(ราง)
รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๒ ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
-----------------------------------------ผูมาประชุม

๑. นายสมาน แสงสอาด
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แทน ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นายประสิทธิ์ ชรินานนท
ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่๑๕
แทน รองอธิบดีกรมชลประทาน
๓. นางสาวสุจิรา ลัดดาอาชชวะ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม ๕
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีฯ
๔. พ.ท.บวรเลิศชัย ยามา
นายทหารปฏิบัติการกิจการพลเรือน
แทน ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๔
๕. พ.ต.ท.อเนชา ตาวัน
ผบ.รอย กก.ตชด.๔๒
แทน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒
๖. วาที่ พ.ต.อ.สมศักดิ์ แกวมณี
ผกก.สภ.ปากพนัง
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีฯ
๗. นายประสิทธิ์ ชรินานนท
ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๕
๘. นายณัฐวุฒิ จุลสงค
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
๙. นางสาววิริยา ประจิมพันธุ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
แทน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗
๑๐.นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๕

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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๑๑.นายศุภชัย พัฒภูมิ
อนุกรรมการ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
แทน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑๒ (นศ.)
๑2. นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ
อนุกรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓ นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
แทน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔. นายณรงค แกวเฉย
อนุกรรมการ
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
แทน ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๕. นายอรินทร สุขสวัสดิ์
อนุกรรมการ
นายชางชลประทานอาวุโส
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีฯ
๑๖.นายเสรีย แปนคง
อนุกรรมการ
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗. นางสาวสุภาวดี พัฒนกิจ
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการกลุมจัดตั้ง (นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ)
แทน สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๘. นางวิภา สุขเอก
อนุกรรมการ
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๙. นายวสิษฐพล สุรัติรางคกุล
อนุกรรมการ
เจาพนักงานปาไมอาวุโส
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีฯ
๒๐. นายสมเจน รักขประเสริฐ
อนุกรรมการ
นักวิชาการขนสงชํานาญการ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๔ สาขานครศรีธรรมราช
๒๑. นางอารีย เทวะผลิน
อนุกรรมการ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
แทน พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒. นายวิชยวรรธน ชวยวงศ
อนุกรรมการ
การคาภายในจังหวัดนครศรีฯ
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๒๓. นางสาวอารีย อนงค
อนุกรรมการ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
แทน แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๔. นายประจักษ ชางเรือ
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.นครศรีฯ เขต ๓
๒๕. นายกิตติธัช จันทวี
อนุกรรมการ
นักวิชาการศึกษา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ นครศรีฯ
๒๖.นางศิริลักษณ หลอเพชร
อนุกรรมการ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการ
หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรม
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
๒๗.นางศุภัคจีรา นาคแกว
อนุกรรมการ
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๘. นายกฤตภาส ศรีเทพ
อนุกรรมการ
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
แทน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๙. นายชนาธิป อินทวงศ
อนุกรรมการ
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครศรีฯ
๓๐.นายรุจาธิตย สุชาโต
อนุกรรมการ
รองประธานหอการคาจังหวัดนครศรีฯ
แทน ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีฯ
๓๑. นายรุจาธิตย สุชาโต
อนุกรรมการ
ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
๓๒. นายชัยฤทธิ์ ฤทธิมนตรี
อนุกรรมการ
อุปนายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีฯ.
แทน นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีฯ
๓๓.นางสาวญาณิศา พวงพวา
อนุกรรมการ
ปลัดอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
แทน นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
๓๔. นางพิณทิพย แทนบุญ
อนุกรรมการ
ปลัดอาวุโสอําเภอปากพนัง
แทน นายอําเภอปากพนัง
๓๕.นายกิตติพงศ ชุมมิ่ง
อนุกรรมการ
ปลัดฝายอํานวยความเปนธรรม
แทน นายอําเภอเชียรใหญ
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๓๖. นายณรงค บัวแกว
อนุกรรมการ
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการ)
แทน นายอําเภอหัวไทร
๓๗.นายสวาง กัณหอุไร
อนุกรรมการ
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการ)
แทน นายอําเภอชะอวด
๓๘.นางสาวพรธิดา เรืองศรี
อนุกรรมการ
ปลัดอําเภอรอนพิบูลย
แทน นายอําเภอรอนพิบูลย
๓๙.นายสุรินทร รัตนพันธ
อนุกรรมการ
ปลัดอําเภอจุฬาภรณ
แทน นายอําเภอจุฬาภรณ
๔๐. นายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์
อนุกรรมการ
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการ) หัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
แทน นายอําเภอลานสกา
๔๑.นายมณฑล ศรีนุน
อนุกรรมการ
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
แทน นายอําเภอพระพรหม
๔๒. นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต
อนุกรรมการ
หัวหนาฝายวิชาการศูนยอํานวยการฯ
แทน ผูแทนสํานักงาน กปร.
๔๓.นายธีรยุทธ มีลาภ
อนุกรรมการ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
แทน ผูแทน จังหวัดสงขลา
๔๔.รศ.ดร.ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล
อนุกรรมการ
ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๔๕.นายสุรจิตร ฤทธิภักดี
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช
๔๖. นางกฤติกา แกนดี
อนุกรรมการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ
แทน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช
๔๗. นายชูชาติ รักจิตร
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
๔๘.นางสาวราตรี สันตจิตร
อนุกรรมการและ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
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๔๙. นางสาวเสาวลักษณ ศรีน้ําทอง
อนุกรรมการและ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูชวยเลขานุการ
แทน ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๐. นายอดิศร เฉลิมวรรณ
อนุกรรมการและ
เจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเลขานุการ
แทน ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูไมมาประชุม

ผูเขารวมประชุม

๑.
๒.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ ๒
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีฯ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ผูแทนจังหวัดพัทลุง

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๑. นางปนเพชร ภักดีณรงค
นักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒. นางสาวรัชฎา คชแสงสันต
นักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๓. นายพงศกฤติ ชวยทอง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (กศน.)จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. นายมนัย ขาวมานิตย
นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ
๕. นางวิมลพร ไวยนิภี
ผูแทนเลขาอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ
๖. นายศุภชัย อักษรวงศ
หัวหนาฝายขยายผล ศูนยอํานวยการฯ

เริ่มประชุมเวลา
๐๙.๓๐ น.
ประธาน (นายสมาน แสงสอาด) รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) : ประธานที่ประชุมกลาวตอนรับ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ (ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสาน การ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง)
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ไดแจงใหคณะกรรมการพิจารณา (ราง) รายงาน
การประชุม โดยฝ ายเลขาฯ ได แจ งให คณะอนุกรรมการสามารถดาวโหลดน (ราง) รายงานการประชุมได ที่
เว็ปไซดของศูนยอํานวยการฯ http://www.pncenter.com ไปแลว หากคณะกรรมการมีการแกไขขอใหแจง
ที่ประชุมทราบหรือประสานฝายเลขาฯ ศูนยอํานวยการฯ ไดหลังจากการประชุม
มติที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ ๓

