
(ร่าง) รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 

ครั้งที่   ๒/๒๕๕๗ 

วันพุธที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗    เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

                                                        ------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  
  ๑. นายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์     ประธานอนุกรรมการ 
      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    
  ๒. พันเอกวัลลภ  ก้อนมณี     รองประธานอนุกรรมการ 
      รองผู้อ านวยการศูนยป์ระสานงานโครงการฯ 
      แทน  รองแม่ทัพภาคท่ี ๔ 
  3. นายประสิทธิ์  ชรินานนท์     รองประธาน 
      อนุกรรมการผู้อ านวยการส านักชลประทานที่๑๕ 
      แทน รองอธิบดีกรมชลประทาน 
  4. นางสาวสุจิรา  ลัดดาอาชชวะ     อนุกรรมการ 
      นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๕ 
      แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ 
  ๕. ว่าที่ พ.ต.อ.ทวี  พรมมาลี     อนุกรรมการ 
      ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีฯ 
  ๖. นายประสิทธิ์  ชรินานนท์     อนุกรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ ๑๕  
  7. นายวิจารณ์  ธานีรัตน ์           อนุกรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑   
  ๘. นางฐปนีย์  ทองบุญ           อนุกรรมการ 
      ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีฯ  
      แทน  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗  
  9. นายเศวตฉัตร  บุญมิ่ง           อนุกรรมการ 
      นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  
      แทน  ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕  
  ๑๐. นายวัชรา  แก้วสุวรรณ          อนุกรรมการ 

         เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
     แทน  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ 

  ๑๑. นายสมไชย  เก้าเอ้ียน  อนุกรรมการ  
        นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
        แทน ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒    
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  ๑๒.  นางสาววัชรี  จิตต์วรจินดา  อนุกรรมการ  
        หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีฯ 
    หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   
  ๑๓.  นางสุรีภรณ์  สุทธิพันธ์  อนุกรรมการ  
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
        แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช     
  ๑๔.  นายสุกิจ  รัตนวินิจกุล  อนุกรรมการ  
        ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช   
  ๑๕. นายยรรยง  โกศงกาญจน์  อนุกรรมการ 
    ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครศรีฯ    
  16. นายเสถียร  พรประสิทธ์  อนุกรรมการ 
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 

     แทน  เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๑๗. นายทรงชัย  เมนะสูตร  กรรมการ 
    นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
    แทน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช    
  ๑๘. นายวิวรรธน์  สงประเสรฐิ  กรรมการ 
    นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการพิเศษ   
     แทน  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช     
  ๑๙. นายสุวิทย์  ยอดสุรางค ์  กรรมการ  
    ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ๒๐. นางหัทยา  ลิ่มวงศ ์  กรรมการ 
    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
    แทน  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีฯ 
  ๒๑. นางสาวปิยะนุช  เรืองนภา  กรรมการ 
    นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
    แทน  การค้าภายในจังหวัดนครศรีฯ  
  ๒๒. นายสมเกียรติ  มังสาทอง  กรรมการ 
    นายช่างโยธาอาวุโส 
     แทน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีฯ 
  ๒๓. นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์  กรรมการ 
    แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๒๔. นายประเสริฐ  คงช่วย  กรรมการ  
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ.นครศรีฯ เขต ๓ 
    แทน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ.นครศรีฯ เขต ๓ 
  ๒๕. นางบุษบา  ณะแก้ว  กรรมการ  
    รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ นครศรีฯ 
    แทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ นครศรีฯ 
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  ๒๖. นางสาวนิรัตน์  มะลิล้อม  กรรมการ 
    เจ้าหน้าที่พละศึกษาอ าเภอปากพนัง 
    แทน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ๒๗. นายนุกูล  เพชรชนะ  กรรมการ  
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    แทน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ    
  ๒๘. นายธนาธิป  เพชรสุด  กรรมการ 
    นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการ  
    แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ  
  ๒๙. นายธีระพงศ์  บรรณราช  กรรมการ 
    นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
    แทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๓๐. นายทวีศักดิ์  รอดแก้ว  กรรมการ 
    นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
    แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีฯ 
  ๓๑. นายวิมล  หนูแก้ว  กรรมการ 
    ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีฯ  
  ๓๒. นายรุจาธิตย์  สชุาโต  กรรมการ 
    รองประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีฯ  
    แทน  ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีฯ  
  ๓๓. นายรุจาธิตย์  สชุาโต  กรรมการ  
    ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
    แทน  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ 
  ๓๔.  ว่าที่ ร.ต.วชัรกุล    กรรมการ 
     นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีฯ   
  ๓๕. นายราชิต  สุดพุ่ม  กรรมการ 
      นายอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   
  ๓๖. นายธัญญพัฒน์  พัฑฒิคงพันธุ์  กรรมการ  
    นายอ าเภอปากพนัง   
  ๓๗. นายร่มฉัตร  ทองสุก  กรรมการ 
    ปลัดอ าเภอเชียรใหญ่ 
    แทน นายอ าเภอเชียรใหญ่ 
  ๓๘. นายไชยณรงค์  นาจันทร์  กรรมการ   

