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(ร่าง) รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนนิงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ 

ครั้งที่   ๓/๒๕๕๔ 
วันอังคารที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔    เวลา  ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐  น. 

ณ ห้องประชมุ ๒ ศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพืน้ทีลุ่่มน้าํปากพนงั อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 
ผู้มาประชุม  
๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ 
 (นายธีระ  มินทราศักด์ิ)  
๒. ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๔ อนุกรรมการ 
 (พ.อ.ภาสกร  ทวีตา) 
๓. ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ อนุกรรมการ 
 (พ.ต.อ.สมพงศ์  ทองสุข)   
๔. ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (พ.ต.ท.ประภาส  รอดเกลี้ยง)   (แทน) 
๕. ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 15 อนุกรรมการ 
 (นายธีรชาติ  สังคหะ)  (แทน)   
๖. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาที่ดินเขต 11 อนุกรรมการ 
 (นายชุมพล  คงอินทร์)   
๗. ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 อนุกรรมการ    
 (นางฐปนีย์  ทองบุญ)  (แทน) 
๘. ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 5 อนุกรรมการ 
 (นายอร่าม  ศรีปรางค์)  (แทน) 
๙. ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 อนุกรรมการ 
 (นายชัยกรณ์  กีฎามระ)  (แทน) 
๑๐. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายอุดร  เสนากัสป์) 
๑๑. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นางอารีย์  อินทรสมบัติ)   
๑๒. ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นางวรรณี  สนัตนาโร)     
๑๓. ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายอรินทร  สุขสวัสด์ิ)  (แทน) 
๑๔. เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายเสถียร  พรประสิทธ์ิ)  (แทน)  
๑๕. สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายไพรัช วัฒนศิริ) (แทน)  
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๑๖. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายวรชาติ  ศรีเปารยะ)   
๑๗. ผู้อํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายปรมินทร ์ วงศ์สุวัฒน์)    
๑๘. สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี ๔ สาขานครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายชนะ  ดํามี)     
๑๙. พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายบริรักษ์  ชูสิทธ์ิ)   
๒๐. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายวีระศักด์ิ  ฤทธ์ิเดช)  (แทน) 
๒๑. แรงงานจังหวัดนครศรีนครศรธีรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายนิกร  นําภานนท์)  
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีฯ เขต 3 อนุกรรมการ 
 (ว่าที่ร.ต.วัฒนา ไกรนุกูล)  
๒๓. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดนครศรีฯ อนุกรรมการ 
 (นายศุภชัย  สกุลแก้ว) (แทน) 
๒๔. อุตสาหกรรมจงัหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายอภิวัฒน์  เพชรสุด) (แทน) 
๒๕. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางชนินันท์  ศรีธีระวิศาล)   
๒๖. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายทวีศักด์ิ  รอดแก้ว) (แทน) 
๒๗. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายวิชิต  เพชรยอด) 
๒๘. ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายรุจาธิตย์  สุชาโต)   
๒๙. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ อนุกรรมการ 
 (นายรุจาธิตย์  สุชาโต)   
๓๐. นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการ 
 (นายเกรียงศักด์ิ  สุริโย)  (แทน)   
๓๑. นายอําเภอปากพนัง  อนุกรรมการ 
 (นายสกุล  ดํารงเกียรติ)  (แทน) 
๓๒. นายอําเภอเชียรใหญ ่  อนุกรรมการ 
 (นายถาวร  ดลแก้ว) 
๓๓. นายอําเภอหัวไทร   อนุกรรมการ 
 (ว่าที่ร.ต.สุชาติ  สุวรรณรัศมี)  (แทน) 
๓๔. นายอําเภอชะอวด   อนุกรรมการ 
 (นายไพศาล  บุญล้อม ) 
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๓๕. นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ 
 (นายนพ  บุญล้อม)  
๓๖. นายอําเภอร่อนพิบูลย์ อนุกรรมการ 
 (นายสมพงษ์  มากมณี)  
๓๗. นายอําเภอลานสกา  อนุกรรมการ 
 (นางนงลักษณ์  มะลแิก้ว) (แทน)   
๓๘. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการฯ อนุกรรมการ 
 (นายโกวิทย์  เพ่งวาณิชย์)   
๓๙. ผู้แทนจังหวัดสงขลา  อนุกรรมการ 
 (นางโสภา  ชูรักษ์) 
๔๐. ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุกรรมการ 
 (นางรัชมนพงศ์  เกิดธาราม) 
๔๑. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายพีระพล  รัตนะ) 
๔๒. หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นางนงลักษณ์  ดํารงศิริ)    
๔๓. ผอ.ศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังฯ อนุกรรมการ 
 (นายปริญญา    สัคคะนายก)                                                           และเลขานุการ 
๔๔. ผู้แทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช อนุกรรมการ 
 (นายเกียรติศักด์ิ  นารีเลิศ)  และผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ 
๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓. ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ 
๔. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕. ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖. การค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๗. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๘. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๙. พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๐. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๑. นายอําเภอจุฬาภรณ์ 
๑๒. นายอําเภอพระพรหม 
๑๓. ผู้แทนจังหวัดพัทลุง 
๑๔. ผู้แทนสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ 
๑๕. ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายสิงหพงศ์   รัชนิพนธ์ ผู้อํานวยการสํานักประสานงานโครงการพ้ืนที่ภาคใต้ 
๒. นายสุทัศน์ ต้ังพิพัฒน์พงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
๓. นายขจรชัย ฤทธิวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๔. นายศุภชัย ดาวัลย์ ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจองค์การสะพานปลา 
๕. นายสุกิจ รัตนวินิจกุล ผอ.ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังฯ 
๖. นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ เลขาอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๗. นายณัฐชัย พลกล้า ผอ.ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางนํ้าที่ ๔ 
๘. นายกมล อาศิรเมธี หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ฯ กรมป่าไม ้
๙. นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
๑๐. นายสุริยา ทองแก้วจันทร ์ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชํานาญการ 
๑๑. นายมานพ ลิ้มทองใบ โครงการส่งนํ้าฯ ลุ่มนํ้าปากพนังตอนบน 
๑๒. นายพงศ์พันธ์ พงศ์ชยุตม์ โครงการส่งนํ้าฯ ลุ่มนํ้าปากพนังตอนบน 
๑๓. นายประเสริฐ ศรีปรรักษ์ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๔. นางสาวจิระนันท์ เหมพูลเสริฐ กรมควบคุมมลพิษ 
๑๕. นางป่ินเพชร ภักดีณรงค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
๑๖. นางสาวรัชฎา คชแสงรัตน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
๑๗. นางพนิดา  กศน.อําเภอปากพนัง 
๑๘. นางลําดวน คล้ายโสม กศน.อําเภอปากพนัง 
๑๙. นายพิน พรหมเทพ กรมเจ้าท่าจังหวัดสงขลา 
๒๐. นางอมรรัตน์ ไชนุรักษ์ สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
๒๑. นายปิยะ วันเพ็ญ มูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชีย 
๒๒. นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่๕ 
๒๓. นางสาวพันธ์ุทิพย์ ปานกลาง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ 
๒๔. นายไพทูรย์ เก่งการช่าง กลุ่มกิจกรรมพิเศษกรมชลประทาน 
๒๕. นายจําเริญ  นาคคง สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 
๒๖. นางสาวนุชนาถ สีนะ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒๗. นางสาวกนตวรรณ อ้ึงสกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
๒๘. ว่าที่ร.ต.ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง 
๒๙. นายสุรชัย นํานาผล โครงการส่งนํ้าฯ ลุ่มนํ้าปากพนังตอนล่าง 
๓๐. นางสาวจิตนภา รักษาพันธ์ ทรัพยากรธรรมชาติฯ นครศรีฯ 
๓๑. นายบุญส่ง รัตนพร สํานักงานปศุสัตว์นครศรีธรรมชาติ 
๓๒. นายสุรพล เมืองสรง สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณน์ครศรีฯ 
๓๓. นางกฤติกา แกนดี สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณน์ครศรีฯ 
๓๔. นางวิภา สุขเอก สํานักงานปฏิรูปที่ดินนครศรีฯ 
๓๕. นางสาวโสภา จีระพันธ์ุ นักสื่อสารมวลชน สทท.๑๑ นศ. 
๓๖. นายชธาดล เจริญพงศ์ ผู้สื่อข่าวทีวี 
๓๗. นายธีรศักด์ิ ไชยเสน ช่างภาพ สทท.๑๑ 
๓๘. นายทรงชัย  เมนะสูตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๒ 
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๓๙. นางทรงศรี วัฒนวิทย์กิจ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีฯ 
๔๐. นายภาณุวัฒน์ ใหม่แก้ว สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีฯ 
๔๑. นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อํานวยการฯ 
๔๒. นายศุภชัย อักษรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มขยายผลศูนย์อํานวยการฯ 
 
