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  รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ครั้งท่ี   1/2551 

วันอังคารท่ี   4   มีนาคม   2551  เวลา  10.00  น. 
ณ หองประชมุศรีปราชญ ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ผูมาประชุม  
 
1. ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                       ประธานอนุกรรมการ 
 (นายสุนทร ประทุมทอง   รองผูวาราชการจังหวดันครศรีธรรมราช) (แทน) 
2. รองอธิบดี ท่ีไดรับมอบหมาย                                                                       รองประธานอนุกรรมการ 
 (นายกําธร  ตันเจริญ)  (แทน) 
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช                                            อนุกรรมการ 
 (นายวิทยา  สุขแกว) 
4. ผูอํานวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคท่ี 4 อนุกรรมการ  
 (พ.ต.พัทธพล  โรจนวิภาค )  (แทน) 
5. ผูกํากับตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 อนุกรรมการ 
 (พ.ต.ท.สมนึก  เกื้อมา)  (แทน) 
6. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ  ปานแกว  )   
7. ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 15 อนุกรรมการ 
 (นายกําธร  ตันเจริญ)   
8. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาท่ีดนิเขต 11 อนุกรรมการ 
 (นายวรรณะ  ทรัพยมี)  (แทน) 
9. ผูอํานวยการสํานักวจิัยและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 7 อนุกรรมการ 
 (นายไพศาล   หะยีสะแม )  (แทน) 
10. ผูอํานวยการสํานักบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษท่ี 5 อนุกรรมการ 
 (นายเศวตฉัตร  บุญม่ิง)  (แทน) 
11. เกษตรและสหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสุชม  สุขวิไล)  
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12. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายสุพกัตร  จิรวงศสวัสดิ)์  (แทน) 
13. ปศุสัตวจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายบุญสง      รัตนพร)  (แทน) 
14. ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายจรัญ  ชูนาค)   (แทน) 
15. เกษตรจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายสมนกึ  เหมมณ)ี (แทน) 
16. สหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายววิรรธน  สงประเสริฐ) (แทน) 
17. ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายพิสิทธ์ิ      เช่ียววิทย) 
18. ทางหลวงชนบทจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายวิรัติ      จาํปา) 
19. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายโชคชัย      คภะสุวรรณ)  (แทน) 
20. หัวหนาสํานักงานการขนสงทางนํ้าท่ี 4 สาขานครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางสุนทรี      หิรัญวรรณ)   
21. พาณิชยจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายสมพร      จิระโร) 
22. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายไพรัช      จันทรา)  (แทน) 
23. แรงงานจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายนิกร  นําภานนท)     
24. ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอกโรงเรียน อนุกรรมการ 
 (นางสาวชมพู  ชุตินันท) (แทน) 
25. อุตสาหกรรมจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางสาวสิริณชนา      ววิัฒนศิริพงศ) (แทน) 
26. พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสุเมธ     เมงชวย)  (แทน) 
27. เจาพนกังานท่ีดินจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายถุนนัท  สมบัติยานุชิต)  (แทน) 
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28. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางพิศสุดา  คงทอง) (แทน) 
29. ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางอุไรวรรณ  สุภาแดง)  (แทน) 
30. ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 ( นายบุญทวี  ริเร่ิมสุนทร)  (แทน) 
31. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสุธารัตน  สุชาโต)  (แทน) 
32. นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นางสมภูนยั  สวัสดิโกรา)  (แทน) 
33. นายอําเภอเชียรใหญ  อนุกรรมการ 
 (นายถิรนาท  เอสะนาชาตัง)       (แทน) 
34. นายอําเภอหวัไทร   อนุกรรมการ 
 (วาท่ีรอยตรีสุชาติ  สุวรรณรัศมี ) (แทน) 
35. นายอําเภอจฬุาภรณ  อนุกรรมการ 
 (นายประสิทธ์ิ  ศรีสุวรรณ  )  (แทน) 
36. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ อนุกรรมการ 
 (นายปกรณ  สัตยวณิช)  (แทน) 
37. ผูแทนจังหวัดสงขลา  อนุกรรมการ 
 (นายณฤทธ์ิ  บุญชม) (แทน) 
38. ผูแทนจังหวัดพัทลุง  อนุกรรมการ 
 (นายประเสริฐ   เยาวยอด) 
39. ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  อนุกรรมการ 
 (ดร.กาน    จันทรพรหมมา) 
40. ผอ.กองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อนุกรรมการ 
 (นายปริญญา    สัคคะนายก)                                                                              และเลขานุการ 
42. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายจารึก    โสมแกว)                                                                                       และผูชวยเลขานุการ 
43.  ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจงัหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายณรงค  ศิริกุล)                                                                      และผูชวยเลขานุการ 
44. ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อนุกรรมการ 
 (นายโชคชัย     คภะสุวรรณ)                                                                              และผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชมุ 
1. แมทัพภาคที่ 4 
2. รองแมทัพภาคท่ี 4 ท่ีไดรับมอบหมาย 
3. หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
5. ผูอํานวยการศูนยการทองเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. นายแพทยสาธารณสุขจังหวดันครศรีธรรมราช 
7. นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
8. นายอําเภอปากพนัง 
9. นายอําเภอเฉลิมพระเกยีรติ 
10. นายอําเภอรอนพิบูลย 
11. นายอําเภอลานสกา 
12. นายอําเภอพระพรหม 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายปกรณ สัตยวณิช รองเลขาธิการ สํานักงาน กปร. 
2. นายโกวิทย เพงวาณิช ท่ีปรึกษา กปร. สํานักงาน กปร. 
3.    นางสุวรรณา พาศิริ สํานักงาน กปร. 
4. นายหทัย วสุนันท สํานักงาน กปร. 
5. รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา รองอธิการบดีฝายวิจยั 
6.  นางสาวปนเพชร สกุลสองบุญศิริ นักวจิัย 
7. ดร.สมศักดิ ์ บรมธนรัตน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
8. นายธงชัย ชูชาติพงษ ผอ.คบ.ลุมน้ําปากพนังตอนลาง 
9. นายจําเริญ นาคคง สถานีพัฒนาท่ีดิน 
10. นายปยะ วันเพ็ญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
11. นางฐปนยี ทองบุญ ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต 
12.  นายดินาด เพอสะและ อบต.เกาะเพชร 
13. นายอภวิัฒน เพชรสุด สนง.อุตสาหกรรมจว.นศ. 
14. นายธนากร รักธรรม สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 5 
15. นางสาวสุมารี ใสเพี้ย สถาบันทรัพยากรชายฝง มอ. 
16. นายบุญเลิศ หนูคูขุด นายก อบต.รามแกว 
17. นายสมโชค ณ นคร สนง.เกษตรนครศรีธรรมราช 
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18. นายณวิชัย จันทรแกว รองนายก อบต.เสือหึง 
19.  นางสาวภสัศรัณย บํานาญกิจ สํานักงานพาณิชยจงัหวัดนครศรีฯ 
20.  นางสาวอัจฉริย มัชฌิมาถิโร สํานักงาน ปจ.นครศรีฯ 
21.  นางจิต วงศสวัสดิ ์ ผูส่ือขาว สวท.นศ. 
22.  นายเทอดศักดิ์   ลักษณะหุต เจาหนาท่ีกองอํานวยการโครงการฯ 
21.  นายศุภชัย อักษรวงศ เจาหนาท่ีกองอํานวยการโครงการฯ 
23.  นายสัญญา ทองธุกิจ เจาหนาท่ีกองอํานวยการโครงการฯ 
24.  นายสุวัฒน เยาดุสิต เจาหนาท่ีกองอํานวยการโครงการฯ 
 
 
เร่ิมประชุม               เวลา   10.00  น. 

