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(ราง) รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้าํปากพนังฯ 

คร้ังท่ี   ๑/๒๕๕๕ 

วันอังคารท่ี  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕    เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

³  ËéÍ §» ÃÐª ØÁ ò  ศูนยอ์าํนวยการและประสานการพฒันาพื้นท่ีลุ่มนํ้ าปากพนงั อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

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

 
ผูมาประชุม  

๑.  นายวิโรจน  จิวะรังสรรค ประธานอนุกรรมการ 
 ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๒. พ.ต.ดํารงค  บอสุวรรณ รองประธานอนุกรรมการ 
 รองแมทัพภาคท่ี ๔ (แทน) 
๓. นายสุทธิพงษ  เทิดรัตนพงศ รองประธานอนุกรรมการ 
 รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔. พ.อ.ภาสกร  ทวีตา อนุกรรมการ 
 ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคท่ี ๔ 
๕. พ.ต.อ.สมพงศ  ทองสุข อนุกรรมการ 
 ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๒   
๖. พ.ต.ท.ประภาส  รอดเกล้ียง อนุกรรมการ 
 ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) 
๗. นายธีรชาติ  สังคหะ อนุกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 15 (แทน)   
๘. นายชุมพล  คงอินทร อนุกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาท่ีดินเขต 11   
๙. นางฐปนีย  ทองบุญ อนุกรรมการ    
 ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 (แทน) 
๑๐. นายเศวตฉัตร  บุญมิ่ง อนุกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษท่ี 5 (แทน) 
๑๑. นางกนกกาญจน  เดชจูดอนุกรรมการ อนุกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 (แทน) 
๑๒. นายศิริวัฒน  สุทธิกุล อนุกรรมการ 
 ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนท่ี ๒ 
 
๑๓. นายสมบูรณ  โอฬารกิจเจริญ อนุกรรมการ 
 หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๔. นายเกียรติศักด์ิ  นารีเลิศ อนุกรรมการ 
 เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) 
๑๕. นางอารีย  อินทรสมบัติ อนุกรรมการ 
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 ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช   
๑๖. นางวรรณี  สันตมนัส อนุกรรมการ 
 ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช     
๑๗. นายยรรยง  โกศลกาญจน อนุกรรมการ 
 ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช   
๑๘. นายเหมวงศ  ประกอบบุญศิลป อนุกรรมการ 
 เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช    
๑๙. นายไพรัช วัฒนศิร ิ  อนุกรรมการ 
 สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน)  
๒๐. นายวิวรรธน  สงประเสริฐ อนุกรรมการ 
 ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน)   
๒๑. นายชนะ  ดํามี อนุกรรมการ 
 สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๔ สาขานครศรีธรรมราช    
๒๒. นายบริรักษ  ชูสิทธิ์ อนุกรรมการ 
 พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช   
๒๓. นายชุมพล  ศันสยะวิชัย อนุกรรมการ 
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวดันครศรีธรรมราช   
๒๔. นายนิกร  นําภานนท อนุกรรมการ 
 แรงงานจังหวัดนครศรีนครศรีธรรมราช  
๒๕. นางวันทนา  แกวผอม อนุกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีฯ เขต 3 (แทน) 
๒๖. นางอุไรวรรณ  อินทยา อนุกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดนครศรีฯ 
๒๗. นายประสงค  เชาวภาธี อนุกรรมการ 
 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) 
๒๘. นายธีระพงศ  บรรณราช อนุกรรมการ 
 พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) 
๒๙. นางทรงศรี  วัฒนวิทยกิจ อนุกรรมการ 
 เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) 
   
๓๐. นางสาวพรรณี  สิทธิการ   อนุกรรมการ 
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๓๑. นายวิชิต  เพชรยอด อนุกรรมการ 
 ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓๒. นายบุญทวี  ริเริ่มสุนทร อนุกรรมการ 
 ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช   
๓๓. นายสถิตย  สุชาโต อนุกรรมการ 
 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ   
๓๔. นายนิเวส  วนคุนากร  อนุกรรมการ 
 นายกสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน) 
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๓๕. นายเกรียงศักด์ิ  สุริโย อนุกรรมการ 
 นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช (แทน)   
๓๖. นายสกุล  ดํารงเกียรติ อนุกรรมการ 
 นายอําเภอปากพนัง (แทน) 
๓๗. นายพิทักษ  บริพิศ อนุกรรมการ 
 นายอําเภอเชียรใหญ 
๓๘. นายไชยณรงค  นาจันทร อนุกรรมการ 
 นายอําเภอหัวไทร (แทน) 
๓๙. นายประพิน  ชูใหม อนุกรรมการ 
 นายอําเภอชะอวด (แทน) 
๔๐.นายนพ  บุญลอม  อนุกรรมการ 
 นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
๔๑. นายธํารง  เขมะรัตน อนุกรรมการ 
 นายอําเภอรอนพิบูลย 
๔๒. นายธนภณ  บุตตะโยธ ี อนุกรรมการ 
 นายอําเภอจุฬาภรณ (แทน)  
๔๓. นายวิชม  เหมาะเจริญ อนุกรรมการ 
 นายอําเภอลานสกา (แทน) 
๔๔. นายมณฑล  ศรีนุน อนุกรรมการ 
 นายอําเภอพระพรหม (แทน)   
๔๕. นายสิงหพงษ  รัชนิพนธ อนุกรรมการ 
 ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการฯ    
๔๖. นางโสภา  ชูรักษ  อนุกรรมการ 
 ผูแทนจังหวัดสงขลา 
 
๔๗. นางอุไร  ชนนุรกัษ อนุกรรมการ 
 ผูแทนจังหวัดพัทลุง 
๔๘. นางสาวรัชฎา คชแสงสันต อนุกรรมการ 
 ผูแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
๔๙.นายพีระพล  รัตนะ อนุกรรมการ 
 ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช 
๕๐. นางนงลักษณ  ดํารงศิริ อนุกรรมการ 
 หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช    
๕๑. นายปริญญา    สัคคะนายก อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ผอ.ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ                                                           
๕๒. นางสมพิศ  ดําสาคร อนุกรรมการ 
 ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และผูชวยเลขานุการ 
๕๓. นางอรัญญา อินรงค อนุกรรมการ 
 ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช และผูชวยเลขานุการ 
๕๔. นางสาวจิตนภา วิยาพันธุ อนุกรรมการ 
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 ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีฯ และผูชวยเลขานุการ  

ผูไมมาประชุม 
๑. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 

     ๒. ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบท จ. นครศรีธรรมราช ติดราชการ 
 ๓. ผูอํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จ.นครศรีฯ ติดราชการ 
 ๔. การคาภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 
 ๕. ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 
 ๖. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายสุทัศน  ต้ังพิพัฒนพงศ  

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กปร. 
๒. นายขจรชัย ฤทธิวงศ  

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงาน กปร. 
๓. นายวานิช  แกวประจุ  

 ผอ.โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนบน 
๔. นายสุรชัย  นํานาผล  

 โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลาง 
๕. นายสุกิจ  รัตนวินิจกุล  

 ผอ.ศูนยพัฒนาประมงพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
๖. นางสาวจิระนันท  เหมพูนประเสริฐ  

 เลขานุการคณะอนุกรรมการพฒันาส่ิงแวดลอมฯ 
๗. นายจําเรญิ  นาคคง  

 สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช 
๘. นายอภิวัฒน  บุญชูชวย  

 สถานีพัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช 
๙. วาท่ีร.ต.ชัยรัตน  พุมชวย  

 ศูนยพัฒนาประมงพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
๑๐. นายกมล  อาศิรเมธี  

 หัวหนาโครงการพัฒนาปาไมฯ กรมปาไม 
๑๑. นายโภชนาถ  รัตนพันธ  

 เจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนครศรีฯ 
๑๒. นายสุรศักด์ิ  อนันต  

 ผอ.ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ปากพนัง 
๑๓. นายบุญสง  รัตนพร  

 เจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีฯ 
๑๔. นายยศพงศ  ชางนิล  

 เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีฯ 
๑๕. นายสุริยา  ทองแกวจันทร  

 นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ สํานักงานปฏิรูปท่ีดินนครศรีธรรมราช 
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๑๖. นางสาวศิริลักษณ   ใจบุญพา  
 เจาหนาท่ีศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช 

๑๗. นายเฉิมศักด์ิ  ขุนจัน  
 เจาหนาท่ี ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช 

๑๘. นางอุไรวรรณ  สุภาแดง  
 เจาหนาท่ีสํานักงานประชาสัมพันธนครศรีธรรมราช 

๑๙. นายมูฮามัดเคร แม็ง  
 เจาหนาท่ีสํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒๐. นายทรงชัย  เมนะสูตร  
 ผอ.กลุมสงเสริมสหกรณ ๒ สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒๑. นางสุภาวดี  คงชู  
 เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ 

๒๒. นายสมไชย  เกาเอี้ยน  
 เจาหนาท่ีสวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนท่ี 6 
 

๒๓. นางสาวกนกวรรณ  อึ้งสกุล  
 เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

๒๔. นายประเสริฐ  ศรีบริรักษ  
 เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒๕. นายเทอดศักด์ิ   ลักษณะหุต  
 หัวหนากลุมบริการวิชาการ ศูนยอํานวยการฯ 

๒๖. นายศุภชัย  อักษรวงศ  
 หัวหนากลุมขยายผล ศูนยอํานวยการฯ 

เร่ิมประชุม               เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
  ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมาไดมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการหลายทานจึงไดทบทวน
รายช่ือคณะอนุกรรมการใหมอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพฒันาพืน้ท่ี
ลุมน้ําปากพนังฯ  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔   
  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารางรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการ
ดําเนินงานโครงการฯ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๔  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 ๓.๑  ความกาวหนาในการดําเนินงานของกลุมแมบานเกษตรกรบานขอนหาด(การแปรรูปพริก) 
       (โดย  ศูนยอํานวยการฯ) 

นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
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  กลาวถึงพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  
๒๕๕๔ ความวา 

๑. กลุมแมบานเกษตรกรบานขอนหาด ตําบลขอนหาด  อําเภอชะอวดซึ่งแปรรูปพริกผลิตเปน
เครื่องแกง ควรติดตามการดําเนินงานของกลุมแมบานอยางตอเนื่องโดยเฉพาะกระบวนการผลิต 

๒. เมล็ดพันธุขาวพันธุดี ควรมีใหแกเกษตรกรอยางเพียงพอ สวนใหญหนายงานจะเก็บสํารองไว
มาก พอจะนําไปใหเกษตรกรเมล็ดพันธุขาวจะมีคุณภาพการงอกท่ีตํ่า 

