
๑. สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 

 ๒. อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีฯ ติดราชการ 
 ๓. ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๔ นศ. ติดราชการ 
 ๔. พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 
 ๕. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ นศ. ติดราชการ  
 ๖. ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 
 ๗. นายกสมาคมธุรการการทองเท่ียวจังหวัดนครศรีฯ ติดราชการ 
 ๘. นายอําเภอรอนภิบูลย ติดราชการ 
 ๙. เกษตรจังหวัดสงขลา ติดราชการ 
 ๑๐. หัวหนากลุมชวยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ ติดราชการ 
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ผูเขารวมประชุม 

๑. พันเอกพิชิต  โชติแกว 
 รองเสธ.มทบ.๔๑ 

๒. นางวิมลพร  ไวยนิภ ี
 ผูแทนเลขาอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมฯ 
๓. นายธนาวุฒิ  กุลรัตนชนก 

  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นท่ีลุมน้ําปากพนงัฯ 
๔. นางฐปนีย  ทองบุญ 

  ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 
๕. นางสาวพุทธพร ชุมแกว ธราพรสกุลวงศ 

  นักจัดการความรูฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
๖. นางปนเพชร  ภักดีณรงค 

  นักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
๗. นายศุภชัย  พัฒภูมิ 

  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 
๘. นายเศวตฉัตร  บุญมิ่ง 

  นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 
๙. นายระบิล ทองนาค 

  สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี ๕   
 ๖. นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต 
  หัวหนาฝายวิชาการ ศูนยอํานวยการฯ 
 ๗. นายศุภชัย  อักษรวงศ 

 หัวหนาฝายขยายผล ศูนยอํานวยการฯ  
 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น. 
  ประธาน (นายพงศเทพ ไขมุกด) รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) : ประธานท่ี
ประชุมกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน และดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจงท่ีประชุมทราบ   

- การประชุมในวันนี้เปนการประชุมครั้งแรกในป ๒๕๕๙ มีความกาวหนาการดําเนินงาน และ
การเสนอโครงการท่ีจะรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร.ใน ป ๒๕๖๐  

- กรรมการชุดนี้ควรมีการประชุมอยางนอยปละ ๒-๓ ครั้ง ในปนี้ก็ควรประชุม ๒ ครั้งดวย  
และในครั้งตอไปคงเปนเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

- การประชุมคณะทํางานในชุดตางๆ ควรมีการประชุมอยางตอเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ (ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสาน 
การดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง) 
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นายชูชาติ  รักจิตร  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ   

- สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘  ไดแจงให
คณะกรรมการพิจารณา(ราง)รายงานการประชุม โดยฝายเลขาฯ ไดแจงใหคณะอนุกรรมการสามารถดาวโหลด 
(ราง)รายงานการประชุมไดท่ี     เว็ปไซดของศูนยอํานวยการฯ http:www.pncenter.com ไปแลว  หาก
คณะกรรมการมีการแกไขขอใหแจง ท่ีประชุมทราบหรือประสานฝายเลขาฯ ศูนยอํานวยการฯ ไดหลังจากการ
ประชุม 

- ในระเบียบวาระท่ี ๓ ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีฯ ไดสรุปขอมูล จปฐ. ใหท่ี
ประชุมรับทราบ     มีประเด็นท่ีทานประธานฯ ไดฝากเปนการบานใหไปวิเคราะหขอมูล จปฐ.ในพื้นท่ีท้ังหมด 
๑๓ อําเภอ วามีปญหาความตองการและแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาอยางไรบาง แลวสรุปให
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานฯ ทราบ ซึ่งฝายเลขาฯ ไดบรรจุไวในระเบียบวาระท่ี ๓.๑ แลว 

มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมรับทราบและ รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา  

 ๓.๑  การวิเคราะหขอมูล จปฐ. ถึงสภาพปญหา ความตองการและแนวทางการดําเนินงาน
แกไขปญหาในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังท้ัง ๑๓ อําเภอ  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

นายวิชาญ เศษรฐพงษ  หัวหนากลุมงานสารสนเทศสํานักงานพัฒนาชุมชน จว.นศ. 

 กลาวถึง รอยละของตัวช้ีวัดท่ีตกเกณฑ เรียงลําดับจากมากไปนอยเปนภาพรวมของ ๑๐ 
อําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีอยูในเขตพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ดูจากลําดับของคุณภาพชีวิตท้ัง ๓๐ 
ลําดับนั้น ลําดับท่ีตกเกณฑ ๑๐  ลําดับแรกคือ 

ตัวช้ีวัด ๑๙  เด็กจบการศึกษาบังคับ ๙ ปไมไดเรียนตอและไมมีงานทําไดรับการฝกอบรมอาชีพ 
 จํานวนท่ีสํารวจ  ๓๙๗ คน  ไมผานเกณฑ ๕๐ คน  คิดเปนรอยละ  ๑๒.๕๙ 

ตัวช้ีวัด ๒๖  คนในครัวเรือนท่ีไมสูบบุหรี่ จํานวนท่ีสํารวจ  ๔๗๐,๙๙๗ คน  ไมผานเกณฑ ๕๑,๗๘๕  คน   
คิดเปนรอยละ  ๑๐.๙๙ 

ตัวช้ีวัด ๒๒ คนอายุมากกวา ๖๐ ปเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได จํานวนท่ีสํารวจ  ๘๑,๐๘๔ คน  ไมผาน
เกณฑ ๘,๕๐๓  คน   คิดเปนรอยละ  ๑๐.๔๙ 

ตัวช้ีวัด ๓ เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือน  จํานวนท่ีสํารวจ  ๑,๗๑๓ คน  ไมผาน
เกณฑ ๑๓๓  คน   คิดเปนรอยละ  ๗.๗๖ 

ตัวช้ีวัด ๖ คนอายุ ๓๕ ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อคัดกรองความเส่ียงตอโรคฯ 
 จํานวนท่ีสํารวจ  ๒๗๘,๘๒๐ คน  ไมผานเกณฑ ๒๐,๘๘๔ คน  คิดเปนรอยละ  ๗.๔๙ 

ตัวช้ีวัด ๒๔ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  จํานวนท่ีสํารวจ  ๑๕๖,๒๔๙ คน  ไมผานเกณฑ ๙,๒๓๗ คน     
คิดเปนรอยละ  ๕.๙๑ 

