(ร่าง) รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังฯ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์อานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
-----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. พันเอกวัลลภ ก้อนมณี
รองผู้อานวยการศูนย์ประสานงานโครงการฯ
แทน รองแม่ทัพภาคที่ ๔
3. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์
อนุกรรมการผู้อานวยการสานักชลประทานที่๑๕
แทน รองอธิบดีกรมชลประทาน
4. นางสาวสุจิรา ลัดดาอาชชวะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๕
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ
๕. ว่าที่ พ.ต.อ.ทวี พรมมาลี
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครศรีฯ
๖. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์
ผู้อานวยการสานักชลประทานที่ ๑๕
7. นายวิจารณ์ ธานีรัตน์
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
๘. นางฐปนีย์ ทองบุญ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีฯ
แทน ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗
9. นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
แทน ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕
๑๐. นายวัชรา แก้วสุวรรณ
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
แทน ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒
๑๑. นายสมไชย เก้าเอี้ยน
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
แทน ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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๑๒. นางสาววัชรี จิตต์วรจินดา
อนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีฯ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓. นางสุรีภรณ์ สุทธิพันธ์
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔. นายสุกิจ รัตนวินิจกุล
อนุกรรมการ
ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๕. นายยรรยง โกศงกาญจน์
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครศรีฯ
16. นายเสถียร พรประสิทธ์
อนุกรรมการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
แทน เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗. นายทรงชัย เมนะสูตร
กรรมการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
แทน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๘. นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ
กรรมการ
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการพิเศษ
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๙. นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๐. นางหัทยา ลิ่มวงศ์
กรรมการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีฯ
๒๑. นางสาวปิยะนุช เรืองนภา
กรรมการ
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
แทน การค้าภายในจังหวัดนครศรีฯ
๒๒. นายสมเกียรติ มังสาทอง
กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส
แทน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีฯ
๒๓. นายชัยยศ อยู่ทรัพย์
กรรมการ
แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๔. นายประเสริฐ คงช่วย
กรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ.นครศรีฯ เขต ๓
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ.นครศรีฯ เขต ๓
๒๕. นางบุษบา ณะแก้ว
กรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ นครศรีฯ
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ นครศรีฯ
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๒๖. นางสาวนิรัตน์ มะลิล้อม
เจ้าหน้าที่พละศึกษาอาเภอปากพนัง
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๗. นายนุกูล เพชรชนะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ
๒๘. นายธนาธิป เพชรสุด
นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
๒๙. นายธีระพงศ์ บรรณราช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
แทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๐. นายทวีศักดิ์ รอดแก้ว
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีฯ
๓๑. นายวิมล หนูแก้ว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีฯ
๓๒. นายรุจาธิตย์ สุชาโต
รองประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีฯ
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีฯ
๓๓. นายรุจาธิตย์ สุชาโต
ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
๓๔. ว่าที่ ร.ต.วัชรกุล
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีฯ
๓๕. นายราชิต สุดพุ่ม
นายอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
๓๖. นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์
นายอาเภอปากพนัง
๓๗. นายร่มฉัตร ทองสุก
ปลัดอาเภอเชียรใหญ่
แทน นายอาเภอเชียรใหญ่
๓๘. นายไชยณรงค์ นาจันทร์
ปลัดอาเภอชะอวด
นายอาเภอชะอวด
๓๙. นายอเนกพันธ์ หนูทองแดง
ปลัดอาเภอร่อนพิบูลย์
แทน นายอาเภอร่อนพิบูลย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๔๐. นางปัญยนัช หนูทองแดง
อนุกรรมการ
ปลัดอาเภอจุฬาภรณ์
แทน นายอาเภอจุฬาภรณ์
๔๑. นายสุวัฒน์ อุชุพงศ์อมร
อนุกรรมการ
ปลัดอาเภอลานสกา
แทน นายอาเภอลานสกา
๔๒. นายสกุล ดารงเกียรติกุล
อนุกรรมการ
นายอาเภอพระพรหม
๔๓. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
อนุกรรมการ
เลขาธิการ สานักงาน กปร.
๔๔. นายชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล
อนุกรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๔๕. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการศูนย์อานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังฯ
๔๖. นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔๗. นางอรกานต์ ผลาวรรณ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนสานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ผู้อานวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๔
๓. ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒
๔. ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๗
๕. ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบท
๗. พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นศ.
