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 รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ครั้งท่ี   ๑/๒๕๕๔ 

วันพุธท่ี   ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔    เวลา  ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐  น. 
ณ หองประชุม ๒ ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง ฯ 

 
ผูมาประชุม  
๑. แมทัพภาคที่ 4 ที่ปรึกษา 
 (พ.อ.สมชาย  ภุมรินทร) (แทน)    
๒. ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                   ประธานอนุกรรมการ 
 (นายธีระ  มินทราศักด์ิ )    
๓. รองแมทัพภาคที่ 4 ที่ไดรับมอบหมาย รองประธานอนุกรรมการ 
 (พ.อ.ธีรณฉัฏฐ  จินดาเงิน)  (แทน) 
๔. รองอธิบดีกรมชลประทาน ที่ไดรับมอบหมาย                                        รองประธานอนุกรรมการ 
 (นายประสิทธ  ชรินานนท)  (แทน) 
๕. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีฯ อนุกรรมการ 
 (นายละมาย  เสนขวัญแกว)  (แทน) 
๖. ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 4 อนุกรรมการ 
 (พ.อ.พงษเทพ  ประกอบศุขราษฎร) (แทน) 
๗. ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42 อนุกรรมการ 
 (พ.ต.ท.สมนึก  เกื้อมา)  (แทน) 
๘. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (พ.ต.ท.ประภาส  รอดเกลี้ยง)  (แทน) 
๙. ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15 อนุกรรมการ 
 (นายประสิทธ์ิ  ชรินานนท)   
๑๐. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาที่ดินเขต 11 อนุกรรมการ 
 (นายชุมพล  คงอินทร) 
๑๑. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 อนุกรรมการ    
 (นางฐาปนีย  ทองบุญ)  (แทน) 
๑๒. ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษที่ 5 อนุกรรมการ 
 (นายศรัญย  ใจสอาด) 
๑๓. ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 อนุกรรมการ 
 (นายกมล  อาศิรเมธี)  (แทน) 
๑๔. ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ 6 อนุกรรมการ 
 (นายสมไชย  เกาเอี้ยน)  (แทน) 
๑๕. หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสมบูรณ  โอฬารกิจเจริญ)  
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๑๖. เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายเกียรติศักด์ิ  นารีเลิศ)  (แทน) 
๑๗. ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นางวรรณี  สันตมนัส)  (แทน)   
๑๘. ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสุรพันธ  มั่นศรแผน)      
๑๙. เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายวินิต  พนาประเสริฐ) (แทน) 
๒๐. สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายนารถพงศ  สุนทรนนท)  
๒๑. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายวรชาติ  ศรีเปารยะ) 
๒๒. ผูอํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายปรมินทร  วงศสุวัฒน)  
๒๓. สํานักงานการขนสงทางนํ้าที่ 4 สาขานครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายชนะ  ดําม)ี   
๒๔. พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นางสาวภัสศรัณย  ชํานาญกิจ)  (แทน) 
๒๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายชุมพล  ศันสยะวิชัย)    
๒๖. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีฯ เขต 3 อนุกรรมการ 
 (นายอรุณ  ศรีวรรณชาติ ) (แทน) 
๒๗. แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายบุญลอย  เขียดนิล) (แทน) 
๒๘. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรี เขต 3 อนุกรรมการ 
 (วาที่ ร.ต.วัฒนา  ไกรนุกูล) 
๒๙. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดนครศรีฯ อนุกรรมการ 
 (นางอุไรวรรณ  อินทยารัตน) 
๓๐. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายสุทธิ  ศิลมัย) 
๓๑. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายนุกูล  เพชรธนะ) (แทน) 
๓๒. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางนิลวดี อินทรศรีทอง) (แทน) 
๓๓. พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายธนมาตร  รักรอด)   
๓๔. เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายทวีศักด์ิ  จันทรชู)  (แทน) 
 



  
 

3

๓๕. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายทวีศักด์ิ  รอดแกว) (แทน) 
๓๖. ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายวิชิต  เพชรยอด)   
๓๗. ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายรุจาธิตย  สุชาโต)   
๓๘. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ อนุกรรมการ 
 (นายรุจาธิตย  สุชาโต)  (แทน) 
๓๙. นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายราชิต  สุดพุม)   
๔๐. นายอําเภอปากพนัง  อนุกรรมการ 
 (นายวิศาล  เพชรคง) 
๔๑. นายอําเภอเชียรใหญ  อนุกรรมการ 
 (นายธํารง  เขมะรัตน) 
๔๒. นายอําเภอหัวไทร   อนุกรรมการ 
 (นายทินกร  มุสิกวัตร)   
๔๓. นายอําเภอชะอวด   อนุกรรมการ 
 (นายไพศาล  บุญลอม ) 
๔๔. นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ 
 (นายเกรียงศักด์ิ  รักษศรีทอง) (แทน) 
๔๕. นายอําเภอรอนพิบูลย อนุกรรมการ 
 (นายพงศวเฑพ  จิรสุขประเสริฐ)   
๔๖. นายอําเภอจุฬาภรณ  อนุกรรมการ 
 (นางสาวจันทรประภา  ยอแสงรัตน) (แทน) 
๔๗. นายอําเภอพระพรหม  อนุกรรมการ 
 (นายบุญประสิทธ์ิ  ฉันทรัตนาคินทร) (แทน) 
๔๘. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ อนุกรรมการ 
 (นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ)   
๔๙. ผูแทนจังหวัดสงขลา  อนุกรรมการ 
 (นายพงชนก  ถิระวัฒน) 
๕๐. ผูแทนจังหวัดพัทลุง  อนุกรรมการ 
 (นางสาววิมลรัตน  ปุรินทราภิบาล) (แทน) 
๕๑. ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อนุกรรมการ 
 (นางรัชมนพงศ  เกิดธาราม) 
๕๒. ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายพีระพล  รัตนะ) 
๕๓. หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางอุบล  บัวสมุย)  (แทน) 
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๕๔. ผอ.ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังฯ อนุกรรมการ 
 (นายปริญญา    สัคคะนายก)                                                           และเลขานุการ 
๕๕. ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายเกียรติศักด์ิ  นารีเลิศ)  และผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
๑. รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีฯ 
๒. ประมงจังหวัดนครศรีฯ 
๓. ผอ. สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีฯ 
๔. การคาภายในจังหวัดนครศรีฯ 
๕. นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีฯ 
๖. นายอําเภอลานสกา 
๗. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ 
๘. ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีฯ 