     ปลัดอ าเภอชะอวด 
     นายอ าเภอชะอวด 

  ๓๙. นายอเนกพันธ์  หนูทองแดง  กรรมการ  
    ปลัดอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
    แทน นายอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
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  ๔๐. นางปัญยนัช  หนูทองแดง  อนุกรรมการ 
    ปลัดอ าเภอจุฬาภรณ์ 
    แทน นายอ าเภอจุฬาภรณ์ 
  ๔๑. นายสุวัฒน์  อุชุพงศ์อมร  อนุกรรมการ 
    ปลัดอ าเภอลานสกา 
    แทน นายอ าเภอลานสกา 
  ๔๒. นายสกุล  ด ารงเกียรติกุล  อนุกรรมการ 
    นายอ าเภอพระพรหม 
  ๔๓. นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  อนุกรรมการ 
    เลขาธิการ ส านักงาน กปร. 
  ๔๔. นายชิตณรงค์  ศิริสถิตกุล  อนุกรรมการ 
    ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  ๔๕. นายวีรวฒัน์  อังศุพาณิชย์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
    ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ    
  ๔๖. นายเกียรติศักดิ์  นารีเลิศ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ            
    ผู้แทนส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๔๗. นางอรกานต์  ผลาวรรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ติดราชการ   
 ๒. ผู้อ านวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคท่ี ๔  ติดราชการ 
 ๓. ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒   ติดราชการ 
 ๔. ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๗  ติดราชการ 
 ๕. ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช    ติดราชการ 
 ๖. ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบท    ติดราชการ 
 ๗. พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช    ติดราชการ 
 ๘.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นศ.   ติดราชการ 
 ๑๐. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช   ติดราชการ 
 ๑๑. นายอ าเภอหัวไทร      ติดราชการ 
 ๑๒. ผู้แทนจังหวัดสงขลา      ติดราชการ 
 ๑๓. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช   ติดราชการ 
 ๑๔. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช  ติดราชการ 
 ๑๕. ผู้แทนส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   ติดราชการ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอาระยา  นันทโพธิเดช 
    รองอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ 
2. นางสวรักษ์  คณะทอง 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นายกมล  อาศิรเมธี 
    นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ   
4. นางปิ่นเพชร  ภักดีณรงค์ 
    นักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
5. นางสาวริษา  คชแสงรัตน์ 
    นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
6. นางวาสนา  สภุาวีรวัฒน์ 
    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
7. นายอุทัย  รัตกุล 
    เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
8. นายกรณรมย์  วรรณกุล 
    ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าฯ ลุ่มน้ าปากพนังตอนล่าง 
9. นายเทิดศักดิ์  ลักษณะหุต  
    หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์อ านวยการฯ 
10.นายศุภชัย  อักษรวงศ์ 
     หัวหน้ากลุ่มขยายผล ศูนย์อ านวยการฯ  

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น. 
  ประธาน (นายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช : ประธานในที่ประชุม
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

เลขาธิการส านักงาน กปร.  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ 
  กล่าวถึง โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากทางภาคใต้
มีศูนย์ศึกษาฯ เพียงแห่งเดียวคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส ซึ่งสถานการณ์ยังไม่สงบ การขับเคลื่อน
และขยายผลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองไปยังจังหวัดต่างๆ ยังมีปัญหาและอุปสรรค และส านักงาน กปร.     
ได้พยายามท าให้ศูนย์อ านวยการฯ เป็นศูนย์สาขาเพ่ือที่จะรองรับในการน าองค์ความรู้ต่างๆ มาสู่ประชาชน           
จะท าอย่างไรให้โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ องค์ความรู้ต่างๆ วิทยากร  
แปลงสาธิต เพ่ือเป็นตัวอย่างความส าเร็จน าไปสู่การขยายผลในปตต่อไป   
  และหลังจากการประชุมขอเชิญผู้เข้าประชุมทุกท่านร่วมงานน้ าพระทัยรินหลั่ง ....ลุ่มน้ าปากพนัง
ร่มเย็นโดยพร้อมเพรียงกัน และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง) 

   นายเทอดศักดิ์   ลักษณะหุต  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์อ านวยการฯ  : ได้แจ้ง                          
ให้คณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการ
ทราบ และสามารถดาวโหลด (ร่าง) รายงานการประชุม ได้ที่เว็บไซด์ของศูนย์อ านวยการฯ ไปแล้ว หากคณะกรรมการ
มีการแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทราบหรือประสานฝ่ายเลขาฯ ศูนย์อ านวยการฯ ได้หลังจากการประชุม 

  ทีป่ระชุม :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

 ๓.๑  แนวทางการขับเคลื่อนการควบคุมการแพร่ระบาดของวัชพืชน้ า  (ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ) 
  นางอรกานต์  ผลาวรรณ์  ผู้แทนคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม : กล่าวว่า: 

