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รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ครั้งที่ 3/2553
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ หองประชุม 2 ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
ผูมาประชุม
1. ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายธีระ มินทราศักดิ์ )
2. รองแมทัพภาคที่ 4 ที่ไดรับมอบหมาย
(พ.อ.พงษเทพ ประกอบศุขราษฎร)
3. รองอธิบดีกรมชลประทาน ที่ไดรับมอบหมาย
(นายอนุวัฒน หิรัญประดิษฐ)
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีฯ
(นายละมาย เสนขวัญแกว)
5. ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 4
(พ.อ.พงษเทพ ประกอบศุขราษฎร)
6. ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42
(ร.ต.อ.กองพงศ ทองสุข)
7. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
(พ.ต.ท.ประภาส รอดเกลี้ยง)
8. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15
(นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี)
9. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
(นายชุมพล คงอินทร)
10. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
(นางฐาปนีย ทองบุญ)
11. ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการพื้นที่อนุรกั ษที่ 5
(นายอราม ศรีปรางค)

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
(แทน)
รองประธานอนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
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12. ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12
(นายยรรยง เลขาธิวัตร)
13. ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ 2
(นายสมไชย เกาเอี้ยน)
14. หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางสวรักษ คณะทอง)
15. เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายสุชม สุขวิไล)
16. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางอัจฉรีย วุฒิสุทธิเมธาวี)
17. ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายบุญสง รัตนพร)
18. ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
(นายยรรยง โกศลกาญจน)
19. เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายวินยั ขวัญแกว)
20. สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายทรงชัย เมนะสูตร)
21. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายวรชาติ ศรีเปารยะ)
22. สํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 4 สาขานครศรีธรรมราช
(นางดวงพร ธาราเนตร)
23. พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางสาววรพรรณ เขมะไชยเวช)
24. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายจีระศักดิ์ ฤทธิเดช)
25. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครศรีฯ เขต 3
(นายอรุณ ศรีวรรณชาติ )
26. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายนุกูล เพชรธนะ)
26. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายเตมีย สังขแกว )

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
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27. เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายมณเฑียร หัสนันท)
28. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายทวีศักดิ์ รอดแกว)
29. ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายวิชิต เพชรยอด)
30. ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายรุจาธิตย สุชาโต)
31. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
(นายรุจาธิตย สุชาโต)
32. นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
(นายสุรสิทธิ์ ณ นคร)
33. นายอําเภอปากพนัง
(นายวิศาล เพชรคง)
34. นายอําเภอเชียรใหญ
(นายธํารง เขมะรัตน)
35. นายอําเภอหัวไทร
(นายทินกร มุสิกวัตร)
36. นายอําเภอชะอวด
(นายไพศาล บุญลอม )
37. นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
(นายธวัชชัย แทเที่ยง)
38. นายอําเภอรอนพิบูลย
(นางสาวจินตนา ราชูภิมล)
39. นายอําเภอจุฬาภรณ
(นายอนวัตร ศุภศรี)
40. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ
(นายโกวิทย เพงวาณิชย)
41. ผูแทนจังหวัดสงขลา
(นางสุรียพรรณี ณ สงขลา)
42. ผูแทนจังหวัดพัทลุง
(นางอุไร อินนุรักษ)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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43. ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยขาวนครศรีธรรมราช
(นายพีระพล รัตนะ)
44. หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช
(นางสาวลักษมี วัตถุ)
45. ผอ.ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
(นายปริญญา สัคคะนายก)
46. ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายเกียรติศกั ดิ์ นารีเลิศ)
47. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางสมพิศ คําราศ)
48. ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(นายโชคชัย คภะสุวรรณ)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
(แทน) อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีฯ
2. ผอ. สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีฯ
3. การคาภายในจังหวัดนครศรีฯ
4. แรงงานจังหวัดนครศรีฯ
5. ผอ.สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีฯ
6. สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีฯ
7. พัฒนาการจังหวัดนครศรีฯ
8. นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีฯ
9. นายอําเภอลานสกา
10. นายอําเภอพระพรหม
11. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ
ผูเขารวมประชุม
1. นายโกวิทย
2. นายสิงหพงศ
3. นายขจรชัย
4. นายสุมิตร
5. นายธีรชาติ
6. นางศศิวรุณ

เพงวาณิชย
รัชนิพนธ
ฤทธิวงศ
พิทักษธรรม
สังคหะ
นวกวงษ

รองเลขาธิการ กปร.
ผอ.กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต สนง. กปร
เจาหนาที่สํานักงาน กปร.
ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง
ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนบน
เจาหนาทีก่ รมควบคุมมลพิษ
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7. นางสาวธารารัตน
8. นายเศวตฉัตร
9. นางสาวมาฑินี
10. นางรอยบุญ
11. นายกมล
12. นางสายสุวรรณ
13. นางสาวลัดดาวัลย
14. นายเอกลักษณ
15. นายไพบูลย
16. นางสาวปนเพชร
17. นายปยวัฒน
18. นายปยะ
19. นายเสริมพันธ
20. นางนวพร
21. นางศุภลักษณ
22. นางสาวรัชฎา
23. นายสุริยา
24. นายเสถียร
25. นายมูสา
26. นายสมโชค
27. นายสายนุวัฒน
28. นายเทอดศักดิ์
29. นายศุภชัย

โพธิ์ศรี
บุญมิ่ง
จึงจะดี
จํารัสกาญจน
อาศิรเมธี
สรอยเถียร
แสงมณี
มือเรียง
เปรียบมิ่ง
สกุลสองบุญศิริ
สุคนธ
วันเพ็ญ
กังสนันท
อักษรทอง
ยังบรรเทา
คชแสงรัตน
ทองแกวจันทร
พระประสิทธิ์
แม็ง
หลักหาญ
ไหมแกว
ลักษณะหุต
อักษรวงศ

คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีฯ
เจาหนาที่ศนู ยวิจัยขาวนครศรีฯ
เจาหนาทีก่ รมปาไม
เกษตรอําเภอจุฬาภรณ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ
สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กรมอุทยานฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ชมรมรักษลุมน้ําปากพนัง
ชมรมรักษลุมน้ําปากพนัง
ชมรมรักษลุมน้ําปากพนัง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีฯ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีฯ
สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีฯ
โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง
นักวิชาการสัตวบาล
หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ
หัวหนากลุมขยายผล ศูนยอํานวยการฯ

