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 รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ครั้งท่ี   3/2553 

วันอังคารท่ี   7  กันยายน  2553  เวลา  09.30-12.00  น. 
ณ หองประชมุ 2 ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ

 
ผูมาประชุม  
 
1. ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                       ประธานอนุกรรมการ 
 (นายธีระ  มินทราศักดิ์ )    
2. รองแมทัพภาคท่ี 4 ท่ีไดรับมอบหมาย รองประธานอนุกรรมการ 
 (พ.อ.พงษเทพ  ประกอบศุขราษฎร) (แทน) 
3. รองอธิบดีกรมชลประทาน ท่ีไดรับมอบหมาย                                                  รองประธานอนุกรรมการ 
 (นายอนุวัฒน  หิรัญประดิษฐ)  (แทน) 
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีฯ อนุกรรมการ 
 (นายละมาย  เสนขวัญแกว)  (แทน) 
5. ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคท่ี 4 อนุกรรมการ 
 (พ.อ.พงษเทพ  ประกอบศุขราษฎร) (แทน) 
6. ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42 อนุกรรมการ 
 (ร.ต.อ.กองพงศ   ทองสุข)  (แทน) 
7. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (พ.ต.ท.ประภาส  รอดเกล้ียง)  (แทน) 
8. ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 15 อนุกรรมการ 
 (นายสิริวิชญ  กล่ินภักดี)  (แทน) 
9. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาท่ีดนิเขต 11 อนุกรรมการ 
 (นายชุมพล  คงอินทร) 
10. ผูอํานวยการสํานักวจิัยและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 7 อนุกรรมการ  
 (นางฐาปนยี  ทองบุญ)  (แทน) 
11. ผูอํานวยการสํานักบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษท่ี 5 อนุกรรมการ 
 (นายอราม  ศรีปรางค)  (แทน) 
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12. ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 อนุกรรมการ 
 (นายยรรยง  เลขาธิวัตร)   
13. ผูอํานวยการสวนบริหารจดัการทรัพยากรปาชายเลนท่ี 2 อนุกรรมการ 
 (นายสมไชย  เกาเอ้ียน)  (แทน) 
14. หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางสวรักษ  คณะทอง)  (แทน) 
15. เกษตรและสหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสุชม  สุขวิไล)  
16. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นางอัจฉรีย  วฒุิสุทธิเมธาวี)  (แทน) 
17. ปศุสัตวจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายบุญสง  รัตนพร)  (แทน)   
18. ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายยรรยง  โกศลกาญจน)  (แทน)    
19. เกษตรจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายวินยั  ขวญัแกว) (แทน) 
20. สหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายทรงชัย  เมนะสูตร)  
21. ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายวรชาติ  ศรีเปารยะ)   
22. สํานักงานการขนสงทางนํ้าท่ี 4 สาขานครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางดวงพร  ธาราเนตร)  (แทน) 
23. พาณิชยจังหวดันครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นางสาววรพรรณ  เขมะไชยเวช)  (แทน) 
24. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายจีระศักดิ์  ฤทธิเดช)  (แทน)  
25. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครศรีฯ เขต 3 อนุกรรมการ 
 (นายอรุณ  ศรีวรรณชาติ ) (แทน) 
26. นายแพทยสาธารณสุขจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายนุกูล  เพชรธนะ) (แทน) 
26. อุตสาหกรรมจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายเตมีย  สังขแกว ) 
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27. เจาพนกังานท่ีดินจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายมณเฑียร  หัสนันท)   
28. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายทวีศักดิ์  รอดแกว) (แทน) 
29. ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายวิชิต  เพชรยอด)   
30. ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายรุจาธิตย  สุชาโต)   
31. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ อนุกรรมการ 
 (นายรุจาธิตย  สุชาโต)  (แทน) 
32. นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายสุรสิทธ์ิ  ณ นคร)  (แทน) 
33. นายอําเภอปากพนัง  อนุกรรมการ 
 (นายวิศาล  เพชรคง) 
34. นายอําเภอเชียรใหญ  อนุกรรมการ 
 (นายธํารง  เขมะรัตน) 
35. นายอําเภอหวัไทร   อนุกรรมการ 
 (นายทินกร  มุสิกวัตร)   
36. นายอําเภอชะอวด   อนุกรรมการ 
 (นายไพศาล  บุญลอม ) 
37. นายอําเภอเฉลิมพระเกยีรติ อนุกรรมการ 
 (นายธวัชชัย  แทเท่ียง) 
38. นายอําเภอรอนพิบูลย อนุกรรมการ 
 (นางสาวจนิตนา  ราชูภิมล) (แทน)  
39. นายอําเภอจฬุาภรณ  อนุกรรมการ 
 (นายอนวัตร  ศุภศรี)   
40. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ อนุกรรมการ 
 (นายโกวิทย  เพงวาณิชย)   
41. ผูแทนจังหวัดสงขลา  อนุกรรมการ 
 (นางสุรียพรรณี  ณ สงขลา) 
42. ผูแทนจังหวัดพัทลุง อนุกรรมการ 
 (นางอุไร  อินนุรักษ) 
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43. ผูอํานวยการศูนยวจิัยขาวนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายพีระพล  รัตนะ) 
44. หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางสาวลักษมี  วัตถุ) (แทน) 
45. ผอ.ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ อนุกรรมการ 
 (นายปริญญา    สัคคะนายก)                                                                              และเลขานุการ 
46. ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายเกียรติศักดิ์  นารีเลิศ)  และผูชวยเลขานุการ 
47. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) อนุกรรมการ 
 (นางสมพิศ  คําราศ)  และผูชวยเลขานุการ 
48. ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อนุกรรมการ 
 (นายโชคชัย  คภะสุวรรณ)  และผูชวยเลขานุการ                 

ผูไมมาประชมุ 
1. รองผูวาราชการจังหวดันครศรีฯ 
2. ผอ. สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวดันครศรีฯ 
3. การคาภายในจังหวดันครศรีฯ 
4. แรงงานจังหวดันครศรีฯ 
5. ผอ.สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดันครศรีฯ 
6. สํานักงานทองเท่ียวและกฬีาจังหวดันครศรีฯ 
7. พัฒนาการจังหวัดนครศรีฯ 
8. นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจงัหวัดนครศรีฯ 
9. นายอําเภอลานสกา 
10. นายอําเภอพระพรหม 
11. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายโกวิทย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. 
2. นายสิงหพงศ รัชนิพนธ ผอ.กลุมประสานงานโครงการพื้นท่ีภาคใต สนง. กปร 
3. นายขจรชัย ฤทธิวงศ เจาหนาท่ีสํานกังาน กปร. 
4. นายสุมิตร พิทักษธรรม ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง  
5.  นายธีรชาติ สังคหะ ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนบน 
6. นางศศิวรุณ นวกวงษ เจาหนาท่ีกรมควบคุมมลพิษ 
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7. นางสาวธารารัตน โพธ์ิศรี คณะอนกุรรมการพัฒนาอาชีพ 
8. นายเศวตฉัตร บุญม่ิง สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 5 
9. นางสาวมาฑิน ี จึงจะด ี สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวดันครศรีฯ 
10. นางรอยบุญ จํารัสกาญจน เจาหนาท่ีศูนยวิจัยขาวนครศรีฯ 
11. นายกมล อาศิรเมธี เจาหนาท่ีกรมปาไม 
12. นางสายสุวรรณ สรอยเถียร เกษตรอําเภอจฬุาภรณ 
13. นางสาวลัดดาวัลย แสงมณ ี สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ 
14. นายเอกลักษณ มือเรียง สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ 
15. นายไพบูลย เปรียบม่ิง สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 
16. นางสาวปนเพชร สกุลสองบุญศิริ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
17. นายปยวัฒน สุคนธ กรมอุทยานฯ 
18. นายปยะ วันเพ็ญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
19. นายเสริมพันธ กังสนันท ชมรมรักษลุมน้ําปากพนัง 
20. นางนวพร อักษรทอง ชมรมรักษลุมน้ําปากพนัง 
21. นางศุภลักษณ ยังบรรเทา ชมรมรักษลุมน้ําปากพนัง 
22. นางสาวรัชฎา คชแสงรัตน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
23. นายสุริยา ทองแกวจันทร สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวดันครศรีฯ 
24. นายเสถียร พระประสิทธ์ิ สํานักงานเกษตรจังหวดันครศรีฯ 
25. นายมูสา แม็ง สํานักงานประมงจังหวดันครศรีฯ 
26. นายสมโชค หลักหาญ โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง 
27. นายสายนุวัฒน  ไหมแกว นักวิชาการสัตวบาล 
28. นายเทอดศักดิ ์  ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
29.  นายศุภชัย อักษรวงศ หัวหนากลุมขยายผล ศูนยอํานวยการฯ 
 
