
รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการประสานการด้าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังฯ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘    เวลา  ๑๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

                                                        ------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  

๑. นายสมาน  แสงสอาด          ประธานอนุกรรมการ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒. นายประสิทธิ์  ชรินานนท์ รองประธานอนุกรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่๑๕ 
แทน รองอธิบดีกรมชลประทาน 

๓. นางสาวสุจิรา  ลัดดาอาชชวะ           อนุกรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๕ 
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ 

๔. พ.ท.สมนึก  อินทสร          อนุกรรมการ 
แทน ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๔ 

๕. ร.ต.อ.ปิยะ  บุญเรือง          อนุกรรมการ 
แทน ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ 

๖. ว่าที่ พ.ต.อ.สมศักดิ์  แก้วมี         อนุกรรมการ 
ผกก.สภ.ปากพนัง 
แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีฯ 

๗. นายประสิทธิ์  ชรินานนท์           อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๕ 

๘. นายทวี  บุญสิทธิ์           อนุกรรมการ 
แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ 

๙. นางฐปนีย์  ทองบุญ          อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีฯ 
แทน  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ 

๑๐. นายเศวตฉัตร  บุญมิ่ง          อนุกรรมการ 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ  
แทน  ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 

๑๑. นางสวรักษ์  คณะทอง          อนุกรรมการ 
แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๒. นายเกียรติศักดิ์  นารีเลิศ          อนุกรรมการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



2 

 

๑๓. นายมูฮามัดเคร์  แม็ง          อนุกรรมการ 
นักวิชาการประมง 
แทน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๔. นายณรงค์  แก้วเฉย          อนุกรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 
แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๕. นายยรรยง  โกศลกาญจน์          อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครศรีฯ 

๑๖. นายเสรีย์  แป้นคง          อนุกรรมการ 
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๗. นางสาวสุภาวดี  พัฒนกิจ          อนุกรรมการ 
ผอ.กสจ. 
แทน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๘. นายประเสริฐ  กองสง          อนุกรรมการ 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 
แทน  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๙. นายวสิษฐ์พล  สุรัติรางคกุล         อนุกรรมการ 
 เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

แทน  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีฯ 
๒๐. นางโสภิต  บุญเฟ่ือง          อนุกรรมการ 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี ๔ 

๒๑. นางสาวมณฑา  นาคา          อนุกรรมการ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
แทน พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒๒. นายวิชยวรรธน ์ ช่วยวงศ์          อนุกรรมการ 
 แทน  การค้าภายในจังหวัดนครศรีฯ 
๒๓. นายนิตติพร  หนูประกอบ อนุกรรมการ 

นายช่างส ารวจช านาญงาน 
แทน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีฯ 

๒๔. นางสาวอารีย์  อนงค์ อนุกรรมการ 
นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
แทน แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒๕. นายสมเกียรติ  ฉิมแก้ว          อนุกรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ.นครศรีฯ เขต ๓ 
แทน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ.นครศรีฯ เขต ๓ 

๒๖. นางพนิดา  เรืองดิษฐ์          อนุกรรมการ 
แทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ นครศรีฯ 

๒๗. นางสาวเพ็ญศรี   พรหมศรีแก้ว         อนุกรรมการ 
เจ้าพนักงานกีฬาจังหวัด 
แทน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๒๘. นายประสงค์  เชาวภาษี          อนุกรรมการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
แทน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ 

๒๙. นายอดุลย์  ทองมาก          อนุกรรมการ 
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 

๓๐. นายเจนวิทย์  ทองเงิน          อนุกรรมการ 
นักวิชาการท่ีดินช านาญการพิเศษ 
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๓๑. นายชนาธิป  อินทวงศ์          อนุกรรมการ 
นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีฯ 

๓๒. นายวิมล  หนูแก้ว          อนุกรรมการ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีฯ 

๓๓. นายรุจาธิตย์  สุชาโต          อนุกรรมการ 
รองประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีฯ  
แทน  ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีฯ 

๓๔. นายรุจาธิตย์  สุชาโต          อนุกรรมการ 
ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
แทน  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 

๓๕. นางสาวญาณิศา  พวงพวา อนุกรรมการ 
ปลัดอ าเภอนครศรีธรรมราช 
แทน  นายอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

๓๖. นายสุธี  สุทธิรักษ์ อนุกรรมการ  
ปลัดอ าเภอปากพนัง 
แทน นายอ าเภอปากพนัง 

๓๗. นายร่มฉัตร  ทองสุก  อนุกรรมการ 
ปลัดอ าเภอเชียรใหญ่ 
แทน นายอ าเภอเชียรใหญ่    

๓๘. นายณรงค์  บัวแก้ว  อนุกรรมการ 
ปลัดอ าเภอหัวไทร 
แทน นายอ าเภอหัวไทร 

๓๙. นายไพบูลย์  นาคทิพย์พิมาน         อนุกรรมการ 
ปลัดอ าเภอชะอวด 
แทน นายอ าเภอชะอวด 

๔๐. นายธ ารง  เขมะรัตน์          อนุกรรมการ 
 ปลัดอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
แทน นายอ าเภอร่อนพิบูลย์ 

๔๑. นายสิทธิชัย  เนียมรัตน์          อนุกรรมการ 
ปลัดอ าเภอจุฬาภรณ์ 
แทน นายอ าเภอจุฬาภรณ์ 
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๔๒. นายสุจินต์  ส้มแป้น          อนุกรรมการ 
ปลัดอ าเภอลานสกา 
แทน นายอ าเภอลานสกา 

๔๓. นางมยุรี  ชุมศรี           อนุกรรมการ 
เกษตรอ าเภอพระพรหม 
แทน  นายอ าเภอพระพรหม 

๔๔. นางสาวอุศนีย์  ธูปทอง อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ 
ผู้แทน ส านักงาน กปร. 

๔๕. นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา          อนุกรรมการ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา 
ผู้แทน จังหวัดสงขลา 

๔๖. นางสาววิมลรัตน์  ปุรินทราภิบาล อนุกรรมการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ผู้แทน จังหวัดพัทลุง 

๔๗. นางสาวพุทธพร  ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์ อนุกรรมการ 
นักจัดการความรู้ 
ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๔๘. นางวัฒนา  โพธิ์ศิริ อนุกรรมการ 
นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
แทน  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช 

๔๙. นางสาวนารี แซ่เฮ่ง          อนุกรรมการ 
นักวิชาการตรวจบัญชีสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
แทน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 

๕๐. นายชชูาติ  รักจิตร          อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ  

๕๑. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีน้ าทอง         อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้แทนส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕๒. นายวสิษฐ์พล  สุรัติรางคกุล               อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ติดราชการ   

 ๒. ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ ติดราชการ 
 ๓. ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบท ติดราชการ 
 ๔. พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 
 ๕. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ  
 ๖. นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ติดราชการ 
 ๗. ผู้แทนส ำนักงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช ติดรำชกำร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นำยขจรชัย    ฤทธิวงศ์ 
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

๒. นำงสำวกมลวรรณ  ปัณณกำญจนวงศ์ 
 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน นำยกมล  อำศิรเมธี 
  นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร   

๓. นำยประมวล  วรำนุดิษฎ์ 
  พัฒนำชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

๔. นำงสำววรัญญำ  ด่ำนทวีศิลป์ 
  นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร 

๕. นำยสมพร  เดชภักดี 
  นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 

๖. นำงปิ่นเพชร  ภักดีณรงค์ 
  นักวิจัย มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

๗. นำงสำวกนตวรรณ  อ้ึงสกุล 
  นักจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

๘. นำยมนตรี เกื้อพงศ์พันธ์ 
  นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 

๙. นำยสุรเดช  เพชรอำวุธ 
  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร 

๑๐. นำยภำณุวัฒน์  ใหม่แก้ว 
  นักวิชำกำรสัตวบำล 

๑๑. ด.ต.ชนินทร์  ศิริสมบัต ิ
  ผบ.หมู่ สก.ตชด.๔๒ 

๑๒. นำงสำวมำฑินี  จึงจะดี 
  นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร 

๑๓. นำงปฏิมำ  ทวีสุวรรณ 
  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 

๑๔. นำยเสกสิทธ์  เดชำภิมนฑ์ 
  นักพัฒนำชุมชน 7ว. 

