ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ

ครั้งที่ 3 / 2561
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุ มรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ระเบียบวาระการประชุ มวิสามัญ
คณะกรรมการบริ หารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรี นครินทร์
ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ครั้งที่ 3 / 2561
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุ มรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
...................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องทีป่ ระธานฯ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุ มวิสามัญคณะกรรมการบริ หารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 / 2561
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสื บเนื่ องจากการประชุ มครั้งก่ อน ( ถ้ ามี )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเพื่อทราบ
4.1 สรุ ปผลการประชุมสามัญประจาปี 2561 คณะกรรมการบริ หารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
4.2 รายงานผลการดาเนินงานของสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ จังหวัด 12 สวนฯ
4.3 การตรวจเยีย่ มสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ของกรรมการบริ หารมูลนิธิฯ
4.4 โครงการสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ปั ตตานี (สวนแม่ สวนลูก)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมตั ิเงินสนับสนุนสวนฯ พังงา เพื่อดาเนินโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง
ประติมากรรมบริ เวณลานพฤกษาสวรรค์ภายในสวนฯ
5.2 กรรมการบริ หารมูลนิธิฯ พ้นจากตาแหน่ง
5.3 การเลือกกรรมการบริ หารมูลนิธิฯ แทนตาแหน่งที่วา่ ง
5.4 การเลือกเหรัญญิกมูลนิธิฯ
ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ ( ถ้ ามี )

...........................................................

-2เริ่มประชุ มเวลา

น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องทีป่ ระธานฯ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
แนะนาผูว้ ่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการอ านวยการบริ หารและสนับสนุ นสวนฯ จังหวัด
คนใหม่ จานวน 7 คน ที่เข้าร่ วมประชุ ม ดังนี้
1. นายระพี
2. นายวิบูลย์
3. นายประจญ
4. นายไกรศร
5. นายศิริพฒั
6. นายวรพันธุ์
7. นายวีระศักดิ์

ผ่องบุพกิจ
รัตนาภรณ์วงศ์
ปรัชญ์สกุล
วิศิษฎ์วงศ์
พัฒกุล
สุ วณั ณุสส์
วิจิตร์แสงศรี

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชุมพร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปั ตตานี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพังงา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจิตร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดศรี สะเกษ

จึงเสนอมาเพื่อทราบ

มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุ มวิสามัญคณะกรรมการบริ หารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 / 2561
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
รายงานการประชุ ม ดัง กล่ า ว (เอกสาร 1) ฝ่ ายเลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิฯ ได้จดั ส่ ง ให้คณะกรรมการ
บริ หารมูลนิธิฯ ทุกท่านแล้ว ตามหนังสื อที่ มสศ 022 / 2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 ไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ ด
ขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด
จึงเสนอมาเพื่อพิจารณารับรอง