         เนื่องจาก ทานผูวาราชการจังหวดันครศรีธรรมราช   ติดภารกจิไดมอบหมายให           
นายสุนทร  ประทุมทอง รองผูวาราชการจงัหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1       เร่ือง     ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 

ทานผูวาราชการจังหวดันครศรีธรรมราช   ไดมอบหมายให  นายสุนทร  ประทุมทอง 
รองผูวาราชการจังหวดันครศรีธรรมราช  เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

  ประธานฯ กลาวรายงานตัว ตามคําส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี  2897/2550  
ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2550 มอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวดันครศรีธรรมราช  นายสุนทร  ประทุมทอง  
กํากับดแูลการปฏิบัติราชการหนวยงานตามแผน  และโครงการฯ ในดานสังคม และส่ิงแวดลอม รวมถึง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และขอบคุณผูมาเขารวมประชุมทุกทาน  
 
มติท่ีประชุม              รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2       เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี   1/2550 วนัท่ี 10 เมษายน 2550 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 

ฝายเลขาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2550ให
คณะอนกุรรมการแลว แตไมมีอนุกรรมการสงกลับมาแกไข  จึงขอรับรองรายงานการประชุม 
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มติท่ีประชุม              รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 1/2550 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
  ใหฝายเลขาฯ นําเสนอ สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 
 
อนุกรรมการและเลขานุการ     นายปริญญา  สัคคะนายก 
                                  สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว เม่ือป 2550 มีประเด็นการประสานงาน เกี่ยวกับ 
การกําจัดวัชพชื  ซ่ึงประธานอนุกรรมการคือผูวาราชการจงัหวัด ได สรุปไวในตอนตนวา    
                                   -  คลองขนาดใหญ  ให  กรมชลประทานดําเนินการ 
  -  คลองขนาดกลาง ให  องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีฯ ดําเนินการ      
                                   -  คลองขนาดเล็ก    ให  ทองถ่ินจังหวัดนครศรีฯ ดําเนินการ 
 ท่ีผานมาป 2550 คลองขนาดใหญ โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง ไดรับ
งบประมาณสวนหนึ่งมาดูแลแลว และฝายเลขาไดนําเสนอเร่ืองการแพรระบาดของวัชพืชซ่ึงนอกจาก
ผักตบชวาแลวยังมีผักกระเฉดดวย  ทางกองอํานวยการไดรวบรวมปญหาตางๆ เสนอใหคณะอนกุรรมการ
พัฒนาส่ิงแวดลอมฯ คิดหาแนวทางในการแกปญหา  และควบคุมการระบาดของวัชพชืดังกลาวแลว 
 การขับเคล่ือนการดําเนนิงานของคณะทํางานกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุม
น้ําปากพนังฯ ซ่ึงมีคําส่ังแตงต้ังโดยผูวาราชการจังหวัดนครศรีฯ โดยใหคณะทํางานสงแผน และผลการ
ดําเนินงานมาใหฝายเลขารวบรวมท่ีกองอํานวยการฯ  เพือ่สามารถใชประโยชนขอมูลรวมกันได และเพื่อ
จัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนนิงานในพ้ืนท่ีไปยงัคณะกรรมการบริหารโครงการ ซ่ึงมีหลาย
หนวยงานไดนําแผนและผลการดําเนินงานมาเสนอแลว 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 สรุปวา   ทานผูวาราชการจังหวัดนครศรีฯ ไดมอบภารกจิกันในการประชุมคร้ังท่ีแลว
วาคลองขนาดใหญ มอบให ผส.ชป.15 รับไปดําเนนิการ สวนคลองขนาดกลาง มอบใหองคการบริหารสวน
จังหวดันครศรีฯ ซ่ึงไดตั้งงบประมาณรองรับไวแลว และอบจ.พรอมแลวท่ีจะใหการสนับสนุน  สวนคลอง
ขนาดเล็กการขับเคล่ือนยังไมดีเทาท่ีควร  เพราะทางอบต.ยังไมรับทราบภารกิจของคลองขนาดเล็ก  
 
คุณเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต    (สรุปรายงานแทน)  ทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทางทองถ่ินจังหวัดไดงบสนบัสนุนเกีย่วกบัการกําจัดวัชพืช โดยไดดําเนินการชวงป 
2548-2549  แตมีปญหาเร่ืองงบประมาณลาชา   ทําใหการกําจัดวัชพืชมีปญหาเพราะมวีัชพืชหนาแนนเต็ม
คลอง  ไมสามารถดําเนินการได แตก็สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จโดย อบต. ในพ้ืนท่ี 
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 ขอใหทางทองถ่ินจังหวดันครศรีฯ เร่ิมตนใหมเพื่อจะไดขับเคล่ือนไปได โดยเชิญ 
อบต.ในพื้นท่ีท้ังหมด 32 อบต. 5 อําเภอ และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ มาประชุมคิดหาแนวทางในการนําน้ํา
มาใชประโยชนใหไดมากท่ีสุด โดยใหทองถ่ินจังหวดันครศรีฯ เปนเจาภาพ  สวนการรวบรวมปญหาดาน
ตาง ๆ ใหฝายเลขาฯ นําเสนอ 
 
คุณเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต   เจาหนาท่ีกองอํานวยการโครงการฯ 
 กลาวถึงภารกจิสําคัญท่ีสวนราชการตาง ๆ ไดดําเนินการในพื้นท่ีและ ไดนําสงแผน 
และผลการดําเนินงาน มาใหทางกองอํานวยการโครงการฯไดรวบรวม  กลาวโดยสรุปวาสวนราชการสวน
ใหญ ไดสงแผนและผลการดาํเนินมาใหแตยังสงใหไมครบทุกเดือน ขอใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของ กรุณาสง
แผน และผลการดําเนินงานในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ตอเนื่องกันทุกเดอืนดวย  กองอํานวยการโครงการได
จัดเก็บในรูปของแผน CD และ  WebSite : http://pncenter.com  ทุกหนวยงานสามารถดาวโหลดขอมูลได 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 

 ใหฝายเลขาฯ รวบรวมแผน และผลการดําเนินงาน ของอนุกรรมการตาง ๆ เปนเลม
ใหญ   แลวจัดสงให กปร.และคณะอนุกรรมการทั้งหมด เพื่อจะไดทราบความกาวหนา เพื่องานจะได
ขับเคล่ือนไปไดตลอดเวลา พรอมกับติดตามงานดานเอกสารไปดวย 
 
มติท่ีประชุม    รับทราบ ไมมีเร่ืองเพิ่มเติม 
ระเบียบวาระท่ี3        เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
โดย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

นายโชคชยั  คภะสุวรรณ   (แทน)  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จว.นศ. 