เริ่มประชุม               เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  ชมวีดีทัศน์  เก่ียวกับความก้าวหน้าและความสําเร็จ ในการดําเนินงานโครงการพัฒนา 
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ผ่านมา และการเสด็จทรงงานในพ้ืนที่ของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในวันน้ีเป็นการประชุมเพ่ือต่อยอดในปีต่อไป 

มติที่ประชุม  ทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนา 
พื้นทีลุ่่มน้าํปากพนังฯ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ 

นายสิงหพงศ์  รัชนิพนธ ์ ผอ.สํานักประสานงานโครงการพ้ืนที่ภาคใต้ 

  กล่าวรายงานเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม     
ราชกุมารี  เมือ่วันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๔ มีพระราชดําริดังน้ี 

๑   เก่ียวกับกลุ่มเกษตรกรบ้านขอนหาดในการแปรรูปพริกให้ติดตามการทํางานของกลุ่มแม่บ้าน 
อย่างต่อเน่ืองในด้านการผลิต 

๒   เก่ียวกับเมล็ดข้าวพันธ์ุดีที่มีอยู่ควรแจกจา่ยให้เกษตรกรอย่างเพียงพอ 
๓   ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างโรงสูบนํ้าคลองชะอวด-แพรกเมืองเพ่ือทดแทนเคร่ือง       

สูบนํ้าที่มีอยู่เดิม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  มอบผู้รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับพระราชดําริดังกล่าวและควรรายงานให้พระองค์ทราบ         
๒ เดือน/ครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
๓.๑  ความก้าวหน้าในการดําเนนิงานขุดลอกร่องแม่น้ําปากพนงั 
       (โดย  ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําท่ี ๔) 

ผอ.ศนูย์พัฒนาและบาํรุงรักษาทางน้ําท่ี ๔  นายณัฐชัย  พลกล้า 
  รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานขุดลอกร่องแม่นํ้าปากพนัง  ทางกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้าง  
บริษัทบางกองเดรดจิ้ง จํากัดเข้ามาดําเนินการขุดลอกสัญญาเร่ิมต้ังแต่วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  มปีริมาณ      
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  ในปีหน้าทางกรมเจ้าท่าได้ของบประมาณจํานวน ๑.๖ ล้านคิวเท่าเดิม เพ่ือบํารุงรักษาร่อง         
นํ้าปากพนังอย่างต่อเน่ือง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  สอบถามเก่ียวกับลักษณะการขุดลอกเป็นการขุดแบบปีต่อปีหรือไม่ 

ผอ.ศนูย์พัฒนาและบาํรุงรักษาทางน้ําท่ี ๔  นายณัฐชัย  พลกล้า 
  เน่ืองจากร่องน้ํามีระยะทางยาวมากไม่สามารถขุดลอกได้ตลอดต้องทําการขุดเฉพาะบริเวณ         
ที่ต้ืนเขินก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดสนัดอน 
   
ผอ.ศนูย์อํานวยการฯ  นายปริญญา  สคัคะนายก 
  กล่าวถึง หนังสือที่ได้รับจากสมาคมประมงเกี่ยวกับปัญหาการขุดลอกร่องนํ้า ครั้งล่าสุดได้มี      
การหารือกันกับทางสมาคมประมงอย่างไรบ้าง 

ผอ.ศนูย์พัฒนาและบาํรุงรักษาทางน้ําท่ี ๔  นายณัฐชัย  พลกล้า 
  การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับผู้ประกอบการโพงพาง ได้มีการเจรจากันที่ อบต.คลองน้อย ผู้ประกอบการ
โพงพางยินยอมให้มีการร้ือถอนในระยะเวลาที่ตกลงกันคือ ๒ เดือน ปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

๓.๒  ความก้าวหน้าในการดําเนนิการเสนอร่างขอบเขต TOR ข้อกําหนดเง่ือนไขและขอบเขต
การศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสาํรวจและออกแบบเพื่อรักษาระดับ
น้ําทีเ่หมาะสมในการป้องกันไฟไหม้ และรกัษาความอุดมสมบูรณข์องระบบนิเวศปา่พรุควรเคร็ง
จังหวัดนครศรฯี   (โดย  สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๕) 

นายอรา่ม  ศรปีรางค ์ (แทน)  ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที ่๕ 
  สืบเน่ืองจากจังหวัดได้มีคําสั่งที่  ๓๑๓๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๓ แต่งต้ังคณะ  
ทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําร่างข้อเสนอเพ่ือศึกษา (TOR) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) 
สําหรับโครงการพัฒนาใดๆ  ที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มคีวามสําคัญ
ระดับนานาชาติ  เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และความเหมาะสมผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่โดยรอบที่เก่ียวข้อง คณะทํางานชุดน้ีมีปลัดจังหวัดนครศรีฯ เป็นประทานคณะทํางาน  
มี นายอร่าม ศรีปรางค์ เป็นเลขานุการ และมีคณะทํางานประมาณ ๒๐ ท่าน 
  ความก้าวหน้าที่ผ่านมามีการประชุม ๓ ครั้ง  เพ่ือจัดทําร่างข้อเสนอและได้มีการนําร่างดังกล่าว
เสนอต่อสํานักงาน กปร. เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท  ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทางสํานัก 
กปร.แจ้งว่าร่างข้อกําหนดดังกล่าวยังขาดรายละเอียดและข้อมูลบางประการจึงให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องช้ืแจงและ
หาข้อมูลเพ่ิมเติม  ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการของคณะทํางานได้ขึ้นไปช้ีแจงเรียบร้อยแล้ว และสรุปว่าใหยึ้ดหลักแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ทีอํ่าเภอปรานบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ให้ควบคุมระดับนํ้าป่าพรุควนเคร็งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุ และให้
ดําเนินการจัดทําโครงการที่เก่ียวเนื่องเพ่ือรักษาระดับนํ้าที่เหมาะสมไปกอ่น เช่นขุดคันคล้องป่าที่สมบูรณ์เพ่ือ
ป้องกันการบุกรุกและ ทางสํานักงาน กปร. ได้มอบกระทรวงทรัพยากรฯ นําเงินงบประมาณไปดําเนินการจัดสรร 
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นายสิงหพงศ์  รัชนิพนธ ์ ผอ.สํานักประสานงานโครงการพ้ืนที่ภาคใต้ 
  กล่าวเก่ียวการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนซึ่งเป็นแนวพระราชดําริในปี ๒๕๔๕การแก้ปัญหาระดับนํ้า  
ในพ้ืนที่พรุเพ่ือแก้ปัญหาไฟไหม้ป่าซึ่งได้มีการแก้ปัญหาไปแล้ว แต่มีปัญหาเก่ียวกับอาคารบังคับนํ้าจึงควร
มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรงรับผิดชอบ หารูปแบบที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
เป็นการสร้างระบบนิเวศให้พ้ืนที่ป่าพรุ ซึ่งในปี ๒๕๕๔ มนํ้ีาเยอะมาก จะได้ดําเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑  สรปุสรปุผลการดําเนนิงานในพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนงัปี ๒๕๕๔ และแผนการดําเนินงาน    
ในพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนงัปี ๒๕๕๔ 
๔.๑.๑  ด้านการบูรณาการในพืน้ที่เป้าหมาย (คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานฯ) 
(โดย ศูนย์อํานวยการฯ) 
นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อํานวยการฯ 
  การบูรณาการในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง โครงการสําคัญที่ได้บูรณาการมีงบประมาณ ๒ สว่นคือ 