 
 
เร่ิมประชุม               เวลา   09.30  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  กลาวตอนรับรองเลขาธิการ กปร.  และคณะท่ีไดเขารวมประชุมในคร้ังนี้  และกลาว
เกี่ยวกับโครงการพระราชดาํริวาควรตองมีการดูแลกนัอยางตอเนื่องตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการประสานการดําเนินงานคร้ังท่ี 2/2553      

เม่ือวันท่ี  8  มิถุนายน  2553 
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ     นายปริญญา  สัคคะนายก 

ฝายเลขาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2553  เม่ือวันท่ี  8 มิถุนายน  2553 ให
คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแลว  ซ่ึงคณะอนุกรรมการไดมีการแกไขเพิ่มเติมเรียบรอยแลว   จึงขอรับรอง
รายงานการประชุม 

 

มติท่ีประชุม              รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  2/2553  วันท่ี  8 มิถุนายน  2553 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 

3.1 การดําเนนิการเพื่อแกไขปญหาในการขุดลอกรองน้ําปากพนังและในอาวปากพนัง 
(โดยนายอําเภอปากพนัง  5  นาที) 

นายอําเภอปากพนัง    นายวศิาล  เพชรคง 
  เกี่ยวกับการแกไขปญหาในการขุดลอกรองน้ําปากพนังและในอาวปากพนัง ไดมี
ขอตกลงกันเรียบรอยแลววาผูท่ีประกอบกจิการดานการประมงในพ้ืนท่ีหากตองการจับปลาขอใหแจงใหทราบ
ลวงหนา อยางนอย  1  เดือน  เพื่อจะไดมีการปรับพื้นท่ีหรือทําการร้ือถอนโพงพางไดทันเวลา 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  ถือปฏิบัติ  และดาํเนินการแกไขปญหาตอไป      
 
  3.2  แนวทางการจัดการตะกอนดินจากการขุดลอกรองน้ํา 
         (โดยกรมควบคุมมลพิษ 5 นาที) 
กรมควบคุมมลพิษ    
  เกี่ยวกับแนวทางการจัดการตะกอนดินจากการขุดลอกรองน้ํา สืบเนื่องจากการประชุม
คณะอนกุรรมการประสานการดําเนินงานโครงการฯ คร้ังท่ี 1/2553  เม่ือวันท่ี  11  มีนาคม  2553  ไดมอบหมาย
ใหใหกรมควบคุมมลพิษ พจิารณาศึกษาวางแผนดําเนินการแกไขปญหาตะกอนดนิในการขุดลอกรองน้ําใน   
อาวปากพนัง และคลองสาขา ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษไดดาํเนินการรวบรวมองคความรูท่ีเกี่ยวของและหลักเกณฑ
เบ้ืองตนในการขุดลอกดินตะกอนอาวปากพนังและคลองสาขา และคําแนะนําประกอบหลักเกณฑสําหรับการ
ขุดลอกรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายวาระ 
        เกณฑปฏิบัติในการขุดลอกตะกอนดิน 

1. การขออนุญาตในการขุดลอกอยางถูกตองตามระเบียบของกรมเจาทา 
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2. ตองมีการพิจารณาถึงผลกระทบจากการขุดลอกและการท้ิงดินตะกอน เชน การฟุงกระจายของดิน
ตะกอนในแหลงน้ํา ผลกระทบตอสัตวน้ํา พืชน้ําและระบบนิเวศในบริเวณท่ีไดรับอิทธิพลจากการขุด
ลอก การเปล่ียนแปลงของกระแสนํ้า การพังทลายของตล่ิง ส่ิงกอสรางหรือบริเวณขางเคียง  

3. ตองมีการพิจารณาถึงผลกระทบจากการท้ิงดินตะกอนจากการขุดในจุดท้ิงตอส่ิงแวดลอม เชนการชะ
ลางของดินตะกอนกลับสูแหลงน้ํา ผลกระทบตอแหลงน้าํท่ีนําตะกอนไปท้ิง 

4. ตองนําตะกอนท่ีขุดลอกไดไปท้ิงในบริเวณท่ีไดรับอนญุาตจากกรมเจาทาหรือหนวยงานที่เกีย่วของ 
5. ตองดําเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบท่ีกําหนดโดยหนวยงานราชการอยางเครงครัด 

เกณฑเบ้ืองตนในการพจิารณาดําเนินการขุดลอกดินตะกอน 
        กรมควบคุมมลพิษ ไดจดัทํารางหลักเกณฑเบ้ืองตนในการพจิารณาดําเนินการขุดลอกตะกอนเพ่ือใชเปน
หลักเกณฑเบ้ืองตนในการติดสินใจวาดนิตะกอนในบริเวณดังกลาวสามารถขุดลอกข้ึนมาโดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือไม  โดยแบงหลักเกณฑออกเปน 2 สวน  ตามวิธีการปฏิบัติงานในการขุดลอก
ตะกอนดิน เนือ่งจากการขุดลอกดินตะกอนมีวิธีปฏิบัติหลายวิธีแตกตางกันไป  โดยการขุดลอกรองน้ําขนาดเล็ก
(รองน้ําท่ีมีความกวางไมเกนิ 30 เมตร) จะใชรถขุดตักดนิแทนเรือขุดเนื่องจากเรือขุดไมสามารถเขาไปปฏิบัติงาน
ได แตจะมีการท้ิงดินตะกอนท่ีขุดไดแตกตางกันไป  โดยมีท้ังการนําดนิไปกองบนฝง (กรณีท่ีจุดทิง้ดินอยูรัศมีท่ี
แขนรถขุดสามารถท้ิงดินได)  และการนําดินตะกอนใสเรือและนําไปทิ้งนอกรองน้ํา 
 
ขอคิดเห็น 

- เม่ือมีการขุดลอกเกิดข้ึนโดยเฉพาะบริเวณที่มีการทํานากุง  ตะกอนดินท่ีจะนําไปท้ิงนาจะนํามาใชใหเกิด
ประโยชนได เพราะอําเภอปากพนังเปนพืน้ท่ีลุม 