ตัวช้ีวัด ๑๘ เด็กท่ีจบช้ัน ม.๓ ไดเรียนตอช้ัน ม.๔ หรือเทียบเทา จํานวนท่ีสํารวจ  ๗,๙๘๔ คน  ไมผานเกณฑ 
๓๙๗ คน  คิดเปนรอยละ  ๔.๙๗ 

ตัวช้ีวัด ๒๕ คนในครัวเรือนไมด่ืมสุรา (ยกเวนการด่ืมเปนครั้งแรก)  จํานวนท่ีสํารวจ  ๔๗๐,๙๙๗  คน       
ไมผานเกณฑ ๒๒,๕๔๔  คน  คิดเปนรอยละ ๔.๗๙ 

http://www.pncenter.com/
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ตัวชีวัด ๒๑ คนอายุ ๑๕-๖๐ ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได จํานวนท่ีสํารวจ ๒๕๘,๔๓๑  คน  ไมผานเกณฑ  

๑๐,๐๐๕  คน คิดเปนรอยละ ๓.๘๗ 

ตัวช้ีวัด ๓๐  คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของหมูบาน/ชุมชน หรือทองถ่ิน 
 จํานวนท่ีสํารวจ ๑๕๖,๒๔๙  คน  ไมผานเกณฑ  ๔,๗๑๗  คน คิดเปนรอยละ ๓.๐๒ 

 (รายละเอียดตัวช้ีวัด ในเอกสารประกอบการประชุม) 

- สําหรับรายไดเฉล่ีย/คน/ป  ๖๔,๖๕๘ บาท  ถือวาผาน เพราะเกณฑเฉล่ียรายไดข้ันตํ่า 
๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ป   

- ระดับความสุขในเขตลุมน้ําปากพนังเฉล่ียคือ ๘.๒๐ ถือวาคอนขางสูง 
-  สําหรับครัวเรือนท่ีตกเกณฑ ไดควรจัดทําโครงการแกปญหาคุณภาพชีวิตตกเกณฑ จปฐ.

ในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ โดยตองประสานกับสงขลาและพัทลุงดวย  โครงการท่ีดําเนินการไปแลวคือโครงการ
แกไขปญหาความยากจนแบบบูรณาการ  โครงการใหมีแหลงทุนใหกับประชาชน กองทุนหมูบาน กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีและกลุมออมทรัพยและกลุมอาชีพสงเสริมการดําเนินงานโอทอป มีพื้นท่ี ช้ันท่ี ๑ และ ๓ 
ในหางเซ็นทรัลนครศรีฯ สนับสนุนเศรษฐกิจหมูบานตนแบบ และอยากใหเขตลุมน้ําปากพนังมีคุณภาพชีวิตท่ี
ตกเกณฑ จปฐ.นอยท่ีสุด 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานท่ีประชุม 

 ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนไดสรุปตัวช้ีวัด รายละเอียดแตละอําเภอในเอกสารประกอบการ
ประชุมเรียบรอยแลว สอบถามของอําเภอหัวไทรเปนอยางไรบาง และปญหาเรงดวนท่ีตองแกไขมีอะไรบาง 

นายวิชาญ เศษรฐพงษ  หัวหนากลุมงานสารสนเทศสํานักงานพัฒนาชุมชน จว.นศ. 

 รายไดเฉล่ีย/คน/ป ของอําเภอหัวไทรคือ ๖๐,๓๘๗ บาท เกินเกณฑ จปฐ. สวนปญหา
เรงดวนท่ีตองแกไขและเฝาติดตามคือหมวดรายได 

นายรุจาธิตย  สุชาโต  ประธานหอการคานครศรีธรรมราช 

 ตัวช้ีวัด ๖ คนอายุ ๓๕ ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อคัดกรองความเส่ียงตอ
โรค ไมผานเกณฑ รอยละ ๗.๔๙ นั้น เมื่อ ๒-๓ ปท่ีผานมามีตัวเลขของคนในลุมน้ําปากพนังท่ีมีสารพิษ(ยาฆา
แมลง) อยูในเลือดเกินมาตรฐาน ๘๐% ดีข้ึนหรือยัง 

นายวิชาญ เศษรฐพงษ  หัวหนากลุมงานสารสนเทศสํานักงานพัฒนาชุมชน จว.นศ. 

 ขอมูล จปฐ.สอบถามเฉพาะเบ้ืองตนวาไดไปเจาะเลือดตรวจแลวหรือไมเทานั้นไมไดถามวา
เปนอะไรหรือไม 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานท่ีประชุม 

 จากขอมูลดังกลาวนั้นใหดูเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาตอไป และ
สอบถามถึงขอมูล คชช.๒ ค. ซึ่งเก็บขอมูล ๒ ป/ครั้ง เปนเรื่องเกี่ยวกับโครงสรางของหมูบาน และใหนํามาใน
การประชุมครั้งหนาดวย   

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๔.๑  ความกาวหนา การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมฯ (ฝายเลขา
คณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมฯ) 

นางวิมลพร ไวยนิภี  นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

 กลาวรายงานความกาวหนา  ผลสําเร็จ  ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข           
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมฯ ดังนี้ 

๑. ติดตามผลการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศ ลุมน้ําปากพนัง ป 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ขณะนี้อยูระหวางการประสานหนวยงานท่ียังไม
จัดสงรายงานผลการดําเนินงาน และจะจัดสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังเผยแพรผานทางเว็ปไซด       
http//www.pencenter.com  ใหกับคณะทํางานตอไป 

๒. ปฏิทินข้ันตอนการกระบวนการจัดทําแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังป 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  สืบเนื่องจาก แผนบริหารจัดการป ๒๕๕๗-๒๕๕๙ กําลังจะส้ินสุดลงและไดดําเนินการจัดทํา
แผนบริหารจัดการใน ๕ ปถัดไปและไดระดมความคิดเห็นแลวเมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และจะมีรายงานตอท่ี
ประชุมคณะทํางานเพื่อดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป การประชุมครั้งถัดไปวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เม่ือคณะทํางานใหความเห็นชอบในแผนบริหารจัดการ ป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แลวจะนําเสนอตอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาส่ิงแวดลอมฯ ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๙  

๓. การติดตามคุณภาพน้ําลุมน้ําปากพนัง ฯ  ในชวงท่ีมีการบริหารจัดการเปด-ปด ประตู
ระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิเมื่อปลายปหรือชวงตนฤดูฝน รวมกับสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕ และไดมีการ
เก็บตัวอยางน้ําครั้งท่ี ๒  เมื่อวันท่ี ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยูระหวางการวิเคราะหขอมูล คาดวาจะ
แลวเสร็จประมาณวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ และจะนําผลการวิเคราะหมานําเสนอตอไป 