เริ่มประชุม
เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
กลาวตอนรับรองเลขาธิการ กปร. และคณะที่ไดเขารวมประชุมในครั้งนี้ และกลาว
เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริวาควรตองมีการดูแลกันอยางตอเนื่องตอไป
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รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการประสานการดําเนินงานครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
ฝายเลขาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ให
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลว ซึ่งคณะอนุกรรมการไดมีการแกไขเพิ่มเติมเรียบรอยแลว จึงขอรับรอง
รายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 8 มิถุนายน 2553

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาในการขุดลอกรองน้ําปากพนังและในอาวปากพนัง
(โดยนายอําเภอปากพนัง 5 นาที)
นายอําเภอปากพนัง นายวิศาล เพชรคง
เกี่ยวกับการแกไขปญหาในการขุดลอกรองน้ําปากพนังและในอาวปากพนัง ไดมี
ขอตกลงกันเรียบรอยแลววาผูที่ประกอบกิจการดานการประมงในพืน้ ที่หากตองการจับปลาขอใหแจงใหทราบ
ลวงหนา อยางนอย 1 เดือน เพื่อจะไดมีการปรับพื้นที่หรือทําการรื้อถอนโพงพางไดทันเวลา
ระเบียบวาระที่ 3

มติที่ประชุม

รับทราบ ถือปฏิบัติ และดําเนินการแกไขปญหาตอไป
3.2 แนวทางการจัดการตะกอนดินจากการขุดลอกรองน้ํา
(โดยกรมควบคุมมลพิษ 5 นาที)

กรมควบคุมมลพิษ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการตะกอนดินจากการขุดลอกรองน้ํา สืบเนื่องจากการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ไดมอบหมาย
ใหใหกรมควบคุมมลพิษ พิจารณาศึกษาวางแผนดําเนินการแกไขปญหาตะกอนดินในการขุดลอกรองน้ําใน
อาวปากพนัง และคลองสาขา ซึ่งกรมควบคุมมลพิษไดดาํ เนินการรวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของและหลักเกณฑ
เบื้องตนในการขุดลอกดินตะกอนอาวปากพนังและคลองสาขา และคําแนะนําประกอบหลักเกณฑสําหรับการ
ขุดลอกรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายวาระ
เกณฑปฏิบัติในการขุดลอกตะกอนดิน
1. การขออนุญาตในการขุดลอกอยางถูกตองตามระเบียบของกรมเจาทา
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2. ตองมีการพิจารณาถึงผลกระทบจากการขุดลอกและการทิง้ ดินตะกอน เชน การฟุงกระจายของดิน
ตะกอนในแหลงน้ํา ผลกระทบตอสัตวน้ํา พืชน้ําและระบบนิเวศในบริเวณทีไ่ ดรับอิทธิพลจากการขุด
ลอก การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ํา การพังทลายของตลิ่ง สิ่งกอสรางหรือบริเวณขางเคียง
3. ตองมีการพิจารณาถึงผลกระทบจากการทิ้งดินตะกอนจากการขุดในจุดทิ้งตอสิ่งแวดลอม เชนการชะ
ลางของดินตะกอนกลับสูแหลงน้ํา ผลกระทบตอแหลงน้าํ ที่นําตะกอนไปทิ้ง
4. ตองนําตะกอนที่ขุดลอกไดไปทิ้งในบริเวณที่ไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาหรือหนวยงานที่เกีย่ วของ
5. ตองดําเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบที่กําหนดโดยหนวยงานราชการอยางเครงครัด
เกณฑเบื้องตนในการพิจารณาดําเนินการขุดลอกดินตะกอน
กรมควบคุมมลพิษ ไดจดั ทํารางหลักเกณฑเบื้องตนในการพิจารณาดําเนินการขุดลอกตะกอนเพื่อใชเปน
หลักเกณฑเบือ้ งตนในการติดสินใจวาดินตะกอนในบริเวณดังกลาวสามารถขุดลอกขึ้นมาโดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม โดยแบงหลักเกณฑออกเปน 2 สวน ตามวิธีการปฏิบัติงานในการขุดลอก
ตะกอนดิน เนือ่ งจากการขุดลอกดินตะกอนมีวิธีปฏิบัติหลายวิธีแตกตางกันไป โดยการขุดลอกรองน้ําขนาดเล็ก
(รองน้ําที่มีความกวางไมเกิน 30 เมตร) จะใชรถขุดตักดินแทนเรือขุดเนื่องจากเรือขุดไมสามารถเขาไปปฏิบัติงาน
ได แตจะมีการทิ้งดินตะกอนที่ขุดไดแตกตางกันไป โดยมีทั้งการนําดินไปกองบนฝง (กรณีทจี่ ุดทิง้ ดินอยูรัศมีที่
แขนรถขุดสามารถทิ้งดินได) และการนําดินตะกอนใสเรือและนําไปทิ้งนอกรองน้ํา
ขอคิดเห็น
- เมื่อมีการขุดลอกเกิดขึน้ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการทํานากุง ตะกอนดินที่จะนําไปทิ้งนาจะนํามาใชใหเกิด
ประโยชนได เพราะอําเภอปากพนังเปนพืน้ ที่ลุม
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
สรุปวาจะทําการขุดลอกไดหรือไม เพราะกรมควบคุมมลพิษบอกใหทาํ การทดสอบใหม
กรมควบคุมมลพิษ
ประเด็นทีก่ รมควบคุมมลพิษไดรับมอบหมายใหไปดําเนินการนั้น อาจจะมีชาวบานไม
สบายใจวาขุดลอกแลวนําไปทิ้งแลวจะเกิดผลกระทบหรือไมนั้น ไมนาจะมีปญหาเพราะเปนการขุดลอกรองน้ํา
ปกติ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ดินที่ไดจากการขุดลอกนั้นมีมลพิษหรือไม หากนําไปทิ้งทะเลแลวจะเกิดปญหาตามมา
หรือไมอยางไร
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ตัวแทนกรมควบคุมมลพิษ นางสาวศศิวรุณ นวกวงษ
ชี้แจง
กรมควบคุมมลพิษยังไมมีผลในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับดินตะกอนที่ขุดขึ้นมานั้นมี
เกณฑเปนพิษหรือไม สืบเนือ่ งจากการประชุมที่ผานมา กรมเจาทาแจงวาจะนําตะกอนดินดังกลาวไปทิ้งในทะเล
ลึก แตเนื่องจากไดมีการศึกษาวาจะมีสารอะไรหรือไมที่จะสงผลประทบกับคุณภาพของน้ําหรือตะกอนดินใน
ทะเล ดังนัน้ ทางกรมควบคุมมลพิษไดใหขอ เสนอแนะวาควรนําตะกอนดินนัน้ มากองวางในพื้นที่ดา นบนกอน
รอจนกวาผลการศึกษาออกมาวาสามารถจะนําดินดังกลาวไปทิ้งทะเลไดหรือไม
ขณะนี้ จากการศึกษา สํารวจ และเก็บตัวอยาง ในเรื่องของโลหะหนัก และความเปนพิษ
ของตะกอนดิน กรมควบคุมมลพิษ กําลังดําเนินการตามระเบียบพัสดุและเปนงบประมาณในป 2554
ผูเขารวมประชุม
(เพิ่มเติม)