๑๕. นำงสำวรัชฎำ  คชแสงสันต ์
  นักวิจัยมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์๑ 

๑๖. นำยเทอดศักดิ์   ลักษณะหุต  
 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร ศูนย์อ ำนวยกำรฯ 
๑๗. นำยศุภชัย  อักษรวงศ์ 

 หัวหน้ำฝ่ำยขยำยผล ศูนย์อ ำนวยกำรฯ  
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เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 
  ประธำน (นำยสมำน แสงสอำด) รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช) : ประธำนที่ประชุม
กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน และด ำเนินกำรประชุมไปตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ   
  สืบเนื่องจำก กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ด ำเนินกำรโดยคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ตลอดจนกำรปรับปรุงค ำสั่งคณะอนุกรรมกำร            
ได้ปรับเปลี่ยนตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร และในวันนี้ จะได้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน    
ของอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่มีผู้แทนจำกอนุกรรมกำรพัฒนำอำชีพและอนุกรรมกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมเข้ำร่วม
ประชุมในครั้งนี ้

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรประสำนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง) 
นำยชูชำติ  รักจิตร  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรฯ   
    สืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  ฝ่ำยเลขำได้แจ้งให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ (ร่ำง) 
รำยงำนกำรประชุม โดย ได้แจ้งให้คณะอนุกรรมกำรสำมำรถดำวน์โหลด (ร่ำง) รำยงำนกำรประชุมได้ที่เว็บไซด์
ของศูนย์อ ำนวยกำรฯ ไปแล้วนั้น หำกคณะกรรมกำรมีกำรแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทรำบ หรือประสำน        
ฝ่ำยเลขำฯ ศูนย์อ ำนวยกำรฯ ได้หลังจำกกำรประชุม 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ  
 ๓.๑  ผลกำรส ำรวจฐำนข้อมูล จปฐ. เพ่ือกำรวำงแผนพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง (ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช) 
นำยประมวล วรำนุสิทธิ์  หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน                                     
     กล่ำวถึง ผลกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๘ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง    
มีกำรจัดเก็บข้อมูลจำกทุกครัวเรือน ทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองเรียบร้อยแล้วจ ำนวน ๗ อ ำเภอ คือ  อ ำเภอ
เมืองนครศรีธรรมรำช อ ำเภอเชียรใหญ่ อ ำเภอชะอวด อ ำเภอปำกพนัง อ ำเภอพระพรหม อ ำเภอเฉลิม       
พระเกียรติ เป็นข้อมูลของประชำกรที่อำศัย อยู่จริงไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน ซึ่งข้อมูลอำจไม่ตรงกับทะเบียนรำษฎร์   
  ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง มีกำรจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่อำศัยอยู่จริง จ ำนวน ๑๒๑,๖๔๗ 
ครัวเรือน จ ำนวนประชำกร รวม ๓๖๔,๒๗๓ คน เป้ำหมำยของกำรจัดเก็บแยกออกเป็นรำยอ ำเภอ (รำยละเอียด 
ในเอกสำรประกอบกำรประชุม)  โดยสรุป 

- ช่วงอำยุ  ประชำกรส่วนมำกมีอำยุ ๒๖ - ๔๙ ปี รองลงมำมีอำยุ มำกกว่ำ ๖๐ ปี จะเห็นว่ำ
มีจ ำนวนผู้สูงอำยุเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ 

- อำชีพ  ประเภทของอำชีพที่พบมำกที่สุดคือ อำชีพรับจ้ำงทั่วไป 
- รำยได้ พบว่ำคนลุ่มน้ ำปำกพนังมีรำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี อยู่ที่ ๖๗,๓๕๖ บำท ซึ่งคนอ ำเภอ

เมืองนครศรีธรรมรำช มีรำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุด ๘๑,๕๕๔ บำท ต่ ำสุดอยู่ที่อ ำเภอปำกพนังรำยได้เฉลี่ย   
ต่อคนต่อปี ๕๘,๘๔๕ บำท 
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สรุปผลส ำรวจที่ผ่ำนเกณฑ์สูงสุดและต่ ำสุด  

๑. สุขภำพ (สุขภำพและอนำมัยที่ดี) มี ๗ ตัวชี้วัด  
ตัวช้ีวัดที่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุดคือ 
   -  เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตำมตำรำงสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ 

 -  เด็กแรกเกิดมีน้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ ๒,๕๐๐ กรัม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗ 
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์คือ 

    -  คนอำยุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีเพ่ือคัดกรองควำมเสี่ยงต่อโรคเบำหวำน
และควำมดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๖ 
           ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์เป็นหน้ำที่ของประชำชนและทุกภำคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหำ
โดยเฉพำะเจ้ำภำพตัวชี้วัดหลักคือกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงแรงงำน กระทรวงพัฒนำสังคมฯ รวมทั้ง อบต. 

๒.  ที่อยู่อำศัย (มีบ้ำนอำศัยและสภำพแวดล้อมเหมำะสม) มี ๘ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุด 

- ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๔ 
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุด 

- ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ ร้อยละ ๑.๔๙ 
๓. กำรศึกษำ (คนนครศรีธรรมรำชมีกำรศึกษำท่ีเหมำะสม ) มี ๕ ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุด 
- เด็กอำยุ ๖ – ๑๔ ปี ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ ๙ ปี ร้อยละ ๙๙.๘๕ 

 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุด 
- เด็กจบกำรศึกษำภำคบังคับ ๙ ปีที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนท ำ ได้รับกำรฝึกอบรม

อำชีพ ร้อยละ ๓๕.๗๑ 
๔.  รำยได้ (มีงำนท ำและมีรำยได้ก้ำวหน้ำ) มี ๔ ตัวชี้วัด 

  ตัวชี้วัดที่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุดคือ 
- คนในครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำคนละ ๓๐,๐๐๐ บำท ต่อคนตอ่ปี ร้อยละ ๙๗.๒๕ 

  ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุด 
- คนที่อำยุมำกกว่ำ ๖๐ ปีเต็มข้ึนไป มีอำชีพและรำยได้คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๑   
๕. ค่ำนิยม (ประพฤติดีมีคุณธรรม) มี ๖ ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุดคือ 
- คนสูงอำยุได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมู่บ้ำน ชุมชน หรือภำครัฐ ร้อยละ ๙๙.๙๓      

  ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุดคือ 
- คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ 

       ที่กล่ำวมำเป็นข้อมูลโดยสรุปของข้อมูล จปฐ. เพื่อน ำไปสู่กำรแก้ไขและวำงแผนต่อไปส่วนกำร
ประสำนข้อมูลทำงส ำนักพัฒนำชุมชนจังหวัด จะประสำนข้อมูลไปยังส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน     
เพ่ือสรุปข้อมูลให้ครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง ทั้ง ๑๓ อ ำเภอ  และน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำที่ยั่งยืนต่อไป 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธำนอนุกรรมกำร 
 จำกข้อมูล จปฐ. สรุปว่ำคนสูงอำยุยังมีควำมอบอุ่น ส่วนกำรศึกษำยังมีน้อย 
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
 สอบถำมเกี่ยวกับข้อมูล จปฐ.ว่ำไดล้งพื้นทีไ่ปส ำรวจบ้ำงหรือไม่อย่ำงไร 
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นำยประมวล  วรำนุสิทธิ์  หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน 
 กำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ใช้เวลำ ๖ เดือน จัดเก็บตั้งแต่เดือน มกรำคม ๒๕๕๘ ประมวลผล
เดือนเมษำยนโดยใช้ทีมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน อัตรำ ๑ คน ต่อ ๒๐ ครัวเรือน ซึ่งภำครัฐให้กำรสนับสนุน       
มีกลไกกำรตรวจสอบในระดับต ำบลและหมู่บ้ำน 
นำยเกียรติศักดิ์  นำรีเลิศ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
 ข้อมูล จปฐ.ที่สรุปมำมี ๗ อ ำเภอ แต่ลุ่มน้ ำปำกพนังมี ๑๓ อ ำเภอ อ ำเภอที่เหลือจะด ำเนินกำร
เมื่อไหร่ อย่ำงไร  
นำยประมวล  วรำนุสิทธิ์  หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน 
 จะน ำข้อมูลไปประสำนงำนต่อไปเพื่อให้ตรงตำมประเด็นดังกล่ำว 
 

มติที่ประชุม  :    ที่ประชุมรับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพ่ือทรำบ 
 ๔.๑. ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมฯ (ฝ่ำยเลขำ
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมฯ)  
นำยเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร  
  เนื่องจำกฝ่ำยเลขำคณะอนุกรรมกำร  พัฒนำสิ่งแวดล้อมติดภำรกิจ ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำ
คณะอนุกรรมกำรชุดนี้รำยงำนแทน 
 กรมควบคุมมลพิษในฐำนะฝ่ำยเลขำฯ ได้มีกำรจัดประชุมคณะท ำงำนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘     
เมื่อวันที่  ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๕๘ มีรำยละเอียดดังนี้ 