 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 

 สรุปวาจะทําการขุดลอกไดหรือไม  เพราะกรมควบคุมมลพิษบอกใหทําการทดสอบใหม 
 

กรมควบคุมมลพิษ 
  ประเด็นท่ีกรมควบคุมมลพิษไดรับมอบหมายใหไปดําเนนิการนั้น  อาจจะมีชาวบานไม
สบายใจวาขุดลอกแลวนําไปท้ิงแลวจะเกดิผลกระทบหรือไมนั้น  ไมนาจะมีปญหาเพราะเปนการขุดลอกรองน้ํา
ปกติ 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  ดินท่ีไดจากการขุดลอกนั้นมีมลพิษหรือไม  หากนําไปท้ิงทะเลแลวจะเกดิปญหาตามมา
หรือไมอยางไร 
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ตัวแทนกรมควบคุมมลพิษ     นางสาวศศิวรุณ  นวกวงษ 
ช้ีแจง กรมควบคุมมลพิษยังไมมีผลในเร่ืองของการศึกษาเกี่ยวกับดินตะกอนท่ีขุดข้ึนมานั้นมี
เกณฑเปนพษิหรือไม  สืบเนือ่งจากการประชุมท่ีผานมา กรมเจาทาแจงวาจะนําตะกอนดินดังกลาวไปท้ิงในทะเล
ลึก  แตเนื่องจากไดมีการศึกษาวาจะมีสารอะไรหรือไมท่ีจะสงผลประทบกับคุณภาพของน้ําหรือตะกอนดินใน
ทะเล  ดังนัน้ทางกรมควบคุมมลพิษไดใหขอเสนอแนะวาควรนําตะกอนดินนัน้มากองวางในพื้นท่ีดานบนกอน
รอจนกวาผลการศึกษาออกมาวาสามารถจะนําดินดังกลาวไปท้ิงทะเลไดหรือไม 
  ขณะน้ี จากการศึกษา สํารวจ และเก็บตัวอยาง ในเร่ืองของโลหะหนกั และความเปนพิษ
ของตะกอนดนิ กรมควบคุมมลพิษ กําลังดาํเนินการตามระเบียบพัสดุและเปนงบประมาณในป 2554 
 
ผูเขารวมประชุม 
(เพิ่มเติม) ในรองน้ําปากพนังอยาขุดใหกวางมากนักเพราะสารโฟเลตจะตํ่าทําใหเกิดตะกอนสูง 
 
มติท่ีประชุม รับทราบและใหกรมควบคุมแลพิษดําเนินการศึกษาความเปนพิษของตะกอนใหแลว
เสร็จเพื่อเปนขอมูลสําหรับกรมเจาทาและกรมชลประทานในการดําเนนิการขุดลอกตะกอนดิน 
 
  3.3  แนวทางการแกปญหาไฟปาและการบุกรุกปาพรุ 
         (โดยสํานกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 5  5นาที) 
นายอราม  ศรีปรางค   (แทน)  ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 5 
  กลาวถึงแนวทางในการแกไขปญหาไฟปาและการบุกรุกปาพรุทางสํานักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษท่ี 5  กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธพืช รวมกับสํานักจดัการทรัพยากรปาไมท่ี 12  กรมปาไม ได
ดําเนินการแกปญหาไฟปาและการบุกรุกปาพรุตามมติคณะรมต. เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2553 มี 4 ประเด็นดังนี ้

1. หยุดยั้งการบุกรุกพื้นท่ีปาพรุและดับไฟปา   ไดมีการแตงตั้งเจาหนาท่ีเขาดําเนินการ 7 ชุด และสามารถ
หยุดยั้งการบุกรุกพื้นท่ีไดได สวนไฟปาสามารถควบคุมไดคอนขางด ี

2. มอบผูวาฯ เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบแกไขปญหาและการบุกรุกพ้ืนท่ีปาพรุควนเคร็งโดย
ตรวจสอบการถือครองพ้ืนท่ีปาพรุของราษฎรท่ีมีการอางเอกสารสิทธิวาชอบดวยกฎหมายหรือไม ไดมี
คําส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราชแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีแลวจํานวน 5 ชุด ไดจัดสงเอกสาร
ใหคณะกรรมการชุดนี้ดําเนนิการแลว 

3. การดําเนนิการตามกฎหมาย  ไดมีการจับกุมคดีมา  5  คดี 
4. มอบหมายใหกรมอุทยานฯ ร้ือฟนระบบชลประทานเนื่องจากเปนแนวทางในการผันน้ําและปรับระดับ

น้ําของปาพรุใหเปนไปตามธรรมชาติใหเปนไปตามธรรมชาติอันจะเปนการแกไขไฟปาอยางยั่งยืน  
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 จากการประชุม เม่ือวันท่ี  16  ก.ค. 53  ณ ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพืน้ท่ี
ลุมน้ําปากพนงัฯ  ไดมอบหมายใหสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 5 ประสานกับสํานกัชลประทานที่ 15 จัดทํา
โครงการคันกั้นน้ํา  เนื่องจากพ้ืนท่ีนีไ้ดเปล่ียนไปควรทําการศึกษาใหม และแกปญหาระยะส้ันไปกอน 

 
รองเลขาธิการ กปร.     นายโกวิทย  เพงวาณิชย 
  โครงการดังกลาวควรมีการเรงรัดการดําเนนิการ  สํานักงาน กปร.พรอมจะสนับสนนุ
คาใชจายซ่ึงแผนงานนาจะสอดคลองกับแผนป  2554  ท่ีจะเสนอในวาระท่ี 5 นั้น การบูรณาการยังไมดีเทาท่ีควร 
หลังจากการประชุมวันนี้แลว สํานักงาน กปร. จะจัดสงเจาหนาท่ีเขามาดูในแผนท่ีกรมชลฯไดสํารวจออกแบบไว
แลว วาจะบูรณาการในสวนไหนอยางไร 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  เห็นควรใหมีการเรงรัดการดาํเนินการ เพื่อจะไดของบประมาณตอไป 
 
ผอ.สํานักชลประทานท่ี 15    นายอนวุัฒน  หิรัญประดิษฐ 
  เกี่ยวกับปาพรุควนเคร็ง สืบเน่ืองจากไดทําคันรวมกับจังหวัดและดําเนนิการตามผล
การศึกษา จากการดูพื้นทีย่ังขาดความสมบูรณจึงไดทําแผนเพื่อทําการขุดลอกใหม และเม่ือผลการศึกษาออก
มาแลวจะไดทราบวาปาพรุควนเคร็งควรจะปดหรือควรจะดําเนินการอยางไรตอไป  สวนในระยะเรงดวนควร
ดําเนินการตามท่ีกรมอุทยานเสนอวาควรจะทําฝาย เพราะปท่ีแลวไดผลดีในระดับหนึ่งแตยงัไมครอบคลุมและ
ควรมีการนําเคร่ืองสูบน้ําเขาไปชวยดวยโดยกรมชลประทานพรอมจะสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําแตจะตองขอรับ
สนับสนุนน้ํามันเช้ือเพลิงจากจังหวัด  อบจ.  อปท. หรือ สํานักงาน กปร.  
  สรุปวา ในระยะส้ันควรดําเนินการตอไป สวนในระยะยาวควรทําการศึกษาตอ 
 
