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(ร่าง) รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพืน้ ทีล่ ุ่มน้าํ ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้มาประชุม
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายธีระ มินทราศักดิ์)
๒. ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๔
(พ.อ.ภาสกร ทวีตา)
๓. ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒
(พ.ต.อ.สมพงศ์ ทองสุข)
๔. ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
(พ.ต.ท.ประภาส รอดเกลี้ยง)
๕. ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 15
(นายธีรชาติ สังคหะ)
๖. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาที่ดินเขต 11
(นายชุมพล คงอินทร์)
๗. ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
(นางฐปนีย์ ทองบุญ)
๘. ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5
(นายอร่าม ศรีปรางค์)
๙. ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12
(นายชัยกรณ์ กีฎามระ)
๑๐. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายอุดร เสนากัสป์)
๑๑. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางอารีย์ อินทรสมบัติ)
๑๒. ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางวรรณี สันตนาโร)
๑๓. ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
(นายอรินทร สุขสวัสดิ์)
๑๔. เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายเสถียร พรประสิทธิ์)
๑๕. สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายไพรัช วัฒนศิริ)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
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๑๖. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายวรชาติ ศรีเปารยะ)
๑๗. ผู้อํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์)
๑๘. สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ สาขานครศรีธรรมราช
(นายชนะ ดํามี)
๑๙. พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายบริรักษ์ ชูสิทธิ์)
๒๐. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์เดช)
๒๑. แรงงานจังหวัดนครศรีนครศรีธรรมราช
(นายนิกร นําภานนท์)
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีฯ เขต 3
(ว่าที่ร.ต.วัฒนา ไกรนุกูล)
๒๓. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดนครศรีฯ
(นายศุภชัย สกุลแก้ว)
๒๔. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายอภิวัฒน์ เพชรสุด)
๒๕. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นางชนินันท์ ศรีธีระวิศาล)
๒๖. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายทวีศักดิ์ รอดแก้ว)
๒๗. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายวิชิต เพชรยอด)
๒๘. ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายรุจาธิตย์ สุชาโต)
๒๙. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
(นายรุจาธิตย์ สุชาโต)
๓๐. นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
(นายเกรียงศักดิ์ สุริโย)
๓๑. นายอําเภอปากพนัง
(นายสกุล ดํารงเกียรติ)
๓๒. นายอําเภอเชียรใหญ่
(นายถาวร ดลแก้ว)
๓๓. นายอําเภอหัวไทร
(ว่าที่ร.ต.สุชาติ สุวรรณรัศมี)
๓๔. นายอําเภอชะอวด
(นายไพศาล บุญล้อม )

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
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๓๕. นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
(นายนพ บุญล้อม)
๓๖. นายอําเภอร่อนพิบูลย์
(นายสมพงษ์ มากมณี)
๓๗. นายอําเภอลานสกา
(นางนงลักษณ์ มะลิแก้ว)
๓๘. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ
(นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์)
๓๙. ผู้แทนจังหวัดสงขลา
(นางโสภา ชูรักษ์)
๔๐. ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(นางรัชมนพงศ์ เกิดธาราม)
๔๑. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
(นายพีระพล รัตนะ)
๔๒. หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
(นางนงลักษณ์ ดํารงศิริ)
๔๓. ผอ.ศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ
(นายปริญญา สัคคะนายก)
๔๔. ผู้แทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
(นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ
๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒
๔. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. การค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๘. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
๙. พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑. นายอําเภอจุฬาภรณ์
๑๒. นายอําเภอพระพรหม
๑๓. ผู้แทนจังหวัดพัทลุง
๑๔. ผู้แทนสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ
๑๕. ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(แทน)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสิงหพงศ์
รัชนิพนธ์
๒. นายสุทัศน์
ตั้งพิพัฒน์พงศ์
๓. นายขจรชัย
ฤทธิวงศ์
๔. นายศุภชัย
ดาวัลย์
๕. นายสุกิจ
รัตนวินิจกุล
๖. นายอนุพันธ์
อิฐรัตน์
๗. นายณัฐชัย
พลกล้า
๘. นายกมล
อาศิรเมธี
๙. นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว
๑๐. นายสุริยา
ทองแก้วจันทร์
๑๑. นายมานพ
ลิ้มทองใบ
๑๒. นายพงศ์พันธ์
พงศ์ชยุตม์
๑๓. นายประเสริฐ
ศรีปรรักษ์
๑๔. นางสาวจิระนันท์ เหมพูลเสริฐ
๑๕. นางปิ่นเพชร
ภักดีณรงค์
๑๖. นางสาวรัชฎา
คชแสงรัตน์
๑๗. นางพนิดา
๑๘. นางลําดวน
คล้ายโสม
๑๙. นายพิน
พรหมเทพ
๒๐. นางอมรรัตน์
ไชนุรักษ์
๒๑. นายปิยะ
วันเพ็ญ
๒๒. นายเศวตฉัตร
บุญมิ่ง
๒๓. นางสาวพันธุ์ทิพย์ ปานกลาง
๒๔. นายไพทูรย์
เก่งการช่าง
๒๕. นายจําเริญ
นาคคง
๒๖. นางสาวนุชนาถ สีนะ
๒๗. นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล
๒๘. ว่าที่ร.ต.ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
๒๙. นายสุรชัย
นํานาผล
๓๐. นางสาวจิตนภา รักษาพันธ์
๓๑. นายบุญส่ง
รัตนพร
๓๒. นายสุรพล
เมืองสรง
๓๓. นางกฤติกา
แกนดี
๓๔. นางวิภา
สุขเอก
๓๕. นางสาวโสภา
จีระพันธุ์
๓๖. นายชธาดล
เจริญพงศ์
๓๗. นายธีรศักดิ์
ไชยเสน
๓๘. นายทรงชัย
เมนะสูตร

ผู้อํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจองค์การสะพานปลา
ผอ.ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ
เลขาอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผอ.ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๔
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ฯ กรมป่าไม้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ
โครงการส่งน้ําฯ ลุ่มน้ําปากพนังตอนบน
โครงการส่งน้ําฯ ลุ่มน้ําปากพนังตอนบน
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมควบคุมมลพิษ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กศน.อําเภอปากพนัง
กศน.อําเภอปากพนัง
กรมเจ้าท่าจังหวัดสงขลา
สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
มูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชีย
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๕
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
กลุ่มกิจกรรมพิเศษกรมชลประทาน
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้าํ ปากพนัง
โครงการส่งน้ําฯ ลุ่มน้ําปากพนังตอนล่าง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ นครศรีฯ
สํานักงานปศุสัตว์นครศรีธรรมชาติ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีฯ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีฯ
สํานักงานปฏิรูปที่ดินนครศรีฯ
นักสื่อสารมวลชน สทท.๑๑ นศ.
