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รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๒ ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
-----------------------------------------ผูมาประชุม

๑. นายพงศเทพ ไขมุกด
ประธานอนุกรรมการ
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แทน ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นายเสกสิทธ เดชาภิมณฑ
อนุกรรมการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีฯ
๓ พ.ต.จักรภัทร นนทฤทธิ์
อนุกรรมการ
นายทหารปฏิบัติการกองกิจการพลเรือน
แทน ผอ.กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๔
๔. ร.ต.ท.พิรัชญ เทพทอง
อนุกรรมการ
ผบ.มว.กก.ตชด.๔๒
แทน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒
๕. พ.ต.อ.วสันต พวงนอย
อนุกรรมการ
ผกก.สภ.ปากพนัง
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีฯ
๖. นายบุญชอบ หอมเกษร
อนุกรรมการ
ผชช.ชป.๑๕
แทน ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๕
๗. นายสุรินทร ไวยเจริญ
อนุกรรมการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
๙. นายวิรัตน ธรรมบํารุง
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗
๑๐.นายเพิ่มศักดิ์ คงแกว
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการสวนประสานโครงการพระราชดําริฯ
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๕
๑๑.นายธรรมนูญ อัครพินท
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑๒ (นศ.)
๑๒.นายลือสัก สักพันธ
อนุกรรมการ
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๕
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๑๓. นางสวรักษ คณะทอง
อนุกรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ
๑๔. นายศุภชัย สงประสพ
อนุกรรมการ
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๕. นายธีรพงศ ไกรนรา
อนุกรรมการ
นักวิชาการประมง ๗
แทน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๖. นายณรงค แกวเฉย
อนุกรรมการ
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
แทน ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗. นายวานิช แกวประจุ
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีฯ
๑๘. นายนิพนธ สุขสะอาด
อนุกรรมการ
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
แทน เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๙. นายประเสริฐ กองสง
อนุกรรมการ
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๐. นางหัทยา ลิ่มวงศ
อนุกรรมการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีฯ
๒๑. นางสาวปยนุช เรืองนภา
อนุกรรมการ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
แทน การคาภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒. นางสาววิธัญญา บํารุงชล
อนุกรรมการ
นักผังเมืองชํานาญการ
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๓. นางจิราภรณ ศรีหะรัญ
อนุกรรมการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
แทน แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๔. นายบํารอง มีสุวรรณ
อนุกรรมการ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.นครศรีฯ เขต ๓
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.นครศรีฯ เขต ๓
๒๕. นายประสงค เชาวภาษี
อนุกรรมการ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๖. นางศิริลักษณ หลอเพชร
อนุกรรมการ
หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรม
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
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๒๗. นายวิชาญ เศรษฐพงศ
อนุกรรมการ
หัวหนากลุมงานสารสนเทศ
แทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๘. นายกฤตภาส ศรีเทพ
อนุกรรมการ
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
แทน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๙. นางสาวนันทิยา เรืองจรูญ
อนุกรรมการ
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครศรีฯ
๓๐. นางอุไรวรรณ สุภาแดง
อนุกรรมการ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ชํานาญงาน
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๑. นายรุจาธิตย สุชาโต
อนุกรรมการ
รองประธานหอการคาจังหวัดนครศรีฯ
แทน ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีฯ
๓๒. นายรุจาธิตย สุชาโต
อนุกรรมการ
ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีฯ
๓๓. นางสาวญาณิศา พวงพวา
อนุกรรมการ
ปลัดอําเภอนครศรีธรรมราช
แทน นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
๓๔. นางพิณทิพย แทนบุญ
อนุกรรมการ
ปลัดอาวุโสอําเภอปากพนัง
แทน นายอําเภอปากพนัง
๓๕. นายจารุพฒ
ั น หนูนคง
อนุกรรมการ
ปลัดอําเภอเชียรใหญ
แทน นายอําเภอเชียรใหญ
๓๖. นายสิทธิชัย เผาพันธุ
อนุกรรมการ
นายอําเภอหัวไทร
๓๗. นายพิทักษ บริพิศ
อนุกรรมการ
ปลัดอําเภอชะอวด
แทน นายอําเภอชะอวด
๓๘. นายพงศเพชร มากเกื้อ
อนุกรรมการ
ปลัดอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
แทน นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
๓๙. นายสวาง กัณหอุไร
อนุกรรมการ
ปลัดอําเภอจุฬาภรณ
แทน นายอําเภอจุฬาภรณ
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๔๐. นายไพรัช สุวรรณเกยูร
อนุกรรมการ
ปลัดอําเภอลานสกา
แทน นายอําเภอลานสกา
๔๑. นายวิทยา เขียวรอด
อนุกรรมการ
นายอําเภอพระพรหม
๔๒. นายขจรชัย ฤทธิวงศ
อนุกรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
แทน เลขาธิการ กปร.
๔๓. นายจรูญศักดิ์ สุขขุม
อนุกรรมการ
เกษตรและสหกรณจังหวัดพัทลุง
๔๔. นางสาวรัชฎา คชแสงสันต
อนุกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.วลัยลักษณ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๔๕. นางวัฒนา โพธิ์ศิริ
อนุกรรมการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช
๔๖. นายสุมนต หาญศิริสวัสดิ์
อนุกรรมการ
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช
๔๗. นายชูชาติ รักจิตร
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
๔๘. นางสาวพณณกร พนังแกว
อนุกรรมการและ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔๙. นางอรกานต ผลาวรรณ
อนุกรรมการและ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูไมมาประชุม

๑. สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีฯ
๓. ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๔ นศ.
๔. พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ นศ.
๖. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. นายกสมาคมธุรการการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีฯ
๘. นายอําเภอรอนภิบูลย
๙. เกษตรจังหวัดสงขลา
๑๐. หัวหนากลุมชวยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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ผูเขารวมประชุม
๑. พันเอกพิชิต โชติแกว
รองเสธ.มทบ.๔๑
๒. นางวิมลพร ไวยนิภี
ผูแทนเลขาอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ
๓. นายธนาวุฒิ กุลรัตนชนก
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
๔. นางฐปนีย ทองบุญ
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
๕. นางสาวพุทธพร ชุมแกว ธราพรสกุลวงศ
นักจัดการความรูฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๖. นางปนเพชร ภักดีณรงค
นักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๗. นายศุภชัย พัฒภูมิ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
๘. นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
๙. นายระบิล ทองนาค
สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๕
๖. นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต
หัวหนาฝายวิชาการ ศูนยอํานวยการฯ
๗. นายศุภชัย อักษรวงศ
หัวหนาฝายขยายผล ศูนยอํานวยการฯ
เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.
ประธาน (นายพงศเทพ ไข มุก ด) รองผู วาราชการจัง หวัดนครศรีธรรมราช) : ประธานที่
ประชุมกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน และดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ
- การประชุมในวันนี้เปนการประชุมครั้งแรกในป ๒๕๕๙ มีความกาวหนาการดําเนินงาน และ
การเสนอโครงการที่จะรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร.ใน ป ๒๕๖๐
- กรรมการชุดนี้ควรมีการประชุมอยางนอยปละ ๒-๓ ครั้ง ในปนี้ก็ควรประชุม ๒ ครั้งดวย
และในครั้งตอไปคงเปนเดือนกันยายน ๒๕๕๙
- การประชุมคณะทํางานในชุดตางๆ ควรมีการประชุมอยางตอเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสาน
การดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง)
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นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
- สืบเนื่ องจากการประชุมครั้ง ที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ไดแจง ให
คณะกรรมการพิจารณา(ราง)รายงานการประชุม โดยฝายเลขาฯ ไดแจงใหคณะอนุกรรมการสามารถดาวโหลด
(ราง)รายงานการประชุมไดที่ เว็ปไซดของศูนยอํานวยการฯ http:www.pncenter.com ไปแลว หาก
คณะกรรมการมีการแกไขขอใหแจง ที่ประชุมทราบหรือประสานฝายเลขาฯ ศูนยอํานวยการฯ ไดหลังจากการ
ประชุม
- ในระเบียบวาระที่ ๓ ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีฯ ไดสรุปขอมูล จปฐ. ใหที่
ประชุมรับทราบ มีประเด็นที่ทานประธานฯ ไดฝากเปนการบานใหไปวิเคราะหขอมูล จปฐ.ในพื้นที่ทั้งหมด
๑๓ อํ า เภอ วา มี ป ญ หาความต อ งการและแนวทางการดํ า เนิ น งานแก ไ ขป ญ หาอย างไรบ าง แล ว สรุป ให
คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานฯ ทราบ ซึ่งฝายเลขาฯ ไดบรรจุไวในระเบียบวาระที่ ๓.๑ แลว
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและ รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
๓.๑ การวิเคราะหขอมูล จปฐ. ถึงสภาพปญหา ความตองการและแนวทางการดําเนินงาน
แกไขปญหาในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังทั้ง ๑๓ อําเภอ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช)
นายวิชาญ เศษรฐพงษ หัวหนากลุมงานสารสนเทศสํานักงานพัฒนาชุมชน จว.นศ.
กลาวถึง รอยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ เรียงลําดับจากมากไปนอยเปนภาพรวมของ ๑๐
อําเภอของจัง หวัดนครศรีธรรมราชที่อยูในเขตพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ดูจากลําดับของคุณ ภาพชีวิตทั้ง ๓๐
ลําดับนั้น ลําดับที่ตกเกณฑ ๑๐ ลําดับแรกคือ
ตัวชี้วัด ๑๙ เด็กจบการศึกษาบังคับ ๙ ปไมไดเรียนตอและไมมีงานทําไดรับการฝกอบรมอาชีพ
จํานวนที่สํารวจ ๓๙๗ คน ไมผานเกณฑ ๕๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๕๙
ตัวชี้วัด ๒๖ คนในครัวเรือนที่ไ มสูบ บุหรี่ จํานวนที่สํารวจ ๔๗๐,๙๙๗ คน ไมผานเกณฑ ๕๑,๗๘๕ คน
คิดเปนรอยละ ๑๐.๙๙
ตัวชี้วัด ๒๒ คนอายุมากกวา ๖๐ ปเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได จํานวนที่สํารวจ ๘๑,๐๘๔ คน ไมผาน
เกณฑ ๘,๕๐๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๔๙
ตัวชี้วัด ๓
ตัวชี้วัด ๖

เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือน จํานวนที่สํารวจ ๑,๗๑๓ คน ไมผาน
เกณฑ ๑๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๗.๗๖

คนอายุ ๓๕ ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อคัดกรองความเสี่ยงตอโรคฯ
จํานวนที่สํารวจ ๒๗๘,๘๒๐ คน ไมผานเกณฑ ๒๐,๘๘๔ คน คิดเปนรอยละ ๗.๔๙
ตัวชี้วัด ๒๔ ครัว เรือ นมีก ารเก็บ ออมเงิน จํ านวนที่ สํารวจ ๑๕๖,๒๔๙ คน ไม ผานเกณฑ ๙,๒๓๗ คน
คิดเปนรอยละ ๕.๙๑
ตัวชี้วัด ๑๘ เด็กที่จบชั้น ม.๓ ไดเรียนตอชั้น ม.๔ หรือเทียบเทา จํานวนที่สํารวจ ๗,๙๘๔ คน ไมผานเกณฑ
๓๙๗ คน คิดเปนรอยละ ๔.๙๗
ตัวชี้วัด ๒๕ คนในครัว เรือ นไม ดื่ มสุ รา (ยกเว น การดื่ ม เป น ครั้ง แรก) จํานวนที่ สํ ารวจ ๔๗๐,๙๙๗ คน
ไมผานเกณฑ ๒๒,๕๔๔ คน คิดเปนรอยละ ๔.๗๙
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ตัวชีวัด ๒๑ คนอายุ ๑๕-๖๐ ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได จํานวนที่สํารวจ ๒๕๘,๔๓๑ คน ไมผานเกณฑ
๑๐,๐๐๕ คน คิดเปนรอยละ ๓.๘๗
ตัวชี้วัด ๓๐ คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของหมูบาน/ชุมชน หรือทองถิ่น
จํานวนที่สํารวจ ๑๕๖,๒๔๙ คน ไมผานเกณฑ ๔,๗๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๓.๐๒
(รายละเอียดตัวชี้วัด ในเอกสารประกอบการประชุม)
- สําหรับรายไดเฉลี่ย/คน/ป ๖๔,๖๕๘ บาท ถือวาผาน เพราะเกณฑเฉลี่ยรายไดขั้น ต่ํา
๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ป
- ระดับความสุขในเขตลุมน้ําปากพนังเฉลี่ยคือ ๘.๒๐ ถือวาคอนขางสูง
- สําหรับครัวเรือนที่ตกเกณฑ ไดควรจัดทําโครงการแกปญหาคุณภาพชีวิตตกเกณฑ จปฐ.
ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ โดยตองประสานกับสงขลาและพัทลุงดวย โครงการที่ดําเนินการไปแลวคือโครงการ
แกไขปญ หาความยากจนแบบบูรณาการ โครงการใหมีแหลง ทุนใหกับประชาชน กองทุนหมูบาน กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีและกลุมออมทรัพยและกลุมอาชีพสงเสริมการดําเนินงานโอทอป มีพื้นที่ ชั้นที่ ๑ และ ๓
ในหางเซ็นทรัลนครศรีฯ สนับสนุนเศรษฐกิจหมูบานตนแบบ และอยากใหเขตลุมน้ําปากพนังมีคุณภาพชีวิตที่
ตกเกณฑ จปฐ.นอยที่สุด
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนไดสรุปตัวชี้วัด รายละเอียดแตละอําเภอในเอกสารประกอบการ
ประชุมเรียบรอยแลว สอบถามของอําเภอหัวไทรเปนอยางไรบาง และปญหาเรงดวนที่ตองแกไขมีอะไรบาง
นายวิชาญ เศษรฐพงษ หัวหนากลุมงานสารสนเทศสํานักงานพัฒนาชุมชน จว.นศ.
รายได เฉลี่ ย /คน/ป ของอํา เภอหั ว ไทรคื อ ๖๐,๓๘๗ บาท เกิ น เกณฑ จปฐ. ส วนป ญ หา
เรงดวนที่ตองแกไขและเฝาติดตามคือหมวดรายได
นายรุจาธิตย สุชาโต ประธานหอการคานครศรีธรรมราช
ตัวชี้วัด ๖ คนอายุ ๓๕ ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อคัดกรองความเสี่ยงตอ
โรค ไมผานเกณฑ รอยละ ๗.๔๙ นั้น เมื่อ ๒-๓ ปที่ผานมามีตัวเลขของคนในลุมน้ําปากพนังที่มีสารพิษ(ยาฆา
แมลง) อยูในเลือดเกินมาตรฐาน ๘๐% ดีขึ้นหรือยัง
นายวิชาญ เศษรฐพงษ หัวหนากลุมงานสารสนเทศสํานักงานพัฒนาชุมชน จว.นศ.
เปนอะไรหรือไม