•     นําเสนอเกีย่วกับการประชุมในรอบป 2550  วามีการประชุมคณะอนุกรรมการ 
2  คร้ัง    คร้ังแรก เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2550   ประธานคือรองปลัดกระทรวงฯ  และเจาหนาท่ีกรมควบคุม
มลพิษเปนเลขานุการ ไดนําเสนอเกี่ยวกับการฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ําปากพนังป  2550-2555 มี 4 ยุทธศาสตร  
18 มาตรการ  38 โครงการ มีหนวยงานท่ีเกีย่วของ 15 หนวยงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 1   การสงวนอนุรักษฟนฟูสภาพนิเวศลุมน้าํปากพนังใหคืนความ     สมบูรณอยางมีระบบ 
ยุทธศาสตรท่ี 2   การสนับสนุนการใชทรัพยากรอยางบูรณาการและ ยัง่ยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 3   การควบคุมปองกันปญหามลพิษ และเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 4   การเสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางมีเอกภาพ 
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ผลจากการประชุม เนื่องจากงบประมาณ และระยะเวลาไมเหมาะสม  เห็นควรให
ทบทวนแผนงาน/โครงการ ท้ัง 38 โครงการ และนํามาพิจารณาในคร้ังตอไป 

•    การประชุมคร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี 21  ธันวาคม 2550   มีกรมควบคุมมลพิษเปน
ประธานอนุกรรมการ   หนวยงานที่นําโครงการไปทบทวนใหมไดนํากลับมา 18 โครงการ มีการเห็นชอบ
แผนเรงดวนของกรมปาไมคือโครงการปองกันไฟปาในชวงหนาแลงในพ้ืนท่ีปาพรุ โดยกรมปาไมขอ
งบประมาณ ไป 2 ลาน 1 แสน บาท เม่ือดําเนนิการแลวเสร็จ คณะอนกุรรมการจะจัดสงแผนการดําเนินงาน
ใหฝายเลขาฯ ของคณะกรรมการชุดใหญ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานทราบ 

•    ในสวนของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คณะทํางานชุดนี้มี
หนาท่ีจดัวางโครงการและจัดทําแผน ไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม  2550  เห็นวาควรนําแผนท่ี
คณะกรรมการชุดใหญทําไวมาเปนแผนแมบท โดยกําหนดเปนระยะเวลา 4 ป คือ 2552- 2555 

•    ปญหาส่ิงแวดลอมมีการพิจารณาปญหาเรงดวนคือ 
        -   ปญหาระดับน้ําในพืน้ท่ีปาพรุ  เปนหนาท่ีของสํานักบริหารพืน้ท่ีอนุรักษท่ี 5  
  -   ปญหาคุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนัง  และคลองสาขา แยกตามท่ีทานผูวาได

สรุปแนวทางไว 
 -  ปญหาการกดัเซาะชายฝง เปนหนาท่ีของกรมการขนสงทางนํ้าท่ี 4  
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 แผนงานท่ีกลาวมาทั้งหมดเปนแผนทางยทุธศาสตร ในทางปฏิบัติไดจัดทําแลวหรือยัง 
 
รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา      ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 ขอเสนอแนะ  ในทางปฏิบัตยิังไมไดประสานกันอยางเปนรูปธรรม และไมไดบูรณา
การรวมกัน  ควรจะต้ังหนวยงานหลักมาเปนศูนยขอมูล ทําหนาท่ีประสานงานกับกองอํานวยการฯ 
 
รองเลขาธิการ กปร.   ( นายปกรณ   สัตยวณิช)  
 สรุปวา 

1. แผนงานเรงดวนคืองานพัฒนาปาไมและฟนฟูนิเวศปาพรุ  งบประมาณไดรับการ
อนุมัติแลว จาํนวน 2.18 ลานบาท ขอปรับลดเปนบางรายการเพื่อความเหมาะสม    

2. การจัดโครงสรางองคกร ตองการใหกองอํานวยการโครงการฯ เปนศูนยกลางของ
ขอมูล  สามารถเช่ือมโยงขอมูลได  
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
  ทางจังหวดัคงตองประสานงานกับกองอํานวยการใหมากข้ึน 
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อนุกรรมการและเลขานุการ     นายปริญญา  สัคคะนายก 

  เพิ่มเติม  ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2551 จะมีการลงพื้นท่ีไปดูแผนงานท่ีทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไดนําเสนอ  คงไดรับทราบปญหา และขอมูลของราษฎรในพ้ืนท่ี 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
  แผนยุทธศาสตรท้ัง 4 ดานไดนําเสนอลงในแผนจังหวดัแลวหรือยัง 
 
นายโชคชยั  คภะสุวรรณ   (แทน)  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จว.นศ. 
 แผนยุทธศาสตรท้ัง 4 แผนยงัไมสมบูรณ  
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
  ตอไปทางจังหวัดจะจัดทําแผนเพ่ือจะจัดต้ังงบประมาณเอง เปนงบยุทธศาสตรเพื่อจะ
เสริมงบประมาณจาก กปร. 
 
มติท่ีประชุม    รับทราบ  
    

3.2 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชพี 
โดยเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายสุชม  สุขวิลัย      เกษตรและสหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช 
  กลาวรายงานตัว ใหท่ีประชุมทราบ  และกับรายงานแผนการพัฒนาท่ีผานมา กับแผน
ท่ีจะดําเนินการในปตอไป 
       แนวคิดในการแบงพื้นท่ีเนนหนักการพฒันาเปน 6 เขต 

1. เขตปลูกขาวเพื่อการคา 
2. เขตปลูกขาวเพื่อการบริโภค 
3. เขตปลูกปาลมน้ํามัน 
4. เขตปลูกยางพาราและไมผล 
5. เขตปาไม 
6. เขตเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
o งบประมาณป 2550 ใชไปประมาณ  105.92 ลานบาท โดย  กรมชลประทานใชไป  