๑๐. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑. นายอาเภอหัวไทร
๑๒. ผู้แทนจังหวัดสงขลา
๑๓. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
๑๔. หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
๑๕. ผู้แทนสานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช
รองอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ
2. นางสวรักษ์ คณะทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
3. นายกมล อาศิรเมธี
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
4. นางปิ่นเพชร ภักดีณรงค์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. นางสาวริษา คชแสงรัตน์
นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. นางวาสนา สุภาวีรวัฒน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7. นายอุทัย รัตกุล
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
8. นายกรณรมย์ วรรณกุล
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าฯ ลุ่มน้าปากพนังตอนล่าง
9. นายเทิดศักดิ์ ลักษณะหุต
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์อานวยการฯ
10.นายศุภชัย อักษรวงศ์
หัวหน้ากลุ่มขยายผล ศูนย์อานวยการฯ
เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.
ประธาน (นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช : ประธานในที่ประชุม
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เลขาธิการสานักงาน กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
กล่าวถึง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังทาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากทางภาคใต้
มีศูนย์ศึกษาฯ เพียงแห่งเดียวคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส ซึ่งสถานการณ์ยังไม่สงบ การขับเคลื่อน
และขยายผลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองไปยังจังหวัดต่างๆ ยังมีปัญหาและอุปสรรค และสานักงาน กปร.
ได้ พ ยายามท าให้ ศู น ย์ อ านวยการฯ เป็ น ศู น ย์ ส าขาเพื่ อ ที่ จ ะรองรั บ ในการน าองค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ มาสู่ ป ระชาชน
จะทาอย่างไรให้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ องค์ความรู้ต่างๆ วิทยากร
แปลงสาธิต เพื่อเป็นตัวอย่างความสาเร็จนาไปสู่การขยายผลในปตต่อไป
และหลังจากการประชุมขอเชิญผู้เข้าประชุมทุกท่านร่วมงานน้าพระทัยรินหลั่ง ....ลุ่มน้าปากพนัง
ร่มเย็นโดยพร้อมเพรียงกัน และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับ รองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง)
นายเทอดศั ก ดิ์ ลั ก ษณะหุ ต หั ว หน้ า กลุ่ ม บริ ก ารวิ ช าการ ศู น ย์ อ านวยการฯ :
ได้ แ จ้ ง
ให้คณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการ
ทราบ และสามารถดาวโหลด (ร่าง) รายงานการประชุม ได้ที่เว็บไซด์ของศูนย์อานวยการฯ ไปแล้ว หากคณะกรรมการ
มีการแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทราบหรือประสานฝ่ายเลขาฯ ศูนย์อานวยการฯ ได้หลังจากการประชุม
ทีป่ ระชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการควบคุมการแพร่ระบาดของวัชพืชน้า (ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ)
นางอรกานต์ ผลาวรรณ์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม : กล่าวว่า:
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา แนวทางการขับเคลื่อนการควบคุมการแพร่ระบาดของวัชพืช
ได้มอบหมายให้ คณะอนุ กรรมการพัฒ นาสิ่ งแวดล้ อมฯ ดาเนินการ ได้มีการประชุมคณะทางานเพื่อติดตามและ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนการบริ ห ารจั ด การฟื้ น ฟู ลุ่ ม น้ าปากพนั งเมื่ อ วั น ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
และคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการฯเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มติที่ประชุมขอให้ศูนย์อานวยการฯ
เป็นเจ้าภาพในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน MOU การควบคุมวัชพืชน้า
และขอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูล MOU ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อนามาพิจารณาในครั้งต่อไป
คณะอนุ กรรมการพัฒ นาสิ่งแวดล้อมฯ เสนอแนวทางการกาจัดวัชพืช โดยดาเนินการเป็นระยะๆ
ได้แก่ ระยะต้นคลอง กลางคลอง และปลายคลอง สาหรับคลองที่เชื่อมโยงไปยังคลองสายหลัก หากไม่มีประตูร ะบาย
น้าควบคุมและนาสามารถไหลได้ขอให้ไปกาจัดที่คลองสายหลักแทนเพื่อประหยัดงบประมาณในการดาเนินงาน
ความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
คณะอนุกรรมการพัฒ นาสิ่งแวดล้อมฯ เห็ นควรให้กรมชลประทาน กรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพหลั ก