-  งบประมาณ Function ของแต่ละหน่วยงานเอง 
-  งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก สนง. กปร.. มีโครงการท่ีบูรณาการอยู่ในปีที่ผ่านมาจํานวน ๕ โครงการ
หลักๆ คือ 

๑. โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ จํานวน ๑๐ แห่ง กระจายอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง  
๒. โครงการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน จํานวน ๒,๔๐๐ ไร ่ที ่ต.แหลม อ.หัวไทร 
๓. โครงการฟ้ืนฟูอาชีพบ้านเนินธัมมัง ที่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ ่
๔. โครงการฟ้ืนฟูการผลิตส้มโอบ้านแสงวิมาน ได้รับการสนับสนุนงบในการปรับปรุงโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง 
๕. โครงการสนับสนุนการผลิตขา้วครบวงจรที่ ต.ป่าระกํา อ.ปากพนัง 

             สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผา่นมา คือการบูรณาการบางส่วนข้อมูลไม่ชัดเจน  เจ้าภาพแต่ละ
โครงการยังไม่ได้นํายุทธศาสตร์ร่วมที่ได้วางไว้ไปใช้ในการขับเคลื่อน จึงควรมีการปรับนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
และให้เดินตามกรอบยุทธศาสตร์ร่วม   
  กระบวนการต่อไปโครงการท่ีใช้งบประมาณกปร.จะเน้นโครงการที่สามารถมีตัวช้ีวัดได้อย่าง  
ชัดเจน  กระบวนการงบประมาณแต่ล่ะหน่วยงานมีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง  ซึ่งเจ้าภาพหลักจะเป็นผู้ขอ
งบประมาณขั้นตอนในการใช้งบประมาณแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน ทําให้เกิดการลา่ช้า จะได้มีการปรับปรุง    
ให้ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในกระบวนการจัดหา          
  ด้านผู้บริหารควรจะทําความเข้าใจกับยุทธศาสตร์ย่อยๆ เพ่ือจะได้สนับสนุนอํานวยการให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานตนขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งน้ีจะทําให้การบูรณาการมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางที่
เสริมกัน 
  หลังจากที่สํานักงานกปร.ได้ให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการแล้ว ขั้นตอนในการส่งประมาณการ
ที่จะขออนุมัติงบประมาณยังล่าช้า อยากให้ต้นสังกัดของหน่วยงานต่างๆ ได้พิจารณาในส่วนน้ีด้วย 
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  ผลสมัฤทธ์ิทีผ่่านมา ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาดีขึ้นมาก การขับเคลื่อนขบวนการในพ้ืนที่  
แต่ละหน่วยมคีวามเข้าใจในกระบวนการของการบูรณาการมากขึ้น เน่ืองจากได้พิจารณางบประมาณจากการ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้ร่วมกันวางไว้ ราษฎรมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ๆไปปฏิบัติงาน  ซึ่งสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘ ได้ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานต่อไป 
  กระบวนการที่ขับเคลื่อนในพ้ืนที่ เป็นรูปธรรมตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของราษฎร ปัจจุบัน
น้ีเกษตรกรมีองค์ความรู้ มีความมั่นใจ และมีความเข้มแข็งข้ึนมากอย่างเห็นได้ชัดเจน สามารถวางรูปแบบของ
ชุมชนได้เอง ว่าจะไปในทิศทางใด 
  ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน งบกปร. ในปีที่ผ่านมาได้รับอนุมัติงบประมาณ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ 
ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔   
  ครั้งที่ ๑  ผลการดําเนินงานตามเอกสารที่แจก ผลงานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด มีโครงการเดียว
ที่ขอกันเหลื่อมปี เน่ืองจากติดขัดเรื่องฝนตกชุกมาก 
  ครั้งที่ ๒  ทุกหน่วยงานขอกันเหลื่อมปีเน่ืองจากงบประมาณมาเดือนสิงหาคม ผลงานอยู่ระหว่าง
การดําเนินงาน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  สรุปว่าเป็นผลงานที่ต้องต่อยอดในปี ๒๕๕๕  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๔.๑.๒  ด้านการพัฒนาอาชพีและส่งเสริมรายได้ (คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ) 
 (โดย  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดันครศรีธรรมราช) 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ   (นายเกียรติศกัด์ิ  นารีเลิศ) 
  สรุปความก้าวหน้าการดําเนินงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรภายใต้โครงการ 
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
รายได้ภาคเกษตรประจําปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖  โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ดังน้ี 
วิสัยทัศน์   เกษตรกรอยู่ดีมีสขุ มีรายได้จากอาชีพการเกษตรอย่างมั่นคง ย่ังยืน และไมท่ําลายสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  ยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรให้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๒๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
  ในปี ๒๕๕๓ รายได้ครัวเรือนเกษตรกรสูงกว่าปี ๒๕๕๒ ๓.๖๗ %  สําหรบัปี ๒๕๕๔ อยู่ระหว่าง 
การวิเคราะห์ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนการดําเนินงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตร  
ได้ดําเนินการในเขตพัฒนาอาชีพ ๕ เขต ได้แก่  เขตปลกูข้าวเพ่ือการค้า  เขตปลูกข้าวเพ่ือการบริโภค  เขตปลูก
ปาล์มน้ํามัน เขตปลูกไม้ผลยางพารา และเขตเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง ยกเว้นไม่พัฒนาในเขตป่าไม้  มีหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ อยู่ในเขตพ้ืนที่ ๔ จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช  พัทลุง  สงขลา และสุราษฎร์ฯ 
  การดําเนินงานในปี ๒๕๕๖  ได้รับอนุมัติงบประมาณมา ๑๖๒  โครงการ ดําเนินการเสร็จแล้ว 
๑๒๐ โครงการ กําลังดําเนินการอยู่ ๔๑  โครงการ ยกเลิก ๑ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณมา  ๔๖๗.๖๑  
ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว  ๓๖๗  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๙  
 



  
 

9 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบมีดังน้ี 
๑ กรมชลประทาน   
๒ กรมพัฒนาที่ดิน   
๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์   
๔ กรมปศุสัตว์   
๕ กรมการข้าว   
๖ กรมวิชาการเกษตร  
๗ กรมประมง  
๘ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
๙ กรมส่งเสริมการเกษตร  
๑๐ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
๑๑ สํานักกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  
๑๒ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
๑๓ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จํานวน ๑  

  โครงการสําคัญที่กระทรวงเกษตรได้รับจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร  
มาดําเนินการบูรณาการพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง จํานวน ๗.๕๕ ล้านบาท ประกอบด้วย ๕ โครงการย่อยดังน้ี 

๑. โครงการสร้างกลไกความร่วมมือของเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพของกรมประมง 
๒. โครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 
๓. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสหกรณ์และส่งเสริมสหกรณ์ 
๔. โครงการ ๘๔ พรรษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
๕. โครงการเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาล์ม โดยกรมวิชาการเกษตร 