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12    นายยรรยง  เลขาวิจิตร 
  -  กลาวเกี่ยวกบัการแกไขปญหาไฟปาในบริเวณปาพรุ  มีการบุกรุกมากข้ึนและได
ดําเนินคดีไปแลวหลายคดีทางสํานักปาไมท่ี 12 ตองการใหทานประธานชวยเรงรัดในการสอบสวนในคดีอาญา 
สวนในคดีแพงกําลังรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือเรียกรองคาเสียหาย 
  -  เกีย่วกับการร้ือถอนตามมาตรา 25 เปนการบุกรุกพ้ืนท่ีโดยไมมีเอกสารสิทธิ 
  -  การตรวจเอกสารสิทธิในท่ีดิน ทางอําเภอไดมีการประชุมแลวปญหาที่พบคือขาด
เคร่ืองมือหรืออุปกรณดานภาพถายและบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญ หากเปนไปไดอยากใหทานประธานเรียก
คณะกรรมการทุกชุดประชุมเพื่อวางแผนในการทํางานใหสอดคลองกันทุกอําเภอ 
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ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
- ขอใหผูบังคับการติดตามเร่ืองคดี และรายงานใหทราบดวย 
- การสํารวจใน 5 อําเภอ คณะกรรมการแตละชุดกจ็ะแตกตางกัน เขตหามลาสัตวปาเปนเลขาฯ ก็ควรจะ

ทําหนาท่ีรวบรวมประเดน็ตางๆ เพื่อรายงานอีกคร้ัง 
   
นายอําเภอเชียรใหญ   นายธํารง  เขมะรัตน 
  จากการดําเนินการหาวิธีตรวจสอบทางอําเภอเชียรใหญไดเสนอมา 300 กวาราย  
คณะทํางานในระดับอําเภอไมมีเวลาในการไปตรวจสอบ และไดมีการตกลงกันวาจะทํางานกนัอยางไร  ตองมี
การตั้งคณะทํางานเปนชุดๆ ในแตละแปลงตองใชเวลาและใชภาพถายทางอากาศ ซ่ึงยงัไมมีงบประมาณ 
  ขอใหทานประธานฯ จดัหาบุคลากรมาเพ่ิมโดยเฉพาะเจาหนาท่ีปาไมหรือทรัพยากรเขา
มาอยูในชุดคณะทํางานดวย  หากมีบุคลากรนอยการทํางานก็จะยากลําบาก 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  การตั้งคณะทํางานโดยมีนายอําเภอ เปนประธานประกอบดวยคณะกรรมการหลายฝาย
อยูแลว หากเปนของ หนวยงานใดก็มอบหนวยงานนัน้เปนเลขาฯ  เพราะมีการตรวจสอบกันอยูแลว 
 
รองเลขาธิการ กปร.  นายโกวิทย  เพงวาณชิย 
  เกี่ยวกับขอกฎหมายคงตองใชเวลาในการตรวจสอบ  กรมอุทยานฯ นาจะเขาใจดี ในสวน
ของการควบคุมระบบน้ํา 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  ในจํานวน 4 ประเด็นดังกลาว ประเด็นท่ี 2 และ 3 จะทําอยางไร 

- มอบทานนายอําเภอเรียกประชุมแตละอําเภอ และใหฝายเลขาฯรวบรวมเพื่อรายงาน 
- การดําเนนิคดี ใหเรงรัดดําเนนิคดี เพื่อเปนตัวอยางท่ีชัดเจน 
- การบุกรุกโดยทําหนังสือเอกสารสิทธิปลอมมีจริงหรือไม 

 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมจังหวัดนครศรีฯ 
  เกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินปาพรุไดสอบถามเจาหนาท่ีแลวพบวา 

- เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย  มอบ หัวหนาเขตหามลาฯ เปนเลขาฯ 
- พื้นที่ปาสงวน  มอบหัวหนาหนวยปองกนัของกรมปาไมเปนเลขาฯ 
- เขตหามลาสัตวปาบอลอ  มอบหัวหนาเขตหามลาฯ เปนเลขาฯ 
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ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
- มอบนายอําเภอรายงานและชวยกํากับดแูลความเรียบรอย 
- ประกาศมาตรการปองกันและเฝาระวัง 

 
นายอําเภอปากพนัง   นายวศิาล  เพชรคง 
  สาเหตุท่ีมีการตรวจสอบเพราะสํานักพัฒนาท่ีดินไปสงเสริมการปลูกปาลมในพื้นท่ีปาพรุ
ท่ีมี หนังสือ นส.3  สค.1  ฯลฯ  ซ่ึงชาวบานมายืนยนัเพื่อใหทําการตรวจสอบเพราะไมแนใจวาเปนของจริง
หรือไม 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  ใหทําการตรวจสอบใหแนชัด 
 
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีฯ   นายวรชาติ  ศรีเปารยะ   

- เม่ือมีการขอใหตรวจสอบ สพก. ไมมีปญหา เพราะพ้ืนท่ีในปาเส่ือมโทรมไมมีปญหาแตพื้นที่ในปา
เสม็ดจะมีปญหา 

- การตรวจสอบภาพถายทางอากาศสามารถชวยใหทราบขอเท็จจริงได 
- สค.1 จะมีปญหามากเนื่องจากขอบเขตพ้ืนท่ีไมชัดเจน 
 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  ควรจะทําการตรวจสอบและประสานกนัใหชัดเจนกอนจะทําอะไรในที่ดินดังกลาว 
 
ท่ีดินจังหวัดนครศรีฯ  (แทน)  นายมณเฑียร 
  เกี่ยวกับปาพรุควนเคร็งขอใหคณะกรรมการออกไปตรวจสอบและรายงานใหทราบเพื่อ
จะไดเพิกถอน 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  อยากใหมีการประสานกันในรายละเอียดอีกคร้ังในการแกปญหา 
 
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ 
เพิ่มเติม การแกไขปญหาไฟไหมตามท่ีทางจังหวัดไดขอความอนุเคราะหไปท่ีกระทรวงเกษตรฯ
เพื่อดําเนนิการเกี่ยวกับฝนหลวงในจังหวัดนครศรีฯ นั้นมีวตัถุประสงค 2 ประการคือ 

1. เติมน้ําในแหลงน้ําท่ีเกิดความแหงแลงในจงัหวัด 
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2.   เพื่อดับไฟไหมในปาพรุ 
  มีการดําเนนิการมาแลว 2 ชวง ในชวงหลังเร่ิมต้ังแตวนัท่ี  20 สิงหาคม  2553 เปนตนมา
และกําลังปฏิบัติการอยูจนกวาไฟจะดับ 
  เกี่ยวกับไฟปามีการตั้งโจทยผิดวาเกดิจากการเสียดสีของตนไม กิ่งไมในชวงฤดูแลง  แต
ในปาพรุคงไมมี คงจะเปนคนจุดมากกวา   จะไดแกปญหาใหตรงจดุ 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  มอบใหนายอําเภอทําความเขาใจเกีย่วกับโจทยใหมใหชัดเจน 
 
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีฯ 
  ไมเสม็ดท่ีเติบโตมาเปนปาพรุหรือไม 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  อยากใหทุกฝายทําการศึกษา และแกไขปญหาตามมติ ครม. 
 