ในการขอตั้ ง งบประมาณส าหรั บ การก าจั ด วั ช พื ช ในคลองสายหลั ก และให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
จังหวัดนครศรีธรรมราชดาเนินการคลองสายย่อย สาหรับแนวทางการกาจัดวัชพืชเห็นควรตาเนินการตามแนวทาง
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
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ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
กรมชลประทานกับกรมเจ้าท่ามีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง
นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อานวยการศูนย์อานวยการฯ
กล่าวว่ากรมชลประทานได้รับมอบนโยบายจากที่ประชุม ซึ่งศูนย์อานวยการฯ เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับผู้ปฏิบัติทางสานักชลประทานที่ ๑๕ ได้มอบหมายให้โครงการส่งน้าฯ
ลุ่มน้าปากพนังตอนล่าง และ โครงการส่งน้าฯ ลุ่มน้าปากพนังตอนบน เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกาจัด
วัชพืชในคลองสายหลัก โดยร่วมกับกรมเจ้าท่า ส่วนคลองสายย่อยได้ตกลงกับ อบต.ในการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ชัดเจนแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ตามกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ก รมชลประทาน แม่ น้ าล าคลองที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของกรม
ชลประทานออกมาหลายประการ ส่วนคลองสายย่อยการขุดลอกมีความยากลาบากคงต้องมีการประสานงานกันอีกครั้ง
นายอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายราชิต สุดพุ่ม
หลังจากปต ๒๕๕๓ ได้ทา MOU กับท้องถิ่นและแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ในปัจจุบันนี้ทาง อบต.และ
ทางอาเภอก็ได้ขุดลอกแต่เนื่องจากระยะทางยาวมากการขุดลอกจะทาเฉพาะพื้นที่เร่งด่วนก่อนแต่ปัญหาระยะยาว
ยังไม่ได้ดาเนินการต้องใช้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เช่นเมื่อขุดลอกแล้วทาเกษตรอินทรีย์ควบคู่ไปด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ฝากอ าเภอท้ อ งที่ ท ากิ จ กรรมพั ฒ นาท าการขุ ด ลอกบ่ อ ยๆ โดยอ้ า งความจ าเป็ น ในการใช้ น้ า
ให้นายอาเภอเจ้าของท้องที่ประสานกลุ่มผู้ใช้น้าในท้องถิ่นร่วมมือกัน
นายอาเภอปากพนัง นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์
กล่าวว่าแนวความคิดของชาวบ้านในปัจจุบันจะคิดว่าการขุดลอกเป็นหน้าที่ของ อบต. หรือท้องถิ่น
แต่ถ้ามีจุดความร่วมมือดังที่นายอาเภอเมืองนครศรีฯ กล่าวมา เป็นเรื่องสาคัญเป็นการเฉพาะกิจก็คงจะเกิดความ
ร่วมมือโดยเน้นในแต่ละตาบลควรสร้างความร่วมมือกับชาวบ้านโดยจัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือด้วย
เลขาธิการสานักงาน กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
เรื่องการกาจัดผักตบชาวได้ดาเนินการมาร่วม ๑๐ ปตแล้วแต่ยังไม่หมด ควรวิเคราะห์ความรุนแรงว่า
อยู่ระดับไหน เช่นในคลองสายหลักกรมชลประทานกับกรมเจ้าท่าสามารถดาเนินการได้ขั้นไหนติดขัดตรงไหนคลอง
สายย่อยก็เช่นกัน แล้วมาวิเคราะห์ว่าควรจะแก้ปัญหาตรงจุดใดจะได้ระดมความคิดหาทางแก้ไขต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มอบเลขาฯ ฝ่ายอนุ กรรมการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมจัดทานวั ตกรรมนาร่องให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ซึ่งคลองสายหลักทางกรมชลประทานและกรมเจ้าท่ารับผิดชอบตามกฎหมายอยู่แล้ว ส่วนคลองสายย่อยต้องการ
เครื่องมือในการขุดลอกอะไรอย่างไรบ้างให้ทาเป็นโครงการนาร่อง
ฝ่ายเลขาอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ
ฝ่ายเลขาฯ คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจะนาเรื่องนี้ไปหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพื่อกาหนดตัวนวัตกรรมเพื่อนาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
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นายนุกูล เพชรชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
มีพื้ น ที่ ครอบครองติ ดกั บ ล าคลองชะเมาเห็ นผลจากการขุด ลอกคลองจากการก าจั ดผั กตบชวา
ในลาคลองสายดังกล่าว ส่วนหนึ่งที่ทาให้การดาเนินการไม่ก้าวหน้าเนื่องจากความผิดพลาดจากการออกแบบในการ
ขุ ด ลอกคลอง ซึ่ ง ท าแบบเดิ ม ๆๆ และพั ง เมื่ อ ถึ ง หน้ า แล้ ง แล้ ว ท าใหม่ แ บบเดิ ม อี ก ทุ ก ปต ท าให้ ที่ ดิ น ของชาวบ้ า น
ที่ครอบครองไว้พังลงไปด้วย สามารถแก้ไขได้โดยหากจะขุดลอกคลองควรทาแบบขั้นบันไดสามารถป้องกัน การลื่นไหล
ของดินได้ คนก็ลงไปได้ และขั้นบันไดใช้วางผักตบชวาได้เมื่อกลายเป็นดินสามารถปลูกผักอย่างอื่นได้ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มอบทุกฝ่ายหานวัตกรรมใหม่ๆ มานาเสนอทางจังหวัดด้วย หากมีเครื่องมือใหม่ๆ เช่นเรือที่ทาให้