๑. กำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ ำปำกพนัง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อยู่ระหว่ำงปรับแก้ไขเพ่ิมเติม         
และบำงหน่วยยังไม่ได้ส่งข้อมูล ขอให้เร่งรัดในกำรส่งข้อมูลด้วย 
 ๒. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในรอบ ๖ เดือนแรก ได้รับผลกำรรำยงำนมำแล้ว ๑๕ แห่ง       
อยู่ระหว่ำงประสำนงำนหน่วยงำนที่เหลือ 
 ๓. กำรแก้ไขปัญหำน้ ำเสียคลองท่ำซัก อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ปัจจุบันเทศบำล
นครนครศรีฯ ได้มีกำรเดินระบบบ ำบัดน้ ำเสียรอบชุมชน ส่งผลให้น้ ำในคลองท่ำซักมีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้          
ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๑๔ ติดตำมเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่องแล้ว 
 ๔.  กำรควบคุมวัชพืชในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง ได้มีมติให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีฯ     
ตั้งงบประมำณจัดซื้อเรือก ำจัดผักตบชวำ วงเงิน ๒ ล้ำน และเครื่องย่อยกระเพำะหมู วงเงิน ๗ แสน มอบหมำย
ให้กรมชลประทำนจัดท ำโครงกำรขุดลอกตะกอนและก ำจัดวัชพืชน้ ำในภำพรวม ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะท ำ
หนังสือแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
 ๕. เนื่องจำกแผนบริหำรฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ ำปำกพนัง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง    
ใกล้สิ้นสุดระยะเวลำของแผนงำน กรมควบคุมมลพิษได้เตรียมกำรยกร่ำงกรอบแผนบริหำรจัดกำร และฟ้ืนฟู
นิเวศลุ่มน้ ำปำกพนังปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และปฏิทินขั้นตอนกำรจัดท ำแผนฯ ดังกล่ำวคำดว่ำจะแล้วเสร็จ 
ในเดือนกรกฎำคม ๒๕๕๙  (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยวำระท่ี ๔.๑) 
 ๖. กรมควบคุมมลพิษ ในฐำนะเลขำนุกำร มีแผนด ำเนินกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำร
พัฒนำสิ่งแวดล้อมโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในช่วงเดือน มิถุนำยน - กรกฎำคม 
๒๕๕๘  ณ อำคำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ กรุงเทพมหำนคร ขณะนี้อยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรเตรียมกำร 
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นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
 สอบถำมข้อ ๔ เกี่ ยวกับ  อปท.ว่ำต้องเข้ ำมำมีส่ วนร่วม  แต่ติดขัดด้ ำนงบประมำณ              
ทำงส ำนักงำน กปร.จะช่วยประสำนให้ เพ่ือจะได้ช่วยเข้ำมำดูแลรักษำต่อไป   
 ข้อที่ ๕ เกี่ยวกับกำรยกร่ำงแผนดังกล่ำว ฝำกฝ่ำยเลขำฯ อยำกให้ครอบคลุมเกี่ยวเนื่องกัน   
ทั้งอนุกรรมกำรพัฒนำอำชีพและอนุกรรมกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
นำงสำวสุจิรำ  ลัดดำอำชชวะ  นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม (แทน อบจ.) 
 เกี่ยวกับเรือตัดวัชพืช และเครื่องย่อยกระเพำะหมู ทำง อบจ. ไดน้ ำเข้ำแผน ๓ ปีเรียบร้อยแล้ว   
แต่จะมีเรืออีกแผนหนึ่งที่ครบวงจร แต่รำคำค่อนข้ำงสูง 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช  ประธำนอนุกรรมกำร 
 แผนข้อที่ ๑ ควรผนวกกับแผนข้อ ๔  ควรท ำอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับกำรก ำจัดวัชพืช ซึ่งควรมี
คณะท ำงำนย่อยในพื้นท่ีด้วย  และยินดีกับคลองท่ำซักที่ประสบผลส ำเร็จดีขึ้นตำมล ำดับ  
 

มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมรับทรำบ 
 ๔.๒  ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรพัฒนำอำชีพฯ 
(ฝ่ำยเลขำคณะอนุกรรมกำรพัฒนำอำชีพ) 
นำยเกียรติศักดิ์  นำรีเลิศ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
กล่ำวว่ำ คณะอนุกรรมกำรพัฒนำอำชีพฯ ได้มีกำรประชุมเมื่อวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๕๘ ได้ติดตำมแผน - ผล       
ปี ๒๕๕๘ และมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ส ำหรับ ปี ๒๕๕๘ มีหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน ๔๙ หน่วยงำน ไม่รวมหน่วยงำนที่ได้รับงบประมำณ กปร. มี ๑๕๗ โครงกำร งบประมำณ ๒,๔๓.๗ ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยไปแล้ว ๖๘ ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ ๒๘ มีงบประมำณ ๕ แหล่ง ดังนี้ 

๑. งบประมำณตำมแผนงำนพระรำชด ำริ จ ำนวน ๗๐ โครงกำร งบประมำณ ๗๑ ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยแล้ว ๒๘ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 

 ๒. งบประมำณตำมแผนงำนปกติประจ ำปี จ ำนวน ๕๘ โครงกำร งบประมำณ ๑๐๒ ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยแล้ว ๒๘ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๒๘ 
 ๓. งบประมำณตำมแผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ ำนวน ๙ โครงกำร งบประมำณ ๕๘ ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยแล้ว ๑๐ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๑๘ 
 ๔. งบประมำณตำมแผนงำนของท้องถิ่น จ ำนวน ๒๒ โครงกำร งบประมำณ ๑๑ ล้ำนบำท 
เบิกจ่ำยแล้ว ๑๐๕,๐๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔ 

    ๕. งบประมำณจำกส ำนักงำน กปร. (ศูนย์อ ำนวยกำรฯ จะน ำเสนอต่อไป) 
 ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนที่ยังไม่จัดส่งรำยงำนช่วยจัดส่งรำยงำนให้ฝ่ำยเลขำด้วย 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช  ประธำนอนุกรรมกำร 
  มอบหมำยให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจำรณำรำยงำนปัญหำอุปสรรค กำรปรับปรุงแก้ไข 
ควำมส ำเร็จของโครงกำรต่ำงๆ ด้วย 
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
  งบประมำณปี ๒๕๕๙ อยำกให้แต่ละหน่วยงำนที่รับผิดชอบมำนั่งปรึกษำหำรือกันเพ่ือจะได้
มองเห็นในภำพรวมและแนวทำงในกำรพัฒนำจะชัดเจนยิ่งขึ้น 
นำยประมวล  วรำนุสิทธิ์  หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน 
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  ในส่วนของงำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในเขต    
หรือนอกเขตลุ่มน้ ำปำกพนัง จะมีต้นแบบของหมู่บ้ำนเหล่ำนี้ อ ำเภอละ ๒ หมู่บ้ำน อยำกให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ  
ที่เก่ียวข้องได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในขบวนกำรพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงด้วย เพ่ือควำมเข้มแข็งของชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

 
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
  หมู่บ้ำนรอบศูนย์ ทั้ง ๑๐ ศูนย์ จะด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร จะมีแผนงำน โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตแบบองค์รวม (เบทำโกร) ซึ่งจะไปดูงำนเพ่ือน ำมำประยุกษ์ใช้กับโครงกำรลุ่มน้ ำปำกพนัง ก่อนที่  
จะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้หรือแปลงสำธิต ขอเรียนเชิญ ผอ.ศูนย์อ ำนวยกำรฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมด้วย 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทรำบ  
 ๔.๓  ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน สนองพระรำชด ำริและแผนงำนงบประมำณ กปร.         
ปี ๒๕๕๘ (ฝ่ำยเลขำอนุกรรมกำรประสำนกำรด ำเนินงำนฯ ) 
นำยชูชำติ รักจิตร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรฯ  
 สืบเนื่องจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรง
ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมรำช ระหว่ำงวันที่๑๖ – ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๗  ณ พ้ืนที่โครงกำรศึกษำวิจัยกำรปลูกไม้เสม็ดและกำรน ำไม้เสม็ด        
มำใช้ประโยชน์แบบครบวงจรต ำบลกำระเกด อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
มีพระรำชด ำริดังนี้ 

   ๑. พระรำชด ำริเกี่ยวกับป่ำพรุควนเคร็ง : ให้ด ำเนินกำรขุดแพรกเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันกำรบุกรุก
พ้ืนที่และป้องกันไฟป่ำ หน่วยงำนรับผิดชอบ กรมอุทยำนสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช กำรสนองพระรำชด ำริ ส ำนักงำน 
กปร. สนับสนุนงบประมำณให้ด ำเนินกำรขุดแพรกระยะทำง ๒๓.๔ กิโลเมตร งบประมำณ ๕ ล้ำนบำท  
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ๑๐๐% 