ผู้สื่อข่าวทีวี
ช่างภาพ สทท.๑๑
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒
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๓๙. นางทรงศรี
๔๐. นายภาณุวัฒน์
๔๑. นายเทอดศักดิ์
๔๒. นายศุภชัย

วัฒนวิทย์กิจ
ใหม่แก้ว
ลักษณะหุต
อักษรวงศ์

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีฯ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีฯ
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อํานวยการฯ
หัวหน้ากลุ่มขยายผลศูนย์อํานวยการฯ

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ชมวีดีทัศน์ เกีย่ วกับความก้าวหน้าและความสําเร็จ ในการดําเนินงานโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ผ่านมา และการเสด็จทรงงานในพื้นที่ของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อต่อยอดในปีต่อไป
มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนา
พื้นทีล่ ุ่มน้าํ ปากพนังฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

นายสิงหพงศ์ รัชนิพนธ์ ผอ.สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้
กล่าวรายงานเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีพระราชดําริดังนี้
๑ เกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรบ้านขอนหาดในการแปรรูปพริกให้ติดตามการทํางานของกลุ่มแม่บ้าน
อย่างต่อเนื่องในด้านการผลิต
๒ เกี่ยวกับเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่มีอยู่ควรแจกจ่ายให้เกษตรกรอย่างเพียงพอ
๓ ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างโรงสูบน้ําคลองชะอวด-แพรกเมืองเพื่อทดแทนเครือ่ ง
สูบน้ําที่มีอยู่เดิม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มอบผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับพระราชดําริดังกล่าวและควรรายงานให้พระองค์ทราบ
๒ เดือน/ครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
๓.๑ ความก้าวหน้าในการดําเนินงานขุดลอกร่องแม่น้ําปากพนัง
(โดย ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๔)
ผอ.ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๔ นายณัฐชัย พลกล้า
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานขุดลอกร่องแม่น้ําปากพนัง ทางกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้าง
บริษัทบางกองเดรดจิ้ง จํากัดเข้ามาดําเนินการขุดลอกสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ มีปริมาณ
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ในปีหน้าทางกรมเจ้าท่าได้ของบประมาณจํานวน ๑.๖ ล้านคิวเท่าเดิม เพื่อบํารุงรักษาร่อง
น้ําปากพนังอย่างต่อเนื่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
สอบถามเกี่ยวกับลักษณะการขุดลอกเป็นการขุดแบบปีต่อปีหรือไม่
ผอ.ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๔ นายณัฐชัย พลกล้า
เนื่องจากร่องน้ํามีระยะทางยาวมากไม่สามารถขุดลอกได้ตลอดต้องทําการขุดเฉพาะบริเวณ
ที่ตื้นเขินก่อนเพื่อไม่ให้เกิดสันดอน
ผอ.ศูนย์อํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
กล่าวถึง หนังสือที่ได้รับจากสมาคมประมงเกี่ยวกับปัญหาการขุดลอกร่องน้ํา ครั้งล่าสุดได้มี
การหารือกันกับทางสมาคมประมงอย่างไรบ้าง
ผอ.ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๔ นายณัฐชัย พลกล้า
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการโพงพาง ได้มีการเจรจากันที่ อบต.คลองน้อย ผู้ประกอบการ
โพงพางยินยอมให้มีการรื้อถอนในระยะเวลาที่ตกลงกันคือ ๒ เดือน ปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ความก้าวหน้าในการดําเนินการเสนอร่างขอบเขต TOR ข้อกําหนดเงื่อนไขและขอบเขต
การศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสํารวจและออกแบบเพื่อรักษาระดับ
น้ําทีเ่ หมาะสมในการป้องกันไฟไหม้ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าพรุควรเคร็ง
จังหวัดนครศรีฯ (โดย สํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ ๕)
นายอร่าม ศรีปรางค์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕
สืบเนื่องจากจังหวัดได้มีคําสั่งที่ ๓๑๓๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะ
ทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําร่างข้อเสนอเพื่อศึกษา (TOR) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)
สําหรับโครงการพัฒนาใดๆ ที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ําที่มคี วามสําคัญ
ระดับนานาชาติ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และความเหมาะสมผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบที่เกี่ยวข้อง คณะทํางานชุดนี้มีปลัดจังหวัดนครศรีฯ เป็นประทานคณะทํางาน
มี นายอร่าม ศรีปรางค์ เป็นเลขานุการ และมีคณะทํางานประมาณ ๒๐ ท่าน
ความก้าวหน้าที่ผ่านมามีการประชุม ๓ ครั้ง เพื่อจัดทําร่างข้อเสนอและได้มีการนําร่างดังกล่าว
เสนอต่อสํานักงาน กปร. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทางสํานัก
กปร.แจ้งว่าร่างข้อกําหนดดังกล่าวยังขาดรายละเอียดและข้อมูลบางประการจึงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชื้แจงและ
หาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการของคณะทํางานได้ขึ้นไปชี้แจงเรียบร้อยแล้ว และสรุปว่าให้ยึดหลักแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ทีอ่ ําเภอปรานบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ให้ควบคุมระดับน้ําป่าพรุควนเคร็งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุ และให้
ดําเนินการจัดทําโครงการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อรักษาระดับน้ําที่เหมาะสมไปก่อน เช่นขุดคันคล้องป่าที่สมบูรณ์เพื่อ
ป้องกันการบุกรุกและ ทางสํานักงาน กปร. ได้มอบกระทรวงทรัพยากรฯ นําเงินงบประมาณไปดําเนินการจัดสรร
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นายสิงหพงศ์ รัชนิพนธ์ ผอ.สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้
กล่าวเกี่ยวการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนซึ่งเป็นแนวพระราชดําริในปี ๒๕๔๕การแก้ปัญหาระดับน้ํา
ในพื้นที่พรุเพื่อแก้ปัญหาไฟไหม้ป่าซึ่งได้มีการแก้ปัญหาไปแล้ว แต่มีปญ
ั หาเกี่ยวกับอาคารบังคับน้ําจึงควร
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงรับผิดชอบ หารูปแบบที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เป็นการสร้างระบบนิเวศให้พื้นที่ป่าพรุ ซึ่งในปี ๒๕๕๔ มีน้ําเยอะมาก จะได้ดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ สรุปสรุปผลการดําเนินงานในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ําปากพนังปี ๒๕๕๔ และแผนการดําเนินงาน
ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ําปากพนังปี ๒๕๕๔
๔.๑.๑ ด้านการบูรณาการในพืน้ ที่เป้าหมาย (คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานฯ)
