
 
 

  
 
 
เรื่องเดิม 
 ส ำนักพระรำชวัง ขอให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) พิจำรณำและเสนอควำมคิดเห็นกรณีรำษฎรชำวนครศรีธรรมรำช ได้ทูลเกล้ำฯ 
ถวำยฎีกำ จ ำนวนทั้งสิ้น 5 รำย ได้แก่ 1. นำยประยงค์ แก้วคง รำษฎรหมู่ที่ 4 ต ำบลนบพิต ำ อ ำเภอนบพิต ำ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช รำษฎรทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำขอพระรำชทำนโครงกำรแก้ไขปัญหำคลองกลำยและ
ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่ 2. กรณี นำยนิคม สุขพิทักษ์ รำษฎรหมู่ที่ 3 ต ำบลตลิ่งชัน อ ำเภอท่ำศำลำ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช รำษฎรทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำขอพระรำชทำนโครงกำรก่อสร้ำงฝำยคลองกลำย 3. กรณี 
นำยวันชัย มำศทอง รำษฎรหมู่ที่ 5 ต ำบลกรุงหยัน อ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช รำษฎรทูลเกล้ำฯ 
ถวำยฎีกำขอให้ยุติโครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำคลองสังข์อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  4. กรณี นำยเจตนิพัทธ์ 
ยับยงวิวัฒน์ รำษฎรหมู่ที่ 9 ต ำบลเขำพระ อ ำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช รำษฎรทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำ
กำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำคลองดินแดงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  และ 5. กรณี นำยนิเวส  
วนคุณำกร รำษฎรอ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช รำษฎรทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำขอให้ทบทวนวิธีกำรใน
กำรด ำเนินกำรโครงกำรบรรเทำอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมรำชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ 
ในกำรประชุมครั้งนี้ ส ำนักงำน กปร. ร่วมประชุม หำรือ และตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง โดยมี นำยไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็นประธำนในที่ประชุม และมีผู้เข้ำร่วมประชุม 
ประกอบด้วย นำยอภิศักดิ์ สรวิสูตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มประสำนงำนพ้ืนที่ 41 ส ำนักงำน กปร.  นำยชูชำติ รักจิตร 
ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดกลำง กรมชลประทำน นำยประยุทธ ชุมเรียง ผู้อ ำนวยกำรส่วน
ประสำนงำนโครงกำรภำคใต้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช นำยมำรยำท ทับเที่ยง กรมป่ำไม้ 
นำงสำวกันตพิมพ์ พำนิชย์ ผู้อ ำนวยกำรส่วนสนับสนุนโครงกำรพระรำชด ำริ กรมทรัพยำกรน้ ำ นำยมณเฑียร 
จงจินำกูล กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยรำษฎร ผู้น ำชุมชน ได้ร่วมกันหำรือ
เพ่ือหำแนวทำงควำมช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับรำษฎร 

 

  
 

ประชุม หารือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงฎีกา ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

 

การประชุม หารือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎร ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ประจ าปีงบประมาณ 2564) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าที่ได้รับ 

รำษฎรหมู่ที่ 4 ต ำบลนบพิต ำ อ ำเภอนบพิต ำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช และรำษฎรหมู่ที่ 3 ต ำบล
ตลิ่งชัน อ ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช รำษฎรหมู่ที่  9 ต ำบลเขำพระ อ ำเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมรำชจะมีน้ ำไว้ส ำหรับอุปโภคบริโภคและกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ   

ส ำหรับกรณีของนำยวันชัย มำศทอง รำษฎรหมู่ที่ 5 ต ำบลกรุงหยัน อ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช ขอให้ยุติโครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำคลองสังข์อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และกรณีนำย 
นิเวส วนคุณำกร รำษฎรอ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ขอให้ทบทวนวิธีกำรในกำรด ำเนินกำร
โครงกำรบรรเทำอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมรำชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ประธำนในที่ประชุมได้ให้หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรและจะมีกำรนัดประชุมหำรือใหม่ในโอกำสต่อไป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 
 
 
เรื่องเดิม 

ส ำนักพระรำชวังขอให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) พิจำรณำและเสนอควำมคิดเห็น กรณี นำยสมบัติ เข็มทอง รำษฎรบ้ำนควนส้ำน 
หมู่ที่ 6 ต ำบลช้ำงกลำง อ ำเภอช้ำงกลำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช  มีหนังสือขอให้น ำควำมกรำบบังคมทูล 
พระกรุณำขอพระรำชทำนโครงกำรพัฒนำคลองทองออก 

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ 

ในกำรประชุมครั้งนี้ ส ำนักงำน กปร. ร่วมประชุม หำรือ และตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นำยสมพงษ์ มำกมณี รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็นประธำนในที่ประชุม และ 
มีผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย นำยอภิศักดิ์ สรวิสูตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มประสำนงำนพ้ืนที่ 41 ส ำนักงำน กปร. 
ผู้แทนกรมชลประทำน ผู้แทนกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมป่ำไม้ ผู้แทนกรมทรัพยำกรน้ ำ 
และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยรำษฎร ได้ร่วมกันหำรือเพ่ือหำแนวทำงควำมช่วยเหลือและบรรเทำควำม
เดือดร้อนให้กับรำษฎร  

 

  
 

ประชุม หารือ และตรวจสอบข้อเท็จจริงฎีกา 

  
ประโยชน์ที่คาดว่าที่ได้รับ  

 รำษฎรบ้ำนควนส้ำน หมู่ที่ 6 ต ำบลช้ำงกลำง อ ำเภอช้ำงกลำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช สำมำรถน ำน้ ำ
มำใช้ในพ้ืนทีเ่กษตรแปลงเล็กได้พร้อมทั้งมีเส้นทำงกำรสัญจรทำงน้ ำที่สะดวกขึ้น ประกอบกับท ำให้ระบบนิเวศ
ทำงน้ ำสมบูรณ์มำกขึ้น. 

 

 

 

การประชุม หารือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายสมบัติ เข็มทอง  
ราษฎรบ้านควนส้าน หมู่ที่ 6 ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขอพระราชทานโครงการพัฒนาคลองทองออก ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง 

 

siriluk.t
Highlight


