
 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา 

 
ศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้าํปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

มิถุนายน  ๒๕61 



 
 

คํานํา 

 
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกิดข้ึนได้เพราะ
พระบารมี และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวง
ประชาชนชาวลุ่มน้ําปากพนัง โดยมุ่งหวังให้ราษฎรในพ้ืนที่ ได้อยู่ดีกินดี มีความสุข การ
สนองพระราชดําริ ได้ดําเนินงานด้านต่างๆในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารโครงการ 
คณะอนุกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อม คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ และคณะอนุกรรมการ
ประสานการดําเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
โดยใช้ศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ เป็นศูนย์กลางในการ
อํานวยการ ประสานการดําเนินงาน ขับเคล่ือนการพัฒนาสู่เกษตรกรและราษฎรในพ้ืนที่
การบูรณาการดําเนินงานพัฒนาร่วมกันหลายฝ่ายของทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน มีปัจจัยสู่ความสําเร็จจากความ รู้ รัก สามัคคี 
ร่วมมือร่วมใจกัน ในการดําเนินงานด้านต่างๆในพ้ืนที่ ได้พร้อมใจกัน น้อมนําแนว
พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้อย่าง
แน่วแน่ มั่นคง เพ่ือความอยู่ดีกินดีของราษฎรในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน สมดังพระราชประสงค์ 
ต่อไป 

 

มิถุนายน  ๒๕61 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

สารบัญ 

           

๑. รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ลุ่มนํ้าปากพนังฯ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ) 

๒. สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ) 

๓. รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ . 2560 (ยุทธศาสตร์ที่  6                
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ)      
  



 

 

 

 

 

 

           

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 
ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี 
ลุ่มน้ าปากพนังฯ พ.ศ. 2560 – 2564  

(ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ) 



 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 

ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
พ.ศ. 2560 - 2564 

 

จัดท าโดย 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ  
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงาน  

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 



 
 

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

 

สารบัญ 
หน้า 

 
๑. บทน า ๑ 
๒. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลการด าเนินงาน ๓ 
    ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐  
 ๒.๑ ทรัพยากรป่าไม้ ๓ 
 ๒.๒ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ๔ 
 ๒.๓ คุณภาพน้ าในลุ่มน้ าปากพนัง ๕ 
 ๒.๔ การจัดการขยะมูลฝอยและสารอันตราย ๗ 
๓. สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง ๒๐ 
    อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2560 - 2564 
๔. ปัญหาและอุปสรรค ๒๐ 
๕. แนวทางการแก้ไข ๒๐ 
ภาคผนวก ๒๒ 
 กรมควบคุมมลพิษ ๒๓ 
 กรมป่าไม้ ๒๕ 
 องค์การจัดการน้ าเสีย ๒๘ 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ๓๐ 
 กรมปศุสัตว์  ๓๓ 
 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔  ๓๔ 

 



๑ 

 

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

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ และ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ควบคมุ ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ภายใตแ้ผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
พ.ศ. 2560 - 2564 

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  
  

 



๒ 

 

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

 
รูปที่ ๑ ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  



๓ 

 

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

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 

  



๔ 

 

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

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 
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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 
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รูปที่ ๓ คุณภาพน้้าในแม่น้้าปากพนัง 
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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
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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  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



๒๕ 

 

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

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 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

           

สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ) 



1 
 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 

-ยุทธศาสตร์ที่ 3  

-ยุทธศาสตร์ที่ 4  

-ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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การด าเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ า              
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ และคณะอนุกรรมการประสานการด้าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง                  
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้เห็นชอบร่วมกันในการรวมแผนแม่บทของอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ 
และอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ เป็นแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้ าปากพนัง                            
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ปี 2560 – ๒๕64 เพื่อลดความซ้้าซ้อนของแผนงานโครงการและมี
การบูรณาการด้าเนินงานให้บรรลุผลตามแนวพระราชด้าริ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วม 2 คณะ 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันด้าเนินงานตาม (ร่าง) แผนแม่บทดังกล่าว และ
มอบหมายคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ ด้าเนินการติดตามและรายงานผลการด้าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 และที่ 2 คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพฯ ติดตามและรายงานผลการด้าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ที ่3  ที่ 4 และที ่5 และให้อนุกรรมการประสานการด้าเนินงานฯ ติดตามและรายงาน
ผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยให้ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปาก
พนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ รับผิดชอบจัดท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปี ติดตามความก้าวหน้า 
จัดท้ารายงานประจ้าปี และประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา            
และสุราษฎร์ธานี ร่วมกันด้าเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 64 หน่วยงาน 9 กระทรวง ประกอบด้วย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
และส้านักงานสภาเกษตรกร ภายใต้การก้ากับดูแลของส้านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 
3,4,5 มีแผนงาน/โครงการที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จ้านวน 147 โครงการ                      
วงเงิน 450.04 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 383.03  
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1. แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ งบประมาณและการเบิกจ่าย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ
และส่งเสริมรายได้ 

จ า น ว น
กลยุทธ์ 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)  
ตามแผน
แม่บทฯ  

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินและน้ า 

2 182 29 376.03 310.85 82.66 

กลยุทธ์ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรดิน 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

 11 
 

171 

9 
 

20 

44.90 
 

331.13 

44.77 
 

266.08 

99.71 
 

80.35 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาอาชีพให้เกิด
ความมั่นคง 

2 86 75 59.98 58.48 97.50 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ภาคเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
นอกภาคเกษตร 

 81 
 

5 

71 
 

4 

59.65 
 

0.34 

58.14 
 

0.34 

97.47 
 

100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างภูมิคุ้มกันใน
อาชีพ การด ารงชีวิต และสังคม 

4 99 43 14.03 13.70 97.64 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันใน
การด้ารงชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างกระบวนการ  
มีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาตัวแบบความส้าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  

 47 
 

22 
 

28 

21 
 

9 
 

13 

4.31 
 

3.12 
 

6.60 

4.23 
 

3.11 
 

6.36 

98.14 
 

99.68 
 

97 

รวมทั้งสิ้น 8 367 147 450.04 383.03 85.11 
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โครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 

ปี 60

182

29
86 75

99
43

367

147

แผนงาน/โครงการ 
(ตามแผนแม่บทฯ - ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2560)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 3 ยุทธศาสตร์

376.03

59.98

14.03

450.04

310.85

58.48
13.71

383.03

ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 รวมยุทธฯ  3,4,5

งบประมาณ ปี 2560

ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
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2. แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุ่ มน้ าปากพนั งอัน เนื่ องมาจาก  พระราชด าริ                           
พ.ศ. 2560-2564 

 วิสัยทัศน์ 

 “พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสมดุล ประชาชนมีความ
ผาสุกตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 
 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
 2. เพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ตลอดจนฟื้นฟูคุณภาพน้้า 
 3. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้้า 
 4. ส่งเสริมพัฒนาการผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
และบริการ 
 5. ขับเคลื่อนการบริหารด้าเนินงานแบบองค์รวมอย่างบูรณาการให้เกิดเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 6. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชน 

 เป้าประสงค์  

 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง                    
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริมีความสมดุลและเอื้อประโยชน์ของประชาชน 
 2. ความผาสุกของประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริเพิ่มขึ้น 
 3. รายได้ครัวเรือนเกษตรกรและรายได้ของประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า   
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริเพิ่มขึ้น 
 4. ประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริมีอาชีพ
ที่มั่นคงและรายได้ท่ีแน่นอน ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
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ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลปีฐาน 

(ปี 2559) 
เป้าหมายสะสม รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 
1) พื้นที่ป่าไม้ได้รับการดูแล
รักษาและฟื้นฟูให้มีสภาพ
สมบูรณ์ ร้อยละ 25 ของ
พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 

449,395 ไร่ 
ร้อยละ 23.65 ของ
พื้นที่ทั้งหมด 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 
25 

2) คุณภาพดินได้ รับการ
ฟื้นฟูให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

พื้นที่ที่มีปัญหา 
121,244 ไร ่

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
18 

ร้อยละ 
24 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

3) ประชาชนมีน้้าอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ 

ขาดแคลนน้้า 24 
หมู่บ้าน 

 20 
หมู่บ้าน 

  28 
หมู่บ้าน 

28 
หมู่บ้าน 

4) แม่น้้าปากพนังมีคุณภาพ
น้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 66 (ค่าเฉลี่ย 
ปี 2555-2557) 

ร้อยละ
66 

ร้อยละ
67 

ร้อยละ
68 

ร้อยละ
69 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
70 

5)  ดั ชนี ค ว ามผาสุ กของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
86 

ร้อยละ 81.93 ร้อยละ 
82 

- ร้อยละ 
84 

- ร้อยละ 
86 

ร้อยละ 
86 

6) รายได้ เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรของครัว เรือน
เกษตรกรเพิ่มขึ้น 

98,584.28             
บาท/ครัวเรือน 

ร้อยละ 
4 

- ร้อยละ 
4 

- ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

7) ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย
ต่อคนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20  

60,392 บาท/คน/
ปี 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

8) ครัวเรือนยากจนที่ตก
เกณฑ์ จปฐ.ของประชาชน
ลดลง ร้อยละ 20  

2,130 ครัวเรือน ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ : สงวน คุ้มครอง อนุรักษ์ และ

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นต้นน้้า ล้าธาร พื้นที่ชุ่มน้้า พื้นที่ป่าพรุ พื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งเพื่อ
เป็นปัจจัยพื้นฐานของการด้ารงชีวิต รวมทั้งแก้ปัญหาการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุและกัดเซาะชายฝั่ง 
ซึง่มีกลยุทธ์การด้าเนินงานดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑: สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้้า 
กลยุทธ์ที่ ๒ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาระดับน้้าในพื้นที่ป่าพร ุ

 กลยุทธ์ที่ ๓ : ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม : เพื่อควบคุม
จัดการมลพิษจากแหล่งก้าเนิด โดยส่งเสริมการบ้าบัดและก้าจัดของเสียท่ีต้นทาง จัดสร้างระบบ
บ้าบัดน้้าเสียให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน ก้ากับ ดูแล และ
บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้้าในแม่น้้าปากพนัง ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษน้้า เพื่อเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต               
ที่ดี ซึ่งมีกลยุทธ์การด้าเนินงานดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 : ลดและควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งก้าเนิดลงสู่แหล่งน้้า 
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า : เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้น
การบริหารจัดการทรัพยากรทั้งดินและน้้า ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ให้เกิดความมั่นคงด้านฐานทรัพยากรเพื่อการผลิตภายใต้ข้อจ้ากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค้านึงถึงความเหมาะสมรอบด้าน                
การอนุรักษ์ที่สมดุล โดยมีกลยุทธ์และแนวทางการด้าเนินงาน ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
  กลยุทธ์ที่ ๒: เพิ่มปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาอาชีพให้เกิดความมั่นคง: เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้น
การด้าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ให้เกิดความมั่นคง
ด้านอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร เป็นการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพที่ต้องค้านึงถึงความ
เหมาะสมรอบด้าน พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การแปรรูป 
การตลาด และการบริหารจัดการเน้นการพัฒนาแบบครบวงจร สร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ
และรายได้ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกลยุทธ์
การด้าเนินงาน ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที ่1 : พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพและการด ารงชีวิต: เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
จะสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพของเกษตรกรและประชาชนเพื่อพัฒนาคน ตลอดจนเสริมสร้างกระบวน
การมีส่วนร่วมของราษฎร ชุมชน และสถาบันเกษตรกร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ
ราษฎร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ใช้ความรู้ทุกสาขามากที่สุด และเกื้อหนุนการพัฒนาสาขาอื่นๆ เป็น
การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ประชาชนสามารถด้ารงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคง เป็นรากฐานน้าไปสู่การ
พึ่งตนเองได้ในระยะยาวและยั่งยืน ตลอดจนสร้างและพัฒนาตัวแบบความส้าเร็จในลักษณะ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นตัวอย่างของความส้าเร็จในการขยายผลสู่ชุมชนอื่น และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีกล
ยุทธก์ารด้าเนินงาน ดังนี้  
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กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพและการด้ารงชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาตัวแบบความส้าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ: เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดเอกภาพ มุ่งเน้นการปรับกระบวนทัศน์ใหม่                  
โดยขับเคลื่อนการด้าเนินงานของศูนย์บริการร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้ าปากพนัง                           
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เพื่อให้มีสถานที่ปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
เป็นไปอย่างบูรณาการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง                   
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงาน ตลอดจนน้าไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยมีกลยุทธ์
การด้าเนินงาน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 : อ้านวยการและประสานงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
กลยุทธ์ที่ 3 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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3. การด าเนินงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3,4 และ 5  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า  
 กลยุทธ์ที่ 1: เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน  
 1. กรมพัฒนาที่ดิน  
   สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 
   1) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า โดยการปรับรูปแปลงนา 3 ลักษณะ ดังนี้  
  (1) ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 (ขุดคันดิน) รวมเนื้อที่ 1,569.00 ไร่ ก่อสร้างโดย 
ให้ระดับของคันดินอยู่ในระดับเดียวกัน วัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน ้าที่ไหลบ่ามาไว้เป็นช่วงๆ                  
มีลักษณะเหมือนคันนาบนคันนาสามารถปลูกพืชต่างๆ ได้ วัตถุประสงค์หลักของพื นที่ใช้ท้านา  
การพัฒนาพื นที่นาร้างดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดผลตอบแทนสูงสุดคุ้มค่า               
การลงทุน พื้นที่ด้าเนินการ ม.2,4,5,6,7,8 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

 (2) ปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 2 (ขุดคูรอบแปลงนา) รวมเนื้อที่ 262.00 ไร่ก่อสร้าง
โดยให้ระดับของคันดินอยู่ในระดับเดียวกันตลอดเช่นเดียวกับแบบที่ 1 แต่มีการขุดคูน้้าเพื่อ                
เก็บกักน้้าและระบายน้้า โดยการขุดดินท้าเป็นคูแล้วเอาดินนั้นขึ้นมาทับถมเป็นคันดินวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บกักน้้า ระบายน้้าและส่งน้้าในแปลงปลูกพืช บนคันดินยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ  
ได้เช่นเดียวกับแบบที่ 1 การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ของพื้นที่ยังใช้ท้านาและพื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกพืช
เศรษฐกิจ ร่องน้้าสามารถเลี้ยงปลาได้ เป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินลักษณะผสมผสาน 
ลดความเสี่ยงจากการท้านาเพียงอย่างเดียว พื้นที่ด้าเนินการ ม.3 ,5 ต.หัวไทร อ.หัวไทร                      
และ ม.1-5 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
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 (3) ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (ขุดยกร่อง) รวมเนื้อที่ 331.00 ไร่ ลักษณะคันดิน
ที่สร้างขึ้นโดยให้ระดับของคันดินอยู่ในระดับเดียวกัน ท้าโดยการขุดดินขึ้นให้เป็นคูน้้าทั้งสองด้าน
แล้วน้าดินนั้นมาถมเป็นคันดิน วัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้้าและระบายน้้าในพื้นที่ราบและราบลุ่ม 
บนคันดินสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ขนาดของร่องปลูกไม้ผลจะผันแปรไป
ตามลักษณะดิน การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 3 สามารถออกแบบต่อเนื่องท้าเป็นแปลงใหญ่ๆ ได้ 
เพื่อให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท้านาที่มีศักยภาพต่้าได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ได้มีทางเลือกใช้ประโยชน์
ที่ดิน พื้นที่ด้าเนินการ ม.2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร ม.4 ต.บางนบ อ.หัวไทร ม.5 ,6 ต.ปากแพรก                 
อ.ปากพนัง ม.1 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ ม.7 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ ม.7 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร 
ม.2,11 ต.ท่าเรือ อ.เมือง ม.3 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช   

 
 2) กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าว รวมเนื้อที่ 5 ,990.00 ไร่ ปรับพื้นที่นา                     
ให้ราบเรียบ โดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยพื้นที่ ที่มีลักษณะสูง -ต่้า หรือ ลุ่ม-ดอน ให้ราบเรียบ
สม่้าเสมอทั่วทั้งแปลงพื้นที่ด้าเนินการ ม.2 ,3,4,10,11 ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ ม.1-10 ต.ไส
หมาก อ.เชียรใหญ่ ม.1,4,5,6 ต.แหลม อ.หัวไทร ม.2,3,6 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร ม.1,5,6,8,9 
ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง ม.2,4,5,6,7,8 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
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 (3) กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว รวมเนื้อที่ 2 ,023.50 ไร่ การจัดการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ ด้วยการใช้หินปูนบดอัตรา 1-2 ตัน/ไร่ หว่านลงในพื้นที่แล้ว                
ไถกลบ หลังจากนั้นจึงท้านาตามปกติ หินปูนบดจะค่อยๆ ท้าปฏิกิริยากับดินเปรี้ยว ซึ่งใช้ระยะเวลา
ท้าปฏิกิริยาและสลายไปในดินนาน 3-4 ปี ส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่ใช้ข้าวปลูกพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง     
เล็บนก สังข์หยด ชัยนาท1 จากเดิมผลผลิตเฉลี่ย 150-350 กิโลกรัม/ไร่ ภายหลังการปรับปรุงดิน
ท้าให้ได้ผลผลิตข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุงเพิ่มขึ้นเป็น 530 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 
เพิ่มขึ้นเป็น 650 กิโลกรัม/ไร่ พื้นที่ด้าเนินการ ม.7 ,8,10 ต.แหลม อ.หัวไทร ม.1,4,6,7               
ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 

 
 

 
 
 
 
 
 (4) กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้้ามัน รวมเนื้อที่ 250.00 ไร่                     
โดยด้าเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวที่มีสภาพเป็นที่นาร้าง/ที่ทิ้งร้าง โดยการฟ้ืนฟูและ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า (ขุดยกร่อง) เพื่อส่งเสริมการปลูกปาล์มน้้ามัน โดยด้าเนินการในเขต
ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้้ามันพื้นที่ด้าเนินการในพื้นที่ ม.7 ต.เคร็ง อ.ชะอวด ม.1  ต.ควนชะลิก                 
อ.หัวไทร ม.3 ต.แหลม อ.หัวไทร ม.4,6,7,8,10,12 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 
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 (5) กิจกรรมสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด รวมเนื้อที่ 2,000.00 ไร่ ปุ๋ยพืชสดเป็นทางเลือกหนึ่งที่
จะช่วยยกระดับของอินทรียวัตถุในดินให้สูงขึ้นเพื่อปรับปรุงบ้ารุงดินให้  มีความอุดมสมบูรณ์ 
ป้องกันการเสื่อมโทรมของดินและช่วยอนุรักษ์ดินและน้้า หลังจากไถกลบส่วนหนึ่งของเศษพืช               
ที่ตกค้างอยู่จะท้าหน้าที่คลุมดินป้องกันการระเหยของน้้าจากผิวดิน ขณะเดียวกันเศษพืชที่อยู่ในดิน
เมื่อสลายตัวจะกลายเป็นอินทรียวัตถุช่วยให้สภาพทางกายภาพของดินดีขึ้น  พื้นที่ด้าเนินการ                
ในพื้นที่ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง ต.ท่าซอม ต.หัวไทร อ.หัวไทร                           
จ.นครศรีธรรมราช  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (6) กิจกรรมสาธิตการท้าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ รวมเนื้อที่ 2,000.00 ตัน ด้าเนินการ
ในพื้นที่ ม.3 ต.ป่าระก้า ม.7 ต.ชะเมา ม.7 ต.เกาะทวด ม.5 ต.หูล่อง ม.15 ต.คลองน้อย ม.2               
ต.คลองกระบือ ม.1 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง ม.8 ต.เขาพระบาท ม.6 ต.ไสหมาก ม.2 ต.บ้านเนิน 
ม.5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว ม.12 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่  ม.2,9,10 ต.แหลม ม.2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร  
ม.2,9,11 ต.ขุนทะเล ม.1,5 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ ม.1 ,2,3,6,7             
ต.วังอ่าง อ.ชะอวด ม.4 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ ม.2 ต.สวนหลวง ม.2 ต.สวนหลวง ม.5                        
ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ ม.5 ต.ช้างซ้าย ม.3 ,7 ต.นาสาร อ.พระพรหม ม.7,9 ต.ท่าเรือ                 
ม.3 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
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สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 

 1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) 1 ศูนย์ ด้าเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 4 
ต้าบลบ้านขาว และหมู่ที่ 1 ต้าบลคลองแดน อ้าเภอระโนด  

 

 2) กิจกรรมอบรมหมอดินอาสาประจ้าหมู่บ้าน/ประจ้าต้าบล 2 ราย (หมู่ท่ี 3 ต.คลองแดน, 
หมู่ที่ 3 ต.บ้านขาว อ้าเภอระโนด  
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 4) กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็ม (หินปูนฝุ่น) รวมเนื้อที่ 200 ไร่ 
ด้าเนินการในพื้นที่ หมู่ท่ี 3,4 ต้าบลบ้านขาว อ้าเภอระโนด 

