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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ และ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ควบคมุ ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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๑. บทน า 

  ลุ่มน้ าปากพนัง มีพื้นที่รวม ๒,๒๗๕,๓๐๐ ไร่ ซึ่งมีแม่น้ าปากพนังเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน มีความยาว
ประมาณ ๑๔๗ กิโลเมตร มีล าน้ าสาขาท่ีเป็นแหล่งน้ าต้นทุนที่ส าคัญ ได้แก่ คลองลาไม คลองถ้ าพระ คลองรากไม้ 
คลองฆ้อง คลองเชียรใหญ่ คลองเสาธง คลองชะเมา เป็นต้น ซึ่งอยู่ทางแม่น้ าปากพนังตอนบน ส่วนล าน้ าสาขา
ทางทิศตะวันออกของแม่น้ าปากพนัง ได้แก่ คลองหัวไทร คลองท่าพญา คลองพรุ คลองบางทราย คลองบางโค 
คลองบางไทรปก เป็นต้น ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (รวมพ้ืนที่พรุควนเคร็ง) ใน
อ าเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ พระพรหม ลานสกา ต าบล
ท่าเรือ และต าบลบางจาก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ในเขตต าบลบ้านขาว และต าบล
คลองแดน อ าเภอระโนด รวมทั้ง จังหวัดพัทลุง ในเขตต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน และต าบลลานข่อย 
อ าเภอป่าพยอม 
  ในปัจจุบันพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังยังคงประสบปัญหาความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหลายประการ เนื่องมาจากการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ปัญหา
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป่าพรุ ปัญหาด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ าแล้ง น้ าท่วม  
และดินถล่ม ปัญหาการรุกตัวของน้ าเค็ม ปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์น้ าที่ลดลง ตลอดจนปัญหาด้านน้ าเสียและ
ขยะมูลฝอยจากชุมชน  
  คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ คณะอนุกรรมการประสานการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ได้ร่วมกันจัดท าแผนแม่บทโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2560 – 2564 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการพัฒนา
อาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง โดยกรมควบคุมมลพิษ รับผิดชอบในการติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานในการดูแลรักษา ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังต่อสาธารณะ  
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รูปที่ ๑ ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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๒. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ๒.๑ ทรัพยากรป่าไม้ 
  ๒.๑.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ 
  พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังประกอบด้วยพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ ๓ 
แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง และอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า และเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า ๓ แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
แหลมตะลุมพุก จากข้อมูลกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี ๒๕๖๐ พบว่ามีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน ๔๔๙,๓๙๕ ไร่ 
ลักษณะป่าที่พบ ได้แก่ ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าพรุ และป่าชายเลน  

 

รปูที่ ๒ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง 
ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ๒๕๖๐ 
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ตารางที่ 1 พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 
 

ป่าอนุรักษ์ จ านวน (ไร่) 

1. เขตอุทยานแห่งชาติ 1.1 อุทยานแห่งชาติน้้าตกโยง 54,101 
153,840 ไร ่ 1.2 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 75,818 
 1.3 อุทยานแห่งชาติเขาปูุ – เขาย่า 

 
23,921 

2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2.1 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 197,500 
295,555 ไร ่ 2.2 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาบ่อล้อ 62,599 
 2.3 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาแหลมตะลุมพุก 

 
35,456 

 รวมทั้งสิ้น 449,395 

 

 ๒.๑.2 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  
 ๑) กลยุทธ์ที่ ๑ : สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ า  
  ด้าเนินการจัดท้าฝุายต้นน้้าล้าธารแบบถาวร 20 แห่ง ลาดตระเวนปูองกันปราบปรามการ
บุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้และลักลอบฆ่าสัตว์ปุาเขตห้ามล่าสัตว์ปุาแหลมตะลุมพุก พ้ืนที่ 35,456 ไร่ งานสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ปุา ในเขตห้ามล่าสัตว์ปุาบ่อล้อ แหลมตะลุมพุก ทะเลน้อย รวมพ้ืนที่ 383,680 ไร่ นอกจากนี้ยังมี
การจัดท้าโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ชุมชนต้นน้้าบ้านเขาวัง  และ
โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชในพ้ืนที่เฉพาะชุมชนต้นน้้าปากพนัง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒ 
 
 ๒) กลยุทธ์ที่ ๒ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาระดับน้ าในพื้นที่ป่าพรุ 
  ด้าเนินการปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศปุาพรุ ๒๐๐ ไร่ ปลูกเสริมและปรับปรุงนิเวศปุาพรุ โดยมี
การเพาะช้ากล้าไม้ทั่วไป 80,000 กล้า เพาะช้ากล้าไม้มีค่า 30,000 กล้า เพาะช้าหญ้าแฝก 150,000 กล้า มี
การปลุกไม้ใช้สอยและบ้ารุงพ้ืนที่ปุาใช้สอย 100 ไร่ บ้ารุงแปลงปุาพรุอายุ ๒-๖ ปีจ้านวน 50 ไร่  และ ๗-๑๐ ปี 
จ้านวน 35๐ ไร่ จัดท้าแนวกันไฟ ๖๐ กิโลเมตร และขุดแพรกเพ่ือท้าแนวปูองกันรักษาปุาในเขตห้ามล่าสัตว์ปุา
บ่อล้อ 7 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมกีารเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันรักษาและควบคุมไฟปุาพรุควนเคร็ง ในพ้ืนที่
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อยและเขตห้ามล่าสัตว์ปุาบ่อล้อ พ้ืนที่ 285,625 ไร่ งานประชาสัมพันธ์ปูองกันรักษา
ปุาและควบคุมไฟปุา รวมทั้งจัดท้าโครงการปลาดุกล้าพันคืนถิ่น รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒ 
 
 ๒.๒ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
  ๒.๒.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
  พ้ืนที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก มีสภาพเสื่อมโทรม ประกอบกับ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าปากพนังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและมีระยะทางยาวประมาณ ๖๐ กิโลเมตร โดยเริ่มจากปลายแหลม
ตะลุมพุกจนถึงประตูระบายน้ าชะอวด แพรกเมือง ซึ่งมีการกัดเซาะอย่างรุนแรง โดยมีสาเหตุดังนี้ 