(โดย ศูนย์อํานวยการฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อํานวยการฯ
การบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง โครงการสําคัญที่ได้บูรณาการมีงบประมาณ ๒ ส่วนคือ
- งบประมาณ Function ของแต่ละหน่วยงานเอง
- งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก สนง. กปร.. มีโครงการที่บูรณาการอยู่ในปีที่ผ่านมาจํานวน ๕ โครงการ
หลักๆ คือ
๑. โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ จํานวน ๑๐ แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
๒. โครงการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน จํานวน ๒,๔๐๐ ไร่ ที่ ต.แหลม อ.หัวไทร
๓. โครงการฟื้นฟูอาชีพบ้านเนินธัมมัง ที่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่
๔. โครงการฟื้นฟูการผลิตส้มโอบ้านแสงวิมาน ได้รับการสนับสนุนงบในการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง
๕. โครงการสนับสนุนการผลิตข้าวครบวงจรที่ ต.ป่าระกํา อ.ปากพนัง
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผา่ นมา คือการบูรณาการบางส่วนข้อมูลไม่ชดั เจน เจ้าภาพแต่ละ
โครงการยังไม่ได้นํายุทธศาสตร์ร่วมที่ได้วางไว้ไปใช้ในการขับเคลื่อน จึงควรมีการปรับนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และให้เดินตามกรอบยุทธศาสตร์ร่วม
กระบวนการต่อไปโครงการที่ใช้งบประมาณกปร.จะเน้นโครงการที่สามารถมีตัวชี้วัดได้อย่าง
ชัดเจน กระบวนการงบประมาณแต่ล่ะหน่วยงานมีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ซึ่งเจ้าภาพหลักจะเป็นผู้ขอ
งบประมาณขั้นตอนในการใช้งบประมาณแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน ทําให้เกิดการล่าช้า จะได้มีการปรับปรุง
ให้ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความสะดวกในกระบวนการจัดหา
ด้านผู้บริหารควรจะทําความเข้าใจกับยุทธศาสตร์ย่อยๆ เพือ่ จะได้สนับสนุนอํานวยการให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานตนขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งนี้จะทําให้การบูรณาการมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางที่
เสริมกัน
หลังจากที่สํานักงานกปร.ได้ให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการแล้ว ขั้นตอนในการส่งประมาณการ
ที่จะขออนุมัติงบประมาณยังล่าช้า อยากให้ต้นสังกัดของหน่วยงานต่างๆ ได้พิจารณาในส่วนนี้ด้วย
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ผลสัมฤทธิ์ทผี่ ่านมา ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาดีขึ้นมาก การขับเคลื่อนขบวนการในพื้นที่
แต่ละหน่วยมีความเข้าใจในกระบวนการของการบูรณาการมากขึ้น เนื่องจากได้พิจารณางบประมาณจากการ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้ร่วมกันวางไว้ ราษฎรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ๆไปปฏิบัติงาน ซึ่งสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘ ได้ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อประเมินผลการดําเนินงานต่อไป
กระบวนการที่ขับเคลื่อนในพืน้ ที่ เป็นรูปธรรมตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของราษฎร ปัจจุบัน
นี้เกษตรกรมีองค์ความรู้ มีความมั่นใจ และมีความเข้มแข็งขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดเจน สามารถวางรูปแบบของ
ชุมชนได้เอง ว่าจะไปในทิศทางใด
ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน งบกปร. ในปีที่ผ่านมาได้รับอนุมัติงบประมาณ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑
ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑ ผลการดําเนินงานตามเอกสารที่แจก ผลงานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด มีโครงการเดียว
ที่ขอกันเหลื่อมปี เนื่องจากติดขัดเรื่องฝนตกชุกมาก
ครั้งที่ ๒ ทุกหน่วยงานขอกันเหลื่อมปีเนื่องจากงบประมาณมาเดือนสิงหาคม ผลงานอยู่ระหว่าง
การดําเนินงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
สรุปว่าเป็นผลงานที่ต้องต่อยอดในปี ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑.๒ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ (คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ)
(โดย สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช)
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ (นายเกียรติศกั ดิ์ นารีเลิศ)
สรุปความก้าวหน้าการดําเนินงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรภายใต้โครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
รายได้ภาคเกษตรประจําปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ดังนี้
วิสัยทัศน์ เกษตรกรอยู่ดีมีสขุ มีรายได้จากอาชีพการเกษตรอย่างมั่นคง ยั่งยืน และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรให้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ในปี ๒๕๕๓ รายได้ครัวเรือนเกษตรกรสูงกว่าปี ๒๕๕๒ ๓.๖๗ % สําหรับปี ๒๕๕๔ อยู่ระหว่าง
การวิเคราะห์ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนการดําเนินงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตร
ได้ดําเนินการในเขตพัฒนาอาชีพ ๕ เขต ได้แก่ เขตปลูกข้าวเพื่อการค้า เขตปลูกข้าวเพื่อการบริโภค เขตปลูก
ปาล์มน้ํามัน เขตปลูกไม้ผลยางพารา และเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ยกเว้นไม่พัฒนาในเขตป่าไม้ มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ อยู่ในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ฯ
การดําเนินงานในปี ๒๕๕๖ ได้รับอนุมัติงบประมาณมา ๑๖๒ โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้ว
๑๒๐ โครงการ กําลังดําเนินการอยู่ ๔๑ โครงการ ยกเลิก ๑ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณมา ๔๖๗.๖๑
ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๙

9

หน่วยงานที่รับผิดชอบมีดังนี้
๑ กรมชลประทาน
๒ กรมพัฒนาที่ดิน
๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๔ กรมปศุสัตว์
๕ กรมการข้าว
๖ กรมวิชาการเกษตร
๗ กรมประมง
๘ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๙ กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๐ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๑ สํานักกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
๑๒ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๓ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จํานวน ๑
โครงการสําคัญที่กระทรวงเกษตรได้รับจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
มาดําเนินการบูรณาการพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง จํานวน ๗.๕๕ ล้านบาท ประกอบด้วย ๕ โครงการย่อยดังนี้
๑. โครงการสร้างกลไกความร่วมมือของเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพของกรมประมง
๒. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสหกรณ์และส่งเสริมสหกรณ์
๔. โครงการ ๘๔ พรรษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๕. โครงการเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาล์ม โดยกรมวิชาการเกษตร
สําหรับ ๔ โครงการแรกกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
บูรณาการการดําเนินงานโดยใช้ชื่อว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการสหกรณ์ในพืน้ ที่ลุ่มน้ํา
ปากพนังเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ หรือเรียกว่างานรวมพลคนลุ่มน้าํ ปากพนังซึ่งได้จัดเมื่อวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๕๔ ที่สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่โดย ฯพณฯนายธีระ วงสมุทร ได้เดินทางมาเป็นประทานในการจัดงาน
การจัดงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ
โครงการสําคัญโครงการที่ ๒ ได้ดําเนินการโครงการนําร่องการสร้างกลไกความร่วมมือภายใต้
แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือ เพื่อบูรณาการ เพื่อขยายผลและแสดง
ผลงานของโครงการ และเพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระยะเวลาดําเนินการ ๑๘ พ.ค. ๕๔- ๑๐ ก.ย. ๕๖
ได้คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ๑๕ หมู่บ้าน ๑๕ ตําบล ๑๓ อําเภอ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด โดยมอบให้หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักหน่วยงานละ ๑ หมู่บ้าน
ผลการดําเนินงานได้มีการประชุม และแต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการ มีการจัดทําข้อมูลเอกสาร
ทั่วไปของหมู่บ้านเป้าหมาย มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดนิทรรศการ “น้ําพระทัยรินหลั่ง ลุ่มน้ําปากพนังร่มเย็น”
เมื่อวันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีการจัดทําขอบเขตพื้นที่๑ : ๔๐๐๐ ของหมู่บ้านนําร่องทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน
โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีฯ มีการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบัติงานร่วม มีการจัดประชุมสัมมนาดูงานในพื้นที่ โดยนํา
ผู้แทนของหมูบ่ ้านทั้ง ๓ หมูบ่ ้านมาศึกษาดูงาน และมีการประสานกับหมู่บ้านนําร่องทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน เพื่อนํา
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์มาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมถวายจํานวน ๗ หมู่บ้าน มีการประชุมโครงการนําร่องที่ หมูท่ ี่ ๓ ตําบลหูล่อง กิจกรรมสุดท้าย
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มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑.๓ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม(อนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ)
(โดย ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ)
นายอนุพนั ธ์ อิฐรัตน์ เลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กล่าวถึงแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ําปากพนังปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ขอนําเสนอความก้าวหน้า
ภายใต้แผนดังกล่าวมีแผนงาน/โครงการจํานวน ๖๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๖๑๒.๒๐ ล้านบาท มีหน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๖๔.๔๘๑ ล้านบาท
ทั้งนี้ไม่รวมงบดําเนินการปกติของหน่วยงาน
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ําปากพนังคืนความอุดมสมบูรณ์
สมดุลอย่างเป็นระบบมีการดําเนิน
- การสร้างฝายแบบผสมผสาน ๕๐ แห่งคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมาย
- การฟื้นฟูและบํารุงรักษาป่าพรุแล้วเสร็จ
- การจัดหาสายดับเพลิงเป็นอุปกรณ์สําหรับดับไฟป่าจํานวน ๑๐๐ เส้นคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ําในลุม่ น้ําอย่างบูรณาการ
อนุรักษ์และยั่งยืน ได้ดําเนินการ
- เก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคของชุมชนและของครัวเรือน ๓๔ ตัวอย่าง
- โครงการปรับปรุงทําความสะอาดโครงการประปาหมู่บ้านให้สามารถเป็นประปาดื่มได้ ๔ แห่ง
หรือร้อยละ ๒๐ ของค่าเป้าหมาย
- การติดตั้งโทรมาตรเพื่อคาดการณ์ปริมาณน้ําและแจ้งเตือนภัย ๑๗ แห่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่
- การปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยว-ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ร้อยละ ๕๔.๗
- การสาธิตการทําและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด ๖,๘๐๐ ไร่ จัดระบบโครงสร้างพัฒนาที่ดินลักษณะ
ที่ ๑ และ ๒ จํานวน ๕,๖๙๓.๗๖๘ ไร่
- การปรับปรุงนาร้าง บ่อกุ้งร้าง ได้ดําเนินการสํารวจพื้นที่รวมทั้งจัดทําข้อกําหนดการดําเนิน
โครงการ (TOR) เพื่อหาผู้รับจ้างขุดปรับพื้นที่บ่อกุ้งร้าง ๙๐ ไร่ และพืน้ ที่รกร้างว่างเปล่า ๑๐ ไร่ รวม ๑๐๐ ไร่
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต
ของคนในลุ่มน้าํ ได้ดําเนินการ
- บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุด
- การส่งเสริมผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย ได้
ดําเนินการในเขตเทศบาลนครศรีฯและเทศบาลเมืองปากพนัง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- การกําจัดวัชพืชในคลองระบายน้ําในเขตลุ่มน้ําปากพนังด้วยเครื่องจักร ๑๐ สายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- การสํารวจ เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์องค์ประกอบตะกอนดินในแม่น้ําปากพนังและคลองสาขา
ได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินในแม่น้ําปากพนังและคลองสาขา ๗๕ จุด เพื่อนํามาวิเคราะห์คุณสมบัติ
คิดเป็นร้อยละ ๙๐
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๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ
เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก ได้ดําเนินการ
- เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
โดยมีการกําหนดการเปิด-ปิดประตูระยายน้ําให้เหมาะสมตามฤดูกาลวางไข่ของสัตว์น้ําและสถานการณ์น้ํา
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการลุ่มน้ําที่มีส่วนร่วม
โดยทุกภาคส่วน รวมทั้งหมด ๔๘๒ กลุ่ม ได้บูรณาการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ําและกลุ่มบริหารจัดการ
การใช้น้ําทั้งจาก ๓ พื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง รวม ๑๑ กลุ่ม เพื่อหารือและสรุป
เป็นข้อกําหนดการใช้น้ําที่นํามาปฏิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
การดําเนินการในช่วง ๙ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีหลายหน่วยงานที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จตามแผน หลายหน่วยงานอยู่ระหว่างดําเนินโครงการ และหลายหน่วยงานที่ไม่ได้รับงบประมาณดําเนินการ
ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การดําเนินการล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากภัย
ธรรมชาติ และมีประเด็นปัญหาอีก ๑ ประเด็นคือมีการตรวจพบสารหนูในตะกอนดินของแม่น้ําปากพนัง ซึ่งทาง
กรมจะนําข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง จากการเก็บตัวอย่างเก็บตะกอนดินในแม่น้ําปากพนังและในคลอง ๔
คลอง ได้แก่ คลองหัวไทร คลองฆ้อง คลองเชียรใหญ่ คลองสุขุม พบว่าในแม่น้ําปากพนังพบตะกอนดินที่มีสารหนู
เกินมาตรฐานตะกอนดินในแหล่งน้ํา ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษกําลังจัดทํามาตรฐานอยู่ระหว่างขบวนการพิจารณา
ของหน่วยงานต่างๆ ล่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวร่างมาตรฐานในแม่นา้ํ ปากพนังมี ๔ จุดที่เกินมาตรฐาน ส่วนใน
คลอง๔ คลอง พบว่ามีคลองเดียวที่เกินมาตรฐานคือคลองฆ้อง ส่วนบริเวณปากแม่น้ําในทะเลก็ยังอยู่ในมาตรฐาน
ซึ่งทางกรมฯ จะได้นําตะกอนดินดังกล่าวไปตรวจสอบสารพิษอีกครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
จากการตรวจสอบ คงต้องมอบทางสิ่งแวดล้อมดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางแก้ไข และนําเสนอต่อไป
นายธีรชาติ สังคหะ แทน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๕
เกี่ยวกับตะกอนสารหนูอยากให้กรมควบคุมมลพิษทําการตรวจสอบย้อนไปถึงบริเวณที่เคยมีการกลบ
ฝังว่ามีการรั่วซึมออกมาหรือไม่อย่างไร
กรมควบคุมมลพิษ
ทางกรมควบคุมมลพิษขอรับไปตรวจสอบพร้อมกับกรมพัฒนาอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่
ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีฯ เขต ๓ (ว่าที่ร.ต.วัฒนา ไกรนุกูล)
สืบเนื่องจากเรื่องสารหนูในพื้นที่ที่อําเภอเชียรใหญ่ มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวจํานวน ๑๐
กว่าโรง ควรมีการดําเนินการในเบื้องต้นคือแจ้งทางโรงเรียนให้ระมัดระวังในเรื่องการใช้น้ํา ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวทางกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดําเนินการต่อไป
นายอนุพนั ธ์ อิฐรัตน์ เลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลที่ได้นาํ เรียนในที่ประชุมตัวเลขดังกล่าวเป็นสารพิษของตะกอนดินใต้ท้องน้ําไม่ใช่ในน้ํา
ส่วนในน้ําจะต้องไปตรวจสอบคุณภาพน้ําอีกครั้งหนึ่ง
- วัตถุประสงค์ที่ได้นําเรียนเรื่องสารหนูในตะกอนดินเป็นวัตถุประสงค์ที่นําเสนอตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปวิเคราะห์การปนเปื้อนของตะกอนดินเพื่อหาแนวทางในการจัดการตะกอนดินในแม่น้ําปากพนัง
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ไม่ใช่การติดตามตรวจสอบเพราะการติดตามตรวจสอบต้องใช้ระยะเวลานาน
- โรคที่เกิดจากสารพิษดังกล่าวเรียกว่าไข้ดํา
นายธีรชาติ สังคหะ แทน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๕
เรื่องไข้ดําเคยเกิดขึ้นที่อําเภอร่อนพิบูลย์ ซึ่งทางสาธารณสุขได้ติดตามผลอยู่และจะมีการนําน้ําใต้ดิน
มาตรวจสอบ เพราะเคยมีการทําเหมืองแร่และมีน้ํารั่วไหลออกมาแต่นานหลายปีแล้ว อาจจะยังไม่ถึงขั้นอันตราย
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ (นายรุจาธิตย์ สุชาโต)
กล่าวถึงเรื่องสารพิษที่เรียกว่าสารหนูและโรคที่จะเกิดจากสารหนูเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากไม่ควร
นําไปประชาสัมพันธ์ในตอนนี้ อยากจะให้ทดสอบกับผลผลิตทางเกษตรของลุ่มน้ําปากพนัง และผักน้ําว่ามีสาร
พวกนี้หรือไม่ เพราะถ้าข่าวออกไปจะมีผลทําให้ผลผลิตทางการเกษตรราคาตก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
สรุปว่าในน้ํายังไม่มีอันตราย ต้องรอผลจากการตรวจสอบคุณภาพน้ําก่อนจึงจะนําข้อมูลดังกล่าวไป
แจ้งให้ทราบ ตอนนี้ห้ามประชาสัมพันธ์เพราะอาจจะทําให้เกิดผลกระทบได้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ร่างแผนงานทีข่ อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร.ปี ๒๕๕๕
(โดย ศูนย์อํานวยการฯ)
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อํานวยการฯ
กล่าวถึงแผนงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร.ปี ๒๕๕๕ ซึ่งศูนย์อํานวยการฯ
เป็นผู้รวบรวม ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. ตามทีส่ ํานักงาน กปร. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังได้กําหนดไว้ โดยสํานักงาน กปร.ในฐานะเป็น
หน่วยงานที่ดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้มอบหมายให้ศนู ย์อํานวยการฯ ทําหน้าที่รวบรวม และ
กลั่นกรองแผนงานในขั้นต้นที่จะดําเนินการในพื้นที่ ส่วนหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่ได้รับมอบหมาย จะได้จัดทํา
กระบวนการชุมชนคือการวางยุทธศาสตร์ในพื้นที่ต่างๆ และรวบรวมแผนงานส่งมาให้ศูนย์อํานวยการฯ ซึ่งศูนย์
อํานวยการฯจะร่วมกับสํานักงาน กปร. พิจารณาในเบื้องต้นตามความเหมาะสมหรือตามกรอบที่ได้ตกลงกันไว้
กระบวนการต่อไปศูนย์อํานวยการฯ ได้มีการหารือในเบื้องต้นกับสํานักงาน กปร.แล้ว โดยได้
พิจารณาเมื่อวันที่ ๔ มิย. ๕๔ และได้วางกรอบต่างๆ ไว้แล้ว
หลังจาก กปร.ได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว ศูนย์อํานวยการฯ จะได้นํากรอบต่างๆ มานําเสนอ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เพื่อประธานคณะอนุกรรมการจะได้พิจารณาลงนาม
ถึงสํานักงาน กปร.เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ และสํานักงาน กปร.จะได้วิเคราะห์กลั่นกรองเพื่อพิจารณา
อนุมัติงบประมาณให้ส่วนราชการต่างๆได้ดําเนินการต่อไป
กรอบแผนงานเร่งด่วนที่ดาํ เนินงานโดยงบ กปร.
๑. การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบ
๒. การขับเคลื่อนบูรณาการส่งเสริมตามแนวพระราชดําริ
๓. การแก้ไขปัญหาพื้นที่ๆ มีความจําเป็นเร่งด่วน
๔. การขอรับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนเพื่อจัดทําข้อตกลงในการใช้ทรัพยากรใน
พื้นที่โดยเฉพาะทรัพยากรน้ําในพื้นที่
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สําหรับงบประมาณปี ๒๕๕๕ หน่วยงานที่ดําเนินการทุกแผนงานต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ทุกหน่วยงานจะต้องนําแผนงานส่งสํานักงาน กปร.และรายงานผลการดําเนินงาน ในทุกๆ สิ้นเดือน
นายสิงหพงศ์ รัชนิพนธ์ ผูอ้ ํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้
เมื่อวันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ ได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ประเด็นหลักคืองานที่ใช้งบกปร.ที่ผ่านมา
เป็นงานที่บูรณาการตามแผนแม่บทและกรอบยุทธศาสตร์ที่วางไว้แล้ว และงานเร่งด่วนที่จะต้องช่วยเหลือคือ
- งานโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ ในลุม่ น้ําปากพนังจํานวน ๑๐ แห่ง อยากจะให้
เป็นจุดตัวอย่างเพื่อชาวบ้านจะได้เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ อยากทราบว่าใน
