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รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ครั้งที่ 1/2551
วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมศรีปราชญ ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูมาประชุม
1. ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสุนทร ประทุมทอง รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)
2. รองอธิบดี ที่ไดรับมอบหมาย
(นายกําธร ตันเจริญ)
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายวิทยา สุขแกว)
4. ผูอํานวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 4
(พ.ต.พัทธพล โรจนวิภาค )
5. ผูกํากับตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42
(พ.ต.ท.สมนึก เกื้อมา)
6. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
(พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแกว )
7. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15
(นายกําธร ตันเจริญ)
8. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
(นายวรรณะ ทรัพยมี)
9. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
(นายไพศาล หะยีสะแม )
10. ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการพื้นที่อนุรกั ษที่ 5
(นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง)
11. เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสุชม สุขวิไล)

ประธานอนุกรรมการ
(แทน)
รองประธานอนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
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12. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสุพกั ตร จิรวงศสวัสดิ)์
13. ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายบุญสง รัตนพร)
14. ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
(นายจรัญ ชูนาค)
15. เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสมนึก เหมมณี)
16. สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายวิวรรธน สงประเสริฐ)
17. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายพิสิทธิ์ เชี่ยววิทย)
18. ทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายวิรัติ จําปา)
19. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายโชคชัย คภะสุวรรณ)
20. หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 4 สาขานครศรีธรรมราช
(นางสุนทรี หิรัญวรรณ)
21. พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสมพร จิระโร)
22. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายไพรัช จันทรา)
23. แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายนิกร นําภานนท)
24. ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
(นางสาวชมพู ชุตินันท)
25. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางสาวสิริณช นา วิวัฒนศิริพงศ)
26. พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสุเมธ เมงชวย)
27. เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายถุนนั ท สมบัติยานุชิต)

อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
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28. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางพิศสุดา คงทอง)
29. ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางอุไรวรรณ สุภาแดง)
30. ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช
( นายบุญทวี ริเริ่มสุนทร)
31. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสุธารัตน สุชาโต)
32. นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
(นางสมภูนยั สวัสดิโกรา)
33. นายอําเภอเชียรใหญ
(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)
34. นายอําเภอหัวไทร
(วาที่รอยตรีสชุ าติ สุวรรณรัศมี )
35. นายอําเภอจุฬาภรณ
(นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ )
36. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ
(นายปกรณ สัตยวณิช)
37. ผูแทนจังหวัดสงขลา
(นายณฤทธิ์ บุญชม)
38. ผูแทนจังหวัดพัทลุง
(นายประเสริฐ เยาวยอด)
39. ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(ดร.กาน จันทรพรหมมา)
40. ผอ.กองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลมุ น้ําปากพนัง
(นายปริญญา สัคคะนายก)
42. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายจารึก โสมแกว)
43. ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัดนครศรีธรรมราช
(นายณรงค ศิริกุล)
44. ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(นายโชคชัย คภะสุวรรณ)

อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. แมทัพภาคที่ 4
2. รองแมทัพภาคที่ 4 ที่ไดรับมอบหมาย
3. หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
5. ผูอํานวยการศูนยการทองเทีย่ วกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
6. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
7. นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
8. นายอําเภอปากพนัง
9. นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
10. นายอําเภอรอนพิบูลย
11. นายอําเภอลานสกา
12. นายอําเภอพระพรหม
ผูเขารวมประชุม
1. นายปกรณ
2. นายโกวิทย
3. นางสุวรรณา
4. นายหทัย
5. รศ.ดร.กาน
6. นางสาวปนเพชร
7. ดร.สมศักดิ์
8. นายธงชัย
9. นายจําเริญ
10. นายปยะ
11. นางฐปนีย
12. นายดินาด
13. นายอภิวัฒน
14. นายธนากร
15. นางสาวสุมารี
16. นายบุญเลิศ
17. นายสมโชค

สัตยวณิช
เพงวาณิช
พาศิริ
วสุนันท
จันทรพรหมมา
สกุลสองบุญศิริ
บรมธนรัตน
ชูชาติพงษ
นาคคง
วันเพ็ญ
ทองบุญ
เพอสะและ
เพชรสุด
รักธรรม
ใสเพี้ย
หนูคูขุด
ณ นคร

รองเลขาธิการ สํานักงาน กปร.
ที่ปรึกษา กปร. สํานักงาน กปร.
สํานักงาน กปร.
สํานักงาน กปร.
รองอธิการบดีฝายวิจยั
นักวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผอ.คบ.ลุมน้ําปากพนังตอนลาง
สถานีพัฒนาที่ดิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต
อบต.เกาะเพชร
สนง.อุตสาหกรรมจว.นศ.
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5
สถาบันทรัพยากรชายฝง มอ.
นายก อบต.รามแกว
สนง.เกษตรนครศรีธรรมราช
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18. นายณวิชยั
19. นางสาวภัสศรัณย
20. นางสาวอัจฉริย
21. นางจิต
22. นายเทอดศักดิ์
21. นายศุภชัย
23. นายสัญญา
24. นายสุวัฒน

เริ่มประชุม

จันทรแกว
บํานาญกิจ
มัชฌิมาถิโร
วงศสวัสดิ์
ลักษณะหุต
อักษรวงศ
ทองธุกิจ
เยาดุสิต

รองนายก อบต.เสือหึง
สํานักงานพาณิชยจงั หวัดนครศรีฯ
สํานักงาน ปจ.นครศรีฯ
ผูสื่อขาว สวท.นศ.
เจาหนาทีก่ องอํานวยการโครงการฯ
เจาหนาทีก่ องอํานวยการโครงการฯ
เจาหนาทีก่ องอํานวยการโครงการฯ
เจาหนาทีก่ องอํานวยการโครงการฯ

เวลา 10.00 น.