  ๒. พระรำชด ำริเกี่ยวกับครูป่ำไม้ 
 ๒.๑ ให้ปลูกฝัง สร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก
นักเรียนและเยำวชนในพ้ืนที่  ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ ได้มอบให้หน่วยงำนในพื้นที่ด ำเนินกำรทั้งหมดแล้ว
จ ำนวน ๓๕๗ ครั้ง จ ำนวน ๒๐๒ โรงเรียนแล้ว 
 ๒.๒ ให้เพ่ิมเติมในเอกสำรครูป่ำไม้ที่ส ำนักบริหำรพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๕ ได้ถวำยโดยเน้นเสริม
ควำมรู้ทักษะ เพ่ิมเติมบทถำม - ตอบในเอกสำร ทำงส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๕ ได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
 ๒.๓ ให้ศึกษำแลกเปลี่ยนดูตัวอย่ำงพรุโต๊ะแดง (ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง) และตัวอย่ำง
ของอ่ำงเก็บน้ ำ (โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำจังหวัดจันทบุรี) มูลนิธิชัยพัฒนำได้เข้ำไปด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
      ๓.  พระรำชด ำริเกี่ยวกับกำรปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เสม็ด : ให้กรมป่ำไม้และสถำบันศึกษำ
ร่วมบูรณำกำรด ำเนินงำนโครงกำรศึกษำวิจัยกำรปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดครบวงจร โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนำ
ปลูกต้นไม้ให้เต็มพ้ืนที่ มูลนิธิฯ ได้รับอนุญำตโดยใช้พันธุ์ไม้หลำกหลำยชนิด  กำรศึกษำทดลอง ประกอบด้วย    
๕ โครงกำรคือ 
 -  ลักษณะโครงสร้ำง องค์ประกอบและควำมหลำกหลำยชนิดพรรณพืชในป่ำพรุควนเคร็ง 
 -  กำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่ำไม้ในพ้ืนที่ 
 -  กำรใช้ประโยชน์จำกไม้เสม็ด 
 -  กำรป้องกันไฟป่ำโดยกำรมีส่วนร่วม 
 -  กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพแก่ชุมชนพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 โครงกำรทดลองทั้ง ๕ ชุด ได้น ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนต่อมูลนิธิชัยพัฒนำ เพ่ือให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดหำแหล่งงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
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        ๔. พระรำชด ำริเกี่ยวกับกำรท ำกำรเกษตร 
  ๔.๑  ให้เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืชอำหำร เช่น ข้ำวทดแทนพืชพลังงำน 
  ๔.๒  ให้ลดควำมถ่ีในกำรปลูกข้ำวนำปรัง 
  (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะได้น ำเสนอในวำระถัดไป)   
          ๕. พระรำชด ำริเกี่ยวกับศำลหลวงต้นไทร 
  ๕.๑  ชื่นชมภูมิทัศน์บริเวณศำลหลวงต้นไทรและควำมสมบูรณ์ของต้นไม้ โดยเทศบำลต ำบล
กำระเกดได้ท ำหนังสือขอใช้พ้ืนที่บริเวณศำลหลวงต้นไทรไปยังโครงกำรส่งน้ ำฯ  ปำกพนังบน อยู่ระหว่ำง       
รออนุมัต ิ
วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๕๗   ณ  พ้ืนที่ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวบ้ำนอ่ำวเคียน หมู่ที่ ๗ ต ำบลชะเมำ อ ำเภอ
ปำกพนัง จังหวัดนครศรีฯ 
          ๑.  ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำไปด ำเนินกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำโรงสีข้ำวชุมชน      
ป่ำระก ำ  อ ำเภอปำกพนัง          
           ๒.  ให้กรมชลประทำน ส ำนักงำน กปร. พิจำรณำก่อสร้ำงระบบกระจำยน้ ำเพ่ือช่วยเหลือ
รำษฎรในพ้ืนที่ส่งเสริมกำรผลิตข้ำว บ้ำนอ่ำวเคียน ต ำบลชะเมำ ซึ่งประสบปัญหำขำดแคลนน้ ำเพ่ือกำรเกษตร
ในช่วงฤดแูล้ง 
           ๓.  ให้สนับสนุนกำรผลิตและกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรเกษตร 
          ๔.  อยำกให้ปรับปรุงปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนไม่อยำกให้มีปุ๋ยเคมี 
          ๕.  ให้ประสำนกับทำงเทศบำลต ำบลชะเมำเพ่ือช่วยเหลือเด็กพิกำร 
           ๖.  ให้ดูแลระบบกำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรเกษตรในพ้ืนที่นี้ให้เพียงพอตลอดฤดูกำล 
          ๗.  ให้สอนบัญชีแก่นักเรียน ให้เด็กท ำจนเป็นนิสัย ให้อยู่ในสมองเด็ก 
 ( เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะได้น ำเสนอในวำระถัดไป) 
เสด็จทรงงำน ณ พ้ืนที่นำกุ้ง นำข้ำว บริเวณสวนจำกจันทรังษี หมู่ที่ ๒ ต ำบลขนำบนำก อ ำเภอปำกพนัง  
           ๑ . ให้ อนุ รักษ์ พ้ืนที่นำข้ำวและป่ำจำกที่ ต ำบลขนำบนำกไว้คู่ลุ่ มน้ ำปำกพนั งต่อไป            
โดยโครงกำรส่งน้ ำฯ ปำกพนังล่ำง ใช้งบกรมชลประทำนปี ๒๕๕๘ จ ำนวน ๒๐ ล้ำนบำทเพ่ือปรับปรุงแหล่งน้ ำ
และอำคำรบังคับน้ ำ ผลงำน ๗๐% ศูนย์วิจัยข้ำวนครศรีธรรมรำช มีโครงกำรพัฒนำผลิตข้ำวพ้ืนเมืองเพ่ือเพ่ิม
มูลค่ำ  และกรมอุทยำนฯ โดยส ำนักงำน กปร. สนับสนุนงบประมำณให้ส ำนักบริหำรพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  ๕  
ด ำเนินกำรขุดปรับพ้ืนที่นำกุ้งร้ำงและพ้ืนที่นำ รกร้ำงให้เป็นป่ำจำก ในเนื้อที่ ๑๕๐ ไร่ และส ำนักงำน กปร. 
สนับสนุนงบประมำณ ด ำเนินกำรต่ออีก ๑๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๘ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (งบ กปร.) ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

 - กันเหลื่อมปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  มีจ ำนวน ๗ โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ๖ โครงกำร    
อีก ๑ โครงกำรคือ โครงกำรจัดท ำกลไกกำรมีส่วนร่วมฯ เพ่ิงได้รับอนุมัติงบประมำณเมื่อเดือนเมษำยน         
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 - งบประมำณ ปี ๒๕๕๘ มี ๔ แผนงำนหลักๆ    
๑. แผนงำนอ ำนวยกำรฯ งบประมำณ ๑๑ ล้ำน 
๒. แผนงำนพัฒนำอำชีพ  ๓.๗ ล้ำนเศษ อยู่ระหว่ำงอนุมัติงบประมำณ 
๓. แผนงำนพัฒนำสิ่งแวดล้อม  ๑.๖ ล้ำนเศษ อยู่ระหว่ำงอนุมัติงบประมำณ 
๔. แผนงำนแก้ไขปัญหำไฟไหม้ป่ำพรุควนเคร็ง ๑๗ ล้ำนเศษ  อยู่ระหว่ำงอนุมัติงบประมำณ 

นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
 ส ำนักงำน กปร. ได้สนับสนุนงบประมำณมำแล้วในปี ๒๕๕๘ มีบำงกิจกรรมที่ชะลอไว้ก่อน 
เช่นแปลงสำธิตเพ่ือต้องกำรตรวจสอบควำมชัดเจน เนื่องจำกเกิดปัญหำเรื่องดิน เรื่องน้ ำ คงจะเริ่มด ำเนินกำร   
ปี ๒๕๕๙ หลังจำกไปชมโครงกำร เบทำโกร แล้ว   
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 ฝำกส ำนักพัฒนำที่ดิน ตรวจสอบ ค่ำของดิน  ค่ำควำมเค็ม ที่ชัดเจนเพ่ือจะได้วำงแผนต่อไป 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธำนอนุกรรมกำร 
 สรุปว่ำปีนี้ได้รับอนุมัติงบประมำณจำกส ำนักงำน กปร. แล้ว ๑๑ ล้ำนบำท 
 
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
 ส ำหรับอ่ำวเคียนส ำนักงำน กปร. ได้อนุมัติงบประมำณมำแล้ว ณ วันนี้ของลุ่มน้ ำปำกพนัง   
ได้อนุมัติงบประมำณมำหมดแล้วยกเว้นแปลงสำธิตอย่ำงเดียว 
นำยชูชำติ  รักจิตร  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรฯ 
 งบประมำณ กปร.งวดที่ ๑ ได้รับหมดแล้ว ส่วนครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่ำงรอจัดสรรงบประมำณ 
 