มติทปี่ ระชุ ม

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสื บเนื่ องจากการประชุ มครั้งก่ อน (ถ้ ามี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเพื่อทราบ
4.1 สรุ ปผลการประชุ มสามัญประจาปี 2561 มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ
มู ล นิ ธิ ฯ ได้ มี ก ารประชุ ม สามัญ คณะกรรมการบริ หารมู ล นิ ธิ ส วนสมเด็ จ พระศรี นคริ นทร์ฯประจาปี 2561 ขึ้น วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุ งเทพฯ
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายิกากิ ตติมศักดิ์ เป็ นองค์ประธานฯ สรุ ปสาระสาคัญ
ของการประชุมดังกล่าวได้ ดังนี้
(1) ในรอบปี พ.ศ. 2560 มู ลนิ ธิ ได้ด าเนิ นกิ จกรรมส าคัญต่ างๆ ในการสนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ จังหวัด ประกอบด้วย
- ได้จดั สรรเงินสนับสนุนสวนฯ จังหวัด รวม 1 โครงการ เป็ นเงิน 600,000 บาท
- คณะกรรมการบริ หารของมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปเยีย่ มให้คาแนะนาสวนจังหวัดต่างๆ
(2) ได้สรุ ปผลการด าเนิ นงานของสวนสมเด็ จพระศรี นคริ นทร์ ฯ ทั้ง 12 สวนฯ โดยเน้นใน
เรื่ องการดู แลพระราชานุ สาวรี ย ์ การดู แลด้านภู มิ ท ัศน์ การดู แลอาคารสถานที่ และสิ่ งสาธารณู ปโภค เรื อนเพาะช า
การส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์ พ้ื นที่ บริ เวณสวนตลอดจนการแก้ไขปั ญหาอุ ปสรรคที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งในภาพรวมปรากฏว่า
การดาเนินงานของทุกสวนฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(3) การดาเนิ นงานตามแนวพระราชดาริ ส มเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่
-โครงการอนุรักษ์สวนทุเรี ยนนนท์ ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ดาเนิ นการจัดทาโครงการอนุ รักษ์สวนทุ เรี ยนนนท์ กิ จกรรมรวบรวมข้อมู ล
สายพันธุ์ทุเรี ยนนนท์ ตามวิถีชาวสวนนนท์ 60 สายพันธุ์ ในสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ นนทบุรี
2. ด าเนิ น การปรั บ แบบอาคาร “ศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ อนุ รัก ษ์ส วนทุ เ รี ย นนนท์
ภูมิปัญญาจากคาบอกเล่า”ในพื้นที่อาคารเรื อนไทย (โดยปรับเนื้ องานให้สอดคล้องกับลักษณะอาคารเรื อนไทย)
และจัดทา “สถานี การเรี ยนรู ้อนุ รักษ์สวนทุเรี ยนนนท์ ภูมิปัญญาจากคาบอกเล่า” ในพื้นที่สวนทุเรี ยนในโครงการ
อนุรักษ์สวนทุเรี ยนนนท์ (อยูร่ ะหว่างดาเนินการ)
3. ดาเนิ นการเก็บข้อมู ลการเจริ ญเติ บโตของต้นทุ เรี ยนในโครงการในช่ วงปี
2560 ผลการดาเนินการ ดังนี้