  สําหรับ ๔ โครงการแรกกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
บูรณาการการดําเนินงานโดยใช้ช่ือว่าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการสหกรณ์ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ปากพนังเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ หรอืเรียกว่างานรวมพลคนลุ่มนํ้าปากพนังซึ่งได้จัดเมื่อวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๔ ที่สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่โดย ฯพณฯนายธีระ  วงสมุทร ได้เดินทางมาเป็นประทานในการจัดงาน  
การจัดงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ 
  โครงการสําคัญโครงการที่ ๒  ได้ดําเนินการโครงการนําร่องการสร้างกลไกความร่วมมือภายใต้  
แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพ วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลไกความร่วมมือ เพ่ือบูรณาการ เพ่ือขยายผลและแสดง
ผลงานของโครงการ  และเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระยะเวลาดําเนินการ ๑๘ พ.ค. ๕๔- ๑๐ ก.ย. ๕๖     
ได้คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ๑๕ หมู่บ้าน ๑๕ ตําบล  ๑๓ อําเภอ ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด โดยมอบให้หน่วยงาน   
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักหน่วยงานละ  ๑ หมู่บ้าน 
  ผลการดําเนินงานได้มีการประชุม และแต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการ มีการจัดทําข้อมูลเอกสาร
ทั่วไปของหมู่บ้านเป้าหมาย  มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดนิทรรศการ “นํ้าพระทัยรินหลั่ง ลุ่มนํ้าปากพนังร่มเย็น” 
เมื่อวันที่  ๙-๑๒  มถิุนายน ๒๕๕๔  มีการจัดทําขอบเขตพ้ืนท่ี๑ : ๔๐๐๐ ของหมู่บ้านนําร่องทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน   
โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีฯ   มีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติงานร่วม   มีการจัดประชุมสัมมนาดูงานในพ้ืนที่ โดยนํา
ผู้แทนของหมูบ้่านทั้ง ๓ หมูบ้่านมาศึกษาดูงาน และมีการประสานกับหมู่บ้านนําร่องทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน เพ่ือนํา
ผลผลิตหรือผลติภัณฑ์มาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  
มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมถวายจํานวน ๗ หมู่บ้าน มีการประชุมโครงการนําร่องที่ หมูท่ี่ ๓ ตําบลหูล่อง กิจกรรมสุดท้าย
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๑.๓  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม(อนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ) 
 (โดย  ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ) 
นายอนพุนัธ์  อิฐรัตน์  เลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

กล่าวถึงแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มนํ้าปากพนังปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔   ขอนําเสนอความก้าวหน้า
ภายใต้แผนดังกล่าวมีแผนงาน/โครงการจํานวน ๖๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๖๑๒.๒๐ ล้านบาท มีหน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๖๔.๔๘๑ ลา้นบาท   
ทั้งน้ีไม่รวมงบดําเนินการปกติของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ สรปุได้ดังน้ี 
๑.  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพนิเวศของลุ่มนํ้าปากพนังคืนความอุดมสมบูรณ ์

สมดุลอย่างเป็นระบบมีการดําเนิน 
-  การสร้างฝายแบบผสมผสาน ๕๐ แห่งคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมาย 
-  การฟ้ืนฟูและบํารุงรักษาป่าพรุแล้วเสร็จ 
-  การจัดหาสายดับเพลิงเป็นอุปกรณ์สําหรับดับไฟป่าจํานวน ๑๐๐ เสน้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและนํ้าในลุม่นํ้าอย่างบูรณาการ 

อนุรักษ์และยั่งยืน ได้ดําเนินการ 
-  เก็บและวิเคราะห์คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภคของชุมชนและของครัวเรือน ๓๔ ตัวอย่าง 
-  โครงการปรับปรุงทําความสะอาดโครงการประปาหมู่บ้านให้สามารถเป็นประปาด่ืมได้ ๔ แห่ง  

หรือร้อยละ ๒๐ ของค่าเป้าหมาย 
-  การติดต้ังโทรมาตรเพ่ือคาดการณ์ปริมาณนํ้าและแจ้งเตือนภัย ๑๗ แห่งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

บริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่ 
-  การปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยว-ดินกรดเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ร้อยละ ๕๔.๗ 
-  การสาธิตการทําและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด ๖,๘๐๐ ไร ่จัดระบบโครงสร้างพัฒนาที่ดินลักษณะ  

ที่ ๑ และ ๒ จํานวน ๕,๖๙๓.๗๖๘ ไร ่
-  การปรับปรุงนาร้าง บ่อกุ้งร้าง ได้ดําเนินการสํารวจพื้นที่รวมท้ังจัดทําข้อกําหนดการดําเนิน

โครงการ (TOR)  เพ่ือหาผู้รับจ้างขุดปรับพ้ืนที่บ่อกุ้งร้าง ๙๐ ไร่ และพืน้ที่รกร้างว่างเปล่า ๑๐ ไร่ รวม ๑๐๐ ไร ่
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิต     

ของคนในลุ่มนํ้า  ได้ดําเนินการ 
-  บริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียเฉพาะจุด 
-  การส่งเสริมผลักดันให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย ได้

ดําเนินการในเขตเทศบาลนครศรีฯและเทศบาลเมืองปากพนัง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
-  การกําจัดวัชพืชในคลองระบายนํ้าในเขตลุ่มนํ้าปากพนังด้วยเครื่องจักร ๑๐ สายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
-  การสํารวจ เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์องค์ประกอบตะกอนดินในแม่นํ้าปากพนังและคลองสาขา  

ได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินในแมนํ้่าปากพนังและคลองสาขา ๗๕ จุด เพ่ือนํามาวิเคราะห์คุณสมบัติ     
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
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๔.  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ  
เพ่ือบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก ได้ดําเนินการ 

-  เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง       
โดยมีการกําหนดการเปิด-ปิดประตูระยายนํ้าให้เหมาะสมตามฤดูกาลวางไข่ของสัตว์นํ้าและสถานการณ์นํ้า 

-  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการสงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-  การพัฒนาเครือข่ายในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า โดยจัดต้ังคณะกรรมการการบริหารจัดการลุ่มนํ้าที่มีส่วนร่วม 
โดยทุกภาคส่วน รวมท้ังหมด ๔๘๒ กลุ่ม ได้บูรณาการจัดต้ังเป็นคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้นํ้าและกลุ่มบริหารจัดการ
การใช้นํ้าทั้งจาก ๓ พ้ืนที่โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง รวม ๑๑ กลุ่ม เพ่ือหารือและสรุป
เป็นข้อกําหนดการใช้นํ้าที่นํามาปฏิบัติในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง  

การดําเนินการในช่วง ๙ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีหลายหน่วยงานที่ดําเนินการแล้ว 
เสร็จตามแผน หลายหน่วยงานอยู่ระหว่างดําเนินโครงการ และหลายหนว่ยงานที่ไม่ได้รับงบประมาณดําเนินการ 
ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การดําเนินการล่าช้ากว่าแผนเน่ืองจากภัย
ธรรมชาติ และมีประเด็นปัญหาอีก ๑ ประเด็นคือมีการตรวจพบสารหนูในตะกอนดินของแม่นํ้าปากพนัง ซึ่งทาง
กรมจะนําข้อมลูไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทาง จากการเก็บตัวอย่างเก็บตะกอนดินในแมน่้ําปากพนังและในคลอง ๔ 
คลอง ได้แก่ คลองหัวไทร คลองฆ้อง คลองเชียรใหญ่ คลองสุขุม พบว่าในแม่นํ้าปากพนังพบตะกอนดินที่มีสารหนู
เกินมาตรฐานตะกอนดินในแหล่งนํ้า ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษกําลังจัดทํามาตรฐานอยู่ระหว่างขบวนการพิจารณา
ของหน่วยงานต่างๆ  ล่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวร่างมาตรฐานในแม่นํ้าปากพนังมี ๔ จุดที่เกินมาตรฐาน ส่วนใน
คลอง๔ คลอง พบว่ามีคลองเดียวที่เกินมาตรฐานคือคลองฆ้อง ส่วนบริเวณปากแม่นํ้าในทะเลก็ยังอยู่ในมาตรฐาน 
ซึ่งทางกรมฯ จะได้นําตะกอนดินดังกล่าวไปตรวจสอบสารพิษอีกครั้ง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
จากการตรวจสอบ คงต้องมอบทางสิ่งแวดล้อมดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือหาแนวทางแก้ไข และนําเสนอต่อไป 