 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา แนวทางการขับเคลื่อนการควบคุมการแพร่ระบาดของวัชพืช  
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ ด าเนินการ ได้มีการประชุมคณะท างานเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการฟ้ืนฟูลุ่มน้ าปากพนั งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗                    
และคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการฯเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มติที่ประชุมขอให้ศูนย์อ านวยการฯ 
เป็นเจ้าภาพในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน MOU การควบคุมวัชพืชน้ า
และขอส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดส่งข้อมูล MOU ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือน ามาพิจารณาในครั้งต่อไป   

 คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ เสนอแนวทางการก าจัดวัชพืชโดยด าเนินการเป็นระยะๆ 
ได้แก่ ระยะต้นคลอง กลางคลอง และปลายคลอง ส าหรับคลองที่เชื่อมโยงไปยังคลองสายหลัก หากไม่มีประตูระบาย
น้ าควบคุมและน าสามารถไหลได้ขอให้ไปก าจัดที่คลองสายหลักแทนเพ่ือประหยัดงบประมาณในการด าเนินงาน 

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้อง 

       คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ เห็นควรให้กรมชลประทาน กรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพหลัก     
ในการขอตั้งงบประมาณส าหรับการก าจัดวั ชพืชในคลองสายหลักและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ                     
จังหวัดนครศรีธรรมราชด าเนินการคลองสายย่อย ส าหรับแนวทางการก าจัดวัชพืชเห็นควรต าเนินการตามแนวทาง          
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 
 กรมชลประทานกับกรมเจ้าท่ามีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง 

นายวีรวัฒน์  อังศุพาณิชย์  ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการฯ  
 กล่าวว่ากรมชลประทานได้รับมอบนโยบายจากที่ประชุม ซึ่งศูนย์อ านวยการฯ เป็นเจ้าภาพหลัก         
ในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับผู้ปฏิบัติทางส านักชลประทานที่ ๑๕ ได้มอบหมายให้โครงการส่งน้ าฯ        
ลุ่มน้ าปากพนังตอนล่าง และ โครงการส่งน้ าฯ ลุ่มน้ าปากพนังตอนบน เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานก าจัด
วัชพืชในคลองสายหลัก โดยร่วมกับกรมเจ้าท่า ส่วนคลองสายย่อยได้ตกลงกับ อบต.ในการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ชัดเจนแล้ว 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 
 ตามกฎหมายพระราชบัญญัติกรมชลประทาน แม่น้ าล าคลองที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรม
ชลประทานออกมาหลายประการ ส่วนคลองสายย่อยการขุดลอกมีความยากล าบากคงต้องมีการประสานงานกันอีกครั้ง 

นายอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นายราชิต สุดพุ่ม 

 หลังจากปต ๒๕๕๓ ได้ท า MOU กับท้องถิ่นและแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ในปัจจุบันนี้ทาง อบต.และ
ทางอ าเภอก็ได้ขุดลอกแต่เนื่องจากระยะทางยาวมากการขุดลอกจะท าเฉพาะพ้ืนที่เร่งด่วนก่อนแต่ปัญหาระยะยาว   
ยังไม่ได้ด าเนินการต้องใช้ความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชน เช่นเมื่อขุดลอกแล้วท าเกษตรอินทรีย์ควบคู่ไปด้วย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 ฝากอ าเภอท้องที่ท ากิจกรรมพัฒนาท าการขุดลอกบ่อยๆ โดยอ้างความจ าเป็นในการใช้น้ า           
ให้นายอ าเภอเจ้าของท้องที่ประสานกลุ่มผู้ใช้น้ าในท้องถิ่นร่วมมือกัน 

นายอ าเภอปากพนัง   นายธัญญพัฒน์  พัฑฒิคงพันธุ์ 

 กล่าวว่าแนวความคิดของชาวบ้านในปัจจุบันจะคิดว่าการขุดลอกเป็นหน้าที่ของ อบต. หรือท้องถิ่น 
แต่ถ้ามีจุดความร่วมมือดังที่นายอ าเภอเมืองนครศรีฯ กล่าวมา เป็นเรื่องส าคัญเป็นการเฉพาะกิจก็คงจะเกิดความ
ร่วมมือโดยเน้นในแต่ละต าบลควรสร้างความร่วมมือกับชาวบ้านโดยจัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือด้วย 

เลขาธิการส านักงาน กปร.  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ 

 เรื่องการก าจัดผักตบชาวได้ด าเนินการมาร่วม ๑๐ ปตแล้วแต่ยังไม่หมด ควรวิเคราะห์ความรุนแรงว่า
อยู่ระดับไหน เช่นในคลองสายหลักกรมชลประทานกับกรมเจ้าท่าสามารถด าเนินการได้ขั้นไหนติดขัดตรงไหนคลอง
สายย่อยก็เช่นกัน แล้วมาวิเคราะห์ว่าควรจะแก้ปัญหาตรงจุดใดจะได้ระดมความคิดหาทางแก้ไขต่อไป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 มอบเลขาฯ ฝ่ายอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจัดท านวัตกรรมน าร่องให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน          
ซึ่งคลองสายหลักทางกรมชลประทานและกรมเจ้าท่ารับผิดชอบตามกฎหมายอยู่แล้ว ส่วนคลองสายย่อยต้องการ
เครื่องมือในการขุดลอกอะไรอย่างไรบ้างให้ท าเป็นโครงการน าร่อง 