๔. ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงวนอนุรักษฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังฯ ดําเนินการเรื่องการรักษาระดับน้ําในปาพรุ โดย
สรางทํานบช่ัวคราว ๖๓ แหง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  สนับสนุนวิธีใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังอยางอนุรักษ โดยศึกษา 
ทดลองปลูกปา 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ควบคุมปองกันมลพิษและเสริมสรางส่ิงแวดลอมเพื่อคุณภาพท่ีดีของคนในลุมน้ําปากพนังฯ 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางความเขมแข็งการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 ความกาวหนาผลการดําเนินงาน(ถึงเดือนมิถุนายน) 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ตามแผนฯ    ๔๕ โครงการ  ดําเนินการไป   ๒๘ โครงการ  
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ตามแผนฯ    ๒๔ โครงการ  ดําเนินการไป   ๑๗ โครงการ  
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ตามแผนฯ    ๑๓ โครงการ  ดําเนินการไป     ๗ โครงการ  
ยุทธศาสตรท่ี ๔  ตามแผนฯ    ๑๖ โครงการ  ดําเนินการไป     ๖ โครงการ  

 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ(ถึงเดือนมิถุนายน) 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ตามแผนฯ    ต้ังไว  ๕๔   ลานบาท  ไดรับจริง  ๓๕   ลานบาท  เบิกจาย    ๙  แสน 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ตามแผนฯ    ต้ังไว  ๘๖   ลานบาท  ไดรับจริง  ๘๔   ลานบาท  เบิกจาย  ๑๕  ลานบาท 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ตามแผนฯ    ต้ังไว  ๙๑   ลานบาท  ไดรับจริง  ๓๔   ลานบาท  เบิกจาย  .๐๔  ลานบาท  
ยุทธศาสตรท่ี ๔  ตามแผนฯ    ต้ังไว  ๐.๗๘ ลานบาท ไดรับจริง ๐.๗๘ ลานบาท 
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 ปญหาอุปสรรค 
 เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณอยางจํากัด กิจกรรมท่ีดําเนินไปไมตอเนื่อง มีการ
เปล่ียนแปลงผูบริหาร การประชาสัมพันธความรวมมือยังไมครอบคลุม การบูรณาการระหวางดําเนินงานยังไม
เพียงพอ การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ 
 แนวทางแกไข 
 หนวยงานหลักควรขอจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป จัดสรร
งบประมาณใหกิจกรรมท่ีสําคัญเพื่อสามารถดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ไดอยางตอเนื่อง และคงมีการ
ประชาสัมพันธผานเครือขาย และผูนําชุมชนตางๆ  การเสริมสรางศักยภาพจิตสํานึกผานเครือขายอยาง
ตอเนื่อง  ควรมีการประสานกําหนดความรวมมือในการกําหนดเปาหมายรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ      
ท่ีเกี่ยวของ และหนวยงานท่ีมีหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานท่ีประชุม 
 สอบถามเกี่ยวกับโครงการท่ีกรมควบคุมมลพิษดําเนินการนั้น อยูในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปจังหวัดหรือไม  

นางสวรักษ  คณะทอง  แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ 
 ไมไดอยูในแผนของจังหวัด 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานท่ีประชุม 
 โครงการท่ีดําเนินการในพื้นท่ีควรอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  ตัวอยาง
ปญหาท่ีผานมาคือเรื่องไฟไหมปาพรุควรเคร็ง  มีหลายโครงการเขามาชวยเหลือดานไฟปา เชนโครงการขุด
แพรก โครงการทํานบช่ัวคราว ตางๆ แตยังไมมีผลงานเกิดไฟไหมปาเสียกอน ในยุทธศาสตรท่ี ๑  ผลการ
ดําเนินงานไมถึง ๑%   จะเห็นไดชัดเจนวาการดําเนินโครงการลาชามาก  การเบิกจายตํ่า สงผลกระทบกับ
ชาวบานและพื้นท่ี โดยตรง   มอบสํานักงานจังหวัดประสานโครงการของกรมควบคุมมลพิษใหอยูใน
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดดวย เพื่อจะไดชวยเรงรัดดําเนินการ 

นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหนาฝายวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
(เพิ่มเติม)  ยุทธศาสตรท้ังหมด ของอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมฯ งบประมาณมาจากทุกแหลง 
โดยเฉพาะยุทธศาสตรท่ี ๑ งบประมาณสวนใหญมาจากสํานักงาน กปร.ซึ่งสวนใหญ จัดสรรตามแนว
พระราชดําริ โดยเฉพาะเรื่องการรักษาพื้นท่ีปาพรุ สืบเนื่องจากงบประมาณจากสํานักงาน กปร.ลงนามอนุมัติ
แผนประมาณเดือนกุมภาพันธ และสํานักงบประมาณอนุมัติเงินประมาณเดือนพฤษภาคม ทําใหงบประมาณ
ในสวนนี้ลาชา ในหลายโครงการจึงตองดําเนินการไปกอน เชนโครงการปดทํานบเพื่อปองกันน้ําไหลออกจาก
ปาพรุหนวยงานไดเรงดําเนินการไปกอน แตในเรื่องหลักๆ เพิ่งไดดําเนินการ เชนการขุดแพรกเพื่อรักษาน้ําใน
พรุและเปนแนวกันเขตท่ีชัดเจน ความกาวหนาประมาณ ๔๕% หนวยงานดําเนนิการคือกรมอุทยานกับกรมปา
ไม ของกรมชลประทานมีทํานบปองกันน้ําออกจากปาพรุจํานวน ๑๘ แหง และน้ํามันเพื่อชวยสูบน้ําเขาไปใน
พื้นท่ีปาพรุปละ ๑.๕ ลาน 

นายขจรชัย  ฤทธิวงศ  แทนเลขาธิการ กปร. 
 งบประมาณจากสํานักงาน กปร.เปนงบกลาง กระบวนการในการอนุมัติจะเริ่มในเดือน
ตุลาคม โดยรวบรวมจากทุกภาคสวนทําใหเกิดความลาชา 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานท่ีประชุม 
 -  ฝากสํานักงาน กปร.เรงรัดงบประมาณ 
 -  ฝากสํานักงานจังหวัดประสานแผนงานโครงการตางๆ ดวย 
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นายขจรชัย  ฤทธิวงศ  แทนเลขาธิการ กปร. 
 ศูนยอํานวยการฯ เปนเลขาฯ คณะทํางานชุดนี้ สามารถรายงานโดยตรงกับทางจังหวัดได 

