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(ราง) รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ครั้งที่ 1/2552
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผูมาประชุม
1. ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายบุญวัฒน ชีชาง ) รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)
2. รองแมทัพภาคที่ 4 ที่ไดรับมอบหมาย
(นายพัทธพล โรจนวิภาต)
3. รองอธิบดี ที่ไดรับมอบหมาย
(นายอนุวัฒน หิรัญประดิษฐ)
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายประหยัด เสนา)
5. ผูกํากับตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42
(พ.ต.ท.สมนึก เกื้อมา)
6. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15
(นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี)
7. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
(นาชุมพล คงอินทร)
8. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
(นางฐาปนีย ทองบุญ )
9. ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการพื้นที่อนุรกั ษที่ 5
(นายศรันย ใจสอาด)
10. ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ 2
(นายสมไชย เกาเอี้ยน)
11. หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสมบูรณ โอฬารกิจเจริญ)

ประธานอนุกรรมการ
(แทน)
รองประธานอนุกรรมการ
(แทน)
รองประธานอนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
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12. เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสุชม สุขวิไล)
13. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสุพกั ตร จิรวงศสวัสดิ)์
14. ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางวิมลรัตน สุภาคม)
15. ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
(นายสานิตย เนติธรรมกุล)
16. เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสมนึก เหมมณี)
17. สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสมศักดิ์ คําบัว)
18. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายวิสุทธิ์ ชุมพล)
19. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายอิศรา ลิม่ วงศ)
20. หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 4 สาขานครศรีธรรมราช
(นางพิเชฐ สุดเดือน)
21. พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางสาววรพรรณ เขมะไชยเวช)
22. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายชุมพล ศันสยะวิชัย)
23. แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายนิกร นําภานนท)
24. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีฯเขต 3
(นายฉลอง จันทรขาว)
25. ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
(นาง
ธานีวัฒน)
26. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายมนตรี เกือ้ พงศพัฒน)
27. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
(
)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
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28. พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายมนตรี เกื้อพงศพัฒน)
29. เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสาโรช
)
30. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางอารีย สุวรรณภูม)ิ
31. ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายประเสริฐ ศรีระสันท)
32. ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายนิพิฐพนธ รุงนิรันดรกุล)
33. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายรุจาธิตย สุชาโต )
34. นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางศุลีพร เสรีวิวัฒนา )
35. นายอําเภอปากพนัง
(นายวิศาล เพชรคง)
36. นายอําเภอเชียรใหญ
(นางอรสา อุดมไพจิตรกุล)
37. นายอําเภอชะอวด
(นายไพศาล บุญลอม )
38. นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
(นายธวัชชัย แทเที่ยง)
39. นายอําเภอจุฬาภรณ
(นางจันทรประภา ยอแสงรัตน)
40. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ
(นายขจรชัย ฤทธิวงศ)
41. ผูแทนจังหวัดสงขลา
(นายวิชาญ รัตนบุรี)
42. ผูแทนจังหวัดพัทลุง
(นางสาวยุพิน รามณีย)
43. ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(นางสาวปนเพชร สกุลสองบุญศิริ)

อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
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44. ผอ.ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
(นายปริญญา สัคคะนายก)
45. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายจารึก โสมแกว)
46. ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัดนครศรีธรรมราช
(นายเกียรติศกั ดิ์ นารีเลิศ)
47. ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(นางหัทยา ลิ่มวงศ )
ผูไมมาประชุม
1. ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีฯ
3. ผูอํานวยการศูนยการทองเทีย่ วกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีฯ
5. นายอําเภอเมืองนครศรีฯ
6. นายอําเภอหัวไทร
7. นายอําเภอชะอวด
8. นายอําเภอรอนพิบูลย
9. นายอําเภอพระพรหม
10. นายอําเภอลานสกา
ผูเขารวมประชุม
1. นายโกวิทย
2. นายสิงหพงศ
3. นายสุมิตร
4. นายสาธิต
5. นายปยะ
6. นายนิเวส
7. นางสาววัชรี
8. นางสมพิศ
9. นายสุจินท
10. นายประกิต
11. นายวิจิตร

เพงวาณิช
รัชนิพนธ
พิทักษธรรม
กลิ่นภักดี
วันเพ็ญ
วนคุนากร
จิตตวรจินดา
ดําสาคร
นิลประดับแกว
วงคศรีวัฒนกุล
นวลพลับ

อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

รองเลขาธิการ กปร.
ผอ.กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต
ผอ.คบ.ลุมน้ําปากพนังตอนลาง
ทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หน.คณะทํางานดานการทองเที่ยว
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ
เจาหนาที่สํานักงานจังหวัดนครศรีฯ
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีฯ
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 จ.นครศรีฯ
เกษตรอําเภอปากพนัง
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12. นายกมล
13. นายสมศักดิ์
14. นางสาวพฐนพ
15. นายบุญสง
16. นายประพันธพงศ
17. วาที่รต.ชัยรัตน
18. นางสาวรัชฎา
19. นางสาวบุญรัตน
20. นางละออ
21. นางสาวจินดา
22. นายนิคม
23. นายชัยณรงค
24. นางสาวมาฑินี
25. นายบุญไทย
26. นายจักราวุธ
27. รศ.ดร.สมยศ
28. นายทองถวิล
29. นายลือศักดิ์
30. นางฐาปนีย
31. นายสุวิท
32. นางจารุวรรณ
33. นางเนตรดาว
34. นายกมลศักดิ์
35. นายเทอดศักดิ์

เริ่มประชุม

อาศิรเมษี
ศรีนวล
ธมาพร
รัตนพร
เพชรรัตน
พุมชวย
คชแสงรัตน
จันทรภักดี
วงศสวัสดิ์
ดําคง
ตัณทวิรฬุ ห
กาพยเกิด
จึงจะดี
เรืองศรี
มณีฉาย
ทุงแท
สุทธิศาสตร
เอียดทองใส
เกื้อคลัง
เกตุเลิศประเสริฐ
สุขเกื้อ
ชูแกว
เลิศไพบูลย
ลักษณะหุต

หน.โครงการพัฒนาปาไมและระบบนิเวสปาพรุฯ
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดนครศรีฯ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีฯ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้าํ ปากพนังฯ
ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้าํ ปากพนังฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เจาหนาที่ ม.วลัยลักษณ
เจาหนาทีพ่ ัฒนาที่ดินนครศรีฯ
เจาหนาที่ ม.ทักษิน
จพง.การเกษตรอาวุโส
สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีฯ
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
พัฒนาการอําเภอปากพนัง
นักวิชาการเกษตร
รองศาตราจารยฯ
นักสํารวจดินชํานาญการ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีฯ
เจาหนาที่ ม.สงขลานครินทร
ปศุสัตวอําเภอปากพนัง
นักวิชาการสาธารณสุข อ.ปากพนัง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ประธานเครือขายโอทอปนครศรีฯ
หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ

เวลา 09.30 น.