๓. ผลิตภัณฑของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีมีการเชิญบริษัทเอกชนเขา
มา ควรพิจารณาใหดี จะตองรักษาประโยชนท่ีเกิดแกชาวบาน และใหกรมชลประทานพิจารณาดําเนินการกอสราง
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาจากคลองชะอวด-แพรกเมือง ลงคลองธรรมชาติในบริเวณโครงการ ทดแทนเครื่องสูบน้ํา
ช่ัวคราวท่ีติดต้ังอยูเดิม เพื่อสนับสนุนพื้นท่ีโครงการถายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกลงดิน 
บานควนโถะ 
  มอบคุณศุภชัยฯกลาวรายงานความกาวหนาเกษตรกรบานขอนหาด 

นายศุภชัย  อักษรวงศ  หัวหนากลุมขยายผลศูนยอํานวยการฯ 
  กลุมแมบานเกษตรกรแปรรูปพริก ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน
กลุมแมบานท่ีรวมตัวกันเพื่อแกปญหาเรื่องพอคาคนกลางกดราคาพริกข้ีหนูสดในขณะเดียวกันไดจัดต้ังกลุมแปรรูป
พริก (เครื่องแกง) โดยเริ่มดําเนินการต้ังแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีสมาชิก ๒๑ คน ไดมีพระราชดําริดังนี้ 

๑. ควรแนะนําและจัดการกับผลิตภัณฑของเกษตรกรโดยอาจจะจัดหาตลาดรองรับหรือต้ังเปน
วิสาหกิจชุมชน 

๒. การผลิตสินคาชุมชนจําหนาย ควรมีเครื่องหมายท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง 
การดําเนินงานสงเสริมพัฒนา 

§ การสนับสนนุของหนวยงาน 
  การสนับสนุนการดําเนินงานไดกําหนดกรอบแนวทางไวดังนี ้

๑. การใหความชวยเหลือ พัฒนาใหเกิดการพึ่งตนเองไดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การสงเสริมการพัฒนาแบบองคกรรวมโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังดานการผลิต และดาน

การธุรกิจเขารวมดําเนินการมีการจัดการบูรณาการอยางเปนข้ันตอน 
๓. การใหความชวยเหลือในสวนท่ีเกินกําลังของกลุมฯในการจัดหาและปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูให

เหมาะสมและเขาหลักเกณฑ จี.เอ็ม.พี 
๔. กิจกรรมอื่นๆท่ีกลุมดําเนินการอยู พิจารณาเติมเต็มใหกลุมดวย 
๕. กําหนดใหเปนแหลงเสริมสรางการเรียนรูท่ีมีหนวยงานราชการคอยใหคําปรึกษา 

  ดานการผลิตเครื่องแกง 
๑. การปรับปรุงอาคารสถานท่ีผลิต 
๒. การจัดหาอุปกรณท่ีใชในการผลิต 
๓. การกอสรางเรือนกระจกอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
๔. การสงเสริมสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบปลอดสารพิษ 
๕. การสงเสริมสนบัสนุนกระบวนการผลิต 
๖. การสงเสริมสนับสนุนการธุรกิจและการตลาด 

 ดานกิจกรรมศูนยเรียนรู 
๑. การสนับสนุนส่ิงกอสราง วัสดุ อุปกรณ 
๒. การสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู 
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๓. การสนับสนุนแหลงทุนเพื่อการดําเนินงาน 
§ การมีสวนรวมของกลุม 

  ดานการผลิตเครื่องแกง 
๑. การจัดหาวัตถุดิบเครื่องปรุง 

- วัตถุเครื่องปรุงในพื้นท่ี 
- วัตถุเครื่องปรุงนอกพื้นท่ี 

๒. การจัดการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต 
๓. การหาแหลงเงินทุน 
๔. การคิดตนทุนและการกําหนดราคาขาย 
๕. การตลาด 

  ดานกิจกรรมศูนยเรียนรู 
๑. สงเสริมใหประชาชนต่ืนตัวเขามามีสวนรวม มีบทบาทในการพัฒนาและแกปญหาชุมชนอยาง

จริงจัง 
๒. ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ จัดแสดง เผยแพร ขอมูล ขาวสาร องคความรู อยางเปนระบบ 

สามารถใหประชาชนในชุมชนเขาถึงไดงาย และนําไปใชได 
๓. สรางกระบวนการมีสวนรวมในการพฒันาสืบทอด ทักษะ/องคความรู เครือขายภูมิปญญาสู

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
๔. รวมประเมินผล ปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบตอเนื่อง 

  ผลการดําเนินงาน 
  ดานการผลิตเครื่องแกง 

๑. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ 
- ผานหลักเกณฑ 
- อนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล เลขทะเบียนท่ี กอท.ฮล. C082/2555 
๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ 
- ผลิตภัณฑด้ังเดิม ไดแก เครื่องแกงสมเปยก, เครื่องแกงกะทิเปยก, เครื่องแกวค่ัวกล้ิงเปยก 
- ผลิตภัณฑใหม ไดแก น้ําพริกแกงสมแหง, น้ําพริกแกงกะทิแหง, น้ําพริกค่ัวกล้ิงแหงและ
เครื่องแกงไตปลาสําเร็จรูปชนิดเปยก 

  ดานกิจกรรมศูนยเรียนรู 
- กิจกรรมเดิมท่ีทําอยูแลวไดแก ศูนยเรียนรู การออมทรัพย รานคาชุมชน รับจางผูกผา แปร

รูป ขาวซอมมือ โดยสรางรายไดเพิ่มแกสมาชิกและสนับสนุนในการจัดสวัสดิการแกสมาชิกเปนไป
ตามระเบียบขอบังคับ 

- กิจกรรมเกิดข้ึนใหม คือกองทุนสวัสดิการกลุมแปรรูปพริก ปจจุบันมีเงินกองทุน ๑๐๒,๒๐๐ 
บาท  ท้ังนี้ทุกกิจกรรมเปดกวางในการรับสมาชิกท้ังตําบล 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช 
  เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณไดไปตอยอดเรื่องการใหขอมูลทางบัญชีใน
จํานวนสมาชิก ๒๒ คนนั้น ไดทําการตอบัญชีครัวเรือนและตนทุนอาชีพ ในรูปแบบของการปลูกพริก  ในสวนของ
วิสาหกิจชุมชนไดสอนใหนําขอมูลทางบัญชีมาใชในการบริหารโดยการทําบัญชี  ลาสุดผลกําไรสะสมท่ีไดเปนท่ีนา
พอใจ  ประธานของวิสาหกิจชุมชนแหงนี้จึงไดนําขอมูลทางบัญชีเขามาใชในการบริหารจัดการ ซึ่งสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณนครศรีฯ จึงไดสงผลงานของวิสาหกิจแหงนี้เขาสูการแขงขัน ไดระดับ ๔ ของประเทศ  และจะเขามาดู
ผลงานในเดือนกุมภาพันธนี ้
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ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ  
  สอบถามเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนของสมาชิกในกลุมและและราคาของผลิตภัณฑพริกเปน
อยางไรบางถาดูจากรายงานถือวามีผลกําไรดีมาก 

นายศุภชัย  อักษรวงศ  หัวหนากลุมขยายผลศูนยอํานวยการฯ 
  เกี่ยวกับการรับซื้อไดมีการต้ังราคาประกันใหสมาชิก สวนราคาขายผลิตภัณฑมีความเปนธรรมกับ
ผูบริโภค 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

๓.๒  ความกาวหนาการจัดเตรียมเมล็ดขาวพันธุดี ท่ีจะกระจายแจกจายใหเกษตรกรพื้นท่ีลุมน้ํา
ปากพนัง   (โดย  ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช) 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช  นายพีรพล  รัตนะ 
  ความกาวหนาการจัดเตรียมเมล็ดพันธุขาวพันธุดี  เนื่องจากพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบ
ปญหาเรื่องภัยน้ําทวมมาตลอด ผลผลิตขาวสวนใหญไดรับความเสียหายจากน้ําทวม เกษตรกรท่ีทําการปลูกใหม 
จะมีปญหาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุขาวมีไมเพียงพอท่ีจะกระจายแจกจายใหเกษตรกรพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 
  ในป ๒๕๕๕ ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราชไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร.ให
ดําเนินการในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังท่ีเกี่ยวของกับขาวจํานวน ๒ โครงการไดแก 

๑. โครงการพัฒนาการผลิตขาวในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง ต.ปาระกํา อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช (กรมการขาวเปนเจาภาพหลักโดยศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช) สงเสริมการ  
ใชเมล็ดพันธุดีพื้นท่ี ๑,๐๐๐ ไร 
๒. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกลงดิน บานควนโถะ        
ต.แหลม อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช (กรมพัฒนาท่ีดินเปนเจาภาพหลัก โดยสถานีพัฒนาท่ีดิน
นครศรธีรรมราช)  
-  จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตขาวพันธุดีพื้นท่ี ๑๐ ไร  
-  สงเสริมการใชเมล็ดพันธุดีจํานวน ๘๐๐ ไร  สนับสนุนเมล็ดขาวพันธุขาวจํานวน ๑๖,๐๐๐ 
กิโลกรัม 
-  จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุพื้นท่ี ๒๐๐ ไร (พันธุเล็บนกปตตานี)พรอมสนับสนุนปจจัยการผลิต
(ปุยเคมี) 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ  
 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการดังกลาวอยูอําเภอใดบาง  

ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช  นายพีรพล  รัตนะ 
  เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการอยูอําเภอปากพนังและอําเภอหัวไทร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  ๓.๓  ความกาวหนาการพิจารณากอสรางโรงสูบน้ําคลองชะอวด-แพรกเมือง เพื่อชวยเหลือพื้นท่ี
บานควนโถะ ( โดย โครงการสงน้ําฯลุมน้ําปากพนังตอนบน) 

ผูอํานวยการโครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนบน 
  ความกาวหนาการพิจารณากอสรางโรงสูบน้ําดวยไฟฟาจากคลองชะอวด-แพรกเมือง ลงคลอง
ธรรมชาติเพื่อชวยเหลือพื้นท่ีบานควนโถะ  
  ความกาวหนาการปฏิบัติงานและการเบิกจาย 
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๑. กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาจํานวน ๑ แหง ในคลอง ๔R-MD๘ 
๒. กอสรางอาคารบังคับน้ําจํานวน ๕ แหง 
๓. กอสรางทอลอดถนน จํานวน ๑ แหง  
๔. ชวยเหลือพื้นท่ีการเกษตรในเขต หมู ๓,๔,๕,๖,๙ ตําบลแหลม ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร 
๕. แนวทางการดําเนินงานและบริหารจัดการ 
-  อบต.เจาของพื้นท่ี รับผิดชอบคาไฟฟาสูบน้ําท้ังโครงการต้ังแตเริ่มใชงาน 
-  อบต.เจาของพื้นท่ีจะรับผิดชอบและประสานราษฎรในการขอใชท่ีดินในการกอสรางสถานีสูบ 
น้ําและอาคารบังคับน้ํา 
-  จัดใหมีกลุมผูใชน้ํา เพื่อบริหารจัดการและลดปญหาขัดแยงในการแยงน้ํา 
-  การบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษา อบต.เจาของพื้นท่ี และกลุมผูใชน้ําจะพิจารณารับผิดชอบ
รวมกัน 
- การขยายพื้นท่ีสงน้ํา หากมีการรองขอเพิ่มเติมภายหลัง อบต.เจาของพื้นท่ีและกลุมผูใชน้ําจะ
พิจารณาตัดสินใจและจะตองแจงใหกรมชลประทานทราบ 

ความกาวหนา: เรื่องติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานและการเบิกจาย 
-  จัดทําแผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณปงบประมาณ ๒๕๕๕ จากสํานักงาน กปร.แลว 
-  ออกแบบเสร็จแลว 
-  อยูระหวางการจัดทําประมาณการ คาดวาแลวเสร็จ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

  ๓.๔  ความกาวหนาการตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐาน  ในตะกอนดินทองน้ําของคลองธรรมชาติ
บางแหงในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง ( โดย ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมฯ) 

เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ   คุณจิระนันท  เหมพูลเสริฐ 
  ผลการวิเคราะหตัวอยางตะกอนดินแมน้ําปากพนัง สืบเนื่องจากมติท่ีประชุม คณะอนุกรรมการ
ประสานการดําเนินงานโครงการพฒันาพืน้ท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ วันท่ี  
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓  ใหกรมควบคุมมลพิษ ศึกษาชนิดและปริมาณมลสารท่ีสะสมตัวในตะกอนดินในแมน้ําปาก
พนังและคลองสาขา   เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการวางแผนดําเนินการแกไขปญหาตะกอน
ในแมน้ําปากพนังและคลองสาขา 

1. พื้นท่ีดําเนินการ ดําเนินการเก็บตัวอยางตะกอนดินในแมน้ําปากพนังและคลองสาขา จํานวน
จุดเก็บตัวอยางท้ังส้ิน 12 จุด บริเวณกลางแมน้ําและคลอง ดังนี้ 
แมน้ําปากพนัง  บริเวณทองน้ําจํานวนจุดเก็บตัวอยาง ๘ จุด  

• R1 บริเวณทาเรือขามฟาก บานปากพนัง อําเภอปากพนัง 
• R2 บริเวณหนาประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธ ิ
• R3 บริเวณหลังประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ 
• R4 บริเวณบานปากแพรก อําเภอเชียรใหญ  
• R5 บริเวณบานอาวกาย อําเภอเชียรใหญ 
• R6 บริเวณบานพูลถนน อําเภอเชียรใหญ 
• R7 บริเวณสะพานแมเจาอยูหัว อําเภอเชียรใหญ 
• R8 บริเวณตลาดเทศบาล อําเภอชะอวด 

คลองสาขา บริเวณทองน้ํา จํานวน  ๔  จุด  

• C1  คลองหัวไทร บริเวณสะพานโรงเรียนวัดทาเสริม อําเภอหัวไทร 
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• C2  คลองฆอง บริเวณบานทุงเฟอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
• C3  คลองเชียรใหญ บริเวณบานบางเลียบ อําเภอเชียรใหญ 
• C4  คลองสุขุม บริเวณบานราษฎรสงวน 

 ๒. วิธีการเก็บตัวอยาง เก็บตัวอยางตะกอนดินดวย Core Sampler ในระหวางวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ถึง
วันท่ี  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ครั้ง แบงออกเปน ๒ ระดับความลึกจากผิวหนาทองน้ํา  

          ๑. ระดับผิว (Surface) ท่ีระดับความลึก  ๑ - ๑๐ เซนติเมตร 
          ๒. ระดับใตผิว (Sub-Surface) ท่ีความลึกระหวาง  ๑๐ - ๕๐ เซนติเมตร 
 ๓. พารามิเตอรท่ีทําการวิเคราะห 
 วิเคราะหตัวอยางตะกอนดินในแมน้ําปากพนังและคลองสาขา โดยตรวจวัดพารามิเตอร Texture 

pH Total organic carbon (TOC) และโลหะหนัก ไดแก ปรอท (Hg) สารหนู (As) แมงกานีส (Mn) ตะกั่ว (Pb) 
แคดเมียม (Cd) โดยหาคาโลหะหนักท้ังหมด (Total) และ Bio Available ของโลหะหนักแตละชนิด 

๔. ผลการวิเคราะห พบวา โลหะหนักสวนใหญมคีาเปนไปตามท่ีกําหนดในรางมาตรฐานคุณภาพ
ตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ) แตพบวาบางจุดมีโลหะหนักเกินท่ีกําหนดในรางมาตรฐานฯ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๔.๑ ปรอทท้ังหมด (Hg) มีคาความเขมขนอยูในชวง <0.10 – 0.27 mg/kg ซึ่งรางมาตรฐานฯ กําหนด
ไวไมเกิน 0.18 mg/kg โดยบริเวณท่ีตะกอนดินมีคาเกินรางมาตรฐานฯ ไดแก 

 ๔.๑.๑ แมน้ําปากพนัง บริเวณสะพานแมเจาอยูหัว อ.ชะอวด (R7) ท่ีความลึกระหวาง 10 – 50 
เซนติเมตร (Sub-Surface) มีคาเทากับ 0.22 mg/kg  

 ๔.๑.๒ คลองสาขา บริเวณคลองหัวไทร รร.วัดทาเสริม (C1) ท่ีระดับความลึก 1 – 10 เซนติเมตร 
(Surface) มีคาเทากับ 0.27 mg/kg  

 ในสวน Bio Available มีคาความเขมขนอยูในชวง <0.01 - 0.02 mg/kg ไมพบบริเวณท่ีมีคา
เกินรางมาตรฐานฯ 

 

 ๔.๒ สารหนูท้ังหมด (As) มีคาความเขมขนอยูในชวง 2.84 – 23.98 mg/kg ซึ่งรางมาตรฐานฯ 
กําหนดไวไมเกิน 9.79 mg/kg โดยบริเวณท่ีตะกอนดินมีคาเกินรางมาตรฐานฯ ไดแก 

 ๔.๒.๑ แมน้ําปากพนัง 
- บริเวณบานอาวคาย อ.เชียรใหญ (R5) ท่ีระดับความลึก 1 – 10 เซนติเมตร (Surface) มีคา

เทากับ 18.53 mg/kg  
- บริเวณบานพูลถนน อ.เชียรใหญ (R6) ท่ีระดับความลึก 1 – 10 เซนติเมตร (Surface) และท่ีความ

ลึกระหวาง 10 – 50 เซนติเมตร (Sub-Surface) มีคาเทากับ 22.04 mg/kg และ 13.02 mg/kg ตามลําดับ  
- บริเวณสะพานแมเจาอยูหัว อ.ชะอวด (R7) ท่ีความลึกระหวาง 10 – 50 เซนติเมตร (Sub- Surface) มี

คาเทากับ 10.81 mg/kg  
- บริเวณตลาดเทศบาล อ.ชะอวด (R8) ท่ีความลึกระหวาง 10 – 50 เซนติเมตร (Sub-Surface) มีคา

เทากับ 12.82 mg/kg  
๔.๒.๒ คลองสาขา บริเวณคลองฆอง บานทุงเฟอ (C2) ท่ีระดับความลึก 1 – 10 เซนติเมตร (Surface) 

และท่ีความลึกระหวาง 10 – 50 เซนติเมตร (Sub-Surface) มีคาเทากับ 23.74 mg/kg และ 23.98 mg/kg 
ตามลําดับ  

ในสวน Bio Available มีคาความเขมขนอยูในชวง 0.01 - 0.06 mg/kg ไมพบบริเวณท่ีมีคาเกินราง
มาตรฐาน  

 

๔.๓ ตะกั่ว (Pb) มีคาความเขมขนอยูในชวง 15.46 – 29.71 mg/kg ซึ่งคาท่ีพบเปนไปตามราง
มาตรฐานฯ กําหนดไวไมเกิน 35.8 mg/kg ในสวน Bio Available มีคาความเขมขนอยูในชวง 0.01 – 13.21 
mg/kg ไมพบบริเวณท่ีมีคาเกินรางมาตรฐานฯ  
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๔.๔ แคดเมียม (Cd) มีคาความเขมขนอยูในชวง 0.02 – 0.32 mg/kg ซึ่งคาท่ีพบเปนไปตามราง
มาตรฐานฯ กําหนดไวไมเกิน 0.99 mg/kg ในสวน Bio Available มีคาความเขมขนอยูในชวง 0.01 – 0.12 
mg/kg ไมพบบริเวณท่ีมีคาเกินรางมาตรฐานฯ 

 

๔.๕ แมงกานีส (Mn) มีคาความเขมขนอยูในชวง 124 - 1658 mg/kg ในสวน Bio Available มี
คาความเขมขนอยูในชวง 29.74 – 4.4 mg/kg ท้ังนี้ ในรางมาตรฐานฯ ไมไดกําหนดคาแมงกานสี (Mn) ไว  
  สรุปผลวิเคราะหตะกอนดินในแมน้ําปากพนัง และคลองสาขา  (วันท่ี ๒๖ มิถุนายน – ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔)  

• คา (ราง) มาตรฐานฯ ท่ีนํามาเปรียบเทียบ เปนคาท่ีกําหนดไวสูงสุดท่ีจะมีผลกระทบตอสัตว
หนาดิน  ขนาดเล็ก (Benthos) 

• ผลการวิเคราะหตะกอนดินท่ีกรมควบคุมมลพิษ เสนอ  เปนผลในเบ้ืองตนท่ีแสดงแนวโนม
ของคาโลหะหนักเทานั้น   

• บริเวณท่ีพบโลหะหนัก  (เฉพาะปรอท และ สารหนู)  เกินคา (ราง) มาตรฐานฯ กระจุกตัวอยู
บริเวณตนน้ําของแมน้ําปากพนัง  ซึ่งเปนพื้นท่ีศักยภาพแร และ มีการทําเหมืองในอดีต  คลองฆอง  คลองหัวไทร                 
แมน้ําปากพนังหนาตลาดเทศบาลชะอวด  บานพูลถนน   บานอาวคาย 