ขอมูล จปฐ.สอบถามเฉพาะเบื้องตนวาไดไปเจาะเลือดตรวจแลวหรือไมเทานั้นไมไดถามวา

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
จากข อ มู ล ดั ง กล า วนั้ น ให ดู เป น แนวทางในการกํ า หนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาต อ ไป และ
สอบถามถึงขอมูล คชช.๒ ค. ซึ่งเก็บขอมูล ๒ ป/ครั้ง เปนเรื่องเกี่ยวกับโครงสรางของหมูบาน และใหนํามาใน
การประชุมครั้งหนาดวย
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ความกาวหนา การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒ นาสิ่งแวดลอมฯ (ฝายเลขา
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ)
นางวิมลพร ไวยนิภี นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
กล า วรายงานความก า วหน า ผลสํ า เร็ จ ป ญ หาอุ ป สรรค และแนวทางการแก ไ ข
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ ดังนี้
๑. ติดตามผลการดําเนินงานภายใตแผนบริหารจัดการและฟนฟู นิเวศ ลุมน้ําปากพนัง ป
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ขณะนี้อยูระหวางการประสานหนวยงานที่ยังไม
จัด สงรายงานผลการดําเนิน งาน และจะจัดสง ใหห นวยงานที่ เกี่ยวของ พรอมทั้ง เผยแพรผานทางเว็ปไซด
http//www.pencenter.com ใหกับคณะทํางานตอไป
๒. ปฏิทินขั้นตอนการกระบวนการจัดทําแผนบริหารจัดการและฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังป
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สืบเนื่องจาก แผนบริหารจัดการป ๒๕๕๗-๒๕๕๙ กําลังจะสิ้นสุดลงและไดดําเนินการจัดทํา
แผนบริหารจัดการใน ๕ ปถัดไปและไดระดมความคิดเห็นแลวเมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และจะมีรายงานตอที่
ประชุมคณะทํางานเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป การประชุมครั้งถัดไปวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
เมื่อคณะทํางานใหความเห็นชอบในแผนบริหารจัดการ ป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แลวจะนําเสนอตอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมฯ ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
๓. การติดตามคุณภาพน้ําลุมน้ําปากพนัง ฯ ในชวงที่มีการบริหารจัดการเปด-ปด ประตู
ระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิเมื่อปลายปหรือชวงตนฤดูฝน รวมกับสํานักงานชลประทานที่ ๑๕ และไดมีการ
เก็บตัวอยางน้ําครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยูระหวางการวิเคราะหขอมูล คาดวาจะ
แลวเสร็จประมาณวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ และจะนําผลการวิเคราะหมานําเสนอตอไป
๔. ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙
ยุทธศาสตรที่ ๑ สงวนอนุรักษฟนฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังฯ ดําเนินการเรื่องการรักษาระดับน้ําในปาพรุ โดย
สรางทํานบชั่วคราว ๖๓ แหง
ยุทธศาสตรที่ ๒ สนับสนุนวิธีใชประโยชนทรัพยากรดินและน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอยางอนุรักษ โดยศึกษา
ทดลองปลูกปา
ยุทธศาสตรที่ ๓ ควบคุมปองกันมลพิษและเสริมสรางสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพที่ดีของคนในลุมน้ําปากพนังฯ
ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางความเขมแข็งการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ความกาวหนาผลการดําเนินงาน(ถึงเดือนมิถุนายน)
ยุทธศาสตรที่ ๑ ตามแผนฯ ๔๕ โครงการ ดําเนินการไป ๒๘ โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๒ ตามแผนฯ ๒๔ โครงการ ดําเนินการไป ๑๗ โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๓ ตามแผนฯ ๑๓ โครงการ ดําเนินการไป ๗ โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๔ ตามแผนฯ ๑๖ โครงการ ดําเนินการไป ๖ โครงการ
สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ(ถึงเดือนมิถุนายน)
ยุทธศาสตรที่ ๑ ตามแผนฯ ตั้งไว ๕๔ ลานบาท ไดรับจริง ๓๕ ลานบาท เบิกจาย ๙ แสน
ยุทธศาสตรที่ ๒ ตามแผนฯ ตั้งไว ๘๖ ลานบาท ไดรับจริง ๘๔ ลานบาท เบิกจาย ๑๕ ลานบาท
ยุทธศาสตรที่ ๓ ตามแผนฯ ตั้งไว ๙๑ ลานบาท ไดรับจริง ๓๔ ลานบาท เบิกจาย .๐๔ ลานบาท
ยุทธศาสตรที่ ๔ ตามแผนฯ ตั้งไว ๐.๗๘ ลานบาท ไดรับจริง ๐.๗๘ ลานบาท
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ปญหาอุปสรรค
เนื่ อ งจากมี ก ารจั ด สรรงบประมาณอย า งจํ า กั ด กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น ไปไม ต อ เนื่ อ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงผูบริหาร การประชาสัมพันธความรวมมือยังไมครอบคลุม การบูรณาการระหวางดําเนินงานยังไม
เพียงพอ การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ
แนวทางแกไข
หนวยงานหลักควรขอจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิ บัติการจังหวัดประจําป จัดสรร
งบประมาณให กิ จกรรมที่ สํา คัญ เพื่ อ สามารถดํ าเนิ น การในกิจ กรรมต างๆ ได อย างต อเนื่ อง และคงมี การ
ประชาสัมพั น ธผ านเครือข าย และผูนํ าชุมชนตางๆ การเสริมสรางศักยภาพจิตสํ านึ กผานเครือขายอยาง
ตอเนื่อง ควรมีการประสานกําหนดความรวมมือในการกําหนดเปาหมายรวมกัน ระหวางหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ และหนวยงานที่มีหนาที่บังคับใชกฎหมาย
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
สอบถามเกี่ย วกับ โครงการที่ กรมควบคุม มลพิษ ดํ าเนิน การนั้น อยูในแผนปฏิ บัติ ราชการ
ประจําปจังหวัดหรือไม
นางสวรักษ คณะทอง แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ
ไมไดอยูในแผนของจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
โครงการที่ดําเนิน การในพื้นที่ควรอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ตัวอยาง
ปญ หาที่ผานมาคือเรื่องไฟไหมปาพรุควรเคร็ง มีหลายโครงการเขามาชวยเหลือดานไฟปา เชน โครงการขุด
แพรก โครงการทํานบชั่วคราว ตางๆ แตยังไมมีผลงานเกิดไฟไหมปาเสียกอน ในยุทธศาสตรที่ ๑ ผลการ
ดําเนิน งานไมถึง ๑% จะเห็นไดชัดเจนวาการดําเนินโครงการลาชามาก การเบิกจายต่ํา สงผลกระทบกับ
ชาวบ า นและพื้ น ที่ โดยตรง มอบสํ านั ก งานจั ง หวั ด ประสานโครงการของกรมควบคุ ม มลพิ ษ ให อ ยู ใ น