๕ 
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 ๑) ลมมรสุมและคลื ่นลมที ่มีความรุนแรงในช่วงฤดูมรสุม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – 
มกราคมเป็นช่วงเวลาที ่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู ่ชายฝั ่งภาคใต้ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ท าให้ตะกอนทรายชายหาดถูกพัดพาไปสะสมตัวในทะเลท าให้ชายฝั่งทั่วไปแคบลง และหน้า
หาดมีความลาดชันเพิ่มมากขึ้น 
  ๒) การเปลี่ยนแปลงการสะสมตัวของทราย โดยชายหาดบริเวณปลายแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง 
บริเวณชายหาดด้านในมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูง จากการประเมินปริมาณชายหาดภาพรวมพบว่า 
มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
 ๒.๑.2 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  
  ๑) กลยุทธ์ที่ ๓ : ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์  
  บ้ารุงรักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาชายเลน พ้ืนที ่22๗ ไร่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลน
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีการลาดตระเวนปูองกันรักษาปุา 87 ครั้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 84,742 ไร่ 
และก่อสร้างแหล่งปะการังเทียม 688 แท่ง นอกจากนี้ยังมีการท้าโครงการบ้านปลาสะอาดคืนธรรมชาติสู่ทะเล
โดยการท้าความสะอาดปะการังเทียม รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๒ 
 
 ๒) กลยุทธ์ที่ ๔ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างก้าแพงหินทิ้งปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง ม.๗ และ ม.๑๐ 
ระยะทาง ๒,๒๕๐ เมตร ด้าเนินการแล้วเสร็จ 225 เมตร โครงการจ้างเหมาก่อสร้างก้าแพงหินทิ้งปูองกันการกัด
เซาะชายฝั่ง ม.๖ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ระยะทาง ๑,๔๓๗ เมตร และโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง บ้านหน้าโกฏิ ต้าบลท่าพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง ๒,๒๒๕ เมตร มีการแก้ไข
แบบก่อสร้างจึงยังไม่ได้ด้าเนินการ นอกจากนี้ยังมีโครงการเขื่อนปูองกันตลิ่งริมทะเล 3 แห่ง ได้แก่ 1) หมู่ ๙ 
ต้าบลท่าพญา อ้าเภอปากพนัง ระยะทาง 1,011 เมตร ๒) หมู่ 1 และหมู่ 3 ต้าบลบางพระ อ้าเภอปากพนัง 
ระยะทาง 663 เมตร และ 3) หมู่ 5 ต้าบลหน้าสตน อ้าเภอหัวไทร ระยะทาง 1,000 เมตร ทั้ง ๓ แห่ง อยู่ระหว่าง
การขออนุญาตกรมเจ้าท่าเพ่ือท้าการก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๒ 
 
 ๒.๓ คุณภาพน้ าในลุ่มน้ าปากพนัง 
  ๒.๓.๑ สถานการณ์คุณภาพน้ า 
  แม่น้ าปากพนังถูกก าหนดให้มีคุณภาพน้ าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินประเภท
ที่ ๓ หรือคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ปี ๒๕๖๐ (มค. – กย.) จากการประเมินโดยดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน  
(Water Quality Index, WQI) คุณภาพน้ าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแม่น้ าปากพนัง 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ คุณภาพน้ าทุกตัวมีค่าส่วนใหญ่ได้ตามมาตรฐานแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๓ ที่ก าหนด 
จุดตรวจวัดที่เริ่มมีปัญหาคุณภาพน้ า คือ บริเวณปากแม่น้ าปากพนัง และท่าเรือข้ามฟาก บ้านปากพนัง ต าบล
ปากพนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พารามิเตอร์ส าคัญที่บ่งชี้ปัญหาคุณภาพน้ า คือ ค่าความสกปรกใน
รูปบีโอดี (BOD) สูง และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) สูง แสดงถึงการระบายน้ าเสียชุมชนที่ไม่ได้
ปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อน 



๖ 
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รูปที่ ๓ คุณภาพน้้าในแม่น้้าปากพนัง 



๗ 
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รูปที่ ๔ คุณภาพน้้าแม่น้้าปากพนัง ปี ๒๕๕1 – ๒๕60 

   
  คุณภาพน้้าทะเลบริเวณลุ่มน้้าปากพนัง จากการติดตามตรวจสอบในปี 2560 พบว่าคุณภาพน้้า
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยพบว่าค่าออกซิเจนละลายไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากมีการสะสมของปริมาณ
สารอินทรีย์จากแหล่งระบายน้้าเสียชุมชน ท้าให้แบคทีเรียใช้ออกซิเจนย่อยสารอินทรีย์ในปริมาณมาก ส่งผลให้
ปริมาณออกซิเจนต่้า และพบค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากในบริเวณ
ดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชน  
 
 ๒.๓.2 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ควบคุม ป้องกัน
มลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ๑) กลยุทธ์ที่ ๑ : ลดและควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิดลงสู่แหล่งน้ า  

จัดสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉพาะจุด โดยมีแผนก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้า
เสียเพ่ิม จ้านวน 1 แห่ง ที่ เทศบาลต้าบลพรหมโลก และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวน ๖ แห่ง โดย
สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้ 192,152 ลบ.ม./ปี และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่น้้าปากพนัง จ้านวน ๔ 
ครั้ง/ปี พบว่า ในปี ๒๕๖๐ คุณภาพน้้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ ๓ หรือคุณภาพน้้าอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่ง จ้านวน 2 ครั้ง/ปี พบว่า ในปี ๒๕๖๐ คุณภาพน้้าอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจรับรองการท้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี และให้ค้าแนะน้าแก่ฟาร์ม
สุกรในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปสุสัตว์ รวมทั้งสิ้น 37 ฟาร์ม รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๒ 
 
 ๒.๔ การจัดการขยะมูลฝอยและสารอันตราย 
  ๒.๔.๑ สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและสารอันตราย 
 จากการส้ารวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่
๑๔ ในปี ๒๕๕๘ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๐๕ แห่ง มีบริการเก็บขนขยะ