 5) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบ้ารุงดิน รวมเนื้อที่ 100 ไร่ 
ด้าเนินการในพื้นที่หมู่ท่ี3 ต้าบลบ้านขาว อ้าเภอรระโนด  

  

 6) โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (พัฒนาต่อยอดกลุ่ม
เดิมที่เข้มแข็ง) จ้านวน 3 กลุ่ม ด้าเนินการในพื้นที่หมู่ท่ี 1,2,และ 3 ต้าบลบ้านขาว อ้าเภอระโนด 
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  กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
 กรมชลประทาน 
 1. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปากพนังล่าง  
   1) งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบชลประทาน จ านวน 12 แห่ง ดังนี้  
    (1) อ้าเภอปากพนัง จ้านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย  
      ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน ณ หัวงานโครงการฯ ต.หูล่อง 

     ซ่อมแซมอาคารบังคับน้้า คลองระบายน้้าบางหมันและคลองชักน้้า                    
     2-3L-MD4 ต.บ้านใหม่  

      ซ่อมแซมคันคลองระบายน้้าฝั่งซ้าย ปตร.หน้าโกฏิ ต.ท่าพญา 
       ซ่อมแซมอาคารระบายน้้าคลองหนองดี ต.ป่าระก้า 
       ซ่อมแซมท่อลอดถนนบ้านแพรกยายร้า ต.คลองน้อย 
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    (2) อ้าเภอเชียรใหญ่ จ้านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
      ซ่อมแซมท่อลอดถนนบังคับน้้าบ้านตากแดด-บ้านหนองยาว ต.ไสหมาก 
  ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายน้้า 7R-MD6 (ฝั่งขวา) ต.บ้านเนิน 
  ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายน้้าบ้านในอ่าว-แม่น้้าปากพนัง ม. 1 ต.บ้านเนิน  
   ซ่อมแซมอาคารบังคับน้้าบ้านเนินธัมมัง  

 (3) อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ้านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
   ซ่อมแซมท้านบชั่วคราว กม. 14+500 คลองระบายน้้า MD5 ต. ดอนตรอ 
   ซ่อมแซมท้านบชั่วคราวรักษาระดับน้้าป่าพรุควนเคร็ง ต. สวนหลวง  
    ซ่อมแซมระบบส่งน้้าบ้านทุ่งเฟื้อ ต. สวนหลวง  

  2) งานบ ารุงรักษาและบริหารการส่งน้ า จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย  
   (1) บ้ารุงรักษาหัวงานโครงการส่งน้้าฯ ปากพนังล่าง พื้นที่ 1,100 ไร่ ต.หูล่อง                 
อ.ปากพนัง 
   (2) บริหารการส่งน้้าโครงการชลประทาน โครงการส่งน้้าฯ ปากพนังล่าง ต.หูล่อง                 
อ.ปากพนัง 
   (3) บ้ารุงรักษาคลองส่งน้้าสายใหญ่ 14.160 กม. คลองส่งน้้าสายซอยและสามแยก
ซอย 56,960 กม. ต.ท้องล้าเจียก อ.เชียรใหญ่  
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 3) งานขุดลอกคลอง (ด าเนินการเอง) จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 
  (1) ขุดลอกคลองระบายน้้าฉุกเฉิน ต.บางพระ อ.ปากพนัง 
  (2) ขุดลอกคลองระบายน้้า 1R-MD3 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง 
  (3) ขุดลอกคลองบางส้ม ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่  
  (4) ขุดลอกคลองท่าดินแดง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ 
  (5) ขุดลอกคลองตะลุมพอ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ 
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 4) ขุดลอกคลองโดยรถขุดด าเนินการเอง จ านวน 2 แห่ง ในพ้ืนที่  ต.ชะเมา                
อ.ปากพนัง ประกอบด้วย  
  (1) ขุดลอกคลองสายซอยของคลองระบายน้้า 4R-MD3 (คลองใหม่)  5 สาย                
 (2) ขุดลอกคลองสายซอยของคลองระบายน้้า 2R-MD3 (คลองวัดลาว) 4 สาย 

  5) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย  
  (1) ขุดลอกคลองสายซอยของคลอง 1R-1L-MD2 จ้านวน 5 สาย ต.คลองน้อย             
    อ.ปากพนัง 
  (2) ขุดลอกคลองสายซอยของคลอง 2L-1L-MD2 จ้านวน 4 สาย ต.คลองน้อย             
    อ.ปากพนัง 
  (3) ขุดลอกคลองสายซอยของคลอง 2L-MD2 จ้านวน 6 สาย ต.คลองน้อย             
    อ.ปากพนัง 
  (4) ขุดลอกคลองระบายน้้า MD5 (คลองเชียรใหญ่) ต.ท้องล้าเจียก อ.เชียรใหญ่ 
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  6) งานก าจัดวัชพืช จ านวน 4 แห่ง ในพ้ืนที่ อ. เชียรใหญ่ ประกอบด้วย 
   (1) ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน้้า 8R-MD6 (คลองบางหมด)  ต.บ้านกลาง 
   (2) ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน้้า 5R-MD6 (คลองบางขุด)  ต.บ้านเนิน 
   (3) ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน้้า 6R-MD6 (คลองหวยเทพ)  ต.บ้านเนิน 
   (4) ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน้้า 7R-MD6 (คลองบางทองค้า) ต.บ้านเนนิ 

  7) งานปรับปรุงแหล่งน้ าชลประทาน จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย  
   (1) ก่อสร้างท่อระบายน้้า คลองบางเหลง สนับสนุนพื้นที่นิคมการเกษตรข้าว จังหวัด
นครศรีธรรมราช ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่  
   (2) ปรับปรุงอาคารบงัคับน้้าปากคลองชักน้้า 1 ขวา-บ้านรามดง ต.การะเกด           
อ.เชียรใหญ่ 
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  (3) ปรับปรุง ทรบ.แห่งที ่4 (โครงการระบายน้้าและป้องกันน้้าท่วมหูล่อง)                   
อ.ปากพนัง 
  (4) ปรับปรุง ทรบ.แห่งที่ 3 (โครงการระบายน้้าและป้องกันน้้าท่วมหูล่อง)                   
อ.ปากพนัง 

 
  8) งานก่อสร้างแหล่งน้ า 2 แห่ง ในพ้ืนที่ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง ดังนี้ 
   (1) สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านบางดี  
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(2) สถานีสูบน้้าบ้านบางไทรปก 

 
  9) งานปรับปรุงแหล่งน้ าในพ้ืนที่ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
 (1) ระบบระบายน้้าลุ่มน้้าปากพนังล่าง  
 (2) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าคลองระบายน้้าพื้นที่ MD2 และ MD4 
 (3) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าคลองระบายน้้าพื้นที่ MD4 และ MD5 
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 2. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปากพนังบน  
 1) งานซ่อมแซมโครงการชลประทาน ในพ้ืนที่ อ.ชะอวด และ อ.หัวไทร ประกอบด้วย  
  (1) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้้าชะอวด-แพรกเมืองฝั่ งขวา กม.5+340 ถึง                     
กม.6+140 ต.หัวไทร อ.หัวไทร 
  (2) ซ่อมแซมไฟสัญญาณกลางร่องน้้าและหัวเขื่อนกันทราย ต.หน้าสตน อ.หัวไทร 
  (3) ซ่อมแซมเครื่องกว๊านบานระบายน้้า ปตร.คลองชะอวด-แพรกเมือง ต.หัวไทร               
อ.หัวไทร 
  (4) ซ่อมแซมเครื่องกว๊านบานระบายน้้า บานประตูส่งน้้าเข้านา บานประตูระบายน้้า 
ต.วังอ่าง อ.ชะอวด  
  (5) บ้ารุงรักษาหัวงาน บริหารการส่งน้้าในพื้นที่หัวงานโครงการส่งน้้าฯ ปากพนังบน 
อ.ชะอวด 
  (6) บ้ารุงรักษาคลองสายใหญ่, คลองสายซอย 
  (7) ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาระบบชลประทาน 

 
 2) ปรับปรุงระบบชลประทาน จ านวน 5 แห่ง ในพ้ืนที่ อ.ชะอวด และ อ.หัวไทร ดังนี้ 
  (1) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองในพื้นที่ 
MD8 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร 
  (2) ปรับปรุงไซฟอน คลอง RMC กม.
19+310 ไม้เสียบขยาย ต.ขอนหาด อ.ชะอวด 
  (3) ปรับปรุงท่อลอดถนน MD2 กม.
3+000 ไม้เสียบขยาย ต.ขอนหาด อ.ชะอวด 
  (4) ปรับปรุงระบบส่งน้้านิคมควนขนุน ต.
เกาะขันธ์ อ.ชะอวด 
  (5) ปรับปรุงฝายห้วยแหยง ต.ท่าประจะ 
อ.ชะอวด  
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 3) โครงการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน   
   แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน  

 ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8  ต้าบลแหลม  อ้าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรท้านาของราษฎร หมู่ที่ 3 , 4, 7 และ 

หมู่ที่ 9 ต้าบลแหลม อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่การเกษตรประมาณ 6,600 
ไร่ มีน้้าอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี 

 ผลผลิต : แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ 
   ผลลัพธ์ : พื้นที่การเกษตรประมาณ 6,600 ไร่ มีน้้าอย่างเพียงพอตลอดปี 

ภาพแสดงที่ตั้งโครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน 
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 4) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า 
  -ขุดลอกคลองระบายน้้าชะอวด-แพรกเมืองระยะท่ี 3 ต.หัวไทร อ.หัวไทร 

   
 5) ซ่อมแซมและฟ้ืนฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ใน
พ้ืนที่  อ.ชะอวด จ านวน 29 แห่ง  
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 6) ขุดลอกคู/คลองส่งน้ า จ านวน 6 แห่ง รวมระยะทาง 31,500 เมตร 

 3. ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 31  
งานก่อสร้างจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปากพนังล่าง ส่วนที่ 13 

  ด้าเนินงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาปากพนังล่าง ส่วนที่ 13                  
ในพื้นที่ ต้าบลดอนตรอ อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ และต้าบลชะเมา อ้าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  อยู่ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  โครงการพัฒนาพื้ นที่ลุ่ มน้้ าปากพนัง                                
อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิสภาพปัจจุบัน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบด้วย นาข้าว สวนปาล์ม
น้้ามัน สวนสนประดิพัทธิ์ และอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถรับน้้าและทางล้าเลียงผลผลิตได้ทั่วถึงทุกแปลง 
โดยการก่อสร้างคูส่งน้้า คูระบายน้้า ถนน/ทางล้าเลียงในแปลงนา และอาคารประกอบ จากการจัด
รูปที่ดินท้าให้สามารถแพร่กระจายน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกแปลงเพาะปลูกพื้นที่
เกษตรกรรม 1,350 ไร่ ช่วยประหยัดการใช้น้้าชลประทาน และทุกแปลงสามารถติดต่อกับถนน
สายหลักได้ ท้าให้การล้าเลียงผลผลิต และอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเกษตรตลอดจนเครื่องจักรเครื่องมือ
ต่างๆ ท้าให้เกษตรกรในพื้นที่จัดรูปท่ีดินดังกล่าว ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้ 
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ภาพก่อนด าเนินการ ภาพหลังด าเนินการ 
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4. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
 ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลที่ 6 ตรัง 
  (1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
สนับสนุนน้ าดื่ มสะอาดให้ กับโรง เรี ยนทั่ วประ เทศ                      
(รูปแบบที่ 1) เพื่อบุคลากร ในโรงเรียนและประชาชนบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียงมีน้้าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง น้้าดื่มสะอาดตามมาตรฐานน้้าดื่มองค์การอนามัยโลก 
พื้นที่ด้าเนินการจ้านวน 1 แห่ง โรงเรียนชะอวด วิทยาคาร 
หมู่ที่ 9 ต้าบลชะอวด อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

(2) โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ   
(รูปแบบที่ 2) วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนและประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง มีน้้าใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงและน้้าดื่มสะอาดตามมาตรฐานน้้าดื่มองค์การอนามัยโลก พื้นที่ด้าเนินการ 
จ้านวน 6 แห่ง ดังนี้ 

 -โรงเรียนบ้านตรอกแค ม.4 ต้าบลขอนหาด อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 -โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ม.9 ต้าบลเกาะขันธ์ อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 -โรงเรียนวัดบ่อโพง ม.5 ต้าบลบ้านราม อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 -โรงเรียนโรงเรียนบ้านบางกระเบือ ม.6 ต้าบลท่าไร่ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 -โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ม.3 ต้าบลนาหมอบุญ อ้าเภอจุฬาภรณ ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 -โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ม.14 ต้าบลร่อนพิบูลย์ อ้าเภอร่อนพิบูลย์  
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  (3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งมีน้้าเพียงพอในการใช้และผลิตน้้าประปาส้าหรับการอุปโภคบริโภค อย่าง
เพียงพอทุกฤดูกาล พื้นที่ด้าเนินการ จ้านวน 22 แห่ง ประกอบด้วย 
   -บ้านไสหินตั้ง จุดที่ 1 ม.4 ต้าบลทุ่งโพธิ์ อ้าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านส้านักขัน ม.5 ต้าบลสามต้าบล อ้าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านทับแขก ม.10 ต้าบลสวนหลวง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านทุ่งค่าย ม.8 ต้าบลชะอวด อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช   
   -บ้านเกาะจาก ม.6 ต้าบลเกาะทวด อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านสองพี่น้อง ม.6 ต้าบลหูล่อง อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านควนแดง ม.8 ต้าบลร่อนพิบูลย์ อ้าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านศาลาไฟไหม้ ม.10 ต้าบลร่อนพิบูลย์อ้าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านสระพัง ม.7 ต้าบลเสาธง อ้าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านแหลมราษฎร์ ม.3 ต้าบลควนชะลิก อ้าเภอหัวไทร  
   -บ้านเกาะส้าโรง ม.9 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านพัทธสีมา ม.4 ต้าบลท่าซอม อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านไสหินตั้ง จุดที่ 2 ม.4 ต้าบลทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านท้ายทะเล ม.12 ต้าบลการะเกด อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านใสเหรียง ม.7 ต้าบลนาพรุ อ้าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านหนองหนอน ม.12 ต้าบลท่าเรือ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านไม้แดง ม.19 ต้าบลท่าเรือ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านนางพระยา ม.3 ต้าบลปากนคร อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านปากทางรถจิก ม.8 ต้าบลร่อนพิบูลย์ อ้าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านนาโพธ์ ม.14 ต้าบลร่อนพิบูลย์ อ้าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านมาบยอด ม.6 ต้าบลเขาพังไกร อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   -บ้านรามแก้ว ม.2 ต้าบลรามแก้ว อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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  (4) โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 2) 
วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งมีแหล่งน้้าส้าหรับท้าการเกษตรอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าบาดาล พื้นที่ด้าเนินการจ้านวน 33 แห่ง ประกอบด้วย  
  -บ้านหัวสวน ม.7 ต้าบลเกาะทวด อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านบางพุทรา จุดที่ 1 ม.1 ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านกลาง จุดที่ 2 ม.3 ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านเนิน ม.4 ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านคลองใหม่ ม.7 ต้าบลวังอ่าง อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านบางสะพาน ม.7 ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านหนองนก ม.10 ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสรีธรรมราช  
  -บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง ม.11 ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านเขาน้อย ม.16 ต้าบลคลองน้อย อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านเลียบ ม.5 ต้าบลช้างซ้าย อ้าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านบางพุทรา จุดที่ 2 ม.1 ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านท่าสะท้อน จุดที่ 1 ม.2 ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านท่าสะท้อน จุดที่ 2 ม.2 ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านกลาง จุดที่ 1 ม.3 ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านบางใหญ่ ม.5 ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านโอเสาร์ ม.8 ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านนอกดอน ม.18 ต้าบลคลองน้อย อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านไสถิน ม.7 ต้าบลขอนหาด อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านขอนหาด ม.1 ต้าบลขอนหาด อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านหนองบัว ม.8 ต้าบลเสือหึง อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านบางคุระ ม.7 ต้าบลท่าเสม็ด อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านท่าเจริญ ม.6 ต้าบลเสาธง อ้าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านวัดวอ ม.2 ต้าบลท่าดี อ้าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านมะม่วงทอง จุดที่ 2 ม.4 ต้าบลท่าดี อ้าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านหนองสีขวัญ ม.1 ต้าบลเขาพระบาท อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านหัวดอน ม.10 ต้าบลขนาบนาก อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านหนองชีพูน ม.7 ต้าบลเขาพระบาท อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านดอนตรอ ม.5 ต้าบลดอนตรอ อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
  -บ้านขลิม ม.2 ต้าบลควนพัง อ้าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านมะม่วงทอง จุดที่ 1 ม.4 ต้าบลท่าดี อ้าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านเสมา ม.6 ต้าบลท่าดี อ้าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  -บ้านบนโพธิ์ ม.5 ต้าบลท่าดี อ้าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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 (5) โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3                  
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งมีแหล่งน้้าส้าหรับท้าการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าบาดาล พื้นที่ด้าเนินการ จ้านวน 2 แห่ง บ้านแสงวิมาน              
ม. 13, บ้านบางดุก ม.15 ต้าบลคลองน้อย  อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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   (6) โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
เพื่อใช้เป็นแหล่งต้นทุนหรือแหล่งน้้าดิบส้าหรับระบบประปาและส้าหรับการอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอทุกฤดูกาล พื้นที่ด้าเนินการ จ้านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย  
   -โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 ม.2 ต้าบลเสาธง อ้าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
   -ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ม.5 ต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
   -โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ม.1 ต้าบลปากพูน  อ้าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
   -ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการต้าบลชะเมา ม.4 ต้าบลชะเมา อ้าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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5. กรมอนามัย  

 พัฒนาคุณภาพน้ าบริโภคในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง: เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
ลุ่มน้้าปากพนัง สุขภาพดีจากการบริโภคน้้าที่สะอาด ปลอดภัย ได้แก่  
  -โครงการน้้าประปาดื่มได้  
  -โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการน้้าบริโภคส้าหรับ อปท. 
  -โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเครือข่ายและประชาชน 
  -โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  -โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ 

 1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคพื้นที่ลุ่มน้ า                 
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.นครศรีธรรมราช  จ้านวน 60 คน 

 2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค                
ในชุมชนและครัวเรือน โดยประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสงขลา จ้านวน 80 คน มีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ด้าเนินการแก้ไข สนับสนุนการจัดการที่สะอาดปลอดภัย และเฝ้าระวัง
คุณภาพน้้าบริโภค  
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 3) กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ าบริโภคในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 
ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 
2560 ณ โรงแรมฉัตรรีสอร์ท และเทศบาลต้าบลบ่อตรุ อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประชาชน
เข้าร่วมเวทีฯ จ้านวน 50 คน  

 

  4) กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ จ านวน 26 
ตัวอย่าง    
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาอาชีพให้เกิดความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร 
1. ศึกษา ทดสอบ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช 

กรมวิชาการเกษตร  

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพการเกษตรนครศรีธรรมราช 
   กรมวิชาการเกษตรได้ด้าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยรับผิดชอบด้านการวิจัย ศึกษา ทดลองด้านพืช ภายใต้แผนงาน
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ในภาคเกษตร ด้วยการวิจัยและการพัฒนาการเกษตรเพื่อให้
เกษตรกรประกอบอาชีพท้าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย งานทดสอบการปลูก               
ปาล์มน้้ามัน (พันธุ์สุราษฎร์ธานี) ของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่นาร้างและนากุ้งร้าง ให้เป็นแปลง
สาธิตแก่เกษตรกรและชุมชนที่สนใจ รวมถึงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ  
เช่น ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พืชผักและไม้ผล ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันและส้มโอ
พันธุ์ทับทิมสยามให้เกษตรกร เพื่อน้าผลงานที่ได้และผลส้าเร็จแล้ว ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร
และบุคคลที่สนใจให้เกิดการขยายผลต่อไป รายละเอียดการด้าเนินงาน ดังนี้ 
 1.1 ศึกษา ทดสอบ วิจัยพืชเศรษฐกิจและระบบการปลูกพืช 6 กิจกรรม ประกอบด้วย 
  กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