อบต. ขับเพือ่ ทาประโยชน์ฝากให้ช่วยศึกษา แต่วิธีเดิมๆ ก็ควรทาควบคู่ไปด้วย
ที่ประชุม : รับทราบและรับดาเนินการตามที่มอบหมาย
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มฯ (ฝ่ า ยเลขา
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ)
ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ: กล่าวถึงความก้าวหน้าแผนแม่บทคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังฯ คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สรุปผลการดาเนินงานประจาปตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใต้แผน
บริหารจัดการฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนังมีหน่วยงานเข้าร่วม จานวน ๕๓ โครงการ
- ผลจากการด าเนิ น งานในบริ บ ทของการแก้ไขปัญหาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อมในพื้ นที่ลุ่ มน้ า
ปากพนั ง ยั งมีห ลายแผนงาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ และที่ดาเนินการแล้ ว แต่ ผ ลลั พธ์ไม่ชัดเจน
เนื่ องจากต้ องอาศั ย ระยะเวลาและหน่ว ยงานยัง ไม่อ ยู่ใ นขั้น ตอนของการบูร ณาการที่ ชัด เจนแต่ ผ ลการ
ดาเนินงานในเชิงประจักษ์สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น ป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นโดยวัดจากในช่วง
ฤดูแล้ งประชาชนมีน้ ากักเก็บ ไว้ใช้ได้ไม่ขาดแคลน ด้านการป้องกันการกั ดเซาะชายฝั่ ง ลดการสู ญเสี ย
ทรัพย์ สินของทั้งภาครัฐ และประชาชนได้ ร่วมทั้ งเป็นกาแพงบังคลื่นลมและชะลอ ความรุนแรงของคลื่ น
ในช่วงฤดูมรสุม รายได้ของเกษตรกรที่เพิ่ มมากขึ้นสามารถทาการเกษตรได้ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากร
ดินและน้าอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
- สรุปผลการดาเนินงานประจาปตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าปากพนั ง ฯ ภายใต้ แ ผนบริ ห ารจั ด การและฟื้น ฟู ลุ่ ม น้ าปากพนั ง
ปต ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ มีแผนงานโครงการตามแผนจานวน ๒๕ โครงการ และเพิ่มเติมจากแผน ๒๗ โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๕๒ โครงการ (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม)
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นางอาระยา นันทโพธิเดช
กล่าวขอบคุณข้อคิดเห็นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านเลขาธิการ กปร. ยินดีรับประเด็นต่างๆ
ไปทางานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
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ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
คณะอนุ ก รรมการประสานการด าเนิ น งานเป็ น คณะกรรมการอ านวยการและปฏิ บั ติ
ขอให้คณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะส่งมอบงานให้คณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานฯ ด้วย
เลขาธิการสานักงาน กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
กล่ า วถึ ง การรายงานของหน่ ว ยงานจะมี ข้ อ มู ล มากเกิ น ไปควรจะสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการและวิเคราะห์ปัญหาออกมาให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้าง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาอาชี พ ฯ (ฝ่ า ยเลขา
คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ)
นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ : ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ
สรุปผลความก้าวหน้ าการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้โ ครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่ มน้าปากพนังฯ
(เอกสารตามวาระการประชุมที่ ๔.๒)
ในปต ๒๕๕๗ ได้ รั บ งบประมาณจ านวน ๓๐ โครงการเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น ๒๑๘ ล้ า นเศษ ปั จ จุ บั น
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๒๐ โครงการ กาลังดาเนินการ ๕ โครงการ ยกเลิกแล้ว ๕ โครงการ ทาการเบิกจ่ายแล้ว
๑๖๑ ล้านคิดเป็น ๗๔ % (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม) มีหน่วยงานเข้าร่วมดาเนินการ ๓๕ หน่วยงาน
งบประมาณ ๒๑๘ ล้าน เป็น งบปกติ งบจังหวัด และงบท้องถิ่น ซึ่งปัญหาการดาเนินการคือการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ล่ าช้ากว่าแผน (ข้อมูล ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ภายในเดือนสิ งหาคมนี้ได้มีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ ว และ