๘ 
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โดยมีปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 581.53 ตัน/วัน และถูกส่งไปก้าจัดจ้านวน ๕๑7.๔6 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ
88.98 ถูกคัดแยกและน้าไปใช้ประโยชน์ จ้านวน 6๔.07 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 11.02 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน ๓๒ แห่ง แต่มีเพียง ๑ แห่ง
ที่ด้าเนินการแบบถูกต้องตามสุขาภิบาล คือ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง ซึ่งเป็นการฝังกลบ
เชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) มีพ้ืนที่ ๒๘ ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖ รวมวงเงินทั้งสิ้น
๕๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท เปิดด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ระบบการจัดขยะมูลฝอยมี 
บ่อฝังกลบ ๕ บ่อ ใช้งานไปแล้ว ๔ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่ การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยจะครอบคลุม
พ้ืนที่ ๗.๓๕ ตร.กม. ปริมาณขยะในเขตเทศบาล ประมาณ ๑๕ ตัน/วัน และรับขยะมูลฝอยจากหน่วยงานราชการ/
เอกชนอ่ืนๆ ประมาณ ๘ ตัน/วัน เทศบาลได้น้าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล  
มีการบดอัดขยะมูลฝอยทุกวัน และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ส้าหรับบ่อเก่าที่เต็มแล้วทางเทศบาลจะน้าขยะ
เก่ามาร่อนด้วยเครื่องจักร คัดแยกถุงพลาสติกและขยะรีไซเคิลออกส่วนดินที่ได้น้าไปเป็นปุ๋ยใช้ในงานของเทศบาล
และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่ ง คือ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งด้าเนินการร่วมกับการจัดจ้างเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย สามารถให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ ๒๒.๕๖ ตาราง
กิโลเมตร โดยเทศบาลได้น้าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบ แต่ในการด้าเนินการเป็นลักษณะเทกองและดัน
ขยะปรับพื้นที่ ไม่ได้มีการน้าดินมาปิดทับหน้าตามหลักการฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล และจากผลการศึกษาพบว่า
สามารถใช้งานได้ถึงปี ๒๕๖๓ ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ในการก้าจัดไปแล้วประมาณ ๖๐ ไร่ (พ้ืนที่บ่อฝังกลบทั้งหมด ๑๖๐ ไร่)
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ ปัจจุบันรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ ๒๕๐ ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่มาจากเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ประมาณ ๑๑๕ ตัน/วัน และหน่วยงานราชการ/เอกชนอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดใกล้เคียงกว่า ๕๐ หน่วยงาน รวมประมาณ ๑๓๕ ตัน/วัน 
 ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย คือ เรื่องการบริหารจัดการ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการเดินระบบ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดูแลและบ้ารุงรักษา ส่งผลให้ระบบก้าจัด
ขยะที่ก่อสร้างไว้ขาดประสิทธิภาพ  
 
 ๒.๔.2 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ควบคุม ป้องกัน
มลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ๑) กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ  

มีการรณรงค์คัดแยกขยะและติดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในพ้ืนที่ชุมชน และมีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล นอกจากนี้ มีการจัดอบรมรณรงค์การจัดการขยะในโรงเรียนขยายผล 
สู่ชุมชน จ้านวน 2 ครั้ง และมีการจ้างขนส่งและก้าจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชน ปริมาณ 15 ตัน 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๒ 
 



๙ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ตารางที่ ๒ ผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕60 ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 2560 - 2564 
ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 
พืน้ทีด่ าเนนิการ งบประมาณที่

ได้รบัจริง 
ผลการ

ด าเนนิงาน  
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปญัหา/อปุสรรค 

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ( บาท ) 

ยุทธศาสตรที ่1 : สงวน อนรุักษแ์ละฟืน้ฟูทรัพยากรป่าไม้ 

กลยุทธท์ี่ 1 : สงวน อนุรกัษ ์และฟืน้ฟพูืน้ทีป่่าตน้น้ า 

1 จัดท้าฝายต้นน้้าล้าธารแบบถาวรในพื้นท่ี โครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้้าปากพนัง 

อส. หมู่ 2 บ้านสาย
เงิน บ้านเขาวัง 
หมู่ 6 บ้านบน
ควน บ้านเขา

พร้าว หมู่ 7 บ้าน
ในปุด หมู่ 7 บ้าน

บางน้้าใส  

ลานสกา ลานสกา 1,630,000 20 แห่ง 1,630,000   

    

    

2 กิจกรรมส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาปุาไม้ตาม
แนวพระราชด้าริ 

อส.             ไม่ได้รับงบประมาณ 

3 ลาดตระเวนปูองกันปราบปรามการบุกรุกพื้นท่ีปุาไม้
และลักลอบฆ่าสัตว์ปุาเขตห้ามล่าสัตว์ปุาแหลม
ตะลุมพุก  

อส. 4,6 ปากพนังฝั่ง
ตะวันออก 

ปากพนัง 1,415,200 35,456 ไร่ 1,415,200   

    1,2,3,4 แหลม
ตะลุมพุก 

ปากพนัง         

4 กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา อส. 2,6,10,12,13 สวนหลวง เฉลิมพระ
เกียรติ 

2,491,100 62,599 ไร่ 2,491,062.01   

  4.1 กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา เขตห้าม
ล่าสัตว์ปุาบ่อล้อ  

1,3,6 ทางพูน เฉลิมพระ
เกียรติ 

        

    2,3,4,6,8 ควนพัง ร่อนพิบูลย์         

    3,4 บ้านตูล ชะอวด         

    4 ชะอวด ชะอวด         

    4,7,11,12 การะเกด เชียรใหญ่         



๑๐ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

พืน้ทีด่ าเนนิการ งบประมาณที่
ได้รบัจริง 

ผลการ
ด าเนนิงาน  

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปญัหา/อปุสรรค 

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ( บาท ) 

    1,5,6 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่         

  4.2 กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา เขตห้าม
ล่าสัตว์ปุาแหลมตะลุมพุก 

  แหลม
ตะลุมพุก 

ปากพนัง 1,379,800 35,456 ไร่ 1,379,800   

  4.3 กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา เขตห้าม
ล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 

2 พนางตุง ควนขนุน 4,204,000.00 285,625 ไร่ 4,204,000   

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันการบุกรุก
ท้าลายทรัพยากรปุาไม้ 

อส.             ไม่ได้รับงบประมาณ 

6 จัดต้ังจุดสกัดเพื่อคุ้มครองพื้นท่ีปุาไม้และสัตว์ปุา อส.             ไม่ได้รับงบประมาณ 