 เริ่มการด้าเนินงานในปี 2559 ได้คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกผักชนิดต่างๆ ในพื้นที่                           
ลุ่มน้้ าปากพนัง โดยเลือกจากเกษตรกรที่มีความสนใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ                    
และปฏิบัติตามค้าแนะของเจ้าหน้าที่ โดยในเบื้องต้นเลือกเกษตรกรจ้านวน 13 ราย (ตารางที่ 1) 
ซึ่งสามารถแยกเป็นเกษตรกรที่ด้าเนินการในแต่ละชนิดพืช คือ เกษตรกรผู้ปลูกพริก จ้านวน 4 ราย                      
จากนั้นด้าเนินการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมีของดิน พบว่าดิน มี
ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย และ ดินร่วนปนดินเหนียว ลักษณะทางเคมี ดินมีความเป็น
กรด-ด่างเท่ากับ 3.90-8.07 มีอินทรียวัตถุค่อนข้างต่้า (ตารางที่ 2)  

  1) การพัฒนาการผลิตพริก เกษตรกรร่วมโครงการจ้านวน  4 ราย ในพื้นที่ ต. เสือหึง                 
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ในพื้นที่ปลูกพริกพันธุ์ดวงมณี ซึ่งมีลักษณะเป็นพริกเขียวที่ปลูก
และให้ผลผลิตได้มีอายุประมาณ 70 วัน และสามารถเก็บเกี่ยวได้โดยเฉลี่ย จ้านวน 12 ครั้ง 
ระยะห่างกัน 20 วัน จากการด้าเนินงาน พบว่าปกติเกษตรกรเริ่มมีการปลูกพริกดวงมณี ในรอบ
แรกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ สามารถเก็บเกี่ยวได้ ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม สามารถ
เก็บเกี่ยวได้ 12 ครั้ง ห่างกัน 20 วัน โดยจากสถานการณ์น้้าท่วมพื้นที่ในระหว่าง ปลายปี 2559 
ถึงต้นปี 2560 ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายหลายครั้ง จึงท้าให้ต้องปลูก 3-4 ครั้ง                   
โดยมีผลผลิตรวม 3,385 กิโลกรัม สามารถจ้าหน่ายได้ในราคา 38 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางที่ ๓) 
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  จากการสั มภาษณ์ เ กษตรกรผู้ ผ ลิ ตพริ ก ในพื้ นที่  ต . เ สื อหึ ง  อ . เ ชี ย ร ใหญ่                                  
จ.นครศรีธรรมราช ที่ร่วมโครงการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตพริก พบว่า ในการผลิต จ้านวน 6,000 
ต้น (พื้นที่ปลูกประมาณ 2 ไร่) ผลผลิต 9,000 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิต 77,669 บาท                   
โดยต้นทุนที่มีค่าสูงที่สุด คือ ค่าเก็บเกี่ยว จ้านวน 48,000 บาท คิดเป็น 61.80 เปอร์เซ็นต์                 
ของต้นทุนการผลิตท้ังหมด (ตารางที่ 4) 

 กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลปลอดภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 
 คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายจ้านวน 5 ราย (ดังแสดงในตารางที่ 5) ซึ่งเป็นผู้ผลิตไม้ผล

เป้าหมายในการศึกษาการพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลปลอดภัย ซึ่งปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง เพื่อด้าเนินการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการด้าเนินงานโครงการ              
และเตรียมแผนการด้าเนินงานในการจัดการสวนและการเก็บข้อมูลตามแผนการทดสอบ  พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ค่อนข้างมีการจัดการที่ดีอยู่แล้ว แต่เกษตรกรบางรายยังมีการใช้ปุ๋ยมากเกิน
ความจ้าเป็น หรือใส่น้อยเกินไป ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของไม้ผล เนื่องจากขาดความรู้ และไม่
มีการวิเคราะห์ดินในพื้นที่ปลูกของตนว่ามีธาตุอาหารที่สมหรือไม่ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติ
ตามๆ กันเมื่อเห็นว่าเป็นวิธีที่เกษตรกรรายข้างเคียงท้าแล้วได้ผลผลิตที่ดี เช่นเดียวกันกับการใช้
สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช หากเกษตรมีการฉีดพ่นสารเคมีมากเกินไป และไม่เฉพาะเจาะจงกับ
การระบาดของโรคและแมลง ซึ่งมีผลท้าให้การป้องกันก้าจัดไม่ได้ผล เกษตรกรจึงมีการฉีดพ่นซ้้า
บ่อยและมากเกินไป ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม (ตารางที่ 6)  

  ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน: การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ในการผลิตในรอบปี
เฉลี่ยจากข้อมูลปี 2558-2559 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตขอพืชทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ส้มโอพันธุ์ทองดี และฝรั่งพันธุ์แป้น เมื่อด้าเนินการผลิตตามแนว
ทางการผลิตไม้ผลปลอดภัยตามหลัก GAP มีแนวต้นทุนการผลิตต่อปีที่ลงลงจากการผลิตแบบเดิม 
เนื่องจากหลักการใส่ปุ๋ยและสารป้องกันศัตรูพืชที่ สอดคล้องกับช่วงการเจริญเติบโตของพืชจะช่วย
ลดการใช้ที่เกินความจ้าเป็นนอกจากนี้ยังช่วยการใช้สารเคมีลงด้วย และเป็นการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนการเปรียบเทียบต้นทุนและรายได้
เฉลี่ยของการผลิตมังคุดที่เกษตรกรมีการผลิตเดิมเป็นแบบอินทรีย์อยู่แล้วเมื่อด้าเนินการผลิตตาม
แนวทางการผลิตไม้ผลปลอดภัยตามหลัก GAP มาใช้เพิ่มเติมพบว่าไม่แตกต่างกันมากนักเนื่องจาก
เกษตรกรมีการปฏิบัติเบื้องต้นที่ดีอยู่แล้ว 
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  กิจกรรมที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพ้ืนที่ลุ่มน้ า               
ปากพนัง 

 ด้าเนินการในแปลงเกษตรกร จ้านวน ๕ แปลง พื้นที่ ๒๕ ไร่ (ตารางที่ 7 ) จากการ
ดูแลรักษาต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงปัจจุบัน มี
การปฏิบัติตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและข้อมูลผลผลิตมา
อย่างต่อเนื่อง แต่ในปี ๒๕๖๐ ได้ประสบภัยธรรมชาติน้้าท่วมในพื้นที่แปลงทดสอบอย่างรุนแรง                        
ซึ่งมากกว่าการท่วมในพื้นที่โดยทั่วไป (ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2559) ส่งผลให้เกิดน้้าท่วม
ขังในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังเป็นเวลานาน จากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อต้นส้มโอ
พันธุ์ทับทิมสยาม มีการทิ้งดอกและผล อีกทั้งในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 
มกราคม 2560 ได้มีฝนตกในพื้นที่อีกในปริมาณที่มาก และฝนยังตกอย่างต่อเนื่อง ท้าให้น้้าท่วม
แปลงทดสอบซ้้าอีกครั้งหนึ่ง เป็นระยะเวลายาวนานกว่าในช่วงแรก ส่งผลให้ต้นส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยามได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เนื่องจากต้นยังไม่ฟ้ืนตัวจากน้้าท่วมในรอบแรก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแปลงทดสอบระหว่างน้ าท่วมขัง 

สภาพแปลงทดสอบในช่วงน้ าลด 

สภาพแปลงหลังการฟืน้ฟหูลังน้ าลด 
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  กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามคุณภาพ 

 เริ่มด้าเนินงานในปี 2556 คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ลุ่ม
น้้าปากพนัง จ้านวน 10 ราย (ตารางที่ 8) จากนั้นด้าเนินการส้ารวจ และคัดเลือกสวนส้มโอของ
เกษตรกร ในแหล่งปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม จ้านวน 10 แปลง เพื่อเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์
คุณสมบัติทางกายภาพ และเคมี ของดินในแหล่งปลูกพบว่า เป็นดินชุดบางกอก ด้าเนินการวัดการ
เจริญเติบโตทางล้าต้น บันทึกข้อมูลผลผลิต จากการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยามคุณภาพ โดยใช้วิธีการตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรเปรียบเทียบกับวิธีการของ
เกษตรกร ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน มาโดยตลอด แต่ในปี  2559-2560 แปลงทดสอบ
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งได้มีการจัดการฟื้นฟูแปลงที่ได้รับผลกระทบโดยแนะน้าเกษตรกร
เพื่อจัดการสวนหลังน้้าลด ให้มีการบ้ารุงรักษาต้นส้มโอให้เกิดรากใหม่และให้แตกใบโดยเร็ว                 
พร้อมกับจัดการดินให้ถูกต้อง 

  กิจกรรมที่ ๕ ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตชองส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามระหว่าง 
การเสียบยอดและตอนกิ่ง 

เริ่มด้าเนินการในปี ๒๕๕๙ โดยการคัดเลือกเกษตรกร 1 ราย  พื้นที่ 10 ไร่ ในต้าบล              
คลองน้อย อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อท้าการปลูกทดสอบ จัดเตรียมพื้นที่โดยขุด
ยกร่อง จัดเตรียมต้นพันธุ์ส้มโอ โดยการเสียบยอดและตอนกิ่งช้าถุง และได้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยาม โดยใช้กิ่งตอนช้าถุง จ้านวน 5 ไร่ และต้นพันธุ์ที่ได้จากการเสียบยอด จ้านวน 5 ไร่ แต่จาก
สถานการณ์น้้าท่วมในพื้นที่ปลูกส้มโอพันธุท์ับทิมสยามของจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณพื้นที่ลุ่ม
น้้าปากพนัง ส่งผลกระทบต่อแปลงทดสอบคือมีระดับน้้าท่วมขังเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกือบ                  
๒ เดือน ส่งผลให้ต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ซึ่งมีอายุแค่ ๖ เดือน มีอาการใบร่วงหล่น ต้นเริ่มเหี่ยว
แห้ง และตายในที่สุด  

 

 

 

 

  

สภาพน้ าท่วมขังแปลงทดสอบ ต้นส้มโอทับทิมสยามแสดงอาการ ต้นเหี่ยวแห้ง และตาย 
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 1.๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   1.2.1 แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต มี ๒ กิจกรรมคือ 
  กิจกรรมที่ ๑ แปลงต้นแบบการปลูกปาล์มน้ ามันในดินนาร้างและนากุ้งร้างในพ้ืนที่              
ลุ่มน้ าปากพนัง 

 เริ่มด้าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี 2541 มีการจัดการตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร บันทึกข้อมูล
ผลผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ส้าหรับในปี 2560 ในระหว่างต้นปีประสบปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่                    
ส่งกระทบต่อคุณภาพทะลายและการขนย้ายผลผลิตไปจ้าหน่ายระยะเวลาหนึ่ง จึงส่งผลกระทบไม่
มากนัก โดยมีผลผลิตเฉลี่ยจากทุกแปลงเท่ากับ 1,619 กิโลกรัมต่อไร่ (ม.ค.- มิ.ย.) โดยแปลงนาย
เพลิน ทองเอียด ผลผลิตต้่าที่สุดเท่ากับ 1,045 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงนายนัด หนูทอง มีผลผลิต
สูงที่สุด เท่ากับ 1,910 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 9) 

  กิจกรรมที ่๒ แปลงทดสอบสาธิตด้านพืชศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ได้รับงบประมาณจาก กปร.) 
        แปลงทดสอบสาธิตด้านพืช ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริประกอบด้วย 11 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
 1. แปลงสาธิตการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม  (3 ไร่) : ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมีการ
เจริญเติบโตดี ขณะนี้ยังไม่ให้ผลผลิต ได้มีการจัดการดูแลสวนและส้ารวจการเข้าท้าลายของโรค
และแมลงศัตรูส้าคัญสม่้าเสมอ เนื่องจากส้มโอเป็นพืชที่มีโรคและแมลงศัตรูเข้าท้าลายตลอดฤดู
ปลูก มีการท้าความสะอาดแปลงปลูกโดยตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและแมลงท้าลายทิ้ง ก้าจัดวัชพืช                
โดยการตัดหญ้า และให้น้้าและปุ๋ยตามระยะการเจริญเติบโตของพืช  
 2. แปลงสาธิตการปลูกแก้วมังกร (2 ไร่) : แก้วมังกรมีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ แต่เนื่องจากสภาพอากาศภาคใต้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ท้าให้มีปัญหาการเข้าท้าลาย               
ของโรคที่เกิดจากเชื้อราซึ่งส่งผลให้ต้นและผลผลิตเสียหาย ได้ด้าเนินการป้องกันก้าจัดโดยตัดส่วนที่
เป็นโรคท้าลาย และฉีดพ่นด้วยยาก้าจัดเชื้อราเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 3. แปลงสาธิตการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ (2 ไร่): มะนาวมีปัญหาโรคและแมลงศัตรู
มาก ที่ส้าคัญ ได้แก่  หนอนชอนใบส้ม ไรขาวพริก หนอนแก้วส้ม โดยเฉพาะโรคแคงเกอร์                      
พบระบาดรุนแรงตลอดปี ซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญที่ท้าให้การผลิตมะนาวไม่ประสบผลส้าเร็จ ได้
ด้าเนินการป้องกันก้าจัดโดยการตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคท้าลาย และฉีดพ่นสารก้าจัดศัตรูพืช ซึ่งต้น
มะนาวมีการเจริญเติบโตดีขึ้น สามารถลดการเข้าท้าลายของโรคและแมลงศัตรูได้ 
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 4. แปลงปลูกผัก จ้านวน 2 อุโมงค ์(ผักที่ปลูก ได้แก่ น้้าเต้าเขียว (ฟัก) เสาวรส มะระ 
และมีการปลูกพริกและมะเขือ ภายใต้อุโมงค์เนื่องจากพืชเลื้อยยังเจริญเติบโตไม่คลุมทั้งอุโมงค์ ท้า
ให้มีแสงแดดส่องถึงพืน้ด้านล่าง สามารถปลูกพืชภายในอุโมงค์ได้) 
 5. แปลงปลูกผักรายวัน (1 งาน)  
 6. แปลงปลูกผักรายสปัดาห์ (1 งาน) 
 7. แปลงปลูกข้าวโพด (1 งาน) 
 ส้าหรับ ผักท่ีปลูกได้แก่ มะเขือ ตะไคร้ ข้าวโพด ผักกาดขาว กวางตุ้ง ได้ท้าการปลูกผัก
หมุนเวียนตามฤดูกาล ปัจจุบันผักท่ีผลิตได้ขายให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และแม่ค้ารายย่อย 
 8. แปลงปลูกมะพร้าวน้้าหอม (1 งาน) เริ่มปลูกเมื่อเดือนมีนาคม 60 ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการดูแลรักษา ซึ่งการปฏิบัติได้แก่การใส่ปุ๋ย ใหน้้้า และก้าจัดวัชพืชท่ีปกคลุมแปลง  
 9. แปลงปลูกอินทผลมั (1 งาน) อยู่ระหว่างการเตรียมดิน และปรับพ้ืนที่เตรียมปลูก 
 10. แปลงปลูกมะม่วงเบา (อนุรักษ์พันธุ์) (1 งาน) อยู่ระหว่างการเตรียมต้นตอมะม่วง  
เพื่อเตรียมเสียบยอดพันธุ์ที่รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 
 11. แปลงปลูกมะละกอ (1 งาน) ด้าเนินการปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ ซึ่งอยู่
ระหว่างการดูแลรักษา และส้ารวจการเข้าท้าลายของโรคและแมลงศัตรูอย่างสม่้าเสมอ  
หมายเหตุ   ปี 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในเดือนกรกฎาคม 

1.๒.๒ การฝึกอบรม จัดฝึกอบรม จ านวน ๔ หลักสูตร ดังนี ้
  1) หลักสูตร “การจัดการความสมบูรณ์ของต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามก่อนการออก
ดอก”ด้าเนินการจัดฝกึอบรม ณ ห้องประชุมสิริธรรมนคร ศนูย์อนามัยเขต 11 ต.บางจาก อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช เมือ่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เกษตรกรผ่านการอบรมจ้านวน 50 ราย 
  2) หลักสูตร “การจัดการธาตุอาหารในส้มโอพันธุ์  ทับทิมสยาม” ด้าเนินการ                 
จัดฝึกอบรม ด้าเนินการจัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสิริธรรมนคร ศูนย์อนามัยเขต 11 ต.บางจาก                 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เกษตรกรผ่านการอบรมจ้านวน 50 ราย 

แปลงทดสอบสาธิตดา้นพืชศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
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  3) หลักสูตร “การจัดการศัตรูส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม” ด้าเนินการจัดฝึกอบรม ณ 
ห้องประชุมสิริธรรมนคร ศูนย์อนามัยเขต 11 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 
มีนคาคม 2560 เกษตรกรผ่านการอบรมจ้านวน 50 ราย 
  4) หลักสูตร “การจัดการคุณภาพผลผลิตและการ ฟื้นฟูสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยว
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม” ด้าเนินการจัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสิริธรรมนคร ศูนย์อนามัยเขต 11 
ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 มีนคาคม 2560 เกษตรกรผ่านการอบรม
จ้านวน 50 ราย 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ: มเีทคโนโลยีการปลูก และการผลิตพืชที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ที่เป็นนาร้าง ซึ่งเป็นดินเหนียว และน้้าท่วมขัง ได้แปลงปลูกที่ใช้เป็นแปลงสาธิต/
แปลงต้นแบบ รวมถึงมีรูปแบบการท้าอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง ซึ่งท้าให้สภาพความเป็นอยู่ด้านต่างๆ ของ
ราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  

 ปัญหา/อุปสรรค: ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงระหว่าง              
ช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือน มกราคม 2560 พื้นที่ปลูกไม้ผลของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต้องประสบกับสถานการณ์น้้าท่วมในพื้นที่ โดยพบว่าเกิดน้้าไหลหลากและน้้าท่วมติดต่อกัน 4 ครั้ง 
แต่ละครั้งระดับน้้าในพื้นที่สูงระดับ 0.5 -1.5 เมตรตามสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ปากพนัง
ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้้าท่วมมากท่ีสุด  
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพการเกษตรพัทลุง 

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจให้เกษตรกร หมู่ที่ 4 ต้าบลลานข่อย 
อ้าเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง จ้านวน 50 ราย  

 กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ให้
เกษตรกรในพื้นที่หมู่ท่ี 4 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง จ้านวน 15 ราย 
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2. การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ด้านการเกษตร 
 2.1 พัฒนาการผลิตข้าว 

 แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง                    
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ปี พ.ศ.2560-2564 ด้านพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคเกษตรให้เกิด
ความมั่นคง เป็นการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต การเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ ที่ต้องค้านึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่    
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความพออยู่พอกิน และน้าไปสู่การเหลือกินเหลือใช้อย่างเป็น
ระบบ โดยการด้าเนินงานด้านข้าว คือ พัฒนาและส่งเสริมการปลูกข้าวแบบครบวงจร ทั้งเรื่องพันธุ์ 
เทคโนโลยี ยุ้งฉาง โรงสี ลานตาก และการตลาด พร้อมทั้งการอนุรักษ์และรักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 
ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตข้าวลดการใช้สารเคมี การผลิตข้าวอินทรีย์ การแก้ไขปัญหาโรค                  
และศัตรูข้าว การผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP 

กรมการข้าว 
ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ด้าเนินการ 6 โครงการย่อย ดังนี้  

1) โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ด้าเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 9 และ 10 ต้าบลเชียรเขา 
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมพ้ืนที่ 100 ไร่ ใช้พันธุ์ข้าว กข41 ปลูกโดยวิธี
หว่านน้้าตม ในเดือนมีนาคม 2560 เกษตรกรร่วมโครงการ 5 ราย ผลผลิตเฉลี่ยที่ได้ 335 
กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จากการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ท่ีลดลง และการใช้
ปุ๋ยเคมี ตามสูตร อัตรา และเวลาที่ถูกต้อง ดังนี้ 

  1. การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์จากเดิม 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงเหลือ 15 กิโลกรัม
ต่อไร่ 

  2. การใช้ปุ๋ยเคมี การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 เกษตรกรใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ผสมกับ 
ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ในอัตรา 3 : 1 ประมาณ 1 กระสอบต่อไร่ ครั้งที่ 2 เกษตรกรใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-
0 อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่  

      จากการใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้า เกษตรกรใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 สูตร 16-20-0 ในอัตรา 25-
30 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 7-10 กิโลกรัมต่อไร่ 
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2) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ด้าเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต้าบลเขาพังไกร 
อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมพื้นที่ 100 ไร่ ใช้พันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ปลูกโดยวิธี
หว่านน้้าตม ในช่วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2560 เกษตรกรร่วมโครงการ 9 ราย ผลผลิต
เฉลี่ยที่ได้ 392 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
 
 
 
 

 
 