นายพิทักษ  บริพิศ  นายอําเภอชะอวด 
 ฝากเปนขอสังเกต เกี่ยวกับปญหาเรื่องน้ําต้ังแตแหลงตนน้ํา เนื่องจากปนี้แลงมาก อางเก็บ
น้ําในปนี้น้ําลดลงเหลือ ๓๐ % น้ําคลองสายรองไมมีน้ําเลย อยากใหทบทวนการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
ต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา   

นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหนาฝายวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
 เห็นดวยกับนายอําเภอชะอวดในสวนของปริมาณน้ําจืดในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังท่ีมีอางเดียว
คืออางเก็บน้ําหวยน้ําใสและด้ังเดิมโดยเฉพาะลุมน้ําปากพนังตอนลางใชน้ําจากแกมลิงธรรมชาติคือน้ําในพรุซึ่ง
เคยเก็บน้ําไวใชไดเกือบตลอดป ไมนอยกวา ๗-๘ เดือน แตเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลแบงพื้นท่ีพรุใหเปน
พื้นท่ี สปก.ต้ังแตป ๒๕๓๙ จึงไมสามารถรักษาน้ําในปาพรุไวได  ในชวงฤดูฝนไมมีปญหา แตในฤดูแลงน้ําจะ
ขาดประมาณ ๒๐๐ ลาน ลบม.จึงตองรอน้ําจากน้ําฝน แตในปนี้น้ําฝนสะสมตํ่ากวาเกณฑเฉล่ียมาก ระดับน้ํา
ในแมน้ําปากพนังตํ่ากวาระดับน้ําทะเล ๖๐ cm คาดวาฤดูแลงในปนี้จะสามารถผานไปไดไมเสียหายมาก
โดยเฉพาะในสวนของการเพาะปลูกเพราะไดลดพื้นท่ีการทํานาปรังลง และมีทางเลือกอีกทางคือการดึงน้ําจาก
ใตดินข้ึนมาชวยกําลังศึกษาในรายละเอียดและประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานท่ีประชุม 
- ยุทธศาสตรท่ี ๑ ใชงบประมาณจากสํานักงาน กปร. ดําเนินการโดยกรมปาไมและกรม

อุทยาน  ขอรายละเอียดโครงการท่ีดําเนินการดวย 
- ยุทศาสตรท่ี ๒ ใชงบประมาณจากกรมชลประทานตางๆ และงบของกรมพัฒนาท่ีดินดวย

เปนงบปกติ ผลการดําเนินการ ๑๐๐% 
- ยุทธศาสตรท่ี ๓ เปนการควบคุมปองกันมลพิษ ใชงบประมาณจากกรมชลประทานและ

อจน. เปนการขุดลอกคลองดวยรถขุดและเรือขุด ผลดําเนินการ ๑๐๐ %  
- ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเสรมิความเขมแข็ง เปนงานบริหารจัดการน้ํา 

นายสิทธิชัย  เผาพันธุ  นายอําเภอหัวไทร 
 สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการจะทราบไดอยางไร 

นายชูชาติ  รักจิตร  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 
 ทุกหนวยงานจะจัดสงรายละเอียดโครงการตางๆ มารวบรวมท่ีศูนยอํานวยการฯ ในป 
๒๕๖๐ ศูนยอํานวยการฯ จะรายงานขอมูลใหหนวยงานตางๆ ทราบ 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานท่ีประชุม 
- เมื่อไดรับงบประมาณแลว ตองเรงรัดการดําเนินงานโดยเฉพาะหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
- ใหสงรายละเอียดโครงการใหทางอําเภอทราบดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๔.๒  ความกาวหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ 

นายศุภชัย สงประสพ  เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ  

-  ความกาวหนาแผนแมบทพัฒนาอาชีพป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อยูระหวางคณะทํางานกําลัง
รวบรวมขอมูลจากหลายๆ หนวยงาน คาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งในปนี้แผนแมบท
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พัฒนาอาชีพจะระบุแผนงานโครงการท่ีตองดําเนินการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของลงไปดวย และจะนําเสนอ
สํานักงานจังหวัดเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ป สามารถดําเนินการไดในป ๒๕๖๐ 

-  ความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพ ป ๒๕๕๙ มีจํานวนโครงการ ๑๕๒ 
โครงการ งบประมาณ ๓๕๘.๑ ลานบาท มีหนวยงานท่ีรวมโครงการจํานวน ๖๐ หนวยงาน แยกตามแหลง
งบประมาณดังนี ้

๑. งบประมาณตามแผนงานพระราชดําริ    ไดรับจัดสรรงบประมาณ      ๓.๔  ลานบาท 
๒. งบประมาณตามแผนงานปกติประจํา  ไดรับจัดสรรงบประมาณ  ๒๔๙.๘  ลานบาท 
๓. งบประมาณตามแผนงาน กปร.  ไดรับจัดสรรงบประมาณ    ๔๖.๘  ลานบาท 
๔. งบประมาณตามแผนจังหวัด/กลุมจังหวัด  ไดรับจัดสรรงบประมาณ    ๕๗.๗  ลานบาท 
๕. งบประมาณแผนดิน  ไดรับจัดสรรงบประมาณ        ๑   แสนบาท 
๖. งบทองถ่ิน  ไดรับจัดสรรงบประมาณ      ๑.๒  แสนบาท 

 .งบประมาณเบิกจายไปท้ังส้ิน ๑๑๐.๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๑.๓๒ 
 (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม) 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานท่ีประชุม 

 คณะอนุกรรมการตางๆ นอกจากจะนําเสนอผลการดําเนินงานแลว ควรจะตองเจาะลึกวา
ความตองการท่ีแทจริงและปญหาท่ีตองแกไขเรงดวนของชาวบานมีอะไรบาง  

 ป ๒๕๖๐ ตองมีมาตรการใหมท่ีชัดเจน  

นายศุภชัย สงประสพ  เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ  

(เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมการพัฒนาพัฒนาอาชีพฯ มีชุดคณะทํางานท่ีติดตามเรื่องนี้อยู ปญหาคือ  

- อยากใหหนวยงานติดตามงานสนองพระราชดําร ิ 
- ผลกระทบจากการเล้ียงกุงขาว  
- ทําอยางไรใหมีแหลงน้ําตนทุนและทําอยางไรจะคืนพื้นท่ีปาพรุใหเปนผืนเดียว 