จะรวบรวมรายงานทั้งหมด เมื่อถึงสิ้นปตจะจัดทารายงานพร้อมปัญหาอุปสรรคอีกครั้ง
การประเมิน ผลอนุ พัฒ นาอาชีพส านักงานการเกษตรเขต ๘ จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี จะทาการ
ประเมินผลทุกปต และในปต ๒๕๕๖ ได้นาเสนอในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา (หน้า ๑๖-๑๗) ส่วนในปต ๒๕๕๗ อยู่ระหว่าง
การประเมินผล และจะนาเสนอในปต ๒๕๕๘ ต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ฝากนายอาเภอช่วยดูแลด้วยเพราะทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ถอดออกมาเป็นพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ความก้าวหน้าการดาเนินงาน งบ กปร.ปต ๒๕๕๗ (ศูนย์อานวยการฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการศูนย์อานวยการฯ: กล่าวถึง
การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริโดยงบประมาณจากสานักงาน กปร. ได้รับการจัดสรร
แบ่งออกเป็น ๔ ส่วนคือ ๓ ส่วนแรกคือ แผนงานอานวยการ แผนงานพัฒนาอาชีพ, แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น ๑๙.๗ ล้านบาท มีจานวนโครงการ ๑๒ โครงการ และอีกแผนงานคือแผนงานแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ
ควนเคร็งโดยตรง มีจานวน โครงการ ๑๒ โครงการ
แผนงานอานวยการ แผนงานพัฒ นาอาชีพ และแผนงานพัฒ นาสิ่ งแวดล้ อม ได้มีการประสาน
การดาเนินการในพื้นที่ดังนี้
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- แผนงานพัฒนาอาชีพ มีจานวน ๔ พื้นที่คือ พื้นที่ส่งเสริมการปลูกส้มโอ, พื้นที่เนินธัมมัง, พื้นที่แกล้งดิน, และ
พื้นที่ปลูกข้าวบ้านป่าระกา ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการในพื้นที่ ๗๐% แล้วเสร็จสิ้นเดือนกันยายน จะมีเพียง
โครงการงานวิจัยที่ต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการตามสัญญาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งต้องกันเงินเหลื่อม
ปตจานวน ๓ โครงการ คือโครงการที่ ๕,๖,๗
- แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีการจัดทาฝายต้นน้าและฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จ
- แผนงานแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒.๗๘ ล้านบาท มีจานวนโครงการ ๑๒
โครงการ แล้ว เสร็ จประมาณ ๖๒% คาดว่าจะแล้ ว เสร็จทั้งหมดในเดือนกันยายน ยกเว้นโครงการที่ ๖
โครงการขุดแพรกเพื่อทาแนวป้องกันรักษาป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อปัจจุบันอยู่ระหว่างการสารวจรังวัด
ขุดแพรก
ประเด็นปัญหาในการดาเนินงาน
- ปัจจุบันการเบิกจ่ ายยังไม่เสร็จประมาณ ๖๕ % เนื่องจากงบประมาณต้นสังกัด หลังจากได้รับการอนุมัติ
จากสานักงาน กปร.แล้วก็จะทารายละเอียดไปเสนอต้นสังกัด กว่าต้นสังกัดจะอนุมัติมายังท้องถิ่นใช้เวลา
ไม่น้อยกว่า ๒-๓ เดือน
- ขบวนการเบิกจ่ายหรือวิธีปฏิบัติ งบกปร.จะเบิกจ่ ายผ่านศูนย์อานวยการฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานยัง
ไม่เข้าใจระเบียบต่างๆ จึงมีการแก้ไขหลายครั้ง
- การบูรณาการในพื้นที่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนทีมงานบ่อย ทาให้การดาเนินการสับสนบ้าง ประกอบกับ
มีงานเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น ทาให้การขับเคลื่อนบูรณาการดาเนินงานไม่ประสบผลเท่าที่ควร
เลขาธิการสานักงาน กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
จากการประชุมส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับการรายงาน ซึ่งไม่มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นมีแต่การ
วางแผนอย่างเดียวทาให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เพราะไม่ทราบข้อมูลในเชิงลึก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
กล่าวถึงงบประมาณในปต ๒๕๕๗ แผนงานที่ได้รับงบประมาณมากที่สุ ดคือ แผนงานแก้ไขปัญหา
ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง น่าจะเกิดประโยชน์มากขึ้นและกล่าวชมงานในพื้นที่
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การดาเนินงานสนองพระราชดาริให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในโครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช, ศูนย์อานวยการฯ)
นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ :
กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ปต ๒๕๕๗-๒๕๕๙
พันธกิจ ข้อที่ ๔ เป็นการเสริมสร้างกลไกการดาเนินงานพัฒนาแบบบูรณาการให้เกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๕เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการดาเนินงานให้เกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์การพัฒนา และแนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ ๑ ข้อ (๒) ขับเคลื่อนศูนย์บริการร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอัน เนื่องมาจากพระราชดาริให้เป็น