นายธีรชาติ  สังคหะ  แทน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๕  
 เก่ียวกับตะกอนสารหนูอยากให้กรมควบคุมมลพิษทําการตรวจสอบย้อนไปถึงบริเวณท่ีเคยมีการกลบ
ฝังว่ามีการร่ัวซึมออกมาหรือไม่อย่างไร 

กรมควบคุมมลพิษ 
 ทางกรมควบคุมมลพิษขอรับไปตรวจสอบพร้อมกับกรมพัฒนาอุตสาหกรรมและการเหมอืงแร่  

ผอ.สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาจังหวัดนครศรีฯ เขต ๓  (ว่าที่ร.ต.วัฒนา  ไกรนุกูล) 
 สืบเน่ืองจากเรื่องสารหนูในพ้ืนที่ที่อําเภอเชียรใหญ ่ มีโรงเรียนที่ต้ังอยู่บริเวณดังกล่าวจํานวน ๑๐ 
กว่าโรง  ควรมีการดําเนินการในเบื้องต้นคือแจ้งทางโรงเรียนให้ระมัดระวังในเร่ืองการใช้นํ้า ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า  สว่นการแก้ปัญหาในระยะยาวทางกรม และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้ดําเนินการต่อไป 

นายอนพุนัธ์  อิฐรัตน์  เลขาคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 -  ข้อมูลที่ได้นําเรียนในที่ประชุมตัวเลขดังกล่าวเป็นสารพิษของตะกอนดินใต้ท้องนํ้าไม่ใช่ในนํ้า    
ส่วนในนํ้าจะต้องไปตรวจสอบคุณภาพนํ้าอีกครั้งหน่ึง  
 -  วัตถุประสงค์ที่ได้นําเรียนเร่ืองสารหนูในตะกอนดินเป็นวัตถุประสงค์ที่นําเสนอตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปวิเคราะห์การปนเป้ือนของตะกอนดินเพ่ือหาแนวทางในการจัดการตะกอนดินในแม่นํ้าปากพนัง 
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ไม่ใช่การติดตามตรวจสอบเพราะการติดตามตรวจสอบต้องใช้ระยะเวลานาน 
- โรคท่ีเกิดจากสารพิษดังกล่าวเรียกว่าไข้ดํา 

นายธีรชาติ  สังคหะ  แทน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๕  
 เร่ืองไข้ดําเคยเกิดขึ้นที่อําเภอร่อนพิบูลย์ ซึ่งทางสาธารณสุขได้ติดตามผลอยู่และจะมีการนํานํ้าใต้ดิน 
มาตรวจสอบ เพราะเคยมีการทําเหมืองแร่และมีนํ้ารั่วไหลออกมาแต่นานหลายปีแล้ว อาจจะยังไม่ถึงขั้นอันตราย 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ  (นายรุจาธิตย์ สุชาโต) 
 กล่าวถึงเรื่องสารพิษที่เรียกว่าสารหนูและโรคที่จะเกิดจากสารหนูเป็นเร่ืองที่อ่อนไหวมากไม่ควร 
นําไปประชาสัมพันธ์ในตอนน้ี อยากจะให้ทดสอบกับผลผลิตทางเกษตรของลุ่มนํ้าปากพนัง และผักน้ําว่ามีสาร  
พวกน้ีหรือไม่ เพราะถ้าข่าวออกไปจะมีผลทาํให้ผลผลิตทางการเกษตรราคาตก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
 สรุปว่าในนํ้ายังไม่มีอันตราย ต้องรอผลจากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าก่อนจึงจะนําข้อมูลดังกล่าวไป
แจ้งให้ทราบ ตอนน้ีห้ามประชาสัมพันธ์เพราะอาจจะทําให้เกิดผลกระทบได้  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑  ร่างแผนงานทีข่อรับการสนบัสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร.ปี ๒๕๕๕ 
       (โดย  ศูนย์อํานวยการฯ) 

นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อํานวยการฯ 
 กล่าวถึงแผนงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร.ปี ๒๕๕๕ ซึ่งศูนย์อํานวยการฯ
เป็นผู้รวบรวม ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร. ตามท่ีสํานักงาน กปร. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังได้กําหนดไว้ โดยสํานักงาน กปร.ในฐานะเป็น
หน่วยงานที่ดูแลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ได้มอบหมายให้ศนูย์อํานวยการฯ ทําหน้าที่รวบรวม และ
กลั่นกรองแผนงานในขั้นต้นที่จะดําเนินการในพ้ืนที่ ส่วนหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่ได้รับมอบหมาย จะได้จัดทํา
กระบวนการชุมชนคือการวางยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ต่างๆ และรวบรวมแผนงานส่งมาให้ศูนย์อํานวยการฯ ซึ่งศูนย์
อํานวยการฯจะร่วมกับสํานักงาน กปร. พิจารณาในเบ้ืองต้นตามความเหมาะสมหรือตามกรอบที่ได้ตกลงกันไว้
 กระบวนการต่อไปศูนย์อํานวยการฯ ได้มีการหารือในเบ้ืองต้นกับสํานักงาน กปร.แล้ว โดยได้ 
พิจารณาเมื่อวันที่ ๔ มิย. ๕๔ และได้วางกรอบต่างๆ ไว้แล้ว 
 หลังจาก กปร.ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นแล้ว  ศนูย์อํานวยการฯ จะได้นํากรอบต่างๆ มานําเสนอ
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เพ่ือประธานคณะอนุกรรมการจะได้พิจารณาลงนาม 
ถึงสํานักงาน กปร.เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณ และสาํนักงาน กปร.จะได้วิเคราะห์กลั่นกรองเพ่ือพิจารณา
อนุมัติงบประมาณให้ส่วนราชการต่างๆได้ดําเนินการต่อไป 
 กรอบแผนงานเร่งด่วนที่ดําเนนิงานโดยงบ กปร. 

๑. การช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบ 
๒. การขับเคลื่อนบูรณาการส่งเสริมตามแนวพระราชดําริ 
๓. การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ๆ มีความจําเป็นเร่งด่วน 
๔. การขอรับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนเพ่ือจัดทําข้อตกลงในการใช้ทรัพยากรใน  

พ้ืนที่โดยเฉพาะทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที ่
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 สําหรับงบประมาณปี ๒๕๕๕  หน่วยงานที่ดําเนินการทุกแผนงานต้องมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน              
ทุกหน่วยงานจะต้องนําแผนงานส่งสํานักงาน กปร.และรายงานผลการดําเนินงาน ในทุกๆ สิ้นเดือน 
  
นายสิงหพงศ์  รัชนิพนธ ์  ผูอํ้านวยการสํานักประสานงานโครงการพ้ืนที่ภาคใต้ 
 เมื่อวันที่ ๔ มถินุายน ๒๕๕๔  ได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ประเด็นหลักคืองานที่ใช้งบกปร.ที่ผ่านมา
เป็นงานที่บูรณาการตามแผนแม่บทและกรอบยุทธศาสตร์ที่วางไว้แล้ว และงานเร่งด่วนที่จะต้องช่วยเหลือคือ 

- งานโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ ในลุม่นํ้าปากพนังจํานวน ๑๐ แห่ง อยากจะให้ 
เป็นจุดตัวอย่างเพ่ือชาวบ้านจะได้เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ  อยากทราบว่าใน   
แต่ละปีหรือแต่ละไตรมาสมีเกษตรกรเข้ามาเย่ียมชมจํานวนเท่าไหร่ คณะอะไรบ้างและสนใจ
โครงการในรูปแบบใด 

- งานที่ต้องมีการบูรณาการ เช่นการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน ต.แหลม อ.หัวไทร 
- การพัฒนาอาชีพเนินธัมมัง เป็นพระราชดําริของพระนางเจ้าฯ เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านที่มีปัญหา

นํ้าท่วม 
- การผลิตส้มโอแสงวิมาน มีปัญหาเก่ียวกับสภาพดินและนํ้าท่วม ได้มีการเข้าไปปรับปรุงโครงสร้าง