ผูเขารวมประชุม 
๑ . นายสุมิตร พิทักษธรรม ผอ.โครงการสงนํ้าฯ ลุมนํ้าปากพนังตอนลาง 
๒. นายธีรชาติ สังคหะ ผอ.โครงการสงนํ้าฯ ลุมนํ้าปากพนังตอนบน 
๓. นายขจรชัย ฤทธิวงศ เจาหนาที่สํานักงาน กปร. 
๔. นางสาวศศิวรุณ นวกวงษ ฝายเลขานุการอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
๕.  นางจิระนันท  เหมพูลเสริฐ เลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการฯ 
๖. นางศศิวรุณ นวกวงษ เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ 
๗. นางสาวธารารัตน โพธ์ิศรี ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ 
๘. นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5 
๙. นางสาวมาฑินี จึงจะดี สถานีพัฒนาที่ดินจงัหวัดนครศรีฯ 
๑๐. นายธนทร   รักธรรม หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังฯ 
๑๑. นายจรัล   ดวงแปน หัวหนาสถานีควบคุมไฟปานครศรีธรรมราช 
๑๒. นายบุญสง รัตนพร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีฯ 
๑๓. นายสมศักด์ิ คําบัว สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๔. วาที่ร.ต.อดิศักด์ิ ศรีสมบัติ สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 จ.สงขลา 
๑๕. นายศุภชัย สกุลแกว ผอ.กศน.อําเภอปากพนัง 
๑๖. นางปนเพชร ภักดีณรงค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
๑๗. นางรัชฎา คชแสงรัตน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
๑๘. นายฉลอง จันทรขาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีฯ เขต 3 
๑๙. นายสุริยา ทองแกวจันทร สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒๐. นางสาวมาฑินี จึงจะดี สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 
๒๑. นายถวิล มั่งนุย ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒๒. นายมานพ นิลโอภาส โครงการสงนํ้าฯ ลุมนํ้าปากพนังตอนบน 
๒๓. นายธนิต สมพงศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
๒๔. นางสาวพุทพร ชุมแกว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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๒๕. นางสาวกนกวรรณ อึ้งสกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
๒๖. นายจําเริญ นาคคง สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 
๒๗. นายนิเวส วนคุนากร ชาวบาน 
๒๘. นายพรชัย เมนะสูตร นักวิชาการชํานาญการ 
๒๙. นางสาวรชยา ลีวานิชย เจาหนาที่วิเคราะห 
๓๐. นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
 
เริ่มประชุม               เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
  นําเสนอวีดีทัศนการปฏิบัติภารกิจของผูวาราชการจังหวัดนครศรีฯ  ๘  นาที 
  ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในที่ประชุม  กลาวสวัสดีปใหมกับผูเขารวมประชุม  
และขอบคุมทีมงานของหัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯที่ไดจัดทําวีดีทัศนชุดน้ี เพื่อสรางบรรยากาศในการคิดชวย
ใหมีแรงผลักดันในการทํางานเพื่อตอยอดในปที่ผานมา 

 หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  กลาวแนะนําตัวบุคคลสําคัญจากสวนกลาง ๒ ทาน คือ  นายประสิทธ์ิ  ชลินานานนท ผูอํานวยการ
สํานักชลประทานที่ ๑๕ แทนรองอธิบดีกรมชลประทาน  และนายสิงหพงศ  รัชนิพนธ ผอ.สํานักประสานงาน
โครงการพื้นที่ภาคใต  เปนผูแทนจากสํานักงานกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ และใหผูเขารวมประชุม
ทุกทานกลาวรายงานตัว 