๗ โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ชุมชนต้นน้้าบ้านเขาวัง  

สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

12 หินตก ร่อนพิบูลย์ 90,000 1. ข้อมูลองค์
ความรู้พันธุ์ไม้
ท้องถิ่นของ
ชุมชน 
2. เส้นทาง
ศึกษา
ธรรมชาติพันธุ์
ไม้ท้องถิ่น
ชุมชน 
3. ชุดส่ือ
เผยแพร่พันธุ์
ไม้ชุมชน 
 
 
 
 

84,971 เกิดภัยธรรมชาติใน
พื้นท่ี (ดินถล่ม) 



๑๑ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

พืน้ทีด่ าเนนิการ งบประมาณที่
ได้รบัจริง 

ผลการ
ด าเนนิงาน  

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปญัหา/อปุสรรค 

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ( บาท ) 

๘ โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชในพื้นท่ี
เฉพาะชุมชนต้นน้้าปากพนัง 

สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

12 หินตก ร่อนพิบูลย์ 81,100 1.ฐานข้อมูล
ชนิด คุณค่า
และภูมิปัญญา
การใช้
ประโยชน์พันธุ์
ไม้เด่น
เฉพาะถิ่นใน
พื้นท่ีต้นน้้า
ปากพนัง 
2. สื่อเผยแพร่
พันธุ์ไม้เด่น
เฉพาะเด่นใน
พื้นท่ีต้นน้้า
ปากพนัง 

70,857 เกิดภัยธรรมชาติใน
พื้นท่ี(น้้าปุาไหลหลาก) 

  5 วังอ่าง ชะอวด 

  5 นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ 

กลยุทธท์ี่ 2 : อนุรกัษ ์ฟืน้ฟู และรกัษาระดบัน้ าในพืน้ทีป่่าพรุ 
1 โครงการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศปุาพรุ อส.               

  แปลงที่ 1 อส. 10 บ้านตูล ชะอวด 500,000 100 ไร่ 500,000   

  แปลงที่ 2 อส. 4 สวนหลวง เฉลิมพระ
เกียรติ 

500,000 100 ไร่ 500,000   

2 โครงการปลูกฟื้นฟูพ้ืนท่ีปุาอนุรักษ์ท่ีมีสภาพปุาเสื่อม
โทรมจากการถูกบุกรุกและไฟปุา 

อส.             ไม่ได้รับงบประมาณ 

3 โครงการปลูกเสริมและปรับปรุงนิเวศปุาพรุ กรมปุาไม้               

  ๓.1 เพาะช้ากล้าไม้ท่ัวไป 12 การะเกด เชียรใหญ่ 232,000 80,000 กล้า 232,000   

  ๓.2 เพาะช้ากล้าไม้มีค่า 12 การะเกด เชียรใหญ่ 228,000 30,000 กล้า 228,000   



๑๒ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

พืน้ทีด่ าเนนิการ งบประมาณที่
ได้รบัจริง 

ผลการ
ด าเนนิงาน  

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปญัหา/อปุสรรค 

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ( บาท ) 

  ๓.3 เพาะช้าหญ้าแฝก 12 การะเกด เชียรใหญ่ 247,500 150,000 
กล้า 

247,500   

  ๓.๔ ปลูกไม้ใช้สอย 12 การะเกด เชียรใหญ่ 518,000 100 ไร่ 517,700   

  ๓.๕ บ้ารุงปุาใช้สอย 12 การะเกด เชียรใหญ่ 95,000 100 ไร่ 95,000   

4 โครงการบ้ารุงแปลงปุาพรุอายุ ๒-๖ ปี กรมปุาไม้ 12 การะเกด เชียรใหญ่ 51,000 50 ไร่ 51,000   

5 โครงการบ้ารุงแปลงปุาพรุอายุ 7-10 ปี กรมปุาไม้ 12 การะเกด เชียรใหญ่ 171,500 350 ไร่ 171,500   

6 โครงการขอคืนผืนปุาชุ่มน้้าทะเลน้อยถวายแม่ของ
แผ่นดิน 

อส.             ไม่ได้รับงบประมาณ 

7 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการส้ารวจและออกแบบเพ่ือรักษา
ระดับน้้าท่ีเหมาะสมในการปูองกันไฟไหม้และรักษา
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปุาพรุควนเคร็ง 

อส.             ไม่ได้รับงบประมาณ 

8 โครงการจัดท้าแนวกันไฟ กรมปุาไม้ 12 การะเกด เชียรใหญ่ 308,400 60 กม. 308,400   
9 โครงการขุดแพรกเพื่อท้าแนวปูองกันรักษาปุาในเขต

ห้ามล่าสัตว์ปุาบ่อล้อ 
อส. 2,6,10,12,13 สวนหลวง เฉลิมพระ

เกียรติ 
5,005,500 7 กม. 573,122   

    1,3,6 ทางพูน ร่อนพิบูลย์         

    2,3,5,6,8 ควนพัง ร่อนพิบูลย์         

    3,4 บ้านตูล ชะอวด         

    4 ชะอวด ชะอวด         

10 โครงการสร้างแหล่งส้ารองน้้าเพื่อการดับไฟปุา อส.             ไม่ได้รับงบประมาณ 



๑๓ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

พืน้ทีด่ าเนนิการ งบประมาณที่
ได้รบัจริง 

ผลการ
ด าเนนิงาน  

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปญัหา/อปุสรรค 

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ( บาท ) 

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพลาดตระเวนปูองกันรักษา
ปุาและควบคุมไฟปุา เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 

อส. 1-9,11 เคร็ง ชะอวด 300,000 285,625 ไร่ 300,000   

    3,4,9 ขอนหาด ชะอวด         

    12 การะเกด เชียร์ใหญ่         

    2,5 ควนชะลิก หัวไทร         

    6-8,10 แหลม หัวไทร         

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันการบุกรุกและ
ควบคุมไฟปุาพรุควนเคร็งพื้นท่ีเขตห้ามล่า 

อส. 2,6,10,12,13 สวนหลวง เฉลิมพระ
เกียรติ 

148,000 1/100          148,000    

  สัตว์ปุาบ่อล้อ 1.3,6 ทางพูน ร่อนพิบูลย์         

    2,3,4,6,8 ควนพัง           

    3,4 บ้านตูล ชะอวด         

    6,8 ชะอวด เชียร์ใหญ่         

    4 ชะอวด ชะอวด         

    4,7,11,12 การะเกด เชียร์ใหญ่         

    1,5,6 แม่เจ้าอยู่หัว           

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันรักษาและ
ควบคุมไฟปุาพรุควนเคร็ง กองอ้านวยการควบคุมไฟ
ปุาพรุควนเคร็ง 

