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รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
ครั้งที่ 1/2553
วันพฤหัสสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม 2 ศูนยอาํ นวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผูมาประชุม
1. ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายธีระ มินทราศักดิ์ )
2. รองแมทัพภาคที่ 4 ที่ไดรับมอบหมาย
(ม.ว.พงษเทพ ประกอบศุขราษณ)
3. รองอธิบดีกรมชลประทาน ที่ไดรับมอบหมาย
(นายอนุวัฒน หิรัญประดิษฐ)
4. รองผูวาราชการจังหวัด ที่ไดรับมอบหมาย
(นายวันชัย ไชยวรรณ)
5. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายละมาย เสนขอนแกว)
6. ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42
(พ.ต.ท.คํามูล ปนทะวัง)
7. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีฯ
(พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง)
8. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15
(นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี)
9. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
(นายวรรณะ ทรัพยมี)
10. ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการพื้นที่อนุรกั ษที่ 5
(นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง)
11. ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ 2
(นายสมไชย เกาเอี้ยน)
12. หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
(แทน)
รองประธานอนุกรรมการ
(แทน)
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
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(นายสมบูรณ โอฬารกิจเจริญ)
13. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางอัจฉรีย วุมิสุทธิเมธาวี)
14. ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางวิมลรัตน สุภาคม)
15. ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
(นายพิษณุ อนันทานนท)
16. เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายเสถียร พระประสิทธิ์)
17. สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสมศักดิ์ คําบัว)
18. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสุริยา ทองแกวจันทร)
19. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายปรมินทร วงศสุวัฒน)
20. หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 4 สาขานครศรีธรรมราช
(นายสมเจน รักขประเสริฐ)
21. พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางสาวคัสศรัณย ชํานาญกิจ)
22. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายวีระศักดิ์ ฤทธิเดช)
23. แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายนิกร นําภานนท)
24. ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
(นายศุภชัย สกุลแกว )
25. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายวิชาญ หนูกัน)
26. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสมพล รัตนาภิบาล )
27. พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสุทิน มณีพรหม)
28. เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
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(นายมณเทียร หัสนันท)
29. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางอภิลักษณ มาศคีรีวงศ)
30. ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ
(รก.นายชัยณรงค กาพยเกิด)
31. ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายนิพิฐพนธ รุงนิรันดรกุล)
32. นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
(นายสาธิต สุดพุม)
33. นายอําเภอปากพนัง
(นายวิศาล เพชรคง)
34. นายอําเภอเชียรใหญ
(นายธํารง เขมะรัตน)
35. นายอําเภอชะอวด
(นายไพศาล บุญลอม )
36. นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
(นายเกรียงศักดิ์ รักษศรีทอง)
37. นายอําเภอรอนพิบูลย
(นายพงศวเทพ จิรสุขประเสริฐ)
36. นายอําเภอจุฬาภรณ
(นางจันทรประภา ยอแสงรัตน)
37. นายอําเภอลานสกา
(นางสาวธนวัน สุวรรณลอยลอง)
38. นายอําเภอพระพรหม
(นายนิยม ดวงสม)
39. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ
(นางสมทรง รุงเรืองศิลป)
40. ผูแทนจังหวัดสงขลา
(นางโสภา ชูรกั ษ)
41. ผูแทนจังหวัดพัทลุง
(นายประพันธ วรรจนกุล)
42. ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

อนุกรรมการ
(แทน)
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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(นายกาน จันทรพรหมมา)
43. ผอ.ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
(นายปริญญา สัคคะนายก)
44. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ
(นางสมพิศ ดําสาคร)
45. ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(นางหัทยา ลิ่มวงศ)

อนุกรรมการ
และเลขานุการ
และผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 4
4. ผอ.สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
5. เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
6. ทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช
7. นายอําเภอหัวไทร
8. นายอําเภอพรหมคีรี
ผูเขารวมประชุม
1. นายสิงหพงศ
1. นายหทัย
2. นายขจรชัย
3. นายสุมิตร
4. นายธีรชาติ
5. นายเสนอ
6. นายกมล
7. นายปยะ
8. นางปนเพชร
9. นางจันทิมา
10. นายธนัตย
11. นางสาวศศิวรุณ
12. นางสาวมาฑินี

รัชนิพนธ
วสุนันท
ฤทธิวงศ
พิทักษธรรม
สังคหะ
ตั่นเสง
อาศิรเมธี
วันเพ็ญ
สกุลสองบุญศิริ
เทพเรือง
หนูยิ้ม
นอกวงศ
จึงจะดี

ผอ.กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต สนง. กปร
เจาหนาที่สํานักงาน กปร.
เจาหนาที่สํานักงาน กปร.
ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง
ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนบน
ผอ.สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปาที่ 5
หน.โครงการพัฒนาปาไมและระบบนิเวสปาพรุฯ
ผูแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ผูแทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 จ.สงขลา
ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ
เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดนิ นครศรีฯ
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13. นายไมตรี
14. นายสมชาย
15. นายสมโชค
16. นายละเมียด
17. นายทวี
18. รศ.วิฑูรย
19. นายประหยัด
20. นายไพโรจน
21. นายธนากร
22. นางหัทยา
23. นายพิชยั
24. นายจรวย
25. นายประเสริฐ
26. นายรณชัย
27. นางฉลวย
28. นางพนิดา
29. นายสมาน
30. นางอาณัติ
31. นายนิกร
32. นายคมศักดิ์
33. นายนิเวส
34. นายเทอดศักดิ์
35. นายศุภชัย

กําเนิดมณี
สุวรรณชาติ
หลักหาญ
กลิ่นสิงห
วิริยฑูรย
เวชประสิทธิ์
เสนา
รัตนรัตน
รักธรรม
ลิ่มวงศ
คงอยู
คงสงค
เพชรเกลี้ยง
เจริญขุน
จินดาวงศ
แสงวิมาน
แสงวิมาน
ขอแกว
ศรีนวลดี
วนคุนากร
ลักษณะหุต
อักษรวงศ

เจาหนาที่ศนู ยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย
โครงการสงน้ําฯ ปากพนังตอนลาง
โครงการสงน้ําฯปากพนังตอนลาง
ตัวแทนศูนยเรียนรูมหาวิทยาลัยชีวิต
ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีฯ
องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันออก
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.นครศรีฯ
ผูใหญบาน
กํานัน
ตัวแทนอําเภอหัวไทร
ตัวแทนอําเภอหัวไทร
สมาคมพลเมือง อําเภอปากพนัง
อสม.
อบต. ตําบลคลองนอย
ตัวแทนเกษตรกร
ตัวแทนแสงวิมาน
นักวิชาการที่ดนิ ชํานาญการ
หน.คณะทํางานดานการทองเที่ยว อ.ปากพนัง
หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
หัวหนากลุมขยายผล ศูนยอํานวยการฯ

เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กลาวรายงานตัวและกลาวตอนรับคณะอนุกรรมการ
ประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนังฯ พรอมใหผูเขารวมประชุมกลาวรายงานตัว และ
ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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1.1 แนวทางการดําเนินภารกิจ เพื่อสนองตามแนวพระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช
กลาวถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไปเพื่อสนองตามแนวพระราชดําริ จะตองมีการทํางานแบบ
บูรณาการ โดยเฉพาะการทํางานแบบคนสําราญงานสําเร็จ และใหชมวีดีทัศน การปฏิบัติราชการของทานผูวา
ราชการจังหวัดนครศรีฯ และชวงสุดทายเกี่ยวกับการเรงรัดพัฒนานครศรีธรรมราช เชน โครงการขยายผลโครงการ
พระราชดําริ การสงเสริมการทองเที่ยว ผลักดันใหสนามบินเปนทาอากาศยานนานาชาติ เปนตน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการประสานการดําเนินงาน ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552
ระเบียบวาระที่ 2

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ฝายเลขาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ให
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลว ไมมีการแกไขเพิ่มเติม จึงขอรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 7 เมษายน 2552

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สถานการณนา้ํ และการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
(โดย สํานักชลประทานที่ 15)
ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง นายสุมิตร พิทักษธรรม
- กลาวรายงานสถานการณน้ําในพื้นที่ลมุ น้ําปากพนัง ปจจุบัน
• เดือนมีนาคม
มีปริมาณฝนตกต่ํากวาเกณฑปกติเล็กนอย
• เดือนเมษายน
มีปริมาณฝนใกลเคียงคาปกติ
• เดือนพฤษภาคม มีปริมาณฝนใกลเคียงคาปกติ
- จากพยากรณอากาศคาดวาในปนี้ปริมาณฝนจะนอยกวาปกติ
- แสดงสถานการณน้ําฝนป 2552 เปรียบเทียบกับป 2553
- สถานการณอางเก็บน้ําจังหวัดนครศรีฯ
1. อางเก็บน้ําขนาดกลางความจุ 70.5 ลานลบ.ม. ปจจุบันเก็บกักได 41.2 ลานลบ.ม.
2. อางคลองดินแดงความจุ 60 ลานลบ.ม. ปจจุบันเก็บกักได 36.5 ลานลบ.ม.

ระเบียบวาระที่ 3
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-

-

-

3. อางเก็บน้ําหวยน้ําใสความจุ 80 ลานลบ.ม. ปจจุบันเก็บกักได 47.32 ลานลบ.ม.
สรุป ปริมาณการเก็บกักน้ํารวมทั้ง 3 อางประมาณ 60 % อยูในเกณฑคอนขางนอย
สภาพน้ําทาในลุมน้ําปากพนัง ปริมาณระดับน้ําตามประตูตางๆ ประมาณ(-0.37) - (-0.43) คิดเปนปริมาณน้ํา 56
ลานลบ.ม. มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องปจจุบันลดลงวันละ 3-5 เซนติเมตร
การบริหารจัดการน้ํา ปดประตูระบายน้าํ ทุกแหงทีต่ ิดกับน้ําเค็ม ควบคุมประตูระบายน้ําในพื้นที่น้ําจืดให
เหมาะสมกับการจัดสรรน้ําชวยเหลือพื้นที่ใหครอบคลุม สวนประตูระบายน้ําคลองฆองเปนประตูเดียวที่มีระดับ
น้ําเปนบวก คือ +0.10 เมตร รทก.
สภาพการเพาะปลูกขาวนาปในเขตลุมน้ําปากพนัง คาดวาจะเก็บเกีย่ วหมดกลางเดือนเมษายนนี้
การใหการชวยเหลือ สํานักชลประทานที่ 15 ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ชวยเหลือนาปแลว ซึ่งทางชลประทาน
เปนผูออกคาน้าํ มันเชื้อเพลิง สนับสนุนไปแลวจํานวน 54 เครื่อง
จากการพยากรณปริมาณน้ําฝน คาดวาปนี้ฝนจะนอย ปริมาณน้ําก็มจี ํากัด ดังนั้นพืน้ ที่ปลูกขาวนาปรังจะตองปรับ
ลดลง เพราะ สถานการณในปนี้คาดวาจะประสบปญหาภัยแลงแนนอน ขอใหเกษตรกรงดเวนการทําขาวนา
ปรัง เพราะอาจไดรับความเสียหาย สําหรับการชวยเหลือเครื่องสูบน้ําขาวนาปรัง ไดรับความชวยเหลือ จาก
สํานักชลประทาน 15 จํานวน 52 เครื่อง ไดขอสนับสนุนจากสวนกลางเพิ่มเติมอีก และจัดสรรใหในสวนพืน้ ที่
ลุมน้ําปากพนังจํานวน 62 เครื่อง ตามระเบียบของกรมชลประทานการใชเครื่องสูบน้ําขาวนาปรังนั้นเกษตรกร
อบจ.หรืออบต. จะตองออกคาใชจายเรื่องน้าํ มัน
ปจจุบันสํานักงานชลประทานที่ 15 ไดประสานงานกับสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช วา
จะมีบริการฝนหลวงตลอดชวงการเพาะปลูก ซึ่งชุดปฏิบัติการฝนหลวงจะเริ่มตั้งฐานบินที่กองบินที่ 7 จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ในวันที่ 15 มีนาคม 2553

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
สอบถามเกี่ยวกับปริมาณการเก็บกักน้ําวาเคยเต็ม 80 ลานลบ.ม.หรือไม และน้ําไมเต็มอางมา
ประมาณกี่สิบปแลว
ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง นายสุมิตร พิทักษธรรม
ที่ผานมาเคยมีปริมาณน้ําเต็มอางประมาณ 3 ครั้ง แตไมเต็มมาประมาณ 30 ปแลว