มติท่ีประชุม  ทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุม
นํ้าปากพนังฯ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ  
  มอบฝายเลขานุการแกไขในภายหลัง  และขอรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสาน
การดําเนินงานโครงการฯ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมที่ผานมา 
๓.๑  แนวทางการแกปญหาการบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย  ภายใต
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(โดย สํานักงาน กปร. , องคการจัดการนํ้าเสีย) (อางถึงการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๓) 
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ตัวแทนองคการจัดการนํ้าเสีย     นางสาวศศิวรุณ  นวกวงษ 
 กลาวเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคสําหรับงานบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัด
นํ้าเสีย  สืบเน่ืองจากเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๓  สํานักงาน กปร.ไดมีหนังสือขอหยุดเดินระบบบําบัดนํ้าเสียทั้ง ๔ 
แหง  เน่ืองจากขัดกับภารกิจที่ไดรับจากคณะรัฐมนตร ีเกี่ยวกับการตอบขอหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคการจัดการนํ้าเสีย  เปนเหตุใหองคการจัดการนํ้าเสียไมสามารถนําเงินงบประมาณ
เขาไปดําเนินการในพื้นที่ดังกลาวซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการองคการจัดการนํ้าเสียครัง้ที่ ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  
๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๓  มีความเห็นวาเพื่อใหเกิดความชัดเจน จึงมีมติใหสงเรื่องใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พิจารณาใหความเห็นกอน และองคการจัดการจัดการนํ้าเสียมีหนังสือขอขยายเขตพื้นทีจ่ัดการนํ้า
เสียใหจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนพื้นที่จัดการนํ้าเสียโดยใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
 องคการจัดการนํ้าเสียจึงขอแจงปญหาอุปสรรคดังกลาวใหสํานักงาน กปร.ทราบเพื่อจะไดพิจารณา
แนวทางที่จะชวยแกปญหาดังกลาวเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอระบบบําบัดนํ้าเสียเฉพาะจุด  และบรรลุ
วัตถุประสงคในการสนองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตอไป  

ผูแทนสํานักงาน กปร.   นายสิงหพงษ  รัชนิพนธ 
  จากการประชุมครั้งที่ผานมา ไดมีการเตรียมงบประมาณดานการกําจัดนํ้าเสียและไดประกาศใหเขต
พื้นที่จังหวัดนครศรีฯ เปนเขตบําบัดนํ้าเสีย และจัดทําแผนเพื่อเตรียมความพรอมระยะยาวโดยรวมกบัองคการ
บริหารสวนทองถ่ิน 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผานมาเรื่องการบําบัดนํ้าเสียซึ่งองคการจัดการนํ้าเสียแจงเรื่องปญหา
ขัดของดานงบประมาณ ซึ่งทานผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไดสั่งการใหสํานักงานจังหวัดดูแลเกีย่วกับการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาในจุดที่นํ้าเสียแลว  โดยไดอนุมัติงบประมาณใหหนวยงานในสังกัดกองทัพภาคที่ ๔  คือ ร.
๑๕ ไดดําเนินการเกี่ยวกับ EM Ball   ไดรับงบประมาณ  ๒-๓ หมื่นบาท  สามารถแกไขและดําเนินการมาจน
ปจจุบันน้ีนํ้าใสแลว  ซึ่งถือเปนจุดเริม่ตน และในป ๒๕๕๔ หากทางจังหวัดมีงบประมาณเหลือก็จะสนับสนุนในเรื่อง
ของการจัดการนํ้าเสียที่เปนจุดวิกฤตกอน 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  การบําบัดนํ้าเสีย เปนการแกไขปญหาไดในระดับหน่ึง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑  ความกาวหนาการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง ป  ๒๕๕๓ 
  (โดย ศูนยอํานวยการฯ ๗ นาที) 
  ๔.๒   แผนการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง ปงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
  (โดย ศูนยอํานวยการฯ  ๗ นาที) 
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นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
  ความกาวหนาการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังป ๒๕๕๓ มีกรอบงบประมาณหรือแผนงาน
หลักๆอยู 3 แผนงานคือ  
๑.  กรอบแผนงบประมาณ กปร. ป ๒๕๕๓  ไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน ๒๙.๖๖๔ ลานบาท แบงออกเปน ๔ 

กลุมงาน ผลการดําเนินงานเสร็จสิ้น ๑๐๐ %  ในสวนที่เพิ่มเติมของ กปร. ไดรับงบประมาณในการติดต้ัง
เครื่องเก็บผักตบชวาเมื่อป ๕๒ ผูกพันถึงป ๕๓ งบประมาณ ๕ ลานบาทดําเนินการโดยสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร ติดต้ังบริเวณประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ ปจจุบันดําเนินการได  ๑๐๐ %  อีกโครงการ
คือโครงการสืบเน่ืองมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนการ
กอสรางสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา หมู ๔  และหมู ๘  ตําบลแมเจาอยูหัว งบประมาณ ๓๑.๔๒๙ ลานบาท 
ปจจุบันยังอยูในอายุสัญญา และกําลังดําเนินการอยู  

   แผนงาน กปร. ป ๒๕๕๔ มีกรอบแผนงานบูรณาการอยู ๖ โครงการ รวมงบประมาณ  ทั้งสิ้น       
๓๓.๑๘๒  ลานบาท  ซึ่งอยูในระหวางรอการอนุมัติงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 

๒. กรอบแผนงบประมาณอนุพัฒนาอาชีพ ในป ๒๕๕๓ ไดมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิโดยสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต ๘  ผลการดําเนินงานที่ผานมารายไดเฉลี่ยของราษฎรมีรายไดเพิ่มข้ึน  ๒๑.๗๔ %   ผลการ
ดําเนินงานในป  ๕๓  มีหนวยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ๑๕ หนวยงาน  ๒๐๖  โครงการ เสร็จสิ้น
ไปแลว  ๒๐๔  โครงการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ๔๘๓.๓ ลานบาท เบิกจายแลว ๔๑๖.๘  ลานบาท 
คิดเปน ๘๖% รายไดเฉลี่ยของราษฎรเพิ่มข้ึน รอยละ ๓.๖๗  เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจในความเอา
ใจใสของเจาหนาที ่

 ปญหาในการพัฒนาอาชีพ 
- ทางดานการผลิตที่พบสวนใหญคือปญหาการใชปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืชที่มีราคาแพง ปญหานํ้าทวม  