แต่ละปีหรือแต่ละไตรมาสมีเกษตรกรเข้ามาเยี่ยมชมจํานวนเท่าไหร่ คณะอะไรบ้างและสนใจ
โครงการในรูปแบบใด
- งานที่ต้องมีการบูรณาการ เช่นการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน ต.แหลม อ.หัวไทร
- การพัฒนาอาชีพเนินธัมมัง เป็นพระราชดําริของพระนางเจ้าฯ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีปัญหา
น้ําท่วม
- การผลิตส้มโอแสงวิมาน มีปญ
ั หาเกี่ยวกับสภาพดินและน้ําท่วม ได้มีการเข้าไปปรับปรุงโครงสร้าง
ของดิน และการผลิตส้มโอพันธุ์ดี ทําให้สามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้
- การสนับสนุนการผลิตข้าวครบวงจร มีหน่วยงานเข้าไปบูรณาการหลายหน่วยงาน
อยากให้หน่วยงานที่รับงบประมาณ กปร. เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และรายละเอียดต่างๆ
ที่ต้องนําไปชี้แจงกองแผนของแต่ล่ะหน่วยงาน
นายอําเภอเชียรใหญ่ (นายถาวร กอแก้ว)
กล่าวโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ ในลุ่มน้ําปากพนังจํานวน ๑๐ แห่ง อยากฝากให้
สํานักงาน กปร. เพิ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ตําบลการะเกด เข้าไว้ในโครงการด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เห็นควรเข้าไปส่งเสริม และมอบสํานักงาน กปร.ช่วยพิจารณา
ประมงจังหวัดนครศรีฯ
กล่าวเกี่ยวกับผักตบชวาได้ประสานกับอาจารย์ปิยะ วันเพ็ญ นําผักตบชวาไปใช้ประโยชน์โดยของบ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ใน ๒๕๕๔ ทําโรงผลิตอาหารสัตว์น้ําโดยใช้ผักตบชวาในพื้นที่เป็นส่วนประกอบหลักในการ
ทําอาหารสัตว์และมีการเลี้ยงปลา ซึ่งในปี ๒๕๕๓ จัดตั้งที่อําเภอเมือง ปี๒๕๕๔ จัดตั้งที่อําเภอปากพนัง และ
อําเภอเชียรใหญ่ ส่วนในปี ๒๕๕๕ จะตั้งที่อาํ เภอชะอวด เพื่อทําให้เกิดการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
เกิดการทดแทนและลดการนําเข้าเป็นการลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรในลุ่มน้ํา
ที่ผ่านมา กระบวนการใช้ผักตบชวาค่อนข้างน้อย อยากขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่เป็น
คณะอนุกรรมการว่า ตอนนี้ทางอาจารย์ปิยะมี product ที่ใช้ประโยชน์มากมายสามารถ ทําให้กลุ่มแม่บ้านที่
จะทําการขยายผลจากผักตบชวามีรายได้เพิ่มขึ้น
นายสิงหพงศ์ รัชนิพนธ์ ผูอ้ ํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้
นายอําเภอชะอวดมีแนวทางในการกําจัดวัชพืชน้ําหรือไม่อย่างไร
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นายอําเภอชะอวด นายไพศาล บุญล้อม
มีเรื่องนําเสนอ ๔ เรื่อง
๑. เรื่องแก้มลิง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังตอนบนมีอ่างเก็บน้ําที่สร้างตามแนวพระราชดําริ
หลายคลอง โดยเฉพาะคลองลามัย คลองกรวด และคลองในพื้นที่อําเภอจุฬาภรณ์ด้วย มีน้ําท่วม
ทุกปีไม่สามารถควบคุมได้ ซึง่ ได้ประสานกับ ผอ.ลุ่มน้ําปากพนังตอนบน(นายธีรชาติฯ)โดยการทํา
แก้มลิงแล้วแต่ก็ยังเกิดการตื้นเขิน จึงอยากให้ชลประทานทําการขุดลอกคลองทําเป็นคัน
เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วม และทํามอร์เตอร์เวย์ เป็นการแบ่งน้ําจากแก้มลิง ซึ่งได้ร่างโครงการ
และจะนําเสนอต่อไป
๒. การกําจัดวัชพืช อยากให้ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังร่วมกับกรมชลประทานปล่อย
ปลากินพืชพร้อมกุ้งก้ามกราม โดยกั้นพื้นทีไ่ ว้และปักป้ายห้ามจับปลา ในพื้นที่ผักกระฉูดโดยไม่
ต้องเลี้ยงด้วยอาหาร ก่อนจะดําเนินการให้กําจัดปลากินเนื้อให้หมด
๓. การฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง เนื่องจากในเขตอําเภอชะอวด อําเภอหัวไทร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
และอําเภอเชียรใหญ่ ได้ตั้งงบประมาณไว้น้อยมาก อยากขอเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ด้วยเพราะ
เมื่อเกิดไฟป่าไม่สามารถควบคุมได้ทันเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าอําเภอละ ๑๐ คน ไม่
ได้ผลเท่าที่ควร จึงอยากให้เพิ่มสมาชิกที่เป็นนักเรียน เยาวชน โดยการให้ความรู้ ฝึกอบรม
และให้เข้ามาเป็นสมาชิกด้วย
๔. การขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เป็นบ่อน้ําตื้นสามารถให้ อบจ.ดําเนินการได้เลย เนื่องจาก
มีเครื่องมืออยู่แล้ว จะได้เก็บไว้ใช้ทําการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ตัวอย่างที่อําเภอขอนหาดมี
บ่อบาดาลจํานวน ๔๐๐ บ่อ
ผอ.ศูนย์พัฒนาประมงพื้นทีล่ ุ่มน้ําปากพนังฯ (นายสุกิจ รัตนวินิจกุล)
๑. รายงานความก้าวหน้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหน้าโกฏิ อําเภอหัวไทร ทางการไฟฟ้าสํารวจเสร็จแล้ว
ได้กันเงินงบประมาณส่วนนี้ไว้แล้ว ดําเนินการแน่นอนงบประมาณไม่จํากัด
๒. เนื่องจากศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ และเมื่อมีการประชุมจะเข้า
ร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง จึงขอเสนอเข้าเป็นคณะกรรมการในอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ
๓. ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้าํ ปากพนัง ได้ปล่อยพันธ์ปลากินพืชและกุ้งก้ามกรามแล้ว โดยได้รับการ
สนับสนุนจากสํานักงาน กปร. ดําเนินการบริเวณต้นน้ําและกลางน้ํา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
นายธีรชาติ สังคหะ แทน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๕
กล่าวถึงอําเภอชะอวด พื้นที่ที่เป็นแก้มลิงธรรมชาติเดิมนั้น ควรมีการปรับปรุงเส้นทางเพื่อสะดวก
ในการเดินทางเข้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งนายอําเภอรับไปดําเนินการแล้ว โดยใช้งบอบจ. ส่วนจุดที่สําคัญอื่นๆ ก็กําลัง
รับไปดําเนินการ
ผอ.ศูนย์อํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
ในปีที่ผ่านมาได้มีการทํา MOU ร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน อบจ. อบต.ในพื้นที่เกี่ยวกับการ
กําจัดวัชพืช และส่งมอบคลองที่ได้มีการกําจัดวัชพื้นแล้วให้กับ อบต. ในพื้นที่ ขอให้นายอําเภอแจ้งเตือนให้
อบต. ที่ดูแลคลองในพื้นที่ของอบต.ต่างๆ ได้มีแผนงานในการดูแลคลองดังกล่าวในเบื้องต้นด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ฝากให้นายอําเภอทําโครงการไปยัง อบจ.ด้วย เพื่อ อบจ.จะได้ส่งไปให้ อบต.ต่อไป
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สัตวแพทย์หญิงมณี สันตมนัส
กล่าวถึงโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะที่บ้านแสงวิมาน จํานวน ๑๐ ราย ๔๐ ตัว สามารถกําจัดหญ้า
ในสวนส้มโอได้มาก แต่มีปญ
ั หาว่ามีปริมาณหญ้ามากเกินกว่าที่จะให้แพะกินหมด และในบริเวณดังกล่าวมีน้ําท่วม
ทุกปี จึงมีแนวคิดในการนําหญ้ามาทําเป็นหญ้าหมักเพื่อจะได้นําไปใช้ในช่วงน้ําท่วมหรือช่วงหน้าแล้ง และถ้ามี
ปริมาณมากเกินความต้องการก็สามารถนําไปขายทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ในปีนี้ได้รับงบสนับสนุนจากสํานักงาน กปร. ในการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่จํานวน ๑,๑๐๐ ตัวต่อ