นายพิทักษ  บริพิศ  นายอําเภอชะอวด 
- ปญหาเกี่ยวกับแหลงน้ําควรหาพื้นท่ีท่ีเปนแกมลิงเพื่อมาเปนแหลงน้ํา และแหลงน้ําท่ีติด

กับตัวบทกฎหมายควรแกไขใหเปนพื้นท่ียกเวนเพื่อจะไดนํามาใชประโยชนรวมกัน  
- อีกจุดคือคลองลาไมกับคลองถํ้าเสือ ถาสรางอางเก็บน้ําไมไดควรทําเปนฝายโดยการมี

สวนรวมของประชาชน จะสามารถรักษาตนน้ําได 
- เรื่องกุงกามกรามและสัตวน้ําทุกชนิดฝากทางประมงจังหวัดชวยเพิ่มปริมาณใหมากข้ึน 
- เรื่องไมผลตางๆ จะตายมาจากยอดเพราะปญหาเรื่องน้ํา 

นายศุภชัย สงประสพ  เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ  
 เกี่ยวกับการผลิตและปลอยสัตวในแหลงน้ําตามธรรมชาติ ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจาก
มีงบประมาณนอย ฝากทางทองถ่ินชวยดานงบประมาณ 

พันเอกพิชิต  โชติแกว รอง เสธ.มทบ ๔๑ 
 นายอําเภอจะทราบปญหาของชาวบานอยางแทจริง อยากใหมีการบูรณาการอยางจริงจัง 
โดยเอาประชาชนเปนตัวต้ัง แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงๆ อยากใหขาราชการทํางานแบบนักธุรกิจคือทําเพื่อ
ผลงานมีแบบแผนอยางละเอียด ทหารเปนหนวยงานเสริมของจังหวัดยินดีใหความชวยเหลือ 
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานท่ีประชุม 

 ดานพัฒนาอาชีพขอใหเรงรดัการดําเนินงาน 

นายธีรพงศ  ไกรนรา  แทน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โครงการท่ีสํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการเปนโครงการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพ
ของเกษตรกรในพื้นท่ีน้ําจืด มีเปาหมาย ๒๐๐ ราย ดําเนินการแลวเสร็จในเรื่องการฝกอบรมและสนับสนุน
พันธุสัตวน้ํา ชวงนี้กําลังติดตามการดําเนินการวาเปนไปตามแผนงานหรือไม ซึ่งไดดําเนินการอยางตอเนื่อง 
และไดพัฒนาเปนเครือขายผูเล้ียงสัตวน้ําระดับภาคใต  ในพื้นท่ีเล้ียงกุงเกาในโซนน้ําจืดไดสงเสริมการเล้ียง
ปลานิลเปนหลัก และมีโครงการเกษตรแปลงใหญของกระทรวงเกษตรเขามาอยูในพื้นท่ีนี้ดวย ความกาวหนา
เกือบ ๑๐๐ % 

นายธนาวุฒิ  กุลรัตนชนก  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 

 ศูนยพัฒนาประมงฯ มีงบประมาณจํานวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท แบงออกเปน ๒ โครงการคือ 

๑. งบประมาณจํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท  งานกอสรางอาคารโครงการหัวงาน  อยูระหวางรอวัสดุ 
๒. งบประมาณจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  เปนผลิตภัณฑสัตวน้ําเพื่อปลอยลงแหลงน้ํา ปนี้จะเนนกุง

กามกรามเนื่องจากราษฎรมีความตองการจํานวนมาก กําลังดําเนินการประมาณ ๕๐% คาดวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
 ขอมูลจากเจาหนาท่ีปลอยพันธุสัตวน้ํา ไดประสานงานกับประมงอําเภอทุกครั้งท่ีทําการ
ปลอยพันธุสัตวน้ํา โดยโดยผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเปนผูผลิตและเนนใหปลอย 
จากตนน้ําคือหวยน้ําใสลงมา เพราะกวากุงจะโตก็จะไหลลงมาวางไขในน้ํากรอยพอดี  
 ในคราวหนาหากมีการปลอยพันธุสัตวน้ําจะนําเรียนไปทางนายอําเภอทราบ ซึ่งในอาทิตย
หนาจะปลอยท่ีอําเภอเชียรใหญ นอกจากนี้ก็มีพันธุปลาตะเพียนขาว  ปลายี่สก ปลาบา สวนปลานิลจะปลอย
แหลงน้ําจืดเพราะเปนสัตวน้ําตางถ่ินปลอยตามแหลงน้ําธรรมชาติไมได 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานท่ีประชุม 

 อยากทราบวาเมื่อปลอยพันธุสัตวน้ําไปแลวอัตราการอยูรอดประมาณกี่เปอรเซ็นต  

นายธนาวุฒิ  กุลรัตนชนก  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 

 การผลิตภัณฑสัตวน้ําเพื่อไปปลอย เชนกุงกามกราม จะอนุบาลจากไขจนเปนตัวกุงประมาณ 
๑.๕- ๒ เดือน ถาปลอยหลังจากนั้นมันจะกินกันเอง สวนอัตรารอดข้ึนอยูกับพื้นท่ีประมาณ  ๒๐-๓๐ % ถามี
จํานวนปลาลาเนื้อมากอัตราการรอดจะสูง และเมื่อปลอยกุงแลวควรมีใบไมลงไปสุมไวดวยเพื่อกุงจะไดพัก 

นายธีรพงศ  ไกรนรา แทน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ประชากรท่ีอาศัยในพื้นท่ีพรุควนคร็งจะทําการชอตปลากันมาก  ทําอยางไรจะใหพื้นท่ีสงวน
เหลานั้นเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําไดอยางปลอดภัย ประมงอําเภอขอความรวมมือในการควบคุมกํากับดวย 

นายณรงค  แกวเฉย   สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีฯ 

 กลาวถึงงบปกติดําเนินการตามแผนงานงบประมาณ ๘๒% สวนงบ กปร. ไดขอผานทางกรม
ชลประทาน จะดูในรายละเอียดอีกครั้ง คาดวาการดําเนินงานไมมีปญหาดําเนินการเสร็จทันปงบประมาณ 
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นายชูชาติ  รักจิตร  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 
เพิ่มเติม สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะขอต้ังงบประมาณผานทางศูนยอํานวยการฯ ซึ่งศูนยอํานวยการฯ
สังกัดกรมชลประทาน เมื่อมีการอนุมัติเงินจะโอนเงินผานกรมชลประทาน โดยศูนยอํานวยการฯ เปนผูเบิกให 