อส. ๑-๑๑ เคร็ง ชะอวด 1,535,707 1/100 1,535,707   

    3,4,5,9 ขอนหาด ชะอวด         

    1,3,4 บ้านตูล ชะอวด         



๑๔ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

พืน้ทีด่ าเนนิการ งบประมาณที่
ได้รบัจริง 

ผลการ
ด าเนนิงาน  

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปญัหา/อปุสรรค 

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ( บาท ) 

    4 ชะอวด ชะอวด         

    5,7,11,12 การะเกด เชียร์ใหญ่         

    1,2,5,6 แม่เจ้าอยู่หัว เชียร์ใหญ่         

    5,8 เขาพระบาท เชียร์ใหญ่         

    1,2,3,5,6,7 
10,12,13 

สวนหลวง เฉลิมพระ
เกียรติ 

        

    ๑-๖ ทางพูน เฉลิมพระ
เกียรติ 

        

    3,6,7,10 แหลม หัวไทร         

    2,5 ควนชะลิก หัวไทร         

    2,5,6 ควนพัง ร่อนพิบูลย์         

14 งานประชาสัมพันธ์ปูองกันรักษาปุาและควบคุม 
ไฟปุา 

กรมปุาไม้ 12 การะเกด เชียรใหญ่ 100,000 1 งาน 100,000   

15 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกอง
อ้านวยการควบคุมไฟปุาพรุควนเคร็ง 

อส.             ไม่ได้รับงบประมาณ 

16 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาปุาไม้พื้นท่ีลุ่มน้้าปากพนัง 
อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมปุาไม้ 12 การะเกด เชียรใหญ่ 1,180,000 1 งาน 910,000   

17 งานอ้านวยการ และประสานการด้าเนินงาน
โครงการ 

กรมปุาไม้ 12 การะเกด เชียรใหญ่ 70,000 1 งาน 54,991   

18 โครงการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน อส.             ไม่ได้รับงบประมาณ 

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชื้อเพลิง อส.             ไม่ได้รับงบประมาณ 

20 โครงการฝึกซ้อมแผนระดมพลดับไฟปุาใน
สถานการณ์รุนแรง 

อส.             ไม่ได้รับงบประมาณ 



๑๕ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

พืน้ทีด่ าเนนิการ งบประมาณที่
ได้รบัจริง 

ผลการ
ด าเนนิงาน  

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปญัหา/อปุสรรค 

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ( บาท ) 

21 โครงการปลาดุกล้าพันคืนถิ่น อส. 11 การะเกด เชียร์ใหญ่ 133,058 ร้อยละ 100 133,058   
กลยุทธท์ี่ 3 : ฟืน้ฟทูรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

1 บ้ารุงรักษา ฟื้นฟูพื้นท่ีปุาชายเลน ทช.       249,700 227 249,700.00   
    2 ปากพนังฝั่ง

ตะวันตก 
ปากพนัง         

    7 แหลม
ตะลุมพุก 

ปากพนัง         

    13 คลองน้อย ปากพนัง         
    13 คลองน้อย ปากพนัง         
    7 คลองน้อย ปากพนัง         
2 อนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลนแบบมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน (คุ้มครองปูองกันทรัพยากรปุาชายเลน) 
สถานีพัฒนา

ทรัพยากรปุาชาย
เลนท่ี 44 

ทช. 

2,4 ปากพนังฝั่ง
ตะวันตก 

ปากพนัง 200,000 ตรวจ
ลาดตระเวน
ปูองกันรักษา
ปุา จ้านวน 
87 ครั้ง 

199,959.83   

    6,7,12,13,14 คลองน้อย ปากพนัง       

    4,5,8 บางจาก เมือง         

    2,4,6 ท่าไร่ เมือง         

    สถานีพัฒนา
ทรัพยากรปุาชาย

เลนท่ี 15 
ทช. 

  แหลม
ตะลุมพุกและ
ปากพนัง
ตะวันออก 

ปากพนัง 200,000 ลาดตระเวน
ปูองกันรักษา

ปุา จ้านวน 87 
ครั้ง 

178,429.00   

3 โครงการก่อสร้างแหล่งปะการังเทียม อบจ.
นครศรีธรรมราช 

    ท่าศาลา 5,000,000  688 แท่ง 5,000,000    
                  
4 โครงการบ้านปลาสะอาดคืนธรรมชาติสู่ทะเล อบจ.

นครศรีธรรมราช 
    เมือง 97,250    97,250    

  ท้าความสะอาดปะการังเทียม               



๑๖ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

พืน้ทีด่ าเนนิการ งบประมาณที่
ได้รบัจริง 

ผลการ
ด าเนนิงาน  

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปญัหา/อปุสรรค 

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ( บาท ) 

กลยุทธท์ี่ ๔ : แก้ไขปญัหาการกดัเซาะชายฝั่ง 

1 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง กรมเจ้าท่า               
  1.1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างก้าแพงหินท้ิงปูองกัน

การกัดเซาะชายฝั่ง ม.7 และ ม.10 
7 และ 10 ขนาบนาก ปากพนัง 22,400,000  225 เมตร     16,716,000    

  1.2 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างก้าแพงหินท้ิงปูองกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง ม.6 ต.ปากพนังฝั่ง ตอ. 

6 ปากพนังฝั่ง
ตอ. 