ในรองน้ําปากพนังอยาขุดใหกวางมากนักเพราะสารโฟเลตจะต่ําทําใหเกิดตะกอนสูง

มติที่ประชุม
รับทราบและใหกรมควบคุมแลพิษดําเนินการศึกษาความเปนพิษของตะกอนใหแลว
เสร็จเพื่อเปนขอมูลสําหรับกรมเจาทาและกรมชลประทานในการดําเนินการขุดลอกตะกอนดิน
3.3 แนวทางการแกปญหาไฟปาและการบุกรุกปาพรุ
(โดยสํานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษที่ 5 5นาที)
นายอราม ศรีปรางค (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5
กลาวถึงแนวทางในการแกไขปญหาไฟปาและการบุกรุกปาพรุทางสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 5 กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธพืช รวมกับสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 กรมปาไม ได
ดําเนินการแกปญหาไฟปาและการบุกรุกปาพรุตามมติคณะรมต. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 มี 4 ประเด็นดังนี้
1. หยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ปาพรุและดับไฟปา ไดมีการแตงตั้งเจาหนาที่เขาดําเนินการ 7 ชุด และสามารถ
หยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ไดได สวนไฟปาสามารถควบคุมไดคอนขางดี
2. มอบผูวาฯ เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบแกไขปญหาและการบุกรุกพื้นที่ปา พรุควนเคร็งโดย
ตรวจสอบการถือครองพื้นที่ปาพรุของราษฎรที่มีการอางเอกสารสิทธิวาชอบดวยกฎหมายหรือไม ไดมี
คําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่แลวจํานวน 5 ชุด ไดจัดสงเอกสาร
ใหคณะกรรมการชุดนี้ดําเนินการแลว
3. การดําเนินการตามกฎหมาย ไดมีการจับกุมคดีมา 5 คดี
4. มอบหมายใหกรมอุทยานฯ รื้อฟนระบบชลประทานเนื่องจากเปนแนวทางในการผันน้ําและปรับระดับ
น้ําของปาพรุใหเปนไปตามธรรมชาติใหเปนไปตามธรรมชาติอันจะเปนการแกไขไฟปาอยางยั่งยืน
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จากการประชุม เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 53 ณ ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพืน้ ที่
ลุมน้ําปากพนังฯ ไดมอบหมายใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5 ประสานกับสํานักชลประทานที่ 15 จัดทํา
โครงการคันกั้นน้ํา เนื่องจากพื้นที่นไี้ ดเปลี่ยนไปควรทําการศึกษาใหม และแกปญหาระยะสั้นไปกอน
รองเลขาธิการ กปร. นายโกวิทย เพงวาณิชย
โครงการดังกลาวควรมีการเรงรัดการดําเนินการ สํานักงาน กปร.พรอมจะสนับสนุน
คาใชจายซึ่งแผนงานนาจะสอดคลองกับแผนป 2554 ที่จะเสนอในวาระที่ 5 นั้น การบูรณาการยังไมดีเทาที่ควร
หลังจากการประชุมวันนี้แลว สํานักงาน กปร. จะจัดสงเจาหนาที่เขามาดูในแผนที่กรมชลฯไดสํารวจออกแบบไว
แลว วาจะบูรณาการในสวนไหนอยางไร
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เห็นควรใหมกี ารเรงรัดการดําเนินการ เพื่อจะไดของบประมาณตอไป
ผอ.สํานักชลประทานที่ 15 นายอนุวัฒน หิรัญประดิษฐ
เกี่ยวกับปาพรุควนเคร็ง สืบเนื่องจากไดทําคันรวมกับจังหวัดและดําเนินการตามผล
การศึกษา จากการดูพื้นทีย่ ังขาดความสมบูรณจึงไดทําแผนเพื่อทําการขุดลอกใหม และเมื่อผลการศึกษาออก
มาแลวจะไดทราบวาปาพรุควนเคร็งควรจะปดหรือควรจะดําเนินการอยางไรตอไป สวนในระยะเรงดวนควร
ดําเนินการตามที่กรมอุทยานเสนอวาควรจะทําฝาย เพราะปที่แลวไดผลดีในระดับหนึ่งแตยงั ไมครอบคลุมและ
ควรมีการนําเครื่องสูบน้ําเขาไปชวยดวยโดยกรมชลประทานพรอมจะสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแตจะตองขอรับ
สนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากจังหวัด อบจ. อปท. หรือ สํานักงาน กปร.
สรุปวา ในระยะสั้นควรดําเนินการตอไป สวนในระยะยาวควรทําการศึกษาตอ
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 นายยรรยง เลขาวิจิตร
- กลาวเกี่ยวกับการแกไขปญหาไฟปาในบริเวณปาพรุ มีการบุกรุกมากขึ้นและได
ดําเนินคดีไปแลวหลายคดีทางสํานักปาไมที่ 12 ตองการใหทานประธานชวยเรงรัดในการสอบสวนในคดีอาญา
สวนในคดีแพงกําลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเรียกรองคาเสียหาย
- เกีย่ วกับการรื้อถอนตามมาตรา 25 เปนการบุกรุกพื้นที่โดยไมมีเอกสารสิทธิ
- การตรวจเอกสารสิทธิในที่ดิน ทางอําเภอไดมีการประชุมแลวปญหาที่พบคือขาด
เครื่องมือหรืออุปกรณดานภาพถายและบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ หากเปนไปไดอยากใหทานประธานเรียก
คณะกรรมการทุกชุดประชุมเพื่อวางแผนในการทํางานใหสอดคลองกันทุกอําเภอ