มติท่ีประชุม      รับทราบ  ถือปฏิบัติ และดําเนินการแกไขปญหาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อทราบ 

4.1 คําส่ัง คณะกรรมการพิเศษเพ่ือการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริท่ี 3/2553  ลงวันท่ี  30  กรกฎาคม  2553 เร่ืองปรับปรุงองคกรบริหาร
โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(โดย  ศูนยอํานวยการและประสานการพฒันาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ  7 นาที) 

ผอ.ศูนยอํานวยการฯ นายปริญญา  สัคคะนายก 
  ตามท่ีคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการฯไดมีคําส่ังท่ี 02/2550 ลงวันท่ี 
12   มีนาคม   2550     เร่ืองการปรับปรุงองคกรบริหารงานโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯเพื่อทําหนาท่ี
ดําเนินงานโครงการฯน้ัน  เพื่อใหการเนินงานสนองพระราชดําริเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ  และ
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของโครงการ จึงใหยกเลิกคําส่ังคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ
ท่ี 02/2550  และปรับปรุงองคกรบริหารโครงการฯ   ดังน้ี 

1. คณะอนกุรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมโครงการพัฒนาพืน้ท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
            รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปน  ประธานอนุกรรมการ 
         เจาหนาท่ีกรมควบคุมมลพิษ  เปน อนกุรรมการและเลขานุการ 
         (มีจํานวน  22  องคประกอบ) 
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2. คณะอนกุรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนประธานอนุกรรมการ 
ผอ.สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ  เปนอนุกรรมการและเลขาฯ 
(มีจํานวน  30 องคประกอบ)    

3. คณะอนกุรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีฯ  เปน  ประธานอนุกรรมการ 
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ  เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
(มีจํานวน  62  องคประกอบ) 

  4.    ศูนยอํานวยการและประสานการพฒันาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
 
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ 
  ในหนาท่ี 3 คณะอนพุัฒนาอาชีพโครงการฯ ลําดับท่ี (26) ควรจัดต้ังผูแทนจังหวดัใหม
เปนหนวยงานอ่ืน เพราะลําดบัท่ี (27) เกษตรและสหกรณจังหวดั ซ่ึงเปนผูแทนของจงัหวัด เปนอนกุรรมการแลว 
 
รองเลขาธิการ กปร.   นายโกวิทย  เพงวาณชิย 
  มอบใหรองผูวาเปนผูแทน และหัวหนาสํานักงานจงัหวัดเปนผูแทนสํารองถาทานรอง
ผูวาราชการจังหวัดไมวาง ก็ใหหวัหนาสํานกังานจังหวดัมาแทน 
 
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ 
  ในหนาท่ี 7  คณะอนกุรรมการประสานการดําเนินงานโครงการฯ ลําดับ (61) ผูแทน
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานกุาร   ขอเสนอหัวหนากลุม
ชวยเหลือโครงการพิเศษสํานักงานเกษตรและสหกรณจงัหวัดเปนผูแทน 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  ใหทุกหนวยงานทําหนังสือแจงฝายเลขาฯ ทราบวาจะมอบหมายใหใครตําแหนงบริหาร
ใดเปนผูแทน 
 
มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

4.2 ความกาวหนาการดําเนนิงานของ อนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
(โดย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจงัหวัดนครศรีฯ  7  นาที) 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมจังหวัดนครศรีฯ 
1.    ไดมีการประชุมคร้ังลาสุดเม่ือวันท่ี  29  มิถุนายน  2553  เกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดของแผนบริหาร
จัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้าํปากพนัง มี 2550-2559  ระยะเวลา  10  ป  สรุปไดดังนี ้
                    ยุทธศาสตรท่ี 1  สงวน อนุรักษและฟนฟูสภาพนิเวศของลุมน้ําปากพนังใหคืนความสมบูรณ 
  ยุทธศาสตรท่ี 2  สนับสนุนวธีิการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ 
อนุรักษและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตรท่ี 3  ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
คนในลุมน้ํา  
  ยุทธศาสตรท่ี 4  เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพื่อ
บริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

2.  การดูงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมฯเม่ือวนัท่ี  13-14  กรกฎาคม  2553  เพื่อติดตาม
สถานการณไฟปาและแนวทางการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

3. เสนอเอกสารวาระการประชุมเพื่อเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ํา
ปากพนังฯ ฉบับปรับปรุง ตออธิบดีกรมชลประทานในฐานะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ เรียบรอยแลว 
สถิติไฟไหมปาในชวงปท่ีผานมา 

       1.    ป  2548   จํานวน                  4,084 ไร 
  2.   ป  2549   จํานวน         289 ไร 
       3.    ป  2550   จํานวน         400 ไร 
       4.    ป  2551   จํานวน         300 ไร 
       5.    ป  2552   จํานวน      2,000 ไร 
       6.    ป  2553   จํานวน     18,000 ไร 
    แนวทางแกไข 

1. ประกาศเขตควบคุมไฟปาในทองท่ีจังหวดันครศรีฯ 
2. มีมาตรการเฝาระวังปาพรุ 

  ผลการดําเนินงาน 
        ทางคณะกรรมการไดรายงานไปบางสวนแลว  อยูระหวางการรวบรวมขอมูล 
 
รองเลขาธิการ กปร.     นายโกวิทย  เพงวาณิชย 
  เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุดยังดําเนินการอยูหรือไมอยางไร 
 
 



  
 

15

กรมควบคุมมลพิษ      
  การจัดการน้ําเสียไมสามารถดําเนินการไดโดยใชงบประมาณขององคการจัดการน้ําเสีย 
และไดใชงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการแลวแต อบท. รับไมไหวเนื่องจาก
คาใชจายสูงมาก 
 
นายอําเภอปากพนัง 
  เนื่องจากคาใชจายสูงมากองคการจัดการน้าํเสียไมสามารถรับไดประมาณเดือนละ 
200,000  กวาบาท  ควรมีการปรึกษาใหชัดเจนอีกคร้ัง 
  
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  กรมควบคุมมลพิษตองเสนอเร่ืองไปท่ีสวนกลาง วา อบท.มีงบประมาณไมเพยีงพอ 
 
รองเลขาธิการ กปร.     นายโกวิทย  เพงวาณิชย 
  เกี่ยวกับงบประมาณดังกลาวเปนเร่ืองของกระทรวงทรัพยากรในการดําเนินการแกไข 
 
นายอําเภอปากพนัง   นายวศิาล  เพชรคง 
  ในดานของกฎหมาย  ยังไมไดโอนเร่ืองไปให อบท. จึงไมสามารถโอนงบประมาณได 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ มอบกระทรวงทรัพยากรฯ ดาํเนินการตอไป 
 
  4.3   ความกาวหนาการดําเนนิงานของ อนกุรรมการพัฒนาอาชีพ 
          (โดย เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ 7 นาที) 
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ 
  สรุปผลการดําเนินงานการพฒันาอาชีพและการสงเสริมรายไดภาคเกษตรโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ป 2553 
แบงเขตการพฒันาอาชีพออกเปน 5 เขต ดงันี้ 

1. เขตปลูกขาวเพื่อการคา 
2. เขตปลูกขาเพือ่บริโภค 
3. เขตปลูกปาลมน้ํามัน 
4. เขตปลูกไมผล-ยางพารา 
5. เขตเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 
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  ในป 2553  มีหนวยงานรวมดําเนินการจํานวน 35  หนวยงาน  210 โครงการ  
งบประมาณ 492,117,590 บาท  โดยดําเนนิการแลวเสร็จ 153  โครงการ  อยูระหวางดําเนินการ  57  โครงการ
เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ  68.39   สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี ้
1.  สรุปผลการดําเนินงานแยกตามแหลงงบประมาณ  

