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                                                  รายงานการประชุม 
          คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนังฯ 
                                                           ครั้งท่ี   1/2553 
                             วันพฤหัสสบดีที่   11   มีนาคม  2553  เวลา  09.30   น. 

 ณ หองประชุม 2 ศูนยอาํนวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

ผูมาประชุม  
 
1. ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                       ประธานอนุกรรมการ 
 (นายธีระ  มินทราศักดิ์ )    
2. รองแมทัพภาคท่ี 4 ท่ีไดรับมอบหมาย  รองประธานอนุกรรมการ 
 (ม.ว.พงษเทพ  ประกอบศุขราษณ)  (แทน) 
3. รองอธิบดีกรมชลประทาน ท่ีไดรับมอบหมาย                                                  รองประธานอนุกรรมการ 
 (นายอนุวัฒน  หิรัญประดิษฐ)  (แทน) 
4. รองผูวาราชการจังหวดั ท่ีไดรับมอบหมาย รองประธานอนุกรรมการ 
 (นายวันชัย  ไชยวรรณ) 
5. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช                                            อนุกรรมการ 
 (นายละมาย  เสนขอนแกว)  (แทน) 
6. ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42  อนุกรรมการ 
 (พ.ต.ท.คํามูล  ปนทะวัง)   (แทน) 
7. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดันครศรีฯ  อนุกรรมการ 
 (พ.ต.อ.วีระพล  ม่ันเมือง)   
8. ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 15  อนุกรรมการ 
 (นายสิริวิชญ  กล่ินภักดี) (แทน)    
9. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาท่ีดนิเขต 11  อนุกรรมการ 
 (นายวรรณะ  ทรัพยมี)   (แทน)   
10. ผูอํานวยการสํานักบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษท่ี 5 อนุกรรมการ 
 (นายเศวตฉัตร  บุญม่ิง)   (แทน) 
11. ผูอํานวยการสวนบริหารจดัการทรัพยากรปาชายเลนท่ี 2 อนุกรรมการ 
 (นายสมไชย  เกาเอ้ียน)   (แทน) 
 
12. หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
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 (นายสมบูรณ  โอฬารกิจเจริญ)   
13. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นางอัจฉรีย  วมิุสุทธิเมธาวี)  (แทน) 
14. ปศุสัตวจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นางวิมลรัตน  สุภาคม)   
15. ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายพิษณุ  อนันทานนท)   (แทน)    
16. เกษตรจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายเสถียร  พระประสิทธ์ิ) (แทน) 
17. สหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายสมศักดิ์  คําบัว)  (แทน) 
18. ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายสุริยา  ทองแกวจันทร)  (แทน) 
19. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายปรมินทร  วงศสุวัฒน)   
20. หัวหนาสํานักงานการขนสงทางนํ้าท่ี 4 สาขานครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสมเจน  รักขประเสริฐ)   (แทน)   
21. พาณิชยจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นางสาวคัสศรัณย  ชํานาญกิจ)  (แทน) 
22. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายวีระศักดิ์  ฤทธิเดช)   (แทน)  
23. แรงงานจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายนิกร  นําภานนท) 
24. ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอกโรงเรียน  อนุกรรมการ 
 (นายศุภชัย  สกุลแกว )  
25. นายแพทยสาธารณสุขจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายวิชาญ  หนูกัน)  (แทน)  
26. อุตสาหกรรมจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายสมพล  รัตนาภิบาล )   
27. พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายสุทิน   มณีพรหม)   (แทน) 
28. เจาพนกังานท่ีดินจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
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 (นายมณเทียร  หัสนันท)   
29. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางอภิลักษณ  มาศคีรีวงศ) (แทน) 
30. ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (รก.นายชัยณรงค  กาพยเกิด)  (แทน) 
31. ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายนิพิฐพนธ  รุงนิรันดรกลุ)   
32. นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายสาธิต  สุดพุม) 
33. นายอําเภอปากพนัง   อนุกรรมการ 
 (นายวิศาล  เพชรคง) 
34. นายอําเภอเชียรใหญ   อนุกรรมการ 
 (นายธํารง  เขมะรัตน)  
35. นายอําเภอชะอวด   อนุกรรมการ 
 (นายไพศาล  บุญลอม ) 
36. นายอําเภอเฉลิมพระเกยีรติ อนุกรรมการ 
 (นายเกรียงศักดิ์  รักษศรีทอง) (แทน) 
37.  นายอําเภอรอนพิบูลย  อนุกรรมการ 
 (นายพงศวเทพ  จิรสุขประเสริฐ)  
36. นายอําเภอจฬุาภรณ   อนุกรรมการ 
 (นางจันทรประภา  ยอแสงรัตน)  (แทน) 
37. นายอําเภอลานสกา   อนุกรรมการ 
 (นางสาวธนวนั  สุวรรณลอยลอง)  (แทน) 
38. นายอําเภอพระพรหม   อนุกรรมการ 
 (นายนิยม  ดวงสม) 
39. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ อนุกรรมการ 
 (นางสมทรง  รุงเรืองศิลป)   
40. ผูแทนจังหวัดสงขลา   อนุกรรมการ 
 (นางโสภา  ชูรักษ) 
41. ผูแทนจังหวัดพัทลุง  อนุกรรมการ 
 (นายประพันธ  วรรจนกุล)  
42. ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  อนุกรรมการ 
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 (นายกาน  จนัทรพรหมมา) 
43. ผอ.ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ อนุกรรมการ 
 (นายปริญญา    สัคคะนายก)                                                                              และเลขานุการ 
44. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางสมพิศ ดาํสาคร)                                                                                   และผูชวยเลขานุการ 
45. ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อนุกรรมการ 
 (นางหัทยา  ล่ิมวงศ)                                                                        และผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชมุ 

1. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคท่ี 4  
4. ผอ.สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 
5. เกษตรและสหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช 
6. ทางหลวงชนบทจังหวดันครศรีธรรมราช 
7. นายอําเภอหวัไทร 
8. นายอําเภอพรหมคีรี 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายสิงหพงศ รัชนิพนธ ผอ.กลุมประสานงานโครงการพื้นท่ีภาคใต สนง. กปร 
1. นายหทัย วสุนันท เจาหนาท่ีสํานกังาน กปร. 
2. นายขจรชัย ฤทธิวงศ เจาหนาท่ีสํานกังาน กปร. 
3. นายสุมิตร พิทักษธรรม ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง  
4. นายธีรชาติ สังคหะ ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนบน 
5. นายเสนอ ตั่นเสง ผอ.สวนควบคมุและปฏิบัติการไฟปาท่ี 5 
6. นายกมล อาศิรเมธี หน.โครงการพัฒนาปาไมและระบบนิเวสปาพรุฯ 
7. นายปยะ วันเพ็ญ ผูแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
8. นางปนเพชร สกุลสองบุญศิริ ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
9. นางจันทิมา เทพเรือง ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
10.  นายธนัตย  หนูยิ้ม ผูแทนสํานักบริหารพื้นท่ีอนรัุกษท่ี 6 จ.สงขลา 
11. นางสาวศศิวรุณ นอกวงศ ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ 
12. นางสาวมาฑิน ี จึงจะด ี เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดนินครศรีฯ  
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13. นายไมตรี กําเนิดมณ ี เจาหนาท่ีศูนยพัฒนาประมงพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 
14. นายสมชาย สุวรรณชาต ิ หัวหนาเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 
15. นายสมโชค หลักหาญ โครงการสงน้ําฯ ปากพนังตอนลาง 
16. นายละเมียด กล่ินสิงห โครงการสงน้ําฯปากพนังตอนลาง 
17. นายทว ี วิริยฑูรย ตัวแทนศูนยเรียนรูมหาวิทยาลัยชีวิต 
18. รศ.วิฑูรย เวชประสิทธ์ิ ตัวแทนมหาวทิยาลัยราชภัฎฯ 
19. นายประหยดั เสนา องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีฯ 
20. นายไพโรจน รัตนรัตน องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวนัออก 
21. นายธนากร รักธรรม 
22. นางหัทยา ล่ิมวงศ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.นครศรีฯ 
23. นายพิชัย  ผูใหญบาน 
24. นายจรวย คงอยู กํานัน 
25. นายประเสริฐ คงสงค ตัวแทนอําเภอหัวไทร 
26. นายรณชัย เพชรเกล้ียง ตัวแทนอําเภอหัวไทร 
27. นางฉลวย เจริญขุน สมาคมพลเมือง อําเภอปากพนัง 
28. นางพนิดา จินดาวงศ อสม. 
29. นายสมาน แสงวิมาน อบต. ตําบลคลองนอย 
30. นางอาณัต ิ แสงวิมาน ตัวแทนเกษตรกร 
31. นายนกิร ขอแกว ตัวแทนแสงวมิาน 
32. นายคมศักดิ ์ ศรีนวลด ี นักวิชาการท่ีดนิชํานาญการ 
33. นายนิเวส วนคุนากร หน.คณะทํางานดานการทองเท่ียว อ.ปากพนัง 
34. นายเทอดศักดิ ์  ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
35.  นายศุภชัย อักษรวงศ หัวหนากลุมขยายผล ศูนยอํานวยการฯ 
 