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดดวย เพื่อจะไดชวยเรงรัดดําเนินการ
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนาฝายวิชาการศูนยอํานวยการฯ
(เพิ่มเติม)
ยุท ธศาสตรทั้ ง หมด ของอนุ ก รรมการพั ฒ นาสิ่ง แวดล อมฯ งบประมาณมาจากทุก แหล ง
โดยเฉพาะยุ ท ธศาสตร ที่ ๑ งบประมาณส ว นใหญ ม าจากสํ า นั ก งาน กปร.ซึ่ ง ส ว นใหญ จั ด สรรตามแนว
พระราชดําริ โดยเฉพาะเรื่องการรักษาพื้นที่ปาพรุ สืบเนื่องจากงบประมาณจากสํานักงาน กปร.ลงนามอนุมัติ
แผนประมาณเดือนกุมภาพันธ และสํานักงบประมาณอนุมัติเงินประมาณเดือนพฤษภาคม ทําใหงบประมาณ
ในสวนนี้ลาชา ในหลายโครงการจึงตองดําเนินการไปกอน เชนโครงการปดทํานบเพื่อปองกันน้ําไหลออกจาก
ปาพรุหนวยงานไดเรงดําเนินการไปกอน แตในเรื่องหลักๆ เพิ่งไดดําเนินการ เชนการขุดแพรกเพื่อรักษาน้ําใน
พรุและเปนแนวกันเขตที่ชัดเจน ความกาวหนาประมาณ ๔๕% หนวยงานดําเนินการคือกรมอุทยานกับกรมปา
ไม ของกรมชลประทานมีทํานบปองกันน้ําออกจากปาพรุจํานวน ๑๘ แหง และน้ํามันเพื่อชวยสูบน้ําเขาไปใน
พื้นที่ปาพรุปละ ๑.๕ ลาน
นายขจรชัย ฤทธิวงศ แทนเลขาธิการ กปร.
งบประมาณจากสํานั กงาน กปร.เป นงบกลาง กระบวนการในการอนุ มัติ จะเริ่มในเดือ น
ตุลาคม โดยรวบรวมจากทุกภาคสวนทําใหเกิดความลาชา
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
- ฝากสํานักงาน กปร.เรงรัดงบประมาณ
- ฝากสํานักงานจังหวัดประสานแผนงานโครงการตางๆ ดวย
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นายขจรชัย ฤทธิวงศ แทนเลขาธิการ กปร.
ศูนยอํานวยการฯ เปนเลขาฯ คณะทํางานชุดนี้ สามารถรายงานโดยตรงกับทางจังหวัดได
นายพิทักษ บริพิศ นายอําเภอชะอวด
ฝากเปนขอสังเกต เกี่ยวกับปญ หาเรื่องน้ําตั้งแตแหลงตนน้ํา เนื่องจากปนี้แลงมาก อางเก็บ
น้ําในปนี้น้ําลดลงเหลือ ๓๐ % น้ําคลองสายรองไมมีนํ้าเลย อยากใหทบทวนการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนาฝายวิชาการศูนยอํานวยการฯ
เห็นดวยกับนายอําเภอชะอวดในสวนของปริมาณน้ําจืดในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังที่มีอางเดียว
คืออางเก็บน้ําหวยน้ําใสและดั้งเดิมโดยเฉพาะลุมน้ําปากพนังตอนลางใชน้ําจากแกมลิงธรรมชาติคือน้ําในพรุซึ่ง
เคยเก็บน้ําไวใชไดเกือบตลอดป ไมนอยกวา ๗-๘ เดือน แตเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลแบงพื้นที่พรุใหเปน
พื้นที่ สปก.ตั้งแตป ๒๕๓๙ จึงไมสามารถรักษาน้ําในปาพรุไวได ในชวงฤดูฝนไมมีปญ หา แตในฤดูแลงน้ําจะ
ขาดประมาณ ๒๐๐ ลาน ลบม.จึงตองรอน้ําจากน้ําฝน แตในปนี้น้ําฝนสะสมต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยมาก ระดับน้ํา
ในแมน้ําปากพนัง ต่ํากวาระดับน้ําทะเล ๖๐ cm คาดวาฤดูแลง ในป นี้จะสามารถผานไปไดไ มเสียหายมาก
โดยเฉพาะในสวนของการเพาะปลูกเพราะไดลดพื้นที่การทํานาปรังลง และมีทางเลือกอีกทางคือการดึงน้ําจาก
ใตดินขึ้นมาชวยกําลังศึกษาในรายละเอียดและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
- ยุทธศาสตรที่ ๑ ใชง บประมาณจากสํานักงาน กปร. ดําเนินการโดยกรมปาไมและกรม
อุทยาน ขอรายละเอียดโครงการที่ดําเนินการดวย
- ยุทศาสตรที่ ๒ ใชงบประมาณจากกรมชลประทานตางๆ และงบของกรมพัฒนาที่ดินดวย
เปนงบปกติ ผลการดําเนินการ ๑๐๐%
- ยุทธศาสตรที่ ๓ เปนการควบคุมปองกันมลพิษ ใชงบประมาณจากกรมชลประทานและ
อจน. เปนการขุดลอกคลองดวยรถขุดและเรือขุด ผลดําเนินการ ๑๐๐ %
- ยุทธศาสตรที่ ๔ การเสริมความเขมแข็ง เปนงานบริหารจัดการน้ํา
นายสิทธิชัย เผาพันธุ นายอําเภอหัวไทร
สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการจะทราบไดอยางไร
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
ทุ ก หน วยงานจะจั ด ส ง รายละเอี ยดโครงการต างๆ มารวบรวมที่ ศู น ย อํ านวยการฯ ในป
๒๕๖๐ ศูนยอํานวยการฯ จะรายงานขอมูลใหหนวยงานตางๆ ทราบ
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
- เมื่อไดรับงบประมาณแลว ตองเรงรัดการดําเนินงานโดยเฉพาะหนวยงานที่รับผิดชอบ
- ใหสงรายละเอียดโครงการใหทางอําเภอทราบดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ความกาวหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ
นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ
- ความกาวหน าแผนแม บ ทพั ฒ นาอาชี พ ป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อยู ระหวางคณะทํ างานกํ าลั ง
รวบรวมขอมูลจากหลายๆ หนวยงาน คาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งในปนี้แผนแมบท
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พัฒ นาอาชีพจะระบุแผนงานโครงการที่ตองดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของลงไปดวย และจะนําเสนอ
สํานักงานจังหวัดเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ป สามารถดําเนินการไดในป ๒๕๖๐
- ความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพ ป ๒๕๕๙ มีจํานวนโครงการ ๑๕๒
โครงการ งบประมาณ ๓๕๘.๑ ลานบาท มีหนวยงานที่รวมโครงการจํานวน ๖๐ หนวยงาน แยกตามแหลง
งบประมาณดังนี้
๑. งบประมาณตามแผนงานพระราชดําริ
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๓.๔ ลานบาท
๒. งบประมาณตามแผนงานปกติประจํา
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๒๔๙.๘ ลานบาท
๓. งบประมาณตามแผนงาน กปร.
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๔๖.๘ ลานบาท
๔. งบประมาณตามแผนจังหวัด/กลุมจังหวัด
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๕๗.๗ ลานบาท
๕. งบประมาณแผนดิน
ไดรับจัดสรรงบประมาณ
๑ แสนบาท
๖. งบทองถิ่น
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๑.๒ แสนบาท
.งบประมาณเบิกจายไปทั้งสิ้น ๑๑๐.๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๑.๓๒
(รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม)
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
คณะอนุกรรมการตางๆ นอกจากจะนําเสนอผลการดําเนินงานแลว ควรจะตองเจาะลึกวา
ความตองการที่แทจริงและปญหาที่ตองแกไขเรงดวนของชาวบานมีอะไรบาง
ป ๒๕๖๐ ตองมีมาตรการใหมที่ชัดเจน
นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ
(เพิ่มเติม)

