
บันทึกขอตกลงความรวมมือ  
(Memorandum  Of  Understanding  :  MOU)

เรื่อง  
บริหารจัดการน้ําเชิงนิเวศแบบบูรณาการ  ๓  ลุมน้ํา  

 ลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง  ลุมน้ํายอยคลองทาดี  และลุมน้ําตาป



องคกรตางๆ มีความเห็นรวมกันที่จะรวมบริหาร
จัดการน้ําเชิงนิเวศแบบบูรณาการทั้ง  ๓  ลุมน้ํา  
คือ    ลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง  ลุมน้ํายอยคลองทาดี  
และลุมน้ําตาป  ซึ่งเปนลุมน้ําที่มีแหลงกําเนิดเดียวกัน  
คือ  เทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช  เพื่อใหลุมน้ํา
ทั้ง ๓  เปนลุมน้ําที่สมบูรณ สามารถหลอเลี้ยงทุกชีวิต
ในลุมน้ําอยางยั่งยืนตลอดไป 



บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้น  ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต  (เอส. เทค)  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ระหวางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎรธานี นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ผูแทนเครือขาย
ภาคประชาคมลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง  ผูแทนเครือขายภาค
ประชาคมลุมน้ํายอยคลองทาดี  ผูแทนเครือขายภาคประชาคม
ลุมน้ําตาป ผูแทนองคกร  GIZ  ผูแทนองคกร  IUCN ผูแทน
มูลนิธิไทยรักษปา เปนการเบื้องตน



บันทึกขอตกลงฉบับนี้ มีสาระสําคัญ  ดังนี้
๑.  รวมกันดูแลรักษาปาตนน้ํา ซึ่งเปนแหลงกําเนิดของลุมน้ํา

ทั้ง ๓ ใหคงความอุดมสมบูรณ อยางยั่งยืนตลอดไป
๒.  รวมกันสงเสริมการจัดการความรู จัดระบบฐานขอมูล 

องคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของทองถิ่นและชุมชนทั้ง  ๓  
ลุมน้ํา ในการบริหารจัดการน้ําเชิงนิเวศแบบบูรณาการ

๓.  รวมกันจัดทําแผนแมบทและผลักดันกองทุนแทนคุณ
ระบบนิเวศที่มาจากความรวมมือของผูมีสวนได         
สวนเสียทุกภาคีภาคสวนในพื้นที่แตละลุมน้ํา เพื่อเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําทั้ง  ๓  ลุมน้ํา



๔.  รวมผลักดันการนําแผนและมาตรการบริหารจัดการน้ํา
เชิงนิเวศแบบบูรณาการสูการปฏิบัติ    อยางเปนรูปธรรม

๕. รวมติดตามประเมินผลโดยความรวมมือของทุกภาคสวน
๖. รวมสนับสนุนและเสนอแนวทางพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

การบริหารจัดการน้ําเชิงนิเวศแบบบูรณาการ  โดยให
ผูมีสวนไดสวนเสียในระดับพื้นที่เปนกลไกหลักเพื่อใหลุมน้ํา
ทั้ง  ๓  ลุมน้ํา สมดุลและยั่งยืน  เปนสายน้ําแหงชีวิตสืบไป
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เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําทั้ง  ๓  ลุมน้ํา



๔.  รวมผลักดันการนําแผนและมาตรการบริหารจัดการน้ํา
เชิงนิเวศแบบบูรณาการสูการปฏิบัติ    อยางเปนรูปธรรม

๕. รวมติดตามประเมินผลโดยความรวมมือของทุกภาคสวน
๖. รวมสนับสนุนและเสนอแนวทางพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

การบริหารจัดการน้ําเชิงนิเวศแบบบูรณาการ  โดยให
ผูมีสวนไดสวนเสียในระดับพื้นที่เปนกลไกหลักเพื่อใหลุมน้ํา
ทั้ง  ๓  ลุมน้ํา สมดุลและยั่งยืน  เปนสายน้ําแหงชีวิตสืบไป



บันทึกขอตกลงความรวมมือ  
(Memorandum  Of  Understanding  :  MOU)

เรื่อง  
บริหารจัดการน้ําเชิงนิเวศแบบบูรณาการ  ๓  ลุมน้ํา  

 ลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง  ลุมน้ํายอยคลองทาดี  และลุมน้ําตาป



องคกรตางๆ มีความเห็นรวมกันที่จะรวมบริหาร
จัดการน้ําเชิงนิเวศแบบบูรณาการทั้ง  ๓  ลุมน้ํา  
คือ    ลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง  ลุมน้ํายอยคลองทาดี  
และลุมน้ําตาป  ซึ่งเปนลุมน้ําที่มีแหลงกําเนิดเดียวกัน  
คือ  เทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช  เพื่อใหลุมน้ํา
ทั้ง ๓  เปนลุมน้ําที่สมบูรณ สามารถหลอเลี้ยงทุกชีวิต
ในลุมน้ําอยางยั่งยืนตลอดไป 



บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้น  ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต  (เอส. เทค)  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ระหวางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎรธานี นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ผูแทนเครือขาย
ภาคประชาคมลุมน้ําสาขาแมน้ําตรัง  ผูแทนเครือขายภาค
ประชาคมลุมน้ํายอยคลองทาดี  ผูแทนเครือขายภาคประชาคม
ลุมน้ําตาป ผูแทนองคกร  GIZ  ผูแทนองคกร  IUCN ผูแทน
มูลนิธิไทยรักษปา เปนการเบื้องตน



บันทึกขอตกลงฉบับนี้ มีสาระสําคัญ  ดังนี้
๑.  รวมกันดูแลรักษาปาตนน้ํา ซึ่งเปนแหลงกําเนิดของลุมน้ํา

ทั้ง ๓ ใหคงความอุดมสมบูรณ อยางยั่งยืนตลอดไป
๒.  รวมกันสงเสริมการจัดการความรู จัดระบบฐานขอมูล 

องคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของทองถิ่นและชุมชนทั้ง  ๓  
ลุมน้ํา ในการบริหารจัดการน้ําเชิงนิเวศแบบบูรณาการ

๓.  รวมกันจัดทําแผนแมบทและผลักดันกองทุนแทนคุณ
ระบบนิเวศที่มาจากความรวมมือของผูมีสวนได         
สวนเสียทุกภาคีภาคสวนในพื้นที่แตละลุมน้ํา เพื่อเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําทั้ง  ๓  ลุมน้ํา



๔.  รวมผลักดันการนําแผนและมาตรการบริหารจัดการน้ํา
เชิงนิเวศแบบบูรณาการสูการปฏิบัติ    อยางเปนรูปธรรม

๕. รวมติดตามประเมินผลโดยความรวมมือของทุกภาคสวน
๖. รวมสนับสนุนและเสนอแนวทางพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

การบริหารจัดการน้ําเชิงนิเวศแบบบูรณาการ  โดยให
ผูมีสวนไดสวนเสียในระดับพื้นที่เปนกลไกหลักเพื่อใหลุมน้ํา
ทั้ง  ๓  ลุมน้ํา สมดุลและยั่งยืน  เปนสายน้ําแหงชีวิตสืบไป