 
เร่ิมประชุม               เวลา   09.30  น. 

  ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กลาวรายงานตัวและกลาวตอนรับคณะอนกุรรมการ
ประสานการดาํเนินงานโครงการพัฒนาพืน้ท่ีลุมน้ําปากพนังฯ พรอมใหผูเขารวมประชุมกลาวรายงานตัว และ
ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เร่ือง     ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
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1.1     แนวทางการดําเนนิภารกิจ เพื่อสนองตามแนวพระราชดําริ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของจังหวดั
นครศรีธรรมราช 

 กลาวถึงภารกจิท่ีจะตองดําเนินการตอไปเพื่อสนองตามแนวพระราชดาํริ จะตองมีการทํางานแบบ
บูรณาการ โดยเฉพาะการทํางานแบบคนสําราญงานสําเร็จ และใหชมวดีีทัศน  การปฏิบัติราชการของทานผูวา
ราชการจังหวดันครศรีฯ และชวงสุดทายเกี่ยวกับการเรงรัดพัฒนานครศรีธรรมราช เชน โครงการขยายผลโครงการ
พระราชดําริ  การสงเสริมการทองเท่ียว   ผลักดันใหสนามบินเปนทาอากาศยานนานาชาติ   เปนตน 

 
มติท่ีประชุม              รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี 2       เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการประสานการดําเนินงาน คร้ังท่ี 1/2552                    
เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2552 

 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 

ฝายเลขาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี  7 เมษายน 2552 ให
คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแลว   ไมมีการแกไขเพิ่มเติม   จึงขอรับรองรายงานการประชุม 

 
มติท่ีประชุม              รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 1/2552   วันท่ี  7  เมษายน  2552 
 
ระเบียบวาระท่ี 3        เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 สถานการณน้าํและการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 
 (โดย สํานกัชลประทานท่ี 15) 

ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง    นายสุมิตร  พิทักษธรรม 
-    กลาวรายงานสถานการณน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง ปจจุบัน  

• เดือนมีนาคม      มีปริมาณฝนตกตํ่ากวาเกณฑปกติเล็กนอย 

• เดือนเมษายน   มีปริมาณฝนใกลเคียงคาปกติ 

• เดือนพฤษภาคม     มีปริมาณฝนใกลเคียงคาปกติ   
-    จากพยากรณอากาศคาดวาในปนี้ปริมาณฝนจะนอยกวาปกติ   
-    แสดงสถานการณน้ําฝนป  2552 เปรียบเทียบกับป 2553 
-    สถานการณอางเก็บน้ําจงัหวัดนครศรีฯ  

1.  อางเก็บน้ําขนาดกลางความจุ 70.5 ลานลบ.ม. ปจจุบันเก็บกักได  41.2  ลานลบ.ม.    
2.  อางคลองดินแดงความจุ 60 ลานลบ.ม. ปจจุบันเก็บกกัได  36.5  ลานลบ.ม.    
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3.  อางเก็บน้ําหวยน้ําใสความจุ 80 ลานลบ.ม. ปจจุบันเกบ็กักได  47.32  ลานลบ.ม.    
      สรุป  ปริมาณการเกบ็กักน้ํารวมท้ัง 3 อางประมาณ  60  %  อยูในเกณฑคอนขางนอย 

- สภาพน้ําทาในลุมน้ําปากพนัง  ปริมาณระดับน้ําตามประตูตางๆ ประมาณ(-0.37) - (-0.43)  คิดเปนปริมาณนํ้า 56  
ลานลบ.ม. มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องปจจุบันลดลงวันละ 3-5 เซนติเมตร 

-    การบริหารจัดการน้ํา  ปดประตูระบายน้าํทุกแหงท่ีติดกับน้ําเค็ม  ควบคุมประตูระบายนํ้าในพ้ืนท่ีน้ําจืดให
เหมาะสมกับการจัดสรรน้ําชวยเหลือพื้นท่ีใหครอบคลุม  สวนประตูระบายนํ้าคลองฆองเปนประตูเดียวท่ีมีระดับ
น้ําเปนบวก คือ +0.10 เมตร รทก. 

-    สภาพการเพาะปลูกขาวนาปในเขตลุมน้ําปากพนัง คาดวาจะเก็บเกีย่วหมดกลางเดือนเมษายนน้ี 
-    การใหการชวยเหลือ   สํานักชลประทานท่ี 15 ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําเคล่ือนท่ีชวยเหลือนาปแลว ซ่ึงทางชลประทาน

เปนผูออกคาน้าํมันเช้ือเพลิง สนับสนุนไปแลวจํานวน 54 เคร่ือง  
-    จากการพยากรณปริมาณน้ําฝน คาดวาปนี้ฝนจะนอย ปริมาณนํ้าก็มีจํากัด ดงันั้นพืน้ท่ีปลูกขาวนาปรังจะตองปรับ

ลดลง  เพราะ สถานการณในปนี้คาดวาจะประสบปญหาภัยแลงแนนอน  ขอใหเกษตรกรงดเวนการทําขาวนา
ปรัง เพราะอาจไดรับความเสียหาย  สําหรับการชวยเหลือเคร่ืองสูบน้ําขาวนาปรัง ไดรับความชวยเหลือ จาก
สํานักชลประทาน 15 จํานวน 52 เคร่ือง  ไดขอสนับสนุนจากสวนกลางเพ่ิมเติมอีก และจัดสรรใหในสวนพืน้ท่ี
ลุมน้ําปากพนงัจํานวน 62  เคร่ือง  ตามระเบียบของกรมชลประทานการใชเคร่ืองสูบน้ําขาวนาปรังนั้นเกษตรกร 
อบจ.หรืออบต. จะตองออกคาใชจายเร่ืองน้าํมัน 

-    ปจจุบันสํานักงานชลประทานท่ี 15 ไดประสานงานกับสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช วา
จะมีบริการฝนหลวงตลอดชวงการเพาะปลูก  ซ่ึงชุดปฏิบัติการฝนหลวงจะเร่ิมต้ังฐานบินท่ีกองบินท่ี 7  จังหวดัสุ
ราษฎรธานี ในวันท่ี  15  มีนาคม  2553 