คณะอนุกรรมการพัฒนาพัฒนาอาชีพฯ มีชุดคณะทํางานที่ติดตามเรื่องนี้อยู ปญหาคือ

- อยากใหหนวยงานติดตามงานสนองพระราชดําริ
- ผลกระทบจากการเลี้ยงกุงขาว
- ทําอยางไรใหมีแหลงน้ําตนทุนและทําอยางไรจะคืนพื้นที่ปาพรุใหเปนผืนเดียว
นายพิทักษ บริพิศ นายอําเภอชะอวด
- ปญ หาเกี่ยวกับแหลงน้ําควรหาพื้นที่ที่เปนแกมลิงเพื่อมาเปนแหลงน้ํา และแหลงน้ําที่ติด
กับตัวบทกฎหมายควรแกไขใหเปนพื้นที่ยกเวนเพื่อจะไดนํามาใชประโยชนรวมกัน
- อีกจุดคือคลองลาไมกับคลองถ้ําเสือ ถาสรางอางเก็บน้ําไมไดควรทําเปนฝายโดยการมี
สวนรวมของประชาชน จะสามารถรักษาตนน้ําได
- เรื่องกุงกามกรามและสัตวน้ําทุกชนิดฝากทางประมงจังหวัดชวยเพิ่มปริมาณใหมากขึ้น
- เรื่องไมผลตางๆ จะตายมาจากยอดเพราะปญหาเรื่องน้ํา
นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ
เกี่ยวกับการผลิตและปลอยสัตวในแหลงน้ําตามธรรมชาติ ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจาก
มีงบประมาณนอย ฝากทางทองถิ่นชวยดานงบประมาณ
พันเอกพิชิต โชติแกว รอง เสธ.มทบ ๔๑
นายอําเภอจะทราบปญหาของชาวบานอยางแทจริง อยากใหมีการบูรณาการอยางจริงจัง
โดยเอาประชาชนเปนตัวตั้ง แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ อยากใหขาราชการทํางานแบบนักธุรกิจคือทําเพื่อ
ผลงานมีแบบแผนอยางละเอียด ทหารเปนหนวยงานเสริมของจังหวัดยินดีใหความชวยเหลือ
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รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
ดานพัฒนาอาชีพขอใหเรงรัดการดําเนินงาน
นายธีรพงศ ไกรนรา แทน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการที่สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการเปนโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพ
ของเกษตรกรในพื้น ที่นํ้าจืด มีเปาหมาย ๒๐๐ ราย ดําเนินการแลวเสร็จในเรื่องการฝกอบรมและสนับสนุน
พันธุสัตวน้ํา ชวงนี้กําลังติดตามการดําเนินการวาเปนไปตามแผนงานหรือไม ซึ่งไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
และไดพัฒ นาเปนเครือขายผูเลี้ยงสัตวน้ําระดับภาคใต ในพื้นที่เลี้ยงกุงเกาในโซนน้ําจืดไดสงเสริมการเลี้ยง
ปลานิลเปนหลัก และมีโครงการเกษตรแปลงใหญของกระทรวงเกษตรเขามาอยูในพื้นที่นี้ดวย ความกาวหนา
เกือบ ๑๐๐ %
นายธนาวุฒิ กุลรัตนชนก ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
ศูนยพัฒนาประมงฯ มีงบประมาณจํานวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท แบงออกเปน ๒ โครงการคือ
๑. งบประมาณจํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท งานกอสรางอาคารโครงการหัวงาน อยูระหวางรอวัสดุ
๒. งบประมาณจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เปนผลิตภัณ ฑสัตวน้ําเพื่อปลอยลงแหลง น้ํา ปนี้ จะเนน กุง
กามกรามเนื่องจากราษฎรมีความตองการจํานวนมาก กําลังดําเนินการประมาณ ๕๐% คาดวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๙
ขอมูลจากเจาหนาที่ปลอ ยพันธุสัตวน้ํ า ไดประสานงานกับประมงอําเภอทุ กครั้งที่ ทําการ
ปลอยพันธุสัตวน้ํา โดยโดยผูอํานวยการศูนยพัฒ นาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเปนผูผลิตและเนนใหปลอย
จากตนน้ําคือหวยน้ําใสลงมา เพราะกวากุงจะโตก็จะไหลลงมาวางไขในน้ํากรอยพอดี
ในคราวหนาหากมีการปลอยพันธุสัตวน้ําจะนําเรียนไปทางนายอําเภอทราบ ซึ่ง ในอาทิตย
หนาจะปลอยที่อําเภอเชียรใหญ นอกจากนี้ก็มีพันธุปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก ปลาบา สวนปลานิลจะปลอย
แหลงน้ําจืดเพราะเปนสัตวน้ําตางถิ่นปลอยตามแหลงน้ําธรรมชาติไมได
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
อยากทราบวาเมื่อปลอยพันธุสัตวน้ําไปแลวอัตราการอยูรอดประมาณกี่เปอรเซ็นต
นายธนาวุฒิ กุลรัตนชนก ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
การผลิตภัณฑสัตวน้ําเพื่อไปปลอย เชนกุงกามกราม จะอนุบาลจากไขจนเปนตัวกุงประมาณ
๑.๕- ๒ เดือน ถาปลอยหลังจากนั้นมันจะกินกันเอง สวนอัตรารอดขึ้นอยูกับพื้นที่ประมาณ ๒๐-๓๐ % ถามี
จํานวนปลาลาเนื้อมากอัตราการรอดจะสูง และเมื่อปลอยกุงแลวควรมีใบไมลงไปสุมไวดวยเพื่อกุงจะไดพัก
นายธีรพงศ ไกรนรา แทน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชากรที่อาศัยในพื้นที่พรุควนคร็งจะทําการชอตปลากันมาก ทําอยางไรจะใหพื้นที่สงวน
เหลานั้นเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําไดอยางปลอดภัย ประมงอําเภอขอความรวมมือในการควบคุมกํากับดวย
นายณรงค แกวเฉย สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีฯ
กลาวถึงงบปกติดําเนินการตามแผนงานงบประมาณ ๘๒% สวนงบ กปร. ไดขอผานทางกรม
ชลประทาน จะดูในรายละเอียดอีกครั้ง คาดวาการดําเนินงานไมมีปญหาดําเนินการเสร็จทันปงบประมาณ