ฝ่ายเลขาอนุพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ 

 ฝ่ายเลขาฯ คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจะน าเรื่องนี้ไปหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดตัวนวัตกรรมเพ่ือน าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 
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นายนุกูล  เพชรชนะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

 มีพ้ืนที่ครอบครองติดกับล าคลองชะเมาเห็นผลจากการขุดลอกคลองจากการก าจัดผักตบชวา               
ในล าคลองสายดังกล่าว ส่วนหนึ่งที่ท าให้การด าเนินการไม่ก้าวหน้าเนื่องจากความผิดพลาดจากการออกแบบในการ 
ขุดลอกคลอง ซึ่งท าแบบเดิมๆๆ และพังเมื่อถึงหน้าแล้งแล้วท าใหม่แบบเดิมอีกทุกปต ท าให้ที่ดินของชาวบ้าน            
ที่ครอบครองไว้พังลงไปด้วย สามารถแก้ไขได้โดยหากจะขุดลอกคลองควรท าแบบขั้นบันไดสามารถป้องกันการลื่นไหล
ของดินได้ คนก็ลงไปได้ และข้ันบันไดใช้วางผักตบชวาได้เมื่อกลายเป็นดินสามารถปลูกผักอย่างอ่ืนได้ด้วย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 มอบทุกฝ่ายหานวัตกรรมใหม่ๆ มาน าเสนอทางจังหวัดด้วย หากมีเครื่องมือใหม่ๆ เช่นเรือที่ท าให้
อบต. ขับเพ่ือท าประโยชน์ฝากให้ช่วยศึกษา แต่วิธีเดิมๆ ก็ควรท าควบคู่ไปด้วย 

 ที่ประชุม : รับทราบและรับด าเนินการตามที่มอบหมาย 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 

 ๔.๑  ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ (ฝ่ายเลขา
คณะอนุกรรมการพฒันาสิ่งแวดล้อมฯ)  

 ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ: กล่าวถึงความก้าวหน้าแผนแม่บทคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ  คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใต้แผน
บริหารจัดการฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ าปากพนังมีหน่วยงานเข้าร่วม จ านวน  ๕๓ โครงการ  

- ผลจากการด าเนินงานในบริบทของการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ า      
ปากพนัง ยังมีหลายแผนงาน/โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ และที่ด าเนินการแล้วแต่ ผลลัพธ์ไม่ชัดเจน 
เนื่องจากต้องอาศัยระยะเวลาและหน่วยงานยังไม่อยู่ในขั้นตอนของการบูรณาการที่ชัดเจนแต่ผลการ
ด าเนินงานในเชิงประจักษ์สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น ป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้นโดยวัดจากในช่วง
ฤดูแล้งประชาชนมีน้ ากักเก็บไว้ใช้ได้ไม่ขาดแคลน  ด้านการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  ลดการสูญเสีย
ทรัพย์สินของทั้งภาครัฐและประชาชนได้ ร่วมทั้งเป็นก าแพงบังคลื่นลมและชะลอ ความรุนแรงของคลื่น
ในช่วงฤดูมรสุม รายได้ของเกษตรกรที่เพ่ิมมากขึ้นสามารถท าการเกษตรได้ เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากร
ดินและน้ าอุดมสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน 

- สรุปผลการด าเนินงานประจ าปตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มน้ าปากพนัง           
ปต ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ มีแผนงานโครงการตามแผนจ านวน ๒๕ โครงการ และเพ่ิมเติมจากแผน ๒๗ โครงการ 
รวมทั้งสิ้น ๕๒ โครงการ (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม) 

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  นางอาระยา  นันทโพธิเดช 

 กล่าวขอบคุณข้อคิดเห็นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านเลขาธิการ กปร. ยินดีรับประเด็นต่างๆ 
ไปท างานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 



  

 

9 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 คณะอนุกรรมการประสานการด า เนินงานเป็นคณะกรรมการอ านวยการและปฏิบัติ                         
ขอให้คณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะส่งมอบงานให้คณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานฯ ด้วย 

เลขาธิการส านักงาน กปร.  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ 

 กล่าวถึงการรายงานของหน่วยงานจะมีข้อมูลมากเกินไปควรจะสรุปประเด็นปัญหาที่จะต้อง
ด าเนินการและวิเคราะห์ปัญหาออกมาให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้าง 

 ที่ประชุม  :  รับทราบ 

 ๔.๒  ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ    (ฝ่ายเลขา
คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ) 