 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 สอบถามเก่ียวกับปริมาณการเก็บกักน้ําวาเคยเต็ม 80  ลานลบ.ม.หรือไม และนํ้าไมเต็มอางมา
ประมาณกี่สิบปแลว 

 
ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง    นายสุมิตร  พิทักษธรรม 

 ท่ีผานมาเคยมีปริมาณนํ้าเต็มอางประมาณ  3  คร้ัง  แตไมเต็มมาประมาณ 30 ปแลว 
 
 
 
 
 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 



  
 

8

 กลาววาในปนีฤ้ดูแลงจะมาเร็วแลงนานและตอเนื่อง จะตองเตรียมความพรอมในการรับ
สถานการณภยัแลง  และจัดเตรียมหาเคร่ืองสูบน้ําในการชวยเหลือใหพรอม ซ่ึงตอนน้ีไดมีการจดัสงรถบรรทุกน้ํา  
ไปแจกจายแกราษฎรในเขตพ้ืนท่ี  3  อําเภอท่ีไดประกาศเปนเขตพื้นท่ีวกิฤษ  ไดแกอําเภอนาบอน  อําเภอนบพิตํา    
และอําเภอพระพรหม   

 
3.2 ความกาวหนาการดําเนินงานของ อนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอม 

(โดย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจงัหวัดนครศรีฯ ) 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมจังหวัดนครศรีฯ   นายปรมินทร  วงศสุวัฒน 

สรุปรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ดังนี ้
1. การประชุมคณะอนกุรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนงัฯ คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี  
24  ธันวาคม  2551  มีมติใหกรมควบคุมมลพิษปรับปรุงแผนบริหารจดัการและฟนฟูนิเวศลุมน้าํปากพนัง ป 2550-
2559 ท่ีไดรับความเหน็ชอบจากคณะอนกุรรมการฯแลว เม่ือ  21  ธันวาคม 2550 และจะมีการประชุมคร้ังท่ี 1 /2553  
ในวนัท่ี  15  มีนาคม  2553 นี ้
2. ไดมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานโครงการภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟนูิเวศลุมน้ําปากพนัง
ป 2552  มีโครงการท่ีไดรับจดัสรรงบประมาณท้ังหมดมี  22 โครงการ เสร็จแลว 17  โครงการ  เหลืออีก 5 โครงการ
ซ่ึงใกลจะแลวเสร็จ   
3. คณะทํางานไดศึกษาดูงานโครงการป 2552 แลวจํานวน  8 โครงการ  ซ่ึงยังไมบรรลุผลเทาท่ีควร ในปตอๆไป
ควรจัดใหหนวยงานมานําเสนอผลการดําเนินงานโดยตรงตอคณะทํางานเพื่อเปนประโยชนในการติดตามงาน 
4. คณะทํางานเพือ่ติดตามประเมินผลมีมติใหเพิ่มเติมหนวยงานอีก 8 หนวยงาน เพื่อใหการติดตามการดําเนินงาน
โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 

คณะทํางานติดตามประเมินผลควรมีการบรรยายความกาวหนาของโครงการฯ ดวยทุกคร้ัง จะได
เกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน 

 
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ   นายปริญญา  สัคคะนายก 

ศูนยอํานวยการฯ ทําหนาท่ีเปนเลขาฯของคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการฯ   
ดังนั้นศูนยอํานวยการฯ จะรับทําหนาท่ีประสานงานเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการตาง ๆ  และ
เนื่องจากศูนยอํานวยการไดรับงบประมาณดานประชาสัมพันธ จะไดใชผลงานในสวนนี้ประชาสัมพันธในพืน้ท่ี  
และผูเกีย่วของไดรับทราบผลความกาวหนาโครงการตอไป 

 
มติท่ีประชุม              รับทราบ    
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3.3 ความกาวหนาการดําเนนิงานของอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ 

 (โดย เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ) 
นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต    หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 

  เนื่องจาก  ทานเกษตรและสหกรณ จังหวัดนครศรธรรมราช  ติดภารกจิ การจัดสัมมนาของ
คณะทํางานภายใตอนกุรรมการพัฒนาอาชีพท่ีอําเภอขนอม จังหวดันครศรีฯ ไดมอบหมายให นายเทอดศักดิ์ ฯ สรุป
ความกาวหนาการดําเนนิงานของคณะอนุพัฒนาอาชีพฯ  

 ปจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯไดดําเนินการจดัทํา (ราง) แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและ
สงเสริมรายไดใหแกราษฎรในเขตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนงัฯ   ป 2552-2556  แลวเสร็จ   ซ่ึงไดแบงเปน
เขตอนุรักษ 1 เขต คือเขตปาไม และเขตการพัฒนาเปน 5  เขต ดังนี ้

1. เขตปลูกขาวเพื่อการคา 
2. เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค 
3. เขตปลูกปาลมน้ํามัน 
4. เขตปลูกไมผล- ยางพารา 
5. เขตเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 

              (ราง) แผนแมบท กลาวโดยสรุปไดดังนี ้
วิสัยทัศน     เกษตรกรอยูดมีีสุขมีรายไดจากอาชีพการเกษตรอยางม่ันคง ยั่งยืน และไมทําลายส่ิงแวดลอม 
พันธกิจ        1.  พัฒนาอาชีพใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ีและตรงกับความตองการของเกษตรกร 

2.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานชลประทาน และทรัพยากรดินใหเหมาะสมและสอดคลองกับ    
การเกษตรในพื้นท่ี 

3.  พัฒนาอาชพีการเกษตรที่ครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการตลาด อยางบูรณาการ 
4.  พัฒนาการอาชีพดานการเกษตรโดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และรักษาความสมดุล       

ทางธรรมชาติ 
เปาหมาย     เกษตรกรมีรายไดเพิ่มจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รอยละ 20 
ยุทธศาสตร และกลยุทธในการพัฒนา 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  กลยุทธท่ี 1   เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 

กลยุทธท่ี 2   สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
กลยุทธท่ี 3    พัฒนา   ฟนฟู   และปรับปรุงโครงสรางดินใหเหมาะสมกบัการผลิต   

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาการผลิต 
  กลยุทธท่ี 1   เสริมสรางความเขมแข็งใหกลุมผูผลิต 

กลยุทธท่ี 2   สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี  
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  กลยุทธท่ี 3   สงเสริมการทําเกษตรที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  การเพิ่มมูลคาผลผลิตและการแปรรูป 
  กลยุทธท่ี 1   พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลผลิตและการแปรรูป 

กลยุทธท่ี 2   สรางความเขมแข็งและเช่ือมโยงเครือขายการตลาด 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาอาชีพและสงเสริมเพิ่มรายได 

  กลยุทธท่ี 1   พัฒนาและสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5  การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
  กลยุทธท่ี 1   การจัดทําฐานขอมูล 

กลยุทธท่ี 2   การจัดระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
โดยในแตละกลยุทธของแตละยุทธศาสตรไดมีแผนงานของสวนราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของรองรับ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมท่ีแนบ 
 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.4 สรุปแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ และ
ความกาวหนาในการสนองพระราชดําริ 

 (โดย  ศูนยอํานวยการฯ) 
นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต    หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
 พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีฯ  ท่ีเกีย่วของกับลุมน้าํ ปากพนัง 
ตั้งแตป 2550 ถึงปจจุบัน มีจาํนวน 5  คร้ัง 

คร้ังท่ี 1  เม่ือวันท่ี  19  ตุลาคม       2550   ณ โครงการพฒันาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ  
- สนับสนุนใหราษฎรทํานาขาว 
- สงเสริมและพัฒนาพันธขาวคุณภาพด ี
- เห็นดวยกับการปรับเปล่ียนอาชีพ 
- ควรมีโรงงานเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- ดําเนินการแกปญหาการกัดเซาะในสวนท่ีวิกฤตกอน 