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ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
- ขอใหผูบังคับการติดตามเรื่องคดี และรายงานใหทราบดวย
- การสํารวจใน 5 อําเภอ คณะกรรมการแตละชุดก็จะแตกตางกัน เขตหามลาสัตวปาเปนเลขาฯ ก็ควรจะ
ทําหนาที่รวบรวมประเด็นตางๆ เพื่อรายงานอีกครั้ง
นายอําเภอเชียรใหญ นายธํารง เขมะรัตน
จากการดําเนินการหาวิธีตรวจสอบทางอําเภอเชียรใหญไดเสนอมา 300 กวาราย
คณะทํางานในระดับอําเภอไมมีเวลาในการไปตรวจสอบ และไดมกี ารตกลงกันวาจะทํางานกันอยางไร ตองมี
การตั้งคณะทํางานเปนชุดๆ ในแตละแปลงตองใชเวลาและใชภาพถายทางอากาศ ซึ่งยังไมมีงบประมาณ
ขอใหทานประธานฯ จัดหาบุคลากรมาเพิ่มโดยเฉพาะเจาหนาที่ปาไมหรือทรัพยากรเขา
มาอยูในชุดคณะทํางานดวย หากมีบุคลากรนอยการทํางานก็จะยากลําบาก
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
การตั้งคณะทํางานโดยมีนายอําเภอ เปนประธานประกอบดวยคณะกรรมการหลายฝาย
อยูแลว หากเปนของ หนวยงานใดก็มอบหนวยงานนัน้ เปนเลขาฯ เพราะมีการตรวจสอบกันอยูแ ลว
รองเลขาธิการ กปร. นายโกวิทย เพงวาณิชย
เกี่ยวกับขอกฎหมายคงตองใชเวลาในการตรวจสอบ กรมอุทยานฯ นาจะเขาใจดี ในสวน
ของการควบคุมระบบน้ํา
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ในจํานวน 4 ประเด็นดังกลาว ประเด็นที่ 2 และ 3 จะทําอยางไร
- มอบทานนายอําเภอเรียกประชุมแตละอําเภอ และใหฝายเลขาฯรวบรวมเพื่อรายงาน
- การดําเนินคดี ใหเรงรัดดําเนินคดี เพื่อเปนตัวอยางที่ชดั เจน
- การบุกรุกโดยทําหนังสือเอกสารสิทธิปลอมมีจริงหรือไม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัดนครศรีฯ
เกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินปาพรุไดสอบถามเจาหนาที่แลวพบวา
- เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย มอบ หัวหนาเขตหามลาฯ เปนเลขาฯ
- พื้นที่ปาสงวน มอบหัวหนาหนวยปองกันของกรมปาไมเปนเลขาฯ
- เขตหามลาสัตวปาบอลอ มอบหัวหนาเขตหามลาฯ เปนเลขาฯ
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ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
- มอบนายอําเภอรายงานและชวยกํากับดูแลความเรียบรอย
- ประกาศมาตรการปองกันและเฝาระวัง
นายอําเภอปากพนัง นายวิศาล เพชรคง
สาเหตุที่มีการตรวจสอบเพราะสํานักพัฒนาที่ดินไปสงเสริมการปลูกปาลมในพื้นที่ปาพรุ
ที่มี หนังสือ นส.3 สค.1 ฯลฯ ซึ่งชาวบานมายืนยันเพื่อใหทําการตรวจสอบเพราะไมแนใจวาเปนของจริง
หรือไม
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ใหทําการตรวจสอบใหแนชดั
ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดนครศรีฯ นายวรชาติ ศรีเปารยะ
- เมื่อมีการขอใหตรวจสอบ สพก. ไมมีปญหา เพราะพื้นทีใ่ นปาเสื่อมโทรมไมมีปญหาแตพื้นที่ในปา
เสม็ดจะมีปญหา
- การตรวจสอบภาพถายทางอากาศสามารถชวยใหทราบขอเท็จจริงได
- สค.1 จะมีปญหามากเนื่องจากขอบเขตพื้นที่ไมชัดเจน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ควรจะทําการตรวจสอบและประสานกันใหชัดเจนกอนจะทําอะไรในที่ดินดังกลาว
ที่ดินจังหวัดนครศรีฯ (แทน) นายมณเฑียร
เกี่ยวกับปาพรุควนเคร็งขอใหคณะกรรมการออกไปตรวจสอบและรายงานใหทราบเพื่อ
จะไดเพิกถอน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
อยากใหมีการประสานกันในรายละเอียดอีกครั้งในการแกปญหา
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ
เพิ่มเติม
การแกไขปญหาไฟไหมตามที่ทางจังหวัดไดขอความอนุเคราะหไปทีก่ ระทรวงเกษตรฯ
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับฝนหลวงในจังหวัดนครศรีฯ นั้นมีวตั ถุประสงค 2 ประการคือ
1. เติมน้ําในแหลงน้ําที่เกิดความแหงแลงในจังหวัด
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2. เพื่อดับไฟไหมในปาพรุ
มีการดําเนินการมาแลว 2 ชวง ในชวงหลังเริ่มตั้งแตวนั ที่ 20 สิงหาคม 2553 เปนตนมา
และกําลังปฏิบัติการอยูจนกวาไฟจะดับ
เกี่ยวกับไฟปามีการตั้งโจทยผิดวาเกิดจากการเสียดสีของตนไม กิ่งไมในชวงฤดูแลง แต
ในปาพรุคงไมมี คงจะเปนคนจุดมากกวา จะไดแกปญหาใหตรงจุด
ผูวา ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มอบใหนายอําเภอทําความเขาใจเกีย่ วกับโจทยใหมใหชดั เจน
ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดนครศรีฯ
ไมเสม็ดที่เติบโตมาเปนปาพรุหรือไม
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
อยากใหทุกฝายทําการศึกษา และแกไขปญหาตามมติ ครม.
มติที่ประชุม