• ระดับความลึกสวนใหญท่ีพบปรอทและสารหนูเกินคา (ราง) มาตรฐานฯ คือ ระดับ ๑๐ – 
๕๐ เซนติเมตร  

• คาดการวา  โลหะหนักท่ีมีคาเกินคา (ราง) มาตรฐานฯ มาจากการพังทลายของหนาดินจาก
แผนดิน (Erosion)  ซึ่งเปนผลใหมีการสะสมของโลหะหนักในช้ันตะกอนดินในแหลงน้ําท่ีความลึก  ๑๐ – ๕๐ 
เซนติเมตร 
ขอเสนอแนะ 

• การขุดลอก หรือทํากิจกรรมท่ีกระทบกับทองน้ํา  ในแมน้ําปากพนังและคลองสาขา ควร
ดําเนินการ ดังนี ้

         -  ศึกษาปริมาณโลหะหนักของตะกอนในแหลงน้ําบริเวณท่ีจะทํากิจกรรม   
         -  กําหนดมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมเพื่อปองกันการฟุงกระจายของตะกอนดิน 
         -  ดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด       
         -  กําจัดตะกอนดินตามหลักวิชาการหากพบวาในบริเวณนั้นมีคาโลหะหนักคอนขางสูง 

ประเด็นเสนอเพือ่พิจารณา 
• เห็นชอบกับขอเสนอแนะท่ีใหหนวยงานท่ีจะดําเนินกิจกรรมท่ีกระทบกับทองน้ําของแมน้ํา

ปากพนังและคลองสาขาตองศึกษามลพิษเพิ่มเติมท่ีจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  หรือมีความเห็นเปนประการใด 

• โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ พบปริมาณตะกั่วในตะกอนดินสูงถึง ๓,๓๓๓ ไมโครกรัมตอกรัมของตะกอนดิน ในบริเวณลําน้ํา
สาขาท่ีไหลผานเหมืองแรดีบุกในเขตบานถํ้าทะลุ  อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  ในการประชุมครั้งตอไป หากกรมควบคุมมลพิษมีโครงการอะไรท่ีจะดําเนินการก็ใหนําเสนอดวย
เกี่ยวกับการปองกันเนื่องจากสารหนูดังกลาวเกิดจากการทําเหมืองแรในอดีต ก็ใหหาแนวทางปองกันตอไป 

เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ   คุณจิระนันท  เหมพูลเสริฐ 
  เกี่ยวกับแนวทางในการปองกัน หากจะมีการขุดลอกคลองก็จะตองมีการเก็บตัวอยางตะกอนดิน
มาศึกษากอนวาเกินมาตรฐานหรือไม ถาไมเกินมาตรฐานก็ทําการขุดลอกได หรืออาจจางท่ีปรึกษาทําการสํารวจ
และคิดหาแนวทางในการปองกันไปดวยกไ็ด 
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ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  มอบศูนยอํานวยการฯ รับขอเสนอของกรมควบคุมมลพิษ 
 

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมชาติ  รองประธานอนกุรรมการ 
  เนื่องจากสารหนูเกิดข้ึนท่ีอําเภอรอนพิบูลยบริเวณท่ีเปนเหมืองแรเกา สวนคลองปากพนังและ
คลองหัวไทรในอดีตเคยทําเหมืองแรใชหรือไม  

เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ   คุณจิระนันท  เหมพูลเสริฐ 
  โดยปกติสารหนูเกิดจากการพังทลายของดินหรือพื้นท่ีบริเวณดังกลาวเปนแหลงตนน้ําท่ีมีการทํา
เหมืองแรมากอนหรือเปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพแรอยูกอนแลว 
 

นายธีรชาติ  สังคหะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๑๕ 
  สารหนูดังกลาวเกิดจากการสกัดแรหรือถลุงแรจากในสวนของหินแลวนํามากองท้ิงไวทําใหเกิด
การแพรกระจายลงสูลําน้ําและเกิดโรคระบาดท่ีเรียกวาไขดําในสมัยนั้น  แตปจจุบันทางสาธารณสุขไดทําการกลบ
ฝงเรียบรอยแลวในระดับความลึก ๑๐-๕๐ เซนติเมตร และไดทําการตรวจสอบแลววาไมมีการรั่วซึม เปนการรั่วซึม
ในสมัยกอนซึ่งจะพบบริเวณคลองฆองเพราะเปนทางท่ีน้ําไหลผาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑  ความกาวหนาผลการดําเนินงานภายใตแผนแมบท คณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมฯ 
(โดย ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมฯ) 

เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ   คุณจิระนันท  เหมพูลเสริฐ 
  สรุปผลการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๔  (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) 

-  แผนงาน/โครงการ ภายใตแผนบริหารจัดการฯ ป ๒๕๕๔  
       จํานวนท้ังส้ิน  ๖๒  โครงการ    วงเงินงบประมาณ  ๖๑๒.๒๐   ลานบาท 

-  แผนงาน/โครงการ ท่ีดําเนินการ   
       จํานวน ๒๔ โครงการ           วงเงินงบประมาณ  ๑๑๐.๒๐๓๘๒ ลานบาท 

-  หนวยงานดําเนินงานในป ๒๕๕๔  จํานวน ๗ หนวยงาน        
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงวน อนุรักษ และฟนฟูสภาพนเิวศของลุมน้ําปากพนัง  ใหคืนความอุดมสมบูรณ สมดุลอยาง     

เปนระบบ 
- ฟนฟูและบํารุงรักษาปาพรุ ๒๐๐ แหง  ดําเนินการ ๕๐ แหง  (๒๕%) 
- ฟนฟูและบํารุงรักษาปาพรุ ๕,๗๐๐ ไร/ป จัดทําขอกําหนดโครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม    

สํารวจและออกแบบการบริหารจัดการปาพรุ 
- จัดซื้ออุปกรณสนับสนุนการดับไฟปา ๑๐๐ เสน ๑๐๐ เสน  (๑๐๐%) 
- กอสรางกําแพงถุงทราย ๑๒ ตัว กอสรางแลวเสร็จ ๗ ตัว  (๕๔.๕๗%) 

  - การกอสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝง บริเวณบานเกาะเพชร ๑ พื้นท่ี EIA ผานความ
เห็นชอบ  และตรวจรับแผนปฏิบัติการกอสรางแลว (๑๐%) 

- การขุดลอกรองน้ําปากพนัง๑,๒๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ขุดลอกได๘๔๑,๑๘๘.๙๒ ลบ.ม.  (๘๙.๔๕ %) 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒  สนับสนุนวิถีการใชประโยชนทรัพยากรดิน และน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ อนุรักษและยั่งยืน 
 - เฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคของชุมชน / ครัวเรือน ๓ อําเภอ คุณภาพน้ําบริโภคไดมาตรฐาน
(๑๑.๘%) 
  - จัดต้ังอาสาสมัครเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในชุมชนและในครัวเรือนอาสาสมัครใน ๓ อําเภอ
เฝาระวังครบ ๓ อําเภอ (๑๐๐%) 

- การจัดทําประปาด่ืมได  ๘ แหงดําเนินการ ๒  แหง   ( ๒๕%) 
  - การปรับปรุงแหลงน้ํา ๑๗ สถานีโทรมาตรการบํารุงรักษาระบบโทรมาตร ๑๗ สถานี เพื่อใหได
ขอมูลในการบริหารจัดการน้ํา (๑๐๐%) 
  - ปรับปรุงดิน เปรี้ยว เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ๓๕,๗๐๖ ไร ดําเนินการ ๑๙,๕๕๓.๘๕๕ ไร 
(๕๔.๗%)* 

- สงเสริมการทําและใชปุยพืชสด  ๖,๘๐๐ ไร* 
- จัดระบบโครงสราง ลักษณะท่ีดิน ๑๐๐ ไร ดําเนินการ ๑๐๐ ไร (๑๐๐ %) 

  - ปลูกปาจากเพื่อฟนฟูระบบนิเวศ๑๐๐ ไร สํารวจพื้นท่ี  เก็บหารวบรวมเพาะพันธุจาก  และ
ออกแบบแปลน 

- ปรับพื้นท่ีบอกุงราง ๑๐๐ ไร ทํา TOR  เพื่อหาผูรับจางขุดบอกุงราง ๑๐๐  ไร 
  - อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา คลองแพรกนาว อําเภอจุฬาภรณ ๑ คลอง อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา คลอง
แพรกนาว  (๙๐ %)  
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ควบคุม ปองกันมลพิษ และเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในลุมน้ํา 

- การจัดการน้ําเสีย โดย จัดสรางระบบบําบัดรวม๑ แหงไดรับอนุมัติกันเงินเหล่ือมปเพื่อจาง
กอสรางระบบของ   เทศบาลเมืองชะอวด ในป ๒๕๕๕ และ บํารุงรักษาระบบบําบัดสาธิต ๔ แหงปรับปรุงภูมิทัศน 
ซอมแซมระบบฯ ไปพรอมกับการเดินระบบ 

- เสริมสรางสมรรถนะ อปท. ในการจัดการขยะ๒ แหงเสริมสรางสมรรถนะใหทองถ่ินในการ
บริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายชุมชน ๒ แหง ไดแก  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ เทศบาลเมือง 
ปากพนัง (๑๐๐% ) 

- ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม๔ ครั้ง ตอ ปตรวจสอบคุณภาพน้ําของแมน้ําปากพนัง ๔ 
ครั้ง (๑๐๐ %) 

- กําจัดวัชพืชในแมน้ําปากพนัง/คลอง   ระบายน้ําดวยเครื่องจักร๑๓ สายดําเนินการแลวเสร็จ 
๑๓ สาย (๑๐๐%) 

- การสํารวจ เก็บตัวอยาง  และวิเคราะหองคประกอบตะกอนดินในแมน้ําปากพนังและคลอง
สาขา     คุณสมบัติของตะกอนดินแมน้ําปากพนังและคลองสาขาสํารวจ เก็บตัวอยาง วิเคราะห และรายงานผล
วิเคราะหองคประกอบตะกอนดินในแมน้ําปากพนงัและคลองสาขา จํานวน ๑๒ จุด  แลวเสร็จ  (๑๐๐ %) 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  เสริมสรางความเขมแข็งในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเปนเอกภาพ เพื่อบริหารจัดการ

แบบบูรณาการเชิงรุก  
- เสริมสรางศักยภาพและการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังการ

เปด-ปดประตูระบายน้ําใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดบริหารการเปด-ปดประตูระบายน้ําใหเหมาะสมตาม
ฤดูกาลวางไขของสัตวน้ําและเกิดประโยชนสูงสุดตามขอสรุปของคณะทํางานการเปดปดประตูระบายน้ําอุทกวิภาค
ประสิทธิ์ 

- ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรูความเขาใจในการสงวนอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ   
  และส่ิงแวดลอมประชาสัมพันธความรูความเขาใจในการสงวน อนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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- การพัฒนาเครือขายในพื้นท่ีลุมน้ํา โดยจัดต้ังกลุมผูใชน้ําและการยกระดับองคกรผูใชน้ํา 
  มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการลุมน้ําท่ีมีสวนรวมโดยทุกภาคสวน โดยมีท้ังกลุมผูใชน้ํา

และกลุมบริหารจัดการน้ํา ซึ่งไดจัดต้ังกลุมผูใชน้ําชลประทาน ๗๗๖  กลุม(๑๐๐%) 
  และยกระดับองคกรผูใชน้ํา ๒๖ กลุม   (๑๐๐%) 

              สรุปปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
๑. หนวยงานไมไดรับงบประมาณดําเนินการ เชน ไมไดรับงบประมาณกอสรางระบบบําบัดน้ํา

เสียสวนกลาง 
๒. การดําเนินการลาชากวาแผนเนื่องจากพื้นท่ีดําเนินการประสบปญหาภัยธรรมชาติ  เชน  การ

เกิดอุทกภัย  และดินโคลนถลม 
๓. ประชาชนขาดความรูดานสุขอนามัย  เชน การเก็บกักน้ําใหสะอาดไวใชในครัวเรือน 
๔. ขาดการประชาสัมพันธ ใหความรู และทําความเขาใจกับประชาชน  เชนการบุกรุก  และเผา

ทําลายพื้นท่ีปาตนน้ําและปาพรุ 
๕. ประชาชนไมใหความรวมมือกับการดําเนินงานของภาครัฐ  เชน การกอสรางโพงพาง กีด

ขวางการขุดลอกแนวรองน้ํา 
๖. การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ  เชน การกํากับสถานประกอบการไมใหระบายน้ํา

เสียลงแมน้ําลําคลอง 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  ใน ๔ ยุทธศาสตรท่ีกลาวมาอยากใหมีการตอยอด โดยเฉพาะยุทธศาสตรท่ี ๒  เรื่องการติดต้ังโทร
มาตรเพื่อคาดการณปริมาณน้ําและแจงเตือนภัย ๑๗ แหง  อยากใหมีเครือขายภาคประชาชนเขามามีสวนรวม 
และใน ๑๗  แหงอยูในอําเภอใดบาง มอบกรมชลประทานชวยประสานกับพื้นท่ีดวย 
  เรื่องการบุกรุกปาตนน้ําและปาพรุควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโทษท่ีเกิดจากดินถลม มอบ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมฯ ดําเนินการเขียนขาวประชาสัมพันธ เพื่อฝายประชาสัมพันธจะไดนําไป
ประชาสัมพันธตอไป 

นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
  เกี่ยวกับระบบโทรมาตรเปนระบบโทรมาตรของกรมชลประทานภายใตการควบคุมดูแลของ
โครงการสงน้ําฯ ลุมน้ําปากพนังตอนลางซึ่งกระจายอยูในคลองตางๆ 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ  นายสมบูรณ  โอฬารกิจเจริญ 
  แผนงานโครงการท้ังหมดอยูภายใตแผนพัฒนาจังหวัดหรือไมและแผนงานดังกลาวเปนการขยาย
หรือตอยอดจากโครงการพระราชดําริโครงการใดบาง 

เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ   คุณจิระนันท  เหมพูลเสริฐ 
  ฝายเลขาฯ ไดรับรายงานแบบยอๆแลวแตมีปญหาเรื่องการของบประมาณจากสวนกลางไมไดจึง
อยากขอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของของบของจังหวัดหรืองบดําเนินงานของหนวยงานเองนํามาผนวกกบัยุทธศาสตรท่ี
๔ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  ๔.๒  ความกาวหนาผลการดําเนินงานภายใตแผนแมบท คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ 
(โดย ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ) 

เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ  นายเกียรติศักด์ิ  นารีเลิศ 
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  ๑. สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดป ๒๕๓๗-๒๕๕๔ รายละเอียดตาม
วาระท่ี ๔.๒ อยูในเอกสารประกอบการประชุมแลว 
  ๒. สรุปผลสัมฤทธิ์การพัฒนาในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังท่ีสําคัญ 
  ๒.๑  ดานชลประทาน 

๑.  มีแนวทางในการบริหารจัดการน้ําตามเกณฑควบคุมท่ีไดตกลงรวมกันระหวางภาครัฐ 
นักวิชาการ และ ภาคเอกชน 

๒.  มีคณะทํางาน JMC และกลุมผูใชน้ํา กลุมบริหารการใชน้ําพิจารณาความเหมาะสมในการ
บริหารจัดการน้ํา จัดสรรน้ํา 

๓.  สามารถสนับสนุนปริมาณน้ําในการปลูกขาวในฤดูฝนไดเต็มพื้นท่ีและในชวงฤดูแลง(นาปรัง)
ไดเฉล่ียประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ไรตอป 

๔.  สามารถปองกันน้ําเค็มไมใหไหลเขาสูพื้นท่ีไดอยางเด็ดขาด หากมีความจําเปนจะตองเปดบาน
ระบายน้ําเค็มเขาจะดําเนินการภายใตเกณฑควบคุมท่ีกําหนด 

๕  สามารถบริหารจัดการน้ําตนทุนตามสถานะภาพท่ีเปนอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการ
กักเก็บน้ําเพิ่มเติมในเครือขายคูคลองท้ังหมดไดประมาณ ๑๐๐ ลานลูกบาศกเมตร 

๖.  สามารถลดระดับ ระยะเวลา ความเส่ียง และความเสียหายจากอุทกภัย 
๗.  เกษตรกรสามารถปรับตัวในการผลิตใหสอดคลองกับสถานการณของฤดูกาล 
๘.  การแบงเขตน้ําจืดน้ําเค็ม สามารถลดปญหาความขัดแยงการใชคุณภาพน้ําท่ีแตกตางกันของ

ราษฎรไดอยางส้ินเชิง 
๙.  มีการบริหารจัดการอาคารควบคุมน้ําและทํานบช่ัวคราวเพื่อลดผลกระทบจากน้ําเปรี้ยว-น้ํา

เสีย พรอมท้ังไดสํารองน้ําในอางเก็บน้ําไวเพื่อเจือจางน้ําเปรี้ยวและน้ําเสีย 
  ๒.๒ ดานพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร 
  ๑.  พื้นท่ีปลูกขาวนาปรังเพิ่มข้ึน จากพื้นท่ีปลูกในป ๒๕๓๘/๓๙ พื้นท่ี ๔๘,๙๑๖ ไรเปน 
๒๖๔,๖๐๕.๕๐ ไร ในป ๒๕๕๓/๕๔ 
  ๒.  พื้นท่ีปลูกขาวเพิ่มข้ึน จากพื้นท่ีปลูกในป ๒๕๕๐ พื้นท่ี ๔๒๐,๙๐๑ ไรเปน ๔๔๐,๑๕๒ ไร ใน
ป ๒๕๕๒ 
  ๓.  ผลผลิตเฉล่ียขาวนาปเพิ่มข้ึน จาก ๓๑๗ กก./ไรในป๒๕๓๗/๓๘ เปน ๕๘๘.๐๔ ไร ในป 
๒๕๕๓/๕๔ 
  ๔.  พื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มข้ึน จากพื้นท่ีปลูกในป ๒๕๕๐ พื้นท่ี ๘๐,๓๒๑ ไร เปน ๑๖๗,๙๐๙ 
ไร ในป ๒๕๕๓ 
  ๕.  พื้นท่ีปลูกยางพาราเพิ่มข้ึน จากพื้นท่ีปลูกในป  ๒๕๕๐ พื้นท่ี ๒๑๘,๘๑๐ ไร เปน ๒๔๔,๗๒๕ 
ไรในป ๒๕๕๓ 
  ๖.  รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนจาก ๗๐,๔๒๕.๗๕ บาท/ครัวเรือนในป  ๒๕๕๒  
เปน ๑๖๘,๗๒๔.๗๒ บาท/ครัวเรือน ในป ๒๕๕๔ สูงข้ึนรอยละ ๑๓๙.๕๘ 
  ๗.  รายไดเฉล่ียตอคนตอปของประชาชนในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเพิ่มข้ึนจาก ๒๐,๑๓๙ บาท/คน/
ป ในป ๒๕๔๕ เปน ๓๖,๑๒๑  บาท/คน/ป ในป ๒๕๕๐ และเปน ๔๓,๑๖๐ บาท/คน/ป ในป ๒๕๕๓ 
  ๓.  ปญหาดานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายได 

สรุปสภาพปญหาหลักในปจจุบัน ดังนี้ 
๑. ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรกรรมในชวงฤดูแลง 
๒. ปญหาไมมีแหลงกักเก็บน้ําตนทุนเพียงพอ 
๓. ปญหาระบบกระจายน้ําสูแปลงเกษตรกรรมยังไมครอบคลุม 
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๔. ปญหาวัชพืชในลําคลอง 
๕. ปญหาน้ําทวม 
๖. ปญหาไมสามารถควบคุมระดับน้ําในพื้นท่ีพรุใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 
๗. ปญหาการบริหารจัดการน้ําในชวงรอยตอฤดูแลงกับชวงตนฤดูฝน 
๘. ปญหาน้ําทวมขังสวนปาลมน้ํามันจากการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นท่ีพรุและพื้นท่ีลุมตํ่า 
๙. ปญหาคุณสมบัติของดิน เชน ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินทรายจัด ดินเค็ม เปนตน 
๑๐. ปญหาการบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อทําการเกษตร 
๑๑. ปญหาไฟไหมในพื้นท่ีพร ุ
๑๒. ปญหาน้ําเสียจากชุมชน/นากุง/การทําการเกษตรกรรม 
๑๓. ปญหาการปลูกปาลมน้ํามัน และยางพาราในพื้นท่ีปลูกขาว 
๑๔. ปญหาการเล้ียงปลาในกระชัง เส่ียงตอการปด-เปดประตูระบายน้ํา 
๑๕. ปญหาการกัดเซาะพังทลายของผิวหนาดินชายฝง 
๑๖. ปญหาการใชประโยชนท่ีดินไมสอดคลองกับคุณสมบัติของดิน 
๑๗. ปญหาเกษตรกรปลอยพื้นท่ีท้ิงลาง 
๑๘. ปญหาปริมาณสัตวน้ําในแมน้ําลดลง/แหลงเพาะพันธุสัตวน้ําลดลง 

o การจัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
-   ประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติงาน วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
-   กําหนดสงแผนปฏิบัติงาน วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

o   การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอาชีพ และสงเสริมรายได พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
-   รวมการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตรและการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายได

นอกภาคเกษตรเขาดวยกัน 
-   ประชุมปรึกษาหารือคณะทํางานจัดทําแผนแมบท วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
-   ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแมบท เมื่อวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕  ณ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 
-   กําหนดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนแมบท ประมาณปลาย เดือนกุมภาพันธ หรือตน

เดือน    มีนาคม ๒๕๕๕ ประมาณ ๓ วัน  ณ จังหวัดระยอง 
-   เสร็จแลวคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพืน้ท่ี

ลุมน้ํา   ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน เพื่อใหความเห็นชอบ 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  -  ผลการดําเนินงานการพฒันาอาชีพและสงเสริมรายได และผลสัมฤทธิ์การพัฒนาในพื้นท่ีลุมน้ํา
ปากพนังท่ีสําคัญดังกลาว ควรจะเผยแพรออกประชาสัมพันธไดแลวเพราะมีความชัดเจนดีมาก  มอบ
ประชาสัมพันธจังหวัดรับไปดําเนินการเผยแพรอาจจะเปน CD ประมาณ ๕ นาที  
  -  ปญหาท่ีสรุปมาลวนมีความสําคัญท้ังส้ิน เชนปญหาท่ี ๑๐,๑๓  เปนเรื่องท่ีจะตองแกไขกัน
ตอไป 
  -  พื้นท่ีปลูกขาวมีตัวเลขท่ีเพิ่มข้ึนถึงแมจะเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดลงก็ตาม แสดงวาการดําเนินการ
ของกรมพัฒนาท่ีดินในเรื่องการแกไขปญหาดินเปรี้ยวไดผล ระบบชลประทานไดผล แตส่ิงท่ีนาเปนหวงคือการ
เพิ่มข้ึนของพื้นท่ีปลูกปาลมมากถึง ๑๐๐ % ควรมีการประเมินสถานการณวาจะทําใหพื้นท่ีปลูกขาวลดลงหรือไม 
ถึงแมวาเกษตรกรจะมีรายไดจากพืชพลังงานก็ตาม อนาคตอาจจะมีการใชเงินซื้อขาวมากข้ึนเนื่องจากพื้นท่ีปลูก
ขาวลดลง  ฝากเกษตรและสหกรณจังหวัดวาจะทําอยางไรใหคนทํานาขาวสามารถมีรายไดเล้ียงตัวเองได 
ยกตัวอยางโครงการ ของหอการคา มีการใชระบบอื่นเขามาชวยในการปลูกขาว หรือโครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยัง
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ตอนบนฯ ท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีพระองคทานไดนําน้ําจังหวัดมุกดาหารลอดใตอุโมงคมาจังหวัดกาฬสินธุ ทําใหมี
พื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ซึ่งไดมีการตอยอดโดยใหเกษตรกรทําโครงการ ๑ ไรไมยากไมจน เพื่อลดภาระคาใชจาย
ในครัวเรือน ซึ่งไดมีโครงการตอยอดคือโครงการ ๑ ไร ๑ แสน และเกษตรกรมีความสนใจมาก  ทางเกษตรและ
สหกรณจึงไดไปนําโครงการดังกลาวมาทดลองเปนตัวอยางโดยกรรมการหอการคาและผูนําทางการเกษตรซึ่ง
ไดผลดีมาก มีการทดลองทํา ๒ จังหวัดคือ จังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดขอนแกน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุไดบรรจุลงใน
แผนพัฒนาจังหวัดแลวและมอบฝายประชาสัมพันธชวยประชาสัมพันธผลสัมฤทธิ์โครงการนี้ดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  ๔.๓  การสนับสนุนงบประมาณ จากสํานักงาน กปร.ป ๒๕๕๕ 
(โดย สํานักงาน กปร.) 

นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ  แทน รองเลขาธิการ กปร. 
- เกี่ยวกับสภาพปญหาตางๆ โดยเฉพาะการรายงานงบประมาณของแตละหนวยงานไมพรอมกัน 

ทําใหงานในเชิงบูรณาการลาชาโดยเฉพาะการจัดทํารายละเอียดงบประมาณซึ่งมีความสําคัญมากในการนําไปขอ
เงินงวดจากงบประมาณ  เพื่อจะไดจัดทําแผนเรงรัดจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันไดอยางทันเวลา  

- เกี่ยวกับแนวพระราชดําริเมื่อป ๒๕๕๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จ ณ อําเภอขอนหาด มีพระราชดําริใหศูนยราชการตางๆ พยายามบูรณาการในการทํางานและใหชาวบานเขา
มารวมดวย 

-  
                  จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นวาโครงการท่ีควรจะเรงดําเนินการในพื้นท่ีบูรณาการ มีดังนี ้

๑. โครงการปรับปรุงดินเปรี้ยวท่ีบานควนโถะ  
๒. โครงการฟนฟูอาชีพบานเนินธัมมัง  เพื่อชวยเหลือชาวบานท่ีประสบปญหาน้ําทวม 
๓. โครงการฟนฟูการผลิตสมโอแสงวิมาน ซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับสภาพดินและน้ําทวม 
๔. โครงการสนับสนุนการผลิตขาวครบวงจร 
๕. โครงการศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ ๑๐ แหง อยากใหเปนจุดตัวอยางเพื่อชาวบานจะ

ไดเปนตัวแทนในการถายทอดความรูตางๆ  
  แผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รายละเอียดในเอกสาร) สํานักงาน กปร.อนุมัติแผน ๓๑ ลานเศษ   

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  การเบิกจายงบประมาณป ๒๕๕๔ ไดเบิกจายไปหมดหรือยัง 

นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
  สํานักงานกปร.ไดอนุมัติงบประมาณจํานวน ๒ ครั้ง ครั้งแรกผลงานครบ ๑๐๐% แลวสวนในครั้ง
ท่ี สองไดรับอนุมัติงบประมาณในชวงเกือบปลายป และไดมีการกันเงินเหล่ือมปไวเกือบท้ังหมด ไดใชงบประมาณ
ไปประมาณ ๕๐% 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  งบประมาณในป ๒๕๕๕ ทุกหนวยงานคงทราบกันหมดแลวคงตองมีการเตรียมแผนการใช
จายเงินใหทันเวลา สําหรับงบพัฒนาจังหวัดป ๒๕๕๕ อยากใหทุกหนวยงานเตรียมแผนในการจัดซื้อ-จัดหาไว
ลวงหนา 

ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ  นายปริญญา  สัคคะนายก   
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  งบ กปร.เปนงบประมาณท่ีมาชวยเติมยอดกับสวนราชการตางๆ ตามภารกิจของหนวยงานและ
โครงการเรงดวนไดทันเวลา ปนี้ครั้งแรกไดมา ๓๑ ลาน และมีหนวยงานแจงเขามาขอรับงบจาก กปร.อีกในครั้งท่ี ๒ 
และทางศูนยอํานวยการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวากิจกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับลุมน้ําปากพนังโดยตรงก็จะไดเก็บ
รวบรวม และนําเสนอ สํานักงาน กปร.ในครั้งถัดไป 

นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ  แทน รองเลขาธิการ กปร. 
เพิ่มเติม ในสวนท่ีเปนงบ กปร.เปนการพิจารณางบประมาณท่ีมีความคลองตัวกวางบปกติ เพราะการ
อนุมัติงบประมาณในแตละครั้ง เนื่องจากมีพระราชดําริในแตละชวงเวลา จะตองผานข้ันตอนตางๆ ทําใหลาชากวา
ปกติ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๕.๑  ผลการสํารวจประชามติความตองการของราษฎรในเขตพื้นท่ีน้ําเค็ม และแนวทางการให  

ความชวยเหลือ  (โดย  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเหมวงศ  ประกอบบุญศิลป 
 พื้นท่ีลุมน้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแบงเขตการพัฒนาออก   เปน ๖ เขต คือ เขต
ปลูกขาวเพื่อการคา,เขตปลูกขาวเพื่อบริโภค,เขตปาลม  น้ํามัน,  เขตไมผลยางพารา,  เขตเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง
(น้ําเค็ม) และเขตปาไม  ซึ่งในการสงเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพหนวยงานตางๆไดสงเสริมในทุกๆเขต    สําหรับในเขต
เพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง (เขตน้ําเค็ม) การสงเสริมของภาครัฐมีนอย ประกอบกับในเขตนี้มีเกษตรกรสวนหนึ่งจะมี
การเล้ียงกุงกุลาดํา และมีปญหาในการเล้ียง  ในป ๒๕๕๒ ทางสํานักงานกปร.ไดใหสํานักงานเกษตรจังหวัดจัดเก็บ 
สํารวจขอมูลของเกษตรท่ีเล้ียงกุงกําลาดํา เพื่อสรุปหาแนวทางชวยเหลือตอไป 
 สภาพปญหาหลักของพื้นท่ีโครงการ 

๑. เปนพื้นท่ีในเขตน้ําเค็ม 
๒. เกษตรกรเคยเล้ียงกุงในเขตน้ําเค็ม แตประสบปญหาการขาดทุน มฐีานะยากจน จึงปลอย

พื้นท่ีท้ิงราง 
วัตถุประสงค 

๑.  เพื่อสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงกุงในเขตน้ําเค็มทําใหทราบถึงสภาพ ทางเศรษฐกิจสังคม   
๒.  เพื่อสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงกุงในเขตน้ําเค็ม ทําใหทราบความตองการเปล่ียนพื้นท่ีจาก

น้ําเค็ม เปนเขตน้ําจืด 
๓.  เพื่อสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงกุงในเขตน้ําเค็ม ทําใหทราบความตองการปรับระบบการ

ผลิต 
วิธีการดําเนินงาน 

๑. จัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
๒. สํารวจและจัดเก็บขอมูลเกษตรกรในเขตน้ําเค็มทุกครัวเรือน 
๓. บันทึกขอมูลและประมวลผล  
๔. นําเสนอและขอรับการสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ 

เปาหมาย 
๑. อําเภอหัวไทร จํานวนตําบล  ๗ ตําบล จํานวนหมูบาน ๔๓ หมูบาน เกษตรกร ๓,๐๙๕ คน/

ครัวเรือน  พื้นท่ีจํานวน ๓๐,๕๖๐ ไร 
๒. อําเภอปากพนัง จํานวนตําบล  ๑๐ ตําบล จํานวนหมูบาน ๘๘ หมูบาน เกษตรกร ๒,๖๑๖ 