  3) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่เพ่ือบริโภคและผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ ใช้ในชุมชน
ด้าเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต้าบลนาหมอบุญ อ้าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมพื้นที่ 
80 ไร่ ใช้พันธุ์ข้าว ดอกพะยอม ปลูกโดยวิธีหว่านข้าวแห้ง ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 
2560 เกษตรกรร่วมโครงการ 5 ราย ข้าวอยู่ในระยะออกรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพ่ือบริโภคและการค้า ด้าเนินการในพื้นที่ 
หมู่ที่ 7 ต้าบลท่าเรือ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมพ้ืนที่ 100 ไร่ ใช้พันธุ์ข้าวปทุมธานี 
1 ปลูกโดยวิธีหว่านน้้าตม ในเดือน มีนาคม 2560 เกษตรกรร่วมโครงการ 4 ราย ผลผลิตเฉลี่ย               
ที่ได้ 631 กิโลกรัมต่อไร่ 
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 5) โครงการแปลงเรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ด้าเนินการ                 
ในพื้นที่ศูนย์สาธิตการเรียนรู้บริเวณพื้นที่หัวงานฝั่งซ้ายประตูระบายน้้าอุทกวิภาชประสิทธิ หมู่ที่ 5 
ต้าบลหูล่อง อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมพื้นที่ 5 ไร่ เนื่องจากสภาพแปลง                    
เป็นดินเค็ม ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชจึงได้ด้าเนินการปลูกข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวจาก การทดลอง
ต่างๆ 4 กิจกรรม เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของข้าวแต่ละพันธุ์ ดังนี้ 

  1. กิจกรรมเปรียบเทียบผลผลิตข้าวทนดินเค็มในนาเกษตรกร พันธุ์ข้าวจ้านวน                  
8 พันธุ์  ได้แก่  (1) UBN06001-8-3-2-2-13-7 (2) UBN06001-8-3-2-2-13-5                              
(3) UBN01070-RGDU-221-76-UBN-1-RGDU-1-2-38-NRM-1 (4) UBN02123-50R-B-
3(Withsaltol) (5) KDML105 (6) Pokkali (7) Chiang Phatthalung (8) Leb Nok Pattani 

  2. กิจกรรมเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานในราษฎร์ พันธุ์ข้าวจ้านวน                  
8 พันธุ์ ได้แก่ (1) PTL00060-B-B-23-1 (2) PTL09020-56-2-2-2  (3) PTL10001-139-
2-2-2 (4) PTL10001-95-2-2-1 (5) PTL11001-9-1-2-1 (6) PTL11002-32-2-1-2 
(7) PTL11011-44-1-2-2 (8) RD55 

  3. กิจกรรมเปรียบเทียบผลผลิตข้าวพื้นเมืองในนาราษฎร์ พันธุ์ข้าวจ้านวน 6 พันธุ์ 
ได้แก่ (1) หอมจันทร์ (2) หอมไชยา (3) อัลฮัมดูลิลละห์-2 (4) มะจานู (5) กาบด้า (6) เล็บนก
ปัตตานี 

  4. กิจกรรมเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้้าฝนในนาราษฎร์ พันธุ์ข้าวจ้านวน 8 พันธุ์ 
ไ ด้ แ ก่  ( 1) PTL87003-3-1-3-1 ( 2) PTL87031-4-1 ( 3) PTL89032-8-1-2-1                               
(4) PTL87002-3-1-3-3 (5) PTL96048-8-2-2-3 (6) PTL99001-17-1-1-1 (7) กาบด้า 
(8) Chiang Phathalung  
 
 
 
 
 
 

 6) โครงการแปลงเรียนรู้และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส าหรับใช้ในชุมชน ด้าเนินการในพื้นที่
โครงการศูนย์ เรียนรู้ตามพระราชด้าริ  หมู่ที่  9 ต้าบลขุนทะเล อ้าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช รวมพื้นที่ 4 ไร่ ใช้พันธุ์ข้าว กข69 (ทับทิมชุมแพ) ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี และ 
กข33 ปลูกโดยวิธีหว่านน้้าตม ในเดือน พฤศจิกายน 2559 เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือน มีนาคม 
2560 ได้รับผลผลิต ดังนี้ 

  ข้าวพันธุ์ กข69 (ทับทิมชุมแพ)  จ้านวน 1 ไร่  ได้ผลผลิต 105 กิโลกรัม 
  ข้าวพันธุ์ ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี  จ้านวน 2 ไร ่ ได้ผลผลิต  50 กิโลกรัม 
  ข้าวพันธุ์ กข33    จ้านวน 1 ไร่  ได้ผลผลิต  21 กิโลกรัม 
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แปลงที่ 1 ข้าวพันธ์ุ กข69  (ทับทิมชุมแพ) 

 

 

 

 

 
แปลงที่ 2 ข้าวพันธ์ุ กข33 

 

 

 

 

 
แปลงที่ 3 ข้าวพันธ์ุ ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุร ี

 

 

 

 

 

 ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : ฝนตกหนักหลังหว่านข้าว ข้าวเสียหายบางส่วน,                 
น้้าจากชลประทานไหลเข้าแปลงนาในระยะข้าวสุกแก่ ท้าให้ผลผลิตข้าวเสียหาย/ได้ผลผลิตน้อย, 
กิจกรรมแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แปลงข้าวท้ัง 3 พันธุ์/3 แปลง ได้ผลผลิตน้อยเนื่องจาก
ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงระยะยาว ข้าวเป็นโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และนกศัตรูข้าว ส่วนกิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกข้าวไร่เพื่อบริโภคและผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในชุมชน ในพื้นที่ต้นน้้า ชุมชนอ่าวศรี
เมือง ฝนตกในระยะเตรียมแปลงท้าให้หว่านข้าวล่าช้า และหลังจากหว่านข้าวฝนทิ้งช่วง              
ท้าให้ข้าวงอกน้อย 
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ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 

 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว GAP: ด้าเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 5, 6 
และ 7 ต้าบลแหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานข้าว 
GAP จ้านวน 10 ราย  

 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตาน ี

 กิจกรรมจัดท าแปลงขยายพันธุ์ข้าว : โดยการ
พัฒนา/สนับสนุนเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ใน
พื้นที่ หมู่ที่ 3,5 ต้าบลบ้านขาว อ้าเภอระโนด ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดท้าแปลงขยายพันธุ์ รวมทั้ง
ถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อพัฒนาคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร
สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ สามารถผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์
ข้าว ไดจ้้านวน 425,000 กิโลกรัม  

  



46 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน: จัดตั้ง
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนขึ้น เพื่อให้ชาวนามีแหล่ง   
เมล็ดพันธุ์ในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชาวนามีการผลิตเมล็ด
พันธุ์ไว้ใช้เองในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและมี
เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ ใช้ เองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน                   
การด้าเนินงาน ตามแนวทางนี้ นอกจากจะเป็นการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็ งและขีดความสามารถในการ เพิ่ งพาตนเอง                    
ของชาวนา โดยด้าเนินการคัดเลือกชุมชนที่ขาดแคลนเมล็ด
พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี/ชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว                   
ซึ่งต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้ เองในชุมชน                  
มีความพร้อมที่จะด้าเนินงานในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน ซึ่งสามารถด้าเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 แห่ง คือ 1) พื้นที่  ต้าบลท่า
ประจะ อ้าเภอชะอวด 2) พื้นที่ต้าบลสามต้าบล อ้าเภอจุฬาภรณ์ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร ่
 กิจกรรม: ถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกข้าว  

อาชีพส่วนใหญ่ ของประชาชนในเขตพื นที่องค์การบริหาร
ส่ วนต้ าบลท่ า ไ ร่  คื ออาชีพ เกษตรกรรม  โดย เฉพาะ                   
การท้านาข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย               
ท้าการเกษตรแบบยังชีพ มีพื นที่ถือครองน้อย และขาดความรู้
ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ท้าให้ผลผลิตต่้ากว่าที่ควรและมีต้นทุนสูง 
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าไร่ จึงด้าเนินโครงการอบรม             
ให้ความรู้เรื่องการท้านาข้าวในด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกร 
ได้แก่ความรู้การเตรียมแปลง,การคัดเลือกพันธุ์,การใส่ปุ๋ย   
และจัดการน ้า, การจัดการศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว/เก็บ
รักษาข้าวเปลือกเพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจ และน้าไปปรับใช้ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่ม
ผลผลิตได้ จากการด้าเนินงานเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ้านวน 50 ราย มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ปลูกข้าวมากขึ้น สามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี   
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 2.2  พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร (พืช) 

  1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  

  กรมส่งเสริมการเกษตร  
  กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ส้มโอทับทิมสยาม)  /สนับสนุนปัจจัย                
การผลิตทางการเกษตร โดยส้านักงานเกษตรอ้าเภอปากพนังส่งเสริมการจัดท้าแปลงเรียนรู้
ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพส้มโอทับทิมสยาม ผลผลิตส้มโอมีคุณภาพ จ้านวน 6 ราย พื้นที่ 30 
ไร่ ต้าบลคลองน้อย อ้าเภอปากพนัง ประกอบด้วย 1) นายวิรัตน์ สุขแสง 2) นายกิจรัตน์ ณ นคร                                 
3) นายชนะวัฒน์  มากลับ 4) นายภาคินทร์ มาศทอง 5) นายฮิมรอน แสงวิมาน 6) นายสัญญา 
แสงวิมาน 

 
 

รูปกิจกรรม ส่งเสริมการปลกูไม้ผลเชิงเศรษฐกิจ (ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม) 
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  2. กิจกรรมอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
   ด้าเนินการโดยวิทยากรหลักระดับอ้าเภอ/จังหวัด ร่วมกับเจ้าเหน้าที่จาก                         
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา เกษตรกร
ได้รับความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จ้านวน 4 หลักสูตร จ้านวน 460 ราย 
ประกอบด้วย ด้านข้าว 240 ราย ผัก 100 ราย ไม้ผล 40 ราย และปาล์มน้้ามัน  80 ราย 

 
 

รูปกิจกรรม การอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรต่อเนื่อง 



49 
 

 
3. กิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนอาชีพทางการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ 
  3.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
   1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช : 
ส่งเสริม/สนับสนุนการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์พืช
ให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังฯ 2 แห่ง ได้แก่ ต้าบลสามต้าบล อ้าเภอ
จุฬาภรณ์ และ หมู่ที่ 8 ต้าบลเชียรเขา อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ เกษตรกร 250 ราย ได้รับต้นกล้า
พันธุ์พืช (พริก,มะเขือ,กล้วยหอมทอง) จ้านวนทั้งสิ้น 2,000 ต้น  
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กรมหม่อนไหม  
   2)  ศูนย์หม่ อนไหมเฉลิมพระ เกียรติ  สมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ชุมพร ด้าเนินการร่วมกับส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 โดยการปลูกหม่อนผลสดพื้นที่ 2.5 ไร่                  ณ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังฯ ต้าบลหูล่อง อ้าเภอปากพนัง โดยใช้ชื่อว่า “แปลงทดสอบ
การปลูกหม่อนกินผลในพื้นที่ดินเค็ม” ปัจจุบันแปลงหม่อนมีการเจริญเติบโตตามล้าดับ มีผลผลิต
สามารถน้าไปแปรรูปเป็นน้้ามัลเบอร์รี่ได้ และในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ชุมพร ได้สนับสนุนวัสดุบ้ารุงแปลงหม่อนผลสด ได้แก่ ปุ๋ยเคมีและวัสดุ เพื่อให้โครงการฯ 
ได้ใช้ในการบ้ารุงแปลงหม่อนผลสดต่อไป ทั้งนี้ผลผลิตหม่อนผลสดที่ได้ในปีงบประมาณ 2560 
ประมาณ 120 กิโลกรัม  

3.2 กิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร 
 กรมส่งเสริมการเกษตร  
 กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ซึ่งบูรณาการงาน

ระหว่าง ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช,ส้านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ด้าเนินการถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติ  
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   กิจกรรมส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ส้านักงานเกษตรจังหวัด
พัทลุง ด้าเนินงานส่งเสริมในพื้นที่หมู่ที่ 2,5,7 ต้าบลแหลมโตนด และหมู่ที่ 2,4,6 ต้าบลลานข่อย
เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก 120 ราย  

กรมชลประทาน 
  ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ  
  กิจกรรมแปลงพัฒนาแปลงทดสอบสาธิต: จัดท้าแปลงทดลองข้าวอินทรีย์
กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และแปลงศึกษาการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็ม การปลูกผักในวงบ่อซีเมนต์
ซึ่งด้าเนินการ ณ พื้นที่หัวงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังฯ หมู่ที่ 5 ต้าบลหูล่อง อ้าเภอ
ปากพนัง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท้าการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย นอกจากนี้ยังสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 
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การยางแห่งประเทศไทย 

 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “ช่างกรีดยาง” ด้าเนินการโดยการยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิต และพัฒนาฝีมือของแรงงานกรีดยาง                      
ของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง จากการด้าเนินงานเกษตรกร จ้านวน 195 คน สามารถ            
กรีดยางได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ พัฒนาและเพิ่มแรงงานกรีดยางท่ีมีคุณภาพ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 กิจกรรมสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางพารา: ด้าเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การเลี้ยงไก่
พื้นเมืองสายพันธุ์ศรีวิชัย ให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่
อ้าเภอจุฬาภรณ์ จ้านวน 6 รุ่น 240 ราย  

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร: โดยศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดการ สวนปาล์มน้้ามันที่ถูกต้อง
เหมาะสมได้ผลผลิตสูง และเพิ่มเติมความรู้อาชีพทางเลือกในการเสริมรายได้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง
ไทย ให้เกษตรกร (ชาวสวนปาล์มน้้ามัน) ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต้าบลทางพูน อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
และหมู่ที่ 7 ต้าบลท่าเรือ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(กศน.) ป่าพยอม จังหวัดพัทลุง  

 กิจกรรมส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรกรจ้านวน 1,020 ราย ในพื้นที่ อ้าเภอเชียรใหญ่ อ้าเภอร่อนพิบูลย์ อ้าเภอ            
หัวไทร อ้าเภอจุฬาภรณ์ อ้าเภอปากพนัง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช และอ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง หันมาท้าเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการ
สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาพร ุ 
 กิจกรรม: ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่             
หมู่ที่ 7 ต้าบลนาพรุ อ้าเภอพระพรหม 
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ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

 กิจกรรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเขตปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังฯ ครอบคลุม 5 อ้าเภอ
เกษตรท้ังสิ้น 10,345 ราย 13,798 แปลง เนื้อที่รวม 132,934 ไร่ ประกอบด้วย 

 
    อ.ร่อนพิบูลย์ พื้นที่ 2 ต้าบล เกษตรกร 948 ราย 

1,230 แปลง เน้ือที่ 15,034 ไร่  

อ.เฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ 2 ต้าบล เกษตรกร 1,622 
ราย 2,105 แปลง เน้ือที่ 21,298 ไร่  

อ.จุฬาภรณ์ พื้นที่ 3 ต้าบล เกษตรกร 920 ราย 
1,179 แปลง เน้ือที่ 7,835 ไร่  

อ.เชียรใหญ่ พื้นที่ 3 ต้าบล เกษตรกร 1,157 ราย 
1,427 แปลง เน้ือที่ 13,703 ไร่  

อ.ชะอวด พื้นที่ 6 ต้าบล เกษตรกร 5,698 ราย 
7,853 แปลง เนื้อที่ 75,064 ไร่  

ถ่ายทอดความรู้ โดยเกษตรกร 280 รายน้าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย หลักสูตร 
การตลาดและแปรรูปพริกไทย, การขยายพันธุ์พริกไทยเพื่อสร้างรายได้,การแปรรูปสมุนไพร, การปลูก
ผักปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้,การเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์ปีก), การปลูกข้าวไร่แซมสวนยางพารา 
นอกจากนี้เกษตรกรยังลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้จากทรัพยากรในท้องถิ่นอีกด้วย   
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 3.3 กิจกรรมการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ 
    กรมปศุสัตว์  
   ๑) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง                          
และปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมบูรณาการและขับเคลื่อนด้านการด้าเนินงานพัฒนาอาชีพ                     
และส่งเสริมรายได้ภาคเกษตร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์มีกิจกรรมที่ด้าเนินการ     
คือ พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ให้บริการด้านการผสมเทียม ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ส่งเสริม
การเลี้ยงแพะ สู่เกษตรกรรายใหม่ ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ซึ่งมีขั้นตอน
การด้าเนินงานที่ส้าคัญ คือ ด้าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอพื้นที่  
และกลุ่มเกษตรกร ด้าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนพันธุ์สัตว์และวัสดุ
การเกษตร แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด้าเนินงานโครงการ 
 จากการด้าเนินงาน มีเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 49๐ ราย โดยได้รับการอบรมให้ความรู้               
ในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ เวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตร ให้บริการผสมเทียมโค               
กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการฯ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร   
ในเขตพื้นที่โครงการฯ ได้รับการพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ และเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  
นอกจากนี้กรมปศุสัตว์เชื่อมโยง  ขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตร            
ด้านการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ระหว่างภาครัฐกับเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถขับเคลื่อน
ด้าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและยังย่ืน 

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่เกษตรกร 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ: เนื่องจากโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริขนาดใหญ่  มีพื นที่เป็นจ้านวนมากท้าให้  
การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรด้าเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า และเข้าถึงพื นที่ได้                  
ยากในบางช่วงฤดูกาล 
 
 

มอบปัจจัยการผลิตให้กบัเกษตรกร (พันธ์ุสัตว์ วัสดุการเกษตร และเวชภัณฑ์) 

ตรวจเยี่ยมติดตามการด าเนินงาน 
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 ๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช  
   กิจกรรม: ฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง ให้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดผลส้าเร็จ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายการ
เลี้ยงสัตว์ได้ จ้านวน 5 กลุ่ม 250 ราย ประกอบด้วย 

(1) หลักสูตร “การเลี้ยงไก่พื้นเมือง” ในพื้นที่หมู่ท่ี 5 ต้าบลท่าไร่ อ้าเภอ                      
ปากพนัง เกษตรกร จ้านวน 5o ราย 

 

 

 

 

(2) หลักสูตร “การเลี้ยงแพะ 
ในพื้นที่ หมู่ท่ี 1 ต้าบลควนหนองหงส ์อ้าเภอชะอวด เกษตรกร จ้านวน 50 ราย และหมู่ที่ 2 
ต้าบลควนพัง อ้าเภอรอ่นพิบูลย์ เกษตรกร จ้านวน 50 ราย 

 

 

 

(3) หลักสูตร “การเลี้ยงโคเนื้อ” ในพื้นที่หมู่ท่ี 12 ต้าบลการะเกด อ้าเภอ                       
เชียรใหญ่ เกษตรกร จ้านวน 50 ราย 
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(4) หลักสูตร “การเลี้ยงเป็ดเทศ” ในพื้นที่หมู่ท่ี 4 ต้าบลควนหนองคว้า 
อ้าเภอจุฬาภรณ์ เกษตรกร จ้านวน 50 ราย 

 

 

   

 

  กิจกรรม: สาธิตการเลี้ยงแพะ/ผลิตลูกแพะ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร
จ้านวน ๔๐ ราย ๔๐ จ้านวนแพะ ๔๐ ตัว 
 
  

 

 

 

 3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ด้าเนินงานด้านปศุสัตว์
ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร
ผลิตเป็นอาหารโปรตนีเพื่อบริโภคและจ้าหน่ายเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่ครัวเรือน  

 กิจกรรมบริการตรวจ/ดูแลสุขภาพสัตว์ : อาทิ เช่น การเก็บตัวอย่างเลือดและ
อุจจาระ การฉีดยาบ้ารุง/ยาถ่ายพยาธิ ส้ารวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อส้ารวจสภาวะโรค
สัตว์ในพื้นที่และส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ส้าคัญใน
สัตว์ ตลอดจนการป้องกันโรคให้กับเกษตรกร  

  กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย (กิจกรรมเร่งด่วน): เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังที่ประสบอุทกภัย ในช่วงเดือนธันวาคม 
2559-มกราคม 2560 โดยให้บริการรักษารักษาพยาบาลสัตว์ เบื้องต้น ฉีดยาบ้ารุง ถ่ายพยาธิ 
แจกเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน ยาถ่ายพยาธิ ยารักษาแผลภายนอก และยาทากีบ 

