
 

 

 

คําสั่ง คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนงั 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ที่  1 /2549 
เรื่อง  ปรับปรุงองคประกอบและแตงต้ังคณะกรรมการบรหิารและคณะทํางานกองอํานวยการ 

 โครงการพฒันาพ้ืนทีลุ่มน้ําปากพนงั อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
***************************** 

 

ตามที่ไดมีคําส่ังคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง  อันเนื่อง   

มาจากพระราชดําริ  ที่  3/2548  ลงวันที่  14  มีนาคม  2548   เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานกองอํานวยการ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อทําหนาที่อํานวยการควบคุม  กํากับดูแล

ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ใหการดําเนินงานเปนไปตามแนวพระราชดําริ และบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว นั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง อาศัยอํานาจตามความในขอ 4.2 (6) ของคําส่ัง

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ 14/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน   

จึงขอยกเลิกคําส่ังคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง  อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ที่   3/2546  ลงวันที่  14  มีนาคม  2548  และแตงต้ังคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานกอง

อํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง     อันเนื่องมาจากพระราชดําริ     แทน    โดยมีองคประกอบ  

และอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

 

องคประกอบ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษากองอํานวยการโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง                 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ประกอบดวย 
1.1  ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการ 

1.2  ผูแทนกองทพัภาคที ่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 

1.8  นายกเทศมนตรีเมืองปากพนงั คณะกรรมการ 
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1.9    นายสมศักด์ิ   บรมธนรัตน ทีป่รึกษากรมชลประทาน คณะกรรมการ 

         ดานบริหารและดําเนนิงานกองอํานวยการโครงการพัฒนา 

         พืน้ที่ลุมน้ําปากพนัง 

1.10  นายประยงค   รณรงค ปราชญชาวบานจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะกรรมการ 

 
2.  คณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง                      

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประกอบดวย 
2.1 รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการ 

(งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 

2.2 ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธานคณะกรรมการ 

2.3 หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธานคณะกรรมการ 

2.4 ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15 รองประธานคณะกรรมการ 

2.5 นายแพทยสาธารสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการ 

2.6 เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการ 

2.7 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจงัหวัด นศ. คณะกรรมการ 

2.8 ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด นศ. คณะกรรมการ 

2.9 ผูอํานวยการเขตพื้นทีก่ารศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3 คณะกรรมการ 

2.10 ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ที่อนุรักษที่ 5 คณะกรรมการ 

2.11 ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา ม.วลัยลักษณ คณะกรรมการ 

2.12 นายอําเภอในเขตพัฒนาพืน้ที่ลุมน้าํปากพนัง  คณะกรรมการ 

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.13 หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สนจ.นศ. คณะกรรมการ 

2.14 ผูแทนภาคประชาชน อําเภอตางๆ ในเขตพัฒนาพื้นที ่ คณะกรรมการ 

ลุมน้ําปากพนงั อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.15 ผูอํานวยการกองอํานวยการโครงการพฒันาพ้ืนที่ลุมน้าํ คณะกรรมการและ 

ปากพนงั อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เลขานุการ 

2.16 หัวหนากลุมศึกษาวิจัยและสารสนเทศกองอํานวยการ คณะกรรมการและ 

โครงการพฒันาพืน้ที่ลุมน้าํปากพนงั ผูชวยเลขานุการ 

2.17 เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน สนจ.นศ. คณะกรรมการและ 

ที่ไดรับมอบหมาย ผูชวยเลขานุการ 

2.18 หัวหนากลุมปฏิบัติการและขยายผลแบบมีสวนรวม คณะกรรมการและ 

กองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนงั ฯ ผูชวยเลขานุการ 
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อํานาจหนาที ่

1. จัดทําแผนปฏิบัติการ  แผนปฏิบัติงาน  และแผนการใชงบประมาณ  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. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในการดําเนินงานโครงพัฒนาพื้นที่ลุมฯ 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 

3.1.8. ผอ.ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต คณะทํางาน 

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 
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3.1.13. 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. ประสานและติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุมน้ําปากพนัง  อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว 

4. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานดานพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคเกษตรใน

พื้นที่โครงการใหคณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ทราบ 

5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ตามที่

คณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ มอบหมาย 

 
3.2. คณะทํางานดานพัฒนาอาชีพภาคนอกเกษตรกรรม  สังคม  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 
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3.2.12. ผศ.ปญญา  เลิศไกร  ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 

3.2.13. หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนา คณะทํางานและ 

 สนง.พัฒนาชุมชน จว.นศ. เลขานุการ 

3.2.14. นักวิชาการพัฒนาชุมชน คณะทํางาน 

 สนง.พัฒนาชุมชน จว.นศ. ผูชวยเลขานุการ     

 

อํานาจหนาที่ 

1. ดําเนินการจัดวางโครงการและจัดทําแผนพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพภาค 

นอกเกษตรกรรม   ดานสังคม  และดานคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่วางไว 

3. ประสานและติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุมน้ําปากพนัง อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว 

4. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานดานพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาค

เกษตรกรรมในพื้นที่โครงการใหคณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ทราบ 

5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ตามที่

คณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ มอบหมาย 

 
3.3   คณะทํางานดานพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ประกอบดวย  
3.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จว.นศ. หัวหนาคณะทํางาน 