คร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม     2551   ณ โครงการพฒันาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
- ดานการพัฒนาอาชีพปลูกขาว 
- ดานการกําจัดศัตรูพืช 
- ดานการขยายตลาดไมผล 
- ดานการเพิ่มมูลคาผลผลิต 

คร้ังท่ี 3  เม่ือวันท่ี  21  กันยายน      2552  ณ บานพกัรับรอง โครงการชลประทานนราธิวาส 
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- บูรณาการระบบบริหารจัดการดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
- เพิ่มระบบบริหารจัดการดานตางๆ ท่ีจําเปนเขาไป 
- อาจตองมีการจัดรูปแปลงนาตามความจําเปน 
- เพิ่มพื้นท่ีนาขาวในพ้ืนท่ีนารางท่ีมีอยู 

คร้ังท่ี 4  เม่ือวันท่ี  31  กรกฎาคม    2552  ณ วดัแมเจาอยูหัว  พืน้ท่ีหมูท่ี 4 ต.แมเจาอยูหวั อ.เชียรใหญ จ.นคร
ศรีฯ  

- ใหกรมชลประทานพิจารณาชวยเหลือในพ้ืนท่ีหมูท่ี 4  และหมูท่ี 8   ต.แมเจาอยูหวั   อ.เชียรใหญ      
จ.นครศรีฯ เนือ่งจากราษฎรขาดแคลนนํ้าใชเพื่อการเกษตร และไมมีคูสงน้ําไปยังแปลง
เกษตรกรรมของราษฎร 

คร้ังท่ี 5  เม่ือวันท่ี    4  พฤศจกิายน  2552 ณ  นิคมสรางตนเองควนขนุน  ต.ลานขอย  อ.ปาพะยอม  จ.พัทลุง 
และตําบลขอนหาด อ.ชะอวด  จ.นครศรีฯ 
             1.  นิคมสรางตนเองควนขนุน ตําบลลานขอย อําเภอปาพะยอม จังหวดัพัทลุง   
 -   ขอใหกรมชลประทานเรงรัดระบบกระจายนํ้าในการทํานาและใหราษฎรมีสวนรวมในการ

สูบ         น้ําดวย  ไฟฟา 
 -  โครงการใดมีปญหาเร่ืองพืน้ท่ีปาอยาเพิ่งดําเนินการใหดําเนินการโครงการท่ีไมมีปญหาไป

กอน 
             2.  กลุมเกษตรกรบานขอนหาด หมูท่ี 1  ตําบลขอนหาด  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีฯ 
 -  ควรแนะนําและจัดการกับผลิตภัณฑของเกษตรกร  โดยจัดหาตลาดรองรับหรือต้ังเปน

วิสาหกจิ ชุมชน 
 -  การผลิตสินคาชุมชนจําหนาย ควรมีเคร่ืองหมายท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง 
รายละเอียดและความกาวหนาในการสนองพระราชดําริ ไดสรุปตามเอกสารประกอบการประชุมท่ีแนบ 
 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบทราบหรือไม และไดมีการจดัประชุมยอยดวยหรือไม ควรจะใหเจาของ
พื้นที่รับทราบดวยเชน นายอําเภอ เพื่อจะไดชวยแกปญหาได 

 
นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต    หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 

 ไดมีการประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 
 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ  นายโอฬาร  กิจเจริญ 
ขอเสนอแนะ เม่ือมีผลความกาวหนาแลวควรรวบรวมและนํากราบบังคมทูลทานเปนเอกสารดวย  
นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต    หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
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 เกี่ยวกับการรายงานผลความกาวหนานัน้  สํานักงาน กปร. ไดจัดทําสรุปนํากราบบังคมทูลถวาย
รายงานอยูแลวเปนระยะ  
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 สํานักงานกปร. ถวายรายงานในภาพรวม  แตคณะอนกุรรมการฯ สามารถรายงานความกาวหนา
ในการดําเนินงานดานตางๆได  

 
มติท่ีประชุม        รับทราบ 

 
3.5 ความกาวหนา  โครงการสําคัญในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 

(โดย  ศูนยอํานวยการฯ) 
นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต    หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 

3.5.1 นําเสนอโครงการสําคัญเรงดวนเพื่อขอความอนุเคราะหงบประมาณจากสํานกังาน กปร. 
1.  ศูนยอํานวยการฯ  11,976,100  บาท 
 -  กิจกรรมอํานวยการ 
 -  โครงการสนับสนุนศูนยเรียนรู 
 -  โครงการพัฒนาพื้นท่ีบานเนินธัมมัง 
 -  โครงการจัดทํากลไกการมีสวนรวมในการประสานงานสงเสริมอาชีพและรายได 
2.  สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีฯ 1,488,000 บาท 
3.  สถาบันวิจยัและพฒันามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    442,200 บาท 
4.  สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวดันครศรีฯ 4,759,770 บาท 
5.  กรมปาไมจงัหวัดนครศรีฯ 5,361,000 บาท 
6.  สํานักอนุรักษท่ี 5  5,468,570 บาท 
 3.5.2  โครงการนิคมการเกษตรจังหวดันครศรีฯ 

  โครงการนิคมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน  จังหวดันครศรีธรรมราชเปนจังหวดันํารอง 3 
แหงจากท้ังหมด 17 แหงท่ัวประเทศ 

  เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2551 กระทรวงเกษตรฯไดเสนอยทุธศาสตรรับวิกฤตอาหารโลกและ
พลังงานซ่ึงเปนวาระแหงชาติ   ใหจังหวดันครศรีฯ จัดต้ังนิคมการเกษตรข้ึน เพื่อใหเกษตรกรไดเขารวมโครงการ
เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงาน ไดกําหนด 3 นิคม  ดังนี้  

1. นิคมการเกษตรพืชอาหาร (ขาว) กรมชลประทานเปนเจาภาพ  
2. นิคมการเกษตรพืชพลังงาน (ปาลม) กรมพฒันาท่ีดินเปนเจาภาพ 
3.     นิคมดานการประมง มีกรมประมงเปนเจาภาพ (อยูในระหวางพิจารณาดําเนินการ) 
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 กรอบการจัดการจะเนนการบูรณาการอยางครบวงจร  ซ่ึงการดําเนนิงานท่ีผานมาไดผลดีมาก  
สามารถพลิกฟนพื้นท่ีจากติดลบมาเปนบวกได  ปจจุบันมีหลายจังหวัดเดินทางเขามาดูงานเปนจํานวนมาก 

 
มติท่ีประชุม     รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4        เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 การแกไขปญหาในการขุดลอกรองน้ําปากพนังและในอาวปากพนัง 
 (โดย  สํานกังานขนสงทางนํ้าท่ี 4 ) 

กรมเจาทา 
 สํานักงานขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี ไดเปล่ียนช่ือหนวยงานเปนกรมเจาทาแลว  
 แผนดําเนนิการขุดลอกบํารุงรักษารองน้ําปากพนัง 

                           จาก กม.0.0000(บริเวณปลายแหลมตะลุมพุก)เขามาในอาวปากพนังถึง กม.- 27.100 (บริเวณ
แมน้ําปากพนัง)รวมเปนระยะทาง  27.1  กโิลเมตร รวมปริมาณตะกอนดินกอนขุดลอกจํานวน  1,823,002.5 
ลูกบาศกเมตร 

-   ป   2552    ขุดลอกจํานวน  1,000,000     ลานลูกบาศกเมตร  
-   ป   2553    ขุดลอกจํานวน     400,000     ลานลูกบาศกเมตร 
-   ป   2554    ขุดลอกจํานวนท่ีเหลือ 

