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บัญชีรายช่ือท่ีแนบต่อท้ายบันทึกข้อความหนังสือเทศบาลเมืองทุ่งสง ท่ี นศ ๕๒๒๐๑/๖๐๖             ลว.๒๑ 

กุมภาพันธ์ ๕๕ 

๑.ผูอํ้านวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนท่ี ๒  
๒.หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการลุ่มน้ําตรัง 
๓.นักวิเคราะห์ผังเมือง ชํานาญการพิเศษ ลุ่มน้ําตรัง 
๔.ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
๕.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
๖.หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน จังหวัดทหารบกทุ่งสง 
๗.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตกโยงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๘.สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง 
๙.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกะปาง 
๑๐.หัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษา ท่ี ๒ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 
๑๑.ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สํานักชลประทานท่ี ๑๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๒.ผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๑๖ จังหวัดสงขลา 
๑๓.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๔.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๕.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนิคม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๖.ปลัดอําเภอทุ่งสง (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ) 
๑๗.เจ้าพนักงานท่ีดินชํานาญการ สํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 
๑๘.หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
๑๙.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
๒๐.นายอําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
๒๑.นายอําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
๒๒.นายอําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
๒๓.นายอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
๒๔.นายอําเภอกันตัง จงัหวัดตรัง 
๒๕.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒๖.ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒๗.ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
๒๘.นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง 
๒๙.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รก.ผอ.กองช่างเทศบาลเมืองทุ่งสง 
๓๐.บรรณารักษ์ ๗ว เทศบาลเมืองทุ่งสง 
๓๑.ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
๓๒.รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
๓๓.หัวหน้าฝ่ายวางแผนและงบประมาณ รก.ผอ.กองวิชาการฯ เทศบาลเมืองทุ่งสง 



๓๔.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการฯ เทศบาลเมืองทุ่งสง     
๓๕.สปก.จังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง 
๓๖.ประธานเครือข่ายแม่น้ําตรัง 
๓๗.ประธานเครือข่ายคลองชี จังหวัดตรัง 
๓๙.โครงการเสริมจิตสํานึกนิเวชวทิยา จังหวัดตรัง     
 



 

ระเบียบวาระการประชุม  การจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการ การบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง 

วันท่ี  ๒๓ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕  เวลา   ๑๓.๐๐   น. 
ณ   ห้องประชุมปฎิบัติการ เทศบาลนครตรัง 
..................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑   เรื่อง กําหนดการสัมมนาการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการใน
ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง จะประชุมวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้อง
ประชุม อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)  
๑.๒   เรื่อง  สรุปผลการประชุมเตรียมข้อมูลยกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ     
เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
แบ่งเป็น ๕ กลุ่มย่อย คือ 

๑) การจัดการพื้นท่ีต้นน้ํา: ป่าต้นน้ํา เส้นทางน้ําธรรมชาติ   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกลุ่มย่อย อุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง   

๒) การกําหนดผังการใช้ท่ีดินและพื้นท่ีรับน้ํา: ผังเมือง พ้ืนท่ีรับ
น้ํา แก้มลิง การระบายน้ํา  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกลุ่มย่อย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช และตรัง, สํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่ง
สง และสํานักงานท่ีดินจังหวัดตรัง, สปก.นครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง 

๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ดินถล่มและการจัดการ
โครงข่ายน้ํา: การเฝ้าระวังและเตือนภัย การเตรียมความพร้อม การรับมือ
ขณะเกิดภัย การฟ้ืนฟูหลังประสบภัย อ่างเก็บน้ําและการผันน้ํา  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกลุ่มย่อย  ชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ตรัง ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนท่ี ๒  ,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช และตรัง 

๔) การดูแลรักษาคุณภาพน้าํและการจัดการน้ํา: ชุมชน เกษตร 
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกลุ่มย่อย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง 

�) ������	��
�����: ���������	 ����������� ����	����������� 

��������  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกลุ่มย่อย เทศบาลนครตรัง และเทศบาลเมืองทุ่งสง 



 � 
๑.๓   มอบฝ่าย เลขานุการแจ้งให้ท้องถ่ินเจ้าของพ้ืนท่ี สํารวจ
พ้ืนท่ีรับน้ํา (แก้มลิง) โดยให้นําไปให้ในท่ีประชุมในวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ หรืออย่างช้าไม่เกินวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๑.๔  มอบหมายฝ่ายเลขานุการ จัดหาภาพถ่ายในอดีต ปัจจุบันเพ่ือเป็น
ข้อมูลให้กับหน่วยงานรับผิดชอบร่วมทําร่างยุทธศาสตร์ ๕ กลุ่มย่อย เพ่ือ
ใช้ประชุมในวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕          
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 
๒.๑  ร่างแผนยุทธศาสตร์และร่างแผนปฎิบัติการบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง  โดยพิจารณาเชิงพ้ืนท่ีโดยให้ฝ่าย
เลขานุการจัดทําแผนซึ่งไดกํ้าหนดจุดแผนงานโครงการในการบริหาร
จัดการน้ําตามยุทธศาสตร์ท้ัง ๕ ด้าน ลงในแผนท่ีจํานวน ๕ แผ่น 
 ๑.การจัดการพื้นท่ีต้นน้ํา 
 ๒.การกําหนดผังการใช้ท่ีดินและพื้นท่ีรับน้ํา 
 ๓.การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและดินถล่มโครงข่ายน้ํา 
 ๔.การดูแลรักษาคุณภาพน้ําและการจัดการน้ํา 
 ๕.การบริหารจัดการน้ํา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓      เรือ่ง การแก้ไขปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ตามข้อ ๒.๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่อง แนวทางการกําหนดกรอบจัดทําร่างบันทึกความร่วมมือ การบริหารจัดการน้ําแบบ         

บูรณาการในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕      เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี)   

๕.๑  ........................................................................................................ 
๕.๒   ........................................................................................................ 
๕.๓  ........................................................................................................ 

 …………………………………………………………… 