13

นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
เพิ่มเติม
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะขอตั้งงบประมาณผานทางศูนยอํานวยการฯ ซึ่งศูนยอํานวยการฯ
สังกัดกรมชลประทาน เมื่อมีการอนุมัติเงินจะโอนเงินผานกรมชลประทาน โดยศูนยอํานวยการฯ เปนผูเบิกให
นายสิทธิชัย เผาพันธุ นายอําเภอหัวไทร
อยากใหมีแผนการดําเนินงานในพื้นที่ใหชัดเจนวาจะดําเนินการจุดไหนอยางไร และแจงให
หนวยงานเจาของพื้นที่ทราบ จะไดไมเกิดความซ้ําซอนระหวางหนวยงานกับกรมชลประทาน
นายธีรพงศ ไกรนรา แทน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอหัวไทรจะปลอยพันธุสัตวน้ําบริเวณชายฝงและพื้นที่น้ํากรอย เมื่อมีแผนในการปลอย
พันธุสัตวน้ําทางประมงจะแจงไปที่อําเภอทั้ง ๑๐ อําเภอ ขอมูลจะอยูที่ประมงอําเภอ
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานที่ประชุม
เห็นดวยกับนายอําเภอหัวไทร จะไดเริ่มดําเนินการในป ๒๕๖๐ และเมื่อมีแผนปฏิบัติการแลว
ใหแจงทางนายอําเภอทราบดวย
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
ในวาระที่ ๕.๑ จะเปนเรื่องกรอบการเสนองบประมาณ ป ๒๕๖๐ คือทุกหนวยงานที่ของบ
ปกติแลวไมได และมติที่ประชุมของคณะกรรมการชุดนี้เห็นชอบใหดําเนินการ ก็สามารถของบสนับสนุนจาก
สํานักงาน กปร.ได หากกิจกรรมนั้นๆ มีพระราชดําริชัดเจน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ ความกาวหนา การดําเนินงานสนองพระราชดําริ (ศูนยอํานวยการฯ)
- แจงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
๑. การสนองพระราชดําริโครงการศึกษาและทดลองปลูกและใชประโยชนไมเสม็ด
โดยมูล นิชั ยพั ฒ นา ไดเริ่มดํ าเนิ น การเมื่ อเดื อนกุ มภาพั นธที่ ผานมา ทางมูลนิ ธิจ ะนั ดรายงานผลวัน ที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในการประชุมครั้งตอไปจะนําสรุปผลการประชุมมานําเสนออีกครั้ง
๒. ราษฎรไดทูลเกลาถวายที่ดิน บริเวณ หมูที่ ๕ บานคันธง ตําบลปากนคร อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเนื้อที่ ๑๓ ไร วัตถุประสงคจะจัดทําเปนแปลงเกษตรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาว กิ่งไม
ผล สําหรับ แจกจายให ราษฎร ที่ป ระสบภั ยพิ บั ติ โดยจะใชเงิน มูลนิ ชัย พั ฒ นาดําเนิ นการกอ สรางทั้ง หมด
ความก าวหนาการดําเนิ นงานโดยสํานัก งานชลประทานที่ ๑๕ และศูนยอํ านวยการฯ ไดสํารวจออกแบบ
งบประมาณ ๕ ลานเศษ รายละเอียดกิจกรรม (ในเอกสารประกอบการประชุม)
๓. การแจงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สืบเนื่องจากคุณบุญเรือนฯ ไดทูลเกลาถวายที่ดินจํานวน ๓
ไร ๑ งานเศษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงรับที่ดิน โดยใหโอนที่ดินเปนกรรม
สิท ธข องมู ลนิ ธิชั ย พั ฒ นา เพื่ อ เป น ศู น ย เรีย นรู ต ามแนวพระราชดํ าริ ในพื้ น ที่ โครงการลุ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ แตที่ดินดังกลาวไมสามารถโอนกรรมสิทธไดเนื่องจากที่ดินอยูในเขตจัดการปฏิรูป
ที่ดิน เพื่อการเกษตรซึ่งมีขอกฎหมายหามโอนสิทธิ์ไปยังผูอื่นภายใน ๕ ป และเมื่อวัน ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
สํานักงานฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกลาวเปนของมูลนิธิชัยพัฒนาเรียบรอยแลวและใหศูนยอํานวยการ
ฯเขาไปรับผิดชอบดูแลจัดทําเปนศูนยเรียนรู
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- การปรับปรุงพิพิธภัณฑโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทอดพระเนตร
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล ตําบลนาใน อําเภอโพนสวรรค
จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ในการเสด็จพระราชดําเนินครั้งนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริ
แกหมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ เลขาธิการ กปร. วา”ใหสํานักงาน กปร.ประสานกรมศิลปากร กรมชลประทาน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาปรับปรุงพิพิธภัณฑที่จัดตั้งภายในโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจาก
พะราชดําริใหเหมาะสม และบริหารจัดการเพื่อใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป ไดเขามาใชประโยชนในพิพิธภัณฑ
ใหมากยิ่งขึ้น”
จังหวัดนครศรีธรรมราชไดมีคําสั่งคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนา
พื้น ที่ลุมน้ําปากพนังฯ ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการพิพิธภัณฑโครงการพัฒ นาพื้น ที่
ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนประธานคณะทํางาน
มีคณะทํางาน ๓๐ ทาน ซึ่ง คณะทํางานชุดนี้ไดมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มติที่
ประชุ ม เห็ น สมควรแต ง ตั้ ง คณะทํ า งานย อ ยเพื่ อ ช ว ยปฏิ บั ติ ง านให ค ณะทํ า งานชุ ด นี้ จํ า นวน ๓ คณะ
รางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานชุดยอย อยูระหวางรอทานผูวาฯ ลงนาม
(รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม)
- การพัฒนาแปลงทดสอบสาธิต
เปนการดําเนินงานสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพื่อพัฒ นาศูน ย
ศึกษาทุกศูนยเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ในสวนของศูนยศึกษาปากพนังซึ่งเปนศูนยสาขาของศูนยศึกษา
พิกุ ลทอง ได จัด ทําแปลงทดสอบสาธิต ในส วนโครงสรางพื้ น ฐานทั้ ง หมดได รับ งบประมาณสนั บสนุน จาก
สํานักงาน กปร. อยูระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จในเดือนกันยายนนี้
- ความกาวหนาการดําเนินงาน งบ กปร. ป ๒๕๕๙
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนาฝายวิชาการ ศูนยอํานวยการฯ
สรุปแผนงานงบประมาณสํานักงาน กปร. ประจําป พ.ศ ๒๕๕๙
สํานักงาน กปร. อนุมัตคิ รั้งที่ ๑
๑. งบบุคลากร (คาจางชั่วคราว) ไดรับจัดสรร ๕,๙๑๕,๒๓๑ บาท ผลการดําเนินงาน ๗๒%
สํานักงาน กปร. อนุมัติครั้งที่ ๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แผนงานอํานวยการและประสานการพัฒนา ไดรับจัดสรร ๖.๔ ลานบาท ความกาวหนา ๓๕ %
แผนงานพัฒนาแปลงทดสอบสาธิต ไดรับจัดสรร ๑๗.๙ ลานบาท ความกาวหนา ๓๙ %
แผนงานพัฒนาอาชีพ ไดรับจัดสรร ๔.๖๓ ลานบาท ความกาวหนา ๗๕ %
แผนงานพัฒนาสิ่งแวดลอม ไดรับจัดสรร ๑.๖๓ ลานบาท ความกาวหนา ๕๐ %
แผนงานแกไขปญหาไฟไหมปาพรุควนเคร็ง ไดรับจัดสรร ๑๐.๒๖ ลานบาท ความกาวหนา ๕๖ %