 นายเกียรติศักดิ์  นารีเลิศ  :  ผู้แทนส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ  
 สรุปผลความก้าวหน้าการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่ มน้ าปากพนังฯ 
(เอกสารตามวาระการประชุมที่ ๔.๒) 
 ในปต ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณจ านวน ๓๐ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๘ ล้านเศษ ปัจจุบัน
ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๒๐ โครงการ  ก าลังด าเนินการ ๕ โครงการ ยกเลิกแล้ว ๕ โครงการ  ท าการเบิกจ่ายแล้ว 
๑๖๑ ล้านคิดเป็น ๗๔ % (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม) มีหน่วยงานเข้าร่วมด าเนินการ ๓๕ หน่วยงาน 
งบประมาณ ๒๑๘ ล้าน เป็น งบปกติ  งบจังหวัด และงบท้องถิ่น ซึ่งปัญหาการด าเนินการคือการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ล่าช้ากว่าแผน (ข้อมูล ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ภายในเดือนสิงหาคมนี้ได้มีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และ       
จะรวบรวมรายงานทั้งหมด เมื่อถึงสิ้นปตจะจัดท ารายงานพร้อมปัญหาอุปสรรคอีกครั้ง 
 การประเมินผลอนุพัฒนาอาชีพส านักงานการเกษตรเขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะท าการ
ประเมินผลทุกปต และในปต ๒๕๕๖ ได้น าเสนอในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา (หน้า ๑๖-๑๗) ส่วนในปต ๒๕๕๗ อยู่ระหว่าง
การประเมินผล และจะน าเสนอในปต ๒๕๕๘ ต่อไป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 ฝากนายอ าเภอช่วยดูแลด้วยเพราะทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ถอดออกมาเป็นพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว 

 ที่ประชุม  :  รับทราบ  

 ๔.๓  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน งบ กปร.ปต ๒๕๕๗ (ศูนย์อ านวยการฯ) 

 นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการศูนย์อ านวยการฯ:  กล่าวถึง 
 การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริโดยงบประมาณจากส านักงาน กปร. ได้รับการจัดสรร
แบ่งออกเป็น ๔  ส่วนคือ ๓ ส่วนแรกคือ  แผนงานอ านวยการ  แผนงานพัฒนาอาชีพ, แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสิ้น ๑๙.๗ ล้านบาท มีจ านวนโครงการ ๑๒ โครงการ และอีกแผนงานคือแผนงานแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ 
ควนเคร็งโดยตรง มีจ านวน โครงการ ๑๒ โครงการ 

 แผนงานอ านวยการ  แผนงานพัฒนาอาชีพ และแผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้มีการประสาน            
การด าเนินการในพื้นที่ดังนี้ 
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- แผนงานพัฒนาอาชีพ มีจ านวน ๔ พ้ืนที่คือ พื้นที่ส่งเสริมการปลูกส้มโอ, พ้ืนที่เนินธัมมัง, พ้ืนที่แกล้งดิน, และ
พ้ืนที่ปลูกข้าวบ้านป่าระก า ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการในพ้ืนที่ ๗๐% แล้วเสร็จสิ้นเดือนกันยายน จะมีเพียง
โครงการงานวิจัยที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งต้องกันเงินเหลื่อม
ปตจ านวน ๓ โครงการ คือโครงการที่ ๕,๖,๗  

- แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีการจัดท าฝายต้นน้ าและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ 

- แผนงานแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒.๗๘ ล้านบาท  มีจ านวนโครงการ ๑๒ 
โครงการ แล้วเสร็จประมาณ ๖๒%  คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนกันยายน ยกเว้นโครงการที่ ๖ 
โครงการขุดแพรกเพ่ือท าแนวป้องกันรักษาป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อปัจจุบันอยู่ระหว่างการส ารวจรังวัด
ขุดแพรก 

 ประเด็นปัญหาในการด าเนินงาน 
- ปัจจุบันการเบิกจ่ายยังไม่เสร็จประมาณ ๖๕ % เนื่องจากงบประมาณต้นสังกัด หลังจากได้รับการอนุมัติ         

จากส านักงาน กปร.แล้วก็จะท ารายละเอียดไปเสนอต้นสังกัด กว่าต้นสังกัดจะอนุมัติมายังท้องถิ่นใช้เวลา          
ไม่น้อยกว่า ๒-๓ เดือน  

- ขบวนการเบิกจ่ายหรือวิธีปฏิบัติ งบกปร.จะเบิกจ่ายผ่านศูนย์อ านวยการฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานยัง         
ไม่เข้าใจระเบียบต่างๆ จึงมีการแก้ไขหลายครั้ง 

- การบูรณาการในพ้ืนที่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนทีมงานบ่อย ท าให้การด าเนินการสับสนบ้าง ประกอบกับ          
มีงานเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงานเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การขบัเคลื่อนบูรณาการด าเนินงานไม่ประสบผลเท่าที่ควร 