41.9 ลานบาทเศษ และกรมพฒันาท่ีดินใชไป 39.98 ลานบาทเศษ  
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o   งบประมาณป 2551ไดรับมา  163.55 ลานบาท   การปรับเปล่ียนอาชีพเม่ือป 2549  
ใชงบประมาณไป  332 ลานบาท  พื้นที่ 3700 ไร เกษตรกร  3,700 ราย  มีเกษตรกรตองการปรับเปล่ียนอาชีพ
เพิ่มจํานวน 812 ราย  งบประมาณ  57  ลานบาท  ซ่ึงงบประมาณในสวนนี้ยังไมไดรับการจัดสรร  ขอใหทาง
กรมดําเนนิการ ท่ีสามารถดําเนินการไดประมาณ 5.77 ลานบาท มีอยู 2 กรมท่ียงัไมไดแจงยอด คือกรม
วิชาการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวง ป 2552-2556 เปนแผนแมบท ตอนนี้อยูระหวางรางแผน
มีจํานวน  1,184  โครงการ งบประมาณ  2,014.74 ลานบาท  แบงเปน  2 พื้นที ่
 1.  พื้นที่นํารอง ใชเวลา  3  ป   คือป 2552-2554    
       มีจํานวน  414 โครงการ   งบประมาณ 790.3 ลานบาท   
 2.  พื้นที่ท่ัวไป  ใชเวลา   5  ป   คือป  2552-2556 
       มีจํานวน  770 โครงการ งบประมาณ  1,224.39  ลานบาท 
 งบประมาณอยูระหวางรางแผน  สามารถเพ่ิมเติมไดหรือไมข้ึนอยูกับการพิจารณาของ
กรรมการชุดใหญของกระทรวงฯ 
 
ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ จว.นศ.        ( นายณรงค  ศิริกุล )      
  การพัฒนาอาชีพเร่ิมดําเนนิการต้ังแตป 2537  เปนการดําเนินการแบบบูรณาการ แผน
ท่ีดําเนินการในชวงแรกไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก กปร  สวนป 2540-2544  กระทรวงเกษตรไดจัดทํา
แผนแมบทฉบับแรกข้ึน และใน ป 2545-2549 ไดจัดทาํแผนแมบทฉบับท่ี 2 แลวเร่ิมมีการประชุมองคกร
ชุมชนตาง ๆข้ึนในป 2549   เพื่อรับฟงปญหา และหาแนวทางในการสงเสริมดานอาชีพ ซ่ึงไดรับการตอบรับ
เปนอยางด ี  แตในป   2550 - 2551   เสนอไปเขตเดียว คือเขตปลูกขาวเพื่อการคา    ไดกําหนด พื้นท่ีนํารอง 
5 จุด มี 10 ตําบล  ดําเนินการมา 2 ปการพัฒนาจะเนนเร่ืองขาวเปนหลัก โดยมีศูนยขาวชุมชน  
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 

              ไดสรุปวาการพัฒนาอาชีพมีการปรับแผนมาแลว 2 คร้ัง คือ ป 2540-2544 และป 2545-
2549 มีการแบงเขตพ้ืนท่ีการพัฒนาเปน 6 เขต โดยความเห็นชอบของประชาชนในพืน้ท่ี แตแผนในป 2550-
2551ซ่ึงเปนแผนท่ี 3 จะเนนเร่ืองเขตปลูกขาวเพื่อการคาเพียงอยางเดียว โดยกําหนดเปนพื้นท่ีนํารอง กับ
พื้นที่ท่ัวไป เพือ่จะไดดําเนนิไปในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากการขับเคลื่อนท่ีไมประสบผลสําเร็จ เกิดจากไม 

 มีหนวยงานหลักในการดําเนินการ และตอนน้ีรัฐบาลจะเนนเร่ืองการปลูกปาลมดวย ถามีพื้นท่ีเหมาะกับการ
ปลูกปาลม ก็ควรจะเพิ่มผลผลิตปาลม ตามนโยบายของรัฐบาล 
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 ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ จว.นศ.           ( นายณรงค  ศิริกุล )      
 เพิ่มเติม    อนุกรรมการพัฒนาอาชีพไดมีการแตงต้ังคณะทํางานเพิ่มเติมข้ึนมา ตาม
คําส่ังท่ี 02/2550 (ในสวนท่ี 3 ของเอกสารประกอบการประชุม) คณะทํางานชุดนี้ทานผูตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน มีท้ังภาคเกษตร  และนอกภาคเกษตร สําหรับภาคเกษตรไดมีการ
ประชุมเม่ืออาทิตยท่ีผานมา 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 เสนอแนะฝายเลขาฯ  การตั้งคณะฝายอํานวยการ และคณะทํางานกองอํานวยการฯ    
ไวเดิมจํานวน  5  คณะ ซ่ึงกบัคณะทํางานของอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ  2  คณะทํางาน      และคณะทํางาน
ของอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอม     คณะทํางานท่ีแตงต้ังใหม คงเหลือเพียงคณะทํางานดานติดตาม
ประเมินผล และคณะทํางานดานประชาสัมพันธโครงการใหฝายเลขาฯ  พิจารณานําเสนอในสวนของการ
ปรับเปล่ียนคณะทํางานกองอํานวยการ ดวย 
 
แรงงานจังหวัดนครศรีฯ       ( นายนิกร นําภานนท) 

               กลาวถึงการปลูกปาลมตองการใหฝายเลขาฯขยายความกาวหนาวาดําเนินการไปแลว
อยางไรบางเพราะปริมาณปาลมมีไมเพียงพอกับความตองการและประชาชนก็ใหความสนใจ  
 
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ   (นายสุชม   สุขวิลัย)  
                                         การปลูกปาลมแบงออกเปน 3 วิธีการ 

1. การปลูกปาลมเพื่อพลังงานทดแทน เปนนโยบายของรัฐบาล 
ใหเกษตรกรปลูกปาลมโดยใชเงินทุนจาก ธกส.  (อยูระหวางดําเนินการ) 

2. การปลูกปาลมในเขตพืน้ท่ีลุมน้ําปากพนัง ตอนนี้ดําเนนิการตามแผนแมบท ซ่ึง
กําหนดไวอยางนอยปละ 5,000 ไร มีงบของกรมสงเสริมการเกษตรปละ 500 ไร 
(อยูระหวางดําเนินการ) 

3.    การปลูกปาลมในสหกรณการเกษตร ท้ังในและนอกเขตลุมน้ําปากพนัง ใชสินเช่ือ 
จากสหกรณการเกษตร        (ในปนี้กําลังกาํหนดเปาหมาย)  

 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 

        กลาวถึงการปลูกปาลมวาสวนใหญจะเนนในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง และเงินทุนจาก 
ธกส.เปนหลัก ไดสอบถามถึงพื้นท่ีของการปลูกปาลม 
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 นายณรงค  ศิริกุล      ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ จว.นศ. 
 พื้นที่ท้ังหมดมีประมาณ  5 แสนไร ไมรวมพื้นท่ีพรุ  และสามารถปลูกปาลมได
ประมาณ 2 แสนไร 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
                                  สรุปวา มีพื้นท่ีมากพอท่ีจะสามารถปลูกปาลมได 
 
รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา      ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

  กลาวถึงพื้นท่ีวามีพื้นท่ีในโซนน้ําจืด  น้ําเค็ม มีแผนงานใหความชวยเหลือ สวนพื้นท่ี
น้ํากรอยหายไปไหน มีแผนใหความชวยเหลือหรือไม เชนพื้นท่ีปลูกไรจาก      
 
ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ จว.นศ.       (นายณรงค  ศิริกุล )      

  ไรจาก เปนพืชท่ีทํารายไดใหเกษตรและเขตน้ํากรอยก็ยังมีอยูสองขางลําคลองซ่ึง
กระทรวงเกษตรฯ ก็ยังใหความสนใจอยู 
 
ผูแทนจังหวัดสงขลา     ( นายณฤทธ์ิ  บุญชม ) 

        เขตพ้ืนที่การปลูกปาลมในจังหวดัสงขลา อยูท่ีอําเภอระโนด เม่ือป 2549 ไดลงพื้นท่ี
การปลูกปาลมไป 400 กวาไร โดยกรมพัฒนาท่ีดิน และมีแผนในป 2551 ซ่ึงกําลังของบประมาณจากกรม
พัฒนาท่ีดิน 
 
มติท่ีประชุม             รับทราบ 
 

3.3 ผลการดําเนินงานโครงการหนวยความเปนเลิศลุมน้ําปากพนัง 
โดย สถาบันทรัพยากรชายฝง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
( เนื่องจากเปนเร่ืองตอเนื่อง   ขอสรุปพรอมกันในวาระท่ี 4.3 ) 

รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา      ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
       กลาวถึงปญหาในการปรับเปล่ียนอาชีพเกดิจากการขาดสมดุลในระบบนิเวศ ซ่ึงขอมูล

และเหตุผลเปนจุดสําคัญท่ีใชในการวิจัยเพื่อนําไปสูการพริกฟนความสมบูรณแบงปนความพอเพียง จึง
จําเปนตองสรางฐานขอมูลความรูนําไปสูการพัฒนา ซ่ึงมีหลายหนวยงานท่ีดําเนนิการในเชิงปฏิบัติการ   แต
ควรจะมีศูนยประสานองคความรู เชิงวิชาการ เพื่อบูรณาการขอมูล โดยเร่ิมจาก การสังเคราะหชุดวิจัย ลําดับ
ปญหาตาง ๆ   และนําเขาสูโครงการวิจัย 
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
  สรุปวาฐานขอมูลท้ังหมดทางดานเชิงวิชาการ อยูท่ีมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงไดแบง

การวิจยัออกเปน 3  ทาง 
- ตัวช้ีวดัทางเศรษฐกิจ 
- ตัวช้ีวดัทางสังคม 
- ตัวช้ีวดัทางทรัพยากรธรรมชาติ  

 
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ   (นายสุชม   สุขวิลัย) 

  เสนอแนะ   เกษตรกรไมตองการปรับเปล่ียนการดํารงชีวติตองการจะทํานา ซ่ึงเด็กรุน
ใหมคงไมมีหรือมีนอยมากที่จะทํานา  ในอนาคตคงจะหมด  

   วิธีแก    ก็คือ ควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํานา โดยใหองคกรรวมตัวกนัปรับกิจกรรมการ
ทํานาใหม โดยกิจกรรมใดท่ีเกษตรกรไมสามารถทําได กใ็หรวมกลุมกนัทําโดยภาครัฐจะสนับสนนุ
เคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ ท่ีทันสมัย เช่ือวาจะสามารถรักษาอูขาว อูน้ําไวได ดังพระราชดําริ 

 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 ฝากเร่ืองดังกลาวไวกับ รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา เพื่อคิดหาแนวทางดวย 
 
แรงงานจังหวัดนครศรีฯ     ( นายนิกร นําภานนท) 

  ฝากแนวคดิ   จังหวดัสุพรรณบุรีสามารถทํานาไดปละ  4  คร้ัง แตไมแนใจวาลุมน้ําปาก
พนังมีน้ําเพยีงพอท่ีจะทํานาไดมากนอยเพยีงไร 

 
มติท่ีประชุม           รับทราบปญหา 

 
ระเบียบวาระท่ี 4     เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 ขั้นตอนวิธิปฏบิัติการดําเนนิงานโครงการยอย สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ํา
ปากพนงั โดยขอสนับสนุนเงินงบประมาณจาก กปร. 

คุณเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต   เจาหนาท่ีกองอํานวยการ 
          สืบเนื่องจากแผนแมบทตาง ๆ และแผนงานประจําปท่ีแปลงจากแผนแมบท พื้นท่ีสวน

ใหญมีการขอรับการรับการสนับสนุนงบประมาณ 2 แหลง คือ  แบบ Functionและ Area Based  แตมี
โครงการบางประเภทท่ีเปนโครงการเรงดวนและมีความจําเปนตองใชงบประมาณ ในการจัดการพืน้ท่ีให
ทันเวลาตามความตองการ กจ็ะมีแนวทางท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากงบกลางไดคือตองเปนโครงการหรือ
งบประมาณท่ีมีการบูรณาการหลายหนวยงานมีเปาประสงคเดียวกนั และราษฎรตองมีความพรอมและมี
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สวนรวมในทุกข้ันตอน  ทาง กปร.ก็สามารถใหการสนบัสนุนได เพื่อความเหมาะสม  และไมใหมีการ
ซํ้าซอนของโครงการในลุมน้ําปากพนัง จงึควรเสนอโครงการผานอนุกรรมการชุดหนึ่งชุดใด ในสามชุด
พิจารณาใหความเห็นกอนทีจ่ะสงโครงการให กปร.นําไปพิจารณา 
 
รองเลขาธิการ กปร.   ( นายปกรณ   สัตยวณิช)  
  เพิ่มเติม โครงการของกรมปาไม กับโครงการกรมอุทยาน ท่ีผานคณะอนุกรรมการ
ส่ิงแวดลอมพจิารณาแลวและเปนโครงการเรงดวน ก็จะใหการสนับสนุน 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
                               เสนอแนะ แผนการดําเนินงานทุกแผนตองรีบสงต้ังแตตนป  เพราะถาเดือน มีนาคม นี้
สวนราชการตาง ๆ ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ยังไมไดกอหนี้ผูกพนั   งบประมาณจะถูกสงกลับทาง
ระบบ GF หมด   
 
มติท่ีประชุม            รับทราบ 

 
4.2 โครงการใหความชวยเหลือพื้นท่ีปาจาก ต.ขนาบนาก 

(เสนอโดย โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนงัตอนลาง) 

ผูอํานวยการโครงการสงน้ําฯลุมน้ําปากพนังตอนลาง      ( นายธงชัย    ชูชาติพงษ ) 
โครงการนี้เปนโครงการท่ีของบประมาณจาก กปร. คือโครงการใหความชวยเหลือใน

พื้นที่ปาจาก ต.ขนาบนาก จังหวัดนครศรีฯ  ปญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากการกอสรางแนวคันแบงเขตน้ําจดื-
น้ําเค็ม คือ 