เนื่องจาก ทานผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดภารกิจไดมอบหมายให
นายสุนทร ประทุมทอง รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ทานผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมอบหมายให นายสุนทร ประทุมทอง
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประธานฯ กลาวรายงานตัว ตามคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2897/2550
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 มอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุนทร ประทุมทอง
กํากับดูแลการปฏิบัติราชการหนวยงานตามแผน และโครงการฯ ในดานสังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และขอบคุณผูมาเขารวมประชุมทุกทาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 10 เมษายน 2550
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ฝายเลขาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550ให
คณะอนุกรรมการแลว แตไมมีอนุกรรมการสงกลับมาแกไข จึงขอรับรองรายงานการประชุม
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มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2550

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ใหฝายเลขาฯ นําเสนอ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
อนุกรรมการและเลขานุการ นายปริญญา สัคคะนายก
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว เมื่อป 2550 มีประเด็นการประสานงาน เกี่ยวกับ
การกําจัดวัชพืช ซึ่งประธานอนุกรรมการคือผูวาราชการจังหวัด ได สรุปไวในตอนตนวา
- คลองขนาดใหญ ให กรมชลประทานดําเนินการ
- คลองขนาดกลาง ให องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีฯ ดําเนินการ
- คลองขนาดเล็ก ให ทองถิ่นจังหวัดนครศรีฯ ดําเนินการ
ที่ผานมาป 2550 คลองขนาดใหญ โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง ไดรับ
งบประมาณสวนหนึ่งมาดูแลแลว และฝายเลขาไดนําเสนอเรื่องการแพรระบาดของวัชพืชซึ่งนอกจาก
ผักตบชวาแลวยังมีผักกระเฉดดวย ทางกองอํานวยการไดรวบรวมปญหาตางๆ เสนอใหคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมฯ คิดหาแนวทางในการแกปญหา และควบคุมการระบาดของวัชพืชดังกลาวแลว
การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะทํางานกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลมุ
น้ําปากพนังฯ ซึ่งมีคําสั่งแตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัดนครศรีฯ โดยใหคณะทํางานสงแผน และผลการ
ดําเนินงานมาใหฝายเลขารวบรวมที่กองอํานวยการฯ เพือ่ สามารถใชประโยชนขอมูลรวมกันได และเพื่อ
จัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงานในพืน้ ที่ไปยังคณะกรรมการบริหารโครงการ ซึ่งมีหลาย
หนวยงานไดนําแผนและผลการดําเนินงานมาเสนอแลว
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
สรุปวา ทานผูวาราชการจังหวัดนครศรีฯ ไดมอบภารกิจกันในการประชุมครั้งที่แลว
วาคลองขนาดใหญ มอบให ผส.ชป.15 รับไปดําเนินการ สวนคลองขนาดกลาง มอบใหองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีฯ ซึ่งไดตั้งงบประมาณรองรับไวแลว และอบจ.พรอมแลวที่จะใหการสนับสนุน สวนคลอง
ขนาดเล็กการขับเคลื่อนยังไมดีเทาที่ควร เพราะทางอบต.ยังไมรับทราบภารกิจของคลองขนาดเล็ก
คุณเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต (สรุปรายงานแทน) ทองถิน่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทางทองถิ่นจังหวัดไดงบสนับสนุนเกีย่ วกับการกําจัดวัชพืช โดยไดดําเนินการชวงป
2548-2549 แตมีปญหาเรื่องงบประมาณลาชา ทําใหการกําจัดวัชพืชมีปญหาเพราะมีวัชพืชหนาแนนเต็ม
คลอง ไมสามารถดําเนินการได แตก็สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จโดย อบต. ในพืน้ ที่
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ขอใหทางทองถิ่นจังหวัดนครศรีฯ เริ่มตนใหมเพื่อจะไดขบั เคลื่อนไปได โดยเชิญ
อบต.ในพื้นทีท่ ั้งหมด 32 อบต. 5 อําเภอ และสวนราชการที่เกี่ยวของ มาประชุมคิดหาแนวทางในการนําน้ํา
มาใชประโยชนใหไดมากทีส่ ุด โดยใหทองถิ่นจังหวัดนครศรีฯ เปนเจาภาพ สวนการรวบรวมปญหาดาน
ตาง ๆ ใหฝายเลขาฯ นําเสนอ
คุณเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต เจาหนาทีก่ องอํานวยการโครงการฯ
กลาวถึงภารกิจสําคัญที่สวนราชการตาง ๆ ไดดําเนินการในพื้นทีแ่ ละ ไดนําสงแผน
และผลการดําเนินงาน มาใหทางกองอํานวยการโครงการฯไดรวบรวม กลาวโดยสรุปวาสวนราชการสวน
ใหญ ไดสงแผนและผลการดําเนินมาใหแตยังสงใหไมครบทุกเดือน ขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของ กรุณาสง
แผน และผลการดําเนินงานในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ตอเนื่องกันทุกเดือนดวย กองอํานวยการโครงการได
จัดเก็บในรูปของแผน CD และ WebSite : http://pncenter.com ทุกหนวยงานสามารถดาวโหลดขอมูลได
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ใหฝายเลขาฯ รวบรวมแผน และผลการดําเนินงาน ของอนุกรรมการตาง ๆ เปนเลม
ใหญ แลวจัดสงให กปร.และคณะอนุกรรมการทั้งหมด เพื่อจะไดทราบความกาวหนา เพื่องานจะได
ขับเคลื่อนไปไดตลอดเวลา พรอมกับติดตามงานดานเอกสารไปดวย
รับทราบ ไมมีเรื่องเพิ่มเติม
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม
โดย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายโชคชัย คภะสุวรรณ (แทน) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จว.นศ.
• นําเสนอเกีย่ วกับการประชุมในรอบป 2550 วามีการประชุมคณะอนุกรรมการ
2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ประธานคือรองปลัดกระทรวงฯ และเจาหนาทีก่ รมควบคุม
มลพิษเปนเลขานุการ ไดนําเสนอเกี่ยวกับการฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ําปากพนังป 2550-2555 มี 4 ยุทธศาสตร
18 มาตรการ 38 โครงการ มีหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ 15 หนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงวนอนุรักษฟน ฟูสภาพนิเวศลุมน้าํ ปากพนังใหคนื ความ สมบูรณอยางมีระบบ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสนับสนุนการใชทรัพยากรอยางบูรณาการและ ยัง่ ยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 การควบคุมปองกันปญหามลพิษ และเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางมีเอกภาพ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่3
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ผลจากการประชุม เนื่องจากงบประมาณ และระยะเวลาไมเหมาะสม เห็นควรให
ทบทวนแผนงาน/โครงการ ทั้ง 38 โครงการ และนํามาพิจารณาในครั้งตอไป
• การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 มีกรมควบคุมมลพิษเปน
ประธานอนุกรรมการ หนวยงานที่นําโครงการไปทบทวนใหมไดนํากลับมา 18 โครงการ มีการเห็นชอบ
แผนเรงดวนของกรมปาไมคือโครงการปองกันไฟปาในชวงหนาแลงในพื้นที่ปาพรุ โดยกรมปาไมขอ
งบประมาณ ไป 2 ลาน 1 แสน บาท เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ คณะอนุกรรมการจะจัดสงแผนการดําเนินงาน
ใหฝายเลขาฯ ของคณะกรรมการชุดใหญ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานทราบ
• ในสวนของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะทํางานชุดนี้มี
หนาที่จดั วางโครงการและจัดทําแผน ไดมกี ารประชุมเมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2550 เห็นวาควรนําแผนที่
คณะกรรมการชุดใหญทําไวมาเปนแผนแมบท โดยกําหนดเปนระยะเวลา 4 ป คือ 2552- 2555
• ปญหาสิ่งแวดลอมมีการพิจารณาปญหาเรงดวนคือ
- ปญหาระดับน้ําในพืน้ ที่ปาพรุ เปนหนาที่ของสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 5
- ปญหาคุณภาพน้ําในแมน้ําปากพนัง และคลองสาขา แยกตามที่ทานผูว าได
สรุปแนวทางไว
- ปญหาการกัดเซาะชายฝง เปนหนาที่ของกรมการขนสงทางน้ําที่ 4
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
แผนงานที่กลาวมาทั้งหมดเปนแผนทางยุทธศาสตร ในทางปฏิบัติไดจัดทําแลวหรือยัง
รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ขอเสนอแนะ ในทางปฏิบัตยิ ังไมไดประสานกันอยางเปนรูปธรรม และไมไดบูรณา
การรวมกัน ควรจะตั้งหนวยงานหลักมาเปนศูนยขอมูล ทําหนาที่ประสานงานกับกองอํานวยการฯ
รองเลขาธิการ กปร. ( นายปกรณ สัตยวณิช)
สรุปวา
1. แผนงานเรงดวนคืองานพัฒนาปาไมและฟน ฟูนิเวศปาพรุ งบประมาณไดรับการ
อนุมัติแลว จํานวน 2.18 ลานบาท ขอปรับลดเปนบางรายการเพื่อความเหมาะสม
2. การจัดโครงสรางองคกร ตองการใหกองอํานวยการโครงการฯ เปนศูนยกลางของ
ขอมูล สามารถเชื่อมโยงขอมูลได
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ทางจังหวัดคงตองประสานงานกับกองอํานวยการใหมากขึ้น
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อนุกรรมการและเลขานุการ นายปริญญา สัคคะนายก
เพิ่มเติม ในวันที่ 5 มีนาคม 2551 จะมีการลงพื้นที่ไปดูแผนงานที่ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดนําเสนอ คงไดรับทราบปญหา และขอมูลของราษฎรในพื้นที่