เลขาธิการส านักงาน กปร.   นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ 
 จากการประชุมส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับการรายงาน ซึ่งไม่มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นมีแต่การ
วางแผนอย่างเดียวท าให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เพราะไม่ทราบข้อมูลในเชิงลึก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 
 กล่าวถึงงบประมาณในปต ๒๕๕๗ แผนงานที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดคือแผนงานแก้ไขปัญหา       
ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง น่าจะเกิดประโยชน์มากขึ้นและกล่าวชมงานในพ้ืนที่ 

 ที่ประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  การด าเนินงานสนองพระราชด าริให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่          
ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช, ศูนย์อ านวยการฯ)  
 นายเกียรติศักดิ์  นารีเลิศ  ผู้แทนส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ : 
 กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ปต ๒๕๕๗-๒๕๕๙   
พันธกิจ ข้อที่ ๔ เป็นการเสริมสร้างกลไกการด าเนินงานพัฒนาแบบบูรณาการให้เกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพ          
เพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน  
วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๕เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการด าเนินงานให้เกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์การพัฒนา และแนวทางการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ ข้อ (๒) ขับเคลื่อนศูนย์บริการร่วมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้เป็น
ศูนย์รวมของการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ 
 แนวทางการบริหารจัดการแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปากพนังฯ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ก าหนดให้แต่งตั้งคณะท างานข้ึน ๒ คณะ เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนประกอบด้วย 
  ๑. คณะท างานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ  
  ๒. คณะท างานศูนย์บริการร่วมเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 

 จากการประชุมการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ เมื่อวันศุกร์
ที ่๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้และคณะท างานศูนย์บริการร่วม
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ ได้น าเสนอร่างคณะท างานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้เพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณา  จากเดิมก าหนดให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหัวหน้าคณะท างานเพ่ือ ขับเคลื่อนอนุพัฒนาอาชีพ
ส่วนกลางเนื่องจากไม่ค่อยมีการประชุม จึงต้องจัดตั้งคณะพัฒนาอาชีพชุดนี้ขึ้นมาเพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนอีกชุดหนึ่ง 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่ให้ปรับประธานคณะท างานเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและให้เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเป็นเลขานุการ ส่ วนคณะท างานศูนย์บริการร่วมให้ศูนย์อ านวยการฯ ท าหน้าที่ ในการขับเคลื่อน                 
ส่วนคณะท างานจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนจะมาปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวตามภารกิจ  ค าสั่งนี้จะลงนามแต่งตั้งโดย
คณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานฯ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่วนคณะท างานศูนย์บริการร่วม ฯ 
มอบให้ศูนย์อ านวยการฯ พิจารณาก าหนดตัวบุคคลที่ชัดเจนมาปฏิบัติงาน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 ค าสั่งมอบหมายให้คณะอนุประสานการด าเนินงานฯ มีหน้าที่ในการแต่งตั้งหรือไม่ ถ้ามีเชิญ
คณะกรรมการพิจารณา 

เลขาธิการส านักงาน กปร.  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ 

 คณะท างานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ที่ขอตั้ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
คณะอนุกรรมการดูแลภายในจังหวัดอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องต้ังซ้ าอีก แต่ฝ่ายเลขานุการของทุกคณะจะต้องท างานเชิงลึก 
เชิงวิเคราะห์ เพื่อท างานผลักดันขับเคลื่อนให้มากขึ้น  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 คณะท างานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ควรให้อนุกรรมการพัฒนาอาชีพพิจารณา ฝากให้เลขา
คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ จัดประชุมบ่อยๆ เพ่ือน าเสนอแผนงาน  ส าหรับคณะท างานศูนย์บริการร่วมเพ่ือการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ ควรจัดตั้งคณะท างานระดับพื้นท่ี และให้ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน เพ่ือเตรียมแผน
ต่างๆ ในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยินดีเป็นประธานให้ ประกอบด้วยเลขาคณะอนุกรรมการต่างๆ 
เพ่ือน าเสนอแผนงานไปยังทุกภาคส่วน  และจะหารืออีกครั้ง 

นายเทอดศกัดิ์  ลักษณะหุต  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อ านวยการฯ 

 กล่าวถึงคณะท างานระดับผู้ปฏิบัติงานเน้นการท างานในพ้ืนที่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีชุดคณะท างานซึ่งเป็น
ตัวแทนของส่วนราชการเข้าไปขับเคลื่อนด าเนินการ ศูนย์อ านวยการฯจะท าหน้าที่ประสานหน่วยงานหลักในการ
แต่งตั้งชุดคณะท างานชุดนี้ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 เห็นด้วยกับคณะท างานชุดดังกล่าวเพราะตรงกับบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประสานการ
ด าเนินงานฯ ให้ตั้งเป็นต าแหน่งในระดับอ าเภอเพ่ือเป็นศูนย์ประสานระดับอ าเภอต่อไป 
  มติที่ประชุม  : เห็นชอบให้ศูนย์อ านวยการฯและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิจารณาตั้งคณะท างานศูนย์บริการร่วมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ  ส าหรับคณะท างานพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ เห็นควรให้อนุกรรมการพัฒนาอาชีพ เป็นผู้พิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 ๖.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ “ น้ าพระทัยรินหลั่ง  ลุ่มน้ าปากพนังร่มเย็น” ครั้งที่ ๕ วันที่          
๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  (ศูนย์อ านวยการฯ) 

 นายเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อ านวยการฯ: กล่าวถึงการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง ในแต่ละปตได้มีการรวบรวมการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร  
และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ  มาน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “น้ าพระทัยรินหลั่ง                          
ลุ่มน้ าปากพนังร่มเย็น” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ บริเวณพ้ืนที่     
หัวงานประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ   ในเวลา ๑๕.๓๐ น. ท่านเลขาธิการ ส านักงาน กปร. จะเป็นประธาน     
ในพิธีเปิด จึงขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม และคณะกรรมการทุกท่านร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

เพ่ิมเติม 

- เรื่องกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ เสด็จฯ  เยือนเมื่อ                    
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้ทรงฝากส่วนราชการน ากระแสรับสั่งไปปฏิบัติและสานต่อแนวพระราชด าริ            
ของพระองค์ท่าน ซึ่งทางจังหวัดจะส่งหนังสือกระแสรับสั่งให้ทราบอีกครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

- นโยบายกรมการข้าวมีนโยบายจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพ้ืนที่ท านาของชาวลุ่มน้ า        
ปากพนัง ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดหาสถานทีต้ั่ง 

- ปต  ๒๕๕๘ สม เด็ จพระ เทพรั ตนราชสุ ดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มีพ ระชนมายุ  ๖๐  พรรษา                              
ทางกระทรวงมหาดไทยก าหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ และทางจังหวัดนครศรีธรรมราชจะจัดงาน
เทดิพระเกียรติในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นการอนุรักษ์มรดกไทย 

- ฝากทางพัฒนาชุมชนส ารวจข้อมูล จปฐ. แล้วถอดมาเป็นรายอ าเภอหรือท าเป็นข้อมูลในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ า         
ปากพนังแยกออกมา เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาต่อไป 

- เลขาธิการ ส านักงาน กปร. ต้องการให้ภาพรวมเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดโครงการพระราชด าริต่างๆ  
มาสู่พ่ีน้องประชาชน ให้มีบทบาทเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาพิกุลทอง อยากได้แนวทางในการด าเนินการว่าจะท า
อย่างไร 

นายวีรวัฒน์  อังศุพาณิชย์   ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการฯ 

 พ้ืนที่ของศูนย์อ านวยการฯ ณ ปัจจุบันมีพ้ืนที่แปลงสาธิตจ านวน ๗๕ ไร่ ได้แบ่งแปลงจัดสรร
เรียบร้อยแล้ว และประชุมหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในเบื้องต้นโดยมอบหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่      
มีถนนตัดผ่านพื้นที่แปลงทุกแปลง ทางศูนย์อ านวยการฯ ได้ลงพืชบางชนิดเช่น ส้มโอ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถเก็บ
ผลผลิตได้ในระยะสั้นๆ ส าหรับหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ ทางศูนย์อ านวยการฯ ได้ให้นโยบายกับ       
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ผู้ปฏิบัติว่าจะไม่ขอเป็นอาคารโรงเรือนถาวรขอให้ท าเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีศูนย์บริการร่วมซึ่งหน่วยงานสามารถ
เข้าไปท างานได้อยู่แล้ว และได้มีการประชุมในเบื้องต้นแล้ว 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 ขอให้ศูนย์อ านวยการฯ จัดท าเป็นโครงการแล้วเสนอให้ส านักงาน กปร.อนุมัติอย่างเป็นทางการ    
จะได้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

เลขาธิการส านักงาน กปร.  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ 

 พ้ืนที่ดังกล่าวหน่วยงานต่างๆ ได้แบ่งชัดเจนแล้วว่าแต่ละหน่วยงานจะต้องท าอะไรบ้าง แต่อยาก
ทราบว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่มีแผนงานและงบประมาณแล้วหรือไม่  

นายวีรวัฒน์  อังศุพาณิชย์   ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการฯ 

 มีแผนงานแต่ยังไม่มีงบประมาณในปตนี้ทางศูนย์อ านวยการได้งบประมาณในการเตรียมแปลง                 
จากส านักงาน กปร. ส่วนในปตหน้าต้องให้หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าด าเนินการจัดท าแผนขึ้นมา 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ 

 ในส่วนของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาคือพืชบางชนิดต้องดูแล 
เป็นพิเศษจึงมีข้อจ ากัดเรื่องคนดูแลด้วย 

เลขาธิการส านักงาน กปร.  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ 

 ในแปลงสาธิตแต่ละแปลงหน่วยงานต้องทราบว่าจะท าการปลูกพืชชนิดไหนอย่างไร  จะพัฒนา
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ดังนั้นในปต ๒๕๕๘ แต่ละหน่วยงานจะต้องเร่งเตรียมแผนงานให้พร้อม มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง น าเสนอความต้องการเพ่ือจะได้ขับเคลื่อนต่อไป ซึ่ งงบประมาณจากส านักงาน กปร.เป็น                 
เพียงงบประมาณท่ีจะมาเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากขึ้น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 มอบคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานฯ น าภารกิจนี้เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการใน         
ปต ๒๕๕๘ ท าให้เป็นรูปธรรม 