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
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กลาววาในปนฤี้ ดูแลงจะมาเร็วแลงนานและตอเนื่อง จะตองเตรียมความพรอมในการรับ
สถานการณภยั แลง และจัดเตรียมหาเครื่องสูบน้ําในการชวยเหลือใหพรอม ซึ่งตอนนี้ไดมีการจัดสงรถบรรทุกน้ํา
ไปแจกจายแกราษฎรในเขตพื้นที่ 3 อําเภอที่ไดประกาศเปนเขตพื้นทีว่ กิ ฤษ ไดแกอําเภอนาบอน อําเภอนบพิตํา
และอําเภอพระพรหม
3.2 ความกาวหนาการดําเนินงานของ อนุกรรมการพัฒนาสิง่ แวดลอม
(โดย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีฯ )
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีฯ นายปรมินทร วงศสุวัฒน
สรุปรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ดังนี้
1. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาพื้นทีล่ ุมน้ําปากพนังฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2551 มีมติใหกรมควบคุมมลพิษปรับปรุงแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้าํ ปากพนัง ป 25502559 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแลว เมื่อ 21 ธันวาคม 2550 และจะมีการประชุมครั้งที่ 1 /2553
ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 นี้
2. ไดมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานโครงการภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง
ป 2552 มีโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งหมดมี 22 โครงการ เสร็จแลว 17 โครงการ เหลืออีก 5 โครงการ
ซึ่งใกลจะแลวเสร็จ
3. คณะทํางานไดศึกษาดูงานโครงการป 2552 แลวจํานวน 8 โครงการ ซึ่งยังไมบรรลุผลเทาที่ควร ในปตอๆไป
ควรจัดใหหนวยงานมานําเสนอผลการดําเนินงานโดยตรงตอคณะทํางานเพื่อเปนประโยชนในการติดตามงาน
4. คณะทํางานเพือ่ ติดตามประเมินผลมีมติใหเพิ่มเติมหนวยงานอีก 8 หนวยงาน เพื่อใหการติดตามการดําเนินงาน
โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
คณะทํางานติดตามประเมินผลควรมีการบรรยายความกาวหนาของโครงการฯ ดวยทุกครั้ง จะได
เกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
ศูนยอํานวยการฯ ทําหนาที่เปนเลขาฯของคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการฯ
ดังนั้นศูนยอํานวยการฯ จะรับทําหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ และ
เนื่องจากศูนยอํานวยการไดรับงบประมาณดานประชาสัมพันธ จะไดใชผลงานในสวนนี้ประชาสัมพันธในพืน้ ที่
และผูเกีย่ วของไดรับทราบผลความกาวหนาโครงการตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.3 ความกาวหนาการดําเนินงานของอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ
(โดย เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
เนื่องจาก ทานเกษตรและสหกรณ จังหวัดนครศรธรรมราช ติดภารกิจ การจัดสัมมนาของ
คณะทํางานภายใตอนุกรรมการพัฒนาอาชีพที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีฯ ไดมอบหมายให นายเทอดศักดิ์ ฯ สรุป
ความกาวหนาการดําเนินงานของคณะอนุพัฒนาอาชีพฯ
ปจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯไดดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและ
สงเสริมรายไดใหแกราษฎรในเขตโครงการพัฒนาพื้นทีล่ ุมน้ําปากพนังฯ ป 2552-2556 แลวเสร็จ ซึ่งไดแบงเปน
เขตอนุรักษ 1 เขต คือเขตปาไม และเขตการพัฒนาเปน 5 เขต ดังนี้
1. เขตปลูกขาวเพื่อการคา
2. เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค
3. เขตปลูกปาลมน้ํามัน
4. เขตปลูกไมผล- ยางพารา
5. เขตเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝง
(ราง) แผนแมบท กลาวโดยสรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน เกษตรกรอยูด มี ีสุขมีรายไดจากอาชีพการเกษตรอยางมั่นคง ยั่งยืน และไมทําลายสิ่งแวดลอม
พันธกิจ 1. พัฒนาอาชีพใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และตรงกับความตองการของเกษตรกร
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานชลประทาน และทรัพยากรดินใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
การเกษตรในพื้นที่
3. พัฒนาอาชีพการเกษตรที่ครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการตลาด อยางบูรณาการ
4. พัฒนาการอาชีพดานการเกษตรโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และรักษาความสมดุล
ทางธรรมชาติ
เปาหมาย เกษตรกรมีรายไดเพิ่มจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รอยละ 20
ยุทธศาสตร และกลยุทธในการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด
กลยุทธที่ 3 พัฒนา ฟนฟู และปรับปรุงโครงสรางดินใหเหมาะสมกับการผลิต
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการผลิต
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกลุมผูผลิต
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่
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กลยุทธที่ 3 สงเสริมการทําเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มมูลคาผลผลิตและการแปรรูป
กลยุทธที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลผลิตและการแปรรูป
กลยุทธที่ 2 สรางความเขมแข็งและเชื่อมโยงเครือขายการตลาด
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาอาชีพและสงเสริมเพิ่มรายได
กลยุทธที่ 1 พัฒนาและสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
กลยุทธที่ 1 การจัดทําฐานขอมูล
กลยุทธที่ 2 การจัดระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โดยในแตละกลยุทธของแตละยุทธศาสตรไดมีแผนงานของสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของรองรับ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 สรุปแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ และ
ความกาวหนาในการสนองพระราชดําริ
(โดย ศูนยอํานวยการฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ที่เกีย่ วของกับลุมน้าํ ปากพนัง
ตั้งแตป 2550 ถึงปจจุบัน มีจาํ นวน 5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
- สนับสนุนใหราษฎรทํานาขาว
- สงเสริมและพัฒนาพันธขาวคุณภาพดี
- เห็นดวยกับการปรับเปลี่ยนอาชีพ
- ควรมีโรงงานเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- ดําเนินการแกปญหาการกัดเซาะในสวนทีว่ ิกฤตกอน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
- ดานการพัฒนาอาชีพปลูกขาว
- ดานการกําจัดศัตรูพืช
- ดานการขยายตลาดไมผล
- ดานการเพิ่มมูลคาผลผลิต
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ณ บานพักรับรอง โครงการชลประทานนราธิวาส
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- บูรณาการระบบบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
- เพิ่มระบบบริหารจัดการดานตางๆ ที่จําเปนเขาไป
- อาจตองมีการจัดรูปแปลงนาตามความจําเปน
- เพิ่มพื้นที่นาขาวในพื้นที่นารางที่มีอยู
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ วัดแมเจาอยูห ัว พืน้ ที่หมูท ี่ 4 ต.แมเจาอยูหวั อ.เชียรใหญ จ.นคร
ศรีฯ
- ใหกรมชลประทานพิจารณาชวยเหลือในพืน้ ที่หมูที่ 4 และหมูที่ 8 ต.แมเจาอยูหวั อ.เชียรใหญ
จ.นครศรีฯ เนือ่ งจากราษฎรขาดแคลนน้ําใชเพื่อการเกษตร และไมมีคสู งน้ําไปยังแปลง
เกษตรกรรมของราษฎร
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ณ นิคมสรางตนเองควนขนุน ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง
และตําบลขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
1. นิคมสรางตนเองควนขนุน ตําบลลานขอย อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง
- ขอใหกรมชลประทานเรงรัดระบบกระจายน้ําในการทํานาและใหราษฎรมีสวนรวมในการ
สูบ น้ําดวย ไฟฟา
- โครงการใดมีปญหาเรื่องพืน้ ที่ปาอยาเพิ่งดําเนินการใหดําเนินการโครงการที่ไมมีปญหาไป
กอน
2. กลุมเกษตรกรบานขอนหาด หมูที่ 1 ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีฯ
- ควรแนะนําและจัดการกับผลิตภัณฑของเกษตรกร โดยจัดหาตลาดรองรับหรือตั้งเปน
วิสาหกิจ ชุมชน
- การผลิตสินคาชุมชนจําหนาย ควรมีเครือ่ งหมายที่เปนเอกลักษณของตนเอง
รายละเอียดและความกาวหนาในการสนองพระราชดําริ ไดสรุปตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบทราบหรือไม และไดมีการจัดประชุมยอยดวยหรือไม ควรจะใหเจาของ
พื้นที่รับทราบดวยเชน นายอําเภอ เพื่อจะไดชวยแกปญหาได
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
ไดมีการประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ นายโอฬาร กิจเจริญ
ขอเสนอแนะ เมื่อมีผลความกาวหนาแลวควรรวบรวมและนํากราบบังคมทูลทานเปนเอกสารดวย
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
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เกี่ยวกับการรายงานผลความกาวหนานัน้ สํานักงาน กปร. ไดจัดทําสรุปนํากราบบังคมทูลถวาย
รายงานอยูแ ลวเปนระยะ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
สํานักงานกปร. ถวายรายงานในภาพรวม แตคณะอนุกรรมการฯ สามารถรายงานความกาวหนา
ในการดําเนินงานดานตางๆได
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 ความกาวหนา โครงการสําคัญในพื้นที่ลมุ น้ําปากพนัง
(โดย ศูนยอํานวยการฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
3.5.1 นําเสนอโครงการสําคัญเรงดวนเพื่อขอความอนุเคราะหงบประมาณจากสํานักงาน กปร.
1. ศูนยอํานวยการฯ
11,976,100 บาท
- กิจกรรมอํานวยการ
- โครงการสนับสนุนศูนยเรียนรู
- โครงการพัฒนาพื้นที่บานเนินธัมมัง
- โครงการจัดทํากลไกการมีสวนรวมในการประสานงานสงเสริมอาชีพและรายได
2. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีฯ
1,488,000 บาท
3. สถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
442,200 บาท
4. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีฯ
4,759,770 บาท
5. กรมปาไมจงั หวัดนครศรีฯ
5,361,000 บาท
6. สํานักอนุรักษที่ 5
5,468,570 บาท
3.5.2 โครงการนิคมการเกษตรจังหวัดนครศรีฯ
โครงการนิคมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดนํารอง 3
แหงจากทั้งหมด 17 แหงทัว่ ประเทศ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 กระทรวงเกษตรฯไดเสนอยุทธศาสตรรับวิกฤตอาหารโลกและ
พลังงานซึ่งเปนวาระแหงชาติ ใหจังหวัดนครศรีฯ จัดตัง้ นิคมการเกษตรขึ้น เพื่อใหเกษตรกรไดเขารวมโครงการ
เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงาน ไดกําหนด 3 นิคม ดังนี้
1. นิคมการเกษตรพืชอาหาร (ขาว) กรมชลประทานเปนเจาภาพ
2. นิคมการเกษตรพืชพลังงาน (ปาลม) กรมพัฒนาที่ดินเปนเจาภาพ
3. นิคมดานการประมง มีกรมประมงเปนเจาภาพ (อยูใ นระหวางพิจารณาดําเนินการ)
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กรอบการจัดการจะเนนการบูรณาการอยางครบวงจร ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมาไดผลดีมาก
สามารถพลิกฟนพื้นทีจ่ ากติดลบมาเปนบวกได ปจจุบันมีหลายจังหวัดเดินทางเขามาดูงานเปนจํานวนมาก
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การแกไขปญหาในการขุดลอกรองน้ําปากพนังและในอาวปากพนัง
(โดย สํานักงานขนสงทางน้าํ ที่ 4 )