รับทราบ ถือปฏิบัติ และดําเนินการแกไขปญหาตอไป

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 คําสั่ง คณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่ 3/2553 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เรื่องปรับปรุงองคกรบริหาร
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(โดย ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ 7 นาที)
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
ตามที่คณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการฯไดมีคําสั่งที่ 02/2550 ลงวันที่
12 มีนาคม 2550 เรื่องการปรับปรุงองคกรบริหารงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯเพื่อทําหนาที่
ดําเนินงานโครงการฯนั้น เพื่อใหการเนินงานสนองพระราชดําริเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการ จึงใหยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ
ที่ 02/2550 และปรับปรุงองคกรบริหารโครงการฯ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนังฯ
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน ประธานอนุกรรมการ
เจาหนาทีก่ รมควบคุมมลพิษ เปน อนุกรรมการและเลขานุการ
(มีจํานวน 22 องคประกอบ)
ระเบียบวาระที่ 4
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2. คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานอนุกรรมการ
ผอ.สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปนอนุกรรมการและเลขาฯ
(มีจํานวน 30 องคประกอบ)
3. คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีฯ เปน ประธานอนุกรรมการ
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
(มีจํานวน 62 องคประกอบ)
4. ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ
ในหนาที่ 3 คณะอนุพัฒนาอาชีพโครงการฯ ลําดับที่ (26) ควรจัดตั้งผูแ ทนจังหวัดใหม
เปนหนวยงานอื่น เพราะลําดับที่ (27) เกษตรและสหกรณจังหวัด ซึ่งเปนผูแทนของจังหวัด เปนอนุกรรมการแลว
รองเลขาธิการ กปร. นายโกวิทย เพงวาณิชย
มอบใหรองผูวา เปนผูแทน และหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนผูแทนสํารองถาทานรอง
ผูวาราชการจังหวัดไมวาง ก็ใหหวั หนาสํานักงานจังหวัดมาแทน
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ
ในหนาที่ 7 คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการฯ ลําดับ (61) ผูแทน
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ ขอเสนอหัวหนากลุม
ชวยเหลือโครงการพิเศษสํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัดเปนผูแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ใหทุกหนวยงานทําหนังสือแจงฝายเลขาฯ ทราบวาจะมอบหมายใหใครตําแหนงบริหาร
ใดเปนผูแ ทน
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2 ความกาวหนาการดําเนินงานของ อนุกรรมการพัฒนาสิง่ แวดลอม
(โดย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีฯ 7 นาที)
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัดนครศรีฯ
1. ไดมีการประชุมครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดของแผนบริหาร
จัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้าํ ปากพนัง มี 2550-2559 ระยะเวลา 10 ป สรุปไดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สงวน อนุรักษและฟน ฟูสภาพนิเวศของลุม น้ําปากพนังใหคืนความสมบูรณ
ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนวิธีการใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ
อนุรักษและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 ควบคุม ปองกันมลพิษและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนในลุมน้ํา
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพเพื่อ
บริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
2. การดูงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2553 เพื่อติดตาม
สถานการณไฟปาและแนวทางการแกไขปญหาอยางยั่งยืน
3. เสนอเอกสารวาระการประชุมเพื่อเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นทีล่ ุมน้ํา
ปากพนังฯ ฉบับปรับปรุง ตออธิบดีกรมชลประทานในฐานะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ เรียบรอยแลว
สถิติไฟไหมปา ในชวงปที่ผานมา
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. ประกาศเขตควบคุมไฟปาในทองที่จังหวัดนครศรีฯ
2. มีมาตรการเฝาระวังปาพรุ
ผลการดําเนินงาน
ทางคณะกรรมการไดรายงานไปบางสวนแลว อยูระหวางการรวบรวมขอมูล
รองเลขาธิการ กปร. นายโกวิทย เพงวาณิชย
เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุดยังดําเนินการอยูห รือไมอยางไร
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กรมควบคุมมลพิษ
การจัดการน้ําเสียไมสามารถดําเนินการไดโดยใชงบประมาณขององคการจัดการน้ําเสีย
และไดใชงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการแลวแต อบท. รับไมไหวเนื่องจาก
คาใชจายสูงมาก
นายอําเภอปากพนัง
เนื่องจากคาใชจายสูงมากองคการจัดการน้าํ เสียไมสามารถรับไดประมาณเดือนละ
200,000 กวาบาท ควรมีการปรึกษาใหชดั เจนอีกครั้ง
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
กรมควบคุมมลพิษตองเสนอเรื่องไปที่สวนกลาง วา อบท.มีงบประมาณไมเพียงพอ
รองเลขาธิการ กปร. นายโกวิทย เพงวาณิชย
เกี่ยวกับงบประมาณดังกลาวเปนเรื่องของกระทรวงทรัพยากรในการดําเนินการแกไข
นายอําเภอปากพนัง นายวิศาล เพชรคง
ในดานของกฎหมาย ยังไมไดโอนเรื่องไปให อบท. จึงไมสามารถโอนงบประมาณได
มติที่ประชุม