นายสิทธิชัย  เผาพันธุ  นายอําเภอหัวไทร 

 อยากใหมีแผนการดําเนินงานในพื้นท่ีใหชัดเจนวาจะดําเนินการจุดไหนอยางไร และแจงให
หนวยงานเจาของพื้นท่ีทราบ จะไดไมเกิดความซ้ําซอนระหวางหนวยงานกับกรมชลประทาน  

นายธีรพงศ  ไกรนรา แทน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อําเภอหัวไทรจะปลอยพันธุสัตวน้ําบริเวณชายฝงและพื้นท่ีน้ํากรอย เมื่อมีแผนในการปลอย
พันธุสัตวน้ําทางประมงจะแจงไปท่ีอําเภอท้ัง ๑๐ อําเภอ ขอมูลจะอยูท่ีประมงอําเภอ  

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานท่ีประชุม 

 เห็นดวยกับนายอําเภอหัวไทร จะไดเริ่มดําเนินการในป ๒๕๖๐ และเมื่อมีแผนปฏิบัติการแลว
ใหแจงทางนายอําเภอทราบดวย 

นายชูชาติ  รักจิตร  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 

 ในวาระท่ี ๕.๑ จะเปนเรื่องกรอบการเสนองบประมาณ ป ๒๕๖๐ คือทุกหนวยงานท่ีของบ
ปกติแลวไมได และมติท่ีประชุมของคณะกรรมการชุดนี้เห็นชอบใหดําเนินการ ก็สามารถของบสนับสนุนจาก
สํานักงาน กปร.ได หากกิจกรรมนั้นๆ มีพระราชดําริชัดเจน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๔.๓  ความกาวหนา การดําเนินงานสนองพระราชดําร ิ (ศูนยอํานวยการฯ) 

 -  แจงโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนา 

นายชูชาติ  รักจิตร  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 

๑.   การสนองพระราชดําริโครงการศึกษาและทดลองปลูกและใชประโยชนไมเสม็ด 
โดยมูลนิชัยพัฒนา ไดเริ่มดําเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา ทางมูลนิธิจะนัดรายงานผลวันท่ี ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙  ในการประชุมครั้งตอไปจะนําสรุปผลการประชุมมานําเสนออีกครั้ง 

๒. ราษฎรไดทูลเกลาถวายท่ีดิน บริเวณ หมูท่ี ๕ บานคันธง ตําบลปากนคร อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเนื้อท่ี ๑๓ ไร  วัตถุประสงคจะจัดทําเปนแปลงเกษตรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาว กิ่งไม
ผล สําหรับแจกจายใหราษฎร ท่ีประสบภัยพิบัติ โดยจะใชเงินมูลนิชัยพัฒนาดําเนินการกอสรางท้ังหมด 
ความกาวหนาการดําเนินงานโดยสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕ และศูนยอํานวยการฯ ไดสํารวจออกแบบ 
งบประมาณ ๕ ลานเศษ รายละเอียดกิจกรรม  (ในเอกสารประกอบการประชุม) 

๓. การแจงโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน สืบเนื่องจากคุณบุญเรือนฯ ไดทูลเกลาถวายท่ีดินจํานวน ๓ 
ไร ๑ งานเศษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงรับท่ีดิน โดยใหโอนท่ีดินเปนกรรม
สิทธของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเปนศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริในพื้นท่ีโครงการลุมน้ําปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ แตท่ีดินดังกลาวไมสามารถโอนกรรมสิทธไดเนื่องจากท่ีดินอยูในเขตจัดการปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อการเกษตรซึ่งมีขอกฎหมายหามโอนสิทธิ์ไปยังผูอื่นภายใน ๕ ป และเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
สํานักงานฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินแปลงดังกลาวเปนของมูลนิธิชัยพัฒนาเรียบรอยแลวและใหศูนยอํานวยการ
ฯเขาไปรบัผิดชอบดูแลจัดทําเปนศูนยเรียนรู 
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 -  การปรับปรุงพิพิธภัณฑโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 

 สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทอดพระเนตร
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล ตําบลนาใน อําเภอโพนสวรรค 
จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ในการเสด็จพระราชดําเนินครั้งนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริ
แกหมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ เลขาธิการ กปร. วา”ใหสํานักงาน กปร.ประสานกรมศิลปากร กรมชลประทาน 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พิจารณาปรับปรุงพิพิธภัณฑท่ีจัดต้ังภายในโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจาก
พะราชดําริใหเหมาะสม และบริหารจัดการเพื่อใหเยาวชนและบุคคลท่ัวไป ไดเขามาใชประโยชนในพิพิธภัณฑ
ใหมากยิ่งข้ึน” 

 จังหวัดนครศรีธรรมราชไดมีคําส่ังคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนา
พื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ท่ี ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานบริหารจัดการพิพิธภัณฑโครงการพัฒนาพื้นท่ี    
ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนประธานคณะทํางาน 
มีคณะทํางาน ๓๐ ทาน  ซึ่งคณะทํางานชุดนี้ไดมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มติท่ี
ประชุมเห็นสมควรแตงต้ังคณะทํางานยอยเพื่อชวยปฏิ บัติงานใหคณะทํางานชุดนี้  จํานวน ๓ คณะ            
รางคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานชุดยอย   อยูระหวางรอทานผูวาฯ ลงนาม 
                   (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม) 

 -  การพัฒนาแปลงทดสอบสาธิต 

 เปนการดําเนินงานสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพื่อพัฒนาศูนย
ศึกษาทุกศูนยเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต ในสวนของศูนยศึกษาปากพนังซึ่งเปนศูนยสาขาของศูนยศึกษา
พิกุลทอง ไดจัดทําแปลงทดสอบสาธิต ในสวนโครงสรางพื้นฐานท้ังหมดไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักงาน กปร. อยูระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จในเดือนกันยายนนี้ 

 -  ความกาวหนาการดําเนินงาน งบ กปร. ป ๒๕๕๙ 

นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหนาฝายวิชาการ ศูนยอํานวยการฯ 