ศูนย์รวมของการปฏิบัติงานในพื้นที่ของทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ
แนวทางการบริหารจัดการแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้า
ปากพนังฯ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ กาหนดให้แต่งตั้งคณะทางานขึ้น ๒ คณะ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนประกอบด้วย
๑. คณะทางานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังฯ
๒. คณะทางานศูนย์บริการร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังฯ
จากการประชุมการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังฯ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้และคณะทางานศูนย์บริการร่วม
เพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนั งฯ ได้น าเสนอร่างคณะทางานพัฒ นาอาชีพและส่งเสริมรายได้เพื่อให้ที่ประชุม
พิจ ารณา จากเดิมกาหนดให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหั วหน้าคณะทางานเพื่ อ ขับเคลื่อนอนุพัฒนาอาชีพ
ส่วนกลางเนื่องจากไม่ค่อยมีการประชุม จึงต้องจัดตั้งคณะพัฒนาอาชีพชุดนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนอีกชุดหนึ่ง
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่ให้ปรับประธานคณะทางานเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและให้เกษตรและสหกรณ์
จั ง หวั ด เป็ น เลขานุ ก าร ส่ ว นคณะท างานศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มให้ ศู น ย์ อ านวยการฯ ท าหน้ า ที่ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
ส่วนคณะทางานจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนจะมาปฏิบัติ งานเป็นครั้งคราวตามภารกิจ คาสั่ งนี้จะลงนามแต่งตั้งโดย
คณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานฯ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่ว นคณะทางานศูนย์บริการร่วม ฯ
มอบให้ศูนย์อานวยการฯ พิจารณากาหนดตัวบุคคลที่ชัดเจนมาปฏิบัติงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ค าสั่ ง มอบหมายให้ ค ณะอนุ ป ระสานการด าเนิ น งานฯ มี ห น้ า ที่ ใ นการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ไม่ ถ้ า มี เ ชิ ญ
คณะกรรมการพิจารณา
เลขาธิการสานักงาน กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
คณะท างานพั ฒ นาอาชี พ และส่ ง เสริ ม รายได้ ที่ ข อตั้ ง ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธาน
คณะอนุกรรมการดูแลภายในจังหวัดอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องตั้งซ้าอีก แต่ฝ่ายเลขานุการของทุกคณะจะต้องทางานเชิงลึก
เชิงวิเคราะห์ เพื่อทางานผลักดันขับเคลื่อนให้มากขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
คณะทางานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ควรให้อนุกรรมการพัฒนาอาชีพพิจารณา ฝากให้เลขา
คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ จัดประชุมบ่อยๆ เพื่อนาเสนอแผนงาน สาหรับคณะทางานศูนย์บริการร่วมเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังฯ ควรจัดตั้งคณะทางานระดับพื้นที่ และให้กาหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อเตรียมแผน
ต่างๆ ในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยินดีเป็นประธานให้ ประกอบด้วยเลขาคณะอนุกรรมการต่างๆ
เพื่อนาเสนอแผนงานไปยังทุกภาคส่วน และจะหารืออีกครั้ง
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อานวยการฯ
กล่าวถึงคณะทางานระดับผู้ปฏิบัติงานเน้นการทางานในพื้นที่ ซึ่งจาเป็นต้องมีชุด คณะทางานซึ่งเป็น
ตัวแทนของส่วนราชการเข้าไปขับเคลื่อนดาเนินการ ศูนย์อานวยการฯจะทาหน้าที่ประสานหน่วยงานหลักในการ
แต่งตั้งชุดคณะทางานชุดนี้ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป
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ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เห็นด้วยกับคณะทางานชุดดังกล่าวเพราะตรงกับบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประสานการ
ดาเนินงานฯ ให้ตั้งเป็นตาแหน่งในระดับอาเภอเพื่อเป็นศูนย์ประสานระดับอาเภอต่อไป
มติ ที่ ประชุ ม : เห็ น ชอบให้ ศูน ย์อานวยการฯและเกษตรและสหกรณ์ จัง หวั ดนครศรี ธ รรมราช
พิจารณาตั้งคณะทางานศูนย์บริการร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังฯ สาหรับคณะทางานพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังฯ เห็นควรให้อนุกรรมการพัฒนาอาชีพ เป็นผู้พิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การจัดงานเฉลิ มพระเกียรติฯ “ น้าพระทัยรินหลั่ ง ลุ่มน้าปากพนังร่มเย็น ” ครั้งที่ ๕ วันที่
๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ศูนย์อานวยการฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อานวยการฯ: กล่าวถึงการดาเนินงาน
ในพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง ในแต่ละปตได้มีการรวบรวมการดาเนินงานของแต่ละส่วนราชการ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ มานาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “น้าพระทัยรินหลั่ง
ลุ่มน้าปากพนังร่มเย็น” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็น ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ บริเวณพื้นที่
หัวงานประตูระบายน้าอุทกวิภาชประสิทธิ ในเวลา ๑๕.๓๐ น. ท่านเลขาธิการ สานักงาน กปร. จะเป็นประธาน
ในพิธีเปิด จึงขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม และคณะกรรมการทุกท่านร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เพิ่มเติม
- เรื่ อ งกระแสรั บ สั่ ง ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ครั้ ง ที่ เ สด็ จ ฯ เยื อ นเมื่ อ
เดือนกรกฎาคมที่ผ่ านมา ได้ทรงฝากส่ว นราชการนากระแสรับสั่งไปปฏิบัติและสานต่อแนวพระราชดาริ
ของพระองค์ท่าน ซึ่งทางจังหวัดจะส่งหนังสือกระแสรับสั่งให้ทราบอีกครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
- นโยบายกรมการข้ าวมีนโยบายจัดตั้งศูนย์ผลิ ตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพื้นที่ทานาของชาวลุ่มน้า
ปากพนัง ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดหาสถานทีต่ ง้ั
- ปต ๒๕๕๘ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราช กุ ม ารี มี พ ระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ทางกระทรวงมหาดไทยก าหนดจั ด งานเทิ ด พระเกี ย รติ และทางจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชจะจั ด งาน
เทิดพระเกียรติในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นการอนุรักษ์มรดกไทย
- ฝากทางพัฒนาชุมชนสารวจข้อมูล จปฐ. แล้วถอดมาเป็นรายอาเภอหรือทาเป็นข้อมูลในเขตพื้นที่ลุ่มน้า
ปากพนังแยกออกมา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาต่อไป
- เลขาธิการ สานักงาน กปร. ต้องการให้ภาพรวมเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดโครงการพระราชดาริต่างๆ
มาสู่พี่น้องประชาชน ให้มีบทบาทเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาพิกุลทอง อยากได้แนวทางในการดาเนินการว่าจะทา
อย่างไร
นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อานวยการศูนย์อานวยการฯ
พื้น ที่ ข องศู น ย์ อ านวยการฯ ณ ปัจ จุ บั นมี พื้ น ที่แ ปลงสาธิ ตจ านวน ๗๕ ไร่ ได้ แ บ่ งแปลงจั ด สรร
เรียบร้อยแล้ว และประชุมหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในเบื้องต้นโดยมอบหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
มีถนนตัดผ่านพื้นที่แปลงทุกแปลง ทางศูนย์อานวยการฯ ได้ลงพืชบางชนิดเช่น ส้มโอ เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถเก็บ
ผลผลิ ตได้ในระยะสั้นๆ สาหรับหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ ทางศูนย์อานวยการฯ ได้ให้นโยบายกับ
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ผู้ปฏิบัติว่าจะไม่ขอเป็นอาคารโรงเรือนถาวรขอให้ทาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีศูนย์บริการร่วมซึ่งหน่วยงานสามารถ
เข้าไปทางานได้อยู่แล้ว และได้มีการประชุมในเบื้องต้นแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ขอให้ศูนย์อานวยการฯ จัดทาเป็นโครงการแล้ว เสนอให้สานักงาน กปร.อนุมัติอย่างเป็นทางการ
จะได้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
เลขาธิการสานักงาน กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
พื้นที่ดังกล่าวหน่วยงานต่างๆ ได้แบ่งชัดเจนแล้วว่าแต่ละหน่วยงานจะต้องทาอะไรบ้าง แต่อยาก
ทราบว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่มีแผนงานและงบประมาณแล้วหรือไม่
นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อานวยการศูนย์อานวยการฯ
มีแ ผนงานแต่ ยั ง ไม่ มี ง บประมาณในปต นี้ ท างศู น ย์ อ านวยการได้ ง บประมาณในการเตรีย มแปลง
จากสานักงาน กปร. ส่วนในปตหน้าต้องให้หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าดาเนินการจัดทาแผนขึ้นมา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ
ในส่วนของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาคือพืชบางชนิดต้องดูแล
เป็นพิเศษจึงมีข้อจากัดเรื่องคนดูแลด้วย
เลขาธิการสานักงาน กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