กรมเจาทา
สํานักงานขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ไดเปลี่ยนชื่อหนวยงานเปนกรมเจาทาแลว
แผนดําเนินการขุดลอกบํารุงรักษารองน้ําปากพนัง
จาก กม.0.0000(บริเวณปลายแหลมตะลุมพุก)เขามาในอาวปากพนังถึง กม.- 27.100 (บริเวณ
แมน้ําปากพนัง)รวมเปนระยะทาง 27.1 กิโลเมตร รวมปริมาณตะกอนดินกอนขุดลอกจํานวน 1,823,002.5
ลูกบาศกเมตร
- ป 2552 ขุดลอกจํานวน 1,000,000 ลานลูกบาศกเมตร
- ป 2553 ขุดลอกจํานวน 400,000 ลานลูกบาศกเมตร
- ป 2554 ขุดลอกจํานวนที่เหลือ
ปญหาอุปสรรค ในการขุดลอกรองน้ําคือ มีโพงพางรุกล้ําเขามาในแมน้ํา ทําใหกีดขวางทางเดินเรือ อยากใหที่
ประชุมพิจารณาวาทําอยางไรจะไมใหมีสงิ่ กีดขวางทางน้ํา
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ นายโอฬาร กิจเจริญ
ชวง 1 เดือนทีผ่ านมาทานผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีไดมาตรวจราชการที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทางสํานักนายกรัฐมนตรี ไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการกัดเซาะ อยากทราบวา แผนการขุด
ลอกรองน้ําของกรมเจาทาจะมีผลกระทบกับการกัดเซาะชายฝงหรือไมอยางไร
กรมเจาทา
การขุดลอกตามวาระการประชุมวันนี้คือการขุดลอกรองแมน้ําปากพนัง บริเวณปลายแหลม
ตะลุมพุกเขามาในอาวปากพนัง แตบริเวณที่มีการกัดเซาะเปนสวนของดานนอกริมทะเลอีกฝง

นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
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เพิ่มเติม
แนวขุดลอกรองน้ําเริ่มจากปากอาวไปจนถึงปลายแหลม บริเวณแนวรองน้ําจะติดปญหาคือมี
โพงพางเปนระยะๆ ประมาณ 42 โพงพาง ซึ่งหนวยปฏิบัติจะดําเนินการไดเปนชวงๆ การแกไขปญหา
โพงพางอาจตองใหหนวยงานที่เกีย่ วของเชน กรมประมง กรมการปกครอง หรือ อบต.ที่ดูแลในพืน้ ที่ตางๆ ซึ่ง
อาจตองตั้งคณะทํางานเพื่อแกไขปญหาดังกลาว หรือไม
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
การตั้งคณะทํางานอาจจะแกไขไดแตจะมีผลกระทบกับประชาชนแนนอน แตเห็นดวยกับการตั้ง
คณะทํางานเพือ่ จะไดประสานงานในดานตางๆ
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
ประชาชนมีความคิดเห็นวาตองการใหขุดมาจนถึงสะพานขามแมน้ําปากพนังดวย
ประมาณ 27 กม.
นายอําเภอปากพนัง นายวิศาล เพชรคง
ปที่แลว ไดมกี ารตั้งคณะทํางานแลว ประกอบดวย นายอําเภอพื้นที่ ประมงจังหวัดนครศรีฯและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของหลายหนวยงานและไดมีการประชุมไปแลว 1-2 ครั้ง ซึ่งมีผลสรุปในการดําเนินการแกไข
แลว และไปประชุมที่อําเภอขนอม 1 ครั้งดวยมีรองผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดร.กาน จันทรพรหมมา
กลาวถึงสาเหตุการเกิดตะกอน และเมื่อมีการขุดลอกแลวจะเอาตะกอนไปเก็บไวที่ไหน มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม มีการศึกษาผลกระทบหรือไม แตเห็นดวยกับการขุดลอก
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ควรมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาใหม
นางสมทรง รุงเรืองศิลป
กรมเจาทาไดแจงมาทางสํานักงาน กปร.แลววาจะมีการขุดลอก
กรมเจาทา
กอนจะทําการขุดลอกไดมีการสํารวจพื้นทีแ่ ลวแตไมไดแจงใหพนื้ ที่ทราบ ขอมูลจะมีอยูที่กรม
เจาทา
ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีฯ
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ใหผูเขารวมประชุมดูในรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการฯ
ครั้งที่ 1/2552 หนาที่ 12 มีสรุปอยูแลววาไดมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษดําเนินการ
ผูแทนกรมควบคุมแลพิษ
มีมติใหปรับ TOR ใหสอดคลองกับพื้นที่จริงแตยังไมไดปรับ เพราะอยูใ นระหวางรอความ
เห็นชอบ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
กอนจะดําเนินการ ควรจะแจงขอมูลใหพนื้ ที่ทราบกอนทุกครั้ง ใหเรงดําเนินการตอไป เพื่อ
ไมใหเกิดผลกระทบ
นายอําเภอ
ควรมีการกําหนดจุดพิกัดตางๆ ลงไปดวย และจะติดตามผลการดําเนินงานไดที่ไหน
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
ศูนยอํานวยการฯจะรับประสานในสวนที่เกีย่ วของ
นายอําเภอเชียรใหญ
คลองตื้นเขินไมสามารถเก็บกักน้ําได ชาวบานรองเรียนวาน้ําที่สูบไปไมสามารถใชประโยชนได
จะทําอยางไรใหตะกอนหมดไป หนวยงานใดจะรับผิดชอบไดบาง
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มอบใหฝายเลขาฯ ติดตามเรือ่ งดวย
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็นปญหา 1. กรมเจาทาเสนอวาไมสามารถขุดลอกไดเพราะมีโพงพาง ไมทราบวาเปนปญหาเดิมๆ
หรือไม
2. กรมเจาทาขุดแลวเจอปญหาโพงพาง กรมควบคุมมลพิษยังทําTOR ไมเสร็จ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ใหนําไปพิจารณาโดยตั้งประเด็นขึ้นมาใหม
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการ
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เกี่ยวกับเรื่องตะกอนใตทองน้ําในพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนังและบริเวณอาวปากพนังเนื่องจากมีความ
ซับซอนเชิงวิชาการเฉพาะ อนุกรรมการประสานการดําเนินงานจึงประสานขอใหอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ทําการศึกษาแนวทางการจัดการตะกอนที่เหมาะสมเพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอเนื่อง เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของรับไปดําเนินการตามที่ไดเสนอแนะตอไป
ในป 2552 อนุพัฒนาสิ่งแวดลอม ฯ ไดมาสํารวจแนวทางการวางกรอบการศึกษาแลว และได
บรรจุเรื่องนี้ไวในแผนแมบทป 2550-2559 เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีแลว
เมื่อมีเรื่องรองขอใหมีการขุดลอกรองน้ําจากสะพานขามแมน้ําปากพนังทาย ปตร. อุทกวิภาช
ประสิทธิ ถึงปลายแหลมตะลุมพุก ไปยังสํานักงาน กปร. และสํานักงาน กปร.ไดประสานกับกรมเจาทาพบวา
ไมสามารถเคลียรแนวขุดลอกไดเพราะติดโพงพางของราษฎรอยูหลายแหง หากจะขุดลอกตองจายเงินคาชดเชย
นายประจักษ
ทราบวาเจาของโพงพางเปนราษฎรในพื้นที่ตําบลคลองนอย
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มอบฝายเลขาฯ สรุปตั้งชุดทํางานยอยโดยใหนายอําเภอปากพนัง และนายอําเภอเมือง รวมกัน
พิจารณาเรื่องโพงพาง
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ใหดําเนินการตามที่ทานประธานมอบหมาย