เกษตรกร ๑๑ ราย ขณะนี้เป็ดกําลังออกไข่ประมาณ ๑๖,๕๐๐ ฟอง ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
โครงการข้าวครบวงจรที่ตําบลป่าระกํา เกี่ยวกับฟางซึ่งยังไม่ได้บริหารจัดการเมื่อเกิดน้ําท่วมในเดือน
ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ประสานของบประมาณจากองค์การพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WSCA) ขอเครื่องอัดฟางมา ๑ ตัว
และได้มาทดลองทําที่ตําบลป่าระกํา ทางอบต.จะรับผิดชอบน้ํามัน เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ก็จะจ่ายค่าฟางก้อนล่ะ ๕
บาท แต่ปริมาณฟางค่อนข้างจะมากรถคันเดียวอาจไม่เพียงพอ และประสิทฺธิภาพของรถก็ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทาง
ปศุสัตว์จังหวัดจึงขอสนับสนุนงบ กปร. ซื้อเครื่องอัดฟางในปีถัดไปด้วย เพื่อจะได้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
มอบศูนย์อํานวยการฯ รวบรวมข้อเสนอต่างๆ เพราะอยู่ในกรอบการพิจารณาในการส่งเสริมอาชีพ
เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อํานวยการฯ
- เห็นด้วยกับแนวคิดนายอําเภอชะอวดเกี่ยวกับการขุดบ่อบาดาลซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในพื้นที่
ภาคใต้ จะได้เป็นแหล่งเก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง
- เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังเป็นที่ลุ่มต่ํา เมือ่ ฝนตกเกินเกณฑ์ปกติทําให้เกิดน้ําท่วมแต่สามารถ
ระบายน้ําได้เร็ว ส่วนในบางพื้นที่ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก็กําลังหาคิดหาแนวทางร่วมกันอยู่
ผอ.ศูนย์อํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
- เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอําเภอครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน เรื่องการ
ปลูกปาล์มน้ํามันตามมติของคณะกรรมการแผนงานอําเภอมีมติว่าให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนงดส่งเสริมการปลูก
ปาล์มน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง และให้นํามตินี้เสนอจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งส่วนราชการ
เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ
ผู้แทนกรมชลประทาน นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง
- เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ทีผ่ ่านมากรมชลประทานและผู้บริหารกรมชลประทานได้เข้าเฝ้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จฯเปิดเขื่อนซึ่งกรมชลประทาน
ได้วางแผนที่จะเปิดโครงการ ๕ โครงการในปีเฉลิมพระเกียรติฯนี้ ซึ่งได้พระราชทาน
พระราชดําริว่าในความสําเร็จของโครงการปากพนัง เรื่องของคําว่าอุทกสามารถแบ่งน้ําได้สําเร็จ
และในการทําการเกษตรให้สง่ เสริมเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ ได้นําเสนอ
แนวทางเบื้องต้นในการเปิดเขื่อนไป ๒ แนวทาง แต่พระองค์มีแนวทางที่ดีกว่าคือ เปิดที่ทําการ
ของสํานักงาน กปร.ใหม่บริเวณสะพานพระราม ๘ พระองค์มีพระราชประสงค์จะเสด็จไปดู
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ ๘ และสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ที่
บริเวณนั้นด้วย และกรมชลประทานได้นําข้อมูลกราบเรียนท่านราชเลขาเพื่อพิจารณาต่อไป
หากได้ผลประการใดก็จะประสานทางจังหวัดและคณะกรรมการทุกภาคส่วนรับทราบ ขอนําเรียน
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- กรมชลประทาน ในฐานะที่อธิบดีกรมชลประทานเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ ตามคําสั่งของคณะ กปร. ได้รับการประสานจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรเพื่อขอ
อนุมัติกรอบแผนการดําเนินงานของแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ํา
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ ส่วนแผนแม่บทพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
รายได้ภาคเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าํ ปากพนัง ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ทางกรมชลประทาน
ได้ทําหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากช่วงนั้นมีเหตุการณ์ไม่
สงบจึงได้ขอเลื่อนการพิจารณาไปก่อน
- เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร คงต้องขอเลื่อนไปก่อน และขอให้คณะอนุกรรมการ
แต่ละคณะดําเนินการไปตามกรอบแนวทางที่ได้วางไว้ เพราะทางรัฐบาลมีเรื่องวิกฤติที่จะต้อง
ดําเนินการในหลายๆ ด้าน
ผอ.ศูนย์อํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
ฝ่ายอํานวยการคงต้องไปปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกัน และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ก็ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงานตามวาระต่อไป ส่วนกรอบแผนงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักงาน กปร. คณะอนุกรรมการก็คงให้ความเห็นชอบตามกรอบ แต่คงต้องปรับเกี่ยวกับรายละเอียด
กิจกรรมโครงการบางส่วน
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามกรอบแผนงานที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีฯ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์
สืบเนื่องจากพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งมีสมาคมเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ชมรมสายใจไทย สหกรณ์นิคม
ช้างซ้าย ชมรมทักษิน สมาพันธ์จัดที่ดินทํากินเพื่อเกษตรกรแห่งภาคใต้ ได้มาขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในป่าพรุควน
เคร็งจํานวนมาก พื้นที่ป่าพรุมหี น่วยงานหลักที่ดูแล ๓ หน่วยงานคือ
๑. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ได้รับมอบจากกรมป่าไม้
๒. กรมป่าไม้ มีโครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังควบคุมดูแล
๓. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และพื้นที่
เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ ซึ่งพื้นที่สว่ นหนึ่งได้มีการปลูกป่าถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ
- พื้นที่ป่าพรุควรเคร็งเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญมากต่อระบบนิเวศซึ่งควรจะอนุรักษ์ไว้โดยนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓
คือขอให้พิจารณาให้รอบคอบว่าควรอนุรักษ์ไว้เพราะเกี่ยวข้องกับพรุควนเคร็งซึ่งกําลังมีปัญหา
ก็ไม่ควรอนุญาต หรือพื้นที่ทมี่ ีการบุกรุกอันอาจอําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ควรเข้าไป
ฟื้นฟูต่อไปเพราะพื้นที่ดังกล่าวทรุดโทรมมาก และหากมีการบุกรุกก็ให้ดําเนินการตามกฎหมาย
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- นโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งป่าพรุผืนใหญ่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ใน