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
แผนยุทธศาสตรทั้ง 4 ดานไดนําเสนอลงในแผนจังหวัดแลวหรือยัง
นายโชคชัย คภะสุวรรณ (แทน) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จว.นศ.
แผนยุทธศาสตรทั้ง 4 แผนยังไมสมบูรณ
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ตอไปทางจังหวัดจะจัดทําแผนเพื่อจะจัดตัง้ งบประมาณเอง เปนงบยุทธศาสตรเพื่อจะ
เสริมงบประมาณจาก กปร.
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ
โดยเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสุชม สุขวิลัย เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลาวรายงานตัว ใหที่ประชุมทราบ และกับรายงานแผนการพัฒนาที่ผา นมา กับแผน
ที่จะดําเนินการในปตอไป
แนวคิดในการแบงพื้นทีเ่ นนหนักการพัฒนาเปน 6 เขต
1. เขตปลูกขาวเพื่อการคา
2. เขตปลูกขาวเพื่อการบริโภค
3. เขตปลูกปาลมน้ํามัน
4. เขตปลูกยางพาราและไมผล
5. เขตปาไม
6. เขตเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
o งบประมาณป 2550 ใชไปประมาณ 105.92 ลานบาท โดย กรมชลประทานใชไป
41.9 ลานบาทเศษ และกรมพัฒนาที่ดินใชไป 39.98 ลานบาทเศษ
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o งบประมาณป 2551ไดรับมา 163.55 ลานบาท การปรับเปลี่ยนอาชีพเมื่อป 2549
ใชงบประมาณไป 332 ลานบาท พื้นที่ 3700 ไร เกษตรกร 3,700 ราย มีเกษตรกรตองการปรับเปลี่ยนอาชีพ
เพิ่มจํานวน 812 ราย งบประมาณ 57 ลานบาท ซึ่งงบประมาณในสวนนี้ยังไมไดรบั การจัดสรร ขอใหทาง
กรมดําเนินการ ที่สามารถดําเนินการไดประมาณ 5.77 ลานบาท มีอยู 2 กรมที่ยงั ไมไดแจงยอด คือกรม
วิชาการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวง ป 2552-2556 เปนแผนแมบท ตอนนี้อยูร ะหวางรางแผน
มีจํานวน 1,184 โครงการ งบประมาณ 2,014.74 ลานบาท แบงเปน 2 พื้นที่
1. พื้นที่นํารอง ใชเวลา 3 ป คือป 2552-2554
มีจํานวน 414 โครงการ งบประมาณ 790.3 ลานบาท
2. พื้นที่ทั่วไป ใชเวลา 5 ป คือป 2552-2556
มีจํานวน 770 โครงการ งบประมาณ 1,224.39 ลานบาท
งบประมาณอยูระหวางรางแผน สามารถเพิ่มเติมไดหรือไมขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
กรรมการชุดใหญของกระทรวงฯ
ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ จว.นศ. ( นายณรงค ศิริกุล )
การพัฒนาอาชีพเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2537 เปนการดําเนินการแบบบูรณาการ แผน
ที่ดําเนินการในชวงแรกไดรบั งบประมาณสนับสนุนจาก กปร สวนป 2540-2544 กระทรวงเกษตรไดจัดทํา
แผนแมบทฉบับแรกขึ้น และใน ป 2545-2549 ไดจัดทําแผนแมบทฉบับที่ 2 แลวเริ่มมีการประชุมองคกร
ชุมชนตาง ๆขึ้นในป 2549 เพื่อรับฟงปญหา และหาแนวทางในการสงเสริมดานอาชีพ ซึ่งไดรับการตอบรับ
เปนอยางดี แตในป 2550 - 2551 เสนอไปเขตเดียว คือเขตปลูกขาวเพื่อการคา ไดกําหนด พื้นที่นํารอง
5 จุด มี 10 ตําบล ดําเนินการมา 2 ปการพัฒนาจะเนนเรือ่ งขาวเปนหลัก โดยมีศูนยขา วชุมชน
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ไดสรุปวาการพัฒนาอาชีพมีการปรับแผนมาแลว 2 ครั้ง คือ ป 2540-2544 และป 25452549 มีการแบงเขตพื้นที่การพัฒนาเปน 6 เขต โดยความเห็นชอบของประชาชนในพืน้ ที่ แตแผนในป 25502551ซึ่งเปนแผนที่ 3 จะเนนเรื่องเขตปลูกขาวเพื่อการคาเพียงอยางเดียว โดยกําหนดเปนพื้นที่นํารอง กับ
พื้นที่ทั่วไป เพือ่ จะไดดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการขับเคลื่อนที่ไมประสบผลสําเร็จ เกิดจากไม
มีหนวยงานหลักในการดําเนินการ และตอนนี้รัฐบาลจะเนนเรื่องการปลูกปาลมดวย ถามีพื้นที่เหมาะกับการ
ปลูกปาลม ก็ควรจะเพิ่มผลผลิตปาลม ตามนโยบายของรัฐบาล
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ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ จว.นศ.
( นายณรงค ศิริกุล )
เพิ่มเติม อนุกรรมการพัฒนาอาชีพไดมกี ารแตงตั้งคณะทํางานเพิ่มเติมขึ้นมา ตาม
คําสั่งที่ 02/2550 (ในสวนที่ 3 ของเอกสารประกอบการประชุม) คณะทํางานชุดนี้ทานผูตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน มีทั้งภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร สําหรับภาคเกษตรไดมีการ
ประชุมเมื่ออาทิตยที่ผานมา
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
เสนอแนะฝายเลขาฯ การตั้งคณะฝายอํานวยการ และคณะทํางานกองอํานวยการฯ
ไวเดิมจํานวน 5 คณะ ซึ่งกับคณะทํางานของอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ 2 คณะทํางาน และคณะทํางาน
ของอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม คณะทํางานที่แตงตั้งใหม คงเหลือเพียงคณะทํางานดานติดตาม
ประเมินผล และคณะทํางานดานประชาสัมพันธโครงการใหฝายเลขาฯ พิจารณานําเสนอในสวนของการ
ปรับเปลี่ยนคณะทํางานกองอํานวยการ ดวย
แรงงานจังหวัดนครศรีฯ ( นายนิกร นําภานนท)
กลาวถึงการปลูกปาลมตองการใหฝายเลขาฯขยายความกาวหนาวาดําเนินการไปแลว
อยางไรบางเพราะปริมาณปาลมมีไมเพียงพอกับความตองการและประชาชนก็ใหความสนใจ
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ (นายสุชม สุขวิลัย)
การปลูกปาลมแบงออกเปน 3 วิธีการ
1. การปลูกปาลมเพื่อพลังงานทดแทน เปนนโยบายของรัฐบาล
ใหเกษตรกรปลูกปาลมโดยใชเงินทุนจาก ธกส. (อยูระหวางดําเนินการ)
2. การปลูกปาลมในเขตพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนัง ตอนนี้ดําเนินการตามแผนแมบท ซึ่ง
กําหนดไวอยางนอยปละ 5,000 ไร มีงบของกรมสงเสริมการเกษตรปละ 500 ไร
(อยูระหวางดําเนินการ)
3. การปลูกปาลมในสหกรณการเกษตร ทั้งในและนอกเขตลุมน้ําปากพนัง ใชสินเชื่อ
จากสหกรณการเกษตร (ในปนี้กําลังกําหนดเปาหมาย)
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
กลาวถึงการปลูกปาลมวาสวนใหญจะเนนในเขตพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนัง และเงินทุนจาก
ธกส.เปนหลัก ไดสอบถามถึงพื้นที่ของการปลูกปาลม
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นายณรงค ศิริกุล ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ จว.นศ.
พื้นที่ทั้งหมดมีประมาณ 5 แสนไร ไมรวมพื้นที่พรุ และสามารถปลูกปาลมได
ประมาณ 2 แสนไร
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
สรุปวา มีพื้นที่มากพอที่จะสามารถปลูกปาลมได
รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กลาวถึงพื้นทีว่ ามีพื้นทีใ่ นโซนน้ําจืด น้ําเค็ม มีแผนงานใหความชวยเหลือ สวนพื้นที่
น้ํากรอยหายไปไหน มีแผนใหความชวยเหลือหรือไม เชนพื้นที่ปลูกไรจาก
ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ จว.นศ. (นายณรงค ศิริกุล )
ไรจาก เปนพืชที่ทํารายไดใหเกษตรและเขตน้ํากรอยก็ยังมีอยูสองขางลําคลองซึ่ง
กระทรวงเกษตรฯ ก็ยังใหความสนใจอยู
ผูแทนจังหวัดสงขลา ( นายณฤทธิ์ บุญชม )
เขตพื้นที่การปลูกปาลมในจังหวัดสงขลา อยูที่อําเภอระโนด เมื่อป 2549 ไดลงพื้นที่
การปลูกปาลมไป 400 กวาไร โดยกรมพัฒนาที่ดิน และมีแผนในป 2551 ซึ่งกําลังของบประมาณจากกรม
พัฒนาที่ดิน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 ผลการดําเนินงานโครงการหนวยความเปนเลิศลุมน้ําปากพนัง
โดย สถาบันทรัพยากรชายฝง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
( เนื่องจากเปนเรื่องตอเนื่อง ขอสรุปพรอมกันในวาระที่ 4.3 )
รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กลาวถึงปญหาในการปรับเปลี่ยนอาชีพเกิดจากการขาดสมดุลในระบบนิเวศ ซึ่งขอมูล
และเหตุผลเปนจุดสําคัญที่ใชในการวิจัยเพื่อนําไปสูการพริกฟนความสมบูรณแบงปนความพอเพียง จึง
จําเปนตองสรางฐานขอมูลความรูนําไปสูการพัฒนา ซึ่งมีหลายหนวยงานที่ดําเนินการในเชิงปฏิบัติการ แต
ควรจะมีศนู ยประสานองคความรู เชิงวิชาการ เพื่อบูรณาการขอมูล โดยเริ่มจาก การสังเคราะหชุดวิจัย ลําดับ
ปญหาตาง ๆ และนําเขาสูโครงการวิจัย
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
สรุปวาฐานขอมูลทั้งหมดทางดานเชิงวิชาการ อยูที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งไดแบง
การวิจยั ออกเปน 3 ทาง
- ตัวชี้วดั ทางเศรษฐกิจ
- ตัวชี้วดั ทางสังคม
- ตัวชี้วดั ทางทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ (นายสุชม สุขวิลัย)
เสนอแนะ เกษตรกรไมตองการปรับเปลี่ยนการดํารงชีวติ ตองการจะทํานา ซึ่งเด็กรุน
ใหมคงไมมหี รือมีนอยมากที่จะทํานา ในอนาคตคงจะหมด
วิธีแก ก็คือ ควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํานา โดยใหองคกรรวมตัวกันปรับกิจกรรมการ
ทํานาใหม โดยกิจกรรมใดทีเ่ กษตรกรไมสามารถทําได ก็ใหรวมกลุมกันทําโดยภาครัฐจะสนับสนุน
เครื่องจักร-เครื่องมือ ที่ทันสมัย เชื่อวาจะสามารถรักษาอูขาว อูน้ําไวได ดังพระราชดําริ
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ฝากเรื่องดังกลาวไวกับ รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา เพื่อคิดหาแนวทางดวย
แรงงานจังหวัดนครศรีฯ ( นายนิกร นําภานนท)
ฝากแนวคิด จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถทํานาไดปละ 4 ครั้ง แตไมแนใจวาลุมน้ําปาก
พนังมีน้ําเพียงพอที่จะทํานาไดมากนอยเพียงไร
มติที่ประชุม