รับทราบ มอบกระทรวงทรัพยากรฯ ดําเนินการตอไป

4.3 ความกาวหนาการดําเนินงานของ อนุกรรมการพัฒนาอาชีพ
(โดย เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ 7 นาที)
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ
สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและการสงเสริมรายไดภาคเกษตรโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลมุ น้ําปากพนังฯ ป 2553
แบงเขตการพัฒนาอาชีพออกเปน 5 เขต ดังนี้
1. เขตปลูกขาวเพื่อการคา
2. เขตปลูกขาเพือ่ บริโภค
3. เขตปลูกปาลมน้ํามัน
4. เขตปลูกไมผล-ยางพารา
5. เขตเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝง
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ในป 2553 มีหนวยงานรวมดําเนินการจํานวน 35 หนวยงาน 210 โครงการ
งบประมาณ 492,117,590 บาท โดยดําเนินการแลวเสร็จ 153 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 57 โครงการ
เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 68.39 สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
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 งบจังหวัด ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 2,418,750 บาท เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 82.78
1.4 งบอื่นๆ (SP2 , งบกันเหลื่อมป) ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 316,882,102 บาท เบิกจายแลว
คิดเปนรอยละ 61.82
2. สรุปผลการดําเนินงานแยกตามหนวยงาน ดังนี้
2.1 กรมชลประทาน จํานวน 85 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ 347.4 ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ
28 โครงการ เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 62.87
2.2 กรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 23 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ 59.5 ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ
1 โครงการ เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 91.60
2.3 กรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 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 อยูระหวางดําเนินการ 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 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 922,300 บาท อยูระหวาง
ดําเนินการ 2 โครงการ เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 94.91
2.9 กรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 10 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ 691,000 บาท ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว 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 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 99.89
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2.12 สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จํานวน 4 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ 243,800 บาท
อยูระหวางการดําเนินการ 2 โครงการ เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 62.48
2.13 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จํานวน 1 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว คิดเปนรอยละ 100
เกี่ยวกับงบประมาณ ป 2554 จากการจัดสรรงบประมาณในเบื้องตนแผนพัมนาอาชีพ
สวนราชการตางๆ จํานวน 12 กรมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดขอตั้งงบประมาณไว 522 ลานบาท
ไดรับการจัดสรรเบื้องตน 298.117 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57
นายอําเภอปากพนัง นายวิศาล เพชรคง
การแบงเขตวาพื้นที่ไหนปลูกขาวเพื่อการคา-บริโภค มีความสําคัญมากเชน อําเภอปาก
พนัง อยากทราบวาเปนเขตปลูกขาวเพื่อการคาหรือบริโภค จะตองมีการวางแผนใหชัดเจน เพราะอาจเกิดปญหา
เรื่องน้ําไมเพียงพอ เพราะพืน้ ที่นาขาวกับพื้นที่ปาลม จะแยงชิงน้ํากัน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
จะตองจัดทําประชาคมหรือประชาวิจารณ มอบใหกรมชลประทานพิจารณา
ผบร.ชป.15 นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังกําหนดเขตเปนเขตปลูกขาวเพื่อการคาทั้งหมด มีแหลงน้ํามาจาก 3
แหลงคือ
1. ในคลองธรรมชาติ
2. ปริมาณฝนที่ตกในฤดูแลง
3. Base Flow (น้าํ ซับ) จากปาตนน้ํา
ในปที่ผานมา ฤดูแลงไมมีฝนตกเลย มีแหลงน้ําที่เหลืออยู 2 แหลง ซึ่งเหลือนอยมาก
ดังนั้นจึงมีขอจํากัดเกี่ยวกับปริมาณน้ําที่ใช จะตองคาดการณวาในฤดูแลงถัดไปจะมีน้ําใชกับพืชฤดูแลงแคไหน
ซึ่งกรมชลประทานไดมีการวิเคราะหคํานวณอยูแลว
ในทางปฏิบัตเิ สนอวาในชวงฤดูแลง ควรมีการประชุมวางแผนรวมกันเกี่ยวกับการ
เตรียมคัน เครือ่ งสูบน้ํา และพื้นที่ๆ เหมาะสมจะทําการเกษตรในฤดูแลงโดยเฉพาะการทํานา เพราะปนี้เปนปที่
วิกฤตที่สุดเพราะระดับน้ําต่ํากวาเกณฑเก็บกัก
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ตองมีการวางแผนและประชุมในเขตชลประทานในการเตรียมตัวลวงหนาเพื่อรับภัยแลง
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ผบร.ชป.15 นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี
ในปนแี้ นวโนมของฝนจะเหมือนป 2548 คือปริมาณฝนตกนอยในชวงฤดูแลง สวนใน
เดือน พ.ย.-ธ.ค. จะมีน้ําทวมมาก เพราะจากการวิเคราะหคาดการณของกรมอุตุนิยมวิทยาในชวงฤดูฝนปนี้ จะมี
ปริมาณฝนตกมากกวาปกติ
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ
ชี้แจงเกีย่ วกับการแบงเขตวาเปนมติของคณะกรรมการ คือเขตปลูกขาวเพื่อการคาทําใน
เขตชลประทานสามารถทําไดปละ 2-3 ครั้ง สวนเขตปลูกขาวเพื่อการบริโภคทํานอกเขตชลประทานเพราะทํา
ไดครั้งเดียว และยึดเอาแหลงน้ําเปนหลัก สวนเขตอื่นๆ ไมมีปญหา
เกี่ยวกับปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,400 ลบ.ม./ป ใน 9 เดือนที่ผานมาตกไปแลว 1,200 ลบ.ม.
เหลืออีก 1,200 ลบ.ม. ในอีก 3 เดือนขางหนามีแนวโนมจะตกหมด ใหเฝาระวังในเดือน พ.ย.-ธ.ค. นี้ อาจจะเกิด
ความเดือนรอนเกี่ยวกับน้ําทวม
รองเลขาธิการ กปร. นายโกวิทย เพงวาณิชย
ภัยธรรมชาติอาจจะเกิดจากผลกระทบของสิ่งแวดลอมโดยสวนรวม คงตองเตรียมการรับ
ภัยธรรมชาติ ฝากศูนยอํานวยการฯ พิจารณาวามีบริเวณใดบางที่สามารถเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลงไดบาง เชน คู
คลอง แกมลิง และควรจะมีการพัฒนาใหสามารถใชได
ผบร.ชป.15 นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี
(เพิ่มเติม) 1. แกมลิงของพื้นที่ลุมน้ําปากพนังคือพื้นทีป่ าพรุ เชนพรุควนเคร็ง พรุคลองคอง ซึ่ง อบท.
ตองการใหเขาไปขุดลอกแตติดกับขอกฎหมาย ควรตองมีการพิจารณารวมกัน
2. การขุดลอก กรมชลประทานขุดลอกแลวในปนี้ประมาณ 300 กวาสาย จากทั้งหมดมากกวา
800 สายและกําลังวางแผนดําเนินการใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
3. แนวคิดเกีย่ วกับการเก็บกักน้ําในพืน้ ที่ เปนแนวคิดที่ดี สวนการกอสรางอาคารบังคับน้ําอาจมี
ผลในดานลบดวยเพราะอาจเกิดน้ําทวม
กรมสงเสริมการเกษตร นายวินัย ขวัญแกว
ในปนี้ฝนทิ้งชวงผิดปกติทําใหเกิดความแหงแลง จึงอยากใหเกษตรกรลดการทํานาลง
และรณรงคใหเกษตรกรปลูกพืชฤดูแลง ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไมมกี ฎหมายทีจ่ ะบังคับวาพื้นทีไ่ หนควร
ปลูกพืชชนิดใด เพราะบางพื้นที่อาจปลูกพืชที่ไมเหมาะสม เปนตน
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ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดนครศรีฯ นายวรชาติ ศรีเปารยะ
เสริม
เกี่ยวกับพืน้ ทีก่ ารปลูกปาลมของลุมน้ําปากพนังทุกแปลงทุกพื้นที่ของเกษตรกรเนื่องจาก
ขอจํากัดพืน้ ทีข่ องเกษตรกรมีนอยไดมกี ารประสานงานกับกํานัน ผูใหญบาน อบต. และกลุมเกษตรกร แลวแต
ไมมีผูขอรับใชบริการ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ใหนําขอคิดเห็นตางๆ ไปปฏิบัติ
(แทน) แมทัพภาคที่ 4
เสริม
ทางกองทัพบกไดจดั ทําโครงการทูลเกลาถวาย เพื่อมุงหวังที่จะสรางคู คลอง ในการเก็บ
กักน้ํา เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในฤดูแลง หนวยงานหรือชุมชนใดตองการที่จะนําไปเสริมไม
วามี่อยูแ ลวหรือกําลังสรางใหม ก็สามารถขอความสนับสนุนไปได เพือ่ ทางกองทัพบกจะไดรวบรวมตอไป
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
นายอําเภอมีโครงการใดก็ประสานทางกองทัพไดเลย
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