ผลลัพธ์และความส าเร็จในการด าเนินงาน 

 กิจกรรมบริการตรวจ/ดูแลสุขภาพสัตว์ ผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจาพระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ 
6 อ้าเภอ ดังนี้ 
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 1) อ าเภอเมือง ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ 5 ต้าบล คือ ต้าบลโพธิ์เสด็จ นาเคียน                  
ท่างิ้ว ท่าซัก และท่าไร่ ใน 11 หมู่บ้าน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ้านวน 24 ราย เก็บตัวอย่าง
แพะเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ทั้งสิ้น 308 ตัว เป็นตัวอย่างซีรัม 308 ตัวอย่าง,เลือด 308 
ตัวอย่างและอุจจาระจ้านวน  48 ตัวอย่าง  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบสัตว์ให้ผลบวก
ต่อโรค brucellosis, blood parasite (พยาธิในเม็ดเลือด) แต่พบว่าแพะมีการติดโรคพยาธิใน
ทางเดินอาหาร โดยเป็นการติดพยาธิตัวกลม 15 ตัว (31.25 %) , พยาธิเส้นด้าย  28 ตัว (58.3 
%), พยาธิตัวตืด 1 ตัว (2 %), เชื้อบิด 10 ตัว (20.8 %) เก็บตัวอย่างโคจ้านวน 47 ตัว เป็น
ตัวอย่างซีรัม  47 ตัวอย่าง , เลือด 47 ตัวอย่าง และอุจจาระ 17 ตัวอย่าง ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ไม่พบสัตว์ให้ผลบวกต่อโรค brucellosis พบโคมีการติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดชนิด 
Theileria spp.  4 ตัว (8.5 %)  พบว่าโคมีการติดโรคพยาธิในทางเดินอาหาร  โดยเป็นการติด
พยาธิตัวกลม 1 ตัว (5.8 %)  และพยาธิใบไม้ตับ  3 ตัว (17.6 %) 

 2) อ าเภอพระพรหม ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ 1 ต้าบล คือต้าบลช้างซ้าย                     
ใน 1 หมู่บ้าน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ้านวน 1 ราย เก็บตัวอย่างแพะจ้านวน  16 ตัว                       
เป็นตัวอย่าง ซีรัม 16 ตัวอย่าง , เลือด 16 ตัวอย่าง และอุจจาระ 2 ตัวอย่าง ผลการตรวจ                      
ทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบสัตว์ให้ผลบวกต่อโรค brucellosis, blood parasite แต่พบว่าแพะ               
มีการติดโรคพยาธิในทางเดินอาหาร โดยเป็นการติดพยาธิตัวกลม 2 ตัว และพยาธิเส้นด้าย 1 ตัว  

 3) อ าเภอปากพนัง ออกปฏิบัติงานในพื้นที่  1 ต้าบลคือ ต้าบลปากพนัง                             
ฝั่งตะวันออก ใน 3 หมู่บ้าน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ้านวน 11 ราย เก็บตัวอย่างแพะเพื่อส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น 235 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างซีรัม 235 ตัวอย่าง , เลือด 195 
ตัวอย่างและอุจจาระ 30 ตัวอย่าง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบสัตว์ให้ผลบวกต่อโรค 
brucellosis, blood parasite แต่พบว่าแพะมีการติดโรคพยาธิในทางเดินอาหาร โดยเป็นการติด
พยาธิพยาธิตัวกลม  16 ตัว (53.3 %) , พยาธิเส้นด้าย 16 ตัว (53.3 %) ,พยาธิตัวตืด 1 ตัว 
(3.3 %) และเชื้อบิด  4 ตัว (13.3 %)  

 4) อ าเภอหัวไทร ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ต้าบล คือ หน้าสตน  1 หมู่บ้าน 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ้านวน 22 ราย เก็บตัวอย่างแพะเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น 
175 ตัว เป็นตัวอย่างซีรัม 175 ตัวอย่าง , เลือด 36 ตัวอย่างและอุจจาระ 36 ตัวอย่าง                    
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบสัตว์ให้ผลบวกต่อโรค  brucellosis, blood parasite                      
แต่พบว่าแพะมีการติดโรคพยาธิในทางเดินอาหารโดยเป็นการติดพยาธิตัวกลม 5 ตัว (13.8 %) , 
พยาธิเส้นด้าย 19 ตัว (52.7 %), พยาธิตัวตืด  1 ตัว (2.7 %)  และเชื้อบิด  13 ตัว  (36 %)  
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 5) อ าเภอจุฬาภรณ์ ออกที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 2 ต้าบล คือ ต้าบลทุ่งโพธิ์                 
และควนหนองคว้า ใน 5 หมู่บ้าน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ้านวน 25 ราย เก็บตัวอย่างแพะ   
เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 221 ตัว เป็นตัวอย่าง ซีรัม 189 ตัวอย่าง, เลือด 106 
ตัวอย่าง และอุจจาระ 64 ตัวอย่าง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบสัตว์ให้ผลบวกต่อโรค  
brucellosis, blood parasite แต่พบว่าแพะมีการติดโรคพยาธิในทางเดินอาหาร โดยเป็น                        
การติดพยาธิตัวกลม 33 ตัว (51.5 %), พยาธิเส้นด้าย 22 ตัว (34.3 %) และเชื้อบิด 13 ตัว 
(20.3 %)   
 6) อ าเภอชะอวด ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ 2 ต้าบลคือ ต้าบลวังอ่าง และ                
ขอนหาด ใน 4 หมู่บ้าน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ้านวน 8 ราย  เก็บตัวอย่างแพะเพื่อส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 142 ตัว เป็นตัวอย่างซีรัม 142 ตัวอย่าง , เลือด 141 ตัวอย่าง                     
และอุจจาระ  26 ตัวอย่าง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบสัตว์ให้ผลบวกต่อโรค  
brucellosis, blood parasite แต่พบว่าแพะมีการติดโรคพยาธิในทางเดินอาหาร โดยเป็นการติด
พยาธิตัวกลม  15 ตัว (57.6 %), พยาธิเส้นด้าย  11 ตัว (42.3 %), พยาธิตัวตืด 1 ตัว (3.8 %) 
และเชื้อบิด  12 ตัว 

  
 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่เกษตรก ร
ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 อ้าเภอ ดังนี้ 
 1) อ าเภอปากพนัง  ต้าบลเกาะทวด หมู่ที่  4 ,5,6 จ้านวนสัตว์ที ได้รับ                         
การช่วยเหลือทั้งสิ้น  125 ตัว 
 2) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ต้าบลเชียรเขา หมู่ที่ 6, 12 จ้านวนสตัว์ทีได้รับการ
ช่วยเหลือทั้งสิ้น 209ตัว 

 4) อ าเภอหัวไทร ต้าบลหัวไทร หมู่ที่ 2,3,5 , ต้าบลแหลม หมู่ที่ 5,6,7,9,10  
ต้าบลควนชะลิก หมู่ที่1,4, ต้าบลรามแก้ว หมู่ที่ 5  และต้าบลหน้าสตน หมู่ที่ 3 จ้านวนสัตว์                 
ที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 2,255 ตัว 

ภาพการเก็บตัวอย่างเลือดแพะ ภาพแจกเวชภัณฑ์/แร่ธาตใุห้เกษตรกรที่ประสบอุทกภยั 
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 3.4 กิจกรรมการพัฒนาอาชีพด้านประมง 
 กรมประมง มุ่งพัฒนากิจกรรมด้านการประมง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการ
ประมงของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  
  1) ส านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ด้าเนิน
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้้าในบ่อดิน 
ให้แก่ราษฎร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังฯ โดยฝึกอบรมเกษตรกรด้าน                       
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรจ้านวน 220 ราย ดังนี้  
 -ต้าบลบางจาก  อ้าเภอเมือง  จ้านวน 4o ราย 
 -ต้าบลบางพระ    อ้าเภอปากพนัง  จ้านวน 30 ราย 
 -ต้าบลเชียรใหญ่  อ้าเภอไสหมาก  จ้านวน 50 ราย 
 -ต้าบลควนพัง  อ้าเภอร่อนพิบูลย์ จ้านวน 20 ราย 
 -ต้าบลควนชะลิก  อ้าเภอหัวไทร จ้านวน 40 ราย  
 -ต้าบลขอนหาด   อ้าเภอชะอวด      จ้านวน 20 ราย  
 -ต้าบลแหลมโตนด อา้เภอควนขนุน  จ้านวน 20 ราย 
  -ต้าบลบ้านขาว ต้าบลคลองแดน อ้าเภอระโนด จ้านวน 20 ราย  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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 2) ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ส านักงานประมงจังหวัดพัทลุง 
  (1) กิจกรรมผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าจืดลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ  
  - ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
ด้าเนินการเพาะฟักและอนุบาลพันธุ์สัตว์น้้าจืดชนิดต่างๆ เช่น พันธุ์กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียนขาว 
ปลายี่สกเทศ และปลาบ้า เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง เป็นการเพิ่ม
ประชากรสัตว์น้้า รักษาสมดุลนิเวศ รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน                
ในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง  

  -ส้านักงานประมงจังหวัดพัทลุง ด้าเนินการสนับสนุนพั นธุ์ปลาน้้าจืด                    
ให้เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต้าบลแหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปล่อยลงสู่แหล่งน้้า
ธรรมชาติ 50,000 ตัว  

  ในปี 2560 มีการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าจืดชนิดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 
5,142,100 ตัว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งมาจาก
การประกอบอาชีพประมง และมีอาหารประเภทโปรตีนจากสัตว์น้้าเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้น 
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  (2) กิจกรรมบริหารระบบชลประทานน้้าเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
ด้าเนินการ 4 แห่ง  ในพื้นที่ ต้าบลท่าพญา ต้าบลขนาบนาก อ้าเภอปากพนัง และต้าบลเกาะเพชร 
ต้าบลหน้าสตน อ้าเภอหัวไทร พื้นที่ 5,581 ไร่ เกษตรกร 381 ราย  

 

(3) กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง โดยตรวจประเมินฟาร์มและรับรอง
มาตรฐาน/โรงเพาะฟัก รวม 205 ฟาร์ม ในพื้นที่ต้าบลท่า
พญา ต้าบลขนาบนาก และต้าบลแหลมตะลุมพุก อ้าเภอปาก
พนัง  

  (4) กิจกรรมตรวจคุณภาพวัตถุดิบสัตว์
น้้าจากแหล่งเพาะเลี้ยง สารตกค้าง โรค ปัจจัย และตรวจ
รับรองสารตกค้าง 863 ตัวอย่าง ในพื้นที่ต้าบลเกาะเพชร 
ต้าบลหน้าสตน อ้าเภอหัวไทร  

 

 

แผนท่ีโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล บ้านหน้าสตน แผนท่ีโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล บ้านหน้าโกฏิ 

แผนท่ีโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล บ้านท่าพญา แผนท่ีโครงการชลประทานน้ าเค็มเพ่ือการเลี้ยงกุ้งทะเล บ้านบ่อคณฑี 
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 3.5 พัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร  
  1)  โครงการ พัฒนากลุ่ ม เกษตรกรแปรรูปข้ าว เ พ่ือสร้ างมูลค่ า เ พ่ิม                       
และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง  
   เพื่อสนองพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                
ในการส่งเสริมการพัฒนาข้าวครบวงจรในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง โดยจัดตั้งกลุ่มและให้การสนับสนุน
ด้านการผลิตและสิ่งสนับสนุนการผลิต ได้แก่ พันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยุ้งฉาง โรงสี ลานตาก รวมถึงสนับสนุน
กลุ่มเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพข้าวเปลือก และแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม                   
และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
  กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมการข้าว  
  ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ ศูนย์วิจัยข้าว
บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร            
ผู้ปลูกข้าว ทั้งในด้านการผลิตข้าวคุณภาพ และการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้แปลงใหญ่
ข้าว 4 พื้นที่  ประกอบด้วย ต้าบลไสหมาก อ้าเภอเชียรใหญ่ ต้าบลท่าเรือ อ้าเภอเมือง
นครศรีธรรมราชต้าบลแหลม อ้าเภอหัวไทร และต้าบลป่าระก้า อ้าเภอปากพนัง 
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  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้าเนินงานสนับสนุน                  
การเพิ่มมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เกษตรกร 3 กลุ่ม โดยขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า 3 เฟส 
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านอ่าวเคียน ก่อสร้างลานตากข้าววิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวครบ
วงจรอ้าเภอหัวไทร และกลุ่มเกษตรกรท้านาช้างซ้าย และสามารถเชื่อมโยงตลาด  กับบริษัท
ไปรษณีย์ไทยท้าให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน มีช่องทางการจ้าหน่ายข้าว อีกทั้ง  ยังเป็นการ
สร้างเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ท้าให้ข้าวลุ่มน้้าปากพนังฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้น  

 
 
 
 



66 
 

  2) กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด   
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช                      
  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้น าชุมชน 
เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าหนดแผนกลยุทธ์                
การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/การท้ากิจกรรมกลุ่ม  โดยใช้รูปแบบสหกรณ์ และการท้า
กิจกรรมให้สอดคล้องรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมแนะน้าสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรโรงสีข้าวชุมชนต้าบลป่าระก้าอย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.91               เมื่อเทียบกับปีก่อนและเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ร้อยละ 5 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชน ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง 
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โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว                 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2558 – 2562 โดยมีเป้าประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหา              
เรื่องข้าวในระยะยาวให้กับชาวนาไทยทั้งประเทศเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพ
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต              
และคุณภาพข้าวของชาวนา เน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว                       
และมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบการด้าเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรปีการผลิต 2559/2560 เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่
เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดและด้าเนินการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกไว้ส้าหรับแปรรูป
เป็นข้าวสารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้าเนินการ 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จ้ากัด และ
สหกรณ์การเกษตรหัวไทร จ้ากัดจากการด้าเนินงานโครงการฯ จ้านวนเกษตรกร 947 ราย                
รายได้เพิ่มขึ้นต่อรายเฉลี่ย 2,800 บาท มีก้าไรเพิ่มขึ้น 410,884.81 บาท 

 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 - ในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยธรรมชาติ น้้าท่วมพื้นที่นาของเกษตรกร ได้รับ
ความเสียหายผลการรวบรวมข้าวจึงไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

 - การขนส่งระหว่างสหกรณ์กับผู้ซื้อ บางครัง้ล่าช้า เกิดปัญหาน้้าหนักข้าวยุบตัว 

 - ราคารับซื้อบางครัง้ต่้ากว่าพ่อค้าทั่วไป และการปรับข้ึนลงราคาตามกลไกตลาดล่าช 

ภาพกิจกรรมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2559/60 
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 (3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้น า และสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง  
 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน              
เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้น้าและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า                  
ปากพนัง ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาทักษะการด้าเนินงาน                
การบริหารจัดการ ขยายผลการด้าเนินงาน เกษตรกรผู้น้า/ผู้แทนเครือข่ ายกลุ่มอาชีพ จ้านวน                 
25 ราย มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ ในการพัฒนาอาชีพด้าน
เกษตร จากเกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรที่ประสบความส้าเร็จ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม                
ด้านปศุสัตว์ ระบบการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ การพลิกวิกฤต
เป็นโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และจากการติดตามพบว่า เกษตรกรผู้น้า/ผู้แทนเครือข่าย
สามารถน้าความรู้มาปรับใช้ และขยายผลให้กับเกษตรกรในชุมชนตลอดจนผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี   
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 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมรายได้ สร้างเครือข่ายอาชีพในพื้นที่อ้าเภอระโนด จ้านวน 2 ต้าบล คือ ต้าบลบ้านขาว            
และต้าบลคลองแดน กิจกรรมที่ด้าเนินการ ได้แก่ การฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้/การสาธิตฝึก
ปฏิบัติ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการ            
ด้าเนินงาน เพื่อสร้างเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร มั่นคงในอาชีพการเกษตร พึ่งพาตนเองได้                
การด้าเนินงานที่ส้าคัญ ดังนี้ 

 1) เสริมความรู้พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โดยถ่ายทอดความรู้เรื่องการก้าจัด
ศัตรูพืช และการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเหมาะสม และความรู้ในกระบวนการ
บริหารจัดการกลุ่ม 

 2) ฝึกอบรมเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและไม้ผลอื่นๆ                 
กับผู้ประกอบการ 

 3) ศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้น้ าและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน                 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการด้าเนินงาน ท้าให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จากแนวคิด มุมมองที่แปลกใหม่และแตกต่าง น้ามาปรับใช้ใน
กิจกรรมของกลุ่ม เกิดการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน    
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้สามารถสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์                   
เพื่อน้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เพื่อความมั่นคง                
ของครอบครัว   

(4) กิจกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมจากป่าจาก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส้านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้าเนินงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต้าบลขนาบนาก อ้าเภอปากพนัง 424 ราย           
ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตและจัดท้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก                   
พร้อมด้วยสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ ในการพัฒนาคุณภาพจาก                   
(ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด) จ้านวน 364,725 กิโลกรัม 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร  

 เป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร ในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังให้เกิดความ
มั่นคงโดยการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ช่องทาง
อาชีพ และรายได้ที่เหมาะสมกับพื้นที่และค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน การด้าเนินงาน            
ที่ส้าคัญ ดังนี้  

 ส านั ก ง านส่ ง เส ริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย 
นครศรีธรรมราช ด้าเนินกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ให้ประชาชน ในหลักสูตร             
การท้าสบู่ฟักข้าว ในพื้นที่อ้าเภอหัวไทร 24 ราย อาชีพช่างพื้นฐาน 20 ราย อาชีพด้าน                 
การอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม จ้านวน 50 ราย และหลักสูตรการท้าดอกไม้จันทน์ ในพื้นที่ 5 อ้าเภอ 
ได้แก่ ร่อนพบิูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด ปากพนัง พระพรหม จ้านวน 2,221 ราย  

 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอป่าพยอม 
กิจกรรมฝึกอาชีพชุมชนช่างพื้นฐานให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ 2  หมู่ 7 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอ                 
ป่าพะยอม จ้านวน 20 คน 

  

 

 

 เทศบาลต าบลแหลมโตนด ด้า เนิน
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้/เสริมทักษะด้านการด้าเนิน
ชีวิตให้ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 1-9 ต้าบลแหลมโตนด 
อ้าเภอควนขนุน จ้านวน 50 ราย เช่น การให้ความรู้
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน การผูกผ้า การท้าดอกไม้จันทน์   
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ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้าเนินกิจกรรมฝึกอบรม
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากคล้า ให้เกษตรกร 15 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 5 6 ต้าบลวังอ่าง 
อ้าเภอชะอวด  

 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาด้าน
มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง จากการด้าเนินงาน
ในปี 2560 เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จ้านวน 50 ราย              
คิดเป็น 89 % ของผู้ที่ย่ืนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังทั้งหมด 56 ราย 
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ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มผช. ปี 2560 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง เช่น  
 ผลิตภัณฑ์ผ้ า เขียนลายจากเส้นใยธรรมชาติ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเบี้ยซัด                  
(นางบุญเพ็ญ พูนเกิด) เลขที่ 417/10 หมู่ที่ 5 ต้าบลปากพนังฝั่งตะวันออก อ้าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ผลิ ตภัณฑ์ปลาดุ กร้ า  : วิ ส าหกิ จชุ มชนปลาดุ กร้ า  2  รส  บ้ านท่ า เตี ยน                   
(นายชยากร ชูเมือง) เลขที่ 86/2 หมู่ที่ 10 ต้าบลแหลม อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ผลิตภัณฑ์จากกระจูด : นางราตรี นาคสุทธิ เลขที่ 27 ถนนถาวรรัตน์ ต้าบลชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพและการด ารงชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพและการด ารงชีวิต     
  เน้นการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพและการ
ด้ารงชีวิตพร้อมทั้งสนับสนุนการด้าเนินงานของสถาบันเกษตรกร การด้าเนินงานที่ส้าคัญ ดังนี้ 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : ด้าเนินการพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้้า               
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดยมุ่งสอนแนะให้เกษตรกรเห็นประโยชน์จากการจัดท้า
บัญชี รู้รายได้ รู้รายจ่าย รู้จักคิดต้นทุนประกอบอาชีพ อีกทั้งเป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับ
ตนเองและครอบครัวท้าให้สามารถวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยถ่ายทอดความรู้
การจัดท้าบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย 
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรท่ัวไปและนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังฯ  
  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  1) กิจกรรมอบรม/สอนแนะบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการสอนแนะการจัดท้าบัญชี จ้านวน 3,555 ราย ดังนี้ 
  -อ้าเภอเชียรใหญ่    2 ต้าบล  จ้านวน  600  ราย 
  -อ้าเภอพระพรหม 1 ต้าบล  จ้านวน   50   ราย 
  -อ้าเภอหัวไทร  8 ต้าบล จ้านวน  600  ราย 
  -อ้าเภอร่อนพิบูลย์ 5 ต้าบล จ้านวน  500  ราย 
  -อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 ต้าบล จ้านวน  630  ราย 
  -อ้าเภอลานสกา 1 ต้าบล จ้านวน    50  ราย 
  -อ้าเภอปากพนัง          15 ต้าบล จ้านวน  600  ราย 
  -อ้าเภอจุฬาภรณ์  3 ต้าบล   จ้านวน  105  ราย  
  -อ้าเภอชะอวด  5 ต้าบล จ้านวน  370   ราย 
  -อ้าเภอเมือง  1 ต้าบล จ้านวน     50  ราย 
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 2) กิจกรรมการก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี เกษตรกรผู้ผ่านการสอนแนะน้า 
จ้านวน 3,555 ราย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท้าบัญชี จ้านวน 2,133 ราย  