รับทราบปญหา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ขั้นตอนวิธปิ ฏิบัติการดําเนินงานโครงการยอย สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง โดยขอสนับสนุนเงินงบประมาณจาก กปร.
คุณเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต เจาหนาทีก่ องอํานวยการ
สืบเนื่องจากแผนแมบทตาง ๆ และแผนงานประจําปทแี่ ปลงจากแผนแมบท พื้นที่สวน
ใหญมีการขอรับการรับการสนับสนุนงบประมาณ 2 แหลง คือ แบบ Functionและ Area Based แตมี
โครงการบางประเภทที่เปนโครงการเรงดวนและมีความจําเปนตองใชงบประมาณ ในการจัดการพืน้ ที่ให
ทันเวลาตามความตองการ ก็จะมีแนวทางทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนจากงบกลางไดคือตองเปนโครงการหรือ
งบประมาณทีม่ ีการบูรณาการหลายหนวยงานมีเปาประสงคเดียวกัน และราษฎรตองมีความพรอมและมี
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สวนรวมในทุกขั้นตอน ทาง กปร.ก็สามารถใหการสนับสนุนได เพื่อความเหมาะสม และไมใหมกี าร
ซ้ําซอนของโครงการในลุมน้ําปากพนัง จึงควรเสนอโครงการผานอนุกรรมการชุดหนึ่งชุดใด ในสามชุด
พิจารณาใหความเห็นกอนทีจ่ ะสงโครงการให กปร.นําไปพิจารณา
รองเลขาธิการ กปร. ( นายปกรณ สัตยวณิช)
เพิ่มเติม โครงการของกรมปาไม กับโครงการกรมอุทยาน ที่ผานคณะอนุกรรมการ
สิ่งแวดลอมพิจารณาแลวและเปนโครงการเรงดวน ก็จะใหการสนับสนุน
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
เสนอแนะ แผนการดําเนินงานทุกแผนตองรีบสงตั้งแตตนป เพราะถาเดือน มีนาคม นี้
สวนราชการตาง ๆ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณจะถูกสงกลับทาง
ระบบ GF หมด
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 โครงการใหความชวยเหลือพื้นที่ปาจาก ต.ขนาบนาก
(เสนอโดย โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังตอนลาง)