•      พื้นที่ปาจาก ต.ขนาบนากมี ประมาณ 4,000 ไร  หลังจากมีการกอสรางคันแบงเขต
น้ําจืด-น้ําเค็มแลวทําใหแยกพืน้ท่ีออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีอยูในพ้ืนท่ีน้าํจืด และสวนท่ีอยูในพ้ืนท่ีน้าํเค็ม 
ลักษณะของการใหความชวยเหลือคือพยายามสรางพื้นท่ีน้ํากรอยใหเกดิข้ึน  แตก็ถูกน้ําเค็มรุกลํ้าตลอดท้ังป 
 แนวทางการใหความชวยเหลือ    คือการสรางทอระบายน้ําตาง ๆ ตามแนวคันแบงเขต
น้ําจืด-น้ําเค็ม  เพื่อปองกันความเค็มท่ีมีมากเกินไป  หลังจากไดสอบถามชาวบานถึงปญหาของปาจากพบวา
มีเฉพาะชวงเดอืน ม.ค.-มี.ค. เทานั้นท่ีน้ําเค็มจัด งบประมาณท่ีขอในคร้ังนี้ประมาณ 6.5 ลานบาท 
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รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา    ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 เพิ่มเติม    โดยภาพรวมเหน็ดวยกับโครงการน้ี เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน
นั้นยดึการปลูกจาก โดยไมมีการปรับเปล่ียนอาชีพ การบริหารจัดการน้ําจึงควรใหสอดคลองกัน โดยให
ชาวบานมีสวนรวมในการเปด-ปดเอง เพือ่ใหไดประโยชนตามท่ีตองการ   

 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
  จากตองการน้าํกรอย  ชาวบานมีแนวโนมจะขยายพ้ืนท่ีหรือไม 

 
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําฯลุมน้ําปากพนังตอนลาง      ( นายธงชัย    ชูชาติพงษ ) 
 เพิ่มเติม       ไดมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของเกษตรกรแลว   ปรากฏวา
เกษตรกรไมตองการขยายพ้ืนท่ี  แตจะแบงพื้นท่ีเปน 3 แหง 

- ตอนบนของประตูระบายน้ําเสือหึงจะเปนพื้นท่ีน้ําจดื 
- ตอนลางลงมาจะเปนน้ําเค็ม 
- มีพื้นที่น้ํากรอยสวนหนึ่ง เปนปาจาก 
วิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน จะเปนแบบเกื้อกูลซ่ึงกนัและกนั มีท้ังความตองการ

พื้นที่น้ําจดื  ความตองการพืน้ท่ีน้ําเค็ม   และความตองการพื้นท่ีน้ํากรอย ซ่ึงตองใชอาคารบังคับน้ําอยางงาย   
คือถามีน้ําเค็มปกติก็จะเปดตามปกติ  แตถาน้ําเค็มมากกจ็ะปดกัน้ รอจนกวาน้ําทะเลจะลง หรือมีฝนมาเติม
ใหกลับคืนสูภาวะน้ํากรอย 

 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 ตอนนี้ จากราคาแพงมาก 
 
คุณปยะ   วันเพ็ญ      เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เพิ่มเติม  การใชพื้นท่ีของตาลจากเปนเร่ืองของปจจัยของน้ํา     ซ่ึงไมสามารถควบคุม
ไดท้ังหมด    เพราะพ้ืนท่ีบริเวณนั้นมีการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีท้ังความตองการน้ําจดื-น้ําเค็ม  และความ
ตองการน้ํากรอย ควบคูกนัไป  ควรใชภูมิปญญาชาวบาน โดยการชวยเหลือกันในหลายๆ ฝาย 

 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 การแกไขคือการสรางทอระบายน้ํา โดยของบประมาณ 
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รองเลขาธิการ กปร.   ( นายปกรณ   สัตยวณิช)  
   ขอเสนอแนะ   จากสภาพปญหาดังกลาวเหน็ดวย และขอสนับสนุนงบประมาณ สวน

ปญหาดานเทคนิคการควบคุมเร่ืองน้ํากรมชลประทานสามารถทําได  ปญหาดานระบบนิเวศเกี่ยวกับเร่ืองดิน 
ขอใหหนวยงานท่ีเกีย่วของเขามาใหความชวยเหลือดวย 
มติท่ีประชุม            รับทราบ  และเหน็ควรสนับสนุนโครงการ 

 
4.3 โครงการพฒันาขีดความสามารถขององคการปกครองสวนทองถ่ินในโครงการ

พัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนงั อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 (เสนอโดย สถาบันทรัพยากรชายฝงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
คุณปยะ   วันเพ็ญ      เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  จากการที่สถาบันไดดําเนินการภารกิจดังกลาวมาต้ังแตป 2548 โดยไดดําเนินการ
ขับเคล่ือนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพและรายได โดยมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนในพืน้ท่ี ประกอบดวยการดําเนนิงาน 7 กลุม ดังนี ้  

1. กลุมบริหารจดัการน้ําในพ้ืนท่ีน้ํากรอย 
 กิจกรรมหลัก -  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได 
  -  การจัดการระบบนิเวศปาจาก 
  -  การจัดการลําคลองและระบบการสูบน้ํา 
 2.   กลุมการจดัการน้ําพืน้ท่ี MD7 และ MD8 ชะอวด-แพรกเมือง 

 กิจกรรมหลัก          - การจัดทําขอตกลงบริหารจัดการน้ํารวมกับหนวยงาน
ชลประทานโดยใชทักษะการส่ือสารเจรจา และขอมูลเชิงพื้นท่ีประกอบการตัดสินใจ 

                           -  การจัดทําโครงการระดับทองถ่ิน   เพื่อนํามาตราการไปสูการ
ปฏิบัติ 

 3.   การบริหารจัดการน้ําพืน้ท่ี  MC1 
 กิจกรรมหลัก -  การบริหารจดัการน้ํารวมกบัหนวยงานชลประทาน 
  -  การจัดการลําคลองและระบบการสูบน้ําพื้นท่ี MC1 
  -  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายไดของชุมชน 
 4.  กลุมพื้นท่ีพรุ 

 กิจกรรมหลัก        - การพัฒนารูปแบบใหมของผลิตภัณฑกระจูด ผลิตน้ําหอมระเหย
จากใบเสมด็ และพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากแปงสาคู 

  -  การจัดการระบบนิเวศปาพรุ 
  -  การบริหารจดัการน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศพรุ 
 5.  พื้นที่การจดัการลําคลองและวัชพืชน้ํา 
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 กิจกรรมหลัก -  การบริหารจดัการลําคลองท่ีมีผักตบชวาและวัชพืชน้ํา 
  -  การนําผักตบชวาและพืชน้ําไปใชประโยชน 
  -  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได 
 6.  พื้นที่บริเวณ ปตร.อุทกวภิาชประสิทธิ 
 กิจกรรมหลัก -  การบริหารจดัการพื้นท่ีประกอบอาชีพประมง 
  -  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายไดของชาวประมง 
 7.  พื้นที่ชายฝงโซนน้ําเค็ม/อาวปากพนัง 
 กิจกรรมหลัก -  การจัดการพืน้ท่ีประกอบอาชีพประมง 
  -  การจัดการระบบนิเวศชายฝง 
  -  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได    