ปญหาอุปสรรค    ในการขุดลอกรองน้ําคือ มีโพงพางรุกลํ้าเขามาในแมน้ํา  ทําใหกีดขวางทางเดนิเรือ  อยากใหท่ี
ประชุมพิจารณาวาทําอยางไรจะไมใหมีส่ิงกีดขวางทางน้ํา   

 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ      นายโอฬาร  กิจเจริญ 
 ชวง 1 เดือนท่ีผานมาทานผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีไดมาตรวจราชการท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ทางสํานักนายกรัฐมนตรี ไดรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการกัดเซาะ อยากทราบวา แผนการขุด
ลอกรองน้ําของกรมเจาทาจะมีผลกระทบกบัการกัดเซาะชายฝงหรือไมอยางไร 

 
กรมเจาทา 

 การขุดลอกตามวาระการประชุมวนันี้คือการขุดลอกรองแมน้ําปากพนัง บริเวณปลายแหลม
ตะลุมพุกเขามาในอาวปากพนัง แตบริเวณที่มีการกัดเซาะเปนสวนของดานนอกริมทะเลอีกฝง 

 
 
  

นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต    หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
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เพิ่มเติม แนวขุดลอกรองน้ําเร่ิมจากปากอาวไปจนถึงปลายแหลม  บริเวณแนวรองน้ําจะติดปญหาคือมี
โพงพางเปนระยะๆ  ประมาณ   42   โพงพาง   ซ่ึงหนวยปฏิบัติจะดําเนนิการไดเปนชวงๆ   การแกไขปญหา
โพงพางอาจตองใหหนวยงานท่ีเกีย่วของเชน กรมประมง  กรมการปกครอง หรือ อบต.ท่ีดูแลในพืน้ท่ีตางๆ   ซ่ึง
อาจตองต้ังคณะทํางานเพื่อแกไขปญหาดังกลาว หรือไม  

 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 การตั้งคณะทํางานอาจจะแกไขไดแตจะมีผลกระทบกับประชาชนแนนอน  แตเห็นดวยกับการต้ัง
คณะทํางานเพือ่จะไดประสานงานในดานตางๆ  

 
นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต    หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
 ประชาชนมีความคิดเห็นวาตองการใหขุดมาจนถึงสะพานขามแมน้ําปากพนังดวย 

ประมาณ  27  กม. 
 

นายอําเภอปากพนัง   นายวศิาล  เพชรคง 
 ปท่ีแลว ไดมีการต้ังคณะทํางานแลว ประกอบดวย นายอําเภอพื้นท่ี ประมงจังหวัดนครศรีฯและ
หนวยงานท่ีเกีย่วของหลายหนวยงานและไดมีการประชุมไปแลว 1-2 คร้ัง  ซ่ึงมีผลสรุปในการดําเนินการแกไข
แลว   และไปประชุมท่ีอําเภอขนอม 1 คร้ังดวยมีรองผูวาราชการจังหวดัเปนประธาน 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    ดร.กาน  จันทรพรหมมา 

 กลาวถึงสาเหตุการเกิดตะกอน  และเม่ือมีการขุดลอกแลวจะเอาตะกอนไปเก็บไวท่ีไหน มี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือไม มีการศึกษาผลกระทบหรือไม แตเห็นดวยกับการขุดลอก 

 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 

 ควรมีการตั้งคณะทํางานข้ึนมาใหม 
 

นางสมทรง  รุงเรืองศิลป 
 กรมเจาทาไดแจงมาทางสํานกังาน กปร.แลววาจะมีการขุดลอก 
 

กรมเจาทา 
 กอนจะทําการขุดลอกไดมีการสํารวจพื้นท่ีแลวแตไมไดแจงใหพืน้ท่ีทราบ  ขอมูลจะมีอยูท่ีกรม
เจาทา 
ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีฯ 
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 ใหผูเขารวมประชุมดูในรายงานการประชุมคณะอนกุรรมการประสานการดําเนนิงานโครงการฯ 
คร้ังท่ี 1/2552  หนาท่ี 12  มีสรุปอยูแลววาไดมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษดําเนนิการ 

 
ผูแทนกรมควบคุมแลพิษ 
 มีมติใหปรับ TOR  ใหสอดคลองกับพื้นท่ีจริงแตยังไมไดปรับ เพราะอยูในระหวางรอความ
เห็นชอบ 

 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 กอนจะดําเนินการ  ควรจะแจงขอมูลใหพืน้ท่ีทราบกอนทุกคร้ัง  ใหเรงดําเนินการตอไป เพื่อ
ไมใหเกิดผลกระทบ 

 
นายอําเภอ 
  ควรมีการกําหนดจุดพิกัดตางๆ ลงไปดวย  และจะติดตามผลการดําเนินงานไดท่ีไหน 
 
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ  นายปริญญา  สัคคะนายก 
  ศูนยอํานวยการฯจะรับประสานในสวนท่ีเกีย่วของ 
 
นายอําเภอเชียรใหญ 
 คลองตื้นเขินไมสามารถเก็บกักน้ําได  ชาวบานรองเรียนวาน้ําท่ีสูบไปไมสามารถใชประโยชนได  
จะทําอยางไรใหตะกอนหมดไป หนวยงานใดจะรับผิดชอบไดบาง 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 มอบใหฝายเลขาฯ  ติดตามเร่ืองดวย 
 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นปญหา  1.  กรมเจาทาเสนอวาไมสามารถขุดลอกไดเพราะมีโพงพาง ไมทราบวาเปนปญหาเดิมๆ            

หรือไม 
2.   กรมเจาทาขุดแลวเจอปญหาโพงพาง  กรมควบคุมมลพิษยังทําTOR ไมเสร็จ 

 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  ใหนําไปพิจารณาโดยตั้งประเด็นข้ึนมาใหม 
นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการ 
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  เกี่ยวกับเร่ืองตะกอนใตทองน้ําในพืน้ท่ีลุมน้ําปากพนังและบริเวณอาวปากพนังเนื่องจากมีความ
ซับซอนเชิงวิชาการเฉพาะ  อนุกรรมการประสานการดําเนินงานจึงประสานขอใหอนกุรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอม
ทําการศึกษาแนวทางการจัดการตะกอนท่ีเหมาะสมเพ่ือไมกอใหเกิดผลกระทบตอเนื่อง  เพื่อใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของรับไปดําเนินการตามท่ีไดเสนอแนะตอไป    

  ในป 2552 อนพุัฒนาส่ิงแวดลอม ฯ    ไดมาสํารวจแนวทางการวางกรอบการศึกษาแลว  และได
บรรจุเร่ืองนี้ไวในแผนแมบทป 2550-2559   เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีแลว 

 เม่ือมีเร่ืองรองขอใหมีการขุดลอกรองน้ําจากสะพานขามแมน้ําปากพนังทาย ปตร. อุทกวภิาช
ประสิทธิ ถึงปลายแหลมตะลุมพุก  ไปยังสํานักงาน กปร.  และสํานักงาน กปร.ไดประสานกับกรมเจาทาพบวา 
ไมสามารถเคลียรแนวขุดลอกไดเพราะติดโพงพางของราษฎรอยูหลายแหง หากจะขุดลอกตองจายเงินคาชดเชย 

 
นายประจักษ 

 ทราบวาเจาของโพงพางเปนราษฎรในพ้ืนท่ีตําบลคลองนอย   
 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 มอบฝายเลขาฯ สรุปต้ังชุดทํางานยอยโดยใหนายอําเภอปากพนัง และนายอําเภอเมือง รวมกัน
พิจารณาเร่ืองโพงพาง 