เนื่องจาก ทานผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดภารกิจเรงดวนไดมอบหมาย
ให นายบุญญวัฒน ชีชาง รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แนวทางการดําเนินภารกิจ เพื่อสนองตามแนวพระราชดําริ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
กลาวขอบคุณทานรองเลขาธิการ กปร. นายโกวิทย เพงวาณิชย และคณะอนุกรรมการ
ประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนัง ที่ไดเขารวมประชุมในวันนี้ และสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินภารกิจเพื่อสนองตามแนวระราชดําริ
มติที่ประชุม

รับทราบ และไมมีเรื่องเพิ่มเติมเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินภารกิจเพื่อสนองตามแนว
พระราชดําริ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการประสานการดําเนินงาน ครั้งที่ 2/2551 เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2551
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
ฝายเลขาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ให
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลว มีอนุกรรมการสงกลับมาแกไข 2 หนวยงาน และไดดําเนินการแกไข
เรียบรอยแลว ไมมีการแกไขเพิ่มเติม จึงขอรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2551

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 โครงการภูมปิ ญ
 ญาแหงแผนดินขยายผลสูปวงชนชาวไทย
(โดย สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสมบูรณ โอฬารกิจเจริญ)
โครงการภูมิปญญาแหงแผนดิน ขยายผลสูปวงชนชาวไทย โครงการนี้เปน
โครงการที่กระทรวงมหาดไทยไดนอมนําโครงการพระราชดําริและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั มาปฏิบัติและขยายผลใหเปนรูปธรรมในพื้นที่ 75 จังหวัด รูปแบบ คือใหแต
จังหวัดนําทีมงานประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการที่เกีย่ วของ
นายอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ไปศึกษาดูงานศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริบริเวณใกลเคียง มีจํานวน 6 ศูนย ทั่วประเทศ เพื่อนําผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาฯ มาปรับใชโดยการวางแผนโครงการของจังหวัด เพื่อพัฒนาและขยายผลในพื้นทีจ่ ังหวัด
ระเบียบวาระที่3
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จังหวัดนครศรีฯ ไดนํามาดําเนินการตามโครงการภูมิปญ
 ญาแหงแผนดินขยายผลสู
ปวงชนชาวไทย ดังนี้
1. มอบหมายใหคณะทีมงานนํารองโครงการภูมิปญญาแหงแผนดินฯ ไปศึกษาดูงาน
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ศึกษาดูงานศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551
ครั้งที่ 2 ศึกษาดูงานศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552
2. มอบหมายใหคณะทีมงานที่จะปฏิบัติจริงตามโครงการภูมิปญญาแหงแผนดินฯ ซึ่ง
ประกอบดวยหัวหนาสวนราชการตางๆที่เกี่ยวของและทีมงานระดับหมูบาน ตําบล อําเภอตางๆไปศึกษาดู
งานที่ศูนยศกึ ษาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดพิจารณาคัดเลือกหมูบานนํารองเพื่อปฏิบัติตาม
โครงการภูมิปญญาแหงแผนดินฯ โดยคัดเลือกหมูที่ 10 บานควนโถะ ต.แหลม อ.หัวไทร เปนหมูบ านนํา
รอง และไดจดั ทําโครงการถายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกลงดิน เปนโครงการนํา
รอง โดยไดรับงบสนับสนุนจาก กปร. จํานวน 7.45 ลาน หนวยงานทีด่ ําเนินการคือสถานีพัฒนาที่ดนิ
จังหวัดนครศรีฯ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม วาโครงการดังกลาวมีความ
สอดคลองกับแนวคิดผลสําเร็จการพัฒนาจากศูนยศกึ ษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถแกไข
ปญหาและพัฒนาไดอยางยัง่ ยืนหรือไมอยางไร
อีกสวนหนึ่ง คือจังหวัดจะยกระดับศูนยเรียนรูลุมน้ําปากพนัง เพื่อใหจังหวัดขางเคียง
ไดเขามาทําการศึกษา วิธีการคงตองมีการบูรณาการกับทุกภาคสวน และตองประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการวาประชาชนจะไดรับรายไดหรือประโยชนที่ดกี วาเดิมหรือไม สวนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
คงตองมีการกําหนดจุดเปาหมายที่ชัดเจนอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ พัฒนาที่ดินไมมีปญ
 หา
3.2 การบริหารจัดการน้ําในพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนัง
(โดยสํานักชลประทานที่ 15)
ผอ.คบ.ลุมน้ําปากพนังตอนลาง ( นายสุมติ ร พิทักษธรรม )
นําเสนอเกีย่ วกับการบริหารจัดการน้ําของลุมน้ําปากพนังฯ
ในพื้นที่ 1 ลาน 9 แสนไร การพัฒนาระบบชลประทาน มีการจําแนกการพัฒนาเปน 3 ประเภทคือ
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- เขตพื้นที่ที่มีคลองสงน้ํา คือฝายคลองไมเสียบไดรับน้ําจากอางเก็บน้ําหวยน้ําใส มีความจุ 80 ลาน
ลูกบาศกเมตร ปจจุบันเก็บกักน้ํา 50 ลานลูกบาศกเมตร การบริหารจัดการน้ําคิดวานาจะเพียงพอใน
การบริหารจัดการภายในพืน้ ที่
- พื้นที่ชลประทานสูบน้ําโดยกรมชลประทาน มีพื้นที่ 40,900 ไร
- พื้นที่ ที่ชลประทานไดทําการขุดคลองเชื่อมตอกัน เปนลักษณะน้ํานอนคลอง พื้นที่ 480,000 ไร
ภารกิจหลักในการบริหารจัดการน้ําปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ มี 7 ประการ
1. การบรรเทาอุทกภัยในชวงฤดูฝน
2. การเก็บกักน้ําไวใชในชวงฤดูแลง
3. การปองกันน้ําเค็มรุกตัวในชวงฤดูแลง
4. การควบคุมปริมาณคุณภาพน้าํ ในแมน้ําปากพนังดานทาย ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ ในชวงฤดูแลง
5. การควบคุมความเค็มของน้ําดานทาย ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ
6. การควบคุมน้ําเปรี้ยวตนฤดูฝน
7. การควบคุมและปองกันการเกิด razoldnane บริเวณดานทายน้ํา
เกณฑความเค็มของน้ํา
1. คาความเค็มดานทายน้ําควรอยูระหวาง ± 3 หรืออยูในชวง 20 - 26 ppt เปนสภาพน้ํากรอย
2. คาความเค็มทางดานเหนือน้าํ ในระดับความลึก ± 2
3. การเปด-ปด บานระบายน้ําของประตูระบายน้ําตาง ๆ หากระดับน้ําทายประตูสูงกวาดานเหนือน้ํา
หามเปดบานระบายน้าํ อัตราการไหลของน้ําผานประตูระบายน้าํ จะตองพอเพียงเพื่อปองกันการรุกตัว
ของน้ําเค็ม ที่จะไหลยอนเขามา ติดตามและตรวจวัดคาความเค็มทั้งดานเหนือน้ํา ดานทายน้ํา ตลอดเวลา
4. เกณฑความเค็มขางตนใหนําไปใชกับทุกประตูระบายน้ําทุกแหง
การปดประตูระบายน้าํ
1. เมื่อความเค็มที่ผิวน้ําบริเวณบานปากแพรกเกิน 3 ppt
2. ปดประตูระบายน้ํากอนสิ้นฤดูฝน เพื่อเก็บกักน้ําจืดไวใชในฤดูแลง
รายละเอียดการดําเนินงานในแตละประตูระบายน้ํา
