คําสั่ง คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลมุ น้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่ 1 /2549
เรื่อง ปรับปรุงองคประกอบและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานกองอํานวยการ
โครงการพัฒนาพื้นทีล่ มุ น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
*****************************
ตามที่ไดมีคําสั่งคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ที่ 3/2548 ลงวั นที่ 14 มีนาคม 2548 เรื่อง แตง ตั้งคณะทํางานกองอํานวยการ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อทําหนาที่อํานวยการควบคุม กํากับดูแล
ประสานงาน และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปตามแนวพระราชดํ า ริ และบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง อาศัยอํานาจตามความในขอ 4.2 (6) ของคําสั่ง
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ 14/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน
จึ ง ขอยกเลิ ก คํ า สั่ ง คณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ ที่ 3/2546 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2548 และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานกอง
อํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ แทน โดยมีองคประกอบ
และอํานาจหนาที่ ดังนี้
องคประกอบ
1. คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษากองอํ า นวยการโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประกอบดวย
1.1 ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการ
1.2 ผูแทนกองทัพภาคที่ 4
คณะกรรมการ
1.3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
คณะกรรมการ
1.4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะกรรมการ
1.5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการ
1.6 คณบดีคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คณะกรรมการ
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
1.7 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
1.8 นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง

-21.9 นายสมศักดิ์ บรมธนรัตน ทีป่ รึกษากรมชลประทาน
คณะกรรมการ
ดานบริหารและดําเนินงานกองอํานวยการโครงการพัฒนา
พืน้ ที่ลุมน้ําปากพนัง
1.10 นายประยงค รณรงค ปราชญชาวบานจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการ
2. คณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประกอบดวย
2.1 รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการ
(งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
รองประธานคณะกรรมการ
2.2 ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.3 หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองประธานคณะกรรมการ
2.4 ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15
รองประธานคณะกรรมการ
2.5 นายแพทยสาธารสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการ
2.6 เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการ
2.7 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัด นศ.
คณะกรรมการ
2.8 ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด นศ.
คณะกรรมการ
2.9 ผูอํานวยการเขตพื้นทีก่ ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
คณะกรรมการ
2.10 ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 5
คณะกรรมการ
2.11 ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา ม.วลัยลักษณ
คณะกรรมการ
2.12 นายอําเภอในเขตพัฒนาพืน้ ที่ลุมน้าํ ปากพนัง
คณะกรรมการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.13 หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สนจ.นศ.
คณะกรรมการ
2.14 ผูแทนภาคประชาชน อําเภอตางๆ ในเขตพัฒนาพื้นที่
คณะกรรมการ
ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.15 ผูอํานวยการกองอํานวยการโครงการพัฒนาพืน้ ที่ลมุ น้าํ
คณะกรรมการและ
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เลขานุการ
2.16 หัวหนากลุมศึกษาวิจัยและสารสนเทศกองอํานวยการ
คณะกรรมการและ
โครงการพัฒนาพืน้ ที่ลมุ น้าํ ปากพนัง
ผูชวยเลขานุการ
2.17 เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน สนจ.นศ.
คณะกรรมการและ
ที่ไดรับมอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ
2.18 หัวหนากลุมปฏิบัติการและขยายผลแบบมีสวนรวม
คณะกรรมการและ
กองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ฯ
ผูชวยเลขานุการ

-3อํานาจหนาที่
1. จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร แผนปฏิ บั ติ ง าน และแผนการใช ง บประมาณ รวมทั้ ง
ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําฯ ของหนวยงานตางๆ ใหสอดคลองกับแนวพระราชดําริและแนวทารง
การพัฒนาในแผนแมบทโครงการฯ ตลอดจนประสานแผนการดําเนินของโครงการฯ เขาสูระบบการพัฒนาปกติ
2. อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน และประสานการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในแผนแมบท
3. ใหคําแนะนํา ปรึกษา แกไขปญหาอุปสรรค และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานใหคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทราบ
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดในการดําเนินงานโครงพัฒนาพื้นที่ลุมฯ ตามที่คณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นทีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มอบหมาย
3. คณะทํางานกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ ประกอบดวย
3.1. คณะทํางานดานพัฒนาอาชีพภาคเกษตรกรรม
3.1.1. เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหนาคณะทํางาน
3.1.2. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองหัวหนาคณะทํางาน
3.1.3. ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองหัวหนาคณะทํางาน
3.1.4. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือผูแทน คณะทํางาน
3.1.5. หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
คณะทํางาน
หรือผูแทน
3.1.6. สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือผูแทน
คณะทํางาน
3.1.7. หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ นครศรีธรรมราช คณะทํางาน
หรือผูแทน
คณะทํางาน
3.1.8. ผอ.ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต
นครศรีธรรมราช หรือผูแทน
3.1.9. ผอ.การศูนยวิจัยขาว นครศรีธรรมราช หรือผูแทน คณะทํางาน
3.1.10. ผอ.ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ คณะทํางาน
หรือผูแทน
3.1.11. ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวแพทยภาคใต
คณะทํางาน
หรือผูแทน
3.1.12. หน.ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี นศ.
คณะทํางาน
หรือผูแทน