ที่ประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา

๓.๑ ผลการสํารวจฐานขอมูล จปฐ. เพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง (เพิ่มเติมให
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๑๓ อําเภอ ) (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช)
นางศุภัคจีรา นาคแกว ผูแทนสํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีฯ
กลาวถึง ผลการสํารวจขอขอมูล (จปฐ.) ป ๒๕๕๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๐ อําเภอ คือ
อํ า เภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช อํ า เภอเชี ย รใหญ อํ า เภอชะอวด อํ า เภอปากพนั ง อํ า เภอพระพรหม
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอจุฬาภรณ อําเภอรอนพิบูลย อําเภอลานสกา และอําเภอระโนดจังหวัดสงขลา
ชวงอายุประชากร
- ประชากรสวนมากมีอายุ ๒๖ - ๔๙ ป รองลงมามีอายุ มากกวา ๖๐ ป จะเห็นวามีจํานวน
ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จะตองเตรียมแผนรองรับผูสูงอายุ
อาชีพ
- ประเภทของอาชีพที่พบมากที่สุดคือ อาชีพรับจางทั่วไป รองลงมาคืออาชีพเกษตร ทําสวน
รายได
- พบวาคนลุมน้ําปากพนั งมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป อยูที่ ๖๘,๖๕๒ บาท อําเภอที่ รายได
เฉลี่ยสูงสุดคืออําเภอเมืองนครศรีธรรมราช รายไดเฉลี่ยตอคนตอป ๘๑,๕๕๔ บาท ต่ําสุดอยูที่อําเภอปากพนัง
รายไดเฉลี่ยตอคนตอป ๕๘,๘๔๕ บาท
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สรุปผลสํารวจที่ผานเกณฑสูงสุดและต่ําสุด
๑. สุขภาพ (สุขภาพและอนามัยที่ดี) มี ๗ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ผานเกณฑมากที่สุดคือ
- เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
คิดเปนรอยละ ๙๙.๙๕
ตัวชี้วัดที่ผานเกณฑนอยที่สุด
- เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือนติดตอกันคิดเปนรอยละ ๙๓.๐๒
๓. ที่อยูอาศัย (มีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) มี ๘ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ผานเกณฑมากที่สุด
- ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินคิดเปนรอยละ ๙๙.๗๖
ตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑมากที่สุด
- ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ คิดเปนรอยละ ๙๘.๗๓
๔. การศึกษา (มีการศึกษาที่เหมาะสม ) มี ๕ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ผานเกณฑมากที่สุด
- เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป รอยละ ๙๙.๘๗
ตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑมากที่สุด
- เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับการฝกอบรม
อาชีพคิดเปนรอยละ ๖๙.๖๕
๕. รายได (มีงานทําและมีรายไดกาวหนา) มี ๔ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ผานเกณฑมากที่สุดคือ
- คนในครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทตอป รอยละ ๙๘.๓๔
ตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑมากที่สุด
- คนที่อายุมากกวา ๖๐ ปเต็มขึ้นไปมีอาชีพและรายไดคิดเปนรอยละ ๙๐.๗๐
๖. คานิยม (ประพฤติดีมีคุณธรรม) มี ๖ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ผานเกณฑมากที่สุดคือ
- คนสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน ชุมชน หรือภาครัฐ รอยละ ๙๙.๙๖
ตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑมากที่สุดคือ
- คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ ๙๐.๒๔
ที่กลาวมาเปนโดยสรุปของขอมูล จปฐ. ป ๒๕๕๘
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
จากข อ มู ล จปฐ. อยากทราบวาจากขอมู ล ที่ ก ลาวมาทั้ งหมด สามารถวิเคราะห ได ห รือ ไม
วาจะใหคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการฯ ดําเนินการเรื่องใดบาง
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นางศุภัคจีรา นาคแกว ผูแทนสํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีฯ
(เพิ่มเติม) จากการสํ า รวจข อ มู ล จปฐ.ป ๒๕๕๘ กระบวนการคื อ เมื่ อ ได ข อ มู ล แล ว จะสรุ ป เป น ภาพรวม
ของหมูบานมี ๓ ระดับคือระดับกาวหนา ระดับปานกลาง และระดับลาหลัง และนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห
เพื่อจัดทําแผนชุมชนดึงตัวที่มีปญหามากที่สุดไปจัดทําแผนเพื่อแกไขปญหาในชุมชนแตละชุมชนตามลําดับ
นายประสิทธิ์ ชรินานนท ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๕
ควรนําขอมูล จปฐ. ในปที่ผานมาเปรียบเทียบกันในแตละป แลวนํามาวิเคราะหเกี่ยวกับปญหา
วาเกิดจากอะไร อยากทราบวามีขอมูลของปที่ผานมาหรือไม
นางศุภัคจีรา นาคแกว ผูแทนสํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีฯ
ขอมูล จปฐ.ของปที่ผานมา อยูที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแลว รับผิดชอบโดยหนวยงาน
สารสนเทศซึ่งไดวิเคราะหเปรียบเทียบในแตละปและมีตัวชี้วัดทีช่ ัดเจน
นายประจักษ ชางเรือ ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีฯ เขต ๓
เกี่ยวกับการศึกษาที่กลาววาคนนครศรีธรรมราชมีการศึกษาที่เหมาะสม มี ๕ ตังชี้วัดเปนขอมูล
ที่ตัวเลขตรงกันกับหนวยงานตนสังกัดมีอยู และขอชื่นชมในขอมูลที่ตรงกันกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกําลัง
เครงครัดนโยบาย ดานอาชีพ ฝกทักษะตั้งแตประถมเพื่อจะไดตอยอดเปนการตอบสนองปญหา แนวทางที่กําลัง
ดําเนินการอยูนั้น สอดคลองกับฐานขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ฝากเป น การบ า น ทั้ ง ๑๓ อํ า เภอให วิ เ คราะห ว า มี วิ ธี ก ารในการดํ า เนิ น การด า นต า งๆ
อยางไรบาง แลวสรุปใหคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานฯ ทราบเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ตอไปการประชุมคราวหนาใหเปนหัวขอสืบเนื่องจากการประชุม
มติที่ประชุม

: ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ แนวทางการรั ก ษาพื้ น ที่ ป ลู ก ข า วในพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ าปากพนั ง (สํ า นั ก งานเกษตรจั งหวั ด

นครศรีธรรมราช)
นายเสรี แปนคง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลาวถึงแนวทางการรักษาพื้ นที่ การปลูกขาวในพื้น ที่ลุมน้ําปากพนัง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานั กงานเกษตรจังหวัด นครศรีธ รรมราช ได มีการกระตุน สรางแรงจูงใจใหกับ เกษตรกรโดยใชงบประมาณ
ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว ในพื้นที่ ๙๐๐ ไร และสนับสนุน
เครื่องสีขาว ขนาดกลาง ๑ เครื่องและขนาดเล็ก ๘ เครื่อง ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อใหเกษตรกรปลูกขาว
แลวบริโภคขาวของตนเอง
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ปพ.ศ. ๒๕๕๘ มีการขับเคลื่อนใหเกษตรกรชาวนามีการเพาะปลูกขาวในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
โดยดําเนินการดังนี้
๑. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวเล็บนกปตตานี ปทุมธานี ๑ สังขหยด พื้นที่ ๒,๔๒๔ ไร
๒. สนับสนุนเครื่องสีขาวขนาดเล็ก ๘ เครื่อง เพื่อบริโภคเองและจําหนาย
๓. มี ก ารปรั บ ปรุ งแหล ง น้ํ า โดยขุ ด ลอกคลองส ง น้ํ า ในพื้ น ที่ ตํ า บลหั ว ไทร อํ า เภอหั ว ไทร
ตําบลควนเคร็ง อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. บู ร ณาการร ว มกั บ หน ว ยงานสั งกั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดํ าเนิ น การส งเสริ ม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ (นาขาว) เพื่อถายทอดความรู ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตขาว
ป พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวมบูรณาการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ ในพื้นที่ตําบลปาระกํา อําเภอปากพนังและศูนยวิจัยขาว
นครศรีธรรมราช มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว พื้นที่เพาะปลูก ๔๐๐ ไร ใหแกกลุมเกษตรกรโรงสีขาวชุมชน
ป าระกํ าด ว ย นอกจากนั้ น สํ านั ก งานเกษตรและสหกรณ จั งหวั ด ร ว มกั บ สํ านั ก งานเกษตรจั งหวัด ก อ สร า ง
โรงเก็บเมล็ดพันธุขาว โรงเรือนและติดตั้งเครื่องฆามอดไขมอด จํานวน ๒ จุด
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
พื้นที่ในการปลูกขาวจะสามารถรักษาไวไดหรือไม เนื่องจากกระแสยางพารากับปาลมกําลังมาแรง
นายรุจาธิตย สุชาโต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
กลาววาในปนี้เปนโอกาสดีของเกษตรกรเนื่องจากเราทราบขอมูลตัวเลขน้ํา ของภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคอีสาน แลววาไมพอจะทํานาปรัง ดังนั้นในปนี้ควรสงเสริมใหทํานาปรังใหมากที่สุด
นายสุรจิตร ฤทธิภักดี ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช
พัน ธุขาวพื้ นเมื องในภาคใต มีจํานวน ๑๖๐ กวาสายพั น ธุ ความหอมของพั น ธุขาวพื้ น เมื อง
จะไมคอยมี สิ่งที่ทําใหขาดแรงจูงใจในการทํานาขาวคือ ราคาขาวขาวคอนขางถูก ยกเวนขาวปทุมธานี ๑ ราคา
๑๐,๓๐๐ บาท สวนขาวขาวปกติ (กข) ประมาณ ๖,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท เปนสิ่งที่จะตองแกไขตอไป
นายประสิทธิ์ ชรินานนท ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๕
รายงานสถานการณ ทั้งประเทศ เนื่องจากไดเขาประชุมกับ สํานักงานเขตทั่ วประเทศ ไดรับ
ข อ มู ล ของสถานการณ น้ํ า ได ป ระชาสั ม พั น ธ เรื่ อ งสถานการณ น้ํ า ว า จะเข าฤดู แ ล ง ภาคเหนื อ ภาคกลาง
ภาคอีสาน แนวโนมคืองดทํานาปรัง ภาคใตสถานการณน้ําดีที่สุด ควรสงเสริมเกษตรกรใหเพิ่มพื้นที่ทํานาขาว
และช ว ยกั น ใช น้ํ า อย า งประหยั ด ซึ่ งการประปาส ว นภู มิ ภ าคและการประปานครหลวงจะได รั บ ผลกระทบ
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นดวย
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
สอบถามทางเกษตรจังหวัดวาพื้นที่สงเสริมในการทํานาขาวมีทั้งหมดกี่ไร
นายเสรี แปนคง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่ทํานาขาวมีทั้งหมดประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร ปญหาคือทําอยางไรจะสามารถรักษาพื้ นที่
ในการทํานาไวไมใหลดลง สวนการเพิ่มพื้นที่คงยาก
นายรุจาธิตย สุชาโต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
ควรมีการวางแผนสงเสริมการปลูกขาวใหเพิ่มมากขึ้น และควรศึกษาการทําน้ําบาดาลมาใช
และศึกษาวิธีนําน้ําฝนมาเติมน้ําบาดาลดวย
นายประสิทธิ์ ชรินานนท ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๕
ตามเป า หมายกํ า หนดเพี ย ง ๓,๐๐๐ ไร แต ก ลุ ม เกษตรกรไสหมากสามารถรวมกลุ ม ได
๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ไร และแปลงของนายกสมาคมโรงสี อี ก ๑๐,๐๐๐ ไร เศษ ควรขยายเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
กรมชลประทานไดจัดเตรียมเครื่องสูบน้ําเต็มที่เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการทํานา
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ควรตั้ งเป าไว หากกลุ ม ใดสามารถดํ ารงไวซึ่ งการปลู ก ขาวได ก็ ให เข าไปสงเสริม ตามกลุ ม
โดยการเพิ่มโรงสี อาจของบพัฒนาจังหวัดในการสงเสริม และควรสงเสริมการปลูกขาวทุกอําเภอ
นายเสรี แปนคง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่ปลูกขาวในลุมน้ําปากพนังเฉพาะที่มาขึ้นทะเบียนไวประมาณ ๒ แสน ๙ หมื่นไร
นายรุจาธิตย สุชาโต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
การรวบรวมแปลงใหญ ค วรมี เจ าของจํ านวนมาก เพื่ อ ให เกิ ดเม็ ด เงิน หมุ น เวี ย นและมีก าร
กระจายรายได
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
การประชุมคราวหนาจะใหเปนวาระการติดตามวาจะดํารงไวอยางไรเรื่องการปลูกขาว
นางวิมลพร ไวยนิภี กรมควบคุมมลพิษ
อยากทราบขอมูลเกี่ยวกับการใชปริมาณปุย ยาฆาแมลง และสารปราบศัตรูพืช
นายรุจาธิตย สุชาโต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
ขอมูลดังกลาวเมื่อ ๔ ปที่แลว มีตัวอยางที่กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากประชากรในพื้นที่
ลุมน้ําปากพนังมีสารพิษ (ยาฆาแมลง) อยูในเลือดเกินมาตรฐาน ๘๐ % ควรสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ
ในแปลงสาธิตดวย
นางศุภัคจิรา นาคแกว พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอมูลของขาวเมื่อ ๒ เดือนที่ผานมากระทรวงมหาดไทยไดจัดงานโอทอปโดยกรมการพัฒนา
ชุมชนไดนํากลุมตาง ๆ ที่ผลิตสินคาจากขาวของจังหวัดนครศรีฯ คือกลุมนาขาวแซมดิน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ไดรับ รางวัลในการประกวด KBO เป นที่ ๑ ระดับ ประเทศ อยากใหสํานั กงาน กปร. เขาไปสนั บสนุน ใหเป น
เครื่อขายในเขตของโครงการพระราชดําริ อยากทราบวาจะนําเขาแผนทันหรือไม
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นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
เรื่องแผนงานและโครงการจะอยูในวาระที่ ๕ ยินดีจะเพิ่มเติมให
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค การแกไข ผลสําเร็จการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมฯ (ฝายเลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ)
นางวิมลพร ไวยนิภี กรมควบคุมมลพิษ
นํ าเส น อ ค วาม ก า วห น า ป ญ ห าอุ ป ส รรค ก ารแ ก ไข ผ ล สํ าเร็ จ ก ารดํ าเนิ น งาน
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ ความกาวหนาและการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของตามมติที่ประชุม
ของคณะอนุกรรมการฯ และคณะทํางานฯ มีรายละเอียดดังนี้
๑. รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟู
นิเวศลุมน้ําปากพนังป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ฝายเลขาฯ ไดจัดทําซีดีเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงาน
ในเว็ปไซด และจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เรียบรอยแลว
๒. ติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟู
นิเวศลุมน้ําปากพนังป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ตามมติที่ประชุม ขณะนี้อยูระหวางการประสานงาน
หน ว ยงานให จั ด ส งรายงานผลการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให ฝ ายเลขาฯ นํ าไปจั ด ทํ า รายงานผลการดํ าเนิ น งาน
เพื่อเผยแพรตอไป
๓. จัดทําปฏิทินขั้นตอนกระบวนการจัดทําแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง
ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติใหคณะทํางานกลับไปทบทวนยุทธศาสตรที่จะจัดทําตอไป ซึ่งคณะทํางาน
จะจัดประชุมระดมความคิดเห็นอีกครัง้ ในเดือนพฤศจิกายน
๔. จากมติ ที่ป ระชุ ม ขอให ห นว ยงานกําหนดความเรงดวนของแผนงานภายใตยุท ธศาสตร
และกําหนดยุทธศาสตรความเรงดวนที่จะตองดําเนินการอันดับแรกเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน
มากขึ้น ขณะนี้อยูระหวางการประสานใหจัดสงกับฝายเลขาฯ
เนื่ อ งจากแผนบริ ห ารจั ด การและฟ น ฟู นิ เวศลุ ม น้ํ าปากพนั งป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ กํ าลั งจะ
สิ้นสุดลง จึงไดยกรางกรอบแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ อยูระหวาง
การประสานงานกับคณะทํางานเพื่อใหจัดสงแผนการดําเนินงานใหกับฝายเลขาฯ ตอไป
๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ํ าปากพนังในชวงที่มีการบริหารจัดการ เปด - ปด
ประตู ร ะบายน้ํ า อุ ท กวิ ภ าชประสิ ท ธิ ในช ว งปลายป ห รื อ ช ว งต น ฤดู ฝ น กรมควบคุ ม มลพิ ษ และสํ า นั ก งาน
ชลประทานที่ ๑๕ ได เ ก็ บ ตั ว อย า งน้ํ า ในแม น้ํ า ปากพนั ง ก อ นเป ด ประตู ร ะบายน้ํ า อุ ท กวิ ภ าชประสิ ท ธิ
จํานวน ๑๒ สถานี ในชวงเดือนสิงหาคม ขณะนี้อยูระหวางการวิเคราะหขอมูลคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายนนี้

ปญหาอุปสรรค
๑. ไมไดรับการจัดสรร/จัดสรรงบประมาณแบบจํากัด
๒. กิจกรรมไมตอเนื่อง
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๓. การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
๔. การประชาสัมพันธ/ความรวมมือ ยังไมครอบคลุม
๕. การบูรณาการระหวางหนวยงานยังไมเพียงพอ
๖. ภัยธรรมชาติ
๗. การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ
แนวทางการแกไข
๑. หน ว ยงานหลั ก ควรขอจั ด สรรงบประมาณ ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป / จั ด สรรงบประมาณ
ใหกิจกรรมที่สําคัญเพื่อใหการดําเนินงานตอเนื่อง
๒. ประชาสัมพันธผานผูนําชุมชน
๓. เสริมสรางศักยภาพ จิตสํานึก และสรางเครือขาย
๔. ประสานความรวมมือในการกําหนดเปาหมายรวมกันระหวางหนวยงาน
๕. ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ดานการบังคับใชกฎหมาย
งบประมาณประจํ าป งบประมาณ 2558 ภายใต แผนบริ ห ารจั ดการและฟ น ฟู นิ เวศ ลุ มน้ํ า
ปากพนัง ป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง
ยุทธศาสตรที่ ๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
ยุทธศาสตรที่ ๓
ยุทธศาสตรที่ ๔

งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามแผน

๑๗๓ ลานบาท
๔๑ ลานบาท
๖๘ ลานบาท
๑๐ ลานบาท

ไดรับ ๑๕๕ ลานบาท เพิ่มเติม ๒.๘ แสนบาท
ไดรับ ๑ แสนบาท เพิ่มเติม ๒๕ ลานบาท
ไดรับ ๓๗ ลานบาท เพิ่มเติม ๒ แสนบาท
ไดรับ ๔.๕ ลานบาท เพิ่มเติม ๑.๒ ลานบาท

แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ 2558 ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ํา
ปากพนัง ป 2557 - 2559 ฉบับปรับปรุง
ยุทธศาสตรที่ ๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
ยุทธศาสตรที่ ๓
ยุทธศาสตรที่ ๔

ตามแผนฯ ๒๔ โครงการ ดําเนินการไป
ตามแผนฯ ๑๓ โครงการ ดําเนินการไป
ตามแผนฯ ๕ โครงการ ดําเนินการไป
ตามแผนฯ ๙ โครงการ ดําเนินการไป

๑๕
๑
๓
๖

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

๑
๕
๒
๘

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ผลสําเร็จของการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๕๘
ยุทธศาสตรที่ ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยาง
เปนระบบแผนงานดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลูกฟนฟูระบบนิเวศปาพรุ ๑,๐๐๐ ไร

แผนงานดานการปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- จัดทําแนวกันไฟในพื้นที่ปาพรุ ๒๐ กม. และปาตนน้ํา ๓๙ กม.
- ควบคุม เฝาระวังการใชทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ๙ ครั้ง
- กอสรางเขื่อนปองกัน
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- การกัดเซาะชายฝง ม. ๒, ๓, ๗ และ ๘ ตําบลหนาสตน
ยุ ท ธศาสตรที่ ๒ สนั บ สนุ น วิ ธี ก ารใช ป ระโยชน ท รัพ ยากรดิน และน้ํา ในลุ มน้ํ า อยา งบู รณาการ อนุ รัก ษ
และยั่งยืน
แผนดานการฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา
- ปรับปรุง/พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว - ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ๒,๐๐๐ ไร
- ปรับปรุงนาขาว นาราง นากุงราง และพื้นที่รกรางเพื่อการปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ จํานวน ๕,๗๐๑ ไร
- ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาลมน้ํามัน ๕๖๓,๑๓๗ ไร
- จัดระบบอนุรักษดินและน้ํา ๖,๙๒๐,๗๓๘ ไร
แผนดานการปองกันทรัพยากรดินและน้ํา
- ปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ กลา
- สาธิตการใชปุยพืชสด ๑,๕๐๐ ไร
- เฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค ๓ อําเภอ
ยุทธศาสตรที่ ๓ ควบคุม ป องกันมลพิ ษและเสริมสรางคุณ ภาพสิ่งแวดลอม เพื่อคุณ ภาพชีวิตที่ดีของคน
ในลุมน้ํา
แผนบําบัดและขจัดมลพิษ
- จัดสราง ๒ แหง และบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุด ๗ แหง
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําปากพนัง ๗ สถานี ๔ ครั้ง/ป รวม ๒๘ ครั้ง
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเล ๒ สถานี จํานวน ๒ ครั้ง/ป รวม ๔ ครั้ง
ยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของ ทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพื่อบริหาร
จัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
แผนการบริหารจัดการ
-

โครงการพัฒนาเครือขาย ทสม. (๗๐ คน)
โครงการฝกอบรมเยาวชนพี่เลี้ยงหลักสูตรการจัดการกระบวนคายเยาวชน (๔๓ คน)
โครงการสรางฝายมีชีวิตเนื่องในวันสิ่งแวดลอมไทย (๑๓๐ คน)
โครงการสรางเครือขายแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควัน (๒๐๐ คน)
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค การไข ผลสําเร็จการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ (ฝายเลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ)
นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สรุ ป โครงการและงบประมาณการพั ฒ นาอาชีพ และส งเสริม รายไดป ระจําป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖๔ โครงการ งบประมาณ ๒๗๒.๑๕๐ ลานบาท เบิกจายแลว ๒๑๘.๑๙๐ ลานบาท
คิดเปนรอยละ ๘๐.๔๗
สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ แยกตามแหลงงบประมาณ
๑. งบประมาณตามแผนงานพระราชดําริ จํานวน ๒๔ หนวยงาน ๗๕ โครงการ งบประมาณ ๗๖,๗๒๔,๙๓๙ บาท
เบิกจาย ๖๗,๑๙๙,๗๕๙ คิดเปนรอยละ ๘๗.๕๙
๒. งบประมาณ ตามแผนงานปกติ ป ระจํ า ป จํ า นวน ๒๐ หน ว ยงาน ๔๙ โครงการ งบประมาณ
๑๐๖,๔๔๒,๔๑๑ บาท เบิกจาย ๙๑,๗๗๙,๐๑๘ คิดเปนรอยละ ๘๖.๒๒
๓. งบประมาณตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ ม จั ง หวั ด จํ า นวน ๗ หน ว ยงาน ๙ โครงการงบประมาณ
๕๗,๑๕๕,๕๓๓ บาท เบิกจาย ๕๒,๙๕๓,๓๑๐ คิดเปนรอยละ ๙๒.๖๕
๔. งบประมาณตามแผนงาน กปร. จํานวน ๖ หนวยงาน ๙ โครงการงบประมาณ ๒๐,๖๒๕,๑๗๖ บาท
เบิกจาย ๖,๘๖๒,๔๑๗ คิดเปนรอยละ ๓๓.๒๗
๕. งบประมาณตามแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๘ หนวยงาน ๒๒ โครงการ
งบประมาณ ๑๑,๑๘๒,๐๐๐ บาท เบิกจาย ๑๙๕,๐๐๐ คิดเปนรอยละ ๑.๗๔
ผลการดําเนินงานแยกตามรายกลุม
กรมการขาว มีหนวยงานรวมดําเนินงาน ๒ หนวยงาน ๕ โครงการ งบประมาณ ๔,๔๙๖,๙๐๐ บาท
เบิกจาย ๓,๑๖๒,๓๗๘ บาท คิดเปนรอยละ ๗๐.๓๒
๑. ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช
๒. ศูนยเมล็ดพันธุขาวปตตานี
กรมชลประทาน มีหนวยงานรวมดําเนินงาน ๗ หนวยงาน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๑๗๖,๔๒๐,๙๐๐ บาท
เบิกจาย ๑๔๖,๑๑๒,๐๔๑ บาท คิดเปนรอยละ ๘๒.๘๒
๑. ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
๒. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังลาง
๓. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังบน
๔. โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
๕. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ
๖. โครงการชลประทานพัทลุง
๗. สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๔ หนวยงาน ๙ โครงการ
งบประมาณ ๑,๔๐๒,๕๑๐ บาท เบิกจาย ๑,๒๙๘,๑๙๐ บาท คิดเปนรอยละ ๙๒.๕๖
๑. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช
๒. สํานักงานตรวจบัญชีพัทลุง
๓. สํานักงานตรวจบัญชีสงขลา
๔. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเขต 8
กรมประมง มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๔ หนวยงาน ๘ โครงการ งบประมาณ ๘,๓๙๒,๕๖๐ บาท
เบิกจาย ๗,๓๔๘,๐๘๐ บาท คิดเปนรอยละ ๘๗.๕๕
๑. สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง
๓. สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา
๔. ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กรมปศุสัตว มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๖ หนวยงาน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๙๕,๐๖๐ บาท
เบิกจาย ๓,๒๖๓,๘๕๗ บาท คิดเปนรอยละ ๘๖.๒๘
๑. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพัทลุง
๓. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา
๔. ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวที่ ๘
๕. ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต
๖. ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี
กรมพัฒนาที่ดิน มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๓ หนวยงาน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๓๓,๒๙๐,๔๗๙ บาท
เบิกจาย ๓๐,๘๙๗,๔๘๗ บาท คิดเปนรอยละ ๙๒.๘๑
๑. สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
๒. สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
๓. สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
กรมวิชาการเกษตร มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๒ หนวยงาน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๔๘,๐๐๐ บาท
เบิกจาย ๒,๑๑๐,๓๓๓ บาท คิดเปนรอยละ ๘๙.๘๘
๑. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
๒. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
กรมสงเสริมการเกษตร มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๓ หนวยงาน ๘ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๓๕๒,๒๘๐ บาท
คิดเปนรอยละ ๘๐.๘๙
๑. สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
๓. สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
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กรมสงเสริมสหกรณ มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๒ หนวยงาน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๐๘๐,๔๐๐ บาท
เบิกจาย ๓,๐๖๓,๐๕๘ บาท คิดเปนรอยละ ๙๙.๔๔
๑. สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมหมอนไหม มี ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒๗,๘๐๐ บาท เบิกจาย ๑๐๖,๘๕๐ บาท คิดเปนรอยละ ๘๑.๖๑
๑. ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๒ หนวยงาน ๗ โครงการ งบประมาณ
๕๓๖,๓๒๐ บาท เบิกจาย ๕๓๖,๑๓๑ บาท คิดเปนรอยละ ๙๙.๙๖
๑. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจาย ๑๑๘,๙๑๕ บาท
คิดเปนรอยละ ๔๗.๕๗
๑. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 8
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง มี ๓ โครงการ งบประมาณ ๓,๗๖๙,๒๘๐ บาท เบิกจาย
๑,๕๘๒,๕๕๘ บาท คิดเปนรอยละ ๔๑.๙๙
๑. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๓ หนวยงาน ๕ โครงการ
งบประมาณ ๒,๖๒๗,๔๐๐ เบิกจาย ๑,๙๖๐,๕๕๖ คิดเปนรอยละ ๗๔.๖๕
๑. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพัทลุง
๓. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา
กรมการปกครอง มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๒ หนวยงาน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕,๗๖๗,๙๐๐ บาท
เบิกจาย ๕,๒๖๐,๕๒๕ บาท คิดเปนรอยละ ๙๑.๓๓
๑. ที่ทําการปกครองอําเภอปากพนัง
๒. ที่ทําการปกครองอําเภอหัวไทร
กรมพัฒนาชุมชน มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๑ หนวยงาน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗๙,๒๐๐ บาท เบิกจาย
๗๙,๒๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๑. สํานักงานพัฒนาจังหวัดพัทลุง
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐บาท เบิกจาย ๑๔๐,๐๐๐ บาท
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๑. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี ๒๓ โครงการ งบประมาณ ๑๔๗,๕๒๕ บาท เบิกจาย ๑๑๕,๑๐๕ บาท
คิดเปนรอยละ ๗๖.๖๘
๑. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดพัทลุง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจาย ๓๐,๐๐๐ บาท
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
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๑. สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๘ หนวยงาน ๒๒ โครงการ
งบประมาณ ๑๑,๑๘๒,๐๐๐ บาท เบิกจาย ๑๙๕,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑.๗๔
๑. เทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร
๒. เทศบาลตําบลบางพระ อําเภอปากพนัง
๓. เทศบาลตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน
๔. องคการบริหารสวนตําบลนาพรุ อําเภอพระพรหม
๕. องคการบริหารสวนตําบลบางนบ อําเภอหัวไทร
๖. องคการบริหารสวนตําบลเขาพังไกร อําเภอหัวไทร
๗. องคการบริหารสวนตําบลบานเพิง อําเภอปากพนัง
๘. องคการบริหารสวนตําบลคลองแดน อําเภอระโนด
กิจกรรมที่คณะอนุพัฒนาอาชีพกําลังดําเนินการอยูคือการจัดทําแผนแมบทป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ไดมีการประชุ มที่ ศูน ยอํานวยการฯ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติวาใหคณะทํ างานจัดทํ าแผนแม บ ท
ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขณะนี้อยูระหวางการยกราง
นายรุจาธิตย สุชาโต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
- การเลี้ยงกุงโดนโจมตีมาหลายปแลว เมื่อปลายปที่แลวเริ่มเลี้ยงกุงไดในเขตน้ําจืดคือกุงขาวแตกุงในเขต
น้ําเค็มตายเรียบ
- หากสามารถนําหมอนไหมมาวิเคราะหกจ็ ะเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมที่ทํารายไดในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค การแกไข ผลสําเร็จการดําเนินงานสนองพระราชดําริ
และแผนงานงบประมาณ กปร.ป ๒๕๕๘ (ฝายเลขาอนุกรรมการประสานการดําเนินงานฯ )
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
กลาวรายงานผลการดําเนิน งานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ (งบ กปร.) ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. งบประมาณป ๒๕๕๗ ได รั บ จั ด สรร ๑๒,๑๖๗,๒๐๕ บาท ผลการดํ าเนิ น งาน ๙๕ %
ยังดํ าเนิ น การไม แลวเสร็จ กั นเหลื่อมป จํานวน ๗ รายการ ผลการดําเนิ นงานแลวเสร็จ จํานวน ๖ กิจกรรม
อีก ๑ กิจกรรม คือ โครงการจัดทํากลไกการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในการประสานงานสงเสริมอาชีพรายได
ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อยูระหวางการสงมอบงาน คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
สรุปในภาพรวมของเงินกันเหลื่อมป ๒๕๕๗ ทั้งหมดใน ๗ กิจกรรม สามารถดําเนินการแลว
เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘
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๒. งบประมาณป ๒๕๕๘ ไดรับอนุมัติงบประมาณจากสํานักงาน กปร.
- อนุ มั ติ ค รั้ งที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ จํ า นวน ๑๑.๔ ล านเศษ คื อ แผนงาน
อํานวยการและประสานการพั ฒ นาฯ กิจกรรมที่ดําเนินการคือ คาครุภัณฑ คาตอบแทน ใชสอยและคาวัสดุ
ค า จ า งชั่ ว คราว ค า ป อ งกั น และแก ไขป ญ หาไฟไหม ป า พรุ ค วนเคร็ ง และการฝ ก อบรม ทั ศ นศึ ก ษาดู งาน
ทุกกิจกรรมจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
- อนุมัติครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๕.๓ ลานเศษ มีจํานวน ๔ แผนงาน
๑. แผนงานอํานวยการและประสานการพัฒนาฯ ไดรับอนุมัติ ๕ กิจกรรม สําหรับกิจกรรม
ที่ ๒ ซอมแซมหองพักผูเขาอบรมหลังที่ ๑ คาดวาจะขอกันเหลื่อมป สวนกิจกรรมที่เหลือจะดําเนินการแลว
เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
๒. แผนงานพั ฒ นาอาชี พ ได รั บ อนุ มั ติ ๕ กิ จ กรรม สํ าหรั บ กิ จ กรรมที่ ๔ โครงการศึก ษา
ทดสอบการปลูกปาจากเพื่อฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง จํานวน ๑๕๐ ไร คาดวาจะขอกันเหลื่อมปเนื่องจากอายุ
สัญญาการขุดยกรองจะสิ้นสุดเดือนตุลาคมสวนกิจกรรมที่เหลือจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
๓. แผนงานพัฒนาสิ่งแวดลอม ไดรับอนุมัติ ๑ กิจกรรม คือจัดทําฝายตนน้ําในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จํานวน ๑๐ แหง อยูระหวางการสงมอบงานคาดวาจะเบิกจายไดหมดภายในเดือน
กันยายนนี้
๔. แผนงานแกไขปญหาไฟไหมปาพรุควนเคร็ง ไดรับอนุมัติ ๗ กิจกรรม สําหรับกิจกรรมที่ ๓
โครงการขุดแพรกเพื่อทําแนวปองกันไฟปาในเขตหามลาสัตวปาบอลอ ๒๓.๕ ก.ม. มีผลการดําเนินงาน ๓๐%
คงขอกันเหลื่อมป สวนกิจกรรมที่เหลือจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม

: ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ รางกรอบแผนงาน งบประมาณ กปร. ป ๒๕๕๙
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
กลาวถึงการขอตั้งงบประมาณ ป ๒๕๕๙ กอนที่จะสงแผนงานใหสํานักงาน กปร.พิจารณา
คณะอนุ กรรมการประสานการดํ า เนิ น งานโครงการฯ ตองใหความเห็ น ชอบโครงการตางๆ กอน สว นเรื่อง
งบประมาณจะอยูในดุลยพินิจของ สํานักงาน กปร. รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณ มีจํานวน ๕ แผนงาน
๑. แผนงานอํานวยการและประสานการพัฒนา มี ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑๓.๓ ลานเศษ
- กิจกรรมศูนยอํานวยการฯ
- ฝกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน เครือขายผูนําชุมชน
- โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
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-

๒. แผนงานพัฒนาแปลงทดสอบสาธิต มี ๑๓ กิจกรรม งบประมาณ ๒๕.๙ ลานเศษ
ระบบสงน้ําในแปลงทดสอบสาธิต
ระบบระบายน้ําในแปลงทดสอบสาธิต
ถนนลําเลียงโดยรอบแปลงทดสอบสาธิต
ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา สื่อสาร
ลานจอดรถยนต
โรงเก็บเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องเก็บผลผลิตทางการเกษตร
สะพานคนเดินขามไปพื้นที่สาธิตประมง
การทดสอบและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้ําชลประทานอยางมีประสิทธิภาพสําหรับสมโอพันธุทับทิมสยาม
ศูนยเรียนรูและแปลงสาธิตดานการประมง
โครงการแปลงทดสอบสาธิต ดานพืช ศูนยการเรียนรู โครงการฯ
จัดทํากลไกการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในการประสานงานสงเสริมอาชีพและรายไดในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
กิจกรรมจัดทําฟารมสาธิตการเลี้ยงแพะ สัตวปก และสงเสริมการเลี้ยงสัตวแกกลุมเกษตรกรในเขตพื้น ที่
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
๓. แผนงานพัฒนาอาชีพ มี ๙ กิจกรรม งบประมาณ ๒๑.๖ ลานเศษ
โครงการสงเสริมการปลูกขาวเพื่อบริโภคในเชิงพาณิชย
โครงการศึกษาทดลองปลูกปาจากเพื่อฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง
ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด เพื่อปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
โครงการเทคโนโลยีการจัดการสวนสมโอคุณภาพดวยวิธีชีวภาพ
โครงการ “ในน้ํามีปลา ในนามีขาวผสมผสานอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต”
โครงการสงเสริมชุมชนพึ่งตนเองและฟนฟูระบบนิเวศตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ท รั พ ยากรชุ ม ชนเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอาชี พ และสิ่ ง แวดล อ มของชุ ม ชนตํ า บล
นาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีฯ
โครงการพัฒนาอาชีพลดรายจายเพิ่มรายไดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผักสวนครัวในบอซีเมนตและ
พื้นดิน)
โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําเพื่อการสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตไรจาก
๔. แผนงานพัฒนาสิ่งแวดลอม มี ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๑.๖ ลานเศษ
จัดทําฝายตนน้ําในพื้นที่โครงการ
๕. แผนงานแกไขปญหาไฟไหมปาพรุควนเคร็ง มี ๑๓ กิจกรรม งบประมาณ ๒๕.๙ ลานเศษ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันควบคุมไฟปากองอํานวยการควบคุมไฟปา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนปองกันและควบคุมไฟปาชวงฤดูกาลไฟปาพื้นที่ปาพรุ
โครงการเพิ่ มประสิท ธิภ าพการจั ดการเชื้อเพลิงโดยวิธีการเผาตามกําหนดเพื่ อปองกัน และควบคุมไฟป า
ชวงกอนฤดูกาลไฟปาพื้นที่ปาพรุ
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- โครงการแกไขปญหาไฟไหมปาพรุควนเคร็งในพื้นที่โครงการฯ กิจกรรมโครงการปลูกฟนฟูสภาพปาอนุรักษ
ที่เสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกและไฟไหมในพื้นที่รับผิดชอบเขตหามลาสัตวปาบอลอ
- โครงการแกไขปญหาไฟไหมปาพรุควรเคร็งในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ กิจกรรมโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันการบุกรุกและควบคุมไฟปาพรุเขตหามลาสัตวปาบอลอ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนปองกันรักษาและควบคุมไฟปา
- โครงการขอคืนผืนปาพรุชุมน้ําทะเลนอยถวายแมของแผนดิน
- งานซอมแซมทํานบชั่วคราวรักษาระดับน้ําปาพรุ สนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกโครงการจัดหาน้ําบานเนินธัมมัง
- โครงการศึ กษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่ งแวดลอม (EIA) โครงการสํ ารวจออกแบบเพื่อรักษาระดับ น้ํ า
ที่เหมาะสมในการปองกันไฟไหมและรักษาความสมบูรณของระบบนิเวศปาพรุควนเคร็ง
- โครงการปฏิบัติการบินปองปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ปาพรุควนเคร็ง
- ศูนยสงเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
ขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการตางๆ ที่เสนอของบประมาณไปที่สํานักงาน กปร.
มีความเหมาะสมหรือไม และจะเพิ่มเติมอะไรบาง ใหสงภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มอบหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของพิจารณาโครงการที่ควรเพิ่มเติม เชนการรักษาพื้นที่การปลูก
ขาวเพื่อสงเสริมอาชีพใหชาวนามีความมั่นคง การเพิ่มโรงสีขาวไปยังจุดตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกอําเภอ
นายประสิทธิ์ ชรินานนท ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๕
หนวยงานที่ของบประมาณจากสํานักงาน กปร. ตองรีบดําเนินการจัดทําประมาณการ หากสง
ชาจะไมสอดคลองกับฤดูกาลที่จะดําเนินการ มอบผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ กําหนดวันสงประมาณการ
หากหนวยงานใดสงชากวากําหนดใหตัดออก
รองผูวาผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
สอบถามเกี่ยวกับแผนงานของนายอําเภอในเขตพื้นที่ลุมน้ําปากพนังมีบางหรือไม
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
งบปกติ แ ต ล ะหน ว ยงานจะทราบแล ว แต ห ากมี ต กหล น ก็ ส ามารถเสนอขอผ า น กปร.ได
สวนในกระบวนการหากจะเสนอของบประมาณเพิ่มเติมใหขอภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้
รองผูวาผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหสงเสริมทั้งระบบครบวงจร โดยใหกระจายพื้นที่โดยเฉพาะ
เรื่องขาว เพิ่มเรื่องการตลาด เปนตน สวนหนวยงานอื่นมีหรือไม
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
ทางกรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช ไดขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลาดตระเวรปองกันการบุกรุก
พื้นที่ปาพรุ
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นายประจักษ ชางเรือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีฯ เขต ๓
เห็ น ด ว ยกั บ โครงการที่ ๑๑ หน า ที่ ๔ (ในเอกสารประกอบการประชุ ม ) เรื่ อ งโครงการ
แปลงทดสอบสาธิต ดานพืช ศูนยเรียนรูโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ วามีความชัดเจนจะไดเปนแหลง
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูของเกษตรกรหรือบุคคลที่สนใจเขามาศึกษาดูงาน และเปนประโยชนกับสถานศึกษา
เปนอยางสูงจะไดนํานักเรียนเขามาศึกษาดูงานที่ครบวงจร
นายประสิทธิ์ ชรินานนท ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๕
เนื่องจากสภาพพื้นที่ดังกลาวเปนแปลงทดลองสาธิต หากทดลองแลวสามารถดําเนินการได
ก็จะมีศูนยเรียนรูเกิดขึ้น แตจากการเก็บตัวอยางดินไปทดสอบสภาพดิน บางจุดไมเหมาะที่จะทําการเกษตร
คงตองมีการปรับเปลี่ยน แตทางศูนยอํานวยการฯ จะพยายามผลักดันใหเกิดโครงการนี้ใหได
นายรุจาธิตย สุชาโต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
- หากจะนําอินทผาลัมมาทดลองปลูกในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง หากไดผลจะเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหม
- ควรมีโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อลดสารพิษในเลือดของคนลุมน้ําปากพนังที่เกิน ๘๔%
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
อยากให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาโครงการที่ ๑๑ หน า ที่ ๔ เรื่ อ งโครงการแปลงทดสอบสาธิ ต
ดานพื ช ศู นยเรียนรูโครงการพั ฒ นาพื้ นที่ ลุมน้ําปากพนังฯ มี ๔ กิจกรรม คือ การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ อ
ซีเมนต การปลูกแกวมังกร การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกไมผล (สมโอพันธุทับทิมสยาม) ซึ่งเปนกิจกรรม
ในเปาหมายที่จะดําเนินการอยูแลว สวนการปลูกอินทผาลัมจะรับขอเสนอนํามาเพิ่มเติม หนวยงานที่รับผิดชอบ
จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม
นางสาววิริยา ประจิมพันธุ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
สําหรับอินทผาลัม จะนําไปปรึกษาผูอํานวยการกรมวิชาการเกษตรแลวจะแจงใหทราบ
นายประจักษ ชางเรือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีฯ เขต ๓
กล าวขอบคุ ณ กรมประมงที่ ขุ ด บ อ เลี้ ย งปลาให โรงเรี ย น เนื่ อ งจากต น ทุ น อาหารกลางวั น
ไมเพียงพอจึงไดใชประโยชนจากบอเลี้ยงปลามาจนถึงทุกวันนี้
รองผูวาผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มอบใหทางโรงเรียนเสนอโครงการมา อาจเปนโครงการพระราชดําริที่แปลกใหม และอยาก
ให โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ าปากพนั งเน น การพั ฒ นาให เหมื อนกั บ ศู น ย ศึ กษาหว ยฮองไครเพื่ อ สนองแนว
พระราชดําริ และเพื่อใหพี่นองประชาชนอยูดีกินดี
นายรุจาธิตย สุชาโต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
เพื่อใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น เกี่ยวกับการใชเครื่องจักรเครื่องมือในโรงสีขาว ควรมีการใหความรู
เกี่ยวกับวิธีการใชงาน และการบํารุงรักษาที่ถูกตอง
นางสาวสุภาวดี พัฒนกิจ แทน สหกรณจังหวัดนครศรีฯ
สํานักงานสหกรณ จังหวัดไดป ระเมินเด็กในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังโดยเฉพาะตนแบบโรงเรียน
การสหกรณ โรงเรียนหัวไทร โรงเรียนบานชะอวด แตละโรงเรียนมีเด็กนักเรียนรวม ๑,๐๐๐ คนเศษ ตองขอ
งบประมาณในการสนับ สนุน การปรับ ทัศนคติในการพั ฒ นาอาชีพตามแนวพระราชดําริ เพื่อพัฒ นากิจกรรม
สหกรณ ร ะหว า งโรงเรี ย นเชื่ อ มโยงไปถึ งผู ป กครอง ซึ่งจะทํ าให ก ารพั ฒ นาอาชี พ ยั่ งยืน มากขึ้น ขอโรงเรีย น
ละ ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนการนํารองกอน จํานวน ๒ โรงเรียน
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นายประสิทธิ์ ชรินานนท ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๕
กิจกรรมที่จะเพิ่มเติมใหแจงที่ฝายเลขาคณะอนุกรรมการฯ สวนกิจกรรมทางดานการประมง
นาสนใจมากเนื่องจากมีประโยชนตอเด็กนักเรียนในลุมน้ําปากพนัง
นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผูอ ํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
ตอนนี้ทาง อบต.และทางโรงเรียนไดทําหนังสือมาขอพันธุสัตวน้ําเพื่อจะลงในบอสาธารณะ
หากจะขอทั้ ง ๓๐๐ โรงเรี ย นอาจใช วิ ธี ซื้ อ แจกโดยให ท างจั งหวั ด ดํ าเนิ น การส ว นทางศู น ย พั ฒ นาประมง
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ยินดีใหความรวมมือแตเนื่องจากพันธุปลามีนอยอาจไมเพียงพอ และผลิตไมทัน
นายรุจาธิตย สุชาโต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
พบหอยใบไม ที่ เกาะกระ อํ าเภอปากพนั ง จังหวัด นครศรีฯ เป น ครั้งแรก สมเด็ จ พระเทพ
รัต นราชสุด าฯ พระราชทานชื่ อวา หอยบุษราคัม หากสามารถนํ ามาเลี้ยงเพื่ อสาธิตหรือนํ ามาคน ควาต อไป
นาจะเปนจุดสนใจใหเปนแหลงทองเที่ยวตอไปได
รองผูวาผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
- หนวยงานที่จะของบประมาณ กปร.เพิ่มเติม ใหทําแผนงานโครงการมาสงอยางชาวันจันทรที่ ๒๑ กันยายนนี้
ดังนั้นขอใหที่ประชุมอนุมัติในหลักการกอน
- สอบถามเรื่องกุงแมน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังวาทําไมรสชาดเปลี่ยนไป จะทําอยางไรไดบางมีการสงเสริมบาง
หรือไม
นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผูอ ํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
กุ งก ามกรามหากเลี้ ย งในบ อ ดิ น จะเลี้ ย งยาก ในป ห น าจะลงกุ งก ามกราม จากเชี ย รใหญ
ไปการะเกด แบบธรรมชาติ
นายรุจาธิตย สุชาโต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
ระยะเวลาในการเลี้ยงกุงกามกรามใชเวลา ๘ เดือน และตองแยกเพศกอน เนื่องจากตัวเมีย
จะดุกินตัวผูหมด ดังนั้นตองแปลงใหเปนเพศเดียวกัน
นายณรงค แกวเฉย แทน ปศุสัตวจังหวัดนครศรีฯ