1. เมื่อคาความเค็มของบริเวณดานเหนือแตละทายประตู ไมเกิน 3 ppt จะเปดบานระบายโดยลดบานคู
กอน จากนั้นจึงคอยๆ เปดบานระบายขึน้ พนน้ําทุกชองบาน แตหากพบความเค็มที่บานปากแพรกเกิน
3ppt จะปดบานระบายน้ํา เมือ่ ฝนตกมีน้ําจืดมาผสม จึงจะเปดบานประตู
2. เมื่อเปดบานประตูพนน้ําแลวใหปดบานระบายน้าํ ทุกชองบาน เพื่อใหมีการไหลระบายน้ําออกทาง
ปากอาวปากพนังอยางเต็มที่
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เงื่อนไขการเปด-ปดประตูระบายน้ํา
การเปดประตูระบายน้ํา
1. สิ้นสุดการทํานาปรังของปนั้น โดยเฉพาะพื้นที่ทกี่ ําหนดใหเปนระบบนิเวศ 3 น้ําคือ ตั้งแตบานปาก
แพรกไปจนถึงอาวปากพนัง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบในการใชน้ําจืด
2. การประปาสามารถสํารองน้ําเพื่อการผลิตน้ําประปาไดไมนอยกวา 2 เดือน
3. ระบบนิเวศ 3 น้ําจะดําเนินการได เมื่อคาความเค็มดานเหนือและดานทายประตูระบายน้ํา ไมเกิน 3
ppt และควบคุมคาความเค็มที่ผิวน้ําบานปากแพรก ไมเกิน 3 ppt
4. ปดประตูระบายน้ําสาขายอย เพื่อไมใหน้ําเค็มรุกล้ําเขาไปได
แนวทางการบริหารจัดการน้าํ ในขั้นตนไดกําหนดไวดังนี้
1. การบริหารจัดการน้ําเพือ่ การเก็บกักน้าํ เนนเปาหมายหลักคือปองกันน้ําเค็มรุกล้าํ และเก็บกักน้ําจืดไว
ใชในการอุปโภค-บริโภค
2. การบริหารจัดการเพื่อการฟน ฟูนิเวศแหลงน้ํา เนนเปาหมายหลักคือการควบคุมคุณภาพน้ําจืด และ
คาความเค็มไมเกินตามทีก่ ําหนด
3. การบริหารจัดการเพื่อการระบายน้ํา เนนเปาหมายรองของโครงการคือเรงระบายน้ําเพื่อบรรเทา
ปญหาอุทกภัย ลดเวลาการทวมขัง
ปจจุบันสามารถระบายน้ําได 100 ลานลบ.ม./วัน โดยแบงโซนพื้นที่ไดดังนี้
- พื้นที่ระบายน้าํ ลงสูอาวไทย
- พื้นที่รับ-ระบายน้ําลงสูแมน้ําปากพนัง
- พื้นที่รับ-ระบายน้ําลงสูอาวปากพนัง
ปญหาการระบายน้ําพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนังตอนลาง
1. การระบายน้ําขึ้นอยูกับอิทธิพลการขึ้นลงของระดับน้ําทะเล
2. เดือนพฤศจิกายน-มกราคม ระดับน้ําทะเลสูงสุดมากกวา 0.90 ม.รทก. เพือ่ ลดสภาวะน้ําทวมเขต
เทศบาลเมืองปากพนัง จําเปนตองเปด ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ ทําใหน้ําทะเลหนุนกลับเขาไปในพื้นที่
3. มีถนนขวางทางน้ํา อาคารชลประทานมีขนาดเล็ก เปนอุปสรรคตอการระบายน้าํ
4. พื้นที่เปนที่ลุมต่ํา เปนแหงๆ ทําใหการระบายน้ําเปนไปไดชา
แนวทางแกไข
1. เพิ่มศักยภาพการระบายน้ําพืน้ ที่รับ-ระบายน้ําลงสูอาวปากพนัง เชนเพิม่ ชองระบายน้าํ ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําออก
2. จัดทําแผนแกไขพื้นที่น้ําทวมเฉพาะแหง เชน พื้นที่น้ําทวมตําบลหูลอง พื้นที่น้ําทวมคลองนอย
- การปลูกขาวนาปหลังน้าํ ลด ทางชลประทานไดสนับสนุนเครื่องสูบน้ําจํานวน 82 เครื่อง
- เปาหมายการปลูกพืชฤดูแลงรวมพื้นที่ทงั้ หมด 170,000 ไร ปริมาณฝนเพียงพอ สนับสนุนเครื่อง
สูบน้ํา 64 เครื่อง คาดวาการปลูกพืช ฤดูแลงในปนี้ไมมปี ญหา
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
มอบที่ประชุมซัก-ถาม
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย เพงวาณิชย)
ปญหาในการระบายน้ําและผลกระทบจากการเปด-ปดประตูระบายน้ํา ไดมีการตกลง
กับชาวบานหรือไม
ผอ.คบ.ลุมน้ําปากพนังตอนลาง ( นายสุมติ ร พิทักษธรรม )
การบริหารจัดการน้ําลุมน้ําปากพนัง เปนเรือ่ งยาก และไดมีการประสานงานกับกลุม
เกษตรกรตางๆ ซึ่งในปที่ผานมาไดรับผลกระทบกับผูเลีย้ งปลาในกระชัง แตการระบายน้ําทุกตรั้งจะแจง
ไปทางอําเภอ , อบต. กอน 2 วันเสมอ ในการบริหารประตูระบายน้ําซึง่ มีความจําเปนที่จะตองระบายน้ําใน
ทุกป ผลกระทบก็ตองเกิดขึน้ ทุกป ทางจังหวัดจึงไดมอบหมายใหจดั หาพันธปลาขนาดใหญ ที่สามารถเลี้ยง
ไดทันกอนการบริหารประตูระบายน้ํา
ปญหาน้ําทวมขังตําบลสวนหลวง มีปตร.คลองฆอง เปนตัวควบคุม ในชวงฤดูฝนจะมี
ปญหาน้ําทวม สวนฤดูแลงราษฎรจะทําการปลูกผัก การเก็บกักน้ําปกติเก็บกักที่ 6.30 แตราษฎรตองการ
6.20 มีระดับน้ําตางกันประมาณ 10 ซม. ถามีฝนตกมากผิดปกติน้ําจะทวมที่ตําบลสวนหลวง ซึ่งทาง
ชลประทานก็จะมีการเรงระบายน้ําให
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย เพงวาณิชย)
สามารถแกปญหาโดยวิธีการอื่นไดบางหรือไม
ผอ.คบ.ลุมน้ําปากพนังตอนลาง ( นายสุมติ ร พิทักษธรรม )
ตําบลสวนหลวงเปนพืน้ ที่พรุและถูกขวางดวยถนนสายนครศรี-บอลอ น้ําที่มาจาก
คลองเสาธง คลองชะเมา จะลนออก มีทางออกทางเดียวคือคลองฆอง กรมชลประทานกําลังหาทางแกไข
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15 (แทน) รองอธิบดีกรมชลประทาน
ทางสํานักงานฝายจัดสรรน้ําไดเขาไปพิจารณาแลว มีแนวทางคือเรงระบายน้ําโดยเร็ว
และจะประสานเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการรวมกับทางอําเภอ เพื่อชวยระบายน้ําในระดับเบื้องตนกอน
และจะมีการหารือแนวทางทีเ่ หมาะสมตอไป
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นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (นายธวัชชัย แทเที่ยง)
กลาวขอบคุณทางชลประทานที่ไดชว ยระบายน้ําในชวงฝนตกหนัก ทีผ่ านมา แต
เนื่องจากฝนตกหนักมากประกอบกับน้ําทะเลหนุนทําให เกิดทวมขัง พืช-ผัก เสียหายเกิน 50% ไดรายงาน
ทางจังหวัดเพือ่ เปดอุทกภัย 2 ตําบล เพื่อจะไดขอความชวยเหลือตอไป
ตําบลทางพูนมีปญหาทางคลองชะเมาเนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมหนาแนนอยากใหทาง
ชลประทานหาแนวทางแกไขดวย
ขอเสนอแนะ ตองการใหทางชลประทานประสานงานใหรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเกิดปญหาจะไดแกไขปญหา
ไดทันทวงที (ยกเวนฝนตกผิดปกติจริงๆ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 ความกาวหนาการดําเนินงานของ อนุกรรมการพัฒนาสิง่ แวดลอม
(โดย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช)
นายอิสรา ลิ่มวงศ (แทน) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จว.นศ.
กลาวถึงผลการประชุมอนุพฒ
ั นาสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551
ผลการหารือไดเสนอ กิจกรรม/โครงการที่จะดําเนินการป 2552 มี 22 โครงการ
1. โครงการขุดลอกรองน้ําและตะกอนทรายทับถมบริเวณลุมน้ําปากพนัง
2. โครงการพัฒนาปาไมและระบบนิเวศปาพรุ
3. โครงการเฝาระวังคุณภาพน้าํ บริโภค
4. โครงการน้ําประปาดื่มได
5. โครงการชลประทานน้ําเต็มเพื่อการเพาะเลี้ยง
6. โครงการตรวจสอบรับรองรับรองมาตรฐานดานการประมง
7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
8. โครงการพัฒนาดินเปรีย้ งเพื่อปลูกปาลมน้ํามัน
9. โครงการจัดตัง้ กลุมประปาดี 24 ชม.
10. โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชน
11. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งบุคลากรในทองถิ่น
12. โครงการสํารวจเพื่อแกไขปญหาคุณภาพน้าํ บริโภคในชุมชน
13. โครงการติดตามประเมินเพือ่ ขยายผล
14. โครงการการจัดการมลพิษและแหลงกําเนิดมลพิษประเภทตางๆ
15. โครงการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุด
16. โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุด
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17. โครงการขุดยายถายเททรายบริเวณทายประตูระบายน้ํา
18. โครงการบริหารจัดการเพื่อควบคุมวัชพืชน้าํ
19. โครงการระบบคาดการน้ําหลากลุมน้ําปากพนัง
20. โครงการสงเสริมการบริหารงานศูนยอํานวยการฯ
21. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการตางๆ พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
22. โครงการฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรปาไม
23. โครงการบริหารจัดการพื้นทีต่ นน้ํา
• โครงการที่ไมขอดําเนินการแตมีการจัดสรรงบประมาณป 2552 อีก 14 โครงการ
• โครงการกิจกรรมใหมที่ไมไดอยูใ นแผนบริหารจัดการแตมีลักษณะงานที่เกีย่ วของอีก 5 โครงการ
• โครงการที่ของบประมาณ กปร.อีก 3 โครงการ ขณะนี้อยูร ะหวางการพิจารณา
การแกไขปญหาตะกอนดินเลนทองน้ําในแมน้ําปากพนัง
กรมควบคุมมลพิษไดประสานกับหนวยงานและสถาบันตางๆ ที่เคยทําการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องนี้ พบวามีสถาบัน AIT เคยมีการศึกษาเรื่องดังกลาวอยูผลการหารือไดเสนอทางเลือกในการ
แกไขปญหา 2 แนวทาง คือ
1. ระยะเวลาเรงดวน ดําเนินการชวง 10 กม.แรก และศึกษาการบริหารเปด-ปดประตู โดยใชน้ําเปนตัว
ผลักดันตะกอนออกไปทางปากแมน้ํา งบประมาณ 3.0 ลานบาท
2. ระยะยาว ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะสาเหตุการเกิดตะกอน การเคลื่อนที่ของตะกอนแผนการ
จัดการตะกอนทั้งการขุดลอก และการนําตะกอนไปใชประโยชน งบประมาณ 10 ลานบาท
มติที่ประชุม
1. ใหเลขานุการอนุกรรมการฯจัดการประชุมหารือเพื่อทบทวนแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุม
น้ําปากพนัง ป 2550 – 2559 และขอเสนอแผนงาน/โครงการของแตละหนวยงานทีจ่ ะดําเนินการ
ในป 2553 เพือ่ นําไปสูการขอตั้งงบประมาณ ป 2553
2. มอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษ ประสานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อหารือและยกรางขอเสนอ
โครงการ (TOR) การแกไขปญหาตะกอนดินทองน้ําแมนา้ํ ปากพนัง และคลองสาขา และเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่จะดําเนินงานในป 2552 จากสํานักงาน กปร. และใหหนวยงาน
หลักตั้งงบประมาณตอเนื่องตอไป
 มีการเปลี่ยนแปลงคณะเจาหนาที่ จากนายเชาว ฯ เปนนางกัญชลี ฯ ผอ.สวนแผนงานและ
ประเมินผลสํานักจัดการคุณภาพน้ําฯ
3. การควบคุมวัชพืชในลุมน้ําปากพนัง มอบให อบต.เปนเจาภาพหลัก และหนวยงานสวนกลางเปนผู
ประสานและสนับสนุนองคความรูดานตางๆ
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ฝากใหผูเขาประชุมชวยคิดหาวิธีการหรือแนวทางในการกําจัดวัชพืชมานําเสนอดวย
ในโอกาสตอไป
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย เพงวาณิชย)
สอบถามความกาวหนาโครงการปองกันการกัดเซาะชายฝง และฝากอบจ. และกรมที่
เกี่ยวของที่ดูแลเรื่องปาชายเลน ชวยดูแลดวย และอยากใหเนนเรื่องพืชเปนหลัก
ทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสาธิต กลิ่นภักดี)
การกัดเซาะชายฝงมีมูลนิธิสิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวงทรัพยากรฯ จะมีกระบวนการ
เพิ่มเติม
อยางชัดเจนเมือ่ กระบวนการจบคงจะมีแผนออกมาชัดเจน
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ (นายปริญญา สัคคะนายก)
จากโครงการที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนําเสนอมาทั้งหมดนั้นโครงการที่
เพิ่มเติม
นําเสนอบางสวนอาจไมไดรบั งบประมาณอยากใหดูเรื่องแผนงานงบประมาณดวย สวนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานในพื้นที่จริงๆ ถาไดลงมาประชุมในพื้นทีจ่ ะไดรับทราบขอมูลที่มีความเปนจริงในพื้นทีม่ ากยิ่งขึ้น
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการปลูกปาชายเลน ควรตองมีบุคลากรมาทําการศึกษาดวย เชน นักเรียน ซึง่
เพิ่มเติม
นายอําเภอสามารถชวยได และยินดีจะเขารวม
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 ความกาวหนาการดําเนินงานของ อนุกรรมการพัฒนาอาชีพ
(โดย เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช)
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ (นายสุชม สุขวิไล)
การพัฒนาอาชีพภาคเกษตร
ไดนํารางแผนแมบทนําเสนอคณะรัฐมนตรีมาแลว 2 ครั้ง แตยังไมไดรับการอนุมัติ
กําลังจะนําเสนออีกครั้งหลังจากปรับเปลีย่ นขอมูลบางประการเรียบรอยแลว
มีโครงการทั้งสิ้น 199 โครงการ งบประมาณ 1,998.8 ลานบาท
ประกอบดวย
5 ยุทธศาสตร ซึ่งไดรับงบประมาณตามแผน และในป 2552 ไดตั้งงบประมาณไป 276.3 ลานบาท และมี
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งบอื่นๆ เพิ่มเติมคือ งบตามแผน 186.7 ลานบาท งบจังหวัด 10.6 ลานบาท งบ กปร. 22.9 ลานบาท งบ
อื่นๆ เปนงบกันและงบพิเศษ 56 ลานบาท เบิกจายไปแลวรอยละ5.34
ป 2553 ไดขอตั้งงบประมาณไปตามแผนแมบท 534.1 ลานบาท แตสามารถตั้งได
368.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.9 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณกําลังคิดจะปรับแผนใหอยูในกรอบ
งบประมาณทีต่ ั้งไวเดิมเพื่อไมใหกระทบกับเปาหมายของแผนแมบทคือใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึน้
การพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตร
กระทรวงเกษตรฯไดมีการจัดทําแผนพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตรขึ้น ตัง้ แตปลายป
2551 ทําการรางเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการพิจารณาในหลักการ
กรอบแนวคิด
การจัดทําแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดนอกภาคเกษตร โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ป 2552-2556 คณะทํางานฯไดดําเนินการโดยกําหนดกรอบแนวคิดไว ดังนี้
1. กรอบการดําเนินงานพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตรประกอบดวย 3 สาขา
1.1 สาขาอุตสาหกรรม
1.2 สาขาพาณิชยกรรม
1.3 สาขาบริการและทองเที่ยว
2. แนวทางการพัฒนาบุคคลเปาหมาย ประกอบดวย 2 ลักษณะ
พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพผูประกอบการรายเดิมที่ประกอบอาชีพและผลิตสินคา