-4- ต้ น ทุ เ รี ย นลานทรงปลู ก พัน ธุ์ ก ระเทยเนื้ อ ขาว ก้า นยาว กลี บ สมุ ท ร
มีปัญหาในเรื่ องการเจริ ญเติบโตช้าจากปั ญหาระบบราก เทศบาลแก้ไขปั ญหาด้วยการปรับโครงสร้างดิน เพื่อขยาย
รากทุเรี ยน ปั จจุบนั (เดือนกุมภาพันธ์ 2561) ทุเรี ยนพันธุ์กะเทยเนื้ อขาวออกดอกเป็ นครั้งแรก ซึ่ งเป็ นไปตามช่วง
ฤดูกาล
- ต้ นทุเรี ยนในร่ องสวน 6 ร่ อง จานวน 60 ต้น 60 สายพันธุ์ อายุตน้ 4-7 ปี
เนื่ องจากระยะการปลู กและอายุ กล้าพันธุ์ ต่างกัน ในรอบปี 2560 ไม่ มี ต้นทุ เรี ยนตาย แต่ มี ภาวะเจริ ญเติ บโตช้า
ในพันธุ์ด้ งั เดิม เช่น พันธุ์กบทองดา พันธุ์กาปั่ นตาแพ ชมพูพาน และกาปั่ นเจ้ากรม ส่ วนพันธุ์ที่เจริ ญเติบโตดีมาก
ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง
ทั้งนี้ เนื่ องจากพื้นที่ในโครงการประสบปั ญหาเรื่ องระบบน้ า เทศบาลจึ งได้วางระบบ
น้ าประปาในสวนใหม่ ตามรู ปแบบของกรมวิชาการเกษตรเพื่อควบคุมระบบการให้น้ าทุเรี ยนในโครงการ
(4) ความก้าวหน้าการดาเนิ นงานโครงการก่อสร้างหอชมเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการก่ อสร้ างหอชมเมื องรู ปทรงเครื่ องดนตรี พ้ืนเมื องโหวตเป็ นหอชมเมื อ ง
สู ง 101 เมตร ขณะนี้ ได้ รั บ งบประมาณก่ อ สร้ า ง เป็ นเงิ น 344,387,700 บาท จากงบกลางของรั ฐ บาล
ได้ทาสัญญาจ้างแล้ว จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 900 วัน รวมทั้งมีโครงการพัฒนาสวนฯ อีกหลายด้าน
(5) การพัฒนาสวนฯ ปัตตานี
จังหวัดได้ของบประมาณดาเนิ นการตาม โครงการสร้ างแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งผจญภัย
หรื อ Adventure Park เป็ นทางเดินลอยฟ้ า ความยาว 400 เมตร ซึ่ งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม
ในแต่ละวันเป็ นจานวนมาก และยังมีแผนจะก่อสร้างส่ วนขยายระยะที่ 2 ในปี 2562 อีกด้วย
(6) การรับรองงบดุลของมูลนิ ธิฯ ประจาปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุ ป
มูลนิธิฯ มีสินทรัพย์รวม 122,959,498.01บาท โดยมีรายได้ในปี 2560 จานวน 3,459,070.61 บาท มีรายจ่าย
1,130,127.48 บาท สรุ ปมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 2,328,943.13 บาท
(7) การเลือกผูส้ อบบัญชีมูลนิธิฯ ได้เห็นชอบ เลือกนางสาวสโรชา ชิณวงศ์ ผูส้ อบบัญชี
คนเดิม เป็ นผูส้ อบบัญชีของมูลนิธิฯ ประจาปี 2561
(8) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ท รงมี พ ระราชด ารั ส แก่
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม โดยทรงชมเชยที่ทุกฝ่ ายเอาใจใส่ ดูแลสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ฯ เป็ นไปด้วยดี
จึงเสนอมาเพื่อทราบ

มติทปี่ ระชุ ม

-54.2 รายงานผลการดาเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัด 12 สวนฯ (จังหวัดนาเสนอ
ด้ วยเอกสาร หรื อฉายภาพประกอบ)
1.สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ กาญจนบุรี (สวนแม่ สวนลูก)

2.สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ฉะเชิงเทรา

3.สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ชุมพร

4.สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ เชียงราย (สวนแม่ สวนลูก)

5.สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ นนทบุรี

6.สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ปัตตานี (สวนแม่ สวนลูก)

7.สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ พระนครศรี อยุธยา

8.สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ พังงา

-69.สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ พิจิตร

10.สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ร้อยเอ็ด

11.สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ศรี สะเกษ

12.สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ สกลนคร (สวนแม่ สวนลูก)

จึงเสนอมาเพื่อทราบ

มติทปี่ ระชุ ม

4.3 ตรวจเยีย่ มสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ของกรรมการบริ หารมูลนิธิฯ
กรรมการบริ หารมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปเยีย่ มสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ เพื่อรับทราบปั ญหา
ต่างๆ และให้คาแนะนาในการปรับปรุ ง และพัฒนาสวนฯ ดังนี้
(1) นายอภัย จันทนจุ ล กะ รองประธานฯ พร้ อมด้วย นายเริ ง ศัก ดิ์ มหาวิ นิ จฉัย มนตรี
รองเลขาธิการฯ เดินทางไปเยีย่ มสวนฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
(2) นายอารี ย ์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมสวนฯ จังหวัดปั ตตานี เมื่อวันที่
20 - 22 กรกฎาคม 2561
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4.4 โครงการสร้ างพระบรมราชานุ สาวรี ย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี (สวนแม่ สวนลูก)
1. หลักการ
สร้ า งพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ
ที่สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ฯ (สวนแม่ สวนลูก) ปัตตานี
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ฯ
เป็ นศูนย์รวมจิตใจ และถวายราชสักการะของปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า
3. วิธีดาเนินการ
ตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เพื่อพิจารณา
วางแผนดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดในโครงการ
4. งบประมาณ
ขอสนับสนุนจากรัฐบาล องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน
5. ผู้รับผิดชอบ
หน่ วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง จังหวัดปั ตตานี เทศบาลเมืองปั ตตานี โดยมีกระทรวงมหาดไทย
เป็ นหน่วยงานหลัก และมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ฯ เป็ นหน่วยงานสนับสนุน
(รายละเอียดตามเอกสาร 2)
จึ ง เสนอมาเพื่ อ ทราบ แนวความคิ ด เป็ นการปรึ ก ษาหารื อ ภายในไว้ ช้ั นหนึ่ ง ก่ อ น ทั้ง นี้ จ ะ
เริ่มดาเนินตามโครงการได้ จะต้ องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่ อน
มติทปี่ ระชุ ม