 
 3) กิจกรรมการติดตามผลการจัดท าบัญชี เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท้าบัญชี จ้านวน 2,133 ราย มีความสามารถจัดท้าบัญชีได้ จ้านวน 711 ราย 

 ส่วนปัญหาอุปสรรคพบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จัดท้าบัญชีไม่ต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ส่วนการจัดท้าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพพบว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่บันทึกค่าใช้จ่ายประเภทต้นทุนจากการประกอบอาชีพที่เกิดขึ้นไม่ครบถ้วน ท้าให้ขาดข้อมูล    
ในการเปรียบเทียบต้นทุนและรายได้แต่ละงวดการผลิต จึงไม่สามารถก้าหนดราคาขาย                  
และค้านวณก้าไร ขาดทุน จากการประกอบอาชีพที่แท้จริงได้ ส่งผลให้การน้าข้อมูลจากการบันทึก
บัญชีมาวิเคราะห์ในการวางแผนการผลิตครั้งต่อไปผิดพลาด  
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 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา  
  1) กิจกรรมอบรม/สอนแนะบัญชีครัวเรือนและ
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่
ต้าบลบ้านขาว ต้าบลคลองแดน อ้าเภอระโนด ได้รับการสอนแนะ
การจัดท้าบัญชี จ้านวน 60 ราย  
 

2) กิจกรรมการก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี  
เกษตรกรผู้ผ่านการสอนแนะน้า จ้านวน 60 ราย มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท้าบัญชี จ้านวน 60 ราย 
   
 3) กิจกรรมการติดตามผลการจัดท าบัญชี เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท้าบัญชี จ้านวน 
60 ราย มีความสามารถจัดท้าบัญชีได้ จ้านวน 12 ราย 
 
 
 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  
  1)  กิจกรรมอบรม/สอนแนะบัญชี
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการสอนแนะการจัดท้าบัญชี 
จ้านวน 101 ราย ดังนี้  
    - ห มู่ ที่  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8  ต้ า บ ล                  
ลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จ้านวน 43 ราย 
    -หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7 ต้าบลแหลม
โตนด อ้าเภอควนขนุน จ้านวน 58 ราย 
 2) กิจกรรมการก ากับแนะน าการจัดท าบัญชี เกษตรกรผู้ผ่านการสอนแนะน้า 
จ้านวน 101 ราย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท้าบัญชี จ้านวน 101 ราย 
 3) กิจกรรมการติดตามผลการจัดท าบัญชี  เกษตรกรผู้ เข้ าร่ วมโครงการ                             
มีความสามารถจัดท้าบัญชีได้ จ้านวน 101 ราย 
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 กรมส่งเสริมสหกรณ์  
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช : ด้าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์               
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริตามแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก                       
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มเกษตรกรผู้จัดตั้งโรงเรียนชาวนาลุ่มน้้าปากพนัง                     
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 30 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์                 
และการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ   

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา : ด้าเนินงานฝึกอบรมผูน้้าภาคประชาชน  
และกิจกรรมประชุมกลุ่มสมาชิกชุมชน ต้าบลบ้านขาว ต้าบลคลองแดน อ้าเภอระโนด  
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  กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
  ส านั ก ง านส่ ง เส ริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย 
นครศรีธรรมราช ด้าเนินกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
เกษตรกร จ้านวน 148 คน ในพื้นที่อ้าเภอเชียรใหญ่ (ไสหมาก บ้านกลาง การะเกด ท่าขนาน     
บ้านเนิน) จุฬาภรณ์ (ทุ่งโพธิ์) และลานสกา (ขุนทะเล)  ได้เรียนรู้กระวนการตามหลักปรัชญา                
ของเศรษฐกิจพอเพียง    

 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอควนขนุน 
จัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกร จ้านวน                 
30 ราย ในพื้นที่หมู่ท่ี 7 ต้าบลแหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
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 องค์การบริหารส่วนต าบลไสหมาก : ต้าบลไสหมาก มีพื้นที่ 12,228 ไร่ ซึ่งร้อยละ 
70.79 เป็นพื้นที่การเกษตร พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้้ามัน และพืชผักตามฤดูกาล 
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งส้าคัญ
เพื่อให้เกษตรกรน้าความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ                   
เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาการเกษตรระดับต้าบล น้าไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาได้อย่างย่ังยืนต่อไป  
 จากการด้าเนินงานเกษตรกร จ้านวน 102 คน ได้เรียนรู้การด้าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ประกอบด้วย กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มน้้าหมักชีวภาพ กลุ่มไข่เค็ม กลุ่มน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น กลุ่มผัก
ปลอดสารพิษ กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มเลี้ยงเป็ด กลุ่มเลี้ยงโค และกลุ่มน้้ายา
เอนกประสงค์ ซึ่งความรู้ที่เกษตรกรได้รับหลากหลาย ได้แก่ ความรู้เรื่อง GAP การปลูกผักไฮโดรโป
นิกส์ การผลิตเครื่องแกงพร้อมเยี่ยมชมแหล่งผลิต การผลิตสบู่โคลน การบริหารจัดการโฮมสเตย์ 
และได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการปลูกหม่อนผลสด (มัลเบอรี่) และฐานการเรียนรู้ นอกจากนี้
เกิดการรวมกลุ่มอาชีพเพิ่มจากเดิม จ้านวน 7 กลุ่ม  คือ กลุ่มเลี้ยงโค   กลุ่มมะนาว กลุ่มปลานิล 
กลุ่มน้้ายาเอนกประสงค์ กลุ่มท้านา กลุ่มเห็ดหอมบ้านหว้าใหญ่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมู และจาก
การท้ากิจกรรม พบว่าเกษตรกร จ้านวน 79 ราย มีความรู้เพิ่มขึ้น  
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กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการด้าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องม าจากพระราชด้าริ  ซึ่งมี                     
การด้าเนินงานที่ส้าคัญ ดังนี้  

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

1. กิจกรรมการจัดการทรัพยากรน้ าโดยมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ความย่ังยืน 

จากเหตุการณ์คลื่นซัดฝั่งท้าให้น้้าทะเลท่วมพื้นที่บ้านแสงวิมานและชุมชนชายฝั่ง
ทะเลในอ้าเภอปากพนังเมื่อวันที่ 25-26 เดือนมกราคมและวันที่ 7-8 เดือนกุมภาพันธ์ 2559       
ซึ่งเป็นผลกระทบของ “Cold Surge” ทั้งนี้ โดยปกติช่วงมรสุมเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 
น้้าท่วมพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นน้้าจืดมาจากฝนตกหนัก ถือเป็นเรื่องปกติที่ชุมชนยอมรับและใช้ชีวิต
ได้ในบริบทดังกล่าว แต่เหตุการณ์คลื่นยักษ์ซัดชายฝั่งท้าให้น้้าทะเลไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในช่วง
เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของชุมชน ชาวแสงวิมานและ
ชุมชนพื้นที่ชายฝั่งทะเลในต้าบลคลองน้อยได้ให้ข้อมูลว่าน้้าทะเลไหลเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างแรง
และรวดเร็ว ชาวบ้านไม่ได้ทันตั้งตัว เหตุการณ์น้้าทะเลท่วมพื้นที่ดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่
ทรัพย์สินและมีผลกระทบต่ออาชีพเกษตร ประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
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   ชุมชนบ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ได้มีการจัดการหลังประสบภัยพิบัติโดยเร่งระบาย
น้้าเค็มออกจากพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะสวนส้มโอ เพราะหากปล่อยให้น้้า เค็มแช่ขังต้นส้มโอ                
มากกว่า 3 วัน จะท้าให้ต้นส้มโอเหี่ยวเฉาตายได้  ชาวแสงวิมานสูบน้้าเค็มที่ท่วมขังออกจาก                  
คูริมถนนเพื่อระบายลงสู่ทะเลโดยเปิดท่อระบายน้้า (ทรบ.) แสงวิมาน ระบายน้้าเค็มที่ท่วมขัง          
ในร่องสวนส้มโอและพื้นที่เกษตรอื่นๆ โดยใช้เครื่องสูบน้้าเค็มใส่คูริมถนน แล้วระบายออก จากนั้น
เติมน้้าจืดใส่คูริมถนนเพื่อช้าระล้างความเค็ม สุดท้ายเติมน้้าจืดลงไปเพื่อกระจายน้้าเข้าสู่ร่องสวน
ส้มโอและพื้นที่เกษตร ซึ่งแหล่งน้้าจืดของพื้นที่ในช่วงเวลาเดือนมีนาคม 2559 คือ น้้าบาดาล           
เพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าชาวแสงวิมานจะมีการจัดการทรัพยากรน้้าหลังประสบภัย
พิบัติในพื้นที่ที่ท้าได้ด้วยตัวชุมชนเอง หากแต่เมื่อได้มีการหารือในการเตรียมรับมือกับการจัดการ
ภัยพิบัติน้้าท่วมดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต รวมทั้งภัยแล้งที่ช่วงฤดูร้อน ชาวแสงวิมาน
กลับพบว่าพวกเขาจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสานเครือข่ายเชื่อมพันธมิตรกับชุมชนอื่นในต้าบลคลอง
น้อยเดียวกันเพื่อร่วมกันบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าอย่างจริงจัง เพราะที่ผ่านมา
เป็นการจัดการเมื่อประจันเหตุ ไม่เคยมีการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น                   
กับทรัพยากรน้้างานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนบ้าน
แสงวิมานทั้งในภาวะน้้าแล้ง น้้าท่วม ภัยจากน้้า และการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่ออาชีพในชุมชน 
และใช้บทเรียนดังกล่าวขับเคลื่อนสร้างความมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนต้าบล
คลองน้อย 

         
 รูปแสดงพ้ืนที่ศึกษา ต้าบลคลองน้อย อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                
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กระบวนการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 (1) ทบทวนกลไกและบทบาทการจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ต้าบลคลองน้อย 
 (2) ศึกษาและถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนบ้านแสงวิมาน 
 (3) จัดท้าระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าของชุมชนบ้านแสงวิมานและ 
  ในเครือข่ายในต้าบลคลองน้อย 

(4) สร้างเครอืข่ายความร่วมมือการจัดการทรัพยากรน้้าของต้าบลคลองน้อยท่ีมี
ประสิทธิผล โดยใช้บทเรียนการจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชนบ้านแสงวิมานเป็น
เครื่องมือขับเคลื่อน 
(5) ศึกษาและสังเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบมีส่วนร่วมท่ี
สอดคล้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสังคมของพื้นที่ ที่สามารถน้าไปใชไ้ด้อย่างเกิด
ประสิทธิผล 

ผลลัพธ์ /ความส าเร็จจากการด าเนินงาน  

 ผลการด้าเนินงานในช่วงระยะแรกของโครงการ ชุมชนต้าบลคลองน้อยมองเห็นปัญหา
ร่วมกัน คือเกิดวิกฤตน้้าท่วมเมื่อปลายปี พ.ศ.2559 และ ต้นปี 2560 สถานการณ์น้้าแล้งในช่วง
ปีที่ผ่านมา รวมท้ังน้้าเค็มรุกท่วมพื้นที่ชายฝั่งทะเลในช่วงต้นปี 2559 ซึ่งในการเกิดภัยพิบัติน้้าท่วม
เป็นผลท้าให้ชุมชนมองเห็นความส้าคัญของการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้้าร่วมกัน             
ในภาพรวมของต้าบล โดยชุมชนใช้กลไกโครงสร้างการรวมกลุ่มของหน่วยงานชลประทาน                   
คือ คณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation, JMC) 
ประกอบไปด้วย (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ อบต. (2) เกษตรกร/ตัวแทนชุมชน (3) 
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ และ (4) หน่วยงานชลประทาน  

 ทั้งนี้ทางโครงการและตัวแทนชุมชนบ้านแสงวิมานและชุมชนในต้าบลคลองน้อยได้
ด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลทั้งการส้ารวจภาคสนามจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่สภาพกายภาพ และการจัด
เวทีชุมชนเพื่อร่วมแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในภาพรวมของต้าบล                     
การสนทนากลุ่มย่อย รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลในเรื่องการบริหารจัดการน้้าของชุมชน ซึ่งผลที่ได้
จากการด้าเนินงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูล (1) บริบทพื้นที่ต้าบลคลองน้อย (2) พัฒนาการ
จัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ต้าบลคลองน้อย (3) สถานการณ์ทรัพยากรน้้าของพื้นที่ต้าบลคลอง
น้อยในปัจจุบัน (4) การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของบ้านแสงวิมาน และ (5) ชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่
ต้าบลคลองน้อยในระบบ GIS ได้แก่ ชั้นข้อมูลการ ชั้นข้อมูลเส้นทางน้้าและโครงสร้างระบบ
ชลประทานในพื้นที่  
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ปัญหาอุปสรรค 

พื้นที่ศึกษาประสบภาวะภัยพิบัติน้้าท่วมในช่วงปลายปี 2559 และต้นปี 2560 ท้าให้การ
ส้ารวจภาคสนามจัดเก็บข้อมูลชุมชน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก้าหนดไว้ 

 
ภาพกิจกรรม เวทีหารือระดมข้อมูลและความคิดเห็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของต้าบล   
คลองน้อย อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หมายเหตุ: โครงการยังไม่แล้วเสร็จ  
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 2. กิจกรรมพลิกฟ้ืนวิถีชุมชนชาวสวนยางพาราในสภาวะวิกฤติสู่การพ่ึงตนเอง 
ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ต าบลนาหมอบุญ อ า เภอจุฬาภรณ์                             
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  พื้นที่ต้าบลนาหมอบุญ อ้าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในต้าบล
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้นน้้าปากพนัง แต่สภาพพื้นที่ป่าต้นน้้าส่วนใหญ่ได้ถูกท้าลายและปรับเปลี่ยนพื้นที่
เป็นสวนยางพาราไปแล้วแทบทั้งสิ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้้าในฤดูแล้งช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 
แต่ความเดือดร้อนก็ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนดังปัจจุบันที่ราคาผลผลิตยางพาราตกต่้ามาก 
การลดลงอย่างต่อเนื่องของราคายางพาราและไม่มีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจครัวเรือนที่อาศัยพึ่งพารายได้จากยางพาราเพียงชนิดเดียวมาอย่าง
ยาวนานของชุมชนต้นน้้าต้าบลนาหมอบุญ รายได้จากยางพาราที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัว ทั้งเป็นค่า
ข้าวปลาอาหาร ค่าการเรียนของลูกๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เมื่อรายได้ลดน้อยลงแต่รายจ่ายยังคง
เท่าเดิมและเพิ่มทวี ปัญหาความยากจนและหนี้สินของชุมชนได้ก่อตัวเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับ
ปัญหาการขาดแคลนน้้ากินน้้าใช้จากการสูญเสียพ้ืนที่ป่าต้นน้้า ป่าริมห้วยชายคลองไปของชุมชนไป
กับสวนยางพาราก็เพิ่มทวีความรุนแรงเช่นเดียวกัน 

วิกฤติชุมชนจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่้าและทรัพยากรที่เสื่อมโทรม ได้ช่วยสร้างความ
ตระหนักเกิดขึ้นกับกลุ่มคนส่วนหนึ่งในการด้ินรนหาหนทางเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวจากการ
เรียนรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของส้านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (กปร.) ทางโทรทัศน์ คือ การด้าเนิน
ชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในพื้นที่ต้าบลนาหมอบุญ จึงได้ประสานขอค้าแนะน้าและความช่วยเหลือไปยัง
ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  ซึ่งได้มี
การประชุมหารือ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับแกนน้าชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการ
คลี่คลายปัญหาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมเพื่อน้าไปสู่การ
เสริมศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจครัวเรือนและการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ป่าต้น
น้้าโดยน้อมน้าเอาพระราชด้าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการพลิกฟื้นวิถีชุมชนให้
สามารถด้ารงอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง 

ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังฯ ได้ประสานทางสถาบันวิจัย
และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการด้าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามข้อเสนอของชุมชน 
ตลอดจนจัดท้าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ตามสถานภาพท่ีเป็นอยู่ เพื่อใช้ในการวางแนวทางส่งเสริมพัฒนา
และแก้ปัญหาในภาพองค์รวมต่อไป 
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กระบวนการด าเนินงาน  
1) ศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการ

พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับวิถีชุมชนและบริบทของพื้นที่ 
2) สร้างกระบวนการเรียนรู้ ในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต การอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และการพึ่งพาตนเองของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3) หนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบ ในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและวิถีการด้าเนินชีวิตเพื่อ

เป็นแบบอย่างของชุมชนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ยางพารา) ปรับสู่เกษตรผสมผสานและการพึ่งพา
ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแบบอย่างในการขยายผลสู่ครัวเรือนอื่นๆ ในวงกว้าง
มากขึ้น   

 
ผลลัพธ์/ความส าเร็จจากการด าเนินงาน 

 1) มีข้อมูลบริบทของพื้นที่  ได้แก่ ข้อมูลครัวเรือนตัวอย่างในการด้าเนินชีวิตตามแนว
พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเองในการด้าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ  จ้านวน 
10 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนที่น้อมน้าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ครัวเรือนของตนเอง ข้อมูลสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน เส้นทางน้้าและแหล่ง
น้้าส้าคัญของชุมชน ข้อมูลสภาพสังคม วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพ ข้อมูลสภาพปัญหาของ
ชุมชน 

 2) แนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการพึ่งพา
ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับวิถีชุมชนจากการจัดเวทีระดมความคิดเห็น
แนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของชุมชนที่จะสร้างความยั่งยืนในการด้าเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพของครัวเรือน และแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้้าของชุมชน เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2559   
 3) การเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติ และหนุนเสริมครวัเรือนอาสาต้นแบบเพ่ือปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ยางพารา) ปรับสู่เกษตรผสมผสาน  การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
การพ่ึงพาตนเองของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

-การประสานชุมชน เข้ า ร่ วมฝึ กอบรม
หลักสูตร  "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างวันที่  ๒๒–๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๐ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง หมู่ที่ ๔ ต้าบลนา
โพธิ์ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเรียนรู้แนว
ทางการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
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  -การจัดฝึกอบรมการเพาะขยายพันธุ์และ
ใช้ประโยชน์เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอร์เรีย 
และเชื้อราเมธาไรเซียมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค
พืชและแมลง เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการป้องกัน
และควบคุมโรคพืชและแมลงที่เกิดการระบาดในพื้นที่ 
อาทิ เชื้อราในยางพารา  กุ้งแห้งในพริก ราด้า เพลี้ย 
เป็นต้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 

 4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนต้นน้้า ได้แก่ 
 -ปลูกต้นไม้ริมชายห้วย  พื้นทีสาธารณะ 
และบริเวณพื้นที่ท้ากินว่างเปลาของชุมชน  โดยชุมชน 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ศูนย์อ้านวยการและ
ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง   ส้านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด  ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้าบลนาหมอบุญ เป็นต้น  เมื่อวันที่  25 
พฤศจิกายน 2559 

 -สร้างฝายชะลอน้้า เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่
พื้นที่ป่าริมชายห้วยและยกระดับน้้าในห้วยเป็นแหล่ง
เก็บกักน้้าส้ารองของชุมชน รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง โดย
ความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ และกิจกรรมของเครือข่ายนักศึกษากลุ่มจิต
อาสาของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จ้านวน 5 แห่ง 
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง) เมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2560 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ชุมชนประสบภัยธรรมชาติ น้้าป่าไหลหลาก ในช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม 2560   

หมายเหตุ: โครงการยังไม่แล้วเสร็จ  
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 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายลุ่มน้ าปากพนังฯ : ในพื้นที่อ้าเภอชะอวด อ้าเภอ
ร่อนพิบูลย์ และอ้าเภอเชียรใหญ่ เกษตรกรจ้านวน 15 ราย เกิดการท้างานในระบบกลุ่ม                
เกิดการสร้างเครือข่าย เกษตรกรมีกระบวนการเรียนรู้การประกอบอาชีพในชุมชน สามารถ            
ด้ารงชีพได้อย่างมั่นคง  

    