ผลผลิตตอไรตกตํ่า เน่ืองจากในปที่ผานมาเจอสภาวะฝนตกแลง 
- ทางดานการตลาด และราคาสวนใหญ ตกตํ่า เน่ืองจากไมมีตลาดรองรับ 
- ทางดานที่ดิน เกษตรกรไมมีเอกสารสิทธ์ิ  ความอุดมสมบูรณเสื่อมโทรมลง  
- ทางดานความรู เกษตรกรขาดความรูทางดานการปรับปรุงบํารุงดิน  การใชปุย 
- เกษตรกรไมทราบขาวสารทางการเกษตร  สวนราชการที่เกี่ยวของกําลังดําเนินการแกไข 

 จากสภาพปญหาที่ผานมาไดมีการกําหนดแผนงานในป  ๒๕๕๔ มีจํานวน ๑๓ หนวยงาน
งบประมาณตามแผนแมบทจํานวน ๑,๘๖๓.๖ ลานบาท เสนอไปแลวจํานวน  ๕๒๒.๖๓  ลานบาท และไดรับ
จัดสรรงบประมาณจํานวน  ๒๙๑.๓๓  ลานบาท   
๓. กรอบแผนงบประมาณอนุพัฒนาสิ่งแวดลอม 

  มอบฝายเลขาฯ อนุพัฒนาสิ่งแวดลอมรายงานผลการดําเนินงาน 

เลขาฯ คณะอนุพัฒนาสิ่งแวดลอม    คุณศศิวรุณ  นวกวงษ 
  ผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

๑. ผลการดําเนินงานแยกตามแผนบริหารจัดการและฟนฟูลุมนํ้าปากพนัง ป ๒๕๕๐-๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง
ประจําป ๒๕๕๓ มีแผนงาน/โครงการจํานวน ๔๑ โครงการ วงเงินรวม ๕๒๓.๗๔ ลานบาท มีหนวยงาน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๑๔ หนวยงาน จํานวน ๒๙ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๖๖.๑๑  ลาน
บาท คิดเปนรอยละ ๓๑.๙ ของวงเงินตามแผนบริหารจัดการฯ มีผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 
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๑)  ทรัพยากรปาไมในลุมนํ้าปากพนังประกอบดวย  
  -  โครงการฟนฟูความสมบูรณของปาตนนํ้าลําธารและปาพร ุ
  -  โครงการหมูบานปาพรุเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมปองกันไฟปาอยางย่ังยืน 
  -  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการพื้นที่ตนนํ้ารวมกับชุมชนคนตนนํ้า 
  -  โครงการพัฒนาปาไมและระบบนิเวศนปาพรุในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง 
  -  โครงการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและนํ้า 
 ๒.  ทรัพยากรดิน ในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง ประกอบดวย 
  -  โครงการปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยวดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 
  - โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาลมนํ้ามัน 
  -  โครงการสาธิตการใชปุยพืชสด 
  -  โครงการจัดทําระบบโครงสรางการพัฒนาที่ดิน 
  -  โครงการศึกษาทดลองปลูกปาจากเพื่อฟนฟูนิเวศลุมนํ้าปากพนัง 
 ๓.  ทรัพยากรนํ้า และการกัดเซาะชายฝง  ในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง ประกอบดวย 
  -  โครงการขุดลอกรองนํ้าและตะกอนทรายทับถมบริเวณลุมนํ้าปากพนัง 
  -  โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า 
  -  โครงการปองกันอันตรายและการกัดเซาะชายฝง 
  -  โครงการกําจัดวัชพืชในคลองระบายนํ้าในเขตลุมนํ้าปากพนังดวยเครื่องจักรและขุดลอกคลองโดย
เรือขุดและรถขุด 
  -  โครงการประปาด่ืมได 
  -  โครงการเฝาระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในชุมชน 
  -  กอสรางแหลงนํ้าและระบบควบคุมนํ้า 
 ๔.  ดานนํ้าเสียและขยะมูลฝอย ในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง ประกอบดวย 
  -  การจัดการนํ้าเสีย 

o โครงการศึกษา สํารวจ  ออกแบบกอสราง เดินระบบและบํารุงรัการะบบบําบัดนํ้าเสีย
เฉพาะจุด 

o เสริมสรางศักยภาพใหกับองคกรปกตรองสวนทองถ่ินและผูประกอบการในการดูแล
ประกอบกิจการและการจัดการของเสียและนํ้าเสีย 

o โครงการสืบสายนํ้าลุมนํ้าปากพนัง (คลองทาดี-ปากนคร) 
- การจัดการขยะมูลฝอย 

o ไมมีการดําเนินโครงการ 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ  
 การดําเนินงานในสวนของอนุพัฒนาสิ่งแวดลอมคงตองมีการประสานกันระหวางหนวยงานตางๆคือ 
เทศบาล, อบต,. อบจ., นายอําเภอ  มาบูรณาการรวมกัน 
    
   ๔.๓  แผนการดําเนินงานที่ขอรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ 

 การกอสรางอาคารที่พักผูตามเสด็จฯ อาคารรับรอง และอาคารประกอบอื่น ๆ 
(โดย  ศูนยอํานวยการฯ) 
 



  
 