4.4 ความกาวหนา โครงการสําคัญในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
(โดย ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลมุ น้ําปากพนังฯ 7 นาที)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุด ผูชวยเลขานุการ ศูนยอํานวยการฯ
กลาวรายงานสรุปความกาวหนา โครงการสําคัญในพื้นทีล่ ุมน้ําปากพนังซึ่งไดรับความ
อนุเคราะหจากสํานักงาน กปร. ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการในพื้นทีใ่ นป 2553 มี 15 โครงการ 17
หนวยงาน งบประมาณ 29.23 ลานบาท ดําเนินการไปแลว 90 % จากการประสานงานในทุกหนวยงานคาดวา
จะดําเนินการแลวเสร็จหมดในสิ้นปงบประมาณนี้
การอนุมัติโครงการครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนกลุมแมบานขอนหาดกลุมที่ 1 ตามแนว
พระราชดําริ งบประมาณ 4 แสนเศษ ดําเนินการอยู 3 หนวยงาน คือศูนยอํานวยการ สาธารณสุขจังหวัดและ
เกษตรอําเภอชะอวด ไดรับการยืนยันวาภายในสิ้นปงบประมาณนีจ้ ะดําเนินการแลวเสร็จ
หนวยงานทีเ่ ขาไปสงเสริมเกษตรกรบานขอนหาดมี 15 หนวยงาน ดําเนินการตามกรอบ
แผนไมวาดานการผลิตหรือดานธุรกิจอื่นๆ ซึ่งปจจุบันกลุม แมบานดังกลาวมีความเขมแข็งขึ้นโดยลําดับ
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหการสนับสนุนเพื่อติดตามความกาวหนากันตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 แผนงานการขอรับการสนับสนุนงบ กปร. ประจําป 2554 (ครั้งที่ 1)
(โดย ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุด ผูชวยเลขานุการ ศูนยอํานวยการฯ
กลาวถึงหลักการการขอรับการสนับสนุนงบ กปร. มีขั้นตอนดังนี้
- มีพระราชดําริ
- สนองโครงการพระราชดําริ
- เปนโครงการเรงดวน
- เปนโครงการชวยเหลือความเดือดรอนของราษฎรในโครงการ
- ไมมีปญหาเรื่องที่ดิน เรื่องปาไม ลุมน้ํา กรรมสิทธิ์ ฯลฯ
- เปนโครงการที่มีความพรอมอยูแลวสามารดําเนินการไดตั้งแตตน ปงบประมาณ
- ราษฎรมีความพรอม มีสวนรวมดําเนินการสูง
ทุกหนวยงานที่เสนอโครงการ ใหเสนอโครงการผานการพิจารณาเห็นชอบ จาก
คณะอนุกรรมการลุมน้ําปากพนัง คณะใดคณะหนึ่ง
กรอบแนวทางการบูรณาการตามงบประมาณ กปร. โดยสรุป ดังนี้
1. การอํานวยการประสานงาน
- ศูนยบริการรวม
- เครื่องมือ
- อัตรากําลัง
2. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ป 2553 สนับสนุนปจจัยพื้นฐาน เริ่มกระบวนการ
ป 2554 ตอยอดแบบครบวงจร
3. Area Approach
เดิม
- ปรับปรุงดินเปรี้ยวที่ ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ
- การพัฒนาการปลุกขาว เนินธัมมัง ต.แมเจาอยูหวั อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ
เพิ่มเติม
- สงเสริมการผลิตสมโอบานแสงวิมาน ม.13 ต.คลองนอย อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ
- สงเสริมขาวครบวงจร ม.3 ต.ปาระกํา อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ
4. พื้นที่เรงดวนอืน่ ๆ
- รักษาฟน ฟูพื้นที่ปาตนน้ํา พื้นที่ปาพรุ
5. กรอบงบประมาณป 2554
- อํานวยการ ประสานงาน ติดตาม ขยายผล และประชาสัมพันธ งบประมาณ 21.813 ลานบาท
- อนุรักษ ฟนฟู ปาตนน้ําและปาพรุ
งบประมาณ 55.393 ลานบาท
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- โครงการพัฒนาพื้นที่บานเนินธัมมัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ งบประมาณ 0.766 ลานบาท
- โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสมโอ
งบประมาณ 6.640 ลานบาท
- โครงการสงเสริมการปลูกขาวครบวงจรตามแนวพระราชดําริ
งบประมาณ 1.727 ลานบาท
เพิ่มเติม พืน้ ที่แกลงดิน ต.แหลม กรมพัฒนาที่ดินเปนเจาภาพไดรับการสนับสนุนเปนปที่ 3 สวนในปนี้
จะดูเรื่องการขยายผลใหครอบคลุมจํานวน 2,000 ไร งบประมาณ 8.167 ลานบาท
สรุปงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ 94.507 ลานบาท
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
คงตองไปศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง และการตอยอดของเดิมนาจะเปนผลดีแตตองทํา
การประเมินผลการดําเนินงานในปที่ผานมาวาไดผลอยางไร
นายอําเภอปากพนัง
โครงการที่เสนอมาขออนุมัติในที่ประชุมนั้นเพื่อตองการดูในหลักการ หรือขอความ
เห็นชอบ ดังนี้
- โครงการปลูกปา คนที่เขารวมโครงการควรจะมีหุนสวนรวมดวย
- โครงการศึกษาทดลองควรพิจารณาวาสามารถนํามาปรับใชในพืน้ ที่ไดเลย
- ในเชิงอนุรักษ พื้นที่อําเภอปากพนังมีพนั ธไมเศรษฐกิจชนิดหนึ่งทํารายไดดีคือตน โพเล สามารถปลูก
ในพื้นทีน่ ากุงได
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15
(เสนอแนะ)
โครงการกอสรางทํานบดินเพื่อรักษาระดับน้ําในปาพรุควนเคร็งจากที่ไดทําเรื่องเสนอไป
แลวแตในแผนยังไมมี นาจะใหกรมอุทยานเสนอโครงการนี้เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กปร.
รองเลขาธิการ กปร. นายโกวิทย เพงวาณิชย
ตามที่ฝายเลขาฯเสนอแผนงานดังกลาวสามารถบูรณาการกันไดดี สวนแผนอนุรักษปา
ยังไมไดทํา จะมุงเนนเรื่องการแกไขปญหาปาพรุและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง เพราะการกอสรางยังไม
สมบูรณ ควรบูรณาการหนวยงานใน 2 จุดดังกลาวใหสมบูรณ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
กลาวเห็นชอบในโครงการทีด่ ี และควรจะบูรณาการกับอนุรักษตอไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ และใหดําเนินการตอไป