มติที่ประชุม  :    ที่ประชุมรับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี ๕    เรื่องเพ่ือพิจำรณำ 
 ๕.๑  กำรรักษำพ้ืนที่นำข้ำวในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนังและกำรขับเคลื่อนโรงสีข้ำวป่ำระก ำ     
ตำมแนวพระรำชด ำริ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมรำช)  
นำยเกียรติศักดิ์  นำรีเลิศ  ผู้แทนส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ  
  สืบเนื่องจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรง
ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช ระหว่ำงวันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๕๗ มีพระรำชด ำริ
เกี่ยวกับกำรรักษำพ้ืนที่นำ  กำรขับเคลื่อนโรงสีป่ำระก ำ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๗ ณ พ้ืนที่โครงกำรศึกษำวิจัยกำรปลูกไม้เสม็ดและกำรน ำไม้เสม็ดมำใช้
ประโยชน์แบบครบวงจร ต ำบลกำระเกด อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีฯ  
   ๑. ให้เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืชอำหำร เช่น ข้ำว ทดแทนพืชพลังงำน ในข้อมูลพ้ืนฐำนกำรปลูกข้ำว 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนังมีแนวโน้มลดลง ส่วนพื้นที่ปลูกปำล์มมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
  กำรสนองพระรำชด ำริของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
   ๑.๑ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมรำช มีกำรกระตุ้นสร้ำงแรงจูงใจให้กับเกษตรกร 
โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวพื้นเมือง  สนับสนุนเครื่องสีข้ำวขนำดเล็กจ ำนวน ๘ เครื่อง 
    ๑.๒ ศูนย์วิจัยข้ำวนครศรีธรรมรำช มีกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวหอมเพ่ือแปรรูป
เป็นข้ำวคุณภำพ และกำรจัดท ำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดีไว้ใช้ในชุมชน 
        ๒. ให้ลดควำมถี่ในกำรปลูกข้ำวนำปรัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีฤดูท ำนำปี ๒ ช่วง     
ส่วนฤดูกำรท ำนำปรังโดยปกติปีละ ๑ ครั้ง  ในปี ๒๕๕๗ กำรผลิตข้ำวนำปรังลดลงมำกเนื่องจำกรำคำผลผลิต
ตกต่ ำ ฝนทิ้งช่วง น้ ำไม่เพียงพอในกำรเพำะปลูก 
วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๕๗  ณ พ้ืนที่ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวบ้ำนอ่ำวเคียน หมู่ที่ ๗ ต ำบลชะเมำ อ.ปำกพนัง 
     ๑. ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำไปด ำเนินกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำโรงสีข้ำวชุมชน      
ป่ำระก ำ  อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

       - ประชุมระดมควำมคิดเห็น ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๗ 
      - จังหวัดพิจำรณำจัดสรรงบประมำณเหลือจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมระบบเครื่องสีข้ำว เครื่องอบ
ควำมชื้น เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท ำหลังคำกันสำดกันฝน ซื้อโต๊ะเหล็ก 
       - มอบศูนย์อ ำนวยกำรฯ เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรจัดประชุมจัดท ำแผนฟ้ืนฟูกลุ่มเกษตรกร
โรงสีข้ำว 
       - จังหวัดร่วมกับหน่วยงำนสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อบต.ป่ำระก ำ และคณะกรรมกำร       
ได้ก ำหนดกำร พิธีท ำบุญ และเปิดเดินเครื่องสีข้ำวเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสทรงมีพระชนมำยุ 
๖๐ พรรษำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ 
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        - คณะกรรมกำรจัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ เมษำยน มีกำรทดลองสีข้ำวเล็บนก  
จัดซื้อข้ำวเปลือก สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำว ก ำหนดรำคำข้ำว ซ่อมแซมเครื่องสีข้ำว 
        - ส ำนักงำนเกษตรฯ จะน ำผู้ควบคุมดูแลโรงสีข้ำวชุมชนต ำบลป่ำระก ำ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง 
และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรไปทัศนศึกษำดูงำน ณ โรงสีพระรำชทำน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ อ ำเภอ       
ท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน เพ่ือจะได้น ำมำเป็นแนวทำงต่อไป  
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
 สอบถำมเกี่ยวกับกำรปรับปรุงด้ำนต่ำงๆ  มีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรมีกำรจัดตั้งกองทุน
ชุมชนป่ำระก ำหรือไม่ อย่ำงไร 
นำยเกียรติศักดิ์  นำรีเลิศ  ผู้แทนส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ 
 โรงสีนี้ดูแลโดยกลุ่มเกษตรกรโรงสีข้ำวป่ำระก ำมีคณะกรรมกำรจ ำนวน ๘ ท่ำน มีกำรประชุม   
ทุกเดือน มีแผนในกำรรับซื้อข้ำว และให้ชุมชนผลิตข้ำวเพื่อขำยให้โรงสี 
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
 ควรมีกองทุนเพ่ือบริหำรจัดกำรในส่วนนี้ เพ่ือควำมยั่งยืนและต่อเนื่อง 
นำยเสรี  แป้นคง  เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 กำรเพ่ิมพ้ืนที่นำข้ำว ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดได้ขอสนับสนุนงบประมำณของจัง หวัด          
คือ งบพัฒนำจังหวัด ในปีนี้ได้มีกำรขุดลอกคูคลองขนำดเล็ก ๒๖,๐๐๐ เมตร เพ่ือให้เกษตรกรท ำนำ ที่อ ำเภอ  
หัวไทร อ ำเภอร่อนพิบูลย์ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงพ้ืนที่ให้สม่ ำเสมอ จ ำนวน ๑,๙๐๗ ไร่  และในปี
นี้จะเพ่ิมพ้ืนที่เป็น ๒,๒๒๔ ไร่  มีโรงสีรองรับส ำหรับเกษตรกรที่ท ำนำขนำดเล็ก เพ่ือจะไดไ้ม่ทิ้งนำ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธำนอนุกรรมกำร 
 สมัยก่อนจังหวัดนครศรีธรรมรำชมีพ้ืนที่ท ำนำล้ำนกว่ำไร่ แต่ปัจจุบันเหลือ ๓ แสนกว่ำไร่ ลดลงมำก 
ดังนั้นท ำอย่ำงไรถึงจะผลิตข้ำวไดม้ำกขึ้น ฝำกไว้ด้วยเนื่องจำกเป็นโครงกำรพระรำชด ำริ 
 ในกำรประชุมครำวหน้ำ ฝำกประเด็นเรื่องข้ำวว่ำท ำอย่ำงไร จะสำมำรถประสำนกับหน่วยงำน
ใดว่ำจะรักษำพ้ืนที่ปลูกข้ำวให้ยังคงอยู่ให้ได้มำกที่สุด 
 