โครงการจัดตัง้ ศูนยประสานราชการ บริเวณ ปตร.อุทกวิภาชประสิทธ(ฝงซาย)
(โดย ศูนยอํานวยการฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการ
โครงการจัดตัง้ ศูนยประสานราชการฯ ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวพระราชดําริ
มีการดําเนินการในพื้นทีห่ ัวงาน ดําเนินการแบบคอยเปนคอยไปตามกําลังงบประมาณสนับสนุน ในเบื้องตนได
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพือ่ สนับสนุนโครงการดังกลาว ดังนี้
1. การออกแบบอาคารที่พักผูบริหารกรมชลประทานและเจาหนาที่ กปร. และ อาคารที่พัก
ผูติดตามเสด็จฯ
2. คาสาธารณูปโภค
3. โครงการซอมรั้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห
4. โครงการซอมแซมหองน้ําอาคารพิพิธภัณฑ
5. โครงการซอมแซมหองน้ําอาคารเอนกประสงค
6. โครงการซอมแซมถนนทางเขาโรงจอดรถ
4.2
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7. โครงการซอมแซมไฟฟาบริเวณอาคารพิพธิ ภัณฑ
8. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
9. โครงการเสริมสรางพันธุปลา
10. โครงการปรับเปลี่ยนการจัดการเลี้ยงปลาในกระชัง
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.3 โครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุมแมบานเกษตรกรบานขอนหาด
(โดย ศูนยอํานวยการฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการ
โครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุมแมบานเกษตรกรบานขอนหาด
1. แนวทางการดําเนินงานสนองพระราชดําริ สามารถพึ่งตนเองไดโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มี
การบูรณาการอยางเปนขั้นตอน ใหความชวยเหลือในสวนที่เกินกําลังของกลุมฯและเขาหลักเกณฑจี.เอช.พีซึ่ง
จะมีหนวยราชการคอยใหคําปรึกษา
2. การกําหนดกรอบการสงเสริมกิจกรรมของกลุมแมบานขอนหาด
- กระบวนการผลิตเครื่องแกง
- กระบวนการธุรกิจเครื่องแกง
3. การดําเนินงานชวยเหลือกลุมแมบานเกษตรกรบานขอนหาด
กิจกรรมหลัก : การแปรรูปพริกแกง
กิจกรรมเสริม : การแปรรูปขาว การออมทรัพย รานคาชุมชน การผูกผา
ในการสนับสนุนกิจกรรมดังกลาวหนวยงานที่เกีย่ วของขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเบื้องตนจาก กปร.
ดังนี้
1. กิจกรรมศูนยอาํ นวยการโครงการพัฒนาพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปนเงิน 223,000 บาท
2. กิจกรรมคาใชจายโรงพยาบาล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อผานการรับรองสถานที่ตามเกณฑ GMP
เปนเงิน 66,500 บาท
3. กิจกรรมคาใชจายสํานักงานเกษตรอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนเงิน 145,000 บาท
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
กิจกรรมดังกลาวเปนโครงการสนองพระราชดําริมีกระบวนการทํางานครบ
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เห็นชอบ
4.4 การขยายผลโครงการถายทองเทคโนโยยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกลงดิน
(โดย ศูนยอํานวยการฯ)
สถานีพัฒนาทีด่ ินนครศรีธรรมราช (แทน) นางสาวมาฑินี จึงจะดี
โครงการถายทอดเทคโนโยยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกลงดิน สํานักงาน กปร.รวมกับ
หนวยงานในพื้นที่ไดพจิ ารณาคัดเลือกพืน้ ที่ในการดําเนินงานโดยพิจารณาจากลักษณะดิน ระบบชลประทาน
ระบบการปลูกพืช ความรวมมือของเกษตรกร และไดคดั เลือกพื้นทีห่ มูที่ 10 บานควนโถะ ต.แหลม อ.หัวไทร จ.
นครศรีฯ เปนพื้นที่ดําเนินการ ครอบคลุมพื้นที่ 4,000 ไร
วัตถุประสงค
1. เพื่อแกไขสภาพดินเปรีย้ ว ใหสามารถปลูกพืชได
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบชลประทานในพื้นทีใ่ หเกิดประโยชนสงู สุด
3. เพื่อใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในเรือ่ งของการจัดการดินเปรี้ยวจัด
4. เปนแปลงสาธิตขนาดใหญที่มีขอมูลทางดานดิน พืช น้ํา ฯลฯ เพื่อเผยแพรแกผูที่สนใจ
เพื่อใหโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จตามเปาหมาย จึงขอพิจารณาใหหนวยงานตางๆ ให
ความอนุเคราะหรวมบูรณาการกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชน สงเสริมในพื้นที่อยางตอเนื่องตามความสามารถเพื่อ
เติมจากที่สํานักงาน กปร. ใหความอนุเคราะหไวแลว
มติที่ประชุม