ผูอํานวยการโครงการสงน้ําฯลุมน้ําปากพนังตอนลาง ( นายธงชัย ชูชาติพงษ )
โครงการนี้เปนโครงการที่ของบประมาณจาก กปร. คือโครงการใหความชวยเหลือใน
พื้นที่ปาจาก ต.ขนาบนาก จังหวัดนครศรีฯ ปญหาที่เกิดขึน้ หลังจากการกอสรางแนวคันแบงเขตน้ําจืดน้ําเค็ม คือ
• พื้นที่ปาจาก ต.ขนาบนากมี ประมาณ 4,000 ไร หลังจากมีการกอสรางคันแบงเขต
น้ําจืด-น้ําเค็มแลวทําใหแยกพืน้ ที่ออกเปน 2 สวน คือ สวนที่อยูในพืน้ ที่นา้ํ จืด และสวนที่อยูในพืน้ ที่นา้ํ เค็ม
ลักษณะของการใหความชวยเหลือคือพยายามสรางพื้นทีน่ ้ํากรอยใหเกิดขึ้น แตก็ถูกน้ําเค็มรุกล้ําตลอดทั้งป
แนวทางการใหความชวยเหลือ คือการสรางทอระบายน้ําตาง ๆ ตามแนวคันแบงเขต
น้ําจืด-น้ําเค็ม เพื่อปองกันความเค็มที่มีมากเกินไป หลังจากไดสอบถามชาวบานถึงปญหาของปาจากพบวา
มีเฉพาะชวงเดือน ม.ค.-มี.ค. เทานั้นที่น้ําเค็มจัด งบประมาณที่ขอในครัง้ นี้ประมาณ 6.5 ลานบาท
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รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เพิ่มเติม โดยภาพรวมเห็นดวยกับโครงการนี้ เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน
นั้นยึดการปลูกจาก โดยไมมีการปรับเปลี่ยนอาชีพ การบริหารจัดการน้ําจึงควรใหสอดคลองกัน โดยให
ชาวบานมีสวนรวมในการเปด-ปดเอง เพือ่ ใหไดประโยชนตามที่ตองการ
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
จากตองการน้าํ กรอย ชาวบานมีแนวโนมจะขยายพื้นทีห่ รือไม
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําฯลุมน้ําปากพนังตอนลาง ( นายธงชัย ชูชาติพงษ )
เพิ่มเติม ไดมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของเกษตรกรแลว ปรากฏวา
เกษตรกรไมตอ งการขยายพืน้ ที่ แตจะแบงพื้นที่เปน 3 แหง
- ตอนบนของประตูระบายน้ําเสือหึงจะเปนพื้นที่น้ําจืด
- ตอนลางลงมาจะเปนน้ําเค็ม
- มีพื้นที่น้ํากรอยสวนหนึ่ง เปนปาจาก
วิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน จะเปนแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีทั้งความตองการ
พื้นที่น้ําจืด ความตองการพืน้ ที่น้ําเค็ม และความตองการพื้นที่น้ํากรอย ซึ่งตองใชอาคารบังคับน้ําอยางงาย
คือถามีน้ําเค็มปกติก็จะเปดตามปกติ แตถาน้ําเค็มมากก็จะปดกัน้ รอจนกวาน้ําทะเลจะลง หรือมีฝนมาเติม
ใหกลับคืนสูภาวะน้ํากรอย
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ตอนนี้ จากราคาแพงมาก
คุณปยะ วันเพ็ญ เจาหนาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เพิ่มเติม การใชพื้นที่ของตาลจากเปนเรื่องของปจจัยของน้ํา ซึ่งไมสามารถควบคุม
ไดทั้งหมด เพราะพื้นที่บริเวณนั้นมีการใชประโยชนจากพื้นที่ทั้งความตองการน้ําจืด-น้ําเค็ม และความ
ตองการน้ํากรอย ควบคูกนั ไป ควรใชภูมปิ ญญาชาวบาน โดยการชวยเหลือกันในหลายๆ ฝาย
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
การแกไขคือการสรางทอระบายน้ํา โดยของบประมาณ