 สรุปแผนงานงบประมาณสํานักงาน กปร. ประจําป พ.ศ ๒๕๕๙ 

    สํานักงาน กปร. อนุมัติครั้งท่ี ๑ 

๑. งบบุคลากร (คาจางช่ัวคราว)  ไดรับจัดสรร ๕,๙๑๕,๒๓๑ บาท  ผลการดําเนินงาน ๗๒% 

    สํานักงาน กปร. อนุมัติครั้งท่ี ๒  

๑. แผนงานอํานวยการและประสานการพัฒนา ไดรับจัดสรร  ๖.๔ ลานบาท ความกาวหนา ๓๕ % 
๒. แผนงานพัฒนาแปลงทดสอบสาธิต ไดรับจัดสรร ๑๗.๙ ลานบาท ความกาวหนา ๓๙ % 
๓. แผนงานพัฒนาอาชีพ ไดรับจัดสรร ๔.๖๓ ลานบาท ความกาวหนา ๗๕ % 
๔. แผนงานพัฒนาส่ิงแวดลอม ไดรับจัดสรร ๑.๖๓ ลานบาท ความกาวหนา ๕๐ %  
๕. แผนงานแกไขปญหาไฟไหมปาพรุควนเคร็ง ไดรับจัดสรร ๑๐.๒๖ ลานบาท ความกาวหนา ๕๖ % 

 งบประมาณครั้งท่ี ๓ ยังไมไดรับ เกี่ยวกับแผนงานซอมแซมพิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน ๘.๙ ลานบาท และไดหักในสวนของงบประมาณท่ีไมจําเปนเรงดวนออกไป ซึ่งอยูระหวางรออนุมัติ
แผนงานจากสํานักงาน กปร. 
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นายรุจาธิตย  สุชาโต   

(ขอเสนอ) เกี่ยวกับการปลูกพืชในแปลงทดสอบสาธิต โดยนําพืชท่ีปลูกอยูแลวมาพัฒนาใหดียิ่งข้ึนหรือ
การนําพืชชนิดใหมท่ีมีราคาสูงมาทดลองปลูก เชนอินทผลัม โกโก การปลูกผักปลอดสารพิษ เปนตน 

นายชูชาติ  รักจิตร  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 

 รับขอเสนอของนายรุจาธิตยฯ สามารถใชพื้นท่ีวางสามารถจัดพืชชนิดใหมลงไปได 

มติท่ีประชุม    รับทราบ และใหเรงรัดการดําเนินงานงบ กปร.ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  กรอบการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ กปร. ประจําป ๒๕๖๐ 

นายชูชาติ  รักจิตร   ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 
 งบประมาณท่ีสํานักงาน กปร.ไดรับอนุมัติมาคืองบลํ่าซําในภาพรวมปละประมาณ ๒,๓๐๐ 
ลานบาท 

- การอนุมัติโครงการ สามารถขอโครงการท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีความ
จําเปนเรงดวนหรือไม  ซึ่งสํานักงาน กปร.จะรวบรวมพิจารณาเปนครั้งๆ  

- สํานักงาน กปร.จะดําเนินการอนุมัติงบประมาณเปนงวดๆ เนื่องจากไมสามารถ
ดําเนินการอนุมัติทีเดียวหมดได เพราะตองเตรียมงบประมาณเมื่อพระบรมวงศานุวงศเสด็จฯ  และมี
พระราชดําริสําคัญตางๆ ท่ีตองมีการใชงบประมาณ 

- มอบคุณเทอดศักด์ิฯ อธิบายเกี่ยวกับภาพรวมขอมูลของโครงการท่ีเสนอมา และถา
คณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเพิ่มเติมโครงการใดขอใหเปนมติท่ีประชุม 

นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหนาฝายวิชาการศูนยอํานวยการฯ 

 การของบประมาณจากสํานักงาน กปร. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตองอยูในเงื่อนไขของ
สํานักงาน กปร. คือไมซ้ําซอนกับงบปกติ และตองมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินงานและมีพระราชดําริ
ชัดเจน  

 งบประมาณในป ๒๕๖๐ ท่ีรวบรวมถึงปจจุบัน มีท้ังหมด ๔ แผนคือ 
๑. แผนงานอํานวยการและประสานการพัฒนา  งบประมาณ ๓๓.๘๖ ลานบาท 
๒. แผนงานพัฒนาอาชีพ  งบประมาณ ๒.๑๒๓ ลานบาท 
๓. แผนงานพัฒนาส่ิงแวดลอม งบประมาณ ๑.๖๓ ลานบาท 
๔. แผนงานแกไขปญหาไฟไหมปาพรุควนเคร็ง งบประมาณ ๑๖.๗๓ ลานบาท 

  (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม) 

 สวนงานอื่นๆ ยังมีประสานมาเพื่อจะจัดเขาในแผนงบประมาณ กปร. ป ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวน ซึ่งไมสามารถของบปกติได ขอใหคณะกรรมการพิจารณาในกรอบงบประมาณ 
ซึ่งฝายเลขาฯ จะไดรวบรวมนําเสนอผานทานประธานท่ีประชุม 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

  พิจารณากิจกรรมท่ีเสนอในกรอบกอนท่ีจะพิจาณากิจกรรมท่ีเสนอกิจกรรมเพิ่มเติมโดย
โครงการตองมีความพรอมกอนท่ีจะนําเสนอกิจกรรม 

 



16 
 
นายขจรชัย  ฤทธิวงศ แทนเลขาธิการ กปร. 

  หลักเกณฑในการอนุมัติงบประมาณ ยึดแนวพระราชดําริใหม เชน ศูนยศึกษาฯ  ขาว ไฟไหม
ปาพรุควนเคร็ง  สวนท่ีเปนงานปกติ ทางสํานักงาน กปร.จะปรับลดหรือชะลอไวกอน  โครงการพัฒนาแหลง
น้ําบาดาลท่ีขอมา ๓ ตัว อยากใหทางจังหวัดชวยพิจารณาเรงรัดหรือใหความสําคัญเรงดวนกอนท่ีจะขอ
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. 

เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ  

  มีการของบประมาณจังหวัดป ๒๕๕๙ เกี่ยวกับนวัตกรรมโรงสีขาวคือเครื่องสีขาว เกิดปญหา
ของเครื่องท่ีตองใชไฟ ๓ เฟส ไมสามารถใชได เนื่องจากขาดองคความรูทางดานนี ้

นายชูชาติ  รักจิตร   ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 

 เกี่ยวกับน้ําบาดาลไดประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ําบาดาลแลวแตแผนในป ๒๕๖๐ ไมมีท่ีปา

ระกํา มีพระราชดําริใหขับเคล่ือนใหได  ในปนี้เนื่องจากฝนแลงไมสามารถทําการเพาะปลูกขาวได แตในจุด
กอสรางท่ีขอมา ๓ จุดอาจพิจารณาขอจากสํานักงาน กปร. จํานวน ๒ จุด เพื่อเปนตัวนํารองในพื้นท่ี ๔๐๐ ไร 
ของปาระกําตองการแหลงน้ําบาดาลท่ีจําเปนจํานวน ๑ จุดกอนเพื่อทําการเพาะปลูกขาว 

นายขจรชัย  ฤทธิวงศ แทนเลขาธิการ กปร. 