สรางผูประกอบการรายใหมที่ไมเคยประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรมีความประสงคและตองการที่จะ
ประกอบอาชีพ
3. บุคคลเปาหมายในการพัฒนาประกอบดวย 2 ลักษณะ
รายบุคคล
รายกลุมหรือองคกร
4. ในการจัดทําแผนแมบท เนนการดําเนินงานเชิงบูรณาการและการมีสวนรวมของชุมชน/
ประชาชน เปนสําคัญ
สรุปงานโครงการและงบประมาณ
จํานวน 4 ยุทธศาสตร 55 โครงการ งบประมาณ 22,338,150 บาท แยกแตละยุทธศาสตรดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในการประกอบอาชีพนอกภาค
เกษตร จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 6,377,700 บาท
2. ยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคา และผลิตภัณฑ จํานวน 31 โครงการ
งบประมาณ 11,475,800 บาท
3. ยุทธศาสตรที่ 3 : การขยายตลาดและเพิ่มชองทางการกระจายสินคา จํานวน 3 โครงการ
งบประมาณ 2,800,000 บาท
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4. ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,684,650
ลานบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหาร(ขาว),นิคมการเกษตรพืชพลังงาน
(ปาลมน้าํ มัน) และนิคมการเกษตรดานการประมง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(โดย เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช)
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ (นายสุชม สุขวิไล)
โครงการนิคมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน จังหวัดนครศรีธรรมราชไดรับ
เกียรติจากสวนกลางใหเปนจังหวัดนํารอง มีทั้งหมด 68 จังหวัดทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 กระทรวงเกษตรฯไดเสนอยุทธศาสตรรับวิกฤษอาหารโลก
และพลังงานซึง่ เปนวาระแหงชาติ ใหจังหวัดนครศรีฯ จัดตั้งนิคมการเกษตรขึ้น เพื่อใหเกษตรกรไดเขารวม
โครงการเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงาน ไดกําหนด 3 นิคม ดังนี้
1. นิคมการเกษตรพืชอาหาร (ขาว) กรมชลประทานเปนเจาภาพ
2. นิคมการเกษตรพืชพลังงาน (ปาลม) กรมพัฒนาที่ดินเปนเจาภาพ
3. นิคมดานการประมง มีกรมประมงเปนเจาภาพ
เพื่อใหการดําเนินงานสามารถสนองนโยบายรัฐบาลไดตามวัตถุประสงคและกรอบแนว
ทางการดําเนินงานโครงการที่กําหนดจึงแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานโครงการนิคมการเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 410/2552 ประกอบดวย
1. คณะทํางานอํานวยการ มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และ เกษตรและสหกรณ
จังหวัดนครศรีฯเปนกรรมการและเลขานุการ
2. คณะทํางานดําเนินการนิคมการเกษตรฯ
- คณะทํางานนิคมการเกษตรขาว
- คณะทํางานนิคมการเกษตรปาลมน้ํามัน
- คณะทํางานนิคมการประมง
3. คณะผูปฏิบัติงานในพืน้ ที่นิคมการเกษตร
- คณะทํางานปฏิบัติงานในพื้นที่นิคมการเกษตรขาว
- คณะทํางานปฏิบัติงานในพื้นที่นิคมการเกษตรปาลมน้าํ มัน
- คณะทํางานปฏิบัติงานในพนที่นิคมการประมง
การสนับสนุนตามแผนงานโครงการไดมีการกําหนด งบประมาณระยะเวลาดําเนินการ 3 ป
1. นิคมการเกษตรพืชอาหาร งบประมาณ รวม 77.4 ลานบาท
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2. นิคมการเกษตรพืชพลังงาน (ปาลม) งบประมาณ รวม 56.3 ลานบาท
3. นิคมดานการประมง ความกาวหนา มอบใหกรมประมงนําเสนอในสวนที่เกี่ยวของ
นายสุพักตร จิรวงศสวัสดิ์ (แทน) ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลาวถึง นิคมดานการประมง การของบประมาณไมผานบอรดของกระทรวงเกษตรฯ
เปนพื้นที่ของเกษตรกร ไมใชพื้นที่ของรัฐบาล
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
สรุปวานิคมประมงยังไมผาน และไดสอบถามเกี่ยวกับปริมาณปลาหรือสัตวน้ําในลําคลอง
มีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือไมอยางไร
นายสุพักตร จิรวงศสวัสดิ์ (แทน) ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อมีการสรางเขื่อนปริมาณสัตวน้ําจะลดลง เพราะไมสามารถแพรพันธุได เนื่องจากมี
ประตูระบายน้าํ ปดกั้น จะเพิม่ ไดโดยการปลอยพันธุปลา หรือ สัตวน้ําลงไป ประกอบกับคุณภาพน้ําต่ําลงจะ
เกิดปญหาเกี่ยวกับโรคของปลา สวนพื้นที่ทายน้ําก็ไมสามารถเลี้ยงปลาไดเนื่องจากน้ํานิ่งไมไหลเวียน
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
อยากใหกรมประมงหาทางชวยเหลือโดยของบประมาณในการนําพันธุป ลาไปปลอยให
มากขึ้น
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ (นายปริญญา สัคคะนายก)
ไดมีสวนรวมกับจังหวัดเกี่ยวกับการปลอยพันธุปลา กุงกามกราม กุงกุลาดํา ในปที่ผาน
เพิ่มเติม
มา และในปนจี้ ะมีการปลอยพันธุปลาเพิ่มอีก 4 ลานตัว และศูนยประมงลุมน้ําปากพนังไดรับงบประมาณ
ในการเพาะพันธุปลา โดยไดมีการเตรียมขุดบอแลว และคาดวาจะมีปริมาณสัตวน้ําเพิ่มมากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.6 รางแผนยุทธศาสตรคณะกรรมการดําเนินงานโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในเขตพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนัง
(โดย ทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช)
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ทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสาธิต กลิ่นภักดี)
จังหวัดนครศรีธรรมราชไดแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในเขตลุมน้ําปากพนัง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด (นายบุญญวัฒน
ชีชาง) เปนประธาน ทองถิ่นจังหวัดนครศรีฯ (นายสาธิต กลิ่นภักดี) เปนเลขาฯ มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2551
สรุปผลการประชุม
1. เห็นควรกําหนดแนวทางแกไขปญหาเปน 3 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการกําจัดและควบคุมวัชพืช
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการใชประโยชนจากวัชพืช
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาแหลงน้ํา
2. การติดตามประเมินผลมอบสถิติจังหวัดนครศรีฯ
3. องคความรูจําเปนตองเรียนรูค วบคูกันไปหรือขอรับการสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันการศึกษา
4. ใหคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดในแตละยุทธศาสตร รวบรวมทีท่ องถิ่นจังหวัด เพื่อทําเปนแผน
ยุทธศาสตรของจังหวัดนครศรีฯ ภายในเดือน มกราคม 2552
5. สําหรับยุทธศาสตรการกําจัด ผวจ.นศ. ดําริใหศูนยอํานวยการฯ เสนอขอ งบกลางผานจังหวัดนครศรีฯ
แลวจํานวน 27.931 ลานบาท
เปาหมายพื้นทีใ่ นการดําเนินการ
ไดแบงพืน้ ที่ดาํ เนินการเพื่อแกไขปญหาการระบาดของวัชพืชน้ําเปน 4 โซน รวม 5 อําเภอ
39 ตําบล (38 อบต.) คือ