-8ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุ มั ติ เ งิ น สนั บ สนุ น สวนฯ พัง งา เพื่ อ ด าเนิ น โครงการติ ด ตั้ ง เสาไฟฟ้ า แสงสว่ า ง
ประติมากรรมบริเวณลานพฤกษาสวรรค์ ภายในสวนฯ
จังหวัดพังงา ขอรับการสนับสนุ นงบประมาณเพื่อดาเนิ นโครงการติ ดตั้งเสาไฟฟ้ าแสงสว่า ง
ประติมากรรมบริ เวณลานพฤกษาสวรรค์ภายในบริ เวณสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ พังงา ให้เกิ ดความสวยงาม
ตลอดจนพัฒนาสิ่ งต่างๆ ภายในสวนสมเด็จฯ จากมูลนิธิฯ เป็ นเงิน 452,000 บาท โดยมีรายการ ดังนี้
1. ติดตั้งเสาไฟไฟฟ้าแสงสว่างประติมากรรมรู ปนางมโนราห์
2. ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างหลอดประหยัดไฟโทนาร์ โด
(รายละเอียดตามเอกสาร 3)
จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติทปี่ ระชุ ม

5.2 กรรมการบริ หารมูลนิธิฯ พ้ นจากตาแหน่ ง
(1) นายเขมชาติ เทพไชย กรรมการบริ หาร และนายสอาด ผากานนท์ กรรมการบริ หาร
และผูช้ ่ วยเหรั ญญิ ก มูล นิ ธิฯ ได้หมดวาระการดารงตาแหน่ ง เมื่ อวันที่ 16 มิ ถุนายน 2561 (ดารงตาแหน่ ง
ครบ 4 ปี ) เป็ นเหตุให้ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ง ตามตราสารมูลนิธิฯ ข้อ 8.1
(2) ผูว้ ่าราชการจังหวัด ที่ เป็ นกรรมการบริ หารมู ลนิ ธิฯ ได้รับคาสั่งให้ไปดารงตาแหน่ งอื่ น
และบางคนได้เกษียณอายุราชการ เป็ นเหตุให้ไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ จึ งควรให้พน้ จากตาแหน่ งกรรมการบริ หาร
มูลนิธิฯ ตามตราสารมูลนิธิฯ ข้อ 8.5 จานวน 6 คน ดังนี้
1. นายสุ วทิ ย์ คาดี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
(เกษียณอายุราชการ)
2.นายณรงค์ พลละเอียด
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชุมพร
(ลาออก)
3.นายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย
(ย้ายไปดารงตาแหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัดพะเยา)

-94.นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
5.นายสิ ทธิชยั ศักดา
6.นายธวัช สุ ระบาล

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปัตตานี
(ย้ายไปดารงตาแหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพังงา
(เกษียณอายุราชการ)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดศรี สะเกษ
(เกษียณอายุราชการ)