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอป่าพะยอม  
  จัดกิจกรรมศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิต สังคม และชุมชน ให้ประชาชนจ้านวน 
45 คนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ 7 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาตัวแบบความส าเร็จ 
กรมการข้าว: ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  
  กิจกรรมจัดท้าแปลงขยายผลโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ของเกษตรกร จ้านวน 10 รายในพื้นที่ หมู่ที่ 5 6 7 ต้าบลแหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน โดยปลูก
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/2561 พันธุ์สังข์หยดพัทลุง พื้นที่ 26 ไร่  

  
กรมประมง : ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

  กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และแปลงสาธิต
ด้านการประมง  เพื่อเป็นสถานที่ส้าหรับศึกษาและ
เรียนรู้ด้านการประมง ได้แก่ งานสาธิตด้านการ
เพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้้ า ให้แก่ประชาชน                  
ในเขตพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง และผู้ที่มีความสนใจ
ทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ แลน้าไปปรับใช้ต่อไป   
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กรมปศุสัตว์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช  
 กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการด้าน                   
ปศุสัตว์แก่เกษตรกร จ้านวน 5 ศูนย์ ดังนี้ 
  (1) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์การเลี้ยงแพะ หมู่ที่ 2 ต้าบลควนพัง อ้าเภอ                        
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(2) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์การเลี้ยงแพะ หมู่ที่ 6 ต้าบลท่าขนาน อ้าเภอ                        
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(3) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์การเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 6 ต้าบลไสหมาก อ้าเภอ                        
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(4) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าไร่ อ้าเภอ                        
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(5) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์การเลี้ยงเป็ดเทศ หมู่ที่ 4 ต้าบลควนหนองคว้า 
อ้าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ จ้านวน 7 ศูนย์ 
ประกอบด้วย 
 1) ศูนย์ด้านการตลาดและแปรรูปพริกไทย จ้านวน 
2 ศูนย์ (ต้าบลวังอ่าง , ต้าบลท่าเสม็ด)  
 2) ศูนย์แปรรูปสมุนไพร จ้านวน 1 ศูนย์             
(ต้าบลวังอ่าง)  
 3) ศูนย์เรียนรู้การผลติพริกไทย จ้านวน 2 ศูนย์ 
(ต้าบลท่าเสม็ด ต้าบลวังอ่าง) 
 4) ศูนย์เรียนรู้จุลินทรยี์ท้องถิ่น จ้านวน 2 ศนูย์ 
(ต้าบลท่าเสม็ด ต้าบลวังอ่าง)  
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 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ด้าเนินกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมร่วมกันของเกษตรกรหรือผู้สนใจปรับเปลี่ยนอาชีพ
มาท้าการเกษตรในลักษณะ Learning by doing  เน้นการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามศักยภาพและความต้องการ ผ่านการสาธิตและฝึกปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม โดยมีศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และด้าเนินกิจกรรมร่วมกัน ด้าเนินงานภายใต้ศูนย์
เรียนรู้ฯ จ้านวน 1 ศูนย์ เกษตรกร จ้านวน 30 ราย 
 

   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านช้างซ้าย  ที่ตั้งเลขที่ 126                
หมู่ที ่5 ต้าบลช้างซ้าย อ้าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายช่วง สิงโหพล เป็นเจ้าของ
ศูนย์ เกษตรกรจ้านวน 30 ราย ได้เรียนรู้เรื่องการผลิตและการแปรรูป จ้านวน 4 กิจกรรม ได้แก่
การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง/การเลี้ยงปูในนาข้าว การปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง
พลาสติก และการท้าก้อนเชื้อเพาะเห็ดนางฟ้า  

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง  

  กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตพืชตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต้นแบบจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 
จ้านวน 15 ราย หมู่ที ่4 ต้าบลลานขอ่ย อ้าเภอป่าพะยอม   
  
 



92 
 

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
  กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ขนมลาหอยราก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีความ
สามัคคี ท้างานเป็นทีม อนุรักษ์ประเพณี และนับเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลชุมชน 
วิถีชีวิตชุมชน ท้าให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ กระบวนการท้าลา วิธีการทอดลา ช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับ
คนในท้องถิ่นที่ดี และมีการน้าเสนอวิธีการใหม่ๆ ในการน้าเด็กและเยาวชนมาเป็นผู้สาธิตการทอด
ขนมลา และยังเป็นการต่อยอดเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน การด้าเนินงานที่ส้าคัญ 
ประกอบด้วย 

  1) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อออนไลน์ 
พัฒนาเว็บไซด์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้ให้ข้อมูลในลักษณะมัคคุเทศก์เพื่อให้นักท่องเที่ ยว 
และบุคคลที่สนใจที่เข้าเยี่ยมชมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการท้าขนมลาของชุมชน
บ้านหอยรากมากยิ่งขึ้น  

  2) ปรับปรุงกระบวนการด้าเนินงานในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ขนมลาหอยราก 
โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนด้านการตลาด 
การท้าข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับชุมชน เพื่อการต่อยอดในเชิงธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างรายได้
และความย่ังยืนให้กับชุมชน  
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9 ธ.ค.57) ทีศ่นูยอ์ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพืน้ทีลุ่ม่น ้ำปำกพนัง อันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิอ.ปำกพนัง จ.

นครศรธีรรมรำช หมอ่มหลวง จริพนัธุ ์ทววีงศ ์เลขาธกิารคณะกรรมการเพือ่พเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ

อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิหรอื กปร. เป็นประธำนกำรประชมุหำรอืเรือ่งกำรจัดท ำแปลงสำธติเพือ่เป็นแหลง่

เรยีนรู ้โครงกำรพัฒนำพืน้ทีลุ่ม่น ้ำปำกพนัง อันเนือ่งมำจำก...พระรำชด ำร ิมนีำยยคุล ลิม้แหลมทอง อดตี

รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.พสิทุธิ ์วจิำรสรณ์ ทีป่รกึษำกรมพัฒนำทีด่นิ นำยสมำน แสงสะอำด 

รองผูว้ำ่รำชกำรจังหวดันครศรธีรรมรำช หัวหนำ้สว่นรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้รว่มประชมุ  

 

เลขำธกิำร กปร. กลำ่ววำ่ นำยอ ำพล เสนำณรงค ์องคมนตรแีละทีป่รกึษำ กปร. และในฐำนะประธำนกรรมกำรบรหิำร
โครงกำรศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำอันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิไดม้คี ำสัง่ใหโ้ครงกำรพัฒนำพืน้ทีลุ่ม่น ้ำปำกพนังอัน
เนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิจังหวดันครศรธีรรมรำช จังหวดัพัทลงุ และจังหวดัสงขลำ เป็นศนูยส์ำขำของกำรศกึษำกำร
พัฒนำพกิลุทอง อันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิเมือ่วนัที ่19 ธันวำคม 2556 

   แตเ่นือ่งจำกโครงกำรพัฒนำพืน้ทีลุ่ม่น ้ำปำกพนังอันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิยังไมม่ศีนูยเ์รยีนรู ้เพือ่ใหเ้กษตรกร 
ประชำชนท่ัวไปไดเ้รยีนรูศ้กึษำดงูำน จงึไดม้จัีดสรรทีด่นิบรเิวณหัวงำนโครงกำรฯ จ ำนวน 56 ไร ่จำก 76 ไร ่เป็น
ศนูยเ์รยีนรูฯ้ แตจ่ำกกำรใหก้รมพัฒนำทีด่นิเก็บตัวอยำ่งดนิไปตรวจสอบลกัษณะและคณุสมบัตขิองดนิ พบวำ่สภำพ
ดนิดังกลำ่วเป็นดนิเค็ม หรอืเป็นชดุดนิสมทุรปรำกำร เนือ่งจำกพืน้ทีด่ังกลำ่วเคยเป็นนำกุง้รำ้ง และมกีำรขดุดนิจำก
แมน่ ้ำปำกพนังขึน้มำถมเมือ่ครัง้มกีำรกอ่สรำ้งประตรูะบำยน ้ำ ท ำใหม้ปัีญหำในกำรปลกูพชืได ้โดยเฉพำะพชืทีม่รีำก
ยำวเพรำะดำ้นลำ่งเป็นดนิเค็ม  

ดังนัน้จงึเห็นควรใหป้รับปรงุดนิพืน้ทีด่ังกลำ่ว เป็นแปลงสำธติแลว้ทดลองปลกูพชืรำกสัน้ เชน่ ขำ้ว พทุรำ มะพรำ้ว
น ้ำหอม มะเขอืเทศ เป็นตน้ โดยเฉพำะกำรปลกูขำ้วเป็นพระรำชด ำรขิองพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว ทีต่อ้งกำรให ้
พืน้ทีลุ่ม่น ้ำปำกพนังเป็นอูข่ำ้วอูน่ ้ำของภำคใต ้นอกจำกนีข้อใหป้ลกูพชืทีท่นตอ่สภำพดนิเค็มได ้สว่นพืน้ทีบ่ำงสว่นที่
ไดท้ดลองปลกูพชืตำ่ง ๆ ไปแลว้ เชน่ กลว้ย สม้โอทับทมิสยำม แกว้มังกร มะนำวในทอ่ซเิมนต ์เป็นตน้ ใหม้ี
กำรศกึษำอัตรำกำรเจรญิเตบิโต กำรใหผ้ลผลติ สว่นเรือ่งน ้ำจดืทีน่ ำมำใชใ้นแปลงสำธติไมม่ปัีญหำ กรมชลประทำน
สำมำรถวำงระบบทอ่สง่น ้ำได ้และขอใหไ้ปสนับสนุนศนูยเ์รยีนรูต้ำมแนวพระรำชด ำร ิทีม่อียูแ่ลว้ในพืน้ที ่8 ศนูย ์ใหม้ี
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ควำมเขม้แข็งเพือ่เป็นแหลง่เรยีนรูศ้กึษำดงูำน รวมทัง้กำรขบัเคลือ่นตำมแนวปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง ตำม
นโยบำยของรัฐบำล 

ดำ้นนำยยคุล ลิม้แหลมทอง อดตีรัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลำ่ววำ่ พืน้ทีอ่ ำเภอปำกพนังเคยเป็น

แ ห ล่ ง เ ลี้ ย ง เ ป็ ด ไ ข่ ที่ ส ำ คั ญ  ดั ง นั้ น  จึ ง เ ห็ น ส ม ค ว ร ใ ห ้ ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร เ ลี้ ย ง เ ป็ ด ด ้ ว ย  

โอกำสนี้เลขำธกิำร กปร.และคณะ ไดล้งพืน้ทีบ่รเิวณหัวงำนโครงกำรพัฒนำพืน้ทีลุ่่มน ้ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำร ิเพือ่ศกึษำสภำพพืน้ทีจ่รงิในกำรก ำหนดเป็นแปลงสำธติดังกลำ่วดว้ย 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 เกษตรกรผู้ปลูกผักที่เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 13 แปลง 

ที ่ ช่ือ – สกุล ชนิดพืช พื้นที่ (ไร่) ที่อยู ่
1 นายสามารถ ซังปาน พริก 2 11 ม.6 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.

นครศรีธรรมราช 
2 นางสุพิศ มีทอง

จันทร์ 
พริก 2 10 ม.7 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.

นครศรีธรรมราช 
3 น.ส.ศิวิมล ชูกล่ิน พริก 2 80 ม.7 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.

นครศรีธรรมราช 
4 นางวรรณี ทับอิ่ม พริก 2 80/1 ม.7 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.

นครศรีธรรมราช 
5 นางจารุณี จ้าเนียร ผักกูด 5 125 ม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
6 น.ส.สนิทใจ ส้มแป้น ผักกูด 4 60/1 ม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
7 นายเฉลิม สินธู ผักกูด 3 17/2 ม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
8 นางประเทือง คู

อินทร ์
ผักกูด 2 155 ม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

9 นางอุษา ก้าจรฤทธิ์ ผักกูด 3 3/1 ม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
10 นายสมบูรณ์ หมื่นข้า ผักกูด 5 32/1 ม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
11 นายปริศนา อวย

ศิลป ์
ผักกูด 2 8 ม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

12 นายจรูญ ศรีประมวล ผักกูด 1 115 ม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
13 นางอมรรัตน์ รส

จันทร์ 
ผักกูด 2 50 ม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

ตารางที่ 2  ผลวิเคราะห์ตัวอย่างดินในแปลงปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเกษตรกร จ้านวน 10 แปลง  

ท่ี ชื่อ – สกุล ชนิดพืช pH 
ความ

ต้องการปูน 
(กก./ไร่) 

การน า
ไฟฟ้า 

(ds/m) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

P K Ca Mg 

Mg/kg (ppm) 

1 นายสามารถ ซังปาน พริก 7.25 - 0.10 0.80 4.2 68 929 1,689 
2 นางสุพิศ มีทองจันทร์ พริก 7.89 - 0.19 1.18 115.4 106 3,590 897 
3 น.ส.ศิวิมล ชูกลิ่น พริก 7.63 - 0.11 1.53 161.2 174 2,534 822 
4 นางวรรณี ทับอ่ิม พริก 7.98 - 0.19 1.00 45.3 130 4,434 1,151 
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5 นางจารุณี จ้าเนียร ผักกูด 5.15 220 0.08 1.06 45.4 158 372 53 
6 น.ส.สนิทใจ ส้มแป้น ผักกูด 4.36 450 0.04 1.42 48.9 162 394 57 
7 นายเฉลิม สินธู ผักกูด 5.63 390 0.03 1.55 50.1 157 383 58 
8 นางประเทือง คูอินทร์ ผักกูด 5.54 360 0.02 1.60 43.8 42 376 83 
9 นางอุษา ก้าจรฤทธิ์ ผักกูด 5.56 350 0.03 1.61 47.9 44 388 62 

10 นายสมบูรณ์ หมื่นข้า ผักกูด 5.26 370 0.07 1.64 54.9 65 515 72 
11 นายปริศนา อวยศิลป์ ผักกูด 5.53 400 0.02 2.14 43.0 60 659 58 
12 นายจรูญ ศรีประมวล ผักกูด 3.90 620 0.09 1.53 61.6 21 46 10 
13 นางอมรรัตน์ รสจันทร์ ผักกูด 5.23 260 0.01 0.98 2.5 14 21 8 

 

ตารางที่ 3  เกษตรกรผู้ปลูกพริกที่เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 4 แปลง 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
พ้ืนท่ี 
(ไร่) 

จ านวนต้น วันท่ีปลูก เก็บเก่ียวคร้ังแรก 
ผลผลิต 
(กก.) 

รายได้ 
(บาท) 

1 นายสามารถ ซังปาน 2 5,000 11 กุมภาพันธ์ 60 22 มิถุนายน 60 608 21,280 
2 นางสุพิศ มีทองจันทร์ 2 6,000 5 กุมภาพันธ์ 60 17 มิถุนายน 60 747 26,145 
3 น.ส.ศิวิมล ชูกลิ่น 2 5,700 7 กุมภาพันธ์ 60 20 มิถุนายน 60 735 25,725 
4 นางวรรณี ทับอ่ิม 2 5,300 3 กุมภาพันธ์ 60 15 มิถุนายน 60 695 24,325 

 

  

ตารางที่ 4 ต้นทุนการผลิตพริกจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกพริกที่ร่วมโครงการ จากฤดูกาลที่ผ่านมา  
โดยการปลูกพริก 6,000 ต้น ผลผลิต 9,000 กิโลกรัม  

ล าดับที่ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ 
1 ค่าเมล็ดพันธุ์พริก 572  
2 ค่าถาดเพาะ (ค่าเส่ือม) 307  
3 ค่าวัสดุเพาะต้นกล้า 1,140  
4 ค่าเตรียมแปลง ไถ 2 คร้ัง 1,000  
5 ค่าจ้างปลูก 900  
6 ค่าปุ๋ยเคมี 5,000  
7 ค่าสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและฮอร์โมน 1,250  
8 ค่าก้าจัดวัชพืช 500  
9 ค่าแรงงานเก็บเกี่ยวพริก 48,000 กก.ละ 8 บาท จ้านวน 6,000 กก. 

10 ค่าแรงงานตนเอง 15,000  
11 ค่าเส่ือมเครื่องมือ 3,000  
12 ค่าน้้ามัน 1,000  

รวม 77,669  

 
 

 
ตารางที่ 6 เกษตรกรร่วมโครงการในพื้นที่ลุม่น้้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล เกษตรกร ที่อยู่แปลงปลูก ชนิดพืช อายุต้น  
(ปี) 

พื้นที่แปลงต้นแบบ 

(ไร่) 
1 นายกิจรัตน์ ณ นคร อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 3 2 

2 นายเย้ือน ไตรรัตน์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ส้มโอพันธุ์ทองดี 7 2 

3 อาจิน ทองดี อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง 4 2 
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4 นายสิทธิพล สุขราม อ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เงาะพันธุ์โรงเรียน 18 2 

5 นายสมใจ ธิติประเสริฐ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มังคุด 8 2 

 

ตารางที่ 7 การปฏิบัติดูแลรักษาไม้ผลตามเทคโนโลยีของเกษตรกรและเทคโนโลยีของกรมวิชาการ
เกษตร 

เกษตรกร 
เทคโนโลยทีี่เกษตรกรใช้ก่อนการ

ถ่ายทอด 
เทคโนโลยี กวก. ถ่ายทอด 

1. นายกิจรัตน์ ณ นคร ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 

พันธุ:์ ใช้กิ่งตอน 

การจัดการสวน: ดูแลตามความสะดวก 
เท่าท่ีมีความรู้ 
สุขลักษณะของสวน: ก้าจัดวัชพืชเมื่อ
พบว่าวัชพืช 1-2 เดือนต่อครั้ง มีการตัด
แต่งกิ่งบ้างแต่กองรวมไว้ใต้โคนเมื่อ
สะดวกค่อยน้าไปก้าจัด 

การจัดการธาตุอาหาร :  

1) ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ 2 กิโลกรัมต่อ
ต้นใส่หลังจากตัดแต่งกิ่ง 

2) ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 – 15 อัตรา 2 
กิโลกรัมต่อต้น ใส่ช่วงออกดอก ติดผลและ
ช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
3) ปุ๋ยเคมีสูตร 13 - 13 – 21 อัตรา 2 
กิโลกรัมต่อต้น ใส่ช่วงออกดอก ติดผลและ
ช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 

การป้องกันก าจดัศตัรูพืช:  

1. คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตรา 30 

มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หลังตัดแต่งกิ่ง
และระยะติดผล 
2. คาเบนดาซิม อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 
20 ลิตร ช่วงติดผลเล็กๆ และฉีดพ่นเดือน
ละคร้ังโดยฉีดพ่นสลับกันกับแมนโคเซป 

การเก็บเกี่ยว: เตรียมเก็บเกี่ยวเมื่อผลอายุ
ประมาณ 7 เดือนหลังดอกบานขึ้นไปโดย
ประกอบกับการสังเกตขนาด สีผิว  
 

ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 

พันธุ:์ ใช้กิ่งตอนที่ช้าในถุงพลาสติก โดยจะต้อง
เลือกกิ่งช้าถุงท่ีไม่อยู่ในระยะแตกยอดอ่อน ใบ
ทั้งหมดแก่ หรือเลยระยะเพสลาดแล้วและ
เลือกกิ่งที่ปราศจากโรคและแมลง 

การจัดการสวน: จัดการสวน และดูแลรักษา
ส้มโอที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการของส้มโอ 
สภาพภูมิอากาศ และ ศัตรูพืช 

สุขลักษณะของสวน: มีการตัดกิ่งและผลท่ีมี
โรคแมลงเข้าท้าลาย น้าออกไปจากแปลงฝัง
กลบหรือเผาท้าลายเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดและก้าจัดวัชพืชซึ่งเป็นแหล่งสะสมของ
โรคแมลง 

การจัดการธาตุอาหาร : มีการวิเคราะห์ธาตุ
อาหารในดิน 

ให้ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และการพัฒนาการของ
ส้มโอ 

     1) หลังเก็บเกี่ยวในใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 2 
กิโลกรัมต่อต้น 

     2) ในระยะแตกใบอ่อน พ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 
15-30-15 อัตรา 40-50 กรัมต่อน้้า 20 
ลิตร และพ่นปุ๋ยทางใบธาตุอาหารรอง 
แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และ โบรอน 
30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน 
จ้านวน 2 คร้ังติดต่อกัน 
     3) ก่อนออกดอกประมาณ 2 เดือน ใส่ปุ๋ย 
12-24-12 อัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต่อต้นและพ่น
ปุ๋ยทางใบสูตร 15-30-15 +สังกะสี 12.5% 

อัตรา40-50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน 
จ้านวน 2-3 ครั้งติดต่อกัน 