นายวีรวัฒน์  อังศุพาณิชย์   ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการฯ 

 ที่ปรึกษาของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณของศูนย์พัฒนาฯ         
ทั้ง ๖  ศูนย์ สรุปว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศูนย์จะต้องจัดตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนศูนย์ทั้ง ๖ ศูนย์ โดยแต่งตั้ง
บุคลากรประจ า และมีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาแต่ละพ้ืนที่ ทางศูนย์อ านวยการฯ ได้ประชุมผู้ปฏิบัติแล้วแต่ขาด
ความชัดเจนเนื่องจากเมื่อหน่วยงานตั้งแผนขึ้นมาแล้วจะได้รับงบประมาณหรือไม่ ควรมีการอนุมัติโครงการตาม        
ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวไว้ว่าเป็นศูนย์สาธิตซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน กปร. เพ่ือหน่วยงานจะได้ตั้ง
แผนงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจได้ จากการประชุมที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติยังไม่มั่นใจด้านงบประมาณ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 ศูนย์อ านวยการฯ ยกร่างเป็นโครงการเสนอขอความเห็นชอบให้ด าเนินการโดยมีแผนแนบไป มี           
๒ หน่วยงานคือ ส านักงาน กปร. และคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ เพ่ือเห็นชอบในหลักการ 
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เลขาธิการส านักงาน กปร.  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ 

 สอบถามเกี่ยวกับศูนย์อ านวยการฯว่าเป็นศูนย์สาขาแล้วหรือไม่  ถ้าเป็นแล้วจะได้ตั้งปากพนังเป็น
ศูนย์สาขาเพ่ือการพัฒนา ซึ่งมีทั้งหมด ๖ ศูนย์  ยกตัวอย่างหน่วยงานที่ท าแปลงสาธิต จะต้องคัดเลือกกิจกรรมที่ท า
แล้วได้ผลดีเหมาะสมกับพ้ืนที่ ยกตัวอย่างปศุสัตว์จังหวัดจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดให้เหมาะสมกับพ้ืนที่สามารถขยายพันธุ์ได้ 
และใช้งบประมาณจ านวนเท่าไหร่ กรมให้งบประมาณมาเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่ มอบศูนย์อ านวยการฯ เร่งรัดแผนของ
ทุกหน่วยงานเพื่อจะได้ทราบงบประมาณที่ชัดเจน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 ฝากหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องทุกส่วนเร่งรัดการด าเนินงานในปต ๒๕๕๘ ด้วย 

พันเอกวัลลภ  ก้อนมณี  รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชด าริ 

 กล่าวว่า ได้จัดอบรมราษฎรที่ศูนย์ศึกษาพิกุลทองหลายครั้งและมีการกล่าวถึงการพัฒนาไปสู่การเป็น
ศูนย์สาขาหรือศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ของอ าเภอปากพนัง ในปัจจุบันนี้มีความจ าเป็นค่อนข้างสูง เพราะจากการอบรม 
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการร้องของราษฎร เนื่องจากพ้ืนที่ท ากินไม่เพียงพอในภาพรวม ในการอบรมที่พิกุลทอง
ราษฎรจะเลือกหลักสูตรการเลี้ยงไก่พันธุ์ พ้ืนเมืองศรีวิชัย เป็นหลักสูตรเดียวที่การบริหารจัดการค่อนข้างง่าย         
เป็นหลักสูตร ๓ วันค้างคืน ถ้าได้รับการพัฒนาในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกบางส่วนในแง่ของธรรมชาติ 
นอกเหนือจากการศึกษาเชิงสาธิตก็จะเป็นการอบรมเชิงอาชีพให้กับราษฎร และเนื่องจากต้องใช้หมู่บ้านเหล่านี้สร้าง
เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้าน โดยน าองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาพิกุลทอง และศูนย์อ านวยการฯ และได้
จัดสรรงบประมาณไปที่หมู่บ้านที่เข้ารับการอบรมแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลที่ควรจะพัฒนาศูนย์ศึกษาที่ปากพนังให้มีความ
พร้อมเพ่ือรองรับส่วนราชการต่างๆ ที่น าราษฎรที่มาอบรมเชิงอาชีพได้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานอนุกรรมการ 

 ควรจะรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ของโครงการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือเตรียม
พ้ืนที่ในการรองรับบริการของศูนย์เรียนรู้ต่อไปในภายภาคหน้า  

 ที่ประชุม : รับทราบและรับด าเนินการต่อไป 

 

เลิกประชุม เวลา   ๑๖.๓๐  น.       

                                           

                                                     
                                             (นายเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต)  
             ผู้จดรายงานการประชุม                                                         

   ผู้ช่วยเลขานุการ     