1.1  งบปกติ   ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 160,192,789  บาท   เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ  85.09 
1.2  งบ กปร.  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  21,492,550  บาท   เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ  33.13 
1.3  งบจังหวดั ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  2,418,750  บาท    เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ  82.78 
1.4  งบอ่ืนๆ  (SP2 , งบกันเหล่ือมป)   ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  316,882,102  บาท  เบิกจายแลว

คิดเปนรอยละ  61.82 
2.  สรุปผลการดําเนินงานแยกตามหนวยงาน ดังนี ้

2.1  กรมชลประทาน จํานวน 85 โครงการ   ไดรับจัดสรรงบประมาณ  347.4 ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ         
28  โครงการ  เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 62.87 
 2.2  กรมพัฒนาท่ีดิน จํานวน 23 โครงการ   ไดรับจัดสรรงบประมาณ  59.5 ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ         
1  โครงการ  เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 91.60 
 2.3  กรมสงเสริมสหกรณ   จาํนวน 6 โครงการ  ไดรับจัดสรรงบประมาณ  27 ลานบาท อยูระหวาง
ดําเนินการ    1  โครงการ  เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 72.72 
 2.4  กรมปศุสัตว  จํานวน 40 โครงการ   ไดรับจัดสรรงบประมาณ  27  ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ   3  
โครงการ  เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 93.44 
 2.5  กรมการขาว  จํานวน 11โครงการ   ไดรับจัดสรรงบประมาณ  43.3  ลานบาท อยูระหวางดําเนนิการ  5
โครงการ  เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 73.03 
 2.6  กรมวิชาการเกษตร จํานวน 8โครงการ   ไดรับจัดสรรงบประมาณ  2.5  ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ 
7 โครงการ  เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 65.64 
 2.7 กรมประมง  จํานวน  2 โครงการ   ไดรับจัดสรรงบประมาณ  5.7  ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ 4
โครงการ  เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 78.91 
 2.8  กรมตรวจบัญชีสหกรณ จํานวน  9 โครงการ   ไดรับจดัสรรงบประมาณ  922,300  บาท อยูระหวาง
ดําเนินการ 2 โครงการ  เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 94.91 
 2.9  กรมสงเสริมการเกษตร   จํานวน  10 โครงการ   ไดรับจัดสรรงบประมาณ  691,000  บาท  ดําเนนิการ
เสร็จส้ินแลว  คิดเปนรอยละ 100 
 2.10  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  จํานวน  3 โครงการ   ไดรับจัดสรรงบประมาณ  670,800  
บาท อยูระหวางดําเนินการ 1 โครงการ  เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 91.03 
 2.11  สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จํานวน  4 โครงการ   ไดรับจัดสรรงบประมาณ  243,800  
บาท ดําเนินการเสร็จส้ินแลว  เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 99.89 
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 2.12  สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จํานวน  4 โครงการ   ไดรับจัดสรรงบประมาณ  243,800  บาท 
อยูระหวางการดําเนินการ  2  โครงการ เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 62.48 
 2.13  สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  จํานวน  1 โครงการ   ไดรับจัดสรรงบประมาณ  50,000  บาท  
ดําเนินการเสร็จส้ินแลว  คิดเปนรอยละ 100 
  เกี่ยวกับงบประมาณ ป 2554  จากการจดัสรรงบประมาณในเบ้ืองตนแผนพัมนาอาชีพ 
สวนราชการตางๆ จํานวน 12 กรมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดขอต้ังงบประมาณไว  522  ลานบาท
ไดรับการจัดสรรเบ้ืองตน 298.117  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 57   
 
นายอําเภอปากพนัง    นายวศิาล  เพชรคง 
  การแบงเขตวาพื้นท่ีไหนปลูกขาวเพื่อการคา-บริโภค มีความสําคัญมากเชน อําเภอปาก
พนัง อยากทราบวาเปนเขตปลูกขาวเพื่อการคาหรือบริโภค จะตองมีการวางแผนใหชัดเจน เพราะอาจเกิดปญหา
เร่ืองน้ําไมเพยีงพอ  เพราะพ้ืนท่ีนาขาวกับพื้นท่ีปาลม จะแยงชิงน้ํากัน 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  จะตองจดัทําประชาคมหรือประชาวิจารณ มอบใหกรมชลประทานพิจารณา 
 
ผบร.ชป.15   นายสิริวิชญ  กล่ินภักด ี   
  พื้นที่ลุมน้ําปากพนังกําหนดเขตเปนเขตปลูกขาวเพื่อการคาท้ังหมด มีแหลงน้ํามาจาก 3 
แหลงคือ 

1. ในคลองธรรมชาติ 
2. ปริมาณฝนท่ีตกในฤดแูลง 
3. Base Flow  (น้าํซับ) จากปาตนน้ํา 

  ในปท่ีผานมา ฤดูแลงไมมีฝนตกเลย มีแหลงน้ําท่ีเหลืออยู  2 แหลง  ซ่ึงเหลือนอยมาก  
ดังนั้นจึงมีขอจํากัดเกี่ยวกับปริมาณนํ้าท่ีใช  จะตองคาดการณวาในฤดแูลงถัดไปจะมีน้ําใชกับพืชฤดูแลงแคไหน 
ซ่ึงกรมชลประทานไดมีการวิเคราะหคํานวณอยูแลว 
   ในทางปฏิบัตเิสนอวาในชวงฤดูแลง  ควรมีการประชุมวางแผนรวมกนัเกี่ยวกับการ
เตรียมคัน  เคร่ืองสูบน้ํา  และพื้นท่ีๆ เหมาะสมจะทําการเกษตรในฤดูแลงโดยเฉพาะการทํานา เพราะปนี้เปนปท่ี
วิกฤตท่ีสุดเพราะระดับน้ําตํ่ากวาเกณฑเก็บกัก 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  ตองมีการวางแผนและประชุมในเขตชลประทานในการเตรียมตัวลวงหนาเพื่อรับภัยแลง 
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ผบร.ชป.15   นายสิริวิชญ  กล่ินภักด ี
  ในปนีแ้นวโนมของฝนจะเหมือนป  2548 คือปริมาณฝนตกนอยในชวงฤดูแลง สวนใน
เดือน พ.ย.-ธ.ค. จะมีน้ําทวมมาก เพราะจากการวิเคราะหคาดการณของกรมอุตุนิยมวทิยาในชวงฤดฝูนปนี้ จะมี
ปริมาณฝนตกมากกวาปกติ 
 
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ 
  ช้ีแจงเกีย่วกับการแบงเขตวาเปนมติของคณะกรรมการ คือเขตปลูกขาวเพื่อการคาทําใน
เขตชลประทานสามารถทําไดปละ 2-3 คร้ัง   สวนเขตปลูกขาวเพื่อการบริโภคทํานอกเขตชลประทานเพราะทํา
ไดคร้ังเดียว และยึดเอาแหลงน้ําเปนหลัก  สวนเขตอ่ืนๆ ไมมีปญหา 
  เกี่ยวกับปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 2,400 ลบ.ม./ป ใน 9 เดือนท่ีผานมาตกไปแลว 1,200 ลบ.ม.
เหลืออีก 1,200 ลบ.ม.  ในอีก 3 เดือนขางหนามีแนวโนมจะตกหมด ใหเฝาระวังในเดือน พ.ย.-ธ.ค. นี้  อาจจะเกิด
ความเดือนรอนเกี่ยวกับน้ําทวม 
 