             การเสริมหนวยงานทองถ่ินเปนการสรางเครือขายการทํางานลุมน้ําของ อบต. ทองถ่ิน
และชุมชนโดยใชเคร่ืองมือในการพัฒนาชีวิตและรายได  ในพ้ืนท่ีน้ํากรอย มีการจัดการน้ําและการเพิ่มมูลคา   
ท่ีสําคัญจะดูแลระบบนิเวศปาจากไดอยางไรบทบาทสําคัญอยูท่ีทองถ่ิน 
 
ดร.สมศักดิ์  บรมธนรัตน    ตัวแทนมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
 เพิ่มเติม 

 สถาบันทรัพยากรชายฝงมีบทบาทในการขับเคล่ือนเพื่อพฒันาขีดความสามารถ
ของทองถ่ิน และผสมผสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานรัฐกบัทองถ่ิน  โดยการสนับสนุนองค
ความรู  เทคนคิ  วิธีการ  และอํานวยความสะดวกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการมสีวนรวมของชุมชนท่ีมี
ความแตกตางกันในแตละพืน้ท่ี 

 การทํางานรวมกับภาครัฐ ในป 2551 การใช อบต. เปนฐานเคร่ืองมือในการบูรณา
การ  วธีิการคือทําอยางไรให อบต. สามารถดําเนินงานภารกิจในพ้ืนท่ีอยางเขมขนและตระหนักถึงภารกิจท่ี
จะตองเปนแกนหลักในการสรางอาชีพและรายไดใหแกชุมชน 

  แนวโนม   อีก 10 ป ขางหนา ทองถ่ินตองเปนเจาของเร่ืองในการบริหารดําเนินการ  
สวนขาราชการสวนภูมิภาค และสวนกลางจะเปนเพียงผูเขามารวม 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
  ไดสอบถามฝายเลขาฯวา อบต.ไดเขามามีสวนรวมกับลุมน้ําปากพนังอยางไรบาง 
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อนุกรรมการและเลขานุการ     นายปริญญา  สัคคะนายก 
  อบต. ไดเขามามีสวนรวมในดานการประชาสัมพันธ  มีการรับทราบขอมูลปญหาของ

พื้นที่  การใหขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน โดยทางกองอํานวยการโครงการฯ  ไดจัดมุมประชาสัมพันธ และ
ตูรับเร่ืองไว ณ ท่ีทําการองคการปกครองสวนทองถ่ิน 

 
นายณรงค  ศิริกุล      ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ จว.นศ.      
 ขอเสนอแนะ  การทํางานรวมกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน สืบเนื่องจากในสวน
ของอบจ. มีแผนปฏิบัติการซ่ึงเกษตรและสหกรณ จว.นศ.เปนคณะกรรมการในชุดนีด้วย จากการประชุมมี
ผูทรงคุณวุฒิในท่ีประชุมไดยกประเด็นมาวา งบประมาณของทองถ่ินโดยเฉพาะอบจ.ใหการสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพคอนขางนอย และในท่ีประชุมก็ไดปรึกษากัน โดยทางเกษตรและสหกรณ จว.นศ. ไดเสนอวา
ควรจะมีเวทีพดูคุยระหวางทองถ่ินกับสวนกลางและสวนภูมิภาค ท่ีทําเร่ืองการพัฒนาอาชีพอยูในขณะนั้น 
ทานนายกวฑิรูยก็เหน็ดวย ไดมีขับเคล่ือนโดยการ จดัประชุมประชาคมทองถ่ินในวนัท่ี 28 – 29 ก.พ. 51 ท่ี
อําเภอลานสกา โดยทองถ่ินเปนเจาภาพ  ซ่ึงไดรับประโยชนกันหลายหนวยงาน   ในภาคเกษตรจะใชเกษตร
อําเภอประสานงานระดับอําเภอ และระดับจังหวดัใชเกษตรและสหกรณจังหวัด   เปนตัวประสาน ซ่ึงใน
ทองถ่ินปญหา คือขาดบุคลากรและนกัวิชาการ ซ่ึงทาง อบท.ก็สงเสริมงบประมาณไปแลว แตขาดคนติดตาม
งาน ทางเกษตรและสหกรณ จว.นศ. ก็รับท่ีจะดแูลให  สวนนอกภาคเกษตร ทางพัฒนาชุมชนเปนผู
ประสานงาน ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะเปนไปได โดยไดประสานกับกองแผนงานของ อบจ.แลว 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 ขอคิดเห็น   เพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอนของโครงการ และเพื่อความตอเนื่อง และยั่งยนื
ของโครงการขอให ม. สงขลานครินทร โดยอาจารยสมศักดิ์ ฯ  ใหเสนอแผนงานโครงการฯ นี้มา โดยผาน
คณะอนกุรรมการประสานการดําเนินงานชุดนี้  แลว นํามติท่ีประชุมไปประสานงาน กับกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน เพราะบางเร่ืองทองถ่ินอาจใหการสนับสนุนหรือทํารวมกันได 
 
รองเลขาธิการ กปร.   ( นายปกรณ   สัตยวณิช)  
 ขอเสนอแนะ    เพื่อใหเขาระบบสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  กอนท่ีจะมีการ
ประชุมรวมกบักรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน   ควรจะมีคณะทํางานชุดเล็ก ประมาณ 3-4 หนวยงาน 
เขามากล่ันกรองขอเสนอแผนงานในแตละโซนของ ม.สงขลานครินทร กอนเพื่อความเหมาะสม  และนําขอ
ยุติท่ีไดไปพิจารณารวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน อีกคร้ัง  สวนเร่ืองงบประมาณ สามารถใช
งบ Function ของจังหวดั หรือ งบประมาณจาก กปร. และ งบประมาณจากกรมสงเสริมฯ ก็ไดเพือ่ความ
ตอเนื่องในการดําเนินงาน เพราะปญหาเกดิจาก ความไมตอเนื่องของงบประมาณท่ีจดัใหกับ อบท. ตอนนี้
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รัฐบาลไดมอบหมายงานให อบท.ดําเนินการหลายอยาง เชน สาธารณสุข  การศึกษาดานตาง ๆ ฯลฯ  แตยัง
ขาดความพรอมของบุคลากร 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 ฝากให มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ    ชวยพจิารณาความเหมาะสมดวย และอยาลืมใส
สมาชิกสภาผูแทนดวยเพราะ สามารถเสนอของบประมาณสวนหนึ่งจากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน เพื่อจะไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน เพราะมีงานวจิัยในพ้ืนท่ีอยูมาก 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นควรตั้งคณะทํางานชุดหน ึ่งข้ึนมาวางกรอบ และพิจารณากล่ันกรอง
แผนงานท่ีเสนอผานอนุกรรมการประสานการดําเนนิงาน และใหม.สงขลานครินทร ทบทวนโครงการโดย
เรงประสานกล่ันกรองกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเกีย่วของ อีกคร้ัง 
 