1. โซนที่ 1 กลุมลุมน้ําคลองบานกลาง ประกอบดวยพืน้ ที่ใน 3 อําเภอ 14 ตําบล
( 13 อบต.)
2. โซนที่ 2 กลุมลุมน้ําคลองชะอวด-แพรกเมืองประกอบดวยพื้นที่ 2 อําเภอ 9 ตําบล
(9 อบต.)
3. โซนที่ 3 กลุมลุมน้ําคลองทาเรือ ประกอบดวยพื้นที่ใน 2 อําเภอ 7 ตําบล (7 อบต.)
4. โซนที่ 4 กลุมลุมน้ําคลองเชียรใหญ ประกอบดวยพื้นที่ใน 4 อําเภอ 16 ตําบล
( 15 อบต.)
หนวยงานรับผิดชอบ
1. หนวยงานในสังกัดกรมชลประทาน
2. สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
4. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
5. องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
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6. องคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นทีด่ ําเนินการจํานวน 37 แหง
ยุทธศาสตร/แนวทางดําเนินการ
1. การกําจัดวัชพืชและการดูแลรักษา
- จัดทําระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
- การกําจัดวัชพืชน้ํา
- การดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพน้ํา
- การจัดการความรูเพื่อการบริหารจัดการ
- การติดตามประเมินผล
2. การใชประโยชน
- การนําวัชพืชจ้าํ มาทําปุย
- สงเสริมการสรางผลิตภัณฑจากวัชพืชน้ํา
- การนําวัชพืชเพื่อใชประโยชนอื่น
3. การสรางจิตสํานึก
- สงเสริมการมีสวนรวมของ/โรงเรียน/องคกรชุมชน/ประชาชน
- การสรางเครือขายฟนฟูสิ่งแวดลอม
- รณรงคสรางความเขาใจแกชมุ ชนใหตระหนักถึงปญหา
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
2. มีแผนหลัก และแผนปฏิบัตกิ ารระดับหนวยงาน และระดับทองถิ่นที่สอดคลองกับ
แผนหลัก
3. มีการศึกษาและปรับปรุงแบบการดําเนินงานในการจัดการวัชพืชน้ําอยางตอเนื่อง
4. กระบวนการมีสวนรวมเกิดขึน้ เปนรูปธรรม
5. มีกลไกการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานในระดับพื้นที่
6. มีคณะทํางานที่ชัดเจน และมีสํานักงานเลขานุการ ที่มีการปฏิบัตภิ ารกิจอยางตอเนื่อง
แนวทางที่จะดําเนินการในขัน้ ตอไป เมื่อกรอบรางเสร็จ จะนําสงใหคณะกรรมการและ
อบต.ทั้งหมดพิจารณาใหความเห็นชอบในคณะกรรมการชุดเล็กกอน จะจัดทําเปนตัวรางจริงๆ เพื่อนําเสนอ
และชี้แจงในกลุมเปาหมายตอไป
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
แรงงานจังหวัดนครศรีฯ มีงบประมาณสวนหนึ่งใหกับทองถิ่น เพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนในภาวะแลง เชนการใชแรงงานคนในการกําจัดวัชพืช เปนการกระตุนเศรษฐกิจวิธีหนึง่
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แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายนิกร นําภานนท)
ทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณจากจังหวัดในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยแลงใน วงเงิน 5 ลาน ตอนนีอ้ ยูระหวางการพิจารณาโครงการ
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย เพงวาณิชย)
งบภัยแลงตองเรงดําเนินการ กําหนดใหชดั เจน สวนแผนการกําจัดผักตบชวา ก็ตองรวมกัน
พิจารณาทางเลือกในพื้นทีว่ กิ ฤษกอน
ผูแทนมหาวิทยาวัยสงขลานครินทร (นายปยะ วันเพ็ญ)
ไดมีการประชุมกันเพื่อหาวิธีการนําวัชพืชมาแปรรูป และไดเลือกตําบลการะเกดเปน
ขอคิดเห็น
พื้นที่นํารอง โดย
- นําวัชพืชมาทําแปลงผักสวนครัวลอยน้ําหลังบาน
- นําผักตบมาทํากระดาษสา 1 กก./ 4 แผน แผนละ 10 กวาบาท
กลไกสําคัญ ในการนําผักตบชวามาขึ้นมาแปรรูป ควรมีการสงเสริมจากภาครัฐเพื่อ
ผลักดันใหครบวงจร ทางสถาบันไดรับงบจาก กปร.บางสวนแลว นําไปขับเคลื่อนในพื้นที่ เพื่อนําไปสูการ
เพิ่มมูลคาและหาแนวทางสูเชิงพาณิชยตอไป
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ขอทราบวิธีการทําแปลงผักลอยน้ํา
ผูแทนมหาวิทยาวัยสงขลานครินทร (นายปยะ วันเพ็ญ)
วิธีการ การผลิตปุย 1 ตัน ตองนําผักตบชวาขึ้นมา 6 ตัน ซึ่งไมคุมทุนในการขนสง จึงได
ทําการศึกษาวิจัยคิดหาแนวทาง คือ การนําผักตบมาทับถมกันในน้ํากอน ซึ่งสามารถนํามาปลูกผักกอนได
เมื่อถึงเวลาที่ผักตบยอยสลายก็จะนําขึ้นมาผลิตปุย ได 2 ทาง
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต (หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ)
สอบถามเกี่ยวกับแปลงผักลอยน้ํา เมื่อแปลงผักยอยสสลายแลวทางสถาบันมีแนวทาง
อยางไร
ผูแทนมหาวิทยาวัยสงขลานครินทร (นายปยะ วันเพ็ญ)
ในการยอยสลายจะเกิดตะกอนคอนขางสูง แตจะขึน้ อยูก ับระยะเวลาและวัตถุประสงค
แปลงตัวนี้สามารถปลูกผักไดถึง 6 เดือน ถาวัตถุประสงคเพื่อกําจัดผักตบชวา ใชระยะเวลาแค 45 วัน หรือ
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2 เดือน สามารถนําผักตบชวาที่ผานการยอยสลายแลวมาทําเปนปุย ใชระยะเวลา ไมเกิน 2 สัปดาห แตปุย
ที่มีคุณภาพใชเวลา 2 เดือน
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย เพงวาณิชย)
การกําจัดผักกระฉูดสามารถกําจัดไดโดยวิธีใดไดบาง
ผูแทนมหาวิทยาวัยสงขลานครินทร (นายปยะ วันเพ็ญ)
ผักกระฉูดมีจดุ ออนคือ ตองทําใหจมน้ําแลวจะตาย วิธีการคือนําผักกระฉูดมาทําเปนฐาน
แปลงผักแลวนําผักตบชวามาทับดานบน สามารถเปนแปลงปลูกอยางดี หรือนําผักกระเฉดมาบดเปนอาหาร
ปลา มีปญหาคือการสิ้นเปลืองแรงงาน ตองลดตนทุน
การนํามาทําเปนกระดาษ จะขายในงานเชิงศิลปะ ซึ่งมีเทคนิควิธีพรอมจะการถายทอดแต
ตองมีการชวยเหลือทางดานตลาดจะสามารถพัฒนาเปนอาชีพได
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย เพงวาณิชย)
ควรทดลองทํา หมูบานใดพรอมก็ดําเนินการได เพื่อเปนตัวอยางนํารอง
ขอคิดเห็น
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ฝากอาจารย ปยะ ใหมีการขยายผลตอไป
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ (นายรุจาธิตย สุชาโต)
ขอเสนอแนะ - นําผักตบชวามากองในคอกวัว แลวถมทราย มูลวัวจะเปนปุยอยางดี
- นําไปเลี้ยงปลา
- นําไปหมักใหเกิดสัตวหนาดินแลวนําไปเลีย้ งปลาสลิต
- วัด DO เพื่อหาสาเหตุการตายของสัตวน้ํา ทีช่ ัดเจน
- กําหนดเขตอภัยทาน (เขตหามจับปลา)
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาที่ดนิ เขต 11 (นายชุมพล คงอินทร)
อยากใหทําการศึกษาเกีย่ วกับมลภาวะดวยวาเมื่อเกิดการยอยสลายแลวจําทําใหออกซิเจน
ในน้ําลดลง
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
อยากใหขยายผลเกี่ยวกับเขตอภัยทาน เพือ่ ปลาจะไดมกี ารขยายพันธุตอ ไป
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ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ (นายรุจาธิตย สุชาโต)
ควรจะเลีย้ งในแหลงที่มีปริมาณน้ํามากๆ เพราะ ถาเลี้ยงในคลองเล็กๆ อาจเกิดปญหาได
มติที่ประชุม