-43.1.13. อาจารยพรชัย ศิริสาธิตกิจ
คณะทํางาน
ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
3.1.14. หัวนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
คณะทํางานและ
สนง.เกษตรจังหวัด นศ.
เลขานุการ
3.1.15. หัวหนาฝายแผนพัฒนาการเกษตร
คณะทํางานและ
สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัด นศ.
ผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่
1. ดําเนินการจัดวางโครงการและจัดทําแผนพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพภาค
เกษตรกรรม ของราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่วางไว
3. ประสานและติ ด ตามการดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
4. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานดานพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคเกษตรใน
พื้นที่โครงการใหคณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ทราบ
5. ปฏิบัติห นาที่อื่น ใดในการดํา เนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา ปากพนัง ฯ ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ มอบหมาย
3.2. คณะทํ า งานด า นพั ฒ นาอาชี พ ภาคนอกเกษตรกรรม สั ง คม และ
คุณภาพชีวิต ประกอบดวย
3.2.1. พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหนาคณะทํางาน
3.2.2. พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองหัวหนาคณะทํางาน
3.2.3. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะทํางาน
3.2.4. แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะทํางาน
3.2.5. ผอ.ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จว.นศ. หรือผูแทน
คณะทํางาน
3.2.6. หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
คณะทํางาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัด นศ.
3.2.7. หัวหนากลุมพัฒนาสังคม สนง.พม.นศ.
คณะทํางาน
3.2.8. หัวหนางานแผนงานโครงการ กศน.จว.นศ.
คณะทํางาน
3.2.9. ผูแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
คณะทํางาน
การเกษตร จว.นศ.
3.2.10. ดร.ณรงค บุญสวยขวัญ ม.วลัยลักษณ คณะทํางาน
3.2.11. นพ.วิเชียร ชูเสมอ ม.วลัยลักษณ
คณะทํางาน

-53.2.12. ผศ.ปญญา เลิศไกร ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
3.2.13. หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนา
สนง.พัฒนาชุมชน จว.นศ.
3.2.14. นักวิชาการพัฒนาชุมชน
สนง.พัฒนาชุมชน จว.นศ.

คณะทํางาน
คณะทํางานและ
เลขานุการ
คณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
1. ดําเนินการจัดวางโครงการและจัดทําแผนพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพภาค
นอกเกษตรกรรม ดานสังคม และดานคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่วางไว
3. ประสานและติ ด ตามการดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
4. รายงานความก า วหน า ผลการดํ า เนิ น งานด า นพั ฒ นาและส ง เสริ ม อาชี พ ภาค
เกษตรกรรมในพื้นที่โครงการใหคณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ทราบ
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ มอบหมาย
3.3

คณะทํางานดานพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประกอบดวย
3.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จว.นศ.
3.3.2 โยธาธิการและผังเมือง จว.นศ.
3.3.3 ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง นศ.
หรือผูแทน
3.3.4 หน.สนง.การขนสงทางน้ําที่ 4 นศ. หรือผูแทน
3.3.5 ผศ.ประสาท มีแตม ม.สงขลานครินทร
3.3.6 ผอ.กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัด นศ.
3.3.7 หน.กลุมงานวิชาการ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5
3.3.8 ผอ.สวนปฏิบัติการและควบคุมไฟปา
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5
3.3.9 หัวหนากลุมงานทรัพยากรธรรมชาติ
สนง.ทสจ.นศ.