ปากพนัง 8,800,000  -       5,445,000  แก้ไขแบบก่อสร้าง จึง
ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

  1.3 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนปูองกันการกัด
เซาะชายฝั่ง  บริเวณบ้านหน้าโกฏิ ต.ท่าพญา  
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ระยะท่ี 1) 

  ท่าพญา ปากพนัง 14,600,000  -     10,890,000  แก้ไขแบบก่อสร้าง จึง
ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

2 โครงการเขื่อนปูองกันตล่ิงริมทะเล บริเวณชายฝั่ง  
จ.นครศรีธรรมราช 1,011 เมตร 

ยธ. ม.9 ท่าพญา  ปากพนัง 12.8772     อยู่ระหว่างการขอ
อนุญาตกรมเจ้าท่า
เพื่อท้าการก่อสร้าง 

จึงยังไม่ได้ด้าเนินการ 
3 โครงการเขื่อนปูองกันตล่ิงริมทะเล บริเวณชายฝั่ง  

จ.นครศรีธรรมราช 663 เมตร 
ยธ. ม.1 ม.3 บางพระ ปากพนัง 7,938,000     

4 โครงการเขื่อนปูองกันตล่ิงริมทะเล (ต่อเนื่องเขื่อน
เดิม) บ้านปากระวะ  จ.นครศรีธรรมราช 1,000 
เมตร 

ยธ. ม.5 หน้าสตน หัวไทร 45,864,000     

  รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1         127,963,828   56,658,207   

 
 
 
 
 
 
 
 

         



๑๗ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

พืน้ทีด่ าเนนิการ งบประมาณที่
ได้รบัจริง 

ผลการ
ด าเนนิงาน  

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปญัหา/อปุสรรค 

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ( บาท ) 

ยุทธศาสตรที ่2 : ควบคุม ป้องกนัมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธท์ี่ 1: ลดและควบคุมการระบายมลพษิจากแหล่งก าเนดิลงสู่แหล่งน้ า 

1 โครงการจัดสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้า
เสียเฉพาะจุด 

อจน.               

  1.1 งานก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 2 แห่ง     ทต.เชียร
ใหญ่ 

-  - - ทต.เชียรใหญ่ ขอ
ชะลอโครงการไว้ก่อน 

        ทต.พรหม
โลก 

- - - เริ่มด้าเนินการ
ก่อสร้างใน
ปีงบประมาณ 2561 

  1.2 งานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย 6 แห่ง               

        1.2.1 บริเวณหลังเรือนจ้า ถ.ชายน้้า ฝั่ง
ตะวันออก 

ทม.ปาก
พนัง 

339,600 15,220 318,677 ปริมาณน้้าเสียเข้า
ระบบมากว่าท่ี
ออกแบบไว้ 

        1.2.2 บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี ถ.สุนอนันต์ ฝั่งตะวันตก ทม.ปาก
พนัง 

753,400 26,078 576,572 น้้าเสียเข้าระบบน้อย 
ระบบท่อยังไม่
ต่อเชื่อม 

        1.2.3 บริเวณเลียบถนนสุขาภิบาล 1 8 ต.หัวไทร ทต.หัวไทร 436,600 42,371 407,664   
        1.2.4 บริเวณหลังตลาดสด(บางแค) 1 ต.หัวไทร ทต.หัวไทร 751,700 43,226 417,680   
        1.2.5 บริเวณวัดศรีมาประสิทธิ์ 1 ต.ชะอวด ทต.ชะอวด 614,700 35,562 469,451   
        1.2.6 บริเวณชุมชนหอยราก-ศรีสมบูรณ์ 1 ต.หูล่อง อบต.หูล่อง 777,000 29,695 579,013 ท่อรวบรวมยังไม่

ครอบคลุมพื้นท่ี 
 



๑๘ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

พืน้ทีด่ าเนนิการ งบประมาณที่
ได้รบัจริง 

ผลการ
ด าเนนิงาน  

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปญัหา/อปุสรรค 

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ( บาท ) 

2 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่น้้า 
ปากพนัง ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าผิวดินแม่น้้า
ปากพนัง 

สสภ. 14 คพ. 1.ปากน้้า  
กิโลศูนย์ 

ปากพนัง 
ตอ. 

ปากพนัง 87,560 ส้ารวจเก็บ
ตัวอย่างน้้า 4 

ครั้ง/ปี 
คุณภาพน้้า

โดยรวมจัดอยู่
ในเกณฑ์

คุณภาพน้้า
ประเภทท่ี 3 

คือพอใช้ 
บริเวณที่มี
ปัญหาได้แก่ 
ท่าเรือข้าม
ฟาก อ.ปาก
พนัง มีค่า 
BOD และ 

FCB เกินค่า
มาตรฐาน 

87,560 ผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าจาก
ห้องปฏิบัติการล่าช้า
ส่งผลให้การจัดท้า
รายงานผลล่าช้าด้วย 

    2. ท่าข้ามเรือ  
บ.ปากพนัง 

 ปากพนัง   

    3.บริเวณเหนือ
เขื่อนประตู
ระบายน้้า 

     

    4.ศาลาสันติชัย บ้านกลาง ปากพนัง   

    5.เทศบาลต้าบล
ชะอวด  

(คลองชะอวด) 

เทศบาล
ต้าบลชะ

อวด (คลอง
ชะอวด) 

ชะอวด   

    6.ท้ายเอนไม้
เสียบ บ.ไม้เสียบ 

  ชะอวด   

    7.เหนือเขื่อนไม้
เสียบ บ.ไม้เสียบ 

  ชะอวด   

3 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่ทะเล
ชายฝั่งพื้นท่ีลุ่มน้้าปากพนัง 

สสภ.14 
คพ. 

1. บริเวณบ้าน
ปากคลอง 

  หัวไทร 22,440 เก็บน้้า 4 ครั้ง 
คุณภาพน้้าอยู่

ในเกณฑ์
เกณฑ์พอใช้ 

22,440 ผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าจาก
ห้องปฏิบัติการล่าช้า
ส่งผลให้การจัดท้า
รายงานผลล่าช้า 

    2. อ่าวปากพนัง   ปากพนัง 



๑๙ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

พืน้ทีด่ าเนนิการ งบประมาณที่
ได้รบัจริง 

ผลการ
ด าเนนิงาน  

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปญัหา/อปุสรรค 

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ( บาท ) 

4 พัฒนาระบบการท้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์มท่ีดี
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์ พื้นท่ีลุ่มน้้าปากพนัง 70,000  ตรวจรับรอง
ฟาร์มใหม่ 8 
ฟาร์ม ตรวจต่อ
อายุ 5 ฟาร์ม 
และตรวจ
ติดตามตาม
มาตรฐานฟาร์ม
ท่ีดี 23 ฟาร์ม 
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ด้านปศุสัตว์ 1 
ฟาร์ม รวม 37 
ฟาร์ม 

70,000   

กลยุทธท์ี่ ๒: ส่งเสริมการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธภิาพ 
1 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ทต.ดอนตรอ   ดอนตรอ เฉลิมพระ

เกียรติ 
90,000  5 ชุมชน 90,000   

2 กิจกรรมจัดต้ังจุดรวบรวมขยะอันตราย ทต.ดอนตรอ 
  

ดอนตรอ เฉลิมพระ
เกียรติ 

50,000 5 ชุมชน 50,000   

3 โครงการบริหารจัดการขยะ ทม.ปากพนัง   ปากพนัง ปากพนัง 100,000  100,000   
4 โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนขยายผลสู่

ชุมชน 
อบจ.