ของดิน และการผลิตส้มโอพันธ์ุดี ทําให้สามารถฟ้ืนฟูขึ้นมาได้  
- การสนับสนุนการผลิตข้าวครบวงจร มีหน่วยงานเข้าไปบูรณาการหลายหน่วยงาน 
อยากให้หน่วยงานที่รับงบประมาณ กปร. เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และรายละเอียดต่างๆ     

ที่ต้องนําไปช้ีแจงกองแผนของแต่ล่ะหน่วยงาน 

นายอําเภอเชียรใหญ ่ (นายถาวร  กอแก้ว) 
กล่าวโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ ในลุ่มนํ้าปากพนังจํานวน ๑๐ แห่ง  อยากฝากให้

สํานักงาน กปร. เพ่ิมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ตําบลการะเกด เข้าไว้ในโครงการด้วย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
 เห็นควรเข้าไปส่งเสริม และมอบสํานักงาน กปร.ช่วยพิจารณา   

ประมงจังหวัดนครศรีฯ 
กล่าวเก่ียวกับผักตบชวาได้ประสานกับอาจารย์ปิยะ  วันเพ็ญ นําผักตบชวาไปใช้ประโยชน์โดยของบ

ยุทธศาสตร์จังหวัด ใน ๒๕๕๔  ทําโรงผลิตอาหารสัตว์นํ้าโดยใช้ผักตบชวาในพ้ืนที่เป็นส่วนประกอบหลักในการ
ทําอาหารสัตว์และมีการเลี้ยงปลา  ซึ่งในปี ๒๕๕๓ จัดต้ังที่อําเภอเมือง ปี๒๕๕๔ จัดต้ังที่อําเภอปากพนัง  และ
อําเภอเชียรใหญ่ ส่วนในปี ๒๕๕๕ จะต้ังที่อําเภอชะอวด เพ่ือทําให้เกิดการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์    
เกิดการทดแทนและลดการนําเข้าเป็นการลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรในลุ่มนํ้า 
 ที่ผ่านมา กระบวนการใช้ผักตบชวาค่อนข้างน้อย อยากขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่เป็น
คณะอนุกรรมการว่า ตอนน้ีทางอาจารย์ปิยะมี product  ที่ใช้ประโยชน์มากมายสามารถ ทําให้กลุ่มแม่บ้านที่    
จะทําการขยายผลจากผักตบชวามีรายได้เพ่ิมขึ้น 

นายสิงหพงศ์  รัชนิพนธ ์  ผูอํ้านวยการสํานักประสานงานโครงการพ้ืนที่ภาคใต้ 
นายอําเภอชะอวดมีแนวทางในการกําจัดวัชพืชน้ําหรือไม่อย่างไร 
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นายอําเภอชะอวด  นายไพศาล   บุญล้อม 
มีเร่ืองนําเสนอ ๔ เร่ือง   
๑. เร่ืองแก้มลิง โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังตอนบนมีอ่างเก็บนํ้าที่สร้างตามแนวพระราชดําริ

หลายคลอง โดยเฉพาะคลองลามัย คลองกรวด และคลองในพ้ืนที่อําเภอจุฬาภรณ์ด้วย มีนํ้าท่วม
ทุกปีไม่สามารถควบคุมได้ ซึง่ได้ประสานกับ ผอ.ลุ่มนํ้าปากพนังตอนบน(นายธีรชาติฯ)โดยการทํา
แก้มลิงแล้วแต่ก็ยังเกิดการต้ืนเขิน จึงอยากให้ชลประทานทําการขุดลอกคลองทําเป็นคัน       
เพ่ือป้องกันการเกิดนํ้าท่วม และทํามอร์เตอร์เวย์ เป็นการแบ่งนํ้าจากแก้มลิง ซึ่งได้ร่างโครงการ
และจะนําเสนอต่อไป 

๒. การกําจัดวัชพืช อยากให้ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าปากพนังร่วมกับกรมชลประทานปล่อย
ปลากินพืชพร้อมกุ้งก้ามกราม โดยก้ันพ้ืนทีไ่ว้และปักป้ายห้ามจับปลา ในพ้ืนที่ผักกระฉูดโดยไม่
ต้องเลี้ยงด้วยอาหาร ก่อนจะดําเนินการให้กําจัดปลากินเน้ือให้หมด 

๓. การฟ้ืนฟูป่าพรุควนเคร็ง เน่ืองจากในเขตอําเภอชะอวด อําเภอหัวไทร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
และอําเภอเชียรใหญ ่ได้ต้ังงบประมาณไว้น้อยมาก อยากขอเพ่ิมงบประมาณในส่วนน้ีด้วยเพราะ
เมื่อเกิดไฟป่าไม่สามารถควบคุมได้ทันเน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าอําเภอละ ๑๐ คน ไม่
ได้ผลเท่าที่ควร จึงอยากให้เพ่ิมสมาชิกที่เป็นนักเรียน เยาวชน โดยการให้ความรู้  ฝึกอบรม   
และให้เข้ามาเป็นสมาชิกด้วย 

๔. การขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร เป็นบ่อนํ้าต้ืนสามารถให้ อบจ.ดําเนินการได้เลย เน่ืองจาก      
มีเคร่ืองมืออยู่แล้ว จะได้เก็บไว้ใช้ทําการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ตัวอย่างที่อําเภอขอนหาดมี     
บ่อบาดาลจํานวน ๔๐๐ บ่อ 

ผอ.ศนูย์พัฒนาประมงพื้นทีลุ่่มน้ําปากพนงัฯ (นายสุกิจ  รัตนวินิจกุล) 
๑. รายงานความก้าวหน้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหน้าโกฏิ อําเภอหัวไทร ทางการไฟฟ้าสํารวจเสร็จแล้ว

ได้กันเงินงบประมาณส่วนน้ีไว้แล้ว ดําเนินการแน่นอนงบประมาณไม่จํากัด 
๒. เน่ืองจากศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่  และเมื่อมกีารประชุมจะเข้า

ร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง จึงขอเสนอเข้าเป็นคณะกรรมการในอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ 
๓. ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง ได้ปล่อยพันธ์ปลากินพืชและกุ้งก้ามกรามแล้ว โดยได้รับการ

สนับสนุนจากสํานักงาน กปร.  ดําเนินการบริเวณต้นนํ้าและกลางนํ้า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

นายธีรชาติ  สังคหะ  แทน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๕  
  กล่าวถึงอําเภอชะอวด พ้ืนที่ที่เป็นแก้มลิงธรรมชาติเดิมน้ัน  ควรมีการปรับปรุงเส้นทางเพ่ือสะดวก  
ในการเดินทางเข้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งนายอําเภอรับไปดําเนินการแล้ว โดยใช้งบอบจ. ส่วนจุดที่สําคัญอ่ืนๆ ก็กําลัง
รับไปดําเนินการ 