22

เรื่องอื่นฯ (ถามี)
- การจัดงานวันคลายวันถวายพระตําหนักประทับแรมครบรอบปที่ 3
ผอ.ศูนยอํานวยการ ฯ นายปริญญา สัคคะนายก
สืบเนื่องจากการถวายพระตําหนักประทับแรมไดจดั ขึ้นเมือ 19 ต.ค. 50 ซึ่งสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดปฏิบัติพระราชกรณีกิจแทนพระองคในการรับพระตําหนัก
ประทับแรมไปแลวนั้น ชมรมรักษลุมน้ําปากพนังไดดําเนินการจัดงานทุกป และในวันนีไ้ ดมาประสานในการ
จัดงานครั้งนีด้ ว ย
ระเบียบวาระที่ 6

ตัวแทนคนรักษลุมน้ําปากพนัง
เนื่องจาก อาจารยนวพรฯ ติดภารกิจ ไดมอบหมายใหตวั แทนคนรักษลุมน้ําปากพนังมา
ประสานงานแทน
ในป 2550-2552 ไดดําเนินการจัดงานมาทุกปแตทางจังหวัดจะรับเปนเจาภาพ แตการ
ประสานงานอยากใหเปลี่ยนจาก ผอ.ศูนยอาํ นวยการฯเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัดเพราะจะไดใกลชิดเกี่ยวกับ
การจัดวางงบประมาณดวย
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เหตุผลที่ตองเปลี่ยนเลขาฯเพราะอะไร มีจุดบกพรองหรือไม
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
ในปที่ผานมาทางจังหวัดเปนเจาภาพในการบวงสรวงพระนารายณทรงสุบรรณ ณ บริเวณ
หนาพระตําหนักฯ มีทางสํานักงานจังหวัดรวมกับชมรมรักษลุมน้ําปากพนังรวมกันดําเนินการจัดงาน และคาด
วาทางจังหวัดจะสนับสนุนงบประมาณ แบงเปน 2 สวนคือ
1. พิธีบวงสรวงพระนารายณทรงสุบรรณ
2. พิธีหนาประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มอบ ผอ.ศูนยอํานวยการฯเปนเลขาฯเหมือนเดิม เพราะมีคณะทํางานของจังหวัดอยูแ ลว
สวนเรื่องงบประมาณใหประสานกับหัวหนาสํานักงานจังหวัดอีกครั้ง
ผอ.ศูนยอํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
งบประมาณในพิธีบวงสรวง ทางสํานักพระราชวังรับผิดชอบ แตดานอุปกรณตางๆ ไดขอ
ความอนุเคราะหมาทางชมรมแลว สวนงบประมาณเกี่ยวกับ เต็นส และ โตะ ไดขอไปยัง อบต.หูลอ งแลว
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีฯ
ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานพระราชดําริในพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนังการ
บริหารจัดการประตูระบายน้าํ ตางๆ ที่มีความสําคัญและสรางประโยชนใหลุมน้ําปากพนังใหมากขึน้ เพื่อสราง
ความเขาใจใหกับทุกภาคสวน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ชวยเพิ่มเติมประชาสัมพันธงานตางๆดังนี้
1. การจัดคอนเสิรตเทิดทูลสถาบันทางกระทรวงมหาดไทยไดยกทีมมาจัดบริเวณสนามหนาเมือง
2. วันที่ 2-11 ตุลาคม 2553 มีงานเทศกาลเดือน 10
3. วันที่ 21 กันยายน 2553 การจัดงานเกษียณราชการ ขอเชิญทุกหนวยงานเขารวม
4. บุคคลที่เปนพอตัวอยางของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือนายรุจาธิตย สุชาโต ใหผูเขารวมประชุมแสดง
ความยินดีโดยการปรบมือ
ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานที่เสนอแนวคิดตางๆเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน
และขอผลการดําเนินงานดวยวาเปนอยางไรบาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดการประชุม เวลา 12.30 น.

ผูจดรายงานการประชุม
(นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต)
หัวหนากลุม บริการวิชาการ
ศูนยอํานวยการฯ

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายปริญญา สัคคะนายก)
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