งบประมาณครั้ง ที่ ๓ ยัง ไมไ ดรับ เกี่ย วกับ แผนงานซอ มแซมพิ พิ ธภั ณ ฑ เฉลิม พระเกี ยรติ
จํานวน ๘.๙ ลานบาท และไดหักในสวนของงบประมาณที่ไมจําเปนเรงดวนออกไป ซึ่งอยูระหวางรออนุมัติ
แผนงานจากสํานักงาน กปร.
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นายรุจาธิตย สุชาโต
(ขอเสนอ)
เกี่ยวกับการปลูกพืชในแปลงทดสอบสาธิต โดยนําพืชที่ปลูกอยูแ ลวมาพัฒนาใหดียิ่งขึ้นหรือ
การนําพืชชนิดใหมที่มีราคาสูงมาทดลองปลูก เชนอินทผลัม โกโก การปลูกผักปลอดสารพิษ เปนตน
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
มติที่ประชุม

รับขอเสนอของนายรุจาธิตยฯ สามารถใชพื้นที่วางสามารถจัดพืชชนิดใหมลงไปได
รับทราบ และใหเรงรัดการดําเนินงานงบ กปร.ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ กรอบการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ กปร. ประจําป ๒๕๖๐
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
งบประมาณที่สํานักงาน กปร.ไดรับอนุมัติมาคืองบล่ําซําในภาพรวมปละประมาณ ๒,๓๐๐
ลานบาท
- การอนุมัติโครงการ สามารถขอโครงการที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีความ
จําเปนเรงดวนหรือไม ซึ่งสํานักงาน กปร.จะรวบรวมพิจารณาเปนครั้งๆ
- สํ า นั ก งาน กปร.จะดํ า เนิ น การอนุ มั ติ ง บประมาณเป น งวดๆ เนื่ อ งจากไม ส ามารถ
ดํ าเนิ น การอนุ มั ติ ที เดี ย วหมดได เพราะต อ งเตรี ย มงบประมาณเมื่ อ พระบรมวงศานุ ว งศ เสด็ จ ฯ และมี
พระราชดําริสําคัญตางๆ ที่ตองมีการใชงบประมาณ
- มอบคุ ณ เทอดศัก ดิ์ ฯ อธิบ ายเกี่ย วกั บ ภาพรวมข อมู ล ของโครงการที่ เสนอมา และถ า
คณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเพิ่มเติมโครงการใดขอใหเปนมติที่ประชุม
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต หัวหนาฝายวิชาการศูนยอํานวยการฯ
การของบประมาณจากสํ านั ก งาน กปร. ป ง บประมาณ ๒๕๖๐ ต อ งอยู ในเงื่อ นไขของ
สํานักงาน กปร. คือไมซ้ําซอนกับงบปกติ และตองมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินงานและมีพระราชดําริ
ชัดเจน
งบประมาณในป ๒๕๖๐ ที่รวบรวมถึงปจจุบัน มีทั้งหมด ๔ แผนคือ
๑. แผนงานอํานวยการและประสานการพัฒนา งบประมาณ ๓๓.๘๖ ลานบาท
๒. แผนงานพัฒนาอาชีพ งบประมาณ ๒.๑๒๓ ลานบาท
๓. แผนงานพัฒนาสิ่งแวดลอม งบประมาณ ๑.๖๓ ลานบาท
๔. แผนงานแกไขปญหาไฟไหมปาพรุควนเคร็ง งบประมาณ ๑๖.๗๓ ลานบาท
(รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม)
สวนงานอื่นๆ ยังมีประสานมาเพื่อจะจัดเขาในแผนงบประมาณ กปร. ป ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวน ซึ่งไมสามารถของบปกติได ขอใหคณะกรรมการพิจารณาในกรอบงบประมาณ
ซึ่งฝายเลขาฯ จะไดรวบรวมนําเสนอผานทานประธานที่ประชุม
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
พิจารณากิจกรรมที่เสนอในกรอบก อนที่ จะพิ จาณากิจกรรมที่ เสนอกิจกรรมเพิ่ มเติม โดย
โครงการตองมีความพรอมกอนที่จะนําเสนอกิจกรรม
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นายขจรชัย ฤทธิวงศ แทนเลขาธิการ กปร.
หลักเกณฑในการอนุมัติงบประมาณ ยึดแนวพระราชดําริใหม เชน ศูนยศึกษาฯ ขาว ไฟไหม
ปาพรุควนเคร็ง สวนที่เปนงานปกติ ทางสํานักงาน กปร.จะปรับลดหรือชะลอไวกอน โครงการพัฒนาแหลง
น้ําบาดาลที่ ขอมา ๓ ตัว อยากให ทางจัง หวัดชว ยพิ จารณาเรง รัดหรือใหค วามสําคั ญ เรง ดวนกอ นที่ จะขอ
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กปร.
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีฯ
มีการของบประมาณจังหวัดป ๒๕๕๙ เกี่ยวกับนวัตกรรมโรงสีขาวคือเครื่องสีขาว เกิดปญหา
ของเครื่องที่ตองใชไฟ ๓ เฟส ไมสามารถใชได เนื่องจากขาดองคความรูทางดานนี้
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
เกี่ยวกับน้ําบาดาลไดประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ําบาดาลแลวแตแผนในป ๒๕๖๐ ไมมีที่ปา
ระกํา มีพระราชดําริใหขับเคลื่อนใหได ในปนี้เนื่องจากฝนแลงไมสามารถทําการเพาะปลูกขาวได แตในจุด
กอสรางที่ขอมา ๓ จุดอาจพิจารณาขอจากสํานักงาน กปร. จํานวน ๒ จุด เพื่อเปนตัวนํารองในพื้นที่ ๔๐๐ ไร
ของปาระกําตองการแหลงน้ําบาดาลที่จําเปนจํานวน ๑ จุดกอนเพื่อทําการเพาะปลูกขาว
นายขจรชัย ฤทธิวงศ แทนเลขาธิการ กปร.
นาจะสอดคลองกับพระราชดําริที่ปาระกําจํานวน ๑ จุดกอน
นายวิชาญ เศรษฐพงศ แทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีฯ
หัวขอกลไกการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของการประสานงานสงเสริมอาชีพและรายไดพื้นที่ลุม
น้ําปากพนังหนวยงานรับผิดชอบคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมกับมูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝงแหง
เอเชีย อยากทราบวากลไกนี้มีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมดวยหรือไม
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
เพิ่มเติม
กิจกรรมกลไกการมีสวนรวม ทางศูน ยอํานวยการฯ เปน หวงในพื้น ที่ที่ เคยเป นบ อกุง ราง
ซึ่ง กําลังหาวิธีการโดยจะสงเสริมการเลี้ยงปูทะเล ในขั้นทดลองกอนวาจะเปนไปไดหรือไมในเชิง เศรษฐกิจ
ไดเริ่มดําเนินการแลวจํานวน ๒ รายในป ๒๕๕๙ และจะดําเนินการตอเนื่องในป ๒๕๖๐
นายพิทักษ บริพิศ นายอําเภอชะอวด
สอบถามศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ เกี่ยวกับการปลอยพันธุสัตวน้ํา จํานวนกุง
ที่ปลอย ๑๐ อําเภอนั้นนอยไป สามารถผลิตเพิ่มอีกไดหรือไม เนื่องจากภัยแลงสัตวน้ําตายจํานวนเยอะมาก
นายธนาวุฒิ กุลรัตนชนก ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
กรมประมงมีงบประมาณจํานวน ลานกวาบาท ผลิตไดจํานวน ๕ ลานตัว งบประมาณของ
สํานักงาน กปร.ปนี้ได ๔ แสนคิดวาคอยๆ เพิ่มขึ้นปละแสนจะดีกวา
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
เพิ่มเติม
ในกรอบที่สํานักงาน กปร.พิจารณาในเรื่องนี้ มีงบในแผนปกติรองรับอยูแลวประมาณ ๑ ลาน
แตขอเพิ่มเติม ๕ แสน
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
จัดสรรพันธุสัตวน้ําใหพื้นที่ชะอวดดวย เนื่องจากเปนพื้นที่ใหญ
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มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนในกรอบที่เสนอ