9

ผอ.ศูนยอํานวยการฯ  นายปริญญา  สัคคะนายก 
  เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมดานที่พัก สืบเน่ืองจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ เมื่อวันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๐ อยูระหวางการออกแบบดานโครงสราง  ดานสาธารณูปโภค, 
สุขาภิบาล, ไฟฟา-สื่อสาร ฯลฯ   ซึ่งไดประสานเรื่องงบประมาณกับทานผูวาราชการจังหวัดฯ     แลว ในป ๒๕๕๕  
รายละเอียดในเอกสารที่ประชุม  คาดวาจะเสร็จกลางปน้ี 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ  
  สรุป  การกอสรางอาคารตามเสด็จฯ อยูระหวางรอการออกแบบและคงมีการดําเนินการไปแลว
บางสวนซึ่ง อยูในแผนป ๒๕๕๕ นครทองเที่ยวทั้งป 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 เกี่ยวกับพระตําหนักประทับแรมอําเภอปากพนัง  ซึ่งมีแผนการจะกอสรางอาคารผูตามเสด็จฯ ดวย 
แตแผนดังกลาวไมผานไมทราบวาเพราะเหตุใด ขอทราบขอมูล 

ประธานสภาอุตสาหกรรม   นายรุจาฑิตย สุชาโต 
  เกี่ยวกับแผนการกอสรางอาคารผูตามเสด็จฯ บริเวณพระตําหนักประทับแรมน้ัน แบบแปลนเริ่มตน
เปนของมูลนิธิแผนดินเกิดไดมีการยอสวนลงเหลือ ๒๐๐ กวาลาน  แตงบประมาณที่ไดมี ๑๐๐ กวาลาน ทําให
โครงการดังกลาวมีปญหาในสมัยรัฐบาลนายกทักษิณฯ 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  ดําเนินการตอเน่ืองตามแนวพระราชดําร ิตอไป 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑  แนวทางการจัดทํากรอบยุทธศาสตรในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานการ

ดําเนินงานฯ 

 กรอบยุทธศาสตรภาพรวม (โดย ศูนยอํานวยการฯ  ๗ นาที) 
นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
  กลาวถึงกรอบแผนยุทธศาสตรลุมนํ้าปากพนัง  คือ 

๑. กรอบแผนยุทธศาสตร อนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
๒. กรอบแผนยุทธศาสตร อนุพัฒนาอาชีพ 
๓. กรอบแผนยุทธศาสตร อนุกรรมการประสานการดําเนินงาน 

๓.๑  ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การบริหารดําเนินงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง 

ยุทธศาสตรที่ ๒  ประสานเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ   เพื่อการ                   
พัฒนาพื้นที่ ลุมนํ้าปากพนัง 

 ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนา การจัดการความรู โดยการจัดทําฐานขอมูลกลาง 
 ยุทธศาสตรที่ ๔  การจัดทํารายงาน การติดตามประเมินผลและเสริมสรางความเขาใจ 
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๓.๒  ยุทธศาสตรการดําเนินงานยอย 
๓.๒.๑  ยุทธศาสตรการจัดการวัชพืชนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการความรูเพื่อการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การกําจัดวัชพืชและการดูแลรักษา 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การใชประโยชนจากวัชพืชนํ้า 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางจิตสํานึก 
๓.๒.๒  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการปาพรุควนเคร็งในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  อนุรักษ รักษา ฟนฟูระบบนิเวศปาพรุใหสมบูรณ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่ปาพร ุ
 ยุทธศาสตรที่ ๓  การบริหารจัดการพื้นที่ปาพรุอยางมีประสิทธิภาพและเกิดเอกภาพ 
 ยุทธศาสตรที่ ๔  เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมทุกภาคสวนทุกระดับในการอนุรักษ   และรักษา

ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมปาพร ุ
๓.๒.๓  ยุทธศาสตรขาวครบวงจรในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  ดานการผลิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๒  ดานการสรางมูลคาเพิ่ม 
 ยุทธศาสตรที่ ๓  ดานการธุรกิจ 
 ยุทธศาสตรที่ ๔  ดานการบริหารจัดการ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

 กรอบยุทธศาสตรขาวครบวงจรตามแนวพระราชดําริในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง 
(โดย ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช  ๗  นาที) 

ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช 
ป ๒๕๕๑  
  วันที่ 15 สิงหาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีมีพระราชดําร ิ
เมื่อคราวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังอัน 
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
 
ป ๒๕๕๒  
  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  สนับสนุน
งบประมาณใหกรมการขาวดําเนินการโครงการฟนฟูการผลิตขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บานหัวปาขลู ม.3      
ต.ปาระกํา  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช 
  กิจกรรมพัฒนาศูนยขาวชุมชนหลัก จํานวน 1 ศูนย 

1)  จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุดี  200  ไร 
2)  สงเสริมการใชเมล็ดพันธุดี  2,000  ไร 
3)  อบรมชาวนาผูผลิตเมล็ดพันธุ  20   คน 
4)  จัดหากระสอบพลาสติกเพื่อบรรจุเมล็ดพันธุ  2,000  ใบ 
5)  จัดหาเครื่องทําความสะอาดขนาด 500 กิโลกรัมตอช่ัวโมง  1  เครื่อง 
6)  จัดทําลานตากขาวขนาด 800 ตารางเมตร  จํานวน 1 ลาน 
7)  จัดทําโรงเก็บเมล็ดพันธุขนาด 100 ตัน จํานวน 1 โรง 
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8)  จัดหาเครื่องเย็บกระสอบ  จํานวน 1 เครื่อง 
9)  จัดต้ังอาคารเรียนรูของชุมชน จํานวน  1  อาคาร  แปลง  
      เรียนรู 20 ไร 
10) จัดงานวันรณรงคสาธิตการผลิตขาวปากพนัง   จํานวน  2  ครั้ง 