 
มติท่ีประชุม        เห็นชอบ ใหดําเนนิการตามท่ีทานประธานมอบหมาย 

 
4.2 โครงการจัดต้ังศูนยประสานราชการ บริเวณ ปตร.อุทกวิภาชประสิทธ(ฝงซาย) 

 (โดย  ศูนยอํานวยการฯ) 
นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการ 

 โครงการจัดต้ังศูนยประสานราชการฯ ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแนวพระราชดําริ  
มีการดําเนนิการในพื้นท่ีหัวงาน ดําเนนิการแบบคอยเปนคอยไปตามกําลังงบประมาณสนับสนุน ในเบ้ืองตนได
ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพือ่สนับสนุนโครงการดังกลาว  ดังนี้ 

1. การออกแบบอาคารท่ีพักผูบริหารกรมชลประทานและเจาหนาท่ี กปร. และ อาคารท่ีพัก 
 ผูติดตามเสด็จฯ 
2. คาสาธารณูปโภค 
3. โครงการซอมร้ัวโรงเรียนราชประชานุเคราะห 
4. โครงการซอมแซมหองน้ําอาคารพิพิธภัณฑ 
5. โครงการซอมแซมหองน้ําอาคารเอนกประสงค 
6. โครงการซอมแซมถนนทางเขาโรงจอดรถ 
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7. โครงการซอมแซมไฟฟาบริเวณอาคารพิพธิภัณฑ 
8. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
9. โครงการเสริมสรางพันธุปลา 
10. โครงการปรับเปล่ียนการจัดการเล้ียงปลาในกระชัง 

 
มติท่ีประชุม            เห็นชอบ  

 
4.3 โครงการสนับสนุนการดําเนนิกิจกรรมของกลุมแมบานเกษตรกรบานขอนหาด 

 (โดย  ศูนยอํานวยการฯ) 
นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการ 

 โครงการสนับสนุนการดําเนนิกิจกรรมของกลุมแมบานเกษตรกรบานขอนหาด  
1.  แนวทางการดําเนินงานสนองพระราชดําริ   สามารถพึ่งตนเองไดโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          มี

การบูรณาการอยางเปนข้ันตอน  ใหความชวยเหลือในสวนท่ีเกินกําลังของกลุมฯและเขาหลักเกณฑจี.เอช.พีซ่ึง
จะมีหนวยราชการคอยใหคําปรึกษา 

2.  การกําหนดกรอบการสงเสริมกิจกรรมของกลุมแมบานขอนหาด 
     -  กระบวนการผลิตเคร่ืองแกง 
     -  กระบวนการธุรกิจเคร่ืองแกง 
3.  การดําเนินงานชวยเหลือกลุมแมบานเกษตรกรบานขอนหาด 
      กิจกรรมหลัก :  การแปรรูปพริกแกง 
      กิจกรรมเสริม :  การแปรรูปขาว  การออมทรัพย  รานคาชุมชน  การผูกผา 
 ในการสนับสนุนกิจกรรมดงักลาวหนวยงานท่ีเกีย่วของขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเบ้ืองตนจาก กปร. 

ดังนี ้
1. กิจกรรมศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาพืน้ท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  เปนเงิน      223,000    บาท 
2. กิจกรรมคาใชจายโรงพยาบาล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อผานการรับรองสถานท่ีตามเกณฑ GMP 
  เปนเงิน        66,500    บาท 
3. กิจกรรมคาใชจายสํานักงานเกษตรอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  เปนเงิน      145,000    บาท 
 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 กิจกรรมดังกลาวเปนโครงการสนองพระราชดําริมีกระบวนการทํางานครบ   
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มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 
4.4 การขยายผลโครงการถายทองเทคโนโยยกีารปรับปรุงดินเปร้ียวตามทฤษฎีแกลงดิน 

 (โดย  ศูนยอํานวยการฯ) 
สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช       (แทน) นางสาวมาฑินี  จึงจะดี 
 โครงการถายทอดเทคโนโยยีการปรับปรุงดินเปร้ียวตามทฤษฎีแกลงดนิ สํานักงาน กปร.รวมกับ
หนวยงานในพ้ืนท่ีไดพจิารณาคัดเลือกพืน้ท่ีในการดําเนินงานโดยพิจารณาจากลักษณะดิน ระบบชลประทาน  
ระบบการปลูกพืช  ความรวมมือของเกษตรกร และไดคัดเลือกพื้นทีห่มูท่ี 10 บานควนโถะ ต.แหลม  อ.หัวไทร  จ.
นครศรีฯ เปนพื้นท่ีดําเนินการ ครอบคลุมพื้นท่ี 4,000 ไร 

               วัตถุประสงค 
1. เพื่อแกไขสภาพดินเปร้ียว  ใหสามารถปลูกพืชได 
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบชลประทานในพื้นท่ีใหเกดิประโยชนสูงสุด 
3. เพื่อใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในเร่ืองของการจัดการดินเปร้ียวจัด 
4. เปนแปลงสาธิตขนาดใหญท่ีมีขอมูลทางดานดิน พืช น้ํา ฯลฯ เพื่อเผยแพรแกผูท่ีสนใจ  

 เพื่อใหโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  จึงขอพิจารณาใหหนวยงานตางๆ ให
ความอนุเคราะหรวมบูรณาการกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชน สงเสริมในพื้นท่ีอยางตอเนื่องตามความสามารถเพื่อ
เติมจากท่ีสํานกังาน กปร. ใหความอนุเคราะหไวแลว 

 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 การดําเนนิการขยายผลป 53 ของงบ กปร.  เนื่องจากเปนโครงการตอเนือ่งท่ีประชุมเหน็ชอบ 
อนุมัติ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 
 4.5  แนวทางการบริหารจัดการพื้นท่ีปาพรุอยางยั่งยืน 
 (โดย  สํานกังานบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 5) 

สํานักงานบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 5 
 แนวทางการบริหารจัดการพืน้ท่ีปาพรุอยางยั่งยืน มีหนวยงานท่ีเกีย่วของคือ 

- เขตหามลาสัตวปาบอลอ 
- เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จ.พัทลุง ข้ึนตรงกับพื้นท่ีอนรัุกษท่ี 6 จ.สงขลา 

 ภารกิจหลักคือ  จัดการพื้นท่ีเกี่ยวกับสัตวปาและปาไม  พื้นท่ีพรุควนเคร็งจะมีแนวทางในการ
ดําเนินการอยางไร 
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นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการ 
 พื้นที่พรุมีผูเกีย่วของมากมายจําเปนตองมีการศึกษาจดัทํายุทธศาสตรเพื่อใหเกิดความย่ังยืน มี
รูปแบบอยูแลวท่ีพรุโตะแดง  เห็นควรพิจารณานํามาปรับใชกับปาพรุของพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง ซ่ึงกรมชลประทาน
มีกรอบอยูแลว 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 

 รูปแบบของพรุโตะแดงถาเปนผลดีก็นาจะทําเปนตุกตามา แลวนําเสนออยางครบวงจร 
 

ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 15   นายอนุวัฒน  หิรัญประดิษฐ 
 เกี่ยวกับแผนงานตางๆ ควรมอบกรมทรัพยากรและส่ิงแวดลอมดําเนินการ 
 

สํานักงานบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 5 
 ควรมีการปรึกษาหารือกันรวมกัน 
 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 ใหสํานักงานบริหารพื้นท่ีอนุรักษ ท่ี 5 เปนเจาภาพหลัก  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

4.6 โครงการสนับสนุนการปลูกขาวครบวงจร 
 (โดย  ศูนยอํานวยการฯ) 

นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการ 
 โครงการสนับสนุนขาว ครบวงจร เปนการดําเนินการเพ่ือสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไดมีการหารือนอกรอบกันหลายคร้ัง มีประเด็นซับซอน จะมีปญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการตลาด  จึงขอพิจารณาใหความเห็นชอบใชพืน้ท่ีนิคมการเกษตร(ขาว)เปนพื้นท่ีนํารองและใหทุกภาค
สวนท่ีเกีย่วของรวมมือกันทํากรอบยุทธศาสตรขาวและใหการสนับสนนุเพื่อขยายเครือขายตอไป 

 
มติท่ีประชุม        เห็นชอบ 
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4.7 โครงการสนับสนุนการปลูกสมโอในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนงั 
 (โดย  ศูนยอํานวยการฯ) 

นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการ 
 การสงเสริมและพัฒนาการผลิตสมโอบานแสงวิมาน หมู 13  ต.คลองนอย อ.ปากพนัง   ใน
โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
                   การปลูกสมโอในเขตลุมน้ําปากพนังเร่ิมข้ึนท่ีพื้นที่บานแสงวิมานเม่ือสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ไดเปนท่ีตองการของตลาดและแพรหลายออกไปมากข้ึน จนเรียกติดปากวา สมโอแสงวิมาน  ไดมีการขยายพ้ืนท่ี
ปลูกไปยังหมูบานอ่ืนในเขตตําบลคลองนอยเพิ่มมากข้ึน เปนโอกาสการสรางรายไดแกชาวสวนสมโอ และพันธุ
ท่ีปลูกคือสมโอพันธุขาวทองดี ดวยศักยภาพในการปลูกสมโอใหไดคุณภาพของเกษตร ตอมาไดมีการพัฒนาการ
ผลิตจนไดสมโอพันธุใหมท่ีมีรสชาดดี ขายไดราคาดี จึงเปนพันธุเฉพาะพ้ืนท่ีอีกพันธุคือ สมโอพันธุทับทิมสยาม  
 ดวยสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีลุมติดชายฝงทะเลจึงประสบปญหาการผลิตมาตลอด เม่ือการพฒันาแหลง
น้ําโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯแลวเสร็จสามารถจัดหาแหลงน้ําจืดเพื่อทําการเกษตรไดแตการกระจายนํ้า
ยังเขาไมถึงพืน้ท่ี  เนื่องจากสภาพสวนเปนสวนเกาบางสวนมีรองคูแตขนาดเล็กและตื้นเขิน ดังนัน้เพื่อใหการใชน้ํา
เกิดประสิทธิภาพตองดําเนนิการจัดการพืน้ท่ีใหมโดยการฟนฟูพื้นท่ีสวนใหมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมคือ
การสรางแหลงน้ําในพืน้ท่ี เม่ือการใชน้ําไมเพียงพอสามารถสูบน้ําเติมเขารองสวนได 

 แนวทางการใหการชวยเหลือ  เปนการชวยเหลือทางดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตท่ีเกิน
ความสามารถของเกษตรกร  ท้ังนี้เปนความตองการของเกษตรกรและชุมชนท่ีจะดําเนินอาชีพทําสวนสมโอตอไป  
สําหรับพื้นท่ีปลูกสมโอในบริเวณอ่ืนไมคอยประสบปญหาเพราะเปนสวนปลูกใหมมีการจัดการใหมีแหลงน้ําใน
พื้นที่ไวแลว  อยางไรก็ตามตองดําเนินการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดความมัน่คงในอาชีพโดยกําหนดพื้นท่ี
ปลูกสมโอเปนเขตสงเสริมและพัฒนาการผลิตเนนการดําเนินงานท่ีมีการทํางานอยางบูรณาการครบวงจรท้ังใน
ดานการสงเสริมและพัฒนาการผลิตตลอดจนดานการตลาด เพื่อสนองแนวพระราชดาํริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ใหมีการสนับสนุนการพัฒนาการปลูกสมโออยางตอเนื่อง 

 ขอเสนอเพ่ือพจิารณา 
1. ใหความเห็นชอบในหลักการการใหการชวยเหลือฟนฟสูวนสมโอและจัดหานํ้าใหกบัพื้นท่ีปลูกสมโอ     
บานแสงวิมาน 
2.  ใหความเห็นชอบการดําเนนิการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสมโอ  โดยกําหนดพื้นท่ีปลูกสมโอเปนเขต
สงเสริมและพัฒนาการผลิตเนนการดําเนินงานท่ีมีการทํางานอยางบูรณาการครบวงจรท้ังในดานการสงเสริม
และพัฒนาการผลิต ตลอดจนดานการตลาด 
 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 เห็นดวยกับโครงการสนับสนุนการปลูกสมโอและ กําลังข้ึนทะเบียนเปนของปากพนังดําเนนิการ

โดยพาณิชยจังหวัดนครศรีฯ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

4.8  แนวทางการตดิตามประเมินผลและการขยายผลการบูรณาการกําจัดวัชพืชในพืน้ท่ี         
ลุมน้ําปากพนงั       (โดย  สํานักงานชลประทานท่ี 15) 

ผอ.สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา สํานักชลประทานท่ี 15    นายสิริวิชญ  กล่ินภักด ี
การกําจัดวัชพชืในพื้นท่ีลุมน้าํปากพนังเปนปญหาตอเนื่อง ในป 2551 ไดมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตลุมน้ําปากพนัง ตามกรอบยุทธศาสตรการจัดการวัชพืช
น้ํา  4  ยุทธศาสตรดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การจัดการความรูเพื่อการบริหารจัดการฯ    
ยุทธศาสตรท่ี 2   การกําจัดวชัพืชและการดแูลรักษา 
ยุทธศาสตรท่ี 3   การใชประโยชนจากวัชพชืน้ํา 
ยทุธศาสตรท่ี 4   การสรางจิตสํานึก 

  ประเภทของวัชพืช 
1. วัชพืชลอยน้ํา เชน  ผักตบชวา  สาหราย  จอก  แหน 
2. วัชพืชหยั่งดนิ  เชน  ผักกระฉูด  ลาโพ  หญาไซ 

                    ผลการดําเนินงาน 
ป  2552  การกําจัดวัชพืช  โซน 1 และโซน 2    

-   กรมชลประทานดําเนนิการและสงมอบใหอบต. เรียบรอยแลว  เหลืออีก 4 ตําบล 
ป  2553   การกําจัดวัชพืช  โซน 3 และโซน 4  จํานวน  77  คลอง 

-   คลองอีก 283  คลองยังไมไดรับงบประมาณชวยเหลือ 
                     จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา  ไมสามารถกําจัดและควบคุมปญหาวัชพืชไดหมด  เพราะขาดการ
ทํางานอยางตอเนื่องและบูรณาการกนัอยางจริงจัง จึงไดทําขอตกลงรวมกันดังนี้  

- ทําบันทึกขอตกลงรวม ระหวางหนวยงานหลัก ไดแกจังหวัดนครศรีธรรมราช  อบจ.นครศรีธรรมราช 
กรมชลประทาน ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ทองถ่ิน จ.นครศรีฯ) 

- หนวยงานระดบัปฏิบัติ มีการสงมอบงาน และจัดทําบันทึกขอตกลงรวมระหวาง  โครงการชลประทานท่ี
รับผิดชอบในพื้นท่ี กับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของพ้ืนท่ี โดยมีนายอําเภอและผูอํานวยการสํานัก
ชลประทานท่ี 15 เปนพยาน 