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
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5.3 การเลือกกรรมการบริหารมูลนิธิฯ แทนตาแหน่ งทีว่ ่ าง
(1) นายเขมชาติ เทพไชย กรรมการบริ หาร และนายสอาด ผากานนท์ กรรมการบริ หาร
และผู ช้ ่ ว ยเหรั ญ ญิ ก มู ล นิ ธิ ฯ หมดวาระการดารงต าแหน่ ง ตามข้อ 5.3 (1) ประธานฯ เห็ น สมควรแต่ ง ตั้ง ให้
ทั้ง 2 ท่าน ดารงตาแหน่งเดิม ต่อไป
(2) กรรมการบริ หารมู ลนิ ธิ ฯ ที่ เป็ นผู ้ว่ าราชการจังหวัด 6 จังหวัด ได้ พ ้นจากต าแหน่ ง
ตามข้อ 5.3 (2) เห็นควรเสนอชื่อ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดคนใหม่ เป็ นกรรมการบริ หารแทน ดังนี้
1. นายระพี
2. นายวิบูลย์
3. นายประจญ
4. นายไกรศร
5. นายศิริพฒั
6. นายวรพันธุ์

ผ่องบุพกิจ
รัตนาภรณ์วงศ์
ปรัชญ์สกุล
วิศิษฎ์วงศ์
พัฒกุล
สุ วณั ณุสส์

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชุมพร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปั ตตานี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพังงา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจิตร

ส าหรั บนายวี ระศักดิ์ วิจิ ตร์ แสงศรี ผู ว้ ่าราชการจังหวัดศรี สะเกษ คนใหม่ เป็ นกรรมการ
บริ หารมูลนิธิฯ เมื่อครั้งเป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจิตร อยูแ่ ล้ว จึงไม่เสนอเป็ นกรรมการบริ หารมูลนิธิฯ อีก
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5.4 การเลือกเหรั ญญิกมูลนิธิฯ
นายอนาวิ น วณิ ช วิ ท ย์ กรรมการบริ หารและเหรั ญ ญิ ก มู ล นิ ธิ ฯ ได้ ขอลาออก เมื่ อวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่ องจากมี ปัญหาสุ ขภาพส่ วนตัว และต้องการดู แลครอบครัว ประกอบกับดารงตาแหน่ ง
เหรั ญ ญิ มู ล นิ ธิ ฯ มาเป็ นเวลานาน ประธานกรรมการบริ หารมู ลนิ ธิ ฯ จึ งเห็ นสมควรให้ นายอนาวิ น วณิ ชวิ ทย์
พ้นจากการเป็ นเหรัญญิกมูลนิธิฯ แต่ควรให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารมูลนิธิฯ ต่อไป
ประธานกรรมการบริ หารมู ล นิ ธิ ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า นายเมฆิ น ทร์ เมธาวิ กู ล
กรรมการบริ หารมู ล นิ ธิ ฯ ซึ่ งเคยด ารงต าแหน่ ง ผู ้อ านวยการกองคลัง ส านั ก ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
และผูจ้ ดั การ กับเหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย และผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็ นผูท้ ี่เห็นสมควร
จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ หารและเหรัญญิกมูลนิธิฯ แทนนายอนาวิน วณิ ชวิทย์

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
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-11ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

เลิกประชุ มเวลา...................................