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
การดําเนินการขยายผลป 53 ของงบ กปร. เนื่องจากเปนโครงการตอเนือ่ งที่ประชุมเห็นชอบ
อนุมัติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.5 แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ปาพรุอยางยั่งยืน
(โดย สํานักงานบริหารพื้นทีอ่ นุรักษที่ 5)
สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 5
แนวทางการบริหารจัดการพืน้ ที่ปาพรุอยางยั่งยืน มีหนวยงานที่เกีย่ วของคือ
- เขตหามลาสัตวปาบอลอ
- เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จ.พัทลุง ขึ้นตรงกับพื้นที่อนุรักษที่ 6 จ.สงขลา
ภารกิจหลักคือ จัดการพื้นที่เกี่ยวกับสัตวปาและปาไม พื้นที่พรุควนเคร็งจะมีแนวทางในการ
ดําเนินการอยางไร
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นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการ
พื้นที่พรุมีผูเกีย่ วของมากมายจําเปนตองมีการศึกษาจัดทํายุทธศาสตรเพื่อใหเกิดความยั่งยืน มี
รูปแบบอยูแลวที่พรุโตะแดง เห็นควรพิจารณานํามาปรับใชกับปาพรุของพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ซึ่งกรมชลประทาน
มีกรอบอยูแลว
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
รูปแบบของพรุโตะแดงถาเปนผลดีก็นาจะทําเปนตุกตามา แลวนําเสนออยางครบวงจร
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15 นายอนุวัฒน หิรัญประดิษฐ
เกี่ยวกับแผนงานตางๆ ควรมอบกรมทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดําเนินการ
สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 5
ควรมีการปรึกษาหารือกันรวมกัน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ใหสํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 5 เปนเจาภาพหลัก
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.6 โครงการสนับสนุนการปลูกขาวครบวงจร
(โดย ศูนยอํานวยการฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการ
โครงการสนับสนุนขาว ครบวงจร เปนการดําเนินการเพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไดมีการหารือนอกรอบกันหลายครัง้ มีประเด็นซับซอน จะมีปญ
 หาเกี่ยวกับ
กระบวนการตลาด จึงขอพิจารณาใหความเห็นชอบใชพนื้ ที่นิคมการเกษตร(ขาว)เปนพื้นที่นํารองและใหทกุ ภาค
สวนที่เกีย่ วของรวมมือกันทํากรอบยุทธศาสตรขาวและใหการสนับสนุนเพื่อขยายเครือขายตอไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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4.7 โครงการสนับสนุนการปลูกสมโอในพื้นทีล่ ุมน้ําปากพนัง
(โดย ศูนยอํานวยการฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการ
การสงเสริมและพัฒนาการผลิตสมโอบานแสงวิมาน หมู 13 ต.คลองนอย อ.ปากพนัง ใน
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การปลูกสมโอในเขตลุมน้ําปากพนังเริ่มขึน้ ที่พื้นที่บานแสงวิมานเมื่อสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ไดเปนที่ตองการของตลาดและแพรหลายออกไปมากขึ้น จนเรียกติดปากวา สมโอแสงวิมาน ไดมีการขยายพื้นที่
ปลูกไปยังหมูบ านอื่นในเขตตําบลคลองนอยเพิ่มมากขึน้ เปนโอกาสการสรางรายไดแกชาวสวนสมโอ และพันธุ
ที่ปลูกคือสมโอพันธุขาวทองดี ดวยศักยภาพในการปลูกสมโอใหไดคณ
ุ ภาพของเกษตร ตอมาไดมกี ารพัฒนาการ
ผลิตจนไดสมโอพันธุใหมทมี่ ีรสชาดดี ขายไดราคาดี จึงเปนพันธุเฉพาะพื้นที่อกี พันธุค ือ สมโอพันธุทับทิมสยาม
ดวยสภาพพืน้ ที่เปนที่ลุมติดชายฝงทะเลจึงประสบปญหาการผลิตมาตลอด เมื่อการพัฒนาแหลง
น้ําโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯแลวเสร็จสามารถจัดหาแหลงน้ําจืดเพื่อทําการเกษตรไดแตการกระจายน้ํา
ยังเขาไมถึงพืน้ ที่ เนื่องจากสภาพสวนเปนสวนเกาบางสวนมีรองคูแตขนาดเล็กและตื้นเขิน ดังนัน้ เพื่อใหการใชน้ํา
เกิดประสิทธิภาพตองดําเนินการจัดการพืน้ ที่ใหมโดยการฟนฟูพื้นที่สวนใหมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมคือ
การสรางแหลงน้ําในพืน้ ที่ เมื่อการใชน้ําไมเพียงพอสามารถสูบน้ําเติมเขารองสวนได
แนวทางการใหการชวยเหลือ เปนการชวยเหลือทางดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตที่เกิน
ความสามารถของเกษตรกร ทั้งนี้เปนความตองการของเกษตรกรและชุมชนที่จะดําเนินอาชีพทําสวนสมโอตอไป
สําหรับพื้นที่ปลูกสมโอในบริเวณอืน่ ไมคอยประสบปญหาเพราะเปนสวนปลูกใหมมกี ารจัดการใหมแี หลงน้ําใน
พื้นที่ไวแลว อยางไรก็ตามตองดําเนินการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดความมัน่ คงในอาชีพโดยกําหนดพื้นที่
ปลูกสมโอเปนเขตสงเสริมและพัฒนาการผลิตเนนการดําเนินงานที่มกี ารทํางานอยางบูรณาการครบวงจรทั้งใน
ดานการสงเสริมและพัฒนาการผลิตตลอดจนดานการตลาด เพื่อสนองแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใหมกี ารสนับสนุนการพัฒนาการปลูกสมโออยางตอเนื่อง
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
1. ใหความเห็นชอบในหลักการการใหการชวยเหลือฟนฟูสวนสมโอและจัดหาน้ําใหกบั พื้นที่ปลูกสมโอ
บานแสงวิมาน
2. ใหความเห็นชอบการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสมโอ โดยกําหนดพื้นที่ปลูกสมโอเปนเขต
สงเสริมและพัฒนาการผลิตเนนการดําเนินงานที่มีการทํางานอยางบูรณาการครบวงจรทั้งในดานการสงเสริม
และพัฒนาการผลิต ตลอดจนดานการตลาด
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เห็นดวยกับโครงการสนับสนุนการปลูกสมโอและ กําลังขึ้นทะเบียนเปนของปากพนังดําเนินการ
โดยพาณิชยจังหวัดนครศรีฯ
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มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.8 แนวทางการติดตามประเมินผลและการขยายผลการบูรณาการกําจัดวัชพืชในพืน้ ที่
ลุมน้ําปากพนัง (โดย สํานักงานชลประทานที่ 15)
ผอ.สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา สํานักชลประทานที่ 15 นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี
การกําจัดวัชพืชในพื้นที่ลุมน้าํ ปากพนังเปนปญหาตอเนื่อง ในป 2551 ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตลุมน้ําปากพนัง ตามกรอบยุทธศาสตรการจัดการวัชพืช
น้ํา 4 ยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการความรูเพื่อการบริหารจัดการฯ
ยุทธศาสตรที่ 2 การกําจัดวัชพืชและการดูแลรักษา
ยุทธศาสตรที่ 3 การใชประโยชนจากวัชพืชน้ํา
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางจิตสํานึก
ประเภทของวัชพืช
1. วัชพืชลอยน้ํา เชน ผักตบชวา สาหราย จอก แหน
2. วัชพืชหยั่งดิน เชน ผักกระฉูด ลาโพ หญาไซ
ผลการดําเนินงาน
ป 2552 การกําจัดวัชพืช โซน 1 และโซน 2
- กรมชลประทานดําเนินการและสงมอบใหอบต. เรียบรอยแลว เหลืออีก 4 ตําบล