มติที่ประชุม  :   ที่ประชุม เห็นชอบและให้ก ำหนดมำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรโรงสีข้ำวป่ำระก ำ และกำรจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนป่ำระก ำและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 ๕.๒  ร่ำงค ำสั่งคณะท ำงำนศูนย์บริกำรร่วมเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ (ฝ่ำยเลขำอนุกรรมกำรประสำนกำรด ำเนินงำนฯ) 
นำยชูชำติ  รักจิตร  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรฯ  
 กล่ำวถึง กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนศูนย์บริกำรร่วมฯ เพ่ือช่วยคณะอนุกรรมกำรชุดนี้กลั่นกรอง
แผนงำนโครงกำรต่ำงๆ รำยละเอียดมอบ  คุณศุภชัย อักษรวงศ์ 
นำยศุภชัย  อักษรวงศ์  หัวหน้ำฝ่ำยขยำยผล ศูนย์อ ำนวยกำรฯ 
 กรอบแนวคิดกำรตั้งศูนย์บริกำรร่วมฯ จำกแนวพระรำชด ำริเกี่ยวกับศูนย์ศึกษำเป็นศูนย์       
ที่ต้องรวบรวมก ำลังเจ้ำหน้ำที่ทุกองค์กร ได้เปิดท ำกำรเมื่อ ๘ มิถุนำยน ๒๕๕๓ เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรติดต่อ
ประสำนงำน และขยำยเครือข่ำยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง ส่วนกำรบริหำรจัดกำรภำยในศูนย์เป็นกำร
ท ำงำนร่วมกัน อุปกรณ์ เครื่องมือ และกำรวำงระบบต่ำงๆ  
 สืบเนื่องจำกกำรประชุมอนุกรรมกำรฯ ครั้งที่ผ่ำนมำ ฝ่ำยเลขำฯ ได้ยกร่ำงคณะท ำงำน      
ของศูนย์บริกำรร่วมฯ ก ำหนดองค์ประกอบไว้ ๒๑ ท่ำน จะเน้นเรื่องอำชีพ 
นำยชชููำติ รักจิตร  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรฯ 
 อยำกให้ที่ประชุมพิจำรณำว่ำควรจะเพ่ิมเติมในประเด็นหรือบทบำทหน้ำที่ใดบ้ำง 
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
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 คณะท ำงำนชุดนี้เป็นชุดเล็ก ดูแล้วยังขำดสิ่งแวดล้อม , ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๕ , ป่ำไม ้
ควรจะเพ่ิมเข้ำไปด้วยจะได้ครบ ฝำกเลขำฯ ว่ำต้องกำรคณะท ำงำนชุดเล็ก แต่ต้องครอบคลุมทุกหน่วยงำน 
นำยณรงค์  แก้วเฉย  หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีกำรปศุสัตว์ 
 ขอเพ่ิมเติมหน่วยงำนผลิตทำงด้ำนปศุสัตว์มีผู้แทนจำกสถำนีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีฯ    
ซึ่งเป็นหน่วยผลิตร่วมเป็นคณะท ำงำน 
นำยรุจำธิตย์  สุชำโต   ประธำนอำวุโสสภำอุตสำหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช   
 คณะท ำงำนชุดนี้ยังขำดหอกำรค้ำกับสภำอุตสำหกรรม  กำรจัดตั้ งคณะท ำงำนชุดเล็ก           
ให้ดูเป้ำหมำยว่ำต้องกำรอะไร  และจะตอบสนองด้วยอะไร เพ่ือจะได้ไม่ซ้ ำกัน ให้ชุดเล็กเป็นฝ่ำยเสนอปัญหำ
และวิธีกำรแก้ไขเพ่ือให้ชุดใหญ่ตัดสิน 
นำงสำวสุภำวดี  พัฒนกิจ  แทน สหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ  
 “ผู้แทนภำคประชำชน คือ สถำบันเกษตรกร (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งวิสำหกิจ
ชุมชน) ซึ่งจดทะเบียนตำมกฎหมำยควรจะเข้ำมำรับทรำบปัญหำ เพ่ือจะได้แก้ไขให้ตรงจุดที่ประชำชนต้องกำร
แล้วเสนอโครงกำรต่อ กปร.” 
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
 เห็นด้วยกับกำรมีคณะท ำงำนชุดย่อยในกำรประมวลสรุปเพ่ือเสนอชุดใหญ่ แต่ต้องเป็น
คณะท ำงำนในพ้ืนที่จริงๆ เพรำะจะได้ทรำบปัญหำที่เกิดข้ึนจริง  
นายประสิทธิ์  ชรินานนท์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๕ 
 เห็นด้วยว่ำคณะท ำงำนชุดนี้ขอให้คนที่รู้เรื่องจริงเข้ำมำประชุม เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลก่อนที่
น ำเสนอชุดใหญ่  เนื่องจำกท่ีผ่ำนมำยังขำดฐำนข้อมูลหลำยอย่ำงไม่สำมำรถเดินหน้ำได้ 
นำยศุภชัย  อักษรวงศ์  หัวหน้ำกลุ่มขยำยผล 
 ชี้แจงในฐำนะผู้ยกร่ำง ได้มีกำรผลักดันมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ทีมงำนที่ยกร่ำงมีปัญหำคือโครงกำร 
จบแล้วเมื่อปี ๒๕๔๗ กำรท ำงำนให้เกิดกำรบูรณำกำรและมีประสิทธิผลสูงสุดนั้นยำกมำก ก็เลยเกิดแนวคิดว่ำ
ควรมีทีมงำนยุทธศำสตร์ขับเคลื่อนให้เกิดกำรบูรณำกำร คณะท ำงำนชุดนี้จึงเป็นคณะท ำงำนเพ่ือวำงกรอบ    
แนวทำงกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติ ส่วนกำรเชื่อมโยงสู่ประชำชนต้องเข้ำไปด ำเนินกำรในพื้นที่บูรณำกำร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธำนอนุกรรมกำร 
 สรุปว่ำถ้ำขำดผู้แทนฝ่ำยใดก็ให้เพ่ิมเติมให้ครบ หรือตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม 
นำยรุจำธิตย์  สุชำโต   ประธำนอำวุโสสภำอุตสำหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช     
 มูลนิธิร่วมพัฒนำแผ่นดินเกิด สร้ำงบ้ำนให้พ่อ สร้ำงต ำหนักประทับแรมอ ำเภอปำกพนัง        
ได้ย้ำยกลับมำอยู่ที่อ ำเภอปำกพนังแล้ว มีอดีตผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปัตตำนีเป็นประธำนมูลนิธิ จะสำมำรถ      
เข้ำมำร่วมคณะท ำงำนด้วยได้หรือไม่ 
นำยชูชำติ  รักจิตร  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรฯ 
 ทำงฝ่ำยเลขำฯ จะรับไปประสำนอีกครั้ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธำนอนุกรรมกำร 
 สรุปว่ำถ้ำขำดผู้แทนฝ่ำยใดก็ให้เพ่ิมเติมให้ครบ หรือตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม และให้น ำเสนอ
วันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๕๘  ถ้ำเป็นไปได ้
 
มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมเห็นชอบตำมที่ฝ่ำยเลขำฯ เสนอ และรับไปพิจำรณำปรับชุดคณะท ำงำนตำมที่
คณะอนุกรรมกำรเสนอควำมเห็นอีกครั้ง 
 ๕.๓  ร่ำงค ำสั่งคณะท ำงำนแก้ไขปัญหำดิน น้ ำ ป่ำไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง (ฝ่ำยเลขำ
อนุกรรมกำรประสำนกำรด ำเนินงำนฯ) 
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นำยชูชำติ  รักจิตร  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรฯ 
 สืบเนื่องจำกกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดนครศรีฯ ได้เชิญส่วนรำชกำร    
ไปประชุมเพ่ือทบทวนแผนงำนกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง มติที่ประชุมได้มอบหมำยให้       
ศูนย์อ ำนวยกำรฯ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรยกร่ำงค ำสั่ งกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำตำมแนวพระรำชด ำริ            
มอบคุณเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต น ำเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
นำยเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต  หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
 สืบเนื่องจำกกำรร้องขอของภำคประชำชนในลุ่มน้ ำปำกพนัง เนื่องจำกกำรสนองพระรำชด ำริ 
ในโครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ที่ยังด ำเนินกำรไม่ได้คือจัดหำแหล่งกักเก็บน้ ำ
ไว้ใช้ในช่วง แล้ง ๗ เดือน เนื่องจำกมีฎีกำจำกชำวบ้ำนขอให้ชะลอไว้ก่อน ซึ่งน้ ำที่มีอยู่ในคูคลองไม่เพียงพอ   
ต้องรอฝนตกลงมำเติมในช่วงฤดูแล้ง ถ้ำปริมำณฝนในช่วงฤดูแล้งไม่น้อยกว่ำเกณฑ์ปกติ ก็สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ 
แต่ถ้ำต่ ำกว่ำเกณฑ์จะเกิดภัยแล้ง จึงต้องทบทวนแผนงำนยกร่ำงค ำสั่งคณะท ำงำนแก้ไขปัญหำดิน น้ ำ ป่ำ       
ซึ่งมีควำมเกี่ยวพันกัน คณะท ำงำนประกอบด้วยภำครำชกำร  ท้องถิ่น  นักวิชำกำร ตัวแทนภำคประชำชน 
(รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม) 
  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑.  ทบทวนข้อมูลและสภำพปัญหำทรัพยำกร ดิน น้ ำ ป่ำ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง และ
เสนอแนะกรอบแนวทำงเป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำร 

๒.  พิจำรณำก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร จัดท ำและเสนอ แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้
งบประมำณในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 

๓.  ขับเคลื่อน อ ำนวยกำร กำรด ำเนินงำนและประสำนงำนตลอดจนพิจำรณำแนวทำง      
กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้ 

๔.  รำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำผลกำรด ำ เนิ น งำนแก้ ไขปัญ หำทรัพยำกร ดิน  น้ ำ  ป่ ำ                
ให้คณะอนุกรรมกำรประสำนกำรด ำเนินงำนฯ ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 

๕.  ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีคณะอนุกรรมกำรประสำนฯ มอบหมำย 
นำยชูชำติ  รักจิตร  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรฯ 

