รายงานการประชุมคณะทางาน
โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Asian Cities Climate Change Resilience Network- ACCCRN)
วันจันทร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐น.
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้เข้าร่วม ๒๐ คน
๑. นายสมพร สิริโปราณานนท์
๒. นายสันติ จันทโณ
๓. นายสมภพ วิสุทธิศิริ
๔. นายสมโชติ พุทธชาติ
๕. นายมนัส ศิริรัตน์
๖. นายธนาวรรธ พันธุ์ชนะ
๗. นายสุจิตร คงจันทร์
๘. นางเบญจมาศ นาคหลง
๙. นางพิชยา แก้วขาว
๑๐. นายชาคริต โภชะเรือง
๑๑. นายชัยวุฒิ เกิดชื่น
๑๒. นายสมพร เหมืองทอง
๑๓. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
๑๔. นายจามีกร มะลิซ้อน
๑๕. ว่าที่ ร.ต. พร้อมศักดิ์ จิตจา
๑๖. นางสาวนิรมล กวมทรัพย์
๑๗. นางสาวสาวิกา วรรณพงค์
๑๘. นางสุวรรณี เกิดชื่น
๑๙. นายอภิชาติ คัญทะชา
๒๐. นางสาวศรีลักษณ์ อนุตรฤกษ์วงศ์

หอการค้าจังหวัดสงขลา /ประธานคณะทางาน
เทศบาลนครหาดใหญ่ /รองประธานคณะทางาน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก/ คณะทางาน
สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๘/ คณะทางาน
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา/คณะทางาน
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา/คณะทางาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา/คณะทางาน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒/คณะทางาน
มูลนิธิชุมชนไท/คณะทางาน
มูลนิธิชุมชนสงขลา/ คณะทางาน
คลื่นความคิด 101.0 MHz/คณะทางาน
เทศบาลนครหาดใหญ่/คณะทางาน
สภาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา/คณะทางาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่
โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่
โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่
คลื่นความคิด 101.0 MHz
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

สรุปการประชุม
วาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบ
๑. กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเมือง เลื่อนจากวันที่ ๒๑ – ๒๓ พ.ค. ๕๗ เป็นวันที่ ๑๑ –๑๓ มิ.ย. ๕๗
๒. กิจกรรม “การประกวด International Climate Adaptation Business Challenge” ความยาวไม่เกิน
๔ หน้า สามารถส่งได้ทั้งในนามบุคคล และกลุ่ม มอบหมาย ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
๓. กิจกรรม “ประกวดโครงการสื่อสร้างสรรค์” โดย ACCCRN
๔. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Shared Learning Dialogue –SLD) โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ผังชุมชนฯ วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ Sky park Hotel
๕. กาหนดส่ง (ร่าง) รายงานความก้าวหน้า งวดที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๗
๖. กาหนดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์ งวดที่ ๓ ในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๗
๗. กาหนดเพิ่มเติมรายละเอียด Milestone ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ในวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์
เรียนรู้เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่
วาระที่ ๒ นาเสนอความก้าวหน้า ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในการรับมือกับอุทกภัย
เมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
 นาเสนอแผนการดาเนินงานโดย ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
 หลั งจากได้รั บ เงิน สนับ สนุน งวดที่ ๑ และคาสั่งแต่งตั้งลงนามเป็นที่เรียบร้อย จะจัดประชุม
คณะทางาน โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจฯ
 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา
๒. โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนฯ
 จัดทาบอร์ดนิทรรศการ 2 ชุด (คูเต่า, หาดใหญ่ใน) เพื่อนาเสนอและประชาสัมพันธ์ แทนการ
นาเสนอด้วยโปรแกรม Power point
- คูเต่า : โรงน้าชุมชน -> ระดมทุน โดยการลงหุ้น เบื้องต้นใช้วิธีการหยอดเหรียญ ราคาถูก,
โรงอบสมุนไพร -> เปิดบริการทุกวัน ช่วงแรก ทดลองให้ ใชบริการฟรีก่อน, กลุ่มประมง
พื้นบ้าน -> ให้สมาชิกสามารถกู้เงินเพื่อลงทุนในอุปกรณ์การประมง ไม่มีดอกเบี้ย แต่ต้อง
เป็นไปตามเงื่นไขของกลุ่ม, กลุ่มเกษตรอินทรีย์ -> เปิดร้าน “คูเต่า เพลส” เพื่อจาหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สมาชิกปลูกเอง มีบรรจุภัณฑ์ เฉพาะเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มฯ
- หาดใหญ่ใน : ครัวเรือนสีเขียว -> เพื่อเป็นต้นแบบให้คนเมือง ในการทาเกษตรอินทรีย์ เพื่อ
บริโภค และจาหน่าย , แหล่งเรียนรู้ฯ -> สวนผักคนเมือง, ปุ๋ยจากไส้เดือน, พลังงานทดแทน
๓. โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ในระยะ
ยาว
 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมรับมือกับอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
- ประสานพื้นที่เป้าหมาย : ทม.คลองแห -> ชุมชนหนองนายขุ้ย ได้ผู้ประสานงานพื้นที่แล้ว ,
ทม.ควนลัง -> จัดประชุมคณะทางาน ร่วมกับบัณฑิตอาสารุ่นที่ ๑๐ เตรียมจัดทาแผนที่