สภาพปญหา 
จากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทําใหพื้นที่ในเขตลุมนํ้าปากพนังมีปญหาอันเน่ืองจากนํ้าหลายประการ คือ 
 1. นํ้าเค็ม 
 2. นํ้าทวม 
 3. นํ้าแลง 
 4. นํ้าเปรี้ยว 
 5. ผลกระทบจากการเลี้ยงกุง 
วิสัยทัศน 
  “ เกษตรกรอยูดีมีสุข มีรายไดจากอาชีพการเกษตรอยางมั่นคง  ย่ังยืน  และไมทําลายสิ่งแวดลอม ” 
พันธกิจ 
  1. เพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานดานชลประทาน และทรัพยากรดินใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับการเกษตรในพื้นที ่
  2. สงเสริมใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่
และตรงกับความตองการของเกษตรกร 
  3. สงเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่บูรณาการอยางครบวงจรต้ังแตการผลิต การแปรรูปและ
การตลาด  
  4. สงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งทั้งกลุมดานการผลิต การแปรรูปและการตลาด 
  5. สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และรักษาความสมดุล
ทางธรรมชาติ 
เปาหมาย 
  ยกระดับรายไดของครัวเรือนเกษตรใหเพิ่มข้ึน รอยละ 20 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  กรอบยุทธศาสตรขาวครบวงจรตามแนวพระราชดําริในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง  

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาการผลิต 
ยุทธศาสตรที่ ๓  การเพิ่มพูนคาผลผลิตและการแปรรูป 
ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาอาชีพแสริมเพิ่มรายได 
ยุทธศาสตรที่ ๕  การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

ยุทธศาสตรขาวครบวงจรในพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง 
วิสัยทัศน 
“ ลดตนทุน เพิ่มหนุนผลผลิต  ประสิทธิภาพเมล็ดพันธุขาว ชาวนามั่งคง ผลิตตรงความตองการ” 
เปาหมาย 
  เพื่อพัฒนาการผลิตขาวอยางครบวงจร  สอดคลองกับสภาวะแวดลอม  วิถีชีวิต  และตลาด 

ยุทธศาสตรที่ 1  :  ดานการผลิต 
ยุทธศาสตรที่ 2  :  ดานการสรางมูลคาเพิ่ม 
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ยุทธศาสตรที่ 3  :  ดานการธุรกิจ 
ยุทธศาสตรที่ 4  :  ดานการบริหารจัดการ 

กลยุทธดานการผลิต 
1)   ประสิทธิภาพการผลิต 
1.1 โครงสรางพื้นฐาน 

 1.1.1  จัดรูปที่ดิน 
 1.1.2  กอสรางระบบชลประทาน / ปรับปรุงระบบชลประทาน / ซอมแซมบํารุงรักษา 

1.1.3  กอสรางสถานีสูบนํ้า 
1.1.4  ขุดคูสงนํ้า / ขุดลองคูสงนํ้า 
1.1.5  ปรับปรุงบํารุงดิน / ปรับรูปแปลงนาสงเสริมการใชสารอินทรีย 

1.2  ปจจัยการผลิต 
  1.2.1  ลานตากขาว 

1.2.2  เมล็ดพันธุดี 
1.2.3  เครื่องอบลดความช้ืน / เครื่องวัดความช้ืนภาคสนาม / โรงอบลดความช้ืนเมล็ด 

1.3  การใชเทคโนโลยี 
  1.3.1  อบรม/สาธิต/วิจัยการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที ่
  1.3.2  ยุวชาวนารุนใหม/ชาวนาช้ันนํา/ชาวนามืออาชีพ 
1.4  การรวมกลุม 

 1.4.1  รวมกลุมวิสาหกิจ 
 1.4.2  รวมกลุมสหกรณ 
 1.4.3  จัดต้ังศูนยขาวชุมชน (ผลิตเมล็ดพันธุช้ันพันธุขยาย) 

2)  คุณภาพและมาตรฐานการผลิต (GAP/GMP) 
2.1  การควบคุมและรับรองคุณภาพ 
  2.1.1  ตรวจรับรองแปลง GAP และแปลงขาวอินทรีย 

กลยุทธการสรางมูลคาเพิ่ม 
1)  การแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ 
2)  การสรางตราสัญลักษณ 
      2.1  การสรางเรื่องราว 
      2.2  การสรางช่ือเสียง 
      2.3  การสรางกระแสการบริโภค 
3)  โรงอบเมล็ดพันธุ 
4)  โครงสรางพื้นฐานการตลาด 
กลยุทธการธุรกิจ 
1)  การเขาถึงแหลงเงินทุน 
2)  การตลาด 
      2.1  ภายในประเทศ 
      2.2  ตางประเทศ 
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หนวยงานที่รวมดําเนินการ 
 กรมชลประทาน        กรมการขาว  
 กรมสงเสริมการเกษตร     กรมพัฒนาที่ดิน 
 กรมสงเสริมสหกรณ       กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 กรมการคาภายใน        สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร  

ป  2554 
  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
สนับสนุนงบประมาณโครงการบูรณาการโดยกรมการขาวเปนเจาภาพหลัก   
 โครงการสงเสริมการปลูกขาวครบวงจรตามแนวพระราชดําร ิ
  สถานที่ดําเนินการ ตําบลปาระกํา  อําเภอปากพนัง 
  หนวยงาน   กรมการขาว ,กรมพัฒนาที่ดิน ,กรมสงเสริมสหกรณ 
  งบประมาณ   1,727,000  บาท 
 