รับไวพิจารณา

3.7 ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดดําริ
(งบ กปร.ป 2552) (โดยศูนยอํานวยการฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต (หัวหนากลุมบริการวิชาการ)
การสนับสนุนงบประมาณป2552 ไดมีการประชุมหารือกัน และมีงานเรงดวนที่จาํ เปนตอง
ดําเนินการมีทงั้ หมด 11 โครงการ งบประมาณ 35,043,802 ลานบาท ดังนี้
1. งานอํานวยการ
2. โครงการควบคุมและใชประโยชนจากผักตบชวาบริเวณลุม น้ําปากพนัง (เครื่องกําจัดผักตบชวา)
3. โครงการประชาสัมพันธโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
4. โครงการจัดการฐานขอมูลและอาศัยความรู เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของศูนยอํานวยการฯ
5. โครงการจัดทํากลไกการมีสว นรวมของผูเกี่ยวของในการประสานงาน สงเสริมอาชีพ และรายได
ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
6. โครงการฟนฟูการผลิตขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
7. โครงการพัฒนาคุณภาพสมโอในเขตพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ เพื่อการสงออก
8. โครงการสํารวจขอมูลความตองการปรับระบบการผลิตทางการเกษตรของ เกษตรกรผูเลี้ยงในเขต
น้ําเค็ม โครงการพัฒนาพื้นทีล่ ุมน้ําปากพนังฯ
9. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกลงดิน
10. โครงการพัฒนาปาไมและสิง่ แวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
11. โครงการนํารองหมูบานปาพระเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมปองกันไฟปาอยางยั่งยืน
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย เพงวาณิชย)
โครงการที่ยังไมไดเบิกจายขอใหเรงรัดการเบิกจาย
มติที่ประชุม