  นาจะสอดคลองกับพระราชดําริท่ีปาระกําจํานวน ๑ จุดกอน 

นายวิชาญ เศรษฐพงศ  แทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีฯ 

  หัวขอกลไกการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของการประสานงานสงเสริมอาชีพและรายไดพื้นท่ีลุม
น้ําปากพนังหนวยงานรับผิดชอบคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมกับมูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝงแหง
เอเชีย อยากทราบวากลไกนี้มีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมดวยหรือไม 

นายชูชาติ  รักจิตร   ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 

เพิ่มเติม กิจกรรมกลไกการมีสวนรวม ทางศูนยอํานวยการฯ เปนหวงในพื้นท่ีท่ีเคยเปนบอกุงราง         
ซึ่งกําลังหาวิธีการโดยจะสงเสริมการเล้ียงปูทะเล ในข้ันทดลองกอนวาจะเปนไปไดหรือไมในเชิงเศรษฐกิจ     
ไดเริ่มดําเนินการแลวจํานวน ๒ รายในป ๒๕๕๙ และจะดําเนินการตอเนื่องในป ๒๕๖๐ 

นายพิทักษ  บริพิศ  นายอําเภอชะอวด 

  สอบถามศูนยพัฒนาประมงพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ เกี่ยวกับการปลอยพันธุสัตวน้ํา จํานวนกุง
ท่ีปลอย ๑๐ อําเภอนั้นนอยไป สามารถผลิตเพิ่มอีกไดหรือไม เนื่องจากภัยแลงสัตวน้ําตายจํานวนเยอะมาก 

นายธนาวุฒิ  กุลรัตนชนก  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 

  กรมประมงมีงบประมาณจํานวน ลานกวาบาท ผลิตไดจํานวน ๕ ลานตัว งบประมาณของ
สํานักงาน กปร.ปนี้ได ๔ แสนคิดวาคอยๆ เพิ่มข้ึนปละแสนจะดีกวา 

นายชูชาติ  รักจิตร   ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 

เพิ่มเติม ในกรอบท่ีสํานักงาน กปร.พิจารณาในเรื่องนี้ มีงบในแผนปกติรองรับอยูแลวประมาณ ๑ ลาน
แตขอเพิ่มเติม ๕ แสน 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

  จัดสรรพันธุสัตวน้ําใหพื้นท่ีชะอวดดวย เนื่องจากเปนพื้นท่ีใหญ  
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มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนในกรอบท่ีเสนอ 

นางสวรักษ  คณะทอง แทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ 

  ผูแทนกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคท่ี ๔ แนะนําเกี่ยวกับแหลงน้ําบาดาล 

พันตรีจักรภทร  นนทฤทธิ์  แทน ผอ.กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคท่ี ๔  

  แนะนําเกี่ยวกับแหลงน้ํา นพค.จะมีเครื่องมือสนับสนุนในการเจาะน้ําบาดาล โดยตองทําแผน
ลวงหนา  

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

  นําเสนองบประมาณนอกกรอบ 
นางหัทยา  ลิ่มวงศ แทน  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีฯ 

  นําเสนอนอกกรอบ ปญหาคือในโซนลุมน้ําปากพนังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองปากพนังตอนนี้หลุมฝงกลบเต็มพื้นท่ีแลว ในป ๒๕๖๐ ไดนําเสนอศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเขาสูแผนพัฒนา
จังหวัดแลวแตไมผาน จึงขอนําเสนอในกรอบนี้ งบประมาณ ๓๕ ลานบาท 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

  โครงการท่ีจะเสนอของบประมาณตองเปนแนวพระราชดําริ สวนเรื่องกําจัดขยะเปนงบปกติ
ควรเปนบทบาทของทองถ่ิน  

นายชูชาติ  รักจิตร   ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 

  มีความเห็นสอดคลองกับทานประธาน 
นายสิทธิชัย  เผาพันธุ  นายอําเภอหัวไทร 

  การขอโครงการเพิ่มเติมทางอําเภอขอโครงการไดหรือไม 

นายชูชาติ  รักจิตร   ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 

  การเสนอโครงการไมเกินตนเดือนกันยายนเพื่อจะไดสรุปเสนอทานนายกประมาณตนเดือน
ตุลาคม  หากทางอําเภอจะเสนอใหเสนอประเด็นท่ีเกี่ยวของการพัฒนาอาชีพ 

นายนิพนธ  สุขสะอาด แทน เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  เสนอกิจกรรมท่ีจัดทําแผนไวแลวในแปลงเรยีนรู คือการปลูกมะพราว ท้ังมะพราวใหญและ
มะพราวออน เนื่องจากราคาสูง  เปนท่ีสนใจและตลาดตางประเทศรับไมอั้น  ขณะนี้พื้นท่ีมะพราวจะรุกพื้นท่ี
ปาลมและนาขาว สามารถปลูกในบอกุงรางไดเลยโดยการปรับยกพื้นท่ี 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

  เห็นดวยในการเพิ่มการปลูกมะพราวในแปลง แตตองศึกษาวิธีการปลูกใหถูกตอง และเนน
กิจกรรมท่ีมีพระราชดําริแลวยังไมไดดําเนินการหรือดําเนินการไมแลวเสร็จ 

นายชูชาติ  รักจิตร   ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 

  เรื่องไฟ ๓ เฟส ขอใหท่ีประชุมอนุมัติในหลักการ  สวนวงเงินจะปรับอีกครั้ง แตตองศึกษาใน
รายละเอียดใหชัดเจนกอน   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบแผนงานโครงการตามท่ีเสนอและอนุมัติในหลักการแผนงานท่ีขอเพิ่มเติม 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่นๆ  

นายศุภชัย  สงประสพ เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช   

 การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณมีโครงการ
สงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ป 
ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ใหสํารวจเกษตรกรท่ีตองการเทิดพระเกียรติไมนอยกวา ๘๐ ราย หากหนวยใดมี
กลุมท่ีตองการเพิ่มเติมก็สามารถแจงมาได 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

  ใหเสนอโครงการไมเกินวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีเรื่องมะพราว ไฟ ๓ เฟส และเรื่องท่ีจะ
เพิ่มเติมใหอนุมัติในหลักการไปกอน 

เลิกประชุม เวลา   ๑๗.๐๐  น.  

 

 

 

                                                       (นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต)  
                ผูจดรายงานการประชุม                                                         

      ผูชวยเลขานุการ     
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