 ขอเสนอเพ่ือพิจารณา     ควรจะขอรับการสนับสนุนเพิม่เติมดังตอไปนี้ 
1.  ขอใหจังหวัดนครศรีธรรมราชและองคการบริหารสวนจังหวัด ใหการสนับสนุนการดําเนินการตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ   โดยเฉพาะการพจิารณาสนับสนนุใหมีการใชวชัพืชน้ํา 
2.  ขอรับการสนับสนุนจากทานนายอําเภอ  ใหองคการสวนทองถ่ินท่ีรับมอบคลองไปแลวจดัสรรงบประมาณเพือ่
บํารุงรักษาดูแลตอไป 
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ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 เห็นชอบ   การกําจัดวัชพืชเม่ือกรมชลประทานทําเสร็จและมอบหมายไปแลวตองนาํไปใช
ประโยชนและดูแลรักษาตอไป ฝาก อบจ.และอบต.ตั้งงบประมาณดวย 
นายอําเภอปากพนัง  นายวิศาล  เพชรคง 
 จากการไดทําบันทึกขอตกลงกับทองถ่ินในชวง 6 เดือนท่ีผานมา อบต.ไดดูแลเปนอยางดีทํา
อยางไรใหสวนท่ียังไมไดขุดลอก ประมาณ 283 คลอง  ไดทําการขุดลอกไดเร็วข้ึนเพราะเกิดปญหามาก  

  
ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 15  นายอนุวัฒน  หิรัญประดิษฐ 
 ในสวนของชลประทานเกีย่วกับงบประมาณในการกําจดัวัชพืช กรมชลประทานไดเขาไป
ดําเนินการแลว สวนท่ีเหลือกําลังรอเปล่ียนแปลงงบประมาณอยู  ถาเปนไปไดจะเรงดําเนินการใหเร็วข้ึน 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 

 เปนแนวความคิดในการติดตามวัชพืชท่ีดีมาก   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5       เร่ืองอ่ืนฯ (ถามี) 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 

- อยากใหมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มข้ึนเปนปละ  4  คร้ัง และคร้ังละไมควรเกิน 2 
ช่ัวโมง 

- ประเด็นเพื่อพจิารณาใหฝายเลขาประสานอนุกรรมการฯ เพื่อกําหนด  และขอใหหวัหนาสวนท่ี
รับผิดชอบมาดวยตนเอง 

- ควรเนนดานการประชาสัมพันธใหมาก เพราะยังขาดการมีสวนรวมของประชาชน 
 

เกษตรจังหวัดนครศรีฯ 
- สืบเนื่องจากปจจุบันเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีน้ําเค็มไดรองขอใหหนวยงานท่ีเกีย่วของใหการ

ชวยเหลือในการปรับระบบการผลิตเสริมเพิ่มเติมจากการเพาะเล้ียงชายฝง  ซ่ึงการใหความ
ชวยเหลือดังกลาวจําเปนจะตองพิจารณากรอบการดําเนนิการอยางเปนระบบ  สํานกังาน กปร. 
จึงไดอนุมัติงบประมาณใหสํานักงานเกษตรจังหวดันครศรีธรรมราชสํารวจความตองการปรับ
ระบบการผลิต  และสํานักงานเกษตรจังหวดัไดดําเนินการในพื้นท่ี 4 อําเภอชายฝงทะเล พรอม
บันทึกขอมูลลงโปรแกรมฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 
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-  สํานักงานเกษตรจังหวดันครศรีธรรมราชไดขอรับการสนับสนุนงบพฒันาจังหวัด  เพื่อชวยเหลือ
ปรับระบบการผลิตใหแกเกษตรกรรมในพื้นท่ีน้ําเค็มนาํรองสวนหนึ่ง     ซ่ึงไดผานการพิจารณา
ของจังหวดัแลว 

 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 

 การสํารวจอาชีพควรจัดเปนวาระเพ่ือทราบ 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  รศ.ดร.กาน  จนัทรพรหมมา 

- ปจจุบันสภาวจิัยแหงชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและจังหวัดนครศรีฯไดลงนามความ
รวมมือ   เพื่อสนับสนุนการวิจัยใหสอดคลองกับความตองการในพืน้ท่ี   และหนวยงานใดมี
ตองการขอรับการสนับสนุนทําการวิจยั  กย็ินดจีะเขาไปชวยในการแกปญหาระยะยาว 

  
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนสถาบัน วิเคราะหวิจัยเพื่อสนบัสนุนการพัฒนา  อยากใหเขาไปใช
ประโยชนอยางเต็มท่ี 
 

นายดาํรง  โยธารักษ 
- การแกปญหาตางๆ ของเครือขายภาคราชการกับภาคประชาชน  ยังไมสอดรับกันอยางเต็มท่ี   
- ควรจัดต้ังสภาพลเมืองเพื่อชุมชนตางๆ จะไดเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง 

 
นายนิเวส  วนคุนากร 

- การรักษาฟนฟูพื้นที่ปาพรุ  ขอใหพิจารณาวางแผนขุดดนิลอมรอบทําเปนแกมลิงไดหรือไม  
- ตองมีคณะทํางานชุดยอยเพือ่แกปญหาในแตละดานและขอใหจัดประชุมบอยๆ 
- ไมเห็นดวยกับแนวทางการจดัต้ังศูนยประสานราชการ 

 
ประธานกลุมผุใชน้ําเปยะลาง 
ขอเสนอแนะ   เกี่ยวกับความเสียหายท่ีตําบลคลองนอย 

- ขอกุญแจเพื่อใหราษฎรทําการ เปด-ปด  ประตูระบายนํ้าคลองเปยะ  คลองบางลึกเอง 
เพราะไมมีเจาหนาท่ีดแูล รับผิดชอบ 
- ปญหาน้ําจืดน้าํเค็มพื้นท่ีโซนลางน้ําเค็มเขา ทําใหขาวลีบหมด 
- การกําจัดวัชพชือยากใหทําอยางตอเนื่อง 
- การขุดลอกคลอง  ควรดําเนนิการชวงหนาแลง 
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นายประเสริฐ  คงสงค    ตัวแทนอําเภอหัวไทร   
ขอเสนอแนะ 

- กอนจะมีการประชุมชุดใหญควรมีการประชุมชุดเล็กกอน 
- ควรใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการประชุมทุกคร้ัง 
- พื้นที่ตําบลปากพนัง เกิดน้ําเนาเสียเนื่องจากไมสามารถระบายนํ้าออกไปได  เพราะเปนพื้นท่ีท่ี

จะทําการขุดลอกและเปนพืน้ท่ีในเขตปาสงวน 
 

 ผูวาราชการจังหวัดนครศรธีรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
- ขอบคุณในทุกขอเสนอแนะท่ีดี   
- ควรจะประสานปญหาตางๆ ไปยังนายอําเภอเจาของพื้นท่ีและนําเขาวาระเพื่อพจิารณา  เพื่อจะ

ไดรับทราบถึงปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 
    -     ควรมีการจัดทํากรอบในการดําเนินงาน เพื่อจะไดดาํเนินการไปตามกรอบท่ีวางไว  
 
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ    นายปริญญา   สัคคะนายก 

- ขอบคุณในทุกประเด็นปญหาตางๆ ท่ีเสนอแนะจะไดนําไปปรับปรุงตอไป   
- ขอนัดประชุม  คณะอนกุรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ

ลวงหนาในเดอืนมิถุนายน  2553   สวนวนัท่ีจะแจงใหทราบอีกคร้ัง 
- มอบนายอําเภอรวบรวมเก่ียวกับ  ประเด็นปญหาตางๆเพ่ือนําเขาสูวาระในการประชุมคร้ังตอไป 

 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 

 ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน     

ปดประชุม    13.10  น. 

                                                                                                   ผูจดรายงานการประชุม 
                                                  (นายเทอดศักดิ์    ลักษณะหุต)  
                                                    หัวหนากลุมบริการวิชาการ                   

     ศูนยอํานวยการฯ    
          

                                                                                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
นายปริญญา   สัคคะนายก)                                                      (

                                 ผูอํานวยการศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนา 
                                    พื้นที่ลุมน้ําปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 