นางสวรักษ คณะทอง แทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีฯ
ผูแทนกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๔ แนะนําเกี่ยวกับแหลงน้ําบาดาล
พันตรีจักรภทร นนทฤทธิ์ แทน ผอ.กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ ๔
ลวงหนา

แนะนําเกี่ยวกับแหลงน้ํา นพค.จะมีเครื่องมือสนับสนุนในการเจาะน้ําบาดาล โดยตองทําแผน

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
นําเสนองบประมาณนอกกรอบ
นางหัทยา ลิ่มวงศ แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดนครศรีฯ
นําเสนอนอกกรอบ ปญ หาคือในโซนลุมน้ําปากพนังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองปากพนังตอนนี้หลุมฝงกลบเต็มพื้นที่แลว ในป ๒๕๖๐ ไดนําเสนอศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเขาสูแผนพัฒนา
จังหวัดแลวแตไมผาน จึงขอนําเสนอในกรอบนี้ งบประมาณ ๓๕ ลานบาท
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
โครงการที่จะเสนอของบประมาณตองเปนแนวพระราชดําริ สวนเรื่องกําจัดขยะเปนงบปกติ
ควรเปนบทบาทของทองถิ่น
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
มีความเห็นสอดคลองกับทานประธาน
นายสิทธิชัย เผาพันธุ นายอําเภอหัวไทร
การขอโครงการเพิ่มเติมทางอําเภอขอโครงการไดหรือไม
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
การเสนอโครงการไมเกินตนเดือนกันยายนเพื่อจะไดสรุปเสนอทานนายกประมาณตนเดือน
ตุลาคม หากทางอําเภอจะเสนอใหเสนอประเด็นที่เกี่ยวของการพัฒนาอาชีพ
นายนิพนธ สุขสะอาด แทน เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เสนอกิจกรรมที่จัดทําแผนไวแลวในแปลงเรียนรู คือการปลูกมะพราว ทั้งมะพราวใหญและ
มะพราวออน เนื่องจากราคาสูง เปนที่สนใจและตลาดตางประเทศรับไมอั้น ขณะนี้พื้นที่มะพราวจะรุกพื้นที่
ปาลมและนาขาว สามารถปลูกในบอกุงรางไดเลยโดยการปรับยกพื้นที่
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
เห็นดวยในการเพิ่มการปลูกมะพราวในแปลง แตตองศึกษาวิธีการปลูกใหถูกตอง และเนน
กิจกรรมที่มีพระราชดําริแลวยังไมไดดําเนินการหรือดําเนินการไมแลวเสร็จ
นายชูชาติ รักจิตร ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ
เรื่องไฟ ๓ เฟส ขอใหที่ประชุมอนุมัติในหลักการ สวนวงเงินจะปรับอีกครั้ง แตตองศึกษาใน
รายละเอียดใหชัดเจนกอน
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนงานโครงการตามที่เสนอและอนุมัติในหลักการแผนงานที่ขอเพิ่มเติม
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ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณมีโครงการ
สงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัตคิ รบ ๗๐ ป
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ใหสํารวจเกษตรกรที่ตองการเทิดพระเกียรติไมนอยกวา ๘๐ ราย หากหนวยใดมี
กลุมที่ตองการเพิ่มเติมก็สามารถแจงมาได
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการ
ใหเสนอโครงการไมเกินวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีเรื่องมะพราว ไฟ ๓ เฟส และเรื่องที่จะ
เพิ่มเติมใหอนุมัติในหลักการไปกอน
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

(นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต)
ผูจดรายงานการประชุม
ผูชวยเลขานุการ