16

รองเลขาธิการ กปร. ( นายปกรณ สัตยวณิช)
ขอเสนอแนะ จากสภาพปญหาดังกลาวเห็นดวย และขอสนับสนุนงบประมาณ สวน
ปญหาดานเทคนิคการควบคุมเรื่องน้ํากรมชลประทานสามารถทําได ปญหาดานระบบนิเวศเกี่ยวกับเรื่องดิน
ขอใหหนวยงานที่เกีย่ วของเขามาใหความชวยเหลือดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นควรสนับสนุนโครงการ
4.3 โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององคการปกครองสวนทองถิ่นในโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลมุ น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(เสนอโดย สถาบันทรัพยากรชายฝงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)
คุณปยะ วันเพ็ญ เจาหนาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จากการที่สถาบันไดดําเนินการภารกิจดังกลาวมาตั้งแตป 2548 โดยไดดําเนินการ
ขับเคลื่อนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพและรายได โดยมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนในพืน้ ที่ ประกอบดวยการดําเนินงาน 7 กลุม ดังนี้
1. กลุมบริหารจัดการน้ําในพืน้ ที่น้ํากรอย
กิจกรรมหลัก
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได
- การจัดการระบบนิเวศปาจาก
- การจัดการลําคลองและระบบการสูบน้ํา
2. กลุมการจัดการน้ําพืน้ ที่ MD7 และ MD8 ชะอวด-แพรกเมือง
กิจกรรมหลัก
- การจัดทําขอตกลงบริหารจัดการน้ํารวมกับหนวยงาน
ชลประทานโดยใชทกั ษะการสื่อสารเจรจา และขอมูลเชิงพื้นที่ประกอบการตัดสินใจ
- การจัดทําโครงการระดับทองถิ่น เพื่อนํามาตราการไปสูการ
ปฏิบัติ
3. การบริหารจัดการน้ําพืน้ ที่ MC1
กิจกรรมหลัก
- การบริหารจัดการน้ํารวมกับหนวยงานชลประทาน
- การจัดการลําคลองและระบบการสูบน้ําพื้นที่ MC1
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายไดของชุมชน
4. กลุมพื้นทีพ่ รุ
กิจกรรมหลัก
- การพัฒนารูปแบบใหมของผลิตภัณฑกระจูด ผลิตน้ําหอมระเหย
จากใบเสม็ด และพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากแปงสาคู
- การจัดการระบบนิเวศปาพรุ
- การบริหารจัดการน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศพรุ
5. พื้นที่การจัดการลําคลองและวัชพืชน้ํา
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กิจกรรมหลัก