 4.4  โครงการประชาสัมพนัธ 
 (เสนอโดยประชาสัมพันธจงัหวัดนครศรีธรรมราช) 
 
นางอุไรวรรณ  สุภาแดง     (แทน)    หัวหนาสํานักงานจงัหวัดนครศรีฯ 
 แผนประชาสัมพันธ ระดับพื้นฐาน 

1. การใหความรูในรายการวิทยุกระจายเสียง 
2. การผลิตสารคดีเพื่อเผยแพรผลงาน 
3. การเผยแพรขาวสารอยางตอเนื่อง  
4. การจัดประกวดภาพถาย / วาดภาพ / สุนทรพจน / เรียงความ 
5. การจัดกจิกรรมส่ือมวลชนสัญจร จะนําส่ือมวลชนลงพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯจัด

กิจกรรมแบบ ฉ่ิง ฉาบ ทัวร  
 กิจกรรมท่ี 1-3  ใชงบปกติ 
 กิจกรรมท่ี 4-5   จะของบสนบัสนุน ประมาณ 120,000 บาท 
 
นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต    เจาหนาท่ีกองอํานวยการโครงการฯ 

           ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีฯได เสนอโครงการท่ีกองอํานวยการฯแลว และหากไมมี
โครงการ/งบประมาณเพิม่ สามารถใชงบประมาณรวมกบักองอํานวยการฯไดเลย 
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  (แทน)  ประธานอนุกรรมการ 
 โครงการของประชาสัมพันธจังหวัดใหใชงบประมาณของจังหวดัได 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ และใหโครงการประชาสัมพันธเสนอขอใชงบประมาณของจังหวดั 
 
ระเบียบวาระท่ี 5        เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 5.1  คณะ กปร. ประชุม/ตดิตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

รองเลขาธิการ กปร.   ( นายปกรณ   สัตยวณิช)  
 เม่ือวันท่ี  9  สิงหาคม  2550  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริในเร่ือง
การแกไขปญหาดินเปร้ียว  และดินเค็มนัน้จะประสพผลสําเร็จได จะตองบูรณาการอยางจริงจัง  ซ่ึงตอมา     
ฯพณฯนายอําพล  เสนาณรงค  ไดจัดประชุมแนวทางการดําเนินงานสนองพระราชดําริดังกลาว โดยสรุปวา
ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมกันดําเนินการและควรแตงตั้งคณะทํางานข้ึนมาเพื่อรวมกันทํางานสนอง
พระราชดําริโดยเรงดวน 

 ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
  เห็นควรแตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหาดนิเปร้ียวและดนิเค็มข้ึน โดยใหกรมพัฒนา
ท่ีดินเปนฝายเลขานุการเนื่องจากสามารถนําความรูในเร่ือง “แกลงดิน” เพื่อแกไขปญหาดินเปร้ียวของศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวัดนราธิวาส มาดําเนินการไดเลยและหนวยงาน
อ่ืน ๆ เปนฝายสนับสนุนซ่ึงคณะทํางานชุดนี้มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทางเปาหมาย และพื้นท่ี
ดําเนินการใหทันในปงบประมาณ 2551 ท้ังนี้ หากท่ีประชุมเห็นชอบจะใหกองอํานวยการฯจดัทํารางคําส่ัง
คณะทํางานใหผูวาราชการจังหวดันครศรีธรรมราชลงนามจัดประชุมเพื่อเรงรัดการดําเนินงานตอไป 
 สําหรับแนวทางในการดําเนนิการ  อาจทําโดยการกําหนดพื้นท่ีเพื่อทําการศึกษา
ทดลองดวยวิธีการตาง ๆ ตัวอยางเชน   บานเนินธัมมัง  มีพื้นที่กรมชลประทานเขาไปจัดระบบน้ํา และ
หนวยงานตาง ๆ เขาไปพัฒนาแลวเปนพืน้ท่ีหนึ่งท่ีควรพิจารณาโดยใหราษฎร เขามามีสวนรวมดาํเนินการ
ตั้งแตแรก 
 
นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต    เจาหนาท่ีกองอํานวยการโครงการฯ 
  แผนการดําเนนิงานในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนงั  มีหลัก ๆ อยู 2 ทาง คือ  

1. แผนการใชงบปกติของหนวยงานในพ้ืนท่ี เปนการพัฒนาแบบปกติ  
2. แผนเรงรัดการพัฒนา  เนื่องจาก เปนพืน้ท่ี ๆ ไดรับผลกระทบ และตองการความ

ชวยเหลือเรงดวนเฉพาะ  ซ่ึงจะมีการจดัทํา  แผนแมบทโดยจะมีอนุกรรมการหลัก ๆ มี 2 อนุกรรมการ คือ 
อนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอม กับอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ  ซ่ึงอยูในชวงการพจิารณาแผนแมบทหลัก ใน
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สวนของอนุกรรมการประสานการดําเนินงาน  จะใชแผนแมบทจากอนุกรรมการท้ัง 2   มาแปลงเปน
แผนปฏิบัติการของหนวยราชการสวนภูมิภาค และ อนกุรรมการชุดนี้ตองชวยกนัประสานงาน  ผลักดันให
สามารถดําเนินการไปไดบรรลุเปาหมาย   และชวยแกไขปญหาตาง ๆ  เพราะการปฏิบัติงานในพ้ืนทีย่ังขาดผู
ส่ังการเฉพาะ     หรือผูมีอํานาจในการบูรณาการของหนวยงาน  

  กองอํานวยการฯ   เปนศูนยกลางท่ีจะรับประสานงานหรือถายทอดการดําเนินงานของ
แตละอนุกรรมการ  มีบทบาทหลักในการประสานบูรณาการ  เพื่อสนบัสนุนองคความรู ขางสาร และอ่ืน ๆ 
เชน ระบบเครือขาย  หองทํางาน  หองประชุม   ใหทุกหนวยงานสามารถเขาไปใชประโยชน เพื่อสามารถ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง ฯ  ประสบความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว ขอใหทุกหนวยงาน
เขาไปใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี  
 
อนุกรรมการและเลขานุการ     นายปริญญา  สัคคะนายก 
 เพิ่มเติม 

o กองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ เปนศูนยรวมขององคความรู
ตาง ๆ  ทุกหนวยงานสามารถเขามาใชประโยชนไดเต็มท่ี 

o กองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ จะเปล่ียนช่ือเปนศูนย
อํานวยการประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง จะมีการปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงาน  และ
คณะทํางานอีกคร้ัง 

 
มติท่ีประชุม              รับทราบ และหนวยงานท่ีเกีย่วของรับไปดําเนินการ 
 

         ประธานกลาวขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ปดการประชมุ      เวลา   12.40  น. 

                                                                                                   ผูจดรายงานการประชุม 
                                                  (นายเทอดศักดิ์    ลักษณะหุต)  
                                                        นายชางชลประทาน 7                   

    
          

                                                                                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายปริญญา   สัคคะนายก) 
                                 ผูอํานวยการกองอํานวยการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง ฯ 
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