หัวหนาคณะทํางาน
รองหัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

-63.3.10 หัวหนากลุมงานทรัพยากรน้ํา สนง.ทสจ.นศ.
3.3.11 ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลเมืองปากพนัง
3.3.12 หน.สํานักงานอนุกรรมการลุมน้ําภาคใต
ฝงตะวันออกสวนที่ 2 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
3.3.13 หัวหนากลุมงานสิ่งแวดลอม สนง.ทสจ.นศ.

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและ
เลขานุการ
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ

3.3.14 นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง
หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5
อํานาจหนาที่
1. จัดวางโครงการและจัดทําแผนแกไขและพัฒนาสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไว
3. ประสาน ดูแล และติดตามการดําเนินงานแกไขปญหาและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
4. จัดทํารายงานความกาวหนา การแกไขปญหา และพัฒนาสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปน
ขอมูลเสนอใหสวนที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง และเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ทราบ
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ มอบหมาย
3.4 คณะทํางานดานประชาสัมพันธ ประกอบดวย
3.4.1 ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.4.2 ผูอํานวยการ สวท.นครศรีธรรมราช
3.4.3 ผูอํานวยการ สวท. ทุงสง
3.4.4 ผูอํานวยการ สทท.11 นครศรีธรรมราช
3.4.5 นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.4.6 หัวหนาสถานีวิทยา อสมท.นครศรีธรรมราช
3.4.7 เลขานุการพันธมิตรวิทยาภาคประชาชน นศ.
3.4.8 ประธานชมรมผูสื่อขาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.4.9 นายเชารัตน รักษาพล (ครูเชาว เขาทะลุ)

หัวหนาคณะทํางาน
รองหัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

-73.4.10
3.4.11
3.4.12
3.4.13
3.4.14
3.4.15
3.4.16

นายประพันธ สุวรรณ (รายการเพื่อบานเพื่อเมือง)
นายชลอ เอี่ยมสุทธิ์ ประธานชมรมหอกระจายขาว
นายประโชติ ศิริวัฒน (รายการ 7 วันทันขาว)
นายจักกฤษณ สุขคง (รายการเมืองนครกอนเที่ยง)
นางนุชจรี แรกรุน (ปาจอยฝอยขาว)
จนท.สนง.ประชาสัมพันธจังหวัด นศ.ทุกคน
นายพรชัย โชติวรรณ
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 นศ.
3.4.17 นางอไรวรรณ ทองแกว
สนง.ประชาสัมพันธจังหวัด นศ.

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและ
เลขานุการ
คณะทํางานและ
ผูชายเลขานุการ

อํานาจหนาที่
1. กําหนดแนวทางและรับผิดชอบในการดําเนิน งานประชาสัมพัน ธ และปฏิ บัติก าร
จิตวิทยาตอกลุมเปาหมายตางๆ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. ดําเนินการจัดวางโครงการ และจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ พรอมทั้งดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว
3. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธในพื้นที่โครงการใหคณะ
กรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ทราบ
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ มอบหมาย
3.5 คณะทํางานดานติดตามและประเมินผล ประกอบดวย
3.5.1 หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหนาคณะทํางาน
สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองหัวหนาคณะทํางาน
3.5.2 หัวหนาฝายประสานราชการและบริหารงานทั่วไป คณะทํางาน
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด นศ.
3.5.3 หัวหนากลุมงานแผนงานและขอมูล
คณะทํางาน
สนง.พัฒนาชุมชน จว.นศ.
3.5.4 หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน
สํานักงานจังหวัด นศ.
3.5.5 หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน
สํานักงานจังหวัด นศ.
3.5.6 ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
คณะทํางาน
ลุมน้ําปากพนังตอนลาง

-83.5.7 ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
ลุมน้ําปากพนังตอนบน
3.5.8 หัวหนากลุมงานสิ่งแวดลอม ทสจ.นศ.
3.5.9 หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัด นศ.
3.5.10 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
กลุมงานยุทธศาสตรฯ ที่ไดรับมอบหมาย

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและ
เลขานุการ
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
1. ดําเนินการจัดวางโครงการและจัดทําแผนงานดานติดตามและประเมินผล พรอมทั้ง
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไว
2. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค แนวทางในการปรับปรุงแกไข
ในพื้นที่โครงการใหคณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ทราบ
3. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ใดในการดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ฯ ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

(นายวิชม ทองสงค)
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานอนุกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่
ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