นครศรีธรรมราช 
    เมือง และ 

ฉวาง  
60,820  100 คน 60,820    

5 ค่าจ้างขนส่ง จัดเก็บ และก้าจัดขยะของเสียอันตราย
จากชุมชน 

อบจ.
นครศรีธรรมราช 

    เมือง 399,000  15 ตัน 399,000    

  รวมยุทธศาสตรท์ี่ ๒         4,552,820   3,648,877   

 



๒๐ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

๓. สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลปีฐาน  
(ปี ๒๕59) 

เป้าหมายปี 
2560 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๑) พ้ืนที่ปุาไม้ได้รับการ
ดูแลรักษา และฟ้ืนฟูให้
มีสภาพสมบูรณ์ ร้อยละ 
๒๕ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

๔๔๙,๓๙๕ ไร่  
ร้อยละ ๒๓.๖๕ พ้ืนที่

ทัง้หมด 

ร้อยละ ๒๕ ๔๔๙,๓๙๕ ไร่  
ร้อยละ ๒๓.๖๕ 
พ้ืนที่ทัง้หมด 

เนื่องจากด้าเนินการ
ปลูกฟ้ืนฟูปุาในพ้ืนที่
เดิมให้มีความอุดม

สมบูรณ์ 
๒) แม่น้้ าปากพนั ง มี
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ขึ้นไป ร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละ ๖๖  
(ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๕๕-

๒๕๕๙) 

ร้อยละ ๖๖ ร้อยละ ๗๑  

 
๔. ปัญหาและอุปสรรค 

๔.๑ แผนงาน/โครงการ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายของ   
ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ก าหนดไว้ 

๔.๒ บางหน่วยงานไม่บรรจุกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนแม่บท โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 2560 – 2564  ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมไม่
ต่อเนื่อง 

๔.๓ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความร่วมมือ ตลอดจนกฎระเบียบ รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมโทรมและการถูกท าลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังด าเนินการไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 

 ๔.๔ การบูรณาการเป้าหมายและโครงการการด าเนินงานไม่สอดคล้องกันแต่ละหน่วยงานต่างด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน 

 ๔.๕ การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวด มีขั้นตอนการด าเนินการล่าช้า เช่น การด าเนินการกับผู้บุกรุกป่า แม้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมผู้กระท าความผิดได้แต่การด าเนินคดีหลายขั้นตอนบทลงโทษและการ
เปรียบเทียบปรับยังไม่สามารถยับยั้งการท าลายป่าได้ เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนยังได้รับประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้  
การพิสูจน์กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังใช้เวลาในการด าเนินการนาน 

 
๕. แนวทางการแก้ไข 

เพ่ือให้การด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 
2560 – 2564 ด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงควรปรับแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือลด/บรรเทาปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 



๒๑ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

๕.๑ หน่วยงานหลักที่ด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ พ.ศ. 2560 – 2564 ต้องบรรจุและขอจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน หรือแผนจังหวัด นอกเหนือจากการขอจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๕.๒ ในกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานหลักควรปรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในภาพรวมของ
หน่วยงานและจัดสรรให้กับกิจกรรมที่ส าคัญภายใต้แผนแม่บทฯ ตามความเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินงานมีความ
ต่อเนื่อง 
 ๕.๓ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มต่างๆ สื่อท้องถิ่น         
กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเยาวชน และกลุ่มแม่บ้าน ผ่านทางการประชุม งานประเพณีส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือให้
ประชาชนทราบการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมอย่างทั่วถึง รวมถึงความเคลื่อนไหวของการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม และได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
 ๕.๔ เสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่าย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน      
กลุ่มเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีพและการประกอบอาชีพ 
ผลเสียที่เกิดจากการท าลายหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับเผยแพร่แก่สมาชิกกลุ่มและบุคคลอ่ืนในพ้ืนที่ 
 ๕.๕ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินการร่วมกันได้และยังสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน ทั้งนี้ โดยการประสานผ่านช่องทางการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการและคณะท างานชุดต่างๆ 
เช่น ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เป็นต้น 
 ๕.๖ การท าความเข้าใจถึงความส าคัญของปัญหาและเผยแพร่โครงการสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือให้รับทราบข้อมูลและเกิดการยอมรับในการเข้าร่วมด าเนินโครงการ 
 ๕.๗ ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอ านาจหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถด าเนินการ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นตัวอย่างการลงโทษผู้ละเมิดกฎหมาย 
 ๕.๘ เสนอให้มีการจัดท าโครงการต้นแบบในลักษณะพ้ืนที่น าร่องเพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
  



๒๒ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



๒๓ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

กรมควบคุมมลพิษ 
  

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ปีงบประมาณ ๒๕60 กรมควบคุมมลพิษ ได้ด้าเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 2560 – 2564 ในการอ านวยการและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
คณะท างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มน้ าปากพนังและ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ประชุมคณะท้างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มน้้า
ปากพนังและคณะท้างานจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้น้าเสนอคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาแผนแม่บทต่อไป 

 

 
 
 
 
 

 
 

2. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุม 101 ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ   
ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ และที่ประชุมเสนอให้ประธานอนุกรรมการทั้ง
สามคณะลงนามในหนังสือร่วมกัน เพ่ือส่งร่างแผนแม่บทฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานน้าเรียนคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริพิจารณาต่อไป 

 
 



๒๔ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

๓. ประชุมคณะท้างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มน้้า
ปากพนัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนา
พ้ืนที่ ลุ่ มน้้ า ป ากพนั ง อั น เนื่ อ งมา จากพระร าชด้ า ริ  อ้ า เภอปากพนั ง  จั งห วั ดนครศรี ธ ร รมร าช   
ซ่ึงมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งผลการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2560 ปัญหา อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์
เทียบกับเปูาหมายของแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 2560 – 
2564 ให้ฝุายเลขานุการฯ และให้ศูนย์อ้านวยการฯ จัดส่งแผนแม่บทฯ ให้ส้านักงาน กปร. เพ่ือน้าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
 