- การบริหารจัดการลําคลองที่มีผักตบชวาและวัชพืชน้ํา
- การนําผักตบชวาและพืชน้ําไปใชประโยชน
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได
6. พื้นที่บริเวณ ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ
กิจกรรมหลัก
- การบริหารจัดการพื้นที่ประกอบอาชีพประมง
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายไดของชาวประมง
7. พื้นที่ชายฝง โซนน้ําเค็ม/อาวปากพนัง
กิจกรรมหลัก
- การจัดการพืน้ ที่ประกอบอาชีพประมง
- การจัดการระบบนิเวศชายฝง
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได
การเสริมหนวยงานทองถิ่นเปนการสรางเครือขายการทํางานลุมน้ําของ อบต. ทองถิ่น
และชุมชนโดยใชเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตและรายได ในพื้นทีน่ ้ํากรอย มีการจัดการน้ําและการเพิ่มมูลคา
ที่สําคัญจะดูแลระบบนิเวศปาจากไดอยางไรบทบาทสําคัญอยูที่ทองถิ่น
ดร.สมศักดิ์ บรมธนรัตน ตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เพิ่มเติม
 สถาบันทรัพยากรชายฝงมีบทบาทในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของทองถิ่น และผสมผสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานรัฐกับทองถิ่น โดยการสนับสนุนองค
ความรู เทคนิค วิธีการ และอํานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการมีสวนรวมของชุมชนที่มี
ความแตกตางกันในแตละพืน้ ที่
 การทํางานรวมกับภาครัฐ ในป 2551 การใช อบต. เปนฐานเครื่องมือในการบูรณา
การ วิธีการคือทําอยางไรให อบต. สามารถดําเนินงานภารกิจในพืน้ ที่อยางเขมขนและตระหนักถึงภารกิจที่
จะตองเปนแกนหลักในการสรางอาชีพและรายไดใหแกชุมชน
แนวโนม อีก 10 ป ขางหนา ทองถิ่นตองเปนเจาของเรื่องในการบริหารดําเนินการ
สวนขาราชการสวนภูมภิ าค และสวนกลางจะเปนเพียงผูเขามารวม
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ไดสอบถามฝายเลขาฯวา อบต.ไดเขามามีสวนรวมกับลุม น้ําปากพนังอยางไรบาง
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อนุกรรมการและเลขานุการ นายปริญญา สัคคะนายก
อบต. ไดเขามามีสวนรวมในดานการประชาสัมพันธ มีการรับทราบขอมูลปญหาของ
พื้นที่ การใหขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน โดยทางกองอํานวยการโครงการฯ ไดจัดมุมประชาสัมพันธ และ
ตูรับเรื่องไว ณ ที่ทําการองคการปกครองสวนทองถิ่น
นายณรงค ศิรกิ ุล ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ จว.นศ.
ขอเสนอแนะ การทํางานรวมกับองคการปกครองสวนทองถิ่น สืบเนื่องจากในสวน
ของอบจ. มีแผนปฏิบัติการซึ่งเกษตรและสหกรณ จว.นศ.เปนคณะกรรมการในชุดนีด้ วย จากการประชุมมี
ผูทรงคุณวุฒิในที่ประชุมไดยกประเด็นมาวา งบประมาณของทองถิ่นโดยเฉพาะอบจ.ใหการสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพคอนขางนอย และในที่ประชุมก็ไดปรึกษากัน โดยทางเกษตรและสหกรณ จว.นศ. ไดเสนอวา
ควรจะมีเวทีพดู คุยระหวางทองถิ่นกับสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่ทําเรือ่ งการพัฒนาอาชีพอยูในขณะนั้น
ทานนายกวิฑรู ยก็เห็นดวย ไดมีขับเคลื่อนโดยการ จัดประชุมประชาคมทองถิ่นในวันที่ 28 – 29 ก.พ. 51 ที่
อําเภอลานสกา โดยทองถิ่นเปนเจาภาพ ซึ่งไดรับประโยชนกันหลายหนวยงาน ในภาคเกษตรจะใชเกษตร
อําเภอประสานงานระดับอําเภอ และระดับจังหวัดใชเกษตรและสหกรณจังหวัด เปนตัวประสาน ซึ่งใน
ทองถิ่นปญหา คือขาดบุคลากรและนักวิชาการ ซึ่งทาง อบท.ก็สงเสริมงบประมาณไปแลว แตขาดคนติดตาม
งาน ทางเกษตรและสหกรณ จว.นศ. ก็รับทีจ่ ะดูแลให สวนนอกภาคเกษตร ทางพัฒนาชุมชนเปนผู
ประสานงาน ซึ่งมีแนวโนมที่จะเปนไปได โดยไดประสานกับกองแผนงานของ อบจ.แลว
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ขอคิดเห็น เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนของโครงการ และเพื่อความตอเนื่อง และยั่งยืน
ของโครงการขอให ม. สงขลานครินทร โดยอาจารยสมศักดิ์ ฯ ใหเสนอแผนงานโครงการฯ นี้มา โดยผาน
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานชุดนี้ แลว นํามติที่ประชุมไปประสานงาน กับกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น เพราะบางเรื่องทองถิ่นอาจใหการสนับสนุนหรือทํารวมกันได
รองเลขาธิการ กปร. ( นายปกรณ สัตยวณิช)
ขอเสนอแนะ เพื่อใหเขาระบบสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กอนที่จะมีการ
ประชุมรวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ควรจะมีคณะทํางานชุดเล็ก ประมาณ 3-4 หนวยงาน
เขามากลั่นกรองขอเสนอแผนงานในแตละโซนของ ม.สงขลานครินทร กอนเพื่อความเหมาะสม และนําขอ
ยุติที่ไดไปพิจารณารวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น อีกครั้ง สวนเรื่องงบประมาณ สามารถใช
งบ Function ของจังหวัด หรือ งบประมาณจาก กปร. และ งบประมาณจากกรมสงเสริมฯ ก็ไดเพือ่ ความ
ตอเนื่องในการดําเนินงาน เพราะปญหาเกิดจาก ความไมตอเนื่องของงบประมาณที่จดั ใหกับ อบท. ตอนนี้
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รัฐบาลไดมอบหมายงานให อบท.ดําเนินการหลายอยาง เชน สาธารณสุข การศึกษาดานตาง ๆ ฯลฯ แตยัง
ขาดความพรอมของบุคลากร
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ฝากให มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชวยพิจารณาความเหมาะสมดวย และอยาลืมใส
สมาชิกสภาผูแทนดวยเพราะ สามารถเสนอของบประมาณสวนหนึ่งจากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อจะไดเขามามีสว นรวมในการดําเนินงาน เพราะมีงานวิจัยในพื้นที่อยูมาก
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นควรตั้งคณะทํางานชุดหนึ่งขึ้นมาวางกรอบ และพิจารณากลั่นกรอง
แผนงานที่เสนอผานอนุกรรมการประสานการดําเนินงาน และใหม.สงขลานครินทร ทบทวนโครงการโดย
เรงประสานกลั่นกรองกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ อีกครั้ง
4.4 โครงการประชาสัมพันธ
(เสนอโดยประชาสัมพันธจงั หวัดนครศรีธรรมราช)
นางอุไรวรรณ สุภาแดง (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ
แผนประชาสัมพันธ ระดับพื้นฐาน
1. การใหความรูในรายการวิทยุกระจายเสียง
2. การผลิตสารคดีเพื่อเผยแพรผลงาน
3. การเผยแพรขาวสารอยางตอเนื่อง
4. การจัดประกวดภาพถาย / วาดภาพ / สุนทรพจน / เรียงความ
5. การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร จะนําสื่อมวลชนลงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯจัด
กิจกรรมแบบ ฉิ่ง ฉาบ ทัวร
กิจกรรมที่ 1-3 ใชงบปกติ
กิจกรรมที่ 4-5 จะของบสนับสนุน ประมาณ 120,000 บาท
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต เจาหนาทีก่ องอํานวยการโครงการฯ
ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีฯได เสนอโครงการที่กองอํานวยการฯแลว และหากไมมี
โครงการ/งบประมาณเพิม่ สามารถใชงบประมาณรวมกับกองอํานวยการฯไดเลย
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
โครงการของประชาสัมพันธจังหวัดใหใชงบประมาณของจังหวัดได
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหโครงการประชาสัมพันธเสนอขอใชงบประมาณของจังหวัด