จังหวัดนครศรีฯมิให้หมดสิ้นไปรวมทั้งยังได้สงวนพื้นที่ไว้เป็นเขตอาศัยของสัตว์ป่าอีกหลายชนิด
ตลอดจนยังรักษาไว้ซึ่งพื้นที่ชุ่มน้ําและระบบนิเวศดั้งเดิมเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้
และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
ของปวงชนชาวไทยจึงมีความเห็นไม่อนุญาต ให้สมาคมเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจนจังหวัด
นครศรีธรรมราชเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- อยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าอย่าได้ไปหลงเชื่อชมรมหรือสมาคมใดๆ ที่เข้ามา
โฆษณาชวนเชื่อ หรือชักชวนให้เข้าไปทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
นายอําเภอเชียรใหญ่ นายถาวร ดลแก้ว
- มีการเข้าในผิดเกี่ยวกับหนังสือของสํานักอนุรักษ์ฯ ในการอนุญาตให้เข้าไปเช่าพื้นที่ป่าพรุ
- การออกโฉนดชุมชน จะต้องเป็นคนที่ทํากินในพื้นที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๓ ปี และทําประโยชน์
ให้กับพื้นที่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวรชาติ ศรีเปารยะ
เกี่ยวกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใช้ชื่อว่าชมรมสายใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มาหลอกลวงชาวบ้านในอําเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยอ้างว่าได้ขออนุญาติใช้ที่ดินจากกรมป่าไม้มาจัดให้เกษตรกร
รายละ ๑๕,๐๐๐ บาทในการขอใช้ที่ดินและเก็บเพิ่มอีก ๑๕,๐๐๐ บาทเมื่อเข้าใช้ที่ดิน รวมเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งมีบุคคลหลงเชื่อและได้จ่ายเงินไป ทางอําเภอเฉลิมพระเกียรติได้แจ้งให้ สปก.ทราบอยู่ระหว่างตรวจสอบและ
ดําเนินการ และได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วสถานทีแ่ ล้วมีอยู่จริงแต่ย้ายไปแล้ว จึงได้แจ้งทางกองทับภาคที่ ๔
เพื่อดําเนินการต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
มอบประชาสัมพันธ์ให้ดําเนินการประกาศให้ทราบทั่วกัน และส่งไปยังอําเภอต่างๆ เพื่อจะได้ยุติ
ปัญหาต่างๆ
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายบริรกั ษ์ ชูสทิ ธิ์
เนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังมีเป้าหมายหลักคือการปลูกข้าว ดังนั้นจึงขอชี้แจง
เกี่ยวกับโครงการรับจํานําซึ่งจะมาแทนโครงการประกันรายได้ และจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวม ๖ เดือน ชาวนาต้องมาจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ราคาทีร่ ัฐบาลจํานําคือข้าวเจ้า ๑๕,๐๐๐ ข้าวปทุม ๑๖,๐๐๐ ถ้ามองในเชิงบวกจะเป็นการต่อ
ยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง ดังนั้นโครงการรับจํานําจึงเป็นโครงการที่ปรับเปลี่ยนสมดุลของ
พืชเศรษฐกิจและพลิกฟื้นเศรฐกิจในจังหวัดนครศรีฯ อย่างดี อยากให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกข้าวนิ่มคือข้าว
ปทุมธานีซึ่งราคาจํานําอยู่ที่ ๑๖,๐๐๐ สามารถบริโภคได้ในพื้นที่ส่วนที่เหลือก็จํานํา
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบวันถวายพระตําหนักประทับแรมแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีทผี่ ่านมาทางจังหวัดและทุกภาคส่วนจัดได้ดีมากและในปีนี้อยากทราบว่า
มีกิจกรรมอะไรบ้าง
ผอ.ศูนย์อํานวยการฯ นายปริญญา สัคคะนายก
กล่าวถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นวันครบรอบส่งมอบพระตําหนักประทับแรม เกี่ยวกับพิธีการ
สํานักพระราชวังได้กําหนดเรื่องการบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ส่วนวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ จะมีการเชิญ
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นายศุภชัย อักษรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มขยายผลศูนย์อํานวยการฯ
การจัดงานครบรอบพระตําหนักได้มีการจัดมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่๔ การดําเนินการ
ในเบื้องต้นเป็นการดําเนินการโดยภาคเอกชนประสานกับสํานักพระราชวังมีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมการบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณเป็นดําเนินการโดยสํานักพระราชวัง
- กิจกรรมการปล่อยปลาลงลําน้ําดําเนินการโดยภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกับศูนย์พฒ
ั นา
ประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ
- กิจกรรมการเปิดที่ทําการชมรมรักษ์ลมุ่ น้ําปากพนังสนองพระราชดําริ ภายในอาคาร
ศูนย์บริการร่วมฯ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าํ ปากพนังฯ
- กิจกรรมการเปิดศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ตําบลเขาพังไกร อ.หัวไทร
- กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําลงสู่คลองชะอวด-แพรกเมือง
แรงงานจังหวัดนครศรีฯ
อยากทราบความเชื่อมั่นของสํานักชลประทานที่ ๑๕ เกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วม การดูแลรักษาเขื่อน
หรืออ่างเก็บน้ําในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอ่างกระทูนอําเภอพิปูน อ่างห้วยน้ําใส ซึง่ ทางภาคเหนือตอนนี้ก็มี
ปัญหาเกี่ยวกับการไฟฟ้าการผลิตปล่อยน้ําลงมาจนล้นเขือ่ นทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงอยากทราบ
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการป้องกันสถานการณ์น้ําในปีนี้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายธีรชาติ สังคหะ แทน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๕
- เกี่ยวกับอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสได้มีการพร่องน้ําลงมาแล้วเป้าหมายในกลางเดือนนี้ให้มีปริมาณน้ํา
เหลือเพียง ๒๕ ล้าน ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ําฝนจํานวน ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร เพราะสถิติฝนสูงสุด
๑,๒๐๐ มิลลิลติ ร ต่ําสุด ๘๐๐ มิลลิลิตร ถ้าฝนตกเกินก็จะท่วมเล็กน้อย
- สภาพเขื่อนได้มีการตรวจสอบเขื่อนทุกเขื่อนในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วว่ามีความมั่นคงแข็งแรง
และมั่นใจได้ และในเขื่อนทุกเขื่อนกําลังพร่องน้ําเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฝน แต่หากมีปริมาณฝน
เกินก็จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
สรุปว่ามีสถิติหรือระดับที่จะพร่องน้ําอยู่แล้ว และทางอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนว่ากลางเดือน
ตุลาคมจะมีฝนหนัก
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อํานวยการฯ
ศูนย์ภัยพิบัติได้ประกาศว่าสถิติฝนน่าจะเหมือนปี ๓๘
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
อยากให้มีการเตรียมแผนต่างๆ ให้พร้อมเช่นแผนแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัย แผนฟื้นฟู แผนเตือน
อบยพ แผนรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อเตรียมรับสถานการณ์
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