3.3.2 โยธาธิการและผังเมือง จว.นศ. รองหัวหนาคณะทํางาน 

3.3.3 ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง นศ. คณะทํางาน 

 หรือผูแทน 

3.3.4 หน.สนง.การขนสงทางน้ําที่ 4 นศ. หรือผูแทน คณะทํางาน 

3.3.5 ผศ.ประสาท   มีแตม   ม.สงขลานครินทร คณะทํางาน 

3.3.6 ผอ.กองชาง   องคการบริหารสวนจังหวัด นศ. คณะทํางาน 

3.3.7 หน.กลุมงานวิชาการ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5 คณะทํางาน 

3.3.8 ผอ.สวนปฏิบัติการและควบคุมไฟปา คณะทํางาน 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5 

3.3.9 หัวหนากลุมงานทรัพยากรธรรมชาติ คณะทํางาน 

สนง.ทสจ.นศ. 
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3.3.10 หัวหนากลุมงานทรัพยากรน้ํา สนง.ทสจ.นศ.  คณะทํางาน 

3.3.11 ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม คณะทํางาน 

เทศบาลเมืองปากพนัง 

3.3.12 หน.สํานักงานอนุกรรมการลุมน้ําภาคใต คณะทํางาน 

ฝงตะวันออกสวนที่ 2 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

3.3.13 หัวหนากลุมงานส่ิงแวดลอม สนง.ทสจ.นศ. คณะทํางานและ 

 เลขานุการ 

3.3.14 นายเศวตฉัตร   บุญมิ่ง คณะทํางานและ 

หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ผูชวยเลขานุการ 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5 

อํานาจหนาที่  

1. จัดวางโครงการและจัดทําแผนแกไขและพัฒนาส่ิงแวดลอมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไว 

3. ประสาน ดูแล และติดตามการดําเนินงานแกไขปญหาและพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว 

4. จัดทํารายงานความกาวหนา  การแกไขปญหา และพัฒนาส่ิงแวดลอม  เพื่อใหเปน

ขอมูลเสนอใหสวนที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง    และเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการ        

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ทราบ 

5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ตามที่

คณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ มอบหมาย 
 

3.4   คณะทํางานดานประชาสัมพันธ ประกอบดวย  
3.4.1 ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหนาคณะทํางาน 

3.4.2 ผูอํานวยการ  สวท.นครศรีธรรมราช รองหัวหนาคณะทํางาน 

3.4.3 ผูอํานวยการ สวท. ทุงสง คณะทํางาน 

3.4.4 ผูอํานวยการ สทท.11 นครศรีธรรมราช คณะทํางาน 

3.4.5 นายกสมาคมส่ือมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 

3.4.6 หัวหนาสถานีวิทยา  อสมท.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน 

3.4.7 เลขานุการพันธมิตรวิทยาภาคประชาชน นศ. คณะทํางาน 

3.4.8 ประธานชมรมผูส่ือขาวจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 

3.4.9 นายเชารัตน   รักษาพล (ครูเชาว เขาทะลุ) คณะทํางาน 
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3.4.10 นายประพันธ  สุวรรณ  (รายการเพื่อบานเพื่อเมือง) คณะทํางาน 

3.4.11 นายชลอ   เอ่ียมสุทธิ์  ประธานชมรมหอกระจายขาว คณะทํางาน 

3.4.12 นายประโชติ   ศิริวัฒน  (รายการ 7 วันทันขาว) คณะทํางาน 

3.4.13 นายจักกฤษณ   สุขคง (รายการเมืองนครกอนเที่ยง) คณะทํางาน 

3.4.14 นางนุชจรี   แรกรุน  (ปาจอยฝอยขาว) คณะทํางาน 

3.4.15 จนท.สนง.ประชาสัมพันธจังหวัด นศ.ทุกคน คณะทํางาน 

3.4.16 นายพรชัย   โชติวรรณ คณะทํางานและ 

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 นศ. เลขานุการ 

3.4.17 นางอไรวรรณ  ทองแกว คณะทํางานและ 

สนง.ประชาสัมพันธจังหวัด นศ. ผูชายเลขานุการ 
 

อํานาจหนาที่  

1. กําหนดแนวทางและรับผิดชอบในการดําเนินงานประชาสัมพันธ และปฏิบัติการ
จิตวิทยาตอกลุมเปาหมายตางๆ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2. ดําเนินการจัดวางโครงการ และจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ พรอมทั้งดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว 

3. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธในพื้นที่โครงการใหคณะ
กรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ทราบ 

4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ 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 หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร คณะทํางาน 

สํานักงานจังหวัด นศ. 

3.5.5 หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร คณะทํางาน 

สํานักงานจังหวัด นศ. 

3.5.6 ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา คณะทํางาน 

ลุมน้ําปากพนังตอนลาง 
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3.5.7 ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา คณะทํางาน 

ลุมน้ําปากพนังตอนบน 

3.5.8 หัวหนากลุมงานส่ิงแวดลอม ทสจ.นศ. คณะทํางาน 

3.5.9 หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  คณะทํางานและ 

สํานักงานจังหว ัด นศ. เลขานุการ 

3.5.10 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน คณะทํางานและ 

กลุมงานยุทธศาสตรฯ ที่ไดรับมอบหมาย ผูชวยเลขานุการ 

 

อํานาจหนาที่ 

1. ดําเนินการจัดวางโครงการและจัดทําแผนงานดานติดตามและประเมินผล พรอมทั้ง

ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไว 

2. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค แนวทางในการปรับปรุงแกไข

ในพื้นที่โครงการใหคณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ทราบ 

3. ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนใดในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ตามที่

คณะกรรมการบริหารกองอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ มอบหมาย 

 

ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

ส่ัง ณ วันที่    30     พฤศจิกายน   พ.ศ.2549 

 

 

(นายวิชม   ทองสงค) 

ผูวาราชการจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานอนุกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที ่

ลุมน้ําปากพนงั อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

 

 

 