 
 
 
 
 
 
๔. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใต้แผนแม่บทโครงการ

พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
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กรมป่าไม ้

 

 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕60 กรมปุาไม้ ได้ด้าเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กิจกรรมเพาะช้ากลาไม้ทั่วไป  จ้านวน  80,000  กล้า 
 ชนิดพันธุ์ไม้ที่เพาะ ประกอบด้วย หลุมพอ ตะเคียนทอง มะฮอกกานี พะยอม พยุง สะเดาเทียม  
ไม้แดง และกันเกลา ด้าเนินการเพาะช้ากล้าไม้ทั่วไปพร้อมแจกจ่ายกล้าไม้ จ้านวน 80,000  กล้า 
 

 

 
 
 

 

 

 

 2. กิจกรมเพาะช้ากล้าไม้มีค่า  จ้านวน  30,000  กล้า  
 ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีเพาะ ประกอบด้วย ตะเคียนทอง พะยอม พยุง หลุมพอ และไม้แดง ด้าเนินการเพาะช้า
กล้าไม้มีค่า พร้อมแจกจ่ายกล้าไม้ จ้านวน 30,000 กล้า 
 

 

 

 

 

  

 

  



๒๖ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

 3. กิจกรรมเพาะช้าหญ้าแฝก จ้านวน  150,000  กล้า 
ด้าเนินการเพาะช้าหญ้าแฝก พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อม จ้านวน 150,000  กล้า   

 

 

 

 

 

 
 

4. กิจกรรมจัดท้าแนวกันไฟ ระยะทาง 60 กิโลเมตร 
ด้าเนินการส้ารวจและจัดท้าแนวกันไฟ โดยแผ้วถาง และก้าจัดเศษวัชพืช กิ่งไม้แห้ง ใบไม้แห้ง กวาด

แนวให้สะอาด ขนาดกว้าง 8 เมตร แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๒0 กิโลเมตร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอย เนื้อที่ 100 ไร่ 
ด้าเนินการส้ารวจ รังวัด และปักหลักแนว  ท้าทางตรวจการและแนวกันไฟ  และถาง เก็บ ริบ สุม 

พร้อมปลูกซ่อมและตรวจนับอัตราการรอดตาย เนื้อที่ 100 ไร่   

   
 

 

  



๒๗ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

6. บ้ารุงปุาใช้สอย เนื้อที่ 100 ไร่ 
ด้าเนินการซ่อมทางตรวจการ ดูแลปูองกันไฟ ดายวัชพืช พร้อมปลูกซ่อมและใส่ปุ๋ย เนื้อที่ 100 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. บ้ารุงรักษาปุาปีที่ 2 - 6 เนื้อท่ี 50 ไร่ 
ด้าเนินการซ่อมทางตรวจการ ดูแลปูองกันไฟ ดายวัชพืช พร้อมปลูกซ่อมและใส่ปุ๋ย เนื้อที่ 50 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  บ้ารุงรักษาปุาปีที่ 7 - 10 เนื้อท่ี 350 ไร่ 
  ด้าเนินการซ่อมทางตรวจการ ดูแลปูองกันไฟ ดายวัชพืช พร้อมปลูกซ่อมและใส่ปุ๋ย เนื้อที่ 
350  ไร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. งานส่งเสริมการแปรผลิตผลจากไม้เสม็ด   
 10. งานประชาสัมพันธ์ปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

 11. งานอ้านวยการและประสานงานการด้าเนินงานตามโครงการ 

  



๒๘ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

องค์การจัดการน้ าเสีย 
 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕60 องค์การจัดการน้้าเสีย ได้ด้าเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยได้บริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียในเขตพ้ืนที่
จัดการน้้าเสีย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ้านวน 6 พ้ืนที่ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. พ้ืนที่หลังเรือนจ้า อ้าเภอปากพนัง 

  

 
 

 
 

 

 2. พ้ืนที่ตลาดสด ถนนบางแค อ้าเภอหัวไทร 

  

 

 

 

 

 3. พ้ืนที่เลียบถนนสุขาภิบาล อ้าเภอหัวไทร 

  

 

 

  

  



๒๙ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

 4. พ้ืนที่โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี อ้าเภอปากพนัง 

 

 

 

 

 

 5. พ้ืนที่โรงฆ่าสัตว์ วัดศรีมาประสิทธิ์ อ้าเภอชะอวด 

 

 

 

 

 

 6. พ้ืนที่ชุมชนหอยราก – ศรีสมบูรณ์ อ้าเภอปากพนัง 

 

 

 

 

 

 

  

  



๓๐ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ด้าเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ 

ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ชุมชนต้นน้้าบ้านเขาวัง ต.หินตก 

อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

 
 

2. โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชในพ้ืนที่เฉพาะชุมชนต้นน้้าปากพนัง 
 

 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๓ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

กรมปศุสัตว ์
 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕60 กรมปศุสัตว์ ได้ด้าเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. โครงการพัฒนาระบบการท้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีและพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์ 
  ด้าเนินการตรวจรับรองฟาร์มใหม่ 8 ฟาร์ม ตรวจต่ออายุ 5 ฟาร์ม และตรวจติดตามตามมาตรฐาน
ฟาร์มที่ดี 23 ฟาร์ม และพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์ 1 ฟาร์ม รวม 37 ฟาร์ม 
 

 
  



๓๔ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแ้ผนแมบ่ทโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดา้ริ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ 
 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕60 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ ได้ด้าเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนา

พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่น้้าปากพนัง ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าผิวดินแม่น้้าปากพนัง 
โดยส้ารวจเก็บตัวอย่างน้้า 4 ครั้ง/ปี คุณภาพน้้าโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้้าประเภทที่ 3 คือพอใช้ บริเวณ
ที่มีปัญหาได้แก่ ท่าเรือข้ามฟาก อ.ปากพนัง มีค่า BOD และ FCB เกินค่ามาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่ทะเลชายฝั่งพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง เก็บน้้า ๒ ครั้ง/ปี คุณภาพ
น้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 

 
 