ผอ.ศนูย์อํานวยการฯ  นายปริญญา  สคัคะนายก 
  ในปีที่ผ่านมาได้มีการทํา MOU ร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน อบจ. อบต.ในพ้ืนที่เก่ียวกับการ 
กําจัดวัชพืช และส่งมอบคลองที่ได้มีการกําจัดวัชพ้ืนแล้วให้กับ อบต. ในพ้ืนที่ ขอให้นายอําเภอแจ้งเตือนให้    
อบต. ที่ดูแลคลองในพ้ืนที่ของอบต.ต่างๆ ได้มีแผนงานในการดูแลคลองดังกล่าวในเบ้ืองต้นด้วย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  ฝากให้นายอําเภอทําโครงการไปยัง อบจ.ด้วย เพ่ือ อบจ.จะได้ส่งไปให้ อบต.ต่อไป 
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สัตวแพทย์หญิงมณี สนัตมนัส 
  กล่าวถึงโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะที่บ้านแสงวิมาน จาํนวน ๑๐ ราย ๔๐ ตัว สามารถกําจัดหญ้า
ในสวนส้มโอได้มาก แต่มีปัญหาว่ามีปริมาณหญ้ามากเกินกว่าที่จะให้แพะกินหมด และในบริเวณดังกล่าวมีนํ้าท่วม
ทุกปี จึงมีแนวคิดในการนําหญ้ามาทําเป็นหญ้าหมักเพ่ือจะได้นําไปใช้ในช่วงนํ้าท่วมหรือช่วงหน้าแล้ง และถ้ามี
ปริมาณมากเกินความต้องการก็สามารถนําไปขายทําให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น   
  ในปีนี้ได้รับงบสนับสนุนจากสํานักงาน กปร. ในการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่จํานวน ๑,๑๐๐ ตัวต่อ
เกษตรกร ๑๑ ราย  ขณะนี้เป็ดกําลังออกไข่ประมาณ ๑๖,๕๐๐ ฟอง ทําให้เกษตรกรมรีายได้เพ่ิมขึ้น 
  โครงการข้าวครบวงจรที่ตําบลป่าระกํา เก่ียวกับฟางซึ่งยังไม่ได้บริหารจัดการเมื่อเกิดนํ้าท่วมในเดือน 
ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ประสานของบประมาณจากองค์การพิทักษ์สัตว์แหง่โลก (WSCA) ขอเครื่องอัดฟางมา ๑ ตัว 
และได้มาทดลองทําที่ตําบลป่าระกํา ทางอบต.จะรับผิดชอบนํ้ามัน เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ก็จะจ่ายค่าฟางก้อนล่ะ ๕
บาท แต่ปริมาณฟางค่อนข้างจะมากรถคันเดียวอาจไม่เพียงพอ และประสิทฺธิภาพของรถก็ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ทาง
ปศุสัตว์จังหวัดจึงขอสนับสนุนงบ กปร. ซื้อเคร่ืองอัดฟางในปีถัดไปด้วย เพ่ือจะได้เกิดความย่ังยืนในพ้ืนที่ 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธานอนุกรรมการ 
  มอบศูนย์อํานวยการฯ รวบรวมข้อเสนอต่างๆ เพราะอยู่ในกรอบการพิจารณาในการสง่เสริมอาชีพ
เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อํานวยการฯ 
- เห็นด้วยกับแนวคิดนายอําเภอชะอวดเก่ียวกับการขุดบ่อบาดาลซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในพ้ืนที่

ภาคใต้ จะได้เป็นแหล่งเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง 
- เน่ืองจากพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังเป็นที่ลุ่มตํ่า เมือ่ฝนตกเกินเกณฑ์ปกติทําให้เกิดนํ้าท่วมแต่สามารถ

ระบายนํ้าได้เร็ว ส่วนในบางพ้ืนที่ซึ่งมีปัญหาเก่ียวกับพ้ืนที่ก็กําลังหาคิดหาแนวทางร่วมกันอยู่ 

ผอ.ศนูย์อํานวยการฯ  นายปริญญา  สคัคะนายก 
 -  เร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอําเภอคร้ังที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กนัยายน เร่ืองการ
ปลูกปาล์มนํ้ามันตามมติของคณะกรรมการแผนงานอําเภอมีมติว่าให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนงดส่งเสริมการปลูก
ปาล์มนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง และให้นํามติน้ีเสนอจังหวัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งสว่นราชการ
เพ่ือรับทราบและถือปฏิบัติ 

ผู้แทนกรมชลประทาน  นายไพฑูรย์  เก่งการช่าง 
- เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ทีผ่่านมากรมชลประทานและผู้บริหารกรมชลประทานได้เข้าเฝ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพ่ือขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จฯเปิดเขื่อนซึ่งกรมชลประทาน
ได้วางแผนที่จะเปิดโครงการ  ๕ โครงการในปีเฉลิมพระเกียรติฯน้ี  ซึ่งได้พระราชทาน
พระราชดําริว่าในความสําเร็จของโครงการปากพนัง เร่ืองของคําว่าอุทกสามารถแบ่งนํ้าได้สําเร็จ
และในการทําการเกษตรให้สง่เสริมเพ่ือให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ ได้นําเสนอ
แนวทางเบ้ืองต้นในการเปิดเขื่อนไป ๒ แนวทาง แต่พระองค์มีแนวทางที่ดีกว่าคือ เปิดที่ทําการ
ของสํานักงาน กปร.ใหม่บริเวณสะพานพระราม ๘ พระองค์มีพระราชประสงค์จะเสด็จไปดู
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ ๘ และสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ที่
บริเวณน้ันด้วย และกรมชลประทานได้นําข้อมูลกราบเรียนท่านราชเลขาเพ่ือพิจารณาต่อไป  
หากได้ผลประการใดก็จะประสานทางจังหวัดและคณะกรรมการทุกภาคส่วนรับทราบ ขอนําเรียน
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- กรมชลประทาน  ในฐานะที่อธิบดีกรมชลประทานเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังฯ ตามคําสั่งของคณะ กปร. ได้รับการประสานจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรเพ่ือขอ
อนุมัติกรอบแผนการดําเนินงานของแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
ปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ สว่นแผนแม่บทพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
รายได้ภาคเกษตรโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ทางกรมชลประทาน  
ได้ทําหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เน่ืองจากช่วงน้ันมีเหตุการณ์ไม่
สงบจึงได้ขอเลื่อนการพิจารณาไปก่อน 

- เก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร  คงต้องขอเลื่อนไปก่อน และขอให้คณะอนุกรรมการ
แต่ละคณะดําเนินการไปตามกรอบแนวทางที่ได้วางไว้  เพราะทางรัฐบาลมีเรื่องวิกฤติที่จะต้อง
ดําเนินการในหลายๆ ด้าน 

ผอ.ศนูย์อํานวยการฯ  นายปริญญา  สคัคะนายก 
  ฝ่ายอํานวยการคงต้องไปปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกัน และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  
ก็ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงานตามวาระต่อไป ส่วนกรอบแผนงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักงาน กปร. คณะอนุกรรมการก็คงให้ความเห็นชอบตามกรอบ แต่คงต้องปรับเกี่ยวกับรายละเอียด 
กิจกรรมโครงการบางส่วน 

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามกรอบแผนงานท่ีเสนอ 

ระเบยีบวาระที่ ๖   เร่ืองอ่ืนๆ 

ผอ.ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีฯ  นายปรมินทร ์ วงศ์สุวัฒน์ 
 สืบเน่ืองจากพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งมีสมาคมเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน  ชมรมสายใจไทย สหกรณ์นิคม  
ช้างซ้าย  ชมรมทักษิน  สมาพันธ์จัดที่ดินทํากินเพ่ือเกษตรกรแห่งภาคใต้ ได้มาขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในป่าพรุควน
เคร็งจํานวนมาก พ้ืนที่ป่าพรุมหีน่วยงานหลักที่ดูแล ๓ หน่วยงานคือ  

๑. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ได้รับมอบจากกรมป่าไม้ 
๒. กรมป่าไม้  มีโครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศป่าพรุในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังควบคุมดูแล 
๓. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช อยู่ในเขตห้ามลา่สัตว์ป่าทะเลน้อย และพื้นที่

เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ ซึ่งพ้ืนที่สว่นหน่ึงได้มีการปลูกป่าถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ  

- พ้ืนที่ป่าพรุควรเคร็งเป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคญัมากต่อระบบนิเวศซึ่งควรจะอนุรักษ์ไว้โดยนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ 
คือขอให้พิจารณาให้รอบคอบว่าควรอนุรักษ์ไว้เพราะเก่ียวข้องกับพรุควนเคร็งซึ่งกําลังมีปัญหา   
ก็ไม่ควรอนุญาต หรือพ้ืนที่ทีม่ีการบุกรุกอันอาจอําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ควรเข้าไป
ฟ้ืนฟูต่อไปเพราะพ้ืนที่ดังกล่าวทรุดโทรมมาก และหากมกีารบุกรุกก็ให้ดําเนินการตามกฎหมาย 
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- นโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งป่าพรุผืนใหญ่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ใน
จังหวัดนครศรีฯมิให้หมดสิ้นไปรวมทั้งยังได้สงวนพ้ืนที่ไว้เป็นเขตอาศัยของสัตว์ป่าอีกหลายชนิด
ตลอดจนยังรักษาไว้ซึ่งพ้ืนที่ชุ่มนํ้าและระบบนิเวศด้ังเดิมเพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้
และเป็นการเทดิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 
ของปวงชนชาวไทยจึงมีความเห็นไม่อนุญาต ให้สมาคมเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเพ่ือคนจนจังหวัด
นครศรธีรรมราชเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

- อยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าอย่าได้ไปหลงเช่ือชมรมหรือสมาคมใดๆ ที่เข้ามา  
โฆษณาชวนเช่ือ หรือชักชวนให้เข้าไปทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็ง 

นายอําเภอเชียรใหญ ่ นายถาวร  ดลแก้ว 
- มีการเข้าในผิดเกี่ยวกับหนังสือของสํานักอนุรักษ์ฯ ในการอนุญาตให้เข้าไปเช่าพ้ืนที่ป่าพรุ  
- การออกโฉนดชุมชน จะต้องเป็นคนที่ทํากินในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๓ ปี และทําประโยชน์

ให้กับพ้ืนที ่

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายวรชาติ  ศรีเปารยะ 
 เก่ียวกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมใช้ช่ือว่าชมรมสายใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มาหลอกลวงชาวบ้านในอําเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยอ้างว่าได้ขออนุญาติใช้ที่ดินจากกรมป่าไม้มาจัดให้เกษตรกร 
รายละ ๑๕,๐๐๐ บาทในการขอใช้ที่ดินและเก็บเพ่ิมอีก ๑๕,๐๐๐ บาทเมื่อเข้าใช้ที่ดิน รวมเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท  
ซึ่งมีบุคคลหลงเช่ือและได้จ่ายเงินไป ทางอําเภอเฉลิมพระเกียรติได้แจ้งให้ สปก.ทราบอยู่ระหว่างตรวจสอบและ
ดําเนินการ และได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วสถานทีแ่ลว้มีอยู่จริงแต่ย้ายไปแล้ว จึงได้แจ้งทางกองทับภาคที่ ๔
เพ่ือดําเนินการต่อไป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานที่ประชุม 
 มอบประชาสัมพันธ์ให้ดําเนินการประกาศให้ทราบทั่วกัน และส่งไปยังอําเภอต่างๆ เพ่ือจะได้ยุติ
ปัญหาต่างๆ 

พาณชิย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายบริรกัษ์  ชูสทิธ์ิ 
 เน่ืองจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังมีเป้าหมายหลักคือการปลกูข้าว ดังน้ันจึงขอช้ีแจง
เก่ียวกับโครงการรับจํานําซึ่งจะมาแทนโครงการประกันรายได้ และจะเริ่มต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึง 
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  รวม ๖ เดือน ชาวนาต้องมาจดทะเบียนต้ังแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  ราคาทีร่ัฐบาลจํานําคอืข้าวเจ้า ๑๕,๐๐๐ ข้าวปทมุ ๑๖,๐๐๐ ถา้มองในเชิงบวกจะเป็นการต่อ
ยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง ดังน้ันโครงการรับจํานําจึงเป็นโครงการที่ปรับเปลี่ยนสมดุลของ
พืชเศรษฐกิจและพลิกฟ้ืนเศรฐกิจในจังหวัดนครศรีฯ อย่างดี อยากให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกข้าวน่ิมคือข้าว
ปทุมธานีซึ่งราคาจํานําอยู่ที่ ๑๖,๐๐๐ สามารถบริโภคได้ในพ้ืนที่ส่วนที่เหลือก็จํานํา 
 วันที่ ๑๙ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบวันถวายพระตําหนักประทับแรมแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีทีผ่่านมาทางจังหวัดและทุกภาคส่วนจัดได้ดีมากและในปีน้ีอยากทราบว่า 
มีกิจกรรมอะไรบ้าง 

ผอ.ศนูย์อํานวยการฯ  นายปริญญา  สคัคะนายก 
 กล่าวถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นวันครบรอบส่งมอบพระตําหนักประทับแรม เก่ียวกับพิธีการ
สํานักพระราชวังได้กําหนดเรื่องการบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณ สว่นวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ จะมีการเชิญ
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นายศุภชัย  อักษรวงศ์  หัวหน้ากลุ่มขยายผลศูนย์อํานวยการฯ 
 การจัดงานครบรอบพระตําหนักได้มีการจัดมาทุกปีอย่างต่อเน่ือง ปีน้ีเป็นปีที่๔ การดําเนินการ    
ในเบ้ืองต้นเป็นการดําเนินการโดยภาคเอกชนประสานกับสํานักพระราชวังมีกิจกรรมดังน้ี 

- กิจกรรมการบวงสรวงพระนารายณ์ทรงสุบรรณเป็นดําเนินการโดยสํานักพระราชวัง 
- กิจกรรมการปล่อยปลาลงลํานํ้าดําเนินการโดยภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกับศูนย์พัฒนา 
ประมงพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังฯ 

- กิจกรรมการเปิดที่ทําการชมรมรักษ์ลุม่นํ้าปากพนังสนองพระราชดําริ ภายในอาคาร     
ศูนย์บริการร่วมฯ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังฯ 

- กิจกรรมการเปิดศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ตําบลเขาพังไกร อ.หัวไทร 
- กิจกรรมการปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าลงสู่คลองชะอวด-แพรกเมอืง 

แรงงานจังหวัดนครศรีฯ 
 อยากทราบความเช่ือมั่นของสํานักชลประทานที่ ๑๕ เก่ียวกับเร่ืองนํ้าท่วม  การดูแลรักษาเขื่อน
หรืออ่างเก็บนํ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอ่างกระทูนอําเภอพิปูน  อ่างห้วยนํ้าใส  ซึง่ทางภาคเหนือตอนน้ีก็มี
ปัญหาเก่ียวกับการไฟฟ้าการผลิตปล่อยนํ้าลงมาจนล้นเขือ่นทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงอยากทราบ
ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับการป้องกันสถานการณ์นํ้าในปีน้ีของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายธีรชาติ  สังคหะ  แทน ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๕  
- เก่ียวกับอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าใสได้มีการพร่องนํ้าลงมาแล้วเป้าหมายในกลางเดือนน้ีให้มีปริมาณนํ้า
เหลือเพียง ๒๕ ล้าน ลบ.ม. เพ่ือรองรับนํ้าฝนจํานวน ๑,๐๐๐ มลิลลิิตร เพราะสถิติฝนสงูสุด 
๑,๒๐๐ มิลลลิติร ตํ่าสุด ๘๐๐ มิลลิลิตร  ถา้ฝนตกเกินก็จะท่วมเล็กน้อย  

- สภาพเขื่อนได้มีการตรวจสอบเข่ือนทุกเข่ือนในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วว่ามีความมั่นคงแข็งแรง
และมั่นใจได้ และในเขื่อนทุกเขื่อนกําลังพร่องนํ้าเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ฝน แต่หากมีปริมาณฝน
เกินก็จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานที่ประชุม 
 สรุปว่ามีสถิติหรือระดับที่จะพร่องนํ้าอยู่แล้ว  และทางอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนว่ากลางเดือน

ตุลาคมจะมีฝนหนัก 

นายเทอดศักด์ิ  ลักษณะหุต  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการศูนย์อํานวยการฯ 
 ศูนย์ภัยพิบัติได้ประกาศว่าสถิติฝนน่าจะเหมือนปี ๓๘ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานที่ประชุม 
 อยากให้มีการเตรียมแผนต่างๆ ให้พร้อมเช่นแผนแจ้งเตือนพ้ืนที่เสี่ยงภัย แผนฟ้ืนฟู  แผนเตือน
อบยพ  แผนรกัษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ 
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