ชุมชน , ทน.หาดใหญ่ (ชุมชนจันทร์ประทีป, จันทร์วิโรจน์, จัน ทร์นิเวศน์ ,รัตนวิบูล):ประชุม
ทีมผู้บริหารแล้ว เตรียมลงพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 การประเมินสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
- NWP-QPE/QPF : ดาเนินการโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบและประเมินปริมาณน้าฝน
ล่าช้าในขั้นตอนการจัดซ้อจัดจ้าง แต่สามารถเร่งให้ทันตามแผนได้
- HEC-RAS, IFAS : ดาเนินการโดยกรมชลประทาน ตรวจสอบและประเมินปริมาณน้าท่า ใช้
สถานี X90 (บางศาลา) เป็นหลัก โดยใช้โปรแกรม HEC-RAS ในการพยากรณ์ว่าท่วมจุด
ใดบ้าง ความสูงเท่าไร แล้วใช้โปรแกรม IFAS ประเมินว่าท่วมหรือไม่?
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาแบบจาลองสถานการร์การพัฒนาเมืองฯ
- ประเมินผลการดาเนินงาน ได้ประมาณ ๗๐ % ปรับปรุงเนื้อหา การขยายตัวของเมือง
เพื่อให้อัพเดทตลอดเวลา และลงพื้นที่ ต.น้าน้อย เพื่อดูโครงการเกิดใหม่
- กาหนดสรุปผลการดาเนินงาน ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ เม.ย. ๕๗ เวลา ๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ มทร.
ศรีวิชัย
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ
- หลักสูตรท้องถิ่น: ต้นน้า (ปริก) เตรียมจัดค่ายเรียนรู้ภัยพิบัติฯ คาดว่าจะจัดที่สวนสาธารณะ,
กลางน้า(รร.ญว.๒) เป็นต้นแบบหลักสูตรท้องถิ่น พร้อมด้วยโรงเรียนเทศบาล ๒,๕ และ๖,
ปลายน้า (รร.คูเต่า) จะนานักเรียน มาเรียนรู้การทางานจากคณะทางานคูเต่า
- ฐานข้อมูล Google map: อยู่ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล และจัดตั้งคณะทางาน
- สื่อประชาสัมพันธ์:
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ
- จัดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ (27 มี.ค. 57) เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประด็น สถานการณ์ต่ าง ๆ เสนอว่าควรลงรายละเอียดระดับซอย/ถนน และได้ แต่งตั้ ง
คณะทางาน ๑๓ ท่าน
- เป้าหมาย เพื่อออกเป็นข้อตกลงร่วม ธรรมนูญ หรือเทศบัญญัติ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
นัดประชุมครั้งต่อไป วันอังคาร ที่ ๖ พ.ค. ๕๗