คน/ครัวเรือน พื้นท่ีจํานวน ๒๕,๑๒๒ ไร 
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๓. อําเภอเชียรใหญ จํานวนตําบล  ๑ ตําบล จํานวนหมูบาน ๑ หมูบาน เกษตรกร ๑๔๐ คน/
ครัวเรือน  พื้นท่ีจํานวน ๑,๕๐๐ ไร 

๔. อําเภอเมือง  จํานวนตําบล  ๒ ตําบล จํานวนหมูบาน ๗ หมูบาน เกษตรกร ๒๘๕ คน/
ครัวเรือน  พื้นท่ีจํานวน ๕,๕๖๔ ไร 
  รวม  ๔ อําเภอ จํานวนหมูบาน ๑๓๙ หมูบาน จํานวนตําบล ๒๐ ตําบล  เกษตรกร ๖,๑๓๖ คน         
พื้นท่ี ๖๒,๗๔๖ ไร 
ผลการดําเนินงาน 
๑.  มีสมาชิกในครัวเรือน เฉล่ีย ๔ คน 
๒.  มีแรงงานใชทําการเกษตรในครัวเรือนเฉล่ีย ๒ คน 
๓.  พื้นท่ีถือครองทําการเกษตรเฉล่ีย ๑๖.๕๐ ไร 
๔.  พื้นท่ีทําการเกษตรอยูในเขตน้ําเค็มเฉล่ีย ๑๓.๑๘ ไร 
๕. ความตองการเปล่ียนเขตน้ําจืด-ไมตองการ (เกษตรกรใหขอมูล ๓,๒๑๔ ราย) 

๕.๑ ตองการเปล่ียนเปนเขตน้ําจืด จํานวน ๑,๕๐๙ ราย ไมตองการ ๑,๗๐๕ ราย          
    ๕.๑.๑  อําเภอเมือง จํานวน ๓๑๘ ราย ตองการ ๖๙ ราย ไมตองการ ๒๔๙ ราย 
    ๕.๑.๒  อําเภอเชียรใหญ จํานวน ๔๐ ราย ตองการ ๑๗ ราย ไมตองการ ๒๓ ราย 
    ๕.๑.๓  อําเภอปากพนัง จํานวน ๑,๔๑๘ ราย ตองการ ๗๑๓ ราย ไมตองการ ๗๐๕ ราย 
    ๕.๑.๔  อําเภอหัวไทร จํานวน ๑,๔๓๘ ราย ตองการ ๗๑๐ ราย ไมตองการ ๗๒๘ ราย        

๖.  การยอมรับเงื่อนไข เชนไมกลับไมเล้ียงกุงกุลาดําอีก ทางราชการเปล่ียนเปนเขตน้ําจืด เกษตรกรยอมรับเงื่อนไข 
จํานวน ๒,๐๗๒ ราย ไมยอมรับเงื่อนไข จํานวน ๑,๑๔๒ ราย  

๖.๑  อําเภอเมือง จํานวน ๓๑๘ ราย ยอมรับเงื่อนไข จํานวน ๓๑๗ ราย  ไมยอมรับ            
จํานวน ๑ ราย 

 ๖.๒  อําเภอเชียรใหญ จํานวน ๔๐ ราย ยอมรับเงื่อนไข จํานวน ๔๐ ราย   
          ๖.๓  อําเภอปากพนัง จํานวน ๑,๔๑๘ ราย ยอมรับเงื่อนไข จํานวน ๘๕๖ ราย 

ไมยอมรับ จํานวน ๕๖๒ ราย 
          ๖.๔  อําเภอหัวไทร จํานวน ๑,๔๓๘ ราย ยอมรับเงื่อนไข จํานวน ๘๕๙ ราย 

                    ไมยอมรับ จํานวน ๕๗๙ ราย  
๗.  สภาพบอกุง ท้ังหมด จํานวน ๕,๒๒๘ แปลง พื้นท่ีบอกุง จํานวน ๓๓,๑๖๔ ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                * เปนของตนเอง จํานวน ๓๒,๓๘๓.๒๕ ไร  
       * ใหเชา  จํานวน  ๗๐๘.๗๕  ไร  
๘. ความตองการปรับเปล่ียนอาชีพไมสูอาชีพอื่น 

๘.๑  เปล่ียนอาชีพดานปลูกพืช เกษตรกร จํานวน ๑,๐๓๑ ราย พื้นท่ี ๑๑,๖๙๖ ไร 
       ๘.๑.๑ บริเวณบอกุง จํานวน ๑๑,๒๘๑ ไร 
       ๘.๑.๒ บริเวณอื่นๆ จํานวน       ๔๑๕ ไร  

๘.๒ เปล่ียนอาชีพดานปศุสัตว เกษตรกร จํานวน ๔๔ ราย พื้นท่ี ๒๕๑ ไร 
                ๘.๒.๑ บริเวณบอกุง จํานวน  ๒๔๗  ไร 
                ๘.๒.๒ บริเวณอื่นๆ จํานวน  ๔  ไร  

๘.๓ เปล่ียนอาชีพดานประมง เกษตรกร จํานวน ๑,๐๙๓ ราย พื้นท่ี ๗,๘๒๓ ไร 
     ๘.๓.๑  บริเวณบอกุง จํานวน  ๗,๔๘๐ ไร 
     ๘.๓.๒  บริเวณอื่นๆ จํานวน     ๓๔๓  ไร  

๙.  การจัดทํางบประมาณ รองรับการชวยเหลือเบ้ืองตนแกเกษตรกรในเขตน้ําเค็ม  
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  ในป ๒๕๕๔ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบ
พัฒนาจังหวัดป ๒๕๕๔ จํานวน ๔,๑๑๐,๐๐๐ บาทเพื่อใชในการจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรในเขต
น้ําเค็มใหมีความ เขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร จํานวน ๑,๐๐๐ ราย (อําเภอปากพนัง 
๕๐๐ ราย หัวไทร ๔๗๐ ราย เชียรใหญ ๓๐ ราย) 
  ในป ๒๕๕๕ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดขอรับงบพัฒนาจังหวัด ในโครงการนคร
แหงความพอเพียง ประจําป งบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕ กิจกรรมยอย สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรในเขตพื้นท่ีเดิม
ใหมีความเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม ๑ สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรเขตพื้นท่ีน้ําเค็มใหมีความเขมแข็งตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงป  
๒๕๕๕ งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
๑.๑ กิจกรรมยอย อบรมเกษตรกรผูเขารวมโครงการในเขตน้ําเค็ม จํานวน ๑,๐๐๐ ราย งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ 
บาท เกษตรกรอําเภอปากพนัง,หัวไทร,เชียรใหญ 
๑.๒ กิจกรรมยอย สนับสนุนวัสดุการเกษตรใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน ๑,๐๐๐ ราย งบประมาณ 
๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท เกษตรกรอําเภอปากพนัง,หัวไทร,เชียรใหญ (ตนพันธุมะนาว,ทอซิเมนต,เมล็ดพันธุผัก,ปุยหมัก) 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ  

  การปรับเปล่ียนอาชีพดานการปลูกพืชไดดําเนินการแลว  อยากทราบความตองการปรับเปล่ียน
อาชีพดานประมงจํานวน ๑,๐๙๓ ราย 

เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเหมวงศ  ประกอบบุญศิลป 
  ดานการประมงก็มีความตองการปรับเปล่ียนอาชีพดานประมงมาทําการปลูกพืชเชนเดียวกันและ
จากการปรบัเปล่ียนอาชีพก็เปนท่ีนาพอใจของเกษตรกรและจะดําเนนิการตอไป 

นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต   หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
  สืบเนื่องจากการแบงเขตประกอบอาชีพทางดานน้ําจืด-น้ําเค็ม ออกจากกันในอดีตท่ีผานมาทําให
การสงเสริมการเกษตรท่ีใชน้ําจืดในเขตพื้นท่ีน้ําเค็มมีปญหาไมสามารถของบประมาณไดเนื่องจากถูกกําหนดเปน
เขตน้ําเค็ม อยากใหคณะอนุกรรมการไดพิจารณาเห็นชอบใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอาชีพดานตางๆ 
ไดเขาไปชวยเหลือเกษตรกรเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพได 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
   พิจารณาแลวเห็นชอบ ซึ่งอําเภอเชียรใหญมีความพรอมแลวนาจะดําเนินการไดเลย 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   นายสมบูรณ  โอฬารกิจเจริญ 
  เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบดานอาชีพไมขัดของ  สวนการขอความเห็นชอบดานงบประมาณใน
ป ๒๕๕๖ นั้นคงตองผานคณะกรรมการบูรณาการจังหวัดแบบบูรณาการกอน  จึงขอเพียงรับทราบ 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  งบของภารกิจหนายงานในป ๒๕๕๖ ถามาสามารถปรับได  แตคงจะปรับดานพื้นท่ีท่ีตองการ
ปรับเปล่ียนอาชีพกอน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

  ๕.๒  การเตรียมพื้นท่ีเสด็จทรงงานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(โดย ศูนยอํานวยการฯ) 
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นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต   หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
-  ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จทรง

งานสวนพระองค และเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเปนประจําทุกป ปละไมนอยกวา ๒ พื้นท่ี  
-  เพื่อใหการเตรียมความพรอมของพื้นท่ีเสด็จทรงงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีความพรอม

ในการ บูรณาการของทุกหนวยงานและทุกภาคสวน มีแนวทางในการดําเนินงานในพืน้ท่ีชัดเจน  
- จึงเห็นควรไดรวมกันพิจารณา กําหนดเกณฑในการคัดเลือกพื้นท่ีรับเสด็จ และกําหนดแนวทาง

ในการดําเนินงานเตรียมความพรอมในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังไว  เพื่อใหสอดรับกับโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  จึงขอมติท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดหลักเกณฑดังกลาว  เพื่อฝายเลขาฯ 
จะไดรางเกณฑและกรอบในการเขาไปดําเนินการในพื้นท่ีตางๆ เพื่อใหเกิดความสมบูรณ 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  เกี่ยวกับการรางหลักเกณฑมอบฝายเลขาฯ ดําเนินการไดเลย สวนพื้นท่ีนําเสนอตัวอยางมา 

นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต   หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
  การเตรียมพื้นท่ีเสด็จทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในป ๒๕๕๕ 
นําเสนอตัวอยางพื้นท่ีทางเลือกคือ 