ร่ างสรุปแนวความคิด
โครงการสร้ างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
1.หลักการและความเป็ นมา
1.1 สวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ มี อ ยู่ 12 แห่ ง ใน 12 จัง หวัด โดยมี 4 แห่ ง ที่ ก าหนดเป็ น
สวนแม่ สวนลูก ได้แก่ สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ปัตตานี สกลนคร กาญจนบุรี และเชียงราย
1.2 ในการจัดสร้างสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ปั ตตานี เป็ นสวนแม่ สวนลูก แห่ งแรกซึ่ งทาพิธีเปิ ด
ไปเมื่ อวันที่ 8 สิ ง หาคม 2546 พระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ า กัล ป์ ยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาส ราชนคริ นทร์
มีพระกระแสรับสั่งกับนายอารี ย ์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริ หารมูลนิ ธิฯ จับความได้ว่า พระราชโอรส
และพระราชธิดา (ลูก) ของสมเด็จพระศรี นคริ นทรา บรมราชชนนี (แม่) ไม่ได้มีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น
1.3 พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดชฯ เป็ นพระมหากษั ต ริ ย์ ที่ ทรงครองราชย์
เป็ นเวลา อันยาวนาน 70 ปี ทรงมีพระราชกรณี ยกิ จเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย และแผ่นดิ นไทย
นานัปการ ประกอบกับพระกระแสรับสั่งตามข้อ 1.2 หากได้ทาการสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในสวนแม่ สวนลูก ที่มีความพร้อมนอกจากจะเป็ นการเฉลิมพระเกี ยรติ ฯ
แล้วยังทาให้ความหมายของสวนแม่ สวนลูก สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นตามพระกระแสรับสั่งในข้อ 1.2

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และแสดงพระราชกรณี ยกิจ
ที่สาคัญของพระองค์
2.2 เพื่ อสนองพระกระแสรั บ สั่ ง ของพระเจ้า พี่ นางเธอ เจ้า ฟ้ า กัล ป์ ยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ในเรื่ องนี้
2.3 เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชน และพื้นที่ที่จดั สร้าง โดยเฉพาะเรื่ องการเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
การสร้างความรักและสามัคคี และการเสริ มความสาคัญของวัฒนธรรมประเพณี พ้นื ถิ่น เป็ นต้น

3.วิธีดาเนินการ
3.1 ในชั้นนี้เห็นควรกานหดให้สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ปั ตตานี เป็ นสถานที่จดั สร้างตามโครงการ
เนื่องจาก
1) เป็ นที่มาของกระแสรับสั่งตามข้อ 1.2
2) เป็ นสวนฯ ที่กาหนดเป็ น “ สวนแม่ สวนลูก ” แห่งแรก และได้ดาเนินการจัดสร้างพื้นที่สวน
รวมทั้งพระบรมราชานุสาวรี ยเ์ สร็ จสมบูรณ์แล้ว

-23) พื้นที่สวน และผูด้ ูแลมีศกั ยภาพที่จะดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
4) ก่อประโยชน์ได้หลายมิติ ทั้งด้านการเทิดพระเกี ยรติฯ การพักผ่อนหย่อนใจ การสร้ างความรัก
ความสามัคคี รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางการดาเนิ นการตามวัฒนธรรมประเพณี ที่สาคัญของพื้นถิ่น ซึ่ งเป็ น พหุ สังคม
เป็ นต้น
3.2 ควรแบ่งพื้นที่เดิมในสวนแม่ สวนลูก ปัตตานี ออกมาส่ วนหนึ่งเพื่อจัดสร้าง
1) พระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
2) สวนสาธารณะเน้นไม้ดอกและใบที่มีสีเหลือง
3) อาคารโดมเป็ นหอคอยสู ง ใช้ประโยชน์ในการแสดงพระราชประวัติฯ และ พระราชกรณี ยกิจฯ
ที่สาคัญ การขึ้นไปชมทัศนี ยภาพรอบด้านจากมุมสู งของผูใ้ ช้บริ การ และการใช้ในการดูพระจันทร์ เพื่ อกาหนด
วันเริ่ มต้นเดือนเราะมะฎอน ของชาวไทยที่นบั ถือศาสนาอิสลาม เป็ นต้น

4. งบประมาณดาเนินการ
ใช้งบประมาณของทางราชการ องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน

5. ผู้รับผิดชอบ
หน่ วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง จังหวัดปั ตตานี เทศบาลเมืองปั ตตานี โดยมีกระทรวงมหาดไทย เป็ นหน่ วยงานหลัก
และมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ฯ เป็ นหน่วยงานสนับสนุน

_______________________________________