รับทราบ พิจารณาเรงรัดการเบิกจาย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการบูรณาการพัฒนาพื้นที่หวั งานประตูระบายน้าํ อุทกวิภาชประสิทธิ
(ฝงซาย) เพื่อเปนศูนยเรียนรูล ุมน้ําปากพนัง (โดยศูนยอํานวยการฯ)
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นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต (หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ)
กลาวถึง พื้นทีห่ ัวงานโครงการพัฒนาพื้นทีล่ ุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(ฝงซาย)โดยสังเขป
นายอําเภอปากพนัง (นายวิศาล เพชรคง)
กลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืน้ ที่หวั งาน ดังนี้
- มีผูเขามาในพืน้ ที่จํานวนมาก รวมถึงนักทองเที่ยว
- การคิดหาแนวทางการเรียนรูก ับการทองเทีย่ วใหสามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
- สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับประโยชนที่ชาวบานจะไดรับ
- มีหลายหนวยงานไดเขามารวมกันคิดแตยงั ไมมีเปาหมายที่ชัดเจน
กรอบและแนวทางการดําเนินการแหลงรูรักษลุมน้ําปากพนัง สนองพระราชดําริ
ก. หลักการและเหตุผล
ข. วัตถุประสงค
ค. องคประกอบดานกายภาพ
1. สวนบริการ
2. สวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
3. สวนกิจกรรมการเกษตร
4. สวนสรางมูลคาเพิ่ม
5. สวนพื้นทีว่ างและอื่น ๆ
ง. องคประกอบดานการบริหารจัดการ
จ. การดําเนินการ
ฉ. กลุมเปาหมาย
1. กลุมชุมชนทองถิ่นและชุมชนพื้นที่ใกลเคียง
2. กลุมนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ
3. กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรชุมชนตางๆ
4. กลุมนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
5. กลุมผูสูงอายุทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ช. บทสรุป
นายนิเวส วนคุณากร หัวหนาคณะทํางานดานการทองเที่ยว
- จังหวัดนครศรีฯ ยังไมมีจดุ ขายที่ชัดเจน ไดพยายามผลักดันใหมีคนเขามาศึกษาแต
ขอคิดเห็น
ไมไดรับการสนับสนุนเทาทีค่ วร
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- ไดนําเสนอแนวทางใหมอีกครั้งตามเอกสารที่แนบ ซึ่งผานการประชุมคณะทํางาน
ยอยๆ มาแลว หลายครั้ง
- ตองการจะพัฒนาพื้นที่หวั งานใหเปนแหลงทองเที่ยว เสริมจากศูนยเรียนรู เพื่อให
ชาวบานเห็นแลวสามารถนําไปขยายผลและปฏิบัติไดจริง ควรดําเนินการโดยเร็ว
- ตองพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวระดับชาติที่เหนือกวาแหลงใดๆ ในประเทศไทย
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย เพงวาณิชย)
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ เรื่องหลักคือการบริหารจัดการน้ํา สวนการบูรณา
การพื้นที่หวั งาน ตองมาศึกษาในรายละเอียด โดย
- ยึดแนวพระราชดําริเปนหลัก
- เปนการดําเนินงานไมใชการศึกษาสาธิต
- ใหราษฎรสามารถดําเนินการในพื้นทีห่ มูบานเกษตรกรตนแบบ
- คอยๆ ดําเนินการ ภายใตขอจํากัดของงบประมาณ
นายนิเวส วนคุณากร หัวหนาคณะทํางานดานการทองเที่ยว
เพิ่มเติม
- สิ่งที่คิดเปนเรื่องเรียบงาย แตเนนความประณีต
- สามารถนําองคความรูดานวิชาการมาใชประโยชนได
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
จากแนวคิดตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมด ก็เปนประโยชนโดยเฉพาะการปลูกปา สนับสนุนการ
ปลูกปา 1คน 1ฝน 1 ตน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดเตรียมกลาไมไวใหพรอมที่จะปลูกไดทันที และขอให
เสริม
ชวยกันปลูกปา โดยยึดตามแนวพระราชดําริ ประหยัดและเรียบงาย
ผูอํานวยการสักชลประทานที่ 15 แทน รองอธิบดีกรมชลประทาน
ควรคัดเลือกเกษตรกรเขามาดําเนินการเอง ไมใชใหสวนราชการมาสาธิต
เสริม
นายอําเภอปากพนัง (นายวิศาล เพชรคง)
เนื่องจากสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จเดือนกรกฎาคม นี้ อยากใหนําเสนอความกาวหนาของ
โครงการที่ชัดเจน ดังนั้น ควรตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน 1 ชุด
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ผอ.คบ. นครศรีธรรมราช (นายสานิตย เนติธรรมกุล)
ขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการบูรณาการดําเนินงานศูนยสง เสริมการเรียนรูลุมน้ําปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ บริเวณพืน้ ที่หวั งาน ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
ฝายเลขาฯ ไดพยายามคิดหาแนวทางการดําเนินงานจากศูนยศึกษาอื่นๆ จากการศึกษา
พบวาจุดหลักๆ ที่แตกตางกันระหวางศูนยศึกษาการพัฒนากับศูนยอํานวยการฯ มีดงั นี้
แนวทางและวัตถุประสงคของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย
2. การแลกเปลี่ยนสื่อสารระหวางนักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน
3. การพัฒนาแบบผสมผสาน
4. การประสานงานระหวางสวนราชการ
5. เปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แนวทางบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน แบงไดเปน 3 ระยะ
ระยะแรก สวนราชการสนับสนุนผลักดันใหเกิดแหลงเรียนรูและผลผลิต
- บริหารจัดการรูปแบบของคณะทํางานศูนยอํานวยการฯ เปนเจาภาพหลัก
- ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย สาธิต
- งบประมาณจาก กปร. CEO Function สกว.
- ใชเปนศูนยฝกอบรม สัมมนาของทุกสวนราชการ องคกรตางๆ
ระยะที่สอง ฝกเกษตรกร อาสาสมัคร ยุวเกษตรกร เขารวมดําเนินงาน สนับสนุนการรวมกลุม เสริมสราง
ความเขมแข็ง
- นํารายไดจากผลผลิตมาใชบริหารจัดการ
- เชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดอยางสมบูรณ
ระยะที่สาม กลุมเกษตรกรจะอยูใ นรูปของ สหกรณ วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ บริหารจัดการเต็มรูปแบบ
ขยายผลการผลิตสูหมูบานรอบศูนย
รองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย เพงวาณิชย)
- ใหเจาหนาที่สาํ นักงาน กปร.เขามาชวยบูรณาการ และราษฎรเขามาดําเนินการ
- ดําเนินการในสวนที่สามารถดําเนินการไดกอน

25

นายนิเวส วนคุณากร หัวหนาคณะทํางานดานการทองเที่ยว
- จากเอกสารไดเสนอผานอําเภอปากพนัง และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบแลว
- ศูนยอํานวยการฯ ไมใชเจาภาพหลัก แตทําหนาที่ประสานการดําเนินงาน
- ใหทําในฐานะภาคประชาชน
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
สรุปวา
ใหใชวิธีที่ทานรองเลขาธิการ กปร. ไดใหแนวทางไวสว นหนึ่ง และศูนยอํานวยการฯ
รวมกับ นายอําเภอปากพนัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสุชม สุขวิไล)
การดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ควรมีเครื่องแบบ ชุดปฏิบัติ
ขอเสนอแนะ
ราชการ หรือชุดรับเสด็จฯ เพื่อจะไดเปนสัญลักษณที่เหมือนกันทั้งหมด ขอความคิดเห็นจากที่ประชุม
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
ฝากใหฝายเลขาฯ ชวยคิดหารูปแบบที่เหมาะสม
แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายนิกร นําภานนท)
สอบถามเกี่ยวกับโอกาสที่จะใช
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสุชม สุขวิไล)
สามารถใชไดทุกสถานการณที่เหมาะสม
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) ประธานอนุกรรมการ
สรุปวา
ชุดดังกลาวใชไดในโอกาสรับเสด็จฯ , ปฏิบัติงาน , เปนสัญลักษณของโครงการ และจะได
ประชาสัมพันธโครงการดวย
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ฝากใหประชาสัมพันธ เรื่องที่ใหราษฎรไปลงทะเบียนรายชื่อเพื่อขอทีด่ ินทํากิน ถาไมลง
จะไมไดรับจัดสรรที่ดิน ซึ่งทางจังหวัดยังไมมีนโยบายจะใหทดี่ ินทํากิน ฝากใหกระทรวงทรัพยากรฯ ทํา
หนังสือแจงใหหวั หนาสวนราชการทราบ และขอใหหนวยงานที่เกีย่ วของ ทําความเขาใจกับราษฎรให
ถูกตอง และชวยดูแลราษฎรที่ใชพื้นที่ในการจับจองที่ดินในเขตลุมน้ําปากพนัง ดวย
ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน ฝากให ดูแลสุขภาพ พักผอน หัดปฏิเสธ

ปดการประชุม เวลา 12.20 น.

ผูจดรายงานการประชุม
(นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต)
หัวหนากลุม บริการวิชาการ
ศูนยอํานวยการฯ

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายปริญญา สัคคะนายก)
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