๑. พื้นท่ีตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ เดิมเปนพื้นท่ีท่ีมีปญหาเนื่องจาก
ไดรับผลกระทบโดยตรง  ปจจุบันเปนพื้นท่ีท่ีมีการประกอบอาชีพท่ีใชท้ังน้ําจืด  น้ําเค็ม และยังมีพื้นท่ีท่ีใชน้ํากรอย
ทําการเกษตรดวย นับเปนพื้นท่ีท่ีมีการประกอบอาชีพมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีมาก ซึ่งสามารถใชเปนพื้นท่ีตนแบบใหกับ
พื้นท่ีอื่นๆได  จึงเปนพื้นท่ีท่ีมีความพรอมในการเสด็จฯทรงงาน 

๒. การปศุสัตว  อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีฯ 

ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช  นางวรรณี  สันตมนัส 
  กลาวถึงผลงานกลุมเกษตรกรเล้ียงสัตวดีเดนกลุมวิสาหกิจชุมชนเล้ียงแพะตําบลทุงโพธิ์           
อําเภอจุฬาภรณ  

๑. ความคิดริเริ่มและความพยายามฟนฝาอุปสรรคในการสรางผลงาน 
   ๑.๑ จัดต้ังกองทุนสัจจะออมทรัพย โดยคิดดอกเบ้ียอัตราตํ่า (รอยละ ๑ บาท/เดือน) 
   ๑.๒  มีการใหบริการดานสุขภาพสัตว ดานการตลาด ดานการจัดหางบประมาณ 
  ๒.  ความกาวหนาของกลุม  ไดรับการพัฒนาจนเปนท่ียอมรับและเปนท่ีรูจักของท้ังหนวยงาน
ราชการและเอกชนจนไดรับรางวัลความสําเร็จ ดังนี้ 
   ๒.๑  ไดรับการคัดเลือกใหเปนฟารมตัวอยางดานการเล้ียงแพะเนื้อยั่งยืนจํานวน ๔ ฟารม 
   ๒.๒  ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดฟารมเครือขายวิสาหกิจดีเดน 
   ๒.๓  สมาชิกกลุมไดรับการคัดเลือกใหเปนเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด ป ๒๕๕๕ 
   ๒.๔  มีการปรับปรุงพันธุดวยวิธีการผสมเทียม ทําใหไดลูกแพะท่ีมีลักษณะสวยและตรงกับ
ความตองการของเกษตรกร 
   ๒.๕  ไดเขารวมประกวดในงานแพะแหงชาติครั้งท่ี ๔-๘ และไดรับรางวัล 
   ๒.๖  มีสมาชิกท่ีผานการอบรมการผสมเทียมแพะ 
   ๒.๗  มีลูกแพะท่ีเกิดจากการผสมเทียมจํานวน ๕๕ ตัว ขายไป ๓๙ ตัว เหลือ ๑๖ ตัว 
  ๓.  ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน 
   ๓.๑  ดานการบริหารจัดการกลุม 
    ๓.๒  การบริหารจัดการดานปศุสัตว 
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  ๔.  บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน 
  ๕.  การสรางความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ 
  ๖.  การทํากิจกรรมดานสาธารณะประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                                 ( รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม) 

นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ  แทน รองเลขาธิการ กปร. 
  มีเงื่อนไขในการพิจารณาเพิ่มเติมคือ 

- ควรเปนจุดท่ีเปนพระราชดําริโดยตรง เชนท่ีตําบลขนาบนาก เปนจุดท่ีประสบผลสําเร็จ
ชาวบานสามารถนําองคความรูไปใชได 

- ควรเปนเรื่องท่ีทําเชิงบูรณาการรวมกัน 
- ควรเปนจุดศูนยเรียนรู 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  เห็นดวยกับขอสังเกตดังกลาว และคิดวาท้ัง ๒ จุดนาจะเปนจุดท่ีจะทรงงานได และมอบฝาย
เลขานุการฯ เขาไปดูพื้นท่ีรวมกับนายอําเภอดวย 

ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ  นายปริญญา  สัคคะนายก   
  เกี่ยวกับพื้นท่ีทรงงานควรมีการทํางานรวมกันและเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อจะไดรับทราบและทูลเกลา
ถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย  ตัวอยางจุดท่ีนาสนใจก็มีท่ีแสงวิมาน โรงสีขาว ซึ่งฝายเลขาฯจะได
รวบรวมตามความเหมาะสมตอไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอื่นๆ 

นายธีรชาติ  สังคหะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๑๕ 
  กลาวถึงเรื่องสําคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษปาไมของอนกุรรมการ
พัฒนาส่ิงแวดลอม  ซึ่งทาง ผอ.สํานักอนุรักษปาไมไดเตรียมโครงการตางๆ ไว แตไมไดนําเสนอ ครั้งตอไปอยากใหมี
การติดตามหรือใหบรรจุในวาระการประชุมดวย 
 
 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  มอบฝายเลขาฯ บรรจุเรื่องของสํานักอนุรักษปาไมไวในวาระการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากเปน
ปญหาสําคัญท่ีจะตองแกไขตอไป 

ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  นางอารีย  อินทรสมบัติ 
  เรื่องของส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับคาท่ีใกลจะเกินมาตรฐาน หลังจากท่ีไดไปดําเนินการมาแลวควรจะมี
การศึกษาตอเนื่องหรือไมอยางไรเนื่องจากตัวเลขดังกลาวนาจะนําออกเผยแพรได  และควรจะบรรจุในแผนท่ีจะ
นําเสนอครั้งตอไปดวย 

นายอําเภอเชียรใหญ    นายพิทักษ  บริพิศ 
  เนื่องจากไดเขาประชุมเปนครั้งแรกอยากจะฝากเรื่องงบประมาณ ดังนี ้

- บริเวณศูนยศิลปาชีพเนินธัมมังเนื่องจากชํารุดทรุดโทรมมาก  ไมทราบวาหนวยงานใดเปน
ผูดูแลซอมบํารุง อยากใหมีงบประมาณเกี่ยวกับการซอมบํารุง  การปรับปรุงภูมิทัศน อาจจะเปนงวดท่ี ๒ ก็ได ซึ่ง
ศูนยศิลปาชีพมีของดีตอนนี้คือ ผาหยก  ผาทอ เปนตน 
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- บริเวณศาลหลวงตนไทรคลองชะอวดแพรกเมือง ตําบลการะเกดยังไมมีไฟฟาใช ชาวบานไดขอ
ไฟฟาไปนานแลว แตยังไมมีหนวยงานใดเขาไปดูแล 

-  การจัดรูปท่ีดินของเนินธัมมัง ไดรับปากชาวบานไว ๖๖ แปลง แตยังไมไดออกโฉนดอีก ๒๙ 
แปลง อาจจะมีปญหาในทางปฏิบัดิ  ไมทราบวามีแนวทางใดท่ีจะสามารถขับเคล่ือนไดบาง 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  อยากใหทางนายอําเภอทําเปนโครงการปรับปรุงมากอน  หากทางสํานักงานกปร.สามารถ
สนับสนุนงบประมาณในสวนนี้ไดก็จะขอบพระคุณมาก  และมอบฝายเลขาฯ บันทึกเรื่องของนายอําเภอเชียรใหญ 

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  นายนพ  บุญลอม 
  ศูนยเรียนรูบานยางยวน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  การบริหารจัดการหนวยงานใดจะเปนผูดูแล
รับผิดชอบ 

ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ  นายปริญญา  สัคคะนายก   
  หลังจากการเสด็จฯ เมื่อปท่ีแลวทางคุณบุญเรือนฯ ไดมอบโฉนดท่ีดินถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แตยังไมไดรับแจงกลับมาจะดําเนินการตออยางไร 

นายศุภชัย  อักษรวงศ  หัวหนากลุมบริการวิชาการศูนยอํานวยการฯ 
(เพิ่มเติม) ท่ีดินดังกลาวหลังจากมีการถวายโฉนดท่ีดินแลว สํานักราชเลขาธิการ ไดสงโฉนดท่ีดินคืนไปยัง
สํานักงาน กปร.  และใหแนวทางไววาใหดําเนินการตามเจตนารมณ ทางสํานักงาน กปร.ก็ไดสงเรื่องใหศูนย
อํานวยการฯ พิจารณาวางแนวทางในการดําเนินการตอไป ซึ่งปจจุบันนี้ไดรางแนวทางเสร็จแลวและจะใหทาง
สํานักงาน กปร.พิจารณา และปรÐชุมผูเกี่ยวของตอไป 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  อยากใหสงใหนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติดูแนวทางดังกลาวดวย เพื่อจะไดรวมกันพิจารณากอน
จะสงใหสํานักงานกปร. 

เลขาอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม   นางสาวจิระนันท  เหมพูนประเสริฐ 
  สืบเนื่องจากประมงจังหวัดไดกลาวถึงคาโลหะหนักของตะกอนดินขอช้ีแจงใหทราบวาเปนคา
โลหะท่ีพบในตะกอนดินแตในน้ํายังไมพบ  หากมีการกระทบตอทองน้ําไมวากิจกรรมใดก็ตาม ทางฝายเลขาฯ ขอให
มีการศึกษาเพิ่มเติมในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน แตถาจะใหมีการติดตามในรอบ ๒,๓ คงจะไมสะดวก เนื่องจากเปนพื้นท่ี
กวาง และตองเสียคาใชจายสูงมาก  หากจะมีการพัฒนาควรจะศึกษาพื้นท่ีเฉพาะจุดและต้ังเปนคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาในแตละกิจกรรมเพราะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไมเหมือนกัน 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  การประชุมครั้งตอไปนาจะเปนเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ แตกอนจะถึงเดือน พฤษภาคม ทาง
สํานักงานจังหวัดคงจะไดมีการพิจารณางบประมาณป ๒๕๕๗ ซึ่งผลิตผลของลุมน้ําปากพนังควรมีจุดศูนยกลางทาง
การตลาด เชน กรีนชอป ไมทราบวาทางเกษตรและสหกรณจังหวัดหรือปศุสัตวจังหวัด มีผลผลิตของลุมน้ําปาก
พนังเพื่อจําหนายในการชวยเหลือศูนยเรียนรูตางๆ บรรจุไวในป ๕๗ ดวย ซึ่งประสบผลสําเร็จมาแลวท่ีจังหวัด
กาฬสินธุ อยากใหทดลองทําเพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ปดการประชุม      เวลา   ๑๒.๐๐  น. 
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                                                                                           ผูจดรายงานการประชุม 
                                                  (นายศุภชัย  อักษรวงศ)  
                                          หัวหนากลุมขยายผล ศูนยอํานวยการฯ               

      
           

                                                                                           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายปริญญา   สัคคะนายก) 
                                                  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ 
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