  ขอหำรือในส่วนของกำรออกค ำสั่ง จะใช้ค ำสั่งคณะอนุกรรมกำรประสำนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ หรือใช้ค ำสั่งกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
 มีคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้ ำชุดใหญ่ ซึ่งมีพลเอกฉัตรชัย สำริกัลยะ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย์  เป็นประธำน และมีอธิบดีกรมชลประทำนเป็นฝ่ำยเลขำฯ มีหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง           
เป็นกรรมกำร ณ ปัจจุบันรัฐบำลได้ผลักดันเพ่ือสนองพระรำชด ำริ ในปัญหำด้ำนต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
อยำกทรำบว่ำตรงกับชุดใหญ่นี้หรือไม่ 
นำยชูชำติ  รักจิตร  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรฯ 
 ขอบเขตของคณะท ำงำนชุดนี้ จะมองเฉพำะกำรแก้ปัญหำในลุ่มน้ ำปำกพนัง พยำยำมผลักดัน 
หรือเจรจำกับรำษฎรในพื้นที่ท่ีจะถูกน้ ำท่วมเป็นประเด็นหลัก  
นำยประสิทธิ์  ขรินำนนท์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๕ 
 คณะท ำงำนถ้ำชุดใหญ่ไปจะเกิดปัญหำคือหำข้อสรุปไม่ได้ และในแผนที่จะมีโครงกำร      
สร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ เพ่ือเป็นแหล่งน้ ำต้นทุนที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรอยู่ประมำณ ๔ - ๕ อ่ำง ในข้อเท็จจริงจะมีปัญหำ  
เฉพำะพ้ืนที่ ด ำเนินกำร ส่วนกำรศึกษำ กำรวำงโครงกำร กำรส ำรวจ กำรออกแบบ เป็นหน้ำที่ของ             
กรมชลประทำนที่ด ำเนินกำรอยู่แล้ว ดังนั้นคณะกรรมกำรที่จะเข้ำไปแก้ปัญหำ ควรจะกลั่นกรองหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ หำกสำมำรถแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ได้โครงกำรก็จะเกิดได้ หำกหน่วยงำนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไป   
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อำจจะน ำไปสู่ปัญหำได้ เช่น คณะ NGO หรือบำงพ้ืนที่อยู่ ในเขตอุทยำนซึ่งเกี่ยวข้องกับส ำนักอนุรักษ์          
หำก กรมป่ำไม้  อุทยำนสัตว์ป่ำและพรรณพืช สำมำรถประชุมร่วมกันและหำทำงออกได้  ทุกอย่ำงก็จะเดินหน้ำ
ต่อไปได้ ควรจะทบทวนคณะท ำงำนใหม่อีกครั้ง 
 เกี่ยวกับผู้ลงนำมจะลงนำมโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือ กอ.รมน. จำกค ำสั่งเดิมใช้ต ำแหน่ง
ของผู้ว่ำฯ ลงนำม  เนื่องจำกในลุ่มน้ ำปำกพนังครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช ๑๐ อ ำเภอ ถ้ำแก้ปัญหำ  
เรื่องพ้ืนที่ด ำเนินกำรในลุ่มน้ ำปำกพนังได้ ก็สำมำรถเดินหน้ำได้เลย เพรำะมีอ่ำงเก็บน้ ำที่ยังไม่ด ำเนินกำรเพียง   
๔ อ่ำง เท่ำนั้น 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธำนอนุกรรมกำร 
 เกี่ยวกับด้ำนเทคนิค ส ำนักชลประทำนที่ ๑๕ รับผิดชอบอยู่แล้วติดอยู่ที่ พ้ืนที่ที่จะเข้ำไป
ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องคือ กรมชลประทำน เขตอนุรักษ์  ทสจ. นำยอ ำเภอในพ้ืนที่ กอ.รมน.ทหำร 
ในพ้ืนที่ คงต้องปรับกันอีกครั้ง   
 ส่วนผู้ลงนำมหำกเป็นค ำสั่งของ กอ.รมน.ก็จะสำมำรถครอบคลุมทุกหน่วย  ถ้ำออกในนำม      
ผู้ว่ำฯ มันจะแคบหรือไม่ 
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
 สำมำรถท ำได้ทั้ง ๒ อย่ำง 
พ.ท.สมนึก  อินทสร  ผู้แทนกองทัพภำคท่ี ๔ 
 เห็นด้วยว่ำควรให้ประธำนคณะอนุกรรมกำรชุดนี้เป็นผู้ลงนำมจะเหมำะสมกว่ำ เพรำะถ้ำเป็น 
กอ.รมน. จะกว้ำงเกินไป 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช  ประธำนอนุกรรมกำร 
 สรุปว่ำหนังสือฉบับนี้ที่ประชุมพิจำรณำให้ศูนย์อ ำนวยกำรฯ เป็นหน่วยงำนหลัก ในกำร
ขับเคลื่อนตำมโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง และด ำเนินกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน แต่ปรับให้เหลือ
เฉพำะตัวแทนหลักๆ 
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
 หำกมีกำรปรับคณะท ำงำนใหม่ ส ำนักงำน กปร. ขอเป็นคณะท ำงำนไม่เป็นรองประธำน 
 
มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบตำมเสนอมอบหมำยให้ศูนย์อ ำนวยกำรฯ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อน      
ตำมโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง และด ำเนินกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน  แต่ปรับให้เหลือเฉพำะ  
ตัวแทนหลักๆ 
 ๕.๔  กำรแก้ไขปัญหำกรณีรำษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำขอพระรำชทำน
ควำมช่วยเหลือ (นำงพิมพ์พิศำ จันทร์นวล รำษฎรหมู่ที่ ๒ ต ำบลหัวไทร  อ ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ขอพระรำชทำนโครงกำรแก้ไขปัญหำขำดแคลนน้ ำท ำกำรเกษตรของหมู่บ้ำนทะเลปัง) (ส ำนักงำน กปร.)  
นำยประสิทธิ์  ขรินำนนท์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๕ 
 กล่ำวถึงฎีกำขอพระรำชทำนควำมช่วยเหลือ เป็นฎีกำที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้น้ ำในพ้ืนที่
ระหว่ำงชุมชนในพ้ืนที่ด้วยกันเอง ได้มีหน่วยงำนเข้ำไปพิจำรณำหำทำงช่วยเหลือผู้ที่ถวำยฎีกำโดยให้มีส่วนร่วม
ในกำรใช้น้ ำตอนนี้อยู่ระหว่ำงเข้ำพบผู้ร้องเพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับแหล่งน้ ำในสระว่ำพวกเขำไม่ต้องกำรเอำน้ ำอ่ืน   
มำเติมเนื่องจำกจะเก็บไว้เพ่ือใช้เฉพำะในชุมชน แต่อีกกลุ่มไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่แต่ต้องกำรใช้น้ ำด้วย ดังนั้นปัญหำนี้
ต้องเข้ำไปพูดคุยในพ้ืนที่โดยนำยอ ำเภอต้องเข้ำมำมีส่วนร่วม เพ่ือจะได้แก้ปัญหำในพ้ืนที่ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็น
ปัญหำในพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง จึงน ำมำแจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบ   
นำยชูชำติ  รักจิตร  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรฯ 
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 ได้เข้ำไปพบผู้ร้องขอแล้ว มีกำรประชุมกับผู้น ำชุมชนในหมู่บ้ำนมีประเด็นดังนี้ ระบบสถำนี  
สูบน้ ำของกรมพัฒนำที่ดินเดิม ถ้ำจะช่วยเกษตรกรรำยนี้ต้องวำงท่อส่งน้ ำต่อระบบส่งน้ ำของพัฒนำที่ดินออกไป
อีกประมำณ ๘๕๐ เมตร ก็จะสำมำรถช่วยรำษฎรรำยนี้ได้ แต่ตอนนี้หม้อแปลงหำยแล้ว 
 
 
 
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
 ทำงส ำนักงำน กปร. ได้แจ้งมำทำงจังหวัดแล้วให้ท ำกำรตรวจสอบในเบื้องต้น ซ่ึงได้แจ้ง      
ไปกรมชลประทำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์อ ำนวยกำรฯ ให้ส ำรวจหำข้อมูลเพ่ิมเติม ฎีกำเหล่ำนี้
ส่วนใหญ่ถ้ำแจ้งแล้วจะมีกำรตรวจสอบในระดับพ้ืนที่ มีข้อสังเกตคือโรงสูบน้ ำของพัฒนำที่ดินชำวบ้ำนที่ใช้
ยินยอมให้มำแบ่งปันใช้น้ ำด้วยหรือไม่ มีน้ ำเพียงพอหรือไม่ หม้อแปลงไฟฟ้ำที่หำยไปหน่วยใดจะรับผิดชอบ  
และกำรดูแลรักษำต่อไปควรท ำอย่ำงไร 
นำยประสิทธิ์  ขรินำนนท์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๕ 
  กำรก่อสร้ำงโรงสูบน้ ำ กรมชลประทำนมีประสบกำรณ์เรื่องกำรช ำระค่ำไฟ กำรก่อสร้ำง  
สถำนีสูบน้ ำหรือระบบกระจำยน้ ำเข้ำสู่พ้ืนที่ทุกจุดที่เกษตรกรต้องกำรจะต้องน ำเข้ำที่ประชุมโดยต้องมีหนังสือ
เซ็นต์รับรองจำกสภำ อบต. โดยปลัด อบต. ต้องเซ็นต์ยินยอมในกำรดูแลรับผิดชอบช ำระค่ำไฟฟ้ำทุกครั้ง 
 
มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทรำบ และให้หน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑   สถำนภำพโครงกำรอัน เนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช             
และแนวทำงกำรขยำยผลกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ ตำมนโยยำยรัฐบำล 
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ : กล่ำวถึง   
  ๑.๑  ข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในจังหวัดนครศรีธรรมรำช   ด ำเนินกำร
เฉพำะโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและพระบรมวงศ์ รวม ๖ พระองค์ 
(รำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุม)  
 โครงกำรในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีจ ำนวน ๖๒ โครงกำร ส่วนมำกจะเป็น       
ด้ำนแหล่งน้ ำจ ำนวน ๕๐ โครงกำร โดยมีกรมชลประทำนเป็นหลัก ฝำกประเด็นว่ำ โครงกำรต่ำงๆ ที่ท่ำนได้
พระรำชทำนด้ำนแหล่งน้ ำไม่ว่ำจะเสร็จสมบูรณ์ หรือพัฒนำปรับปรุง หรือก ำลังจะสร้ำงใหม่ ให้ส ำรวจโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน ณ ปัจจุบันสถำนภำพเป็นอย่ำงไร กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มผู้ใช้ น้ ำมีควำมยั่งยืนหรือไม่ และพ้ืนที่        
รับประโยชน์ครอบคลุมตอนที่ ขอพระรำชทำนหรือไม่ หรือมำกขึ้นอย่ำงไรเพ่ือจะได้ เป็นฐำนข้อมูล                 
ในกำรติดตำมงำน ส่วนกำรติดตำมงำนชุดต่อไปจะมีท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน มีชุดติดตำม
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและหน่วยงำนอื่นๆ ร่วมเป็นกรรมกำรด้วย 
  ๑.๒  ศูนย์เรียนรู้ 
  - ศูนย์เรียนรู้ของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ มีจ ำนวน ๘ ศูนย์ ตอนนี้ของโครงกำร
พัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง มีผู้เข้ำมำชมเป็นจ ำนวนมำก 
  -  ศูนย์เรียนรู้เพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. จ ำนวน ๘๔ ศูนย์  ส ำนักงำน 
กปร. ได้จัดท ำ MOU ร่วมกับ ธ.ก.ส. โดยเป็นกรรมกำรพิจำรณำศูนย์ต้นแบบมี เศรษฐกิจพอเพียง               
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เป็นตัวชี้วัด ศูนย์ศึกษำที่จะเป็นต้นแบบในจังหวัดนครศรีธรรมรำช         
ได้มี ๔ ศูนย์ คือ ชุมชนบ้ำนไสเหนือ , ชุมชนบ้ำนบำงสะพำน , ชุมชนบ้ำนนำชุมเห็ด และชุมชนบ้ำนยำงยวน 
หน่วยงำนสำมำรถเข้ำไปศึกษำดูงำนได้ 
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 ส ำหรับพระรำชด ำริ ขอควำมร่วมมือ หน่วยงำนที่ตำมเสด็จ ขอให้รวบรวมผ่ำนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด เพ่ือจะได้พิจำรณำในเบื้องต้น และส่งส ำนักงำน กปร. ภำยหลังจำกทรงปฎิบัติพระรำชกรณียกิจเสร็จ 
ประมำณ ๒ อำทิตย์ เพ่ือส ำนักงำน กปร.จะได้ประมวลจัดท ำรำยงำนกรำบบังคมทูลต่อไป 
  ๑.๓  ยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง         
ในภำคเกษตรและชนบท  
 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ    
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๗ ยุทธศำสตร์ แต่งตั้งโดยนำยกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑  เศรษฐกิจพอเพียงภำคเกษตรและชนบท ส ำนักงำน กปร. เป็นเจ้ำภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  เศรษฐกิจพอเพียงในภำคกำรศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นเจ้ำภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เศรษฐกิจพอเพียงในภำคธุรกิจ  สภำพัทธ เป็นเจ้ำภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรต่ำงประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศเป็นเจ้ำภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนเพ่ิมบทบำทกำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุก เพ่ือเผยแพร่ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สำธำรณชนในวงกว้ำง 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖  เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนควำมมั่นคง  กองทัพไทยเป็นเจ้ำภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๗  กำรเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง กรมประชำสัมพันธ์เป็นเจ้ำภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงในภำคเกษตร 
และชนบท  ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีเลขำธิกำร กปร. เป็นประธำน มีกำรประชุม 
ไปแล้ว ๒ ครั้ง ได้ ยกร่ำงก ำหนดเป้ำหมำยขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง นโยบำยของรัฐบำลที่มอบหมำย 
กปร. ณ วันนี้สำมำรถก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยได้ท่ัวประเทศ ประมำณ ๒๔,๐๐๐ กว่ำหมู่บ้ำน ซึ่งเป้ำหมำยมำจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ แล้วน ำมำบูรณำกำรจัดกลุ่มเป้ำหมำยหลักที่จะขับเคลื่อนด ำเนินกำร แบ่งเป็น ๔ กลุ่มเป้ำหมำย 

๑. กลุ่มพ้ืนที่หมู่บ้ำนรอบศูนย์ศึกษำและศูนย์สำขำ มี ๖ ศูนย์ศึกษำ และ ๒ ศูนย์สำขำ 
๒. กลุ่มพ้ืนที่หมู่บ้ำนน ำร่องปิดทองหลังพระจ ำนวน ๘๐ กว่ำหมู่บ้ำน 
- กลุ่มหมู่บ้ำนของบูรณำกำรจังหวัดเพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจน จ ำนวน ๑๗ จังหวัด 
- โครงกำรบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข ABC ๗๖ จังหวัด  ๙,๐๐๐ กว่ำหมู่บ้ำน 
- กลุ่มหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงของพัฒนำชุมชน ๗๖ จังหวัด ๕,๐๐๐ กว่ำหมู่บ้ำน 
- กลุ่มหมู่บ้ำนสถำบันพัฒนำชุมชน ๕,๐๐๐ กว่ำหมู่บ้ำน 
๓. กลุ่มพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจำกโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดเล็ก ๔๖ จังหวัด 

  ๑๖๐ กว่ำ  หมู่บ้ำน 
๔. กลุ่มที่ ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ทั้งสำมกลุ่มคือกลุ่ม ธ.ก.ส. , กลุ่มหมู่บ้ำนตำมแนวชำยแดน    

  ควำมม่ันคง, หมู่บ้ำน  ตำมเกณฑ์เศรษฐกิจพอเพียงสมเด็จพระเทพฯ จ ำนวน ๘,๐๐๐ กว่ำ
  หมู่บ้ำน 

 ขั้นตอนรูปแบบกำรพัฒนำ มี ๓ ระดับ 
๑. ระดับเพ่ิงเริ่มหรือยังไม่มีกำรพัฒนำเลย   
๒. ระดับท่ีมีกำรรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว เช่นกำรท ำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ 
๓. ระดับท่ีจะเป็นตน้แบบได้ หรือต่อยอดอีกเล็กน้อยก็จะเป็นต้นแบบได้ 

 จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีจ ำนวน ๕๖๗  หมู่บ้ำน ครอบคลุม ๒๓ อ ำเภอในกลุ่มดังกล่ำว
สำมำรถแบ่งตำมเกณฑ์ได้ดังนี้  

เกณฑ์ท่ี ๑. จ ำนวน ๔๘๒ หมู่บ้ำน ประมำณ ๘๕.๐๑ % 
เกณฑ์ท่ี ๒. จ ำนวน   ๕๒ หมู่บ้ำน ประมำณ ๙.๑๗ % 
เกณฑ์ท่ี ๓. จ ำนวน   ๓๓ หมู่บ้ำน  ประมำณ ๕.๘๒ % ครอบคลุม ๑๙ อ ำเภอ 
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 ขั้นตอนที่ต้องท ำ ณ วันนี้ข้อมูลจะฝำกกับฝ่ำยเลขำฯ เมื่อทรำบกลุ่มเป้ำหมำยแล้วจะต้อง
ขับเคลื่อนโดยมีกำรท ำเวทีประชำคม เพ่ือแจ้งให้ชำวบ้ำนทรำบและเข้ำใจว่ำจะท ำอะไรบ้ำง โดยสอบถำม    
ตำมหมู่บ้ำนเป้ำหมำยว่ำเขำต้องกำรอะไร ส่วนใหญ่จะเน้นในกำรให้องค์ควำมรู้ ไม่เน้นสิ่งก่อสร้ำงสรุปจัดท ำ
แผนโครงกำร  น ำมำเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบแล้ว ประมวลผลส่งให้ส ำนักงำน กปร.   
เพ่ือจะได้น ำเสนอคณะกรรมกำรชุดใหญ่พิจำรณำตำมข้ันตอนต่อไป 
นำยยรรยง  โกศลกำญจน์    ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนนครศรีฯ 
 หมู่บ้ำนเป้ำหมำยในจังหวัดนครศรีธรรมรำช มีจ ำนวน ๕๖๗ หมู่บ้ำน ควรจะมีกำรชี้แจง      
ในระดับจังหวัดหรือพ้ืนที่อีกครั้ง 
นำงสำวอุศนีย์  ธูปทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
 ที่กล่ำวมำทั้งหมดเพ่ือให้เตรียมกำรและรับทรำบเบื้องต้นก่อน ส่วนขั้นตอนกำรปฏิบัติ      
ต้องระดับพื้นท่ีหรือหมู่บ้ำนซึ่งจะมีคู่มือให้เพ่ือน ำไปชี้แจงกับชำวบ้ำน 
 
มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมรับทรำบ 
 ๖.๒  มอบหมำยผู้แทนส ำนักงำน กปร. ร่วมเป็นอนุกรรมกำรประสำนกำรด ำเนินงำนโครงกำร
พัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ  
นำยชูชำติ  รักจิตร  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรฯ 
 ตำมค ำสั่ง ประธำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประสำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ โดยมีผู้แทน ส ำนักงำน กปร. ร่วมเป็นอนุกรรมกำร นั้น 
 ส ำนักงำน กปร. มอบหมำยข้ำรำชกำรเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมกำรฯ ดังนี้ 

๑. รองเลขำธิกำร กปร.  เป็นผู้แทน 
๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนโครงกำรพ้ืนที่ ๔ เป็นผู้แทนส ำรอง 

 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมรับทรำบ   

เลิกประชุม เวลา   ๑๒.๓๐  น.       

 

                                                        
                                             (นำยเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต)  
             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                                         

   ผู้ช่วยเลขำนุกำร     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