รองเลขาธิการ กปร.     นายโกวิทย  เพงวาณิชย 
  ภัยธรรมชาติอาจจะเกิดจากผลกระทบของส่ิงแวดลอมโดยสวนรวม คงตองเตรียมการรับ
ภัยธรรมชาติ  ฝากศูนยอํานวยการฯ พจิารณาวามีบริเวณใดบางท่ีสามารถเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลงไดบาง  เชน คู  
คลอง  แกมลิง  และควรจะมีการพัฒนาใหสามารถใชได 
 
ผบร.ชป.15    นายสิริวิชญ   กล่ินภักด ี   
(เพิ่มเติม) 1.  แกมลิงของพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังคือพื้นท่ีปาพรุ เชนพรุควนเคร็ง  พรุคลองคอง ซ่ึง อบท.
ตองการใหเขาไปขุดลอกแตติดกับขอกฎหมาย  ควรตองมีการพิจารณารวมกัน 

2.  การขุดลอก กรมชลประทานขุดลอกแลวในปนี้ประมาณ  300 กวาสาย จากท้ังหมดมากกวา 
800 สายและกาํลังวางแผนดาํเนินการใหครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด 

3.   แนวคิดเกีย่วกับการเก็บกักน้ําในพืน้ท่ี เปนแนวคิดท่ีดี สวนการกอสรางอาคารบังคับน้ําอาจมี
ผลในดานลบดวยเพราะอาจเกิดน้ําทวม 
 
กรมสงเสริมการเกษตร     นายวนิัย  ขวัญแกว    
  ในปนี้ฝนท้ิงชวงผิดปกติทําใหเกิดความแหงแลง จึงอยากใหเกษตรกรลดการทํานาลง 
และรณรงคใหเกษตรกรปลูกพืชฤดูแลง  ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไมมีกฎหมายท่ีจะบังคับวาพื้นท่ีไหนควร
ปลูกพืชชนิดใด  เพราะบางพื้นท่ีอาจปลูกพืชท่ีไมเหมาะสม  เปนตน 
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ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีฯ    นายวรชาติ  ศรีเปารยะ 
เสริม   เกี่ยวกับพืน้ท่ีการปลูกปาลมของลุมน้ําปากพนังทุกแปลงทุกพ้ืนท่ีของเกษตรกรเนื่องจาก
ขอจํากัดพืน้ท่ีของเกษตรกรมีนอยไดมีการประสานงานกบักํานัน  ผูใหญบาน อบต. และกลุมเกษตรกร  แลวแต
ไมมีผูขอรับใชบริการ 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  ใหนําขอคิดเหน็ตางๆ ไปปฏิบัติ 
 
(แทน)  แมทัพภาคท่ี 4 
เสริม ทางกองทัพบกไดจดัทําโครงการทูลเกลาถวาย เพื่อมุงหวงัท่ีจะสรางคู  คลอง ในการเก็บ
กักน้ํา  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในฤดแูลง หนวยงานหรือชุมชนใดตองการท่ีจะนําไปเสริมไม
วาม่ีอยูแลวหรือกําลังสรางใหม ก็สามารถขอความสนับสนุนไปได เพือ่ทางกองทัพบกจะไดรวบรวมตอไป 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  นายอําเภอมีโครงการใดก็ประสานทางกองทัพไดเลย 
 
มติท่ีประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
                                        4.4  ความกาวหนา โครงการสําคัญในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 

       (โดย ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 7 นาที) 
นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุด    ผูชวยเลขานุการ ศูนยอํานวยการฯ 
  กลาวรายงานสรุปความกาวหนา โครงการสําคัญในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนงัซ่ึงไดรับความ
อนุเคราะหจากสํานักงาน กปร. ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการในพื้นท่ีในป  2553 มี 15 โครงการ  17 
หนวยงาน  งบประมาณ 29.23 ลานบาท  ดําเนินการไปแลว  90 % จากการประสานงานในทุกหนวยงานคาดวา
จะดําเนินการแลวเสร็จหมดในส้ินปงบประมาณนี ้
  การอนุมัติโครงการคร้ังท่ี 2  เพื่อสนับสนุนกลุมแมบานขอนหาดกลุมท่ี 1 ตามแนว
พระราชดําริ  งบประมาณ 4  แสนเศษ ดําเนินการอยู 3 หนวยงาน  คือศูนยอํานวยการ  สาธารณสุขจังหวัดและ
เกษตรอําเภอชะอวด  ไดรับการยืนยนัวาภายในส้ินปงบประมาณนีจ้ะดําเนินการแลวเสร็จ 
  หนวยงานท่ีเขาไปสงเสริมเกษตรกรบานขอนหาดมี 15 หนวยงาน ดําเนินการตามกรอบ
แผนไมวาดานการผลิตหรือดานธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงปจจุบันกลุมแมบานดังกลาวมีความเขมแข็งข้ึนโดยลําดับ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ และใหการสนับสนุนเพื่อติดตามความกาวหนากันตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

5.1 แผนงานการขอรับการสนับสนุนงบ กปร. ประจําป 2554 (คร้ังท่ี 1) 
(โดย ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ) 

นายเทอดศักดิ ์ ลักษณะหุด   ผูชวยเลขานุการ  ศูนยอํานวยการฯ 
 กลาวถึงหลักการการขอรับการสนับสนุนงบ กปร. มีข้ันตอนดังนี ้

- มีพระราชดําริ 
- สนองโครงการพระราชดําริ 
- เปนโครงการเรงดวน 
- เปนโครงการชวยเหลือความเดือดรอนของราษฎรในโครงการ 
- ไมมีปญหาเร่ืองท่ีดิน  เร่ืองปาไม  ลุมน้ํา กรรมสิทธ์ิ ฯลฯ 
- เปนโครงการท่ีมีความพรอมอยูแลวสามารดําเนินการไดตั้งแตตนปงบประมาณ 
- ราษฎรมีความพรอม  มีสวนรวมดําเนนิการสูง 
 ทุกหนวยงานที่เสนอโครงการ ใหเสนอโครงการผานการพิจารณาเห็นชอบ จาก
คณะอนกุรรมการลุมน้ําปากพนัง คณะใดคณะหน่ึง 
 กรอบแนวทางการบูรณาการตามงบประมาณ กปร. โดยสรุป ดังนี ้
1. การอํานวยการประสานงาน 

- ศูนยบริการรวม 
- เคร่ืองมือ 
- อัตรากําลัง 

2. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง 
 ป  2553  สนับสนุนปจจยัพื้นฐาน เร่ิมกระบวนการ 
 ป  2554   ตอยอดแบบครบวงจร 

3. Area  Approach 
เดิม -  ปรับปรุงดินเปร้ียวท่ี ต.แหลม อ.หัวไทร  จ.นครศรีฯ 

- การพัฒนาการปลุกขาว เนนิธัมมัง ต.แมเจาอยูหวั  อ.เฉลิมพระเกยีรติ  จ.นครศรีฯ 
       เพิ่มเติม   -  สงเสริมการผลิตสมโอบานแสงวิมาน ม.13 ต.คลองนอย อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 