ในแปลงสาธิตแต่ล ะแปลงหน่ว ยงานต้องทราบว่าจะทาการปลู กพืช ชนิดไหนอย่างไร จะพัฒ นา
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ดังนั้นในปต ๒๕๕๘ แต่ละหน่วยงานจะต้องเร่งเตรียมแผนงานให้พร้อม มีปัญหา
อุ ป สรรคอะไรบ้ า ง น าเสนอความต้ อ งการเพื่ อ จะได้ ขั บ เคลื่ อ นต่ อ ไป ซึ่ ง งบประมาณจากส านั ก งาน กปร.เป็ น
เพียงงบประมาณที่จะมาเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มอบคณะอนุกรรมการประสานการดาเนินงานฯ นาภารกิจนี้เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการใน
ปต ๒๕๕๘ ทาให้เป็นรูปธรรม
นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อานวยการศูนย์อานวยการฯ
ที่ปรึ กษาของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณของศูนย์พัฒ นาฯ
ทั้ง ๖ ศูนย์ สรุปว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศูนย์จะต้องจัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนศูนย์ทั้ง ๖ ศูนย์ โดยแต่งตั้ง
บุคลากรประจา และมีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาแต่ละพื้นที่ ทางศูนย์อานวยการฯ ได้ประชุมผู้ปฏิบัติแล้วแต่ขาด
ความชัดเจนเนื่ องจากเมื่อหน่ วยงานตั้งแผนขึ้นมาแล้ วจะได้รับงบประมาณหรือไม่ ควรมีการอนุมัติโครงการตาม
ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวไว้ว่าเป็นศูนย์สาธิตซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน กปร. เพื่อหน่วยงานจะได้ตั้ง
แผนงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจได้ จากการประชุมที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติยังไม่มั่นใจด้านงบประมาณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ศูน ย์อานวยการฯ ยกร่ างเป็นโครงการเสนอขอความเห็นชอบให้ ดาเนินการโดยมีแผนแนบไปมี
๒ หน่วยงานคือ สานักงาน กปร. และคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ เพื่อเห็นชอบในหลักการ
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เลขาธิการสานักงาน กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
สอบถามเกี่ยวกับศูนย์อานวยการฯว่าเป็นศูนย์สาขาแล้วหรือไม่ ถ้าเป็นแล้วจะได้ตั้งปากพนังเป็น
ศูนย์สาขาเพื่อการพัฒนา ซึ่งมี ทั้งหมด ๖ ศูนย์ ยกตัวอย่างหน่วยงานที่ทาแปลงสาธิต จะต้องคัดเลือกกิจกรรมที่ทา
แล้วได้ผลดีเหมาะสมกับพื้นที่ ยกตัวอย่างปศุสัตว์จังหวัดจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดให้เหมาะสมกับพื้นที่สามารถขยายพันธุ์ได้
และใช้งบประมาณจานวนเท่าไหร่ กรมให้งบประมาณมาเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่ มอบศูนย์อานวยการฯ เร่งรัดแผนของ
ทุกหน่วยงานเพื่อจะได้ทราบงบประมาณที่ชัดเจน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ฝากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเร่งรัดการดาเนินงานในปต ๒๕๕๘ ด้วย
พันเอกวัลลภ ก้อนมณี รองผู้อานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดาริ
กล่าวว่า ได้จัดอบรมราษฎรที่ศูนย์ศึกษาพิกุลทองหลายครั้งและมีการกล่าวถึงการพัฒนาไปสู่การเป็น
ศูนย์สาขาหรือศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ของอาเภอปากพนัง ในปัจจุบันนี้มีความจาเป็นค่อนข้างสูง เพราะจากการอบรม
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการร้องของราษฎร เนื่องจากพื้นที่ทากินไม่เพียงพอในภาพรวม ในการอบรมที่พิกุลทอง
ราษฎรจะเลื อ กหลั ก สู ตรการเลี้ ย งไก่ พั น ธุ์ พื้ นเมื อ งศรี วิ ชัย เป็ น หลั ก สู ต รเดี ย วที่ ก ารบริ ห ารจั ด การค่อ นข้ า งง่ า ย
เป็ น หลั ก สู ต ร ๓ วั น ค้ า งคื น ถ้ า ได้ รั บ การพั ฒ นาในเรื่ อ งสิ่ ง อ านวยความสะดวกบางส่ ว นในแง่ ข องธรรมชาติ
นอกเหนือจากการศึกษาเชิงสาธิตก็จะเป็นการอบรมเชิงอาชีพให้กับราษฎร และเนื่องจากต้องใช้หมู่บ้านเหล่านี้สร้าง
เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้าน โดยนาองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาพิกุลทอง และศูนย์อานวยการฯ และได้
จัดสรรงบประมาณไปที่หมู่บ้านที่เข้ารับการอบรมแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลที่ควรจะพัฒนาศูนย์ศึกษาที่ปากพนังให้มีความ
พร้อมเพื่อรองรับส่วนราชการต่างๆ ที่นาราษฎรที่มาอบรมเชิงอาชีพได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ควรจะรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ของโครงการอื่นๆ เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเตรียม
พื้นที่ในการรองรับบริการของศูนย์เรียนรู้ต่อไปในภายภาคหน้า
ที่ประชุม : รับทราบและรับดาเนินการต่อไป
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต)
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ

