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รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 

 ครั้งท่ี   ๒/๒๕๕๘  

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘    เวลา  ๑๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุม ๒ ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

                                                        ------------------------------------------ 

ผูมาประชุม  
๑.   นายสมาน  แสงสอาด  ประธานอนุกรรมการ 
 รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แทน ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
๒. นายประสทิธิ์  ชรินานนท รองประธานอนกุรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี๑๕ 
แทน รองอธิบดีกรมชลประทาน 

๓.  นางสาวสุจิรา  ลัดดาอาชชวะ อนุกรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม ๕ 
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีฯ 

๔.  พ.ท.บวรเลิศชัย ยามา อนุกรรมการ 
 นายทหารปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
 แทน ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคท่ี ๔ 
๕. พ.ต.ท.อเนชา  ตาวัน อนุกรรมการ 
 ผบ.รอย กก.ตชด.๔๒ 
 แทน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๒ 
๖. วาท่ี พ.ต.อ.สมศักดิ์  แกวมณี อนุกรรมการ 
 ผกก.สภ.ปากพนงั 
 แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีฯ 
๗. นายประสิทธิ์  ชรินานนท อนุกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕  
๘.  นายณัฐวุฒิ  จุลสงค อนุกรรมการ 

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ   
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑   

๙. นางสาววิริยา  ประจิมพันธุ อนุกรรมการ 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  

 แทน  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๗  
๑๐.นายเศวตฉัตร  บุญม่ิง อนุกรรมการ 
 นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ  

แทน  ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๕ 
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๑๑.นายศุภชัย  พัฒภูมิ อนุกรรมการ 
 เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 
 แทน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๑๒ (นศ.) 
๑2. นายเกียรติศักดิ์  นารีเลิศ อนุกรรมการ  
 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช     
๑๓ นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก อนุกรรมการ  
 ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
 แทน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช   
๑๔. นายณรงค  แกวเฉย อนุกรรมการ 
 นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
 แทน ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๑๕. นายอรินทร  สุขสวัสดิ ์ อนุกรรมการ 
 นายชางชลประทานอาวุโส 
 แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีฯ    
๑๖.นายเสรีย  แปนคง อนุกรรมการ 
 เกษตรจังหวดันครศรีธรรมราช 
๑๗. นางสาวสุภาวดี  พัฒนกิจ อนุกรรมการ 
 ผูอํานวยการกลุมจัดตั้ง (นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ) 
 แทน สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช    
๑๘. นางวิภา  สุขเอก  อนุกรรมการ 
 นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ   

แทน  ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช    
๑๙. นายวสิษฐพล  สุรัติรางคกุล อนุกรรมการ 
 เจาพนักงานปาไมอาวุโส 
 แทน  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีฯ 
๒๐. นายสมเจน  รักขประเสริฐ อนุกรรมการ 
 นักวิชาการขนสงชํานาญการ 
 แทน ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 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  
 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 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 
 นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ 
 แทน เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช     
๒๙. นายชนาธิป  อินทวงศ อนุกรรมการ 
 นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
 แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครศรีฯ 
๓๐.นายรุจาธิตย  สชุาโต อนุกรรมการ 
 รองประธานหอการคาจังหวัดนครศรีฯ  
 แทน  ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีฯ 
๓๑. นายรุจาธิตย  สุชาโต อนุกรรมการ  
 ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
 แทน  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
๓๒. นายชัยฤทธิ์  ฤทธิมนตรี อนุกรรมการ 
 อุปนายกสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดนครศรีฯ. 
 แทน นายกสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดนครศรีฯ 
๓๓.นางสาวญาณิศา  พวงพวา อนุกรรมการ 
 ปลัดอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 แทน  นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
๓๔. นางพิณทิพย  แทนบุญ อนุกรรมการ  
 ปลัดอาวุโสอําเภอปากพนัง 
 แทน นายอําเภอปากพนัง 
๓๕.นายกิตติพงศ  ชุมม่ิง 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 
 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
 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 

   ผูอํานวยการศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ  
๔๘.นางสาวราตรี  สันตจิตร อนุกรรมการและ                  
 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ ผูชวยเลขานุการ 
 ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๔๙. นางสาวเสาวลักษณ  ศรีน้ําทอง อนุกรรมการและ
 นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ผูชวยเลขานุการ 
 แทน ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕๐. นายอดิศร  เฉลิมวรรณ อนุกรรมการและ 
 เจาหนาท่ีธุรการ  ผูชวยเลขานุการ 
 แทน ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผูไมมาประชุม 
๑. หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 
๒. ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนท่ี ๒ ติดราชการ   

 ๒. ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีฯ ติดราชการ 
 ๓. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 
 ๔. ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 
 ๕. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ  
 ๖. ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 
 ๗. นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ติดราชการ 
 ๘. ผูแทนจังหวัดพัทลุง ติดราชการ  

ผูเขารวมประชุม 
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) : ประธานท่ีประชุมกลาวตอนรับ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน และดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจงท่ีประชุมทราบ  (ไมมี)  

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ (ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสาน การ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง) 

นายชูชาติ  รักจิตร  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ   

    สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  ไดแจงใหคณะกรรมการพิจารณา (ราง) รายงาน
การประชุม โดยฝายเลขาฯ ไดแจงใหคณะอนุกรรมการสามารถดาวโหลดน (ราง) รายงานการประชุมไดท่ี       
เว็ปไซดของศูนยอํานวยการฯ http://www.pncenter.com ไปแลว  หากคณะกรรมการมีการแกไขขอใหแจง
ท่ีประชุมทราบหรือประสานฝายเลขาฯ ศูนยอํานวยการฯ ไดหลังจากการประชุม 

 

มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา  

 ๓.๑  ผลการสํารวจฐานขอมูล จปฐ. เพ่ือการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง  (เพ่ิมเติมให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง ๑๓ อําเภอ ) (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

นางศุภัคจีรา  นาคแกว  ผูแทนสํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีฯ  
  กลาวถึง ผลการสํารวจขอขอมูล (จปฐ.) ป ๒๕๕๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๐ อําเภอ คือ 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอเชียรใหญ  อําเภอชะอวด อําเภอปากพนั ง อําเภอพระพรหม               
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอจุฬาภรณ  อําเภอรอนพิบูลย  อําเภอลานสกา  และอําเภอระโนดจังหวัดสงขลา  
ชวงอายุประชากร 

- ประชากรสวนมากมีอายุ ๒๖ - ๔๙ ป รองลงมามีอายุ มากกวา ๖๐ ป จะเห็นวามีจํานวน
ผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ จะตองเตรียมแผนรองรับผูสูงอายุ 
อาชีพ 

- ประเภทของอาชีพท่ีพบมากท่ีสุดคือ อาชีพรับจางท่ัวไป รองลงมาคืออาชีพเกษตร ทําสวน 
รายได 

- พบวาคนลุมน้ําปากพนังมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป อยูท่ี ๖๘,๖๕๒  บาท อําเภอท่ีรายได
เฉลี่ยสูงสุดคืออําเภอเมืองนครศรีธรรมราช รายไดเฉลี่ยตอคนตอป ๘๑,๕๕๔ บาท ต่ําสุดอยูท่ีอําเภอปากพนัง
รายไดเฉลี่ยตอคนตอป ๕๘,๘๔๕ บาท 
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สรุปผลสํารวจท่ีผานเกณฑสูงสุดและต่ําสุด 
๑. สุขภาพ (สุขภาพและอนามัยท่ีดี) มี ๗ ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดท่ีผานเกณฑมากท่ีสุดคือ 
   -  เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
คิดเปนรอยละ ๙๙.๙๕ 
ตัวชี้วัดท่ีผานเกณฑนอยท่ีสุด 

 -  เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือนติดตอกันคิดเปนรอยละ ๙๓.๐๒  
๓. ท่ีอยูอาศัย (มีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) มี ๘ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดท่ีผานเกณฑมากท่ีสุด 

- ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินคิดเปนรอยละ ๙๙.๗๖ 
ตัวชี้วัดท่ีไมผานเกณฑมากท่ีสุด 

- ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ คิดเปนรอยละ ๙๘.๗๓ 
๔. การศึกษา (มีการศึกษาท่ีเหมาะสม ) มี ๕ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดท่ีผานเกณฑมากท่ีสุด 

- เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป รอยละ ๙๙.๘๗ 
ตัวชี้วัดท่ีไมผานเกณฑมากท่ีสุด 

- เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ท่ีไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา  ไดรับการฝกอบรม
อาชีพคิดเปนรอยละ ๖๙.๖๕ 
๕. รายได (มีงานทําและมีรายไดกาวหนา) มี ๔ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดท่ีผานเกณฑมากท่ีสุดคือ 

- คนในครัวเรือนท่ีมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทตอป รอยละ ๙๘.๓๔ 
ตัวชี้วัดท่ีไมผานเกณฑมากท่ีสุด 

- คนท่ีอายุมากกวา ๖๐ ปเต็มข้ึนไปมีอาชีพและรายไดคิดเปนรอยละ ๙๐.๗๐  
๖. คานิยม (ประพฤติดีมีคุณธรรม) มี ๖ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดท่ีผานเกณฑมากท่ีสุดคือ 

- คนสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน ชุมชน หรือภาครัฐ รอยละ ๙๙.๙๖     
ตัวชี้วัดท่ีไมผานเกณฑมากท่ีสุดคือ 

- คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ ๙๐.๒๔ 
ท่ีกลาวมาเปนโดยสรุปของขอมูล จปฐ. ป ๒๕๕๘ 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 
 จากขอมูล จปฐ. อยากทราบวาจากขอมูลท่ีกลาวมาท้ังหมด สามารถวิเคราะหไดหรือไม      
วาจะใหคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการฯ ดําเนินการเรื่องใดบาง 
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นางศุภัคจีรา  นาคแกว  ผูแทนสํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีฯ 
(เพ่ิมเติม) จากการสํารวจขอมูล จปฐ.ป ๒๕๕๘ กระบวนการคือเม่ือไดขอมูลแลว จะสรุปเปนภาพรวม      
ของหมูบานมี ๓ ระดับคือระดับกาวหนา  ระดับปานกลาง และระดับลาหลัง  และนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห  
เพ่ือจัดทําแผนชุมชนดึงตัวท่ีมีปญหามากท่ีสุดไปจัดทําแผนเพ่ือแกไขปญหาในชุมชนแตละชุมชนตามลําดับ 

นายประสทิธิ์ ชรินานนท  ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕   
  ควรนําขอมูล จปฐ. ในปท่ีผานมาเปรียบเทียบกันในแตละป แลวนํามาวิเคราะหเก่ียวกับปญหา
วาเกิดจากอะไร อยากทราบวามีขอมูลของปท่ีผานมาหรือไม 

นางศุภัคจีรา  นาคแกว  ผูแทนสํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีฯ 
  ขอมูล จปฐ.ของปท่ีผานมา อยูท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแลว รับผิดชอบโดยหนวยงาน
สารสนเทศซ่ึงไดวิเคราะหเปรียบเทียบในแตละปและมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 

นายประจักษ  ชางเรือ  ผอ.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครศรีฯ เขต ๓ 
  เก่ียวกับการศึกษาท่ีกลาววาคนนครศรีธรรมราชมีการศึกษาท่ีเหมาะสม มี ๕ ตังชี้วัดเปนขอมูล
ท่ีตัวเลขตรงกันกับหนวยงานตนสังกัดมีอยู และขอชื่นชมในขอมูลท่ีตรงกันกับกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงกําลัง
เครงครัดนโยบาย ดานอาชีพ ฝกทักษะตั้งแตประถมเพ่ือจะไดตอยอดเปนการตอบสนองปญหา แนวทางท่ีกําลัง
ดําเนินการอยูนั้น สอดคลองกับฐานขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 
  ฝากเปนการบาน ท้ั ง ๑๓ อําเภอใหวิเคราะหวามีวิธีการในการดําเนินการดานตางๆ     
อยางไรบาง แลวสรุปใหคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานฯ ทราบเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ตอไปการประชุมคราวหนาใหเปนหัวขอสืบเนื่องจากการประชุม 
 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

  ๓.๒ แนวทางการรักษาพ้ืนท่ีปลูกขาวในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง (สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช) 
นายเสรี  แปนคง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  กลาวถึงแนวทางการรักษาพ้ืนท่ีการปลูกขาวในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการกระตุนสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรโดยใชงบประมาณ  
ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว ในพ้ืนท่ี ๙๐๐ ไร และสนับสนุน
เครื่องสีขาว ขนาดกลาง ๑ เครื่องและขนาดเล็ก ๘ เครื่อง ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือใหเกษตรกรปลูกขาว
แลวบริโภคขาวของตนเอง 
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 ปพ.ศ. ๒๕๕๘ มีการขับเคลื่อนใหเกษตรกรชาวนามีการเพาะปลูกขาวในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 
โดยดําเนินการดังนี้ 

๑. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวเล็บนกปตตานี ปทุมธานี ๑ สังขหยด  พ้ืนท่ี ๒,๔๒๔ ไร 
๒. สนับสนุนเครื่องสีขาวขนาดเล็ก ๘ เครื่อง เพ่ือบริโภคเองและจําหนาย 
๓. มีการปรับปรุงแหลงน้ํา โดยขุดลอกคลองสงน้ําในพ้ืนท่ีตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร     

ตําบลควนเคร็ง อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๔. บูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ดําเนินการสงเสริม

การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ (นาขาว) เพ่ือถายทอดความรู ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตขาว 
 ป พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รวมบูรณาการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ ในพ้ืนท่ีตําบลปาระกํา อําเภอปากพนังและศูนยวิจัยขาว
นครศรีธรรมราช  มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว พ้ืนท่ีเพาะปลูก ๔๐๐ ไร ใหแกกลุมเกษตรกรโรงสีขาวชุมชน 
ปาระกําดวย นอกจากนั้น สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดกอสราง        
โรงเก็บเมล็ดพันธุขาว โรงเรือนและติดตั้งเครื่องฆามอดไขมอด จํานวน ๒ จุด  

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

  พ้ืนท่ีในการปลูกขาวจะสามารถรักษาไวไดหรือไม  เนื่องจากกระแสยางพารากับปาลมกําลังมาแรง 

นายรุจาธิตย  สุชาโต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 

 กลาววาในปนี้เปนโอกาสดีของเกษตรกรเนื่องจากเราทราบขอมูลตัวเลขน้ํา ของภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคอีสาน แลววาไมพอจะทํานาปรัง ดังนั้นในปนี้ควรสงเสริมใหทํานาปรังใหมากท่ีสุด   

นายสุรจิตร  ฤทธิภักดี  ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช 

                    พันธุขาวพ้ืนเมืองในภาคใต มีจํานวน ๑๖๐ กวาสายพันธุ ความหอมของพันธุขาวพ้ืนเมือง    
จะไมคอยมี  สิ่งท่ีทําใหขาดแรงจูงใจในการทํานาขาวคือ ราคาขาวขาวคอนขางถูก ยกเวนขาวปทุมธานี ๑ ราคา 
๑๐,๓๐๐ บาท  สวนขาวขาวปกติ (กข) ประมาณ ๖,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท เปนสิ่งท่ีจะตองแกไขตอไป           

 นายประสทิธิ์  ชรนิานนท    ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕ 

 รายงานสถานการณท้ังประเทศ เนื่องจากไดเขาประชุมกับสํานักงานเขตท่ัวประเทศ ไดรับ
ขอมูลของสถานการณน้ํา ไดประชาสัมพันธเรื่องสถานการณน้ําวาจะเขาฤดูแลง ภาคเหนือ ภาคกลาง        
ภาคอีสาน แนวโนมคืองดทํานาปรัง ภาคใตสถานการณน้ําดีท่ีสุด ควรสงเสริมเกษตรกรใหเพ่ิมพ้ืนท่ีทํานาขาว 
และชวยกันใชน้ําอยางประหยัด ซ่ึงการประปาสวนภูมิภาคและการประปานครหลวงจะไดรับผลกระทบ      
จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวย  
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 
 สอบถามทางเกษตรจังหวัดวาพ้ืนท่ีสงเสริมในการทํานาขาวมีท้ังหมดก่ีไร 
นายเสรี  แปนคง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 พ้ืนท่ีทํานาขาวมีท้ังหมดประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร ปญหาคือทําอยางไรจะสามารถรักษาพ้ืนท่ี   
ในการทํานาไวไมใหลดลง  สวนการเพ่ิมพ้ืนท่ีคงยาก 
นายรุจาธิตย  สุชาโต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
 ควรมีการวางแผนสงเสริมการปลูกขาวใหเพ่ิมมากข้ึน และควรศึกษาการทําน้ําบาดาลมาใช
และศึกษาวิธีนําน้ําฝนมาเติมน้ําบาดาลดวย  
นายประสทิธิ์  ชรินานนท    ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕ 
 ตามเปาหมายกําหนดเพียง ๓,๐๐๐ ไร แตกลุมเกษตรกรไสหมากสามารถรวมกลุมได   
๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ไร และแปลงของนายกสมาคมโรงสีอีก ๑๐,๐๐๐ ไรเศษ  ควรขยายเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ       
กรมชลประทานไดจัดเตรียมเครื่องสูบน้ําเต็มท่ีเพ่ือสงเสริมเกษตรกรในการทํานา 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 
 ควรตั้งเปาไว หากกลุมใดสามารถดํารงไวซ่ึงการปลูกขาวได ก็ใหเขาไปสงเสริมตามกลุม      
โดยการเพ่ิมโรงสี  อาจของบพัฒนาจังหวัดในการสงเสริม  และควรสงเสริมการปลูกขาวทุกอําเภอ  
นายเสรี  แปนคง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 พ้ืนท่ีปลูกขาวในลุมน้ําปากพนังเฉพาะท่ีมาข้ึนทะเบียนไวประมาณ ๒ แสน ๙ หม่ืนไร  
นายรุจาธิตย  สุชาโต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
 การรวบรวมแปลงใหญควรมีเจาของจํานวนมาก เพ่ือใหเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนและมีการ
กระจายรายได 
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 
 การประชุมคราวหนาจะใหเปนวาระการติดตามวาจะดํารงไวอยางไรเรื่องการปลูกขาว 
นางวิมลพร  ไวยนิภี   กรมควบคุมมลพิษ 
 อยากทราบขอมูลเก่ียวกับการใชปริมาณปุย ยาฆาแมลง และสารปราบศัตรูพืช 
นายรุจาธิตย  สุชาโต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
 ขอมูลดังกลาวเม่ือ ๔ ปท่ีแลว มีตัวอยางท่ีกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากประชากรในพ้ืนท่ี  
ลุมน้ําปากพนังมีสารพิษ (ยาฆาแมลง) อยูในเลือดเกินมาตรฐาน ๘๐ % ควรสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 
ในแปลงสาธิตดวย 
นางศุภัคจิรา  นาคแกว  พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ขอมูลของขาวเม่ือ ๒ เดือนท่ีผานมากระทรวงมหาดไทยไดจัดงานโอทอปโดยกรมการพัฒนา
ชุมชนไดนํากลุมตาง ๆ ท่ีผลิตสินคาจากขาวของจังหวัดนครศรีฯ คือกลุมนาขาวแซมดิน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ไดรับรางวัลในการประกวด KBO เปนท่ี ๑ ระดับประเทศ อยากใหสํานักงาน กปร. เขาไปสนับสนุนใหเปน
เครื่อขายในเขตของโครงการพระราชดําริ  อยากทราบวาจะนําเขาแผนทันหรือไม 
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นายชูชาติ  รักจิตร  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 
 เรื่องแผนงานและโครงการจะอยูในวาระท่ี ๕ ยินดีจะเพ่ิมเติมให 
 
มติท่ีประชุม   : ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๔.๑  ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค การแกไข ผลสําเร็จการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมฯ (ฝายเลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ)  
นางวิมลพร  ไวยนิภี   กรมควบคุมมลพิษ  
  นํ า เสน อความ ก า วห น า  ป ญ ห า อุป ส รรค  ก ารแก ไข  ผลสํ า เร็ จ ก ารดํ า เนิ น งาน                  
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ ความกาวหนาและการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของตามมติท่ีประชุม
ของคณะอนุกรรมการฯ และคณะทํางานฯ มีรายละเอียดดังนี ้

๑. รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟู
นิเวศลุมน้ําปากพนังป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ฝายเลขาฯ ไดจัดทําซีดีเพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงาน
ในเว็ปไซด และจัดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรียบรอยแลว 

๒. ติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟู
นิเวศลุมน้ําปากพนังป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง  ตามมติท่ีประชุม ขณะนี้อยูระหวางการประสานงาน
หนวยงานใหจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน  เพ่ือใหฝายเลขาฯ นําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน        
เพ่ือเผยแพรตอไป   

๓. จัดทําปฏิทินข้ันตอนกระบวนการจัดทําแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง   
ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติใหคณะทํางานกลับไปทบทวนยุทธศาสตรท่ีจะจัดทําตอไป ซ่ึงคณะทํางาน   
จะจัดประชุมระดมความคิดเห็นอีกครัง้ในเดือนพฤศจิกายน  

๔. จากมติท่ีประชุมขอใหหนวยงานกําหนดความเรงดวนของแผนงานภายใตยุทธศาสตร    
และกําหนดยุทธศาสตรความเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการอันดับแรกเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน
มากข้ึน ขณะนี้อยูระหวางการประสานใหจัดสงกับฝายเลขาฯ 
 เนื่องจากแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ กําลังจะ   
สิ้นสุดลง จึงไดยกรางกรอบแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ อยูระหวาง   
การประสานงานกับคณะทํางานเพ่ือใหจัดสงแผนการดําเนินงานใหกับฝายเลขาฯ ตอไป 

๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําปากพนังในชวงท่ีมีการบริหารจัดการ เปด - ปด
ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิในชวงปลายปหรือชวงตนฤดูฝน กรมควบคุมมลพิษและสํานักงาน
ชลประทานท่ี ๑๕ ไดเก็บตัวอยางน้ําในแมน้ํ าปากพนังกอนเปดประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ            
จํานวน ๑๒ สถานี ในชวงเดือนสิงหาคม ขณะนี้อยูระหวางการวิเคราะหขอมูลคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายนนี ้
 
 
 

 ปญหาอุปสรรค  

๑. ไมไดรับการจัดสรร/จัดสรรงบประมาณแบบจํากัด 
๒. กิจกรรมไมตอเนื่อง 
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๓. การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร 
๔. การประชาสัมพันธ/ความรวมมือ ยังไมครอบคลุม 
๕. การบูรณาการระหวางหนวยงานยังไมเพียงพอ 
๖. ภัยธรรมชาติ 
๗. การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ 

แนวทางการแกไข  

๑. หนวยงานหลักควรขอจัดสรรงบประมาณ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป/จัดสรรงบประมาณ           
ใหกิจกรรมท่ีสําคัญเพ่ือใหการดําเนินงานตอเนื่อง 
๒. ประชาสัมพันธผานผูนําชุมชน 
๓. เสริมสรางศักยภาพ จิตสํานึก และสรางเครือขาย 
๔. ประสานความรวมมือในการกําหนดเปาหมายรวมกันระหวางหนวยงาน 
๕. ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีดานการบังคับใชกฎหมาย 

 งบประมาณประจําปงบประมาณ 2558 ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศ ลุมน้ํา    
ปากพนัง ป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  งบประมาณตามแผน  ๑๗๓ ลานบาท  ไดรับ   ๑๕๕  ลานบาท  เพ่ิมเติม  ๒.๘  แสนบาท 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  งบประมาณตามแผน    ๔๑ ลานบาท  ไดรับ      ๑  แสนบาท  เพ่ิมเติม  ๒๕   ลานบาท 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  งบประมาณตามแผน    ๖๘ ลานบาท  ไดรับ    ๓๗   ลานบาท  เพ่ิมเติม   ๒   แสนบาท 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  งบประมาณตามแผน    ๑๐ ลานบาท  ไดรับ    ๔.๕  ลานบาท  เพ่ิมเติม  ๑.๒  ลานบาท 

 แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ 2558 ภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ํา
ปากพนัง ป 2557 - 2559 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  ตามแผนฯ   ๒๔  โครงการ   ดําเนินการไป  ๑๕  โครงการ  เพ่ิมเติม   ๑  โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ตามแผนฯ   ๑๓  โครงการ   ดําเนินการไป    ๑  โครงการ  เพ่ิมเติม   ๕  โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ตามแผนฯ     ๕  โครงการ   ดําเนินการไป    ๓  โครงการ  เพ่ิมเติม   ๒  โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  ตามแผนฯ     ๙  โครงการ   ดําเนินการไป    ๖  โครงการ  เพ่ิมเติม   ๘  โครงการ 

ผลสําเร็จของการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยาง
เปนระบบแผนงานดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลูกฟนฟูระบบนิเวศปาพร ุ๑,๐๐๐ ไร  
 
 
 
 
 
 
แผนงานดานการปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
- จัดทําแนวกันไฟในพ้ืนท่ีปาพรุ ๒๐ กม. และปาตนน้ํา ๓๙ กม.  
- ควบคุม เฝาระวังการใชทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ๙ ครั้ง  
- กอสรางเข่ือนปองกัน 
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- การกัดเซาะชายฝง ม. ๒, ๓, ๗ และ ๘ ตําบลหนาสตน 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ สนับสนุนวิธีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ํา ในลุมน้ําอยางบูรณาการ อนุรักษ     
และย่ังยืน  
แผนดานการฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา  
- ปรับปรุง/พัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว - ดินกรดเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ๒,๐๐๐ ไร  
- ปรับปรุงนาขาว นาราง นากุงราง และพ้ืนท่ีรกรางเพ่ือการปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ จํานวน ๕,๗๐๑ ไร  
-   ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน ๕๖๓,๑๓๗ ไร  
- จัดระบบอนุรักษดินและน้ํา ๖,๙๒๐,๗๓๘ ไร 
แผนดานการปองกันทรัพยากรดินและน้ํา  
-   ปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ กลา  
- สาธิตการใชปุยพืชสด ๑,๕๐๐ ไร  
-   เฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค ๓ อําเภอ  
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคน    
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 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ : เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของ   ทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพ่ือบริหาร
จัดการแบบบูรณาการเชิงรุก     
แผนการบริหารจัดการ  

-   โครงการพัฒนาเครือขาย ทสม. (๗๐ คน)  
-   โครงการฝกอบรมเยาวชนพ่ีเลี้ยงหลักสูตรการจัดการกระบวนคายเยาวชน (๔๓ คน)  
- โครงการสรางฝายมีชีวิตเนื่องในวันสิ่งแวดลอมไทย (๑๓๐ คน)  
- โครงการสรางเครือขายแกไขปญหา 
- ไฟปาและหมอกควัน (๒๐๐ คน)  
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มติท่ีประชุม   :   ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 ๔.๒  ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค การไข ผลสําเร็จการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอาชีพฯ (ฝายเลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ) 
นายเกียรติศักดิ์  นารีเลิศ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
  สรุปโครงการและงบประมาณการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดประจําปงบประมาณ     
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 ตามแผนงานปกติประจํ าป  จํ านวน ๒๐ หน วยงาน  ๔๙  โครงการ  งบประมาณ 

๑๐๖,๔๔๒,๔๑๑ บาท  เบิกจาย ๙๑,๗๗๙,๐๑๘  คิดเปนรอยละ ๘๖.๒๒ 
๓. งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด จํานวน ๗ หนวยงาน  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.   งบประมาณตามแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  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.  ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
๒.  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังลาง  
๓.  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําปากพนังบน  
๔.  โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 
๕.  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ  
๖.  โครงการชลประทานพัทลุง 
๗.  สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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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.  ศูนยพัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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.  ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวท่ี ๘ 
๕.  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต 
๖.  ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี  
กรมพัฒนาท่ีดิน มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๓ หนวยงาน  ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๓๓,๒๙๐,๔๗๙ บาท 
เบิกจาย ๓๐,๘๙๗,๔๘๗ บาท คิดเปนรอยละ ๙๒.๘๑ 
๑. สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช 
๒. สถานีพัฒนาท่ีดินพัทลุง 
๓. สถานีพัฒนาท่ีดินสงขลา 
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  
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม มีหนวยงานรวมดําเนินการ ๒ หนวยงาน ๗ โครงการ   งบประมาณ 
๕๓๖,๓๒๐ บาท เบิกจาย ๕๓๖,๑๓๑ บาท  คิดเปนรอยละ ๙๙.๙๖ 
๑. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพัทลุง 
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 เบกิจาย 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. ท่ีทําการปกครองอําเภอปากพนัง 
๒. ท่ีทําการปกครองอําเภอหัวไทร 
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 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจาย ๓๐,๐๐๐ บาท 
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
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๑. สํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเพ่ือการเกษตร 
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  
 กิจกรรมท่ีคณะอนุพัฒนาอาชีพกําลังดําเนินการอยูคือการจัดทําแผนแมบทป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ไดมีการประชุมท่ีศูนยอํานวยการฯ เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติวาใหคณะทํางานจัดทําแผนแมบท      
ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขณะนี้อยูระหวางการยกราง 
นายรุจาธิตย  สุชาโต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
- การเลี้ยงกุงโดนโจมตีมาหลายปแลว  เม่ือปลายปท่ีแลวเริ่มเลี้ยงกุงไดในเขตน้ําจืดคือกุงขาวแตกุงในเขต
น้ําเค็มตายเรียบ 
-   หากสามารถนําหมอนไหมมาวิเคราะหก็จะเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมท่ีทํารายไดในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 
 
มติท่ีประชุม    :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๓  ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค การแกไข ผลสําเร็จการดําเนินงานสนองพระราชดําริ
และแผนงานงบประมาณ กปร.ป ๒๕๕๘ (ฝายเลขาอนุกรรมการประสานการดําเนินงานฯ ) 
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ  
  กลาวรายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (งบ กปร.) ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

๑. งบประมาณป ๒๕๕๗ ไดรับจัดสรร ๑๒,๑๖๗,๒๐๕ บาท ผลการดําเนินงาน ๙๕ %       
ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ กันเหลื่อมปจํานวน ๗ รายการ  ผลการดําเนินงานแลวเสร็จจํานวน ๖ กิจกรรม     
อีก ๑ กิจกรรม คือ โครงการจัดทํากลไกการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของในการประสานงานสงเสริมอาชีพรายได
ในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง อยูระหวางการสงมอบงาน คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ 

 สรุปในภาพรวมของเงินกันเหลื่อมป ๒๕๕๗ ท้ังหมดใน ๗ กิจกรรม สามารถดําเนินการแลว
เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
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๒. งบประมาณป ๒๕๕๘ ไดรับอนุมัติงบประมาณจากสํานักงาน กปร.  
- อนุมัติครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑.๔ ลานเศษ คือแผนงาน

อํานวยการและประสานการพัฒนาฯ กิจกรรมท่ีดําเนินการคือ คาครุภัณฑ คาตอบแทน ใชสอยและคาวัสดุ 
คาจางชั่วคราว คาปองกันและแกไขปญหาไฟไหมปาพรุควนเคร็ง และการฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน           
ทุกกิจกรรมจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ 

- อนุมัติครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๕.๓ ลานเศษ มีจํานวน ๔ แผนงาน 
๑. แผนงานอํานวยการและประสานการพัฒนาฯ ไดรับอนุมัติ ๕ กิจกรรม  สําหรับกิจกรรม    

ท่ี ๒ ซอมแซมหองพักผูเขาอบรมหลังท่ี ๑ คาดวาจะขอกันเหลื่อมป สวนกิจกรรมท่ีเหลือจะดําเนินการแลว
เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ 

๒.  แผนงานพัฒนาอาชีพ ไดรับอนุมัติ ๕ กิจกรรม สําหรับกิจกรรมท่ี ๔ โครงการศึกษา     
ทดสอบการปลูกปาจากเพ่ือฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง จํานวน ๑๕๐ ไร คาดวาจะขอกันเหลื่อมปเนื่องจากอายุ
สัญญาการขุดยกรองจะสิ้นสุดเดือนตุลาคมสวนกิจกรรมท่ีเหลือจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ 

๓.  แผนงานพัฒนาสิ่งแวดลอม ไดรับอนุมัติ ๑ กิจกรรม คือจัดทําฝายตนน้ําในพ้ืนท่ีโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง จํานวน ๑๐ แหง อยูระหวางการสงมอบงานคาดวาจะเบิกจายไดหมดภายในเดือน
กันยายนนี ้

๔.  แผนงานแกไขปญหาไฟไหมปาพรุควนเคร็ง ไดรับอนุมัติ ๗ กิจกรรม สําหรับกิจกรรมท่ี ๓ 
โครงการขุดแพรกเพ่ือทําแนวปองกันไฟปาในเขตหามลาสัตวปาบอลอ ๒๓.๕ ก.ม. มีผลการดําเนินงาน ๓๐%  
คงขอกันเหลื่อมป สวนกิจกรรมท่ีเหลือจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนนี ้

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  รางกรอบแผนงาน งบประมาณ กปร. ป ๒๕๕๙ 
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ  
  กลาวถึงการขอตั้งงบประมาณ ป ๒๕๕๙ กอนท่ีจะสงแผนงานใหสํานักงาน กปร.พิจารณา 
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการฯ ตองใหความเห็นชอบโครงการตางๆ กอน สวนเรื่อง
งบประมาณจะอยูในดุลยพินิจของ สํานักงาน กปร. รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณ มีจํานวน ๕ แผนงาน 

๑. แผนงานอํานวยการและประสานการพัฒนา มี ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑๓.๓ ลานเศษ 
- กิจกรรมศูนยอํานวยการฯ 
- ฝกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน เครือขายผูนําชุมชน 
- โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
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๒. แผนงานพัฒนาแปลงทดสอบสาธิต มี ๑๓ กิจกรรม งบประมาณ ๒๕.๙ ลานเศษ 
- ระบบสงน้ําในแปลงทดสอบสาธิต 
- ระบบระบายน้ําในแปลงทดสอบสาธิต 
- ถนนลําเลียงโดยรอบแปลงทดสอบสาธิต 
- ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา สื่อสาร 
- ลานจอดรถยนต 
- โรงเก็บเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
- สะพานคนเดินขามไปพ้ืนท่ีสาธิตประมง 
- การทดสอบและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้ําชลประทานอยางมีประสิทธิภาพสําหรับสมโอพันธุทับทิมสยาม 
- ศูนยเรียนรูและแปลงสาธิตดานการประมง 
- โครงการแปลงทดสอบสาธิต ดานพืช ศูนยการเรียนรู โครงการฯ 
- จัดทํากลไกการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของในการประสานงานสงเสริมอาชีพและรายไดในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 
- กิจกรรมจัดทําฟารมสาธิตการเลี้ยงแพะ สัตวปก และสงเสริมการเลี้ยงสัตวแกกลุมเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี
 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 

๓. แผนงานพัฒนาอาชีพ มี ๙ กิจกรรม งบประมาณ ๒๑.๖ ลานเศษ 
-  โครงการสงเสริมการปลูกขาวเพ่ือบริโภคในเชิงพาณิชย 
-  โครงการศึกษาทดลองปลูกปาจากเพ่ือฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนัง 
-  ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด  เพ่ือปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 
-  โครงการเทคโนโลยีการจัดการสวนสมโอคุณภาพดวยวิธีชีวภาพ 
-  โครงการ  “ในน้ํามีปลา ในนามีขาวผสมผสานอาชีพเพ่ือคุณภาพชีวิต” 
-  โครงการสงเสริมชุมชนพ่ึงตนเองและฟนฟูระบบนิเวศตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีทรัพยากรชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดลอมของชุมชนตําบล           
  นาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีฯ 
-  โครงการพัฒนาอาชีพลดรายจายเพ่ิมรายไดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผักสวนครัวในบอซีเมนตและ
  พ้ืนดิน) 
-  โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําเพ่ือการสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตไรจาก 

๔. แผนงานพัฒนาสิ่งแวดลอม มี ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๑.๖ ลานเศษ 
-  จัดทําฝายตนน้ําในพ้ืนท่ีโครงการ                                                                                                       

๕. แผนงานแกไขปญหาไฟไหมปาพรุควนเคร็ง   มี ๑๓ กิจกรรม งบประมาณ ๒๕.๙ ลานเศษ 
-  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันควบคุมไฟปากองอํานวยการควบคุมไฟปา 
-  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลาดตระเวนปองกันและควบคุมไฟปาชวงฤดูกาลไฟปาพ้ืนท่ีปาพรุ 
-  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเชื้อเพลิงโดยวิธีการเผาตามกําหนดเพ่ือปองกันและควบคุมไฟปา      
  ชวงกอนฤดูกาลไฟปาพ้ืนท่ีปาพรุ 
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-  โครงการแกไขปญหาไฟไหมปาพรุควนเคร็งในพ้ืนท่ีโครงการฯ กิจกรรมโครงการปลูกฟนฟูสภาพปาอนุรักษ  
  ท่ีเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกและไฟไหมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเขตหามลาสัตวปาบอลอ 
-  โครงการแกไขปญหาไฟไหมปาพรุควรเคร็งในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ กิจกรรมโครงการ
  เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันการบุกรุกและควบคุมไฟปาพรุเขตหามลาสัตวปาบอลอ 
-  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลาดตระเวนปองกันรักษาและควบคุมไฟปา 
-  โครงการขอคืนผืนปาพรุชุมน้ําทะเลนอยถวายแมของแผนดิน 
-  งานซอมแซมทํานบชั่วคราวรักษาระดับน้ําปาพรุ สนับสนุนพ้ืนท่ีเพาะปลูกโครงการจัดหาน้ําบานเนินธัมมัง 
-  โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการสํารวจออกแบบเพ่ือรักษาระดับน้ํา      
  ท่ีเหมาะสมในการปองกันไฟไหมและรักษาความสมบูรณของระบบนิเวศปาพรุควนเคร็ง 
-  โครงการปฏิบัติการบินปองปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีปาพรุควนเคร็ง 
-  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 

    ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการตางๆ ท่ีเสนอของบประมาณไปท่ีสํานักงาน กปร.       
มีความเหมาะสมหรือไม และจะเพ่ิมเติมอะไรบาง ใหสงภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 
  มอบหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของพิจารณาโครงการท่ีควรเพ่ิมเติม เชนการรักษาพ้ืนท่ีการปลูก
ขาวเพ่ือสงเสริมอาชีพใหชาวนามีความม่ันคง  การเพ่ิมโรงสีขาวไปยังจุดตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกอําเภอ 
นายประสทิธิ์  ชรินานนท  ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕ 
  หนวยงานท่ีของบประมาณจากสํานักงาน กปร. ตองรีบดําเนินการจัดทําประมาณการ หากสง
ชาจะไมสอดคลองกับฤดูกาลท่ีจะดําเนินการ มอบผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ กําหนดวันสงประมาณการ 
หากหนวยงานใดสงชากวากําหนดใหตัดออก 
รองผูวาผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 
  สอบถามเก่ียวกับแผนงานของนายอําเภอในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังมีบางหรือไม 
นายชูชาติ รักจิตร  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ  
  งบปกติแตละหนวยงานจะทราบแลวแตหากมีตกหลนก็สามารถเสนอขอผาน กปร.ได       
สวนในกระบวนการหากจะเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมใหขอภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ 
รองผูวาผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหสงเสริมท้ังระบบครบวงจร  โดยใหกระจายพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ
เรื่องขาว เพ่ิมเรื่องการตลาด  เปนตน สวนหนวยงานอ่ืนมีหรือไม 
นายชูชาติ รักจิตร  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 
 ทางกรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช ไดขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับการลาดตระเวรปองกันการบุกรุก
พ้ืนท่ีปาพรุ 
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นายประจักษ  ชางเรือ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครศรีฯ เขต ๓ 
 เห็นดวยกับโครงการท่ี ๑๑ หนาท่ี ๔ (ในเอกสารประกอบการประชุม) เรื่องโครงการ      
แปลงทดสอบสาธิต ดานพืช ศูนยเรียนรูโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ วามีความชัดเจนจะไดเปนแหลง
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูของเกษตรกรหรือบุคคลท่ีสนใจเขามาศึกษาดูงาน และเปนประโยชนกับสถานศึกษา
เปนอยางสูงจะไดนํานักเรียนเขามาศึกษาดูงานท่ีครบวงจร 
นายประสิทธิ์  ชรินานนท  ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕ 
 เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีดังกลาวเปนแปลงทดลองสาธิต   หากทดลองแลวสามารถดําเนินการได  
ก็จะมีศูนยเรียนรูเกิดข้ึน  แตจากการเก็บตัวอยางดินไปทดสอบสภาพดิน บางจุดไมเหมาะท่ีจะทําการเกษตร   
คงตองมีการปรับเปลี่ยน แตทางศูนยอํานวยการฯ จะพยายามผลักดันใหเกิดโครงการนี้ใหได 
นายรุจาธิตย  สุชาโต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
-  หากจะนําอินทผาลัมมาทดลองปลูกในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง หากไดผลจะเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหม 
-  ควรมีโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพ่ือลดสารพิษในเลือดของคนลุมน้ําปากพนังท่ีเกิน ๘๔%  
นายชูชาติ รักจิตร  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ  
 อยากใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการท่ี ๑๑ หนาท่ี ๔  เรื่องโครงการแปลงทดสอบสาธิต     
ดานพืช ศูนยเรียนรูโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ มี ๔ กิจกรรม คือ การปลูกมะนาวนอกฤดูในบอ
ซีเมนต การปลูกแกวมังกร การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกไมผล (สมโอพันธุทับทิมสยาม) ซ่ึงเปนกิจกรรม 
ในเปาหมายท่ีจะดําเนินการอยูแลว สวนการปลูกอินทผาลัมจะรับขอเสนอนํามาเพ่ิมเติม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
จะชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม 
นางสาววิริยา  ประจิมพันธุ  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
 สําหรับอินทผาลัม จะนําไปปรึกษาผูอํานวยการกรมวิชาการเกษตรแลวจะแจงใหทราบ 
นายประจักษ  ชางเรือ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครศรีฯ เขต ๓ 
 กลาวขอบคุณกรมประมงท่ีขุดบอเลี้ยงปลาใหโรงเรียน เนื่องจากตนทุนอาหารกลางวัน       
ไมเพียงพอจึงไดใชประโยชนจากบอเลี้ยงปลามาจนถึงทุกวันนี้ 
รองผูวาผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 
 มอบใหทางโรงเรียนเสนอโครงการมา อาจเปนโครงการพระราชดําริท่ีแปลกใหม และอยาก 
ใหโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังเนนการพัฒนาใหเหมือนกับศูนยศึกษาหวยฮองไครเพ่ือสนองแนว
พระราชดําริ และเพ่ือใหพ่ีนองประชาชนอยูดีกินดี 
นายรุจาธิตย  สุชาโต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
 เพ่ือใหสมบูรณแบบยิ่งข้ึน เก่ียวกับการใชเครื่องจักรเครื่องมือในโรงสีขาว ควรมีการใหความรู
เก่ียวกับวิธีการใชงาน และการบํารุงรักษาท่ีถูกตอง 
นางสาวสุภาวดี  พัฒนกิจ แทน สหกรณจังหวัดนครศรีฯ 
 สํานักงานสหกรณจังหวัดไดประเมินเด็กในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังโดยเฉพาะตนแบบโรงเรียน  
การสหกรณ โรงเรียนหัวไทร โรงเรียนบานชะอวด  แตละโรงเรียนมีเด็กนักเรียนรวม ๑,๐๐๐ คนเศษ ตองขอ
งบประมาณในการสนับสนุนการปรับทัศนคติในการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดําริ เพ่ือพัฒนากิจกรรม
สหกรณระหวางโรงเรียนเชื่อมโยงไปถึงผูปกครอง ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาอาชีพยั่งยืนมากข้ึน ขอโรงเรียน       
ละ ๙๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเปนการนํารองกอน จํานวน ๒ โรงเรียน 
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นายประสทิธิ์  ชรินานนท  ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕ 
 กิจกรรมท่ีจะเพ่ิมเติมใหแจงท่ีฝายเลขาคณะอนุกรรมการฯ สวนกิจกรรมทางดานการประมง
นาสนใจมากเนื่องจากมีประโยชนตอเด็กนักเรียนในลุมน้ําปากพนัง 
นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
 ตอนนี้ทาง อบต.และทางโรงเรียนไดทําหนังสือมาขอพันธุสัตวน้ําเพ่ือจะลงในบอสาธารณะ 
หากจะขอท้ัง ๓๐๐ โรงเรียนอาจใชวิธี ซ้ือแจกโดยใหทางจังหวัดดําเนินการสวนทางศูนยพัฒนาประมง        
พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ยินดีใหความรวมมือแตเนื่องจากพันธุปลามีนอยอาจไมเพียงพอ และผลิตไมทัน 
นายรุจาธิตย  สุชาโต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 

 พบหอยใบไมท่ีเกาะกระ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ เปนครั้งแรก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ พระราชทานชื่อวา หอยบุษราคัม หากสามารถนํามาเลี้ยงเพ่ือสาธิตหรือนํามาคนควาตอไป   
นาจะเปนจุดสนใจใหเปนแหลงทองเท่ียวตอไปได 
รองผูวาผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 
- หนวยงานท่ีจะของบประมาณ กปร.เพ่ิมเติม ใหทําแผนงานโครงการมาสงอยางชาวันจันทรท่ี ๒๑ กันยายนนี้  
 ดังนั้นขอใหท่ีประชุมอนุมัติในหลักการกอน 
- สอบถามเรื่องกุงแมน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังวาทําไมรสชาดเปลี่ยนไป จะทําอยางไรไดบางมีการสงเสริมบาง
 หรือไม 
นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 

 กุงกามกรามหากเลี้ยงในบอดินจะเลี้ยงยาก ในปหนาจะลงกุงกามกราม จากเชียรใหญ        
ไปการะเกด แบบธรรมชาติ 
นายรุจาธิตย  สุชาโต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 

 ระยะเวลาในการเลี้ยงกุงกามกรามใชเวลา ๘ เดือน และตองแยกเพศกอน เนื่องจากตัวเมีย   
จะดุกินตัวผูหมด ดังนั้นตองแปลงใหเปนเพศเดียวกัน 
นายณรงค  แกวเฉย  แทน ปศุสัตวจังหวัดนครศรีฯ 

 เก่ียวกับงบประมาณสํานักงาน กปร. ทางปศุสัตวจังหวัดไดขอสนับสนุนงบประมาณผานทาง
ฝายเลขาฯ เรียบรอยแลว กิจกรรมท่ีดําเนินการในแปลงสาธิต คือ การพัฒนาปลูกพืชอาหารสัตว  สงเสริม   
การเลี้ยงแพะเพ่ือสรางรายได และการทดสอบสาธิตการเลี้ยงสัตวปก ในพ้ืนท่ี ๗.๕ ไร 
นายประจักษ  ชางเรือ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนครศรีฯ เขต ๓ 

 ทุกประเด็นท่ีกลาวมามีประโยชนมากสําหรับโรงเรียนท่ีมีเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปเก่ียวของ  
ซ่ึงตรงกับแนวพระราชดําริท้ังหมด  ขอสนับสนุนและขอบคุณหนวยงานท่ีไดใหความชวยเหลือ และอยากให
ดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป 
พ.ต.ท.อเนชา  ตาวัน  แทน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๒ 
 ในสวนของ ตชด. มีการลาดตระเวนในปาพรุควนเคร็ง ดําเนินการเก่ียวกับโครงการ สว.สว. 
อําเภอชะอวด และโครงการสรางจิตสํานึก  สําหรับโรงเรียนท่ีจะยกฐานะเปนโรงเรียน ตชด. อาจมีการ        
ขอสนับสนุนงบประมาณบางในสวนท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
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นายประสทิธิ์  ชรินานนท  ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕ 
 การดําเนินการเก่ียวกับโรงเรียน ตชด. ยกฐานะ ปนี้หรือปหนา เนื่องจากทางชลประทาน      
มีโครงการจัดหาน้ําใหกับโรงเรียน ตชด. ดวย 
นางสาวสุจิรา  ลัดดาอาชชวะ  แทน นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครศรีฯ 
 จากการประชุมครั้งท่ีผานมา ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให อบจ. จัดซ้ือเรือตัดวัชพืช ซ่ึงไดบรรจุ
เขาแผน ๓ ป แตปนี้ยังไมไดรับงบประมาณ อยากใหสํานักงาน กปร. ชวยเหลือดานงบประมาณกอนไดหรือไม  
นายประสิทธิ์  ชรินานนท  ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕ 
 เก่ียวกับเรือตัดวัชพืช หากของบประมาณไมทัน ใหขอจากสํานักงาน กปร. ไดเปนกรณี
เพ่ิมเติมเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณดานครุภัณฑ 
พ.ท.บวรเลิศชัย  ยามา แทน ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคท่ี ๔ 
 จากการติดตามไปดูพ้ืนท่ีตางๆ อยากใหทุกฝายรวมกันบูรณาการเก่ียวกับการขุดบอเลี้ยงปลา
ให กับโรงเรียนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน ขอใหกรมชลประทานขุดบอหรือฝายใหโรงเรียนมากข้ึน            
ขอสนับสนุนกรมประมงเพ่ือนําพันธุปลาไปปลอยและขอไซดใหญพรอมอาหารท่ีเหมาะสม  เนื่องจากโรงเรียน 
ไมมีศักยภาพดูแล หรืออาจขอใชเครื่องจักรเครื่องมือจากทหารและชลประทานสนับสนุนน้ํามัน เปนตน 
นายรุจาธิตย  สุชาโต  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
 เรื่องการขุดบอน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ เนื่องจากเปนดินเค็มจึงควรขุดบอใหลึกกวาพ้ืนบอ
ปกติแลวสูบน้ําท้ิงในชวงฤดูมรสุม จะทําใหน้ําในบอจืดเร็วกวาปกติ 
นายประสทิธิ์  ชรินานนท  ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕ 
 ฝากอาจารยเรื่องขุดบอหากทางโรงเรียนมีพ้ืนท่ีมากตองการทําแกมลิงหรือสระเก็บน้ํา     
ขนาดใหญทางชลประทานยินดีเขาไปสํารวจออกแบบ ของบประมาณ และเขาไปดําเนินการให สวนการสราง
ฝายจะเลือกพ้ืนท่ีตองเลือกภูมิประเทศท่ีเหมาะสม  
นางพิณทิพย  แทนบุญ  ปลัดอาวุโสอําเภอปากพนัง 
นําเสนอโครงการท่ีเกินขีดความสามารถของอําเภอจํานวน ๒ โครงการ คือ  
- โครงการปองกันและรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ และสัตวน้ําบริเวณเกาะกระ  ซ่ึงไดหารือ   
 กับศูนยวิจัยทางทะเลและชายฝงวาจะมีการปองกันและรักษาระบบนิเวศและพันธุสัตวน้ําท่ีหายากบริเวณ
 เกาะกระซ่ึงอยูกลางทะเล ไดอยางไร  
-   โครงการฟนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมฝงแมน้ําปากพนังตามแนวพระราชดําริ 
นายประสทิธิ์  ชรินานนท  ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕ 

 การนําเสนอโครงการหากชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีชัดเจน จะพิจารณาไดงายข้ึน 
นางศุภัคจีรา  นาคแกว  ผูแทนสํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีฯ 

 ทําอยางไรใหศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง สามารถกลับมาดําเนินการเก่ียวกับการทอผาได
เหมือนเดิม 
นายประสทิธิ์  ชรินานนท  ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๕ 

 ศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมังยังคงดําเนินการตามปกติ  ราคาผาทอผืนละประมาณ ๒ แสนบาท  
มีหนวยงานของทหารดูแลรับผิดชอบและขับเคลื่อนอยู ซ่ึงการทอผาเปนอาชีพหลักของชาวบาน ผาท่ีทอเสร็จ
แลวจะถูกสงไปยังศูนยศิลปาชีพ 
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นายศุภชัย  อักษรวงศ  หัวหนาฝายขยายผลศูนยอํานวยการฯ 
 ชี้แจงเรื่องการทอผาวาเปนการรับวัตถุดิบมาแปรรูปเกิดเปนรายไดของชุมชนและสงกลับไปยัง

ศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง  และเม่ือไมมีวัตถุดิบชาวบานจะไปรวมกลุม หรือทําสวนตัวท่ีบาน 
 ศูนยทอผาท่ีหยุดดําเนินการไป คือ บานคงคาลอม ดําเนินการโดยองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช  สาเหตุท่ีหยุดดําเนินการยังไมทราบแนชัด 
นายชนาธิป  อินทวงศ แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครศรีฯ 

 เรื่องผาของศูนยศิลปาชีพเนินธัมมัง ยังดําเนินการอยางตอเนื่องและสงไปขาย ใชสําหรับ     
ชุดแตงกายของโขนเรื่องรามเกียรติ์ 
รองผูวาผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 เพ่ือใหโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังดําเนินการไปตามกรอบท่ีวางไว  ขออนุมัต ิ         
ในหลักการแผนงานท่ีเสนอ รวมถึงโครงการเพ่ิมเติมท่ีหารือในท่ีประชุม และใหจัดสงขอมูลโครงการใหฝายเลขาฯ 
ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายนนี้  

 มอบฝายเลขาฯ ทําหนังสือไปยังสํานักงานพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือขอขอมูล 
ยอนหลัง (ท่ีมีอยูแลว) จปฐ. / กชช.๒ค. และใหหนวยงานประสานเชื่อมโยงงานกันนอกรอบดวย  

 
มติท่ีประชุม    :  ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการตามเสนอ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสาํนักงาน กปร.ป ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ไมมี) 

เลิกประชุม เวลา   ๑๒.๓๐  น.    

                               

                                                       (นายเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต)  
             ผูจดรายงานการประชุม                                                         

   ผูชวยเลขานุการ     
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