ป 2553 การกําจัดวัชพืช โซน 3 และโซน 4 จํานวน 77 คลอง
- คลองอีก 283 คลองยังไมไดรับงบประมาณชวยเหลือ
จากผลการดําเนินงานที่ผานมา ไมสามารถกําจัดและควบคุมปญหาวัชพืชไดหมด เพราะขาดการ
ทํางานอยางตอเนื่องและบูรณาการกันอยางจริงจัง จึงไดทําขอตกลงรวมกันดังนี้
- ทําบันทึกขอตกลงรวม ระหวางหนวยงานหลัก ไดแกจังหวัดนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช
กรมชลประทาน ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ทองถิ่น จ.นครศรีฯ)
- หนวยงานระดับปฏิบัติ มีการสงมอบงาน และจัดทําบันทึกขอตกลงรวมระหวาง โครงการชลประทานที่
รับผิดชอบในพื้นที่ กับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของพื้นที่ โดยมีนายอําเภอและผูอํานวยการสํานัก
ชลประทานที่ 15 เปนพยาน
ขอเสนอเพื่อพิจารณา ควรจะขอรับการสนับสนุนเพิม่ เติมดังตอไปนี้
1. ขอใหจังหวัดนครศรีธรรมราชและองคการบริหารสวนจังหวัด ใหการสนับสนุนการดําเนินการตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ โดยเฉพาะการพิจารณาสนับสนุนใหมกี ารใชวชั พืชน้ํา
2. ขอรับการสนับสนุนจากทานนายอําเภอ ใหองคการสวนทองถิ่นทีร่ ับมอบคลองไปแลวจัดสรรงบประมาณเพือ่
บํารุงรักษาดูแลตอไป
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ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เห็นชอบ การกําจัดวัชพืชเมื่อกรมชลประทานทําเสร็จและมอบหมายไปแลวตองนําไปใช
ประโยชนและดูแลรักษาตอไป ฝาก อบจ.และอบต.ตั้งงบประมาณดวย
นายอําเภอปากพนัง นายวิศาล เพชรคง
จากการไดทําบันทึกขอตกลงกับทองถิ่นในชวง 6 เดือนที่ผานมา อบต.ไดดูแลเปนอยางดีทํา
อยางไรใหสว นที่ยังไมไดขดุ ลอก ประมาณ 283 คลอง ไดทําการขุดลอกไดเร็วขึ้นเพราะเกิดปญหามาก
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15 นายอนุวัฒน หิรัญประดิษฐ
ในสวนของชลประทานเกีย่ วกับงบประมาณในการกําจัดวัชพืช กรมชลประทานไดเขาไป
ดําเนินการแลว สวนที่เหลือกําลังรอเปลี่ยนแปลงงบประมาณอยู ถาเปนไปไดจะเรงดําเนินการใหเร็วขึ้น
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เปนแนวความคิดในการติดตามวัชพืชที่ดีมาก
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นฯ (ถามี)
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
- อยากใหมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้นเปนปละ 4 ครั้ง และครั้งละไมควรเกิน 2
ชั่วโมง
- ประเด็นเพื่อพิจารณาใหฝายเลขาประสานอนุกรรมการฯ เพื่อกําหนด และขอใหหวั หนาสวนที่
รับผิดชอบมาดวยตนเอง
- ควรเนนดานการประชาสัมพันธใหมาก เพราะยังขาดการมีสวนรวมของประชาชน
เกษตรจังหวัดนครศรีฯ
- สืบเนื่องจากปจจุบันเกษตรกรในเขตพื้นทีน่ ้ําเค็มไดรองขอใหหนวยงานที่เกีย่ วของใหการ
ชวยเหลือในการปรับระบบการผลิตเสริมเพิ่มเติมจากการเพาะเลี้ยงชายฝง ซึ่งการใหความ
ชวยเหลือดังกลาวจําเปนจะตองพิจารณากรอบการดําเนินการอยางเปนระบบ สํานักงาน กปร.
จึงไดอนุมัติงบประมาณใหสํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชสํารวจความตองการปรับ
ระบบการผลิต และสํานักงานเกษตรจังหวัดไดดําเนินการในพื้นที่ 4 อําเภอชายฝงทะเล พรอม
บันทึกขอมูลลงโปรแกรมฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว
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- สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชไดขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด เพื่อชวยเหลือ
ปรับระบบการผลิตใหแกเกษตรกรรมในพื้นที่น้ําเค็มนํารองสวนหนึ่ง ซึ่งไดผานการพิจารณา
ของจังหวัดแลว
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
การสํารวจอาชีพควรจัดเปนวาระเพื่อทราบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา
- ปจจุบันสภาวิจัยแหงชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและจังหวัดนครศรีฯไดลงนามความ
รวมมือ เพื่อสนับสนุนการวิจัยใหสอดคลองกับความตองการในพืน้ ที่ และหนวยงานใดมี
ตองการขอรับการสนับสนุนทําการวิจยั ก็ยินดีจะเขาไปชวยในการแกปญหาระยะยาว
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนสถาบัน วิเคราะหวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนา อยากใหเขาไปใช
ประโยชนอยางเต็มที่
นายดํารง โยธารักษ
- การแกปญหาตางๆ ของเครือขายภาคราชการกับภาคประชาชน ยังไมสอดรับกันอยางเต็มที่
- ควรจัดตั้งสภาพลเมืองเพื่อชุมชนตางๆ จะไดเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง
นายนิเวส วนคุนากร
- การรักษาฟนฟูพื้นที่ปาพรุ ขอใหพิจารณาวางแผนขุดดินลอมรอบทําเปนแกมลิงไดหรือไม
- ตองมีคณะทํางานชุดยอยเพือ่ แกปญหาในแตละดานและขอใหจัดประชุมบอยๆ
- ไมเห็นดวยกับแนวทางการจัดตั้งศูนยประสานราชการ
ประธานกลุมผุใชน้ําเปยะลาง
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับความเสียหายทีต่ ําบลคลองนอย
- ขอกุญแจเพื่อใหราษฎรทําการ เปด-ปด ประตูระบายน้ําคลองเปยะ คลองบางลึกเอง
เพราะไมมีเจาหนาที่ดแู ล รับผิดชอบ
- ปญหาน้ําจืดน้าํ เค็มพื้นที่โซนลางน้ําเค็มเขา ทําใหขาวลีบหมด
- การกําจัดวัชพืชอยากใหทําอยางตอเนื่อง
- การขุดลอกคลอง ควรดําเนินการชวงหนาแลง
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นายประเสริฐ คงสงค ตัวแทนอําเภอหัวไทร
ขอเสนอแนะ
- กอนจะมีการประชุมชุดใหญควรมีการประชุมชุดเล็กกอน
- ควรใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการประชุมทุกครั้ง
- พื้นที่ตําบลปากพนัง เกิดน้ําเนาเสียเนื่องจากไมสามารถระบายน้าํ ออกไปได เพราะเปนพื้นที่ที่
จะทําการขุดลอกและเปนพืน้ ที่ในเขตปาสงวน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
- ขอบคุณในทุกขอเสนอแนะที่ดี
- ควรจะประสานปญหาตางๆ ไปยังนายอําเภอเจาของพื้นทีแ่ ละนําเขาวาระเพื่อพิจารณา เพื่อจะ
ไดรับทราบถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่
- ควรมีการจัดทํากรอบในการดําเนินงาน เพื่อจะไดดาํ เนินการไปตามกรอบที่วางไว
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
- ขอบคุณในทุกประเด็นปญหาตางๆ ที่เสนอแนะจะไดนําไปปรับปรุงตอไป
- ขอนัดประชุม คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
ลวงหนาในเดือนมิถุนายน 2553 สวนวันที่จะแจงใหทราบอีกครั้ง
- มอบนายอําเภอรวบรวมเกีย่ วกับ ประเด็นปญหาตางๆเพือ่ นําเขาสูวาระในการประชุมครั้งตอไป
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน
ปดประชุม 13.10 น.
ผูจดรายงานการประชุม
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ผูตรวจรายงานการประชุม
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ผูอํานวยการศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนา
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