เกี่ยวกับงบประมาณสํานักงาน กปร. ทางปศุสัตวจังหวัดไดขอสนับสนุนงบประมาณผานทาง
ฝายเลขาฯ เรียบรอยแลว กิจกรรมที่ดํ าเนิน การในแปลงสาธิต คือ การพั ฒ นาปลูกพื ชอาหารสัตว ส งเสริม
การเลี้ยงแพะเพื่อสรางรายได และการทดสอบสาธิตการเลี้ยงสัตวปก ในพื้นที่ ๗.๕ ไร
นายประจักษ ชางเรือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีฯ เขต ๓
ทุกประเด็นที่กลาวมามีประโยชนมากสําหรับโรงเรียนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปเกี่ยวของ
ซึ่งตรงกับแนวพระราชดําริทั้งหมด ขอสนับสนุนและขอบคุณหนวยงานที่ไดใหความชวยเหลือ และอยากให
ดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป
พ.ต.ท.อเนชา ตาวัน แทน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒
ในสวนของ ตชด. มีการลาดตระเวนในปาพรุควนเคร็ง ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการ สว.สว.
อํ า เภอชะอวด และโครงการสร า งจิ ต สํ านึ ก สํ าหรับ โรงเรี ย นที่ จ ะยกฐานะเป น โรงเรี ย น ตชด. อาจมี การ
ขอสนับสนุนงบประมาณบางในสวนที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
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นายประสิทธิ์ ชรินานนท ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๕
การดํ าเนิ น การเกี่ย วกับ โรงเรีย น ตชด. ยกฐานะ ป น้ีห รือป ห น า เนื่องจากทางชลประทาน
มีโครงการจัดหาน้ําใหกับโรงเรียน ตชด. ดวย
นางสาวสุจิรา ลัดดาอาชชวะ แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีฯ
จากการประชุมครั้งที่ผานมา ที่ประชุมมีมติมอบหมายให อบจ. จัดซื้อเรือตัดวัชพืช ซึ่งไดบรรจุ
เขาแผน ๓ ป แตปนี้ยังไมไดรับงบประมาณ อยากใหสํานักงาน กปร. ชวยเหลือดานงบประมาณกอนไดหรือไม
นายประสิทธิ์ ชรินานนท ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๕
เกี่ ย วกั บ เรื อ ตั ด วั ช พื ช หากของบประมาณไม ทั น ให ข อจากสํ า นั ก งาน กปร. ได เป น กรณี
เพิ่มเติมเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณดานครุภัณฑ
พ.ท.บวรเลิศชัย ยามา แทน ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๔
จากการติดตามไปดูพื้นที่ตางๆ อยากใหทุกฝายรวมกันบูรณาการเกี่ยวกับการขุดบอเลี้ยงปลา
ให กั บ โรงเรี ย นเพื่ อ โครงการอาหารกลางวั น ขอให ก รมชลประทานขุ ด บ อ หรื อ ฝายให โ รงเรี ย นมากขึ้ น
ขอสนับสนุนกรมประมงเพื่อนําพันธุปลาไปปลอยและขอไซดใหญพรอมอาหารที่เหมาะสม เนื่องจากโรงเรียน
ไมมีศักยภาพดูแล หรืออาจขอใชเครื่องจักรเครื่องมือจากทหารและชลประทานสนับสนุนน้ํามัน เปนตน
นายรุจาธิตย สุชาโต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
เรื่องการขุดบอน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ เนื่องจากเปนดินเค็มจึงควรขุดบอใหลึกกวาพื้นบอ
ปกติแลวสูบน้ําทิ้งในชวงฤดูมรสุม จะทําใหน้ําในบอจืดเร็วกวาปกติ
นายประสิทธิ์ ชรินานนท ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๕
ฝากอาจารย เรื่ อ งขุ ด บ อ หากทางโรงเรี ย นมี พื้ น ที่ ม ากต อ งการทํ าแก ม ลิ งหรื อ สระเก็ บ น้ํ า
ขนาดใหญทางชลประทานยินดีเขาไปสํารวจออกแบบ ของบประมาณ และเขาไปดําเนินการให สวนการสราง
ฝายจะเลือกพื้นที่ตองเลือกภูมิประเทศที่เหมาะสม
นางพิณทิพย แทนบุญ ปลัดอาวุโสอําเภอปากพนัง
นําเสนอโครงการที่เกินขีดความสามารถของอําเภอจํานวน ๒ โครงการ คือ
- โครงการปองกันและรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ และสัตวน้ําบริเวณเกาะกระ ซึ่งไดหารือ
กับศูนยวิจัยทางทะเลและชายฝงวาจะมีการปองกันและรักษาระบบนิเวศและพันธุสัตวน้ําที่หายากบริเวณ
เกาะกระซึ่งอยูกลางทะเล ไดอยางไร
- โครงการฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมฝงแมน้ําปากพนังตามแนวพระราชดําริ
นายประสิทธิ์ ชรินานนท ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๕
การนําเสนอโครงการหากชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ชัดเจน จะพิจารณาไดงายขึ้น
นางศุภัคจีรา นาคแกว ผูแทนสํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีฯ
ทําอยางไรใหศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง สามารถกลับมาดําเนินการเกี่ยวกับการทอผาได
เหมือนเดิม
นายประสิทธิ์ ชรินานนท ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๕
ศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมังยังคงดําเนินการตามปกติ ราคาผาทอผืนละประมาณ ๒ แสนบาท
มีหนวยงานของทหารดูแลรับผิดชอบและขับเคลื่อนอยู ซึ่งการทอผาเปนอาชีพหลักของชาวบาน ผาที่ทอเสร็จ
แลวจะถูกสงไปยังศูนยศิลปาชีพ
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นายศุภชัย อักษรวงศ หัวหนาฝายขยายผลศูนยอํานวยการฯ
ชี้แจงเรื่องการทอผาวาเปนการรับวัตถุดิบมาแปรรูปเกิดเปนรายไดของชุมชนและสงกลับไปยัง
ศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง และเมื่อไมมีวัตถุดิบชาวบานจะไปรวมกลุม หรือทําสวนตัวที่บาน
ศูนยทอผาที่หยุดดําเนินการไป คือ บานคงคาลอม ดําเนินการโดยองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาเหตุที่หยุดดําเนินการยังไมทราบแนชัด
นายชนาธิป อินทวงศ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครศรีฯ
เรื่องผ า ของศู น ย ศิล ปาชีพ เนิ น ธัมมัง ยั งดํ าเนิ น การอยางต อเนื่ องและส งไปขาย ใชสําหรับ
ชุดแตงกายของโขนเรื่องรามเกียรติ์
รองผูวาผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เพื่ อ ให โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ดํ า เนิ น การไปตามกรอบที่ ว างไว ขออนุ มั ติ
ในหลักการแผนงานที่เสนอ รวมถึงโครงการเพิ่มเติมที่หารือในที่ประชุม และใหจัดสงขอมูลโครงการใหฝายเลขาฯ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนนี้
มอบฝายเลขาฯ ทําหนังสือไปยังสํานักงานพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขอขอมูล
ยอนหลัง (ที่มีอยูแลว) จปฐ. / กชช.๒ค. และใหหนวยงานประสานเชื่อมโยงงานกันนอกรอบดวย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามเสนอ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร.ป ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ไมมี)

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
(นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต)
ผูจดรายงานการประชุม
ผูชวยเลขานุการ