- สงเสริมขาวครบวงจร ม.3  ต.ปาระกํา อ.ปากพนัง  จ.นครศรีฯ 
4. พื้นที่เรงดวนอ่ืนๆ 
 -  รักษาฟนฟพูื้นท่ีปาตนน้ํา  พื้นท่ีปาพรุ 
5. กรอบงบประมาณป 2554   
- อํานวยการ  ประสานงาน  ตดิตาม  ขยายผล และประชาสัมพันธ งบประมาณ  21.813  ลานบาท 
- อนุรักษ  ฟนฟ ูปาตนน้ําและปาพรุ    งบประมาณ  55.393  ลานบาท 
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- โครงการพัฒนาพื้นท่ีบานเนินธัมมัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ งบประมาณ  0.766    ลานบาท 
- โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสมโอ งบประมาณ  6.640    ลานบาท 
- โครงการสงเสริมการปลูกขาวครบวงจรตามแนวพระราชดําริ งบประมาณ  1.727    ลานบาท 
เพิ่มเติม      พืน้ท่ีแกลงดนิ ต.แหลม กรมพัฒนาท่ีดินเปนเจาภาพไดรับการสนับสนุนเปนปท่ี  3  สวนในปนี้
จะดูเร่ืองการขยายผลใหครอบคลุมจํานวน 2,000 ไร งบประมาณ 8.167  ลานบาท 

                                          สรุปงบประมาณท้ังส้ิน    ประมาณ  94.507  ลานบาท 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 คงตองไปศึกษาในรายละเอียดอีกคร้ัง  และการตอยอดของเดิมนาจะเปนผลดีแตตองทํา
การประเมินผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาวาไดผลอยางไร 
 
นายอําเภอปากพนัง 
 โครงการท่ีเสนอมาขออนุมัติในท่ีประชุมนั้นเพื่อตองการดูในหลักการ หรือขอความ
เห็นชอบ ดังนี ้

- โครงการปลูกปา  คนท่ีเขารวมโครงการควรจะมีหุนสวนรวมดวย 
- โครงการศึกษาทดลองควรพจิารณาวาสามารถนํามาปรับใชในพ้ืนท่ีไดเลย 
- ในเชิงอนุรักษ พื้นท่ีอําเภอปากพนังมีพนัธไมเศรษฐกจิชนิดหนึ่งทํารายไดดีคือตน โพเล  สามารถปลูก

ในพื้นท่ีนากุงได 
 
ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 15 
(เสนอแนะ) โครงการกอสรางทํานบดินเพื่อรักษาระดบัน้ําในปาพรุควนเคร็งจากท่ีไดทําเร่ืองเสนอไป 
แลวแตในแผนยังไมมี  นาจะใหกรมอุทยานเสนอโครงการน้ีเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กปร. 
 
รองเลขาธิการ กปร.     นายโกวิทย  เพงวาณิชย 
 ตามท่ีฝายเลขาฯเสนอแผนงานดังกลาวสามารถบูรณาการกันไดดี  สวนแผนอนุรักษปา
ยังไมไดทํา  จะมุงเนนเร่ืองการแกไขปญหาปาพรุและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง เพราะการกอสรางยังไม
สมบูรณ ควรบูรณาการหนวยงานใน 2 จดุดังกลาวใหสมบูรณ 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
  กลาวเหน็ชอบในโครงการท่ีดี และควรจะบูรณาการกับอนุรักษตอไป 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และใหดําเนนิการตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนฯ  (ถามี) 
 -  การจัดงานวนัคลายวันถวายพระตําหนักประทับแรมครบรอบปท่ี 3 
ผอ.ศูนยอํานวยการ ฯ  นายปริญญา  สัคคะนายก 
 สืบเนื่องจากการถวายพระตําหนักประทับแรมไดจดัข้ึนเมือ  19  ต.ค.  50  ซ่ึงสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดปฏิบัติพระราชกรณกีิจแทนพระองคในการรับพระตําหนัก
ประทับแรมไปแลวนั้น  ชมรมรักษลุมน้ําปากพนังไดดําเนินการจดังานทุกป และในวันนีไ้ดมาประสานในการ
จัดงานคร้ังนีด้วย 
 
ตัวแทนคนรักษลุมน้ําปากพนัง 
 เนื่องจาก อาจารยนวพรฯ ตดิภารกจิ ไดมอบหมายใหตวัแทนคนรักษลุมน้ําปากพนงัมา
ประสานงานแทน 
 ในป 2550-2552  ไดดําเนินการจัดงานมาทุกปแตทางจังหวัดจะรับเปนเจาภาพ แตการ
ประสานงานอยากใหเปล่ียนจาก ผอ.ศูนยอํานวยการฯเปนหัวหนาสํานกังานจังหวดัเพราะจะไดใกลชิดเกี่ยวกับ
การจัดวางงบประมาณดวย 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 เหตุผลท่ีตองเปล่ียนเลขาฯเพราะอะไร  มีจุดบกพรองหรือไม 
 
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ  นายปริญญา   สัคคะนายก 
 ในปท่ีผานมาทางจังหวดัเปนเจาภาพในการบวงสรวงพระนารายณทรงสุบรรณ ณ บริเวณ
หนาพระตําหนักฯ มีทางสํานักงานจงัหวัดรวมกับชมรมรักษลุมน้ําปากพนังรวมกันดําเนินการจัดงาน  และคาด
วาทางจังหวัดจะสนับสนุนงบประมาณ  แบงเปน 2 สวนคือ 

1. พิธีบวงสรวงพระนารายณทรงสุบรรณ 
2. พิธีหนาประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ 

 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 มอบ ผอ.ศูนยอํานวยการฯเปนเลขาฯเหมือนเดิม  เพราะมีคณะทํางานของจังหวดัอยูแลว
สวนเร่ืองงบประมาณใหประสานกับหัวหนาสํานักงานจงัหวัดอีกคร้ัง  
 
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ  นายปริญญา   สัคคะนายก 
 งบประมาณในพิธีบวงสรวง ทางสํานักพระราชวังรับผิดชอบ แตดานอุปกรณตางๆ ไดขอ
ความอนุเคราะหมาทางชมรมแลว   สวนงบประมาณเกี่ยวกับ เต็นส และ โตะ  ไดขอไปยัง อบต.หูลองแลว 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ประชาสัมพนัธจังหวัดนครศรีฯ 
 ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนนิงานพระราชดําริในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังการ
บริหารจัดการประตูระบายน้าํตางๆ ท่ีมีความสําคัญและสรางประโยชนใหลุมน้ําปากพนังใหมากข้ึน เพื่อสราง
ความเขาใจใหกับทุกภาคสวน 
 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานอนุกรรมการ 
 ชวยเพิ่มเติมประชาสัมพันธงานตางๆดังนี ้

1. การจัดคอนเสิรตเทิดทูลสถาบันทางกระทรวงมหาดไทยไดยกทีมมาจัดบริเวณสนามหนาเมือง 
2. วันท่ี  2-11  ตุลาคม  2553  มีงานเทศกาลเดือน 10 
3. วันท่ี 21  กนัยายน  2553  การจัดงานเกษียณราชการ ขอเชิญทุกหนวยงานเขารวม 
4. บุคคลท่ีเปนพอตัวอยางของจังหวดันครศรีธรรมราชคือนายรุจาธิตย  สุชาโต  ใหผูเขารวมประชุมแสดง

ความยินดีโดยการปรบมือ 
                                   ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเสนอแนวคิดตางๆเพ่ือนาํไปใชใหเกดิประโยชน
และขอผลการดําเนินงานดวยวาเปนอยางไรบาง 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ปดการประชมุ      เวลา   12.30  น. 

 

                                                                                                   ผูจดรายงานการประชุม 
                                                  (นายเทอดศักดิ์    ลักษณะหุต)  
                                                    หัวหนากลุมบริการวิชาการ                   

     ศูนยอํานวยการฯ   
  

          
                                                                                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายปริญญา   สัคคะนายก) 
                                 ผูอํานวยการศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนา 
                                    พื้นที่ลุมน้ําปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 