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
5.1 คณะ กปร. ประชุม/ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

รองเลขาธิการ กปร. ( นายปกรณ สัตยวณิช)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงมีพระราชดําริในเรื่อง
การแกไขปญหาดินเปรีย้ ว และดินเค็มนัน้ จะประสพผลสําเร็จได จะตองบูรณาการอยางจริงจัง ซึง่ ตอมา
ฯพณฯนายอําพล เสนาณรงค ไดจัดประชุมแนวทางการดําเนินงานสนองพระราชดําริดังกลาว โดยสรุปวา
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการและควรแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อรวมกันทํางานสนอง
พระราชดําริโดยเรงดวน
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรแตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหาดินเปรี้ยวและดินเค็มขึ้น โดยใหกรมพัฒนา
ที่ดินเปนฝายเลขานุการเนื่องจากสามารถนําความรูในเรื่อง “แกลงดิน” เพื่อแกไขปญหาดินเปรีย้ วของศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส มาดําเนินการไดเลยและหนวยงาน
อื่น ๆ เปนฝายสนับสนุนซึ่งคณะทํางานชุดนี้มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทางเปาหมาย และพื้นที่
ดําเนินการใหทันในปงบประมาณ 2551 ทัง้ นี้ หากที่ประชุมเห็นชอบจะใหกองอํานวยการฯจัดทํารางคําสั่ง
คณะทํางานใหผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงนามจัดประชุมเพื่อเรงรัดการดําเนินงานตอไป
สําหรับแนวทางในการดําเนินการ อาจทําโดยการกําหนดพื้นที่เพื่อทําการศึกษา
ทดลองดวยวิธกี ารตาง ๆ ตัวอยางเชน บานเนินธัมมัง มีพื้นที่กรมชลประทานเขาไปจัดระบบน้ํา และ
หนวยงานตาง ๆ เขาไปพัฒนาแลวเปนพืน้ ที่หนึ่งที่ควรพิจารณาโดยใหราษฎร เขามามีสวนรวมดําเนินการ
ตั้งแตแรก
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต เจาหนาทีก่ องอํานวยการโครงการฯ
แผนการดําเนินงานในพื้นทีล่ ุมน้ําปากพนัง มีหลัก ๆ อยู 2 ทาง คือ
1. แผนการใชงบปกติของหนวยงานในพื้นที่ เปนการพัฒนาแบบปกติ
2. แผนเรงรัดการพัฒนา เนื่องจาก เปนพืน้ ที่ ๆ ไดรับผลกระทบ และตองการความ
ชวยเหลือเรงดวนเฉพาะ ซึ่งจะมีการจัดทํา แผนแมบทโดยจะมีอนุกรรมการหลัก ๆ มี 2 อนุกรรมการ คือ
อนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม กับอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ ซึ่งอยูในชวงการพิจารณาแผนแมบทหลัก ใน
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สวนของอนุกรรมการประสานการดําเนินงาน จะใชแผนแมบทจากอนุกรรมการทั้ง 2 มาแปลงเปน
แผนปฏิบัติการของหนวยราชการสวนภูมภิ าค และ อนุกรรมการชุดนี้ตอ งชวยกันประสานงาน ผลักดันให
สามารถดําเนินการไปไดบรรลุเปาหมาย และชวยแกไขปญหาตาง ๆ เพราะการปฏิบตั ิงานในพื้นทีย่ ังขาดผู
สั่งการเฉพาะ หรือผูมีอํานาจในการบูรณาการของหนวยงาน
กองอํานวยการฯ เปนศูนยกลางที่จะรับประสานงานหรือถายทอดการดําเนินงานของ
แตละอนุกรรมการ มีบทบาทหลักในการประสานบูรณาการ เพื่อสนับสนุนองคความรู ขางสาร และอื่น ๆ
เชน ระบบเครือขาย หองทํางาน หองประชุม ใหทุกหนวยงานสามารถเขาไปใชประโยชน เพื่อสามารถ
ดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ฯ ประสบความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมายทีว่ างไว ขอใหทุกหนวยงาน
เขาไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่
อนุกรรมการและเลขานุการ นายปริญญา สัคคะนายก
เพิ่มเติม
o กองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ เปนศูนยรวมขององคความรู
ตาง ๆ ทุกหนวยงานสามารถเขามาใชประโยชนไดเต็มที่
o กองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ จะเปลี่ยนชื่อเปนศูนย
อํานวยการประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จะมีการปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงาน และ
คณะทํางานอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ และหนวยงานที่เกีย่ วของรับไปดําเนินการ
ประธานกลาวขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน

ปดการประชุม เวลา 12.40 น.
ผูจดรายงานการประชุม
(นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต)
นายชางชลประทาน 7

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายปริญญา สัคคะนายก)
ผูอํานวยการกองอํานวยการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ฯ