กรอบยุทธศาสตรการดําเนินการ 
- การพัฒนาการผลิต 
- การเพิ่มมูลคาผลผลิตและการแปรรูป 
กิจกรรม 
1.  พัฒนาศูนยเรียนรูการผลิตขาวและพัฒนาชาวนา 
2.  พัฒนาการบริหารจัดการโรงสีขาวในรูปสหกรณ 
3. สนับสนุนหมอแปลงไฟฟา 
4. สงเสริม/สาธิตการใชปุยพืชสด/สารอินทรีย 
5. พัฒนาการบริหารจัดการโรงสีขาวในรูปสหกรณ 
6. สนับสนุนหมอแปลงไฟฟา 

นายอําเภอปากพนัง  
(ขอเสนอแนะ) การผลิตขาวโดยเฉพาะพื้นที่ตําบลปาระกํา อําเภอปากพนัง ปจจัยเสี่ยงที่สุดคือการควบคุม
ระบบนํ้าจะตองแกปญหาใหไดเปนลําดับตนๆ เพราะเปนปญหากับขาวครบวงจร 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  เจาภาพรับขอเสนอแนะดังกลาวเพื่อจะนํามาแกไขตอไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

 กรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการพื้นที่ปาพรุลุมนํ้าปากพนัง 
       (โดย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๕ ; ๗  นาที) 
ผอ.สํานักบริหารจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๕   นายศรัญย  ใจสอาด 
  กรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการพื้นที่ปาพรุลุมนํ้าปากพนัง  ตามแนวพระราชดําริเมื่อวันที่  ๑๖  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  มีพระราชดําริที่วรรณอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ  ความตอนหน่ึงวาใหพิจารณา
กอสรางอาคารบังคับนํ้าเพื่อควบคุมระดับนํ้าในพรุควนเคร็งใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดไฟไหมปาพรุ  
ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาไฟไหมปาพรุไดอยางถาวร  
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  มติคณะรมต. เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓  มี  ๔  ประเด็นดังน้ี 
๑. หยุดย้ังการบุกรุกพื้นที่ปาพรุและดับไฟปา   ไดมีการแตงต้ังเจาหนาที่เขาดําเนินการ ๗ ชุด และสามารถ

หยุดย้ังการบุกรุกพื้นที่ไดได สวนไฟปาสามารถควบคุมไดคอนขางดี 
๒. มอบผูวาฯ เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบแกไขปญหาและการบุกรุกพื้นที่ปาพรุควนเคร็งโดย

ตรวจสอบการถือครองพืน้ที่ปาพรุของราษฎรที่มีการอางเอกสารสิทธิวาชอบดวยกฎหมายหรือไม ไดมี
คําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่แลวจํานวน ๕ ชุด ไดจัดสงเอกสารให
คณะกรรมการชุดน้ีดําเนินการแลว 

๓. การดําเนินการตามกฎหมาย  ไดมีการจับกุมคดีมา  ๕  คดี 
๔. มอบหมายใหกรมอุทยานฯ รื้อฟนระบบชลประทานเน่ืองจากเปนแนวทางในการผันนํ้าและปรับระดับนํ้า

ของปาพรุใหเปนไปตามธรรมชาติใหเปนไปตามธรรมชาติอันจะเปนการแกไขไฟปาอยางย่ังยืน  
  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการปาพรุควนเคร็งในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง 

ยุทธศาสตรที่ ๑  อนุรักษ รักษา ฟนฟูระบบนิเวศนปาพรุใหสมบูรณ 
ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่ปาพร ุ
ยุทธศาสตรที่ ๓  การบริหารจัดการพื้นที่ปาพรุอยามีประสิทธิภาพและเกิดเอกภาพ 
ยุทธศาสตรที่ ๔  เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมทุกภาคสวนทุกระดับในการอนุรักษและรักษาระบบนิเวศ                    
สิ่งแวดลอมปาพร ุ

  ประเด็นเพื่อพิจารณา 
๑. ขอความเห็นชอบขอเสนอรางกรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการพื้นที่พรุควนเคร็งลุมนํ้าปากพนัง 
๒. คงตองมีแตงต้ังคณะทํางานจากทุกภาคสวน 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  เรื่องกรอบยุทธศาสตร ๔ กรอบหลัก เปนเปาหมายหลักในการทํางานทีม่ีความชัดเจน สวนการจัดต้ัง
คณะกรรมการใหเสนอมา  จากการคาดการณในเดือนมีนาคมน้ีปาพรคุวนเคร็งจะเกิดไฟไหม  คงตองมีการบูรณา
การกันใหม  และขอขอบคุณ ทางกองทัพภาคที่ ๔  ตํารวจ  และฝายปกครองที่ตองใชเจาหนาที่ในการควบคุมไฟ
ปาดวย และขอขอบคุณนายอําเภอชะอวด  นายอําเภอเชียรใหญ  ซึ่งคงตองดําเนินการตอไปในเรื่องตางๆ  เชน
การดําเนินคดีเกี่ยวกับการบุกรุก   

ผูแทนสํานักงาน กปร.   นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ 
  เกี่ยวกับการกัดเซาะ การแกปญหาตางๆ เกี่ยวกับฝายทดนํ้า การควบคุมระดับนํ้าในพร ุ
ไดดําเนินการไปอยางไรบาง  

เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  เกี่ยวกับเรื่องของฝายทดนํ้า มีสวนชวยทําใหนํ้าแหงชาลง  ทางกรมชลประทานมีรถบรรทุกนํ้าเขาไป
ชวยเหลือพื้นที่ปาพรุ  และสํานักงานกปร.ไดสนับสนุนเกี่ยวกับการขุดบอเล็กๆ  ในพื้นที่ที่รถเขาไปไมถึง 
เพื่อจะไดชวยดับไฟไดบาง ซึ่งในเดือนมีนาคมน้ีนํ้าจะแหงแนนอน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีฯ   
  ทางสํานักอนุรักษที่ ๕ ไดประสานกับเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ  ขอรับการสนับสนุนฝน
หลวง ซึ่งไดมีการประสานงานเรียบรอยแลว สวนกําหนดการจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
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ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  เรื่องของฝนหลวงมีความสําคัญมาก เมื่อปที่แลวกม็ีการขอไปหลายครั้ง 
 

ปาไมท่ี ๑๒ 
  ในป ๒๕๕๔ เรื่องของปาพรุยังคงมีปญหาแนนอน อยากใหมีแนวทางแกไขเปนการเฉพาะดวน ขณะน้ี
พื้นที่โดยหลักมีหนวยงานรับผิดชอบ ๓ หนวยงานหลักคือ 

๑. กรมอุทยาน  
๒. กรมปาไม  
๓. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (สปก.) ซึ่งคงจะมีขอบเขตที่ชัดเจนแลว   

  อยากใหเสนอแผนที่จะทําการขุดลอกไปทางกรมโดยตรง  สวนมาตรการในการปองกันอยากใหเสนอ
ไปทางผูวาราชการจังหวัดนครศรีฯ การลาดตระเวนตามเสนทางควรจะลาดตระเวนอยางจริงจัง 

ผอ.สํานักบริหารจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๕   นายศรัญย  ใจสอาด 
  ไดเตรียมแผนการไวแลวจํานวน ๑๕ ชุด จะวางในเสนทางที่ควรจะบล็อก ขอขอบคุณทานผูวาที่ได
พิจารณาลงนาม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีฯ   
  เกี่ยวกบัเอกสารสิทธิ หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการแลว 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  สรุปวาตองมีการพิสูจนใหเห็นชัดเจน เพิ่มความเขมงวด และการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 กําหนดการเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี

 รางแนวทางการนําเสนอของคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ในการประชุมคณะกรรม 
การบริหารงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

ผอ.ศูนยอํานวยการฯ  นายปริญญา  สัคคะนายก 
  สืบเน่ืองจากการบริหารจัดการโครงการพระราชดําริฯ คณะกรรมการชุดใหญโดยนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานไมไดประชุมมาเปนเวลานานในดานการขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการ ๓ ชุดใหญ   ไดดําเนินการใน
พื้นที่โดยไดรางแผนพัฒนาพื้นทีลุ่มนํ้าปากพนัง ของคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด  ซึ่งจะไดนําเสนอคณะกรรมการชุด
ใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและใหความสําคัญขับเคลื่อนใหเปนระบบและมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนตอไป 
  สวนในดานการปลูกขาวไดมีการประสานกันในเบื้องตนแลวรายละเอียดตามเอกสารการประชุม 
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นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
 (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับการนําเสนอ ฝายเลขาฯคณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ ควรทําเปนวีดีทัศนตัวอยาง ซึ่งคณะอนุ
พัฒนาสิ่งแวดลอมไดจัดทําเปนวีดีทัศนเรียบรอยแลว  ซึ่งอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการฯ ไดจัดทํา 
(ราง)สคริปไวแลว และอยูระหวางการประสานงานระหวางเจาหนาที่ในการทําวีดีทัศน ตามที่ไดแจกใหผูเขารวม
ประชุมทราบ 

ผอ.ศูนยอํานวยการฯ  นายปริญญา  สัคคะนายก 
  แจงใหทราบเกี่ยวกับการใชพื้นที่ศูนยบริการรวมซึ่งพรอมที่จะใหหนวยงานตางๆ เขาไปใชบริการ สวน
การเตรียมการรับเสด็จฯ ในเดือน มีนาคม-เมษายน ณ ตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีฯ อยูระหวาง
การประสานวันที่แนนอน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ผูแทนสํานักงาน กปร.     นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ  
  โครงการขุดลอกรองนํ้ามีมาตรฐานในการขุดลอกหรือไมและมีการดําเนินการแลวหรือไม  

ฝายเลขานุการอนุพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ   คุณศศิวรุณ   นวกวงษ 
  กลาวถึงการเก็บตัวอยางตะกอนดิน กรมควบคุมมลพิษไดมีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาแนวทางตรวจวิเคราะหและเก็บตัวอยางตะกอนดิน ซึ่งไดดําเนินการแลวรวมพื้นที่ในการสํารวจทั้งสิ้น
ประมาณ ๖ คลองสาขาใหญและอยูระหวางการดําเนินการทําเรื่องประมูลราคาคาดวาจะดําเนินการเก็บตะกอนดิน
ชวงเดือนเมษายนซึ่งเปนชวงฤดูแลง 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปดการประชุม      เวลา   ๑๓.๐๐  น. 

 

 

                                                                                           ผูจดรายงานการประชุม 
                                                  (นายเทอดศักด์ิ    ลักษณะหุต)  
                                          หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ               

      
 
           

                                                                               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายปริญญา   สัคคะนายก) 
                                                  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 
 
 