     4) ระยะเร่ิมออกดอก ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-
15 อัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์ 
5) เมื่อผลมีอายุ 1-2 เดือนหลังดอกบานใส่ปุ๋ย 
15-15-15 อัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อต้น 
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     6) ก่อนเก็บเก่ียวประมาณ 2 เดือนใส่ปุ๋ย 
13-13-21 อัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อต้น 

การป้องกันก าจดัศตัรูพืช: การป้องกันก้าจัด
โรค และแมลงตามระยะการพัฒนาของส้มโอ
และการระบาด 

การเก็บเกี่ยว: การวางแผนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 

2. นายเย้ือน ไตรรัตน์ ส้มโอพันธุ์ทองด ี
พันธุ:์ ใช้กิ่งตอน 

การจัดการสวน: ดูแลตามความสะดวก 
เท่าท่ีมีความรู้ 
สุขลักษณะของสวน: ก้าจัดวัชพืชเมื่อ
พบว่าวัชพืช 1-2 เดือนต่อครั้ง มีการตัด
แต่งกิ่งบ้างแต่กองรวมไว้ใต้โคนเมื่อ
สะดวกค่อยน้าไปก้าจัด 

การจัดการธาตุอาหาร : ไม่มีการวิเคราะห์
ธาตุอาหารในดิน 

1)ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 – 15 อัตรา 2 
กิโลกรัมต่อต้น ช่วงที่เริ่มออกดอกและ
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต  
2) ปุ๋ยเคมีสูตร 13 - 13 – 21 อัตรา 2 
กิโลกรัมต่อต้น ใส่ช่วงออกดอก ติดผลและ
ช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 

3) แคลเซียมโบรอน (ฉีดพ่นทางใบ) อัตรา 
20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร ช่วงตัดแต่งกิ่ง
และทุกเดือน 

การป้องกันก าจดัศตัรูพืช:  

1) คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตรา 30 

มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หลังตัดแต่งกิ่ง
และระยะติดผล 
2) คาเบนดาซิมและอะบาเม็กติน อัตรา 
10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร ช่วงหลังตัด
แต่งกิ่งฉีดพ่นเดือนละครั้งโดยฉีดพ่น
สลับกัน 

การเก็บเกี่ยว: เตรียมเก็บเกี่ยวเมื่อผลอายุ
ประมาณ 7 เดือนหลังดอกบานขึ้นไปโดย
ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ 
 

ส้มโอพันธุ์ทองด ี

พันธุ:์ ใช้กิ่งตอนที่ช้าในถุงพลาสติก โดยจะต้อง
เลือกกิ่งช้าถุงท่ีไม่อยู่ในระยะแตกยอดอ่อน ใบ
ทั้งหมดแก่ หรือเลยระยะเพสลาดแล้วและ
เลือกกิ่งที่ปราศจากโรคและแมลง 

การจัดการสวน: จัดการสวน และดูแลรักษา
ส้มโอที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการของส้มโอ 
สภาพภมูิอากาศ และ ศัตรูพืช 

สุขลักษณะของสวน: มีการตัดกิ่งและผลท่ีมี
โรคแมลงเข้าท้าลาย น้าออกไปจากแปลงฝัง
กลบหรือเผาท้าลายเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดและก้าจัดวัชพืชซึ่งเป็นแหล่งสะสมของ
โรคแมลง 

การจัดการธาตุอาหาร : มีการวิเคราะห์ธาตุ
อาหารในดิน 

ให้ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และการพัฒนาการของ
ส้มโอ 

     1) หลังเก็บเกี่ยวในใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 2 
กิโลกรัมต่อต้น 

     2) ในระยะแตกใบอ่อน พ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 
15-30-15 อัตรา 40-50 กรัมต่อน้้า 20 
ลิตร และพ่นปุ๋ยทางใบธาตุอาหารรอง 
แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และ โบรอน 
30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน 
จ้านวน 2 คร้ังติดต่อกัน 
     3) ก่อนออกดอกประมาณ 2 เดือน ใส่ปุ๋ย 
12-24-12 อัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต่อต้นและพ่น
ปุ๋ยทางใบสูตร 15-30-15 +สังกะสี 12.5% 

อัตรา40-50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน 
จ้านวน 2-3 ครั้งติดต่อกัน 

     4) ระยะเร่ิมออกดอก ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-
15 อัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์ 
5) เมื่อผลมีอายุ 1-2 เดือนหลังดอกบานใส่ปุ๋ย 
15-15-15 อัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อต้น 
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     6) ก่อนเก็บเก่ียวประมาณ 2 เดือนใส่ปุ๋ย 
13-13-21 อัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อต้น 

การป้องกันก าจดัศตัรูพืช: การป้องกันก้าจัด
โรค และแมลงตามระยะการพัฒนาของส้มโอ
และการระบาด 

การเก็บเกี่ยว: การวางแผนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. อาจิน  ทองดี ฝรั่งพันธุแ์ป้นสทีอง 

การจัดการสวน: ดูแลตามความสะดวก 
เท่าท่ีมีความรู้ 
สุขลักษณะของสวน: ก้าจัดวัชพืชเมื่อ
พบว่าวัชพืช 1-2 เดือนต่อครั้ง มีการตัด
แต่งกิ่งบ้างแต่กองรวมไว้ใต้โคนเมื่อ
สะดวกค่อยน้าไปก้าจัด 

การจัดการธาตุอาหาร: ไม่มีการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

1)ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 – 15 อัตรา 1.5-2 
กิโลกรัมต่อต้น ช่วงที่เริ่มออกดอกและ
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต  
2) ปุ๋ยเคมีสูตร 13 - 13 – 21 อัตรา 2 
กิโลกรัมต่อต้น ใส่ช่วงติดผลก่อนเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

การป้องกันก าจดัศตัรูพืช:  
1) ก้าจัดแมลงและมดด้วย คลอร์ไพริ
ฟอส+ไซเพอร์เมทริน อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้้า 20 ลิตร 

ช่วงก่อนห่อผลหรือเมื่อพบมดด้าและ
เพลี้ยแป้งระบาด 

การเก็บเกี่ยว: เก็บเกี่ยวเมื่อผลแก่เต็มที่
โดยดูจากสีขนาด ร่วมกับการนับวันหลัง
ดอกบาน 

ฝรั่งพันธุแ์ป้นสทีอง 

การจัดการสวน: จัดการสวน และดูแลรักษา
ฝรั่งที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการของฝรั่ง สภาพ
ภูมิอากาศ และ ศัตรูพืช 

สุขลักษณะของสวน: มีการตัดกิ่งและผลท่ีมี
โรคแมลงเขา้ท้าลาย น้าออกไปจากแปลงฝัง
กลบหรือเผาท้าลายเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดและก้าจัดวัชพืชซึ่งเป็นแหล่งสะสมของ
โรคแมลง 

การจัดการธาตุอาหาร : ใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับ
ค่าวิเคราะห์ดิน หรือใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21, 

12-6-18 หรือ 15-5-20 อัตรา 0.5-1 กก./ต้น/

คร้ัง จ้านวน 2 คร้ัง 
การป้องกันก าจดัศตัรูพืช: การป้องกันก้าจัด
โรค และแมลงตามระยะการพัฒนาของฝรั่ง
และการระบาด 

การเก็บเกี่ยว: การวางแผนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

4.นายสิทธิพล สุขราม 

 

เงาะพนัธุ์โรงเรียน 

การจัดการสวน: ดูแลตามความสะดวก 
เท่าท่ีมีความรู้ 
สุขลักษณะของสวน: ก้าจัดวัชพืชเมื่อ
พบว่าวัชพืช 1-2 เดือนต่อครั้ง มีการตัด
แต่งกิ่งบ้างแต่กองรวมไว้ใต้โคนเมื่อ
สะดวกค่อยน้าไปก้าจัด 

การจัดการธาตุอาหาร: ไม่มีการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

1) ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 – 15 อัตรา 1.5-2 
กิโลกรัมต่อต้น ช่วงที่เริ่มออกดอกและ
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต  

เงาะพนัธุ์โรงเรียน 

การจัดการสวน: จัดการสวน และดูแลรักษา
เงาะที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการของเงาะ 
สภาพภูมิอากาศ และ ศัตรูพืช 

สุขลักษณะของสวน: มีการตัดกิ่งและผลท่ีมี
โรคแมลงเข้าท้าลาย น้าออกไปจากแปลงฝัง
กลบหรือเผาท้าลายเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดและก้าจัดวัชพืชซึ่งเป็นแหล่งสะสมของ
โรคแมลง 

การจัดการธาตุอาหาร : ใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับ
ค่าวิเคราะห์ดิน  
1) ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา
เป็นกิโลกรัมต่อต้นเท่ากับ 1ใน3เท่าของ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเป็นเมตร หว่านให้ทั่ว
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2) ปุ๋ยเคมีสูตร 13 - 13 – 21 อัตรา 2 
กิโลกรัมต่อต้น ใส่ช่วงติดผลก่อนเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

การป้องกันก าจดัศตัรูพืช:  
1) ก้าจัดเพลี้ยแป้งและหนอนเจาะผลด้วย
คาร์บาริล 45 กรัม ต่อน้้า 20 ลิตร เมื่อ
เร่ิมพบการระบาด พ่น  
การเก็บเกี่ยว: เก็บเกี่ยวเมื่อผลแก่เต็มที่
โดยมีพ่อคา้คนงานมารับเหมาตัดจากสวน 

ทรงพุ่ม หรือ พ่นด้วยปุ๋ยทางใบสูตร 20-20-20 

ที่มีธาตุอาหารรองและจุลธาตุ จ้านวน 1-2 ครั้ง 
ห่างกัน 7-10 วัน หลังตัดแต่งทรงพุ่มหากต้นไม่
สมบูรณ์อาจเพิ่มปุ๋ยทางใบอื่นๆ  
2) ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตราเป็นกิโลกรัมต่อ
ต้นเท่ากับ 1ใน3เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรง
พุ่มเป็นเมตร หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม เมื่อผลเงาะ
อายุ 3-4 สัปดาห์หลังดอกบาน 
การป้องกันก าจดัศตัรูพืช: การป้องกันก้าจัด
โรค และแมลงตามระยะการพัฒนาของเงาะ
และการระบาด 

การเก็บเกี่ยว: การวางแผนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

5.นายสมใจ ธิติประเสริฐ 
 

มังคุด 

การจัดการสวน: ดูแลตามความสะดวก 
เท่าท่ีมีความรู้ 
สุขลักษณะของสวน: ก้าจัดวัชพืชเมื่อ
พบว่าวัชพืช 1-2 เดือนต่อครั้ง 

การจัดการธาตุอาหาร: มีการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

แต่ใส่เฉพาะปุ๋ยหมักเพื่อการผลิตมังคุด
อินทรีย์ 

การป้องกันก าจดัศตัรูพืช: ส่วนใหญ่จะ
ป้อกันก้าจัดด้วยวิธีกล หรือ ใช้สารชีวภาพ
ในการไล่แมลงศัตรูพืช 

การเก็บเกี่ยว: เก็บเกี่ยวเมื่อผลแก่เต็มที่
โดยมีพ่อค้าคนงานมารับเหมาตัดจากสวน 

มังคุด 

การจัดการสวน: จัดการสวน และดูแลรักษา
มังคุดที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการของมังคุด 
สภาพภูมิอากาศ และ ศัตรูพืช 

สุขลักษณะของสวน: มีการตัดกิ่งและผลท่ีมี
โรคแมลงเข้าท้าลาย น้าออกไปจากแปลงฝัง
กลบหรือเผาท้าลายเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดและก้าจัดวัชพืชซึ่งเป็นแหล่งสะสมของ
โรคแมลง 

การจัดการธาตุอาหาร : ใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับ
ค่าวิเคราะห์ดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
(ในการปฏิบัติไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนื่องจากเกษตรกรมี
การผลิตแบบอินทรีย์ )  
การป้องกันก าจดัศตัรูพืช: การป้องกันก้าจัด
โรค และแมลงตามระยะการพัฒนาของเงาะ
และการระบาด 

การเก็บเกี่ยว: การวางแผนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

ตารางที่ 8 ต้นทุนการผลิต และรายได้ เฉลี่ยต่อรอบปีการผลิต 

ล าดับที ่ ชนิดพืช 

แปลงตน้แบบ พื้นที่แปลงเกษตร  

ต้นทนุการผลิต 

(บาท/ไร่) 
รายได้  

(บาท/ไร่) 
ต้นทนุการผลิต 

(บาท/ไร่) 
รายได ้

(บาทไร่) 
1 ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 27,000 350,000 27,520 290,000 

2 ส้มโอพันธุ์ทองดี 26,100 89,250 27,000 87,500 

3 ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง 28,000 67,500 29,500 65,000 

4 เงาะพันธุ์โรงเรียน 11,800 23,000 12,850 25,000 

5 มังคุด 8,500 22,500 8,400 23,000 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

        

รายงานผลการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(ยุทธศาสตร์ท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ) 



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข

1 จัดท้ำฝำยต้นน้้ำล้ำธำรแบบถำวรในพื้นที่ โครงกำรพฒันำพื้นที่ลุ่มน้้ำปำกพนัง อส. หมู่ 2 บ้ำนสำย ลำนสกำ ลำนสกำ 1,630,000 งบกลำง กปร. 20 แหง่ 20 แหง่ 1,630,000

เงิน/บ้ำนเขำวัง

หมู่ 6 บ้ำนบน

ควน/บ้ำนเขำ

พร้ำว /หมู่ 7

 บ้ำนในปุด/หมู่

7 บ้ำนบำง

น้้ำใส

1,630,000.00     1,630,000.00

2 กิจกรรมส่งเสริมและขยำยผลกำรพฒันำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด้ำริ อส. ไม่ได้รับ

งบประมำณ

3 ลำดตระเวนป้องกันปรำบปรำมกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำไม้และลักลอบ ไม่ได้รับ

ฆ่ำสัตว์ป่ำเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำแหลมตะลุมพกุ งบประมำณ

4 กิจกรรมงำนสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ อส.

4.1 กิจกรรมงำนสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำบ่อล้อ 2,6,10,12, สวนหลวง เฉลิม 2,491,100 อส. 62,599 ไร่ 62,599 ไร่ 2,491,062.01

13 พระเกียรติ

1,3,6 ทำงพนู เฉลิม

พระเกียรติ

2,3,4,6,8 ควนพงั ร่อนพบิูลย์

3,4 บ้ำนตูล ชะอวด

4 ชะอวด ชะอวด

4,7,11,12 กำระเกด เชียรใหญ่

1,5,6 แมเ่จา้อยู่หัว เชียรใหญ่

4.2 กิจกรรมงำนสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 4,6 ปำกพนัง ปำกพนัง 1,415,200 อส. 35,456 ไร่ 35,456 ไร่ 1,415,200

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำแหลมตะลุมพกุ ฝ่ังตะวันออก

1,2,3,4 แหลมตะลุมพกุ ปำกพนัง

ยุทธศาสตรที่ 1 : สงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้

กลยุทธ์ที่ 1 : สงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม
พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

4.3 กิจกรรมงำนสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำทะเลน้อย 2 พนำงตุง ควนขนุน 4,204,000 อส. 285,625 ไร่ 285,625 ไร่ 4,204,000.00

8,110,300 8,110,262.01

5 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันกำรบุกรุกท้ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ อส. ไม่ได้รับ

งบประมำณ

6 จัดต้ังจุดสกัดเพื่อคุ้มครองพื้นที่ป่ำไม้และสัตว์ป่ำ อส. ไม่ได้รับ

งบประมำณ

7 โครงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟพูนัธ์ุไม้ท้องถิ่น สถำบันวิจัยและ 12 หนิตก ร่อนพบิูลย์ 90,000 โครงกำรอนุรักษ์ 1 ชุมชน 1. ข้อมูลองค์ควำม 84,971.00 เกิดภัยธรรมชำติ

ชุมชนต้นน้้ำบ้ำนเขำวัง นวัตกรรม มหำวิทยำลัย พนัธุกรรมพชื รู้พนัธ์ุไม้ท้องถิ่น ในพื้นที่

วลัยลักษณ์ อันเนื่องมำจำก ของชุมชน  (ดินถล่ม)

พระรำชด้ำริ 2. เส้นทำงศึกษำ

สมเด็จพระเทพ ธรรมชำติพนัธ์ุไม้

รัตนรำชสุดำฯ ท้องถิ่นชุมชน

สยำมบรมรำช 3.ชุดส่ือเผยแพร่

กุมำรี (อพ.สธ.) พนัธ์ุไม้ชุมชน

90,000.00          84,971.00           

8 โครงกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์จำกพชืในพื้นที่เฉพำะชุมชนต้นน้้ำปำกพนัง สถำบันวิจัยและ 12 หนิตก ร่อนพบิูลย์ 81,100 โครงกำรอนุรักษ์

นวัตกรรม มหำวิทยำลัย 5 วังอ่ำง ชะอวด พนัธุกรรมพชื 

วลัยลักษณ์ 5 นำหมอบุญ จุฬำภรณ์ อันเนื่องมำจำก

พระรำชด้ำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ

สยำมบรมรำช

กุมำรี (อพ.สธ.)

81,100.00 84,971.00

9,911,400.00     9,910,204.01       

1 โครงการปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าพรุ อส.

แปลงท่ี 1 เคร็ง ชะอวด 500,000 อส. 100 ไร่ 100 ไร่ 500,000

แปลงท่ี 2 เคร็ง ชะอวด 500,000 อส. 100 ไร่ 100 ไร่ 500,000

แปลงท่ี 3 เคร็ง ชะอวด 500,000 อส. 100 ไร่ 100 ไร่ 500,000

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาระดับน้ าในพ้ืนที่ป่าพรุ



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

แปลงท่ี 4 เคร็ง ชะอวด 500,000 อส. 100 ไร่ 100 ไร่ 500,000

แปลงท่ี 5 เคร็ง ชะอวด 500,000 อส. 100 ไร่ 100 ไร่ 500,000

แปลงท่ี 6 10 บ้ำนตูล ชะอวด 500,000 งบประมำณกปร. 100 ไร่ 100 ไร่ 500,000

แปลงท่ี 7 5 สวนหลวง เฉลิม 500,000 งบประมำณกปร. 100 ไร่ 100 ไร่ 500,000

พระเกียรติ

3,500,000 3,500,000           

2 โครงกำรปลูกฟื้นฟพูื้นที่ป่ำอนุรักษ์ที่มีสภำพป่ำ อส. ไม่ได้รับ

งบประมำณ

3 โครงกำรปลูกเสริมและปรับปรุงนิเวศป่ำพรุ กรมป่ำไม้

๓.1 เพำะชำ้กล้ำไม้ทั่วไป 12 กำระเกด เชียรใหญ่ 232,000 งบปกติ 80,000 กล้ำ 80,000 กล้ำ 232,000                

๓.2 เพำะชำ้กล้ำไม้มีค่ำ 228,000 30,000 กล้ำ 30,000 กล้ำ 228,000                

๓.3 เพำะชำ้หญ้ำแฝก 247,500 150,000 กล้ำ 150,000 กล้ำ 247,500                

๓.๔ ปลูกไม้ใช้สอย 518,000 100 ไร่ 100 ไร่ 517,700                

๓.๕ บ้ำรุงป่ำใช้สอย 95,000 100 ไร่ 100 ไร่ 95,000                  

1,320,500 1,320,200           

4 โครงกำรบ้ำรุงแปลงป่ำพรุอำยุ ๒-๖ ปี กรมป่ำไม้ 12 กำระเกด เชียรใหญ่ 51,000 งบปกติ 50 ไร่ 50 ไร่ 51,000                  

51,000 51,000                

5 โครงกำรบ้ำรุงแปลงป่ำพรุอำยุ 7-10 ปี กรมป่ำไม้ 12 กำระเกด เชียรใหญ่ 171,500 งบปกติ 350 ไร่ 350 ไร่ 171,500                

171,500 171,500              

6 โครงกำรขอคืนผืนป่ำชุ่มน้้ำทะเลน้อยถวำยแม่ของแผ่นดิน อส. ไม่ได้รับ

งบประมำณ

7 โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรส้ำรวจ อส. ไม่ได้รับ

และออกแบบเพื่อรักษำระดับน้้ำที่เหมำะสมในกำรป้องกันไฟไหม้ งบประมำณ

และรักษำควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและควำม

8 โครงกำรจัดท้ำแนวกันไฟ กรมป่ำไม้ 12 กำระเกด เชียรใหญ่ 308,400 งบปกติ 60 กม. 60 กม. 308,400                

308,400 308,400              



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

9 โครงกำรขุดแพรกเพื่อท้ำแนวป้องกันรักษำป่ำในเขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำบ่อล้อ อส. 2,6,10, สวนหลวง เฉลิม 5,005,500 งบกลำง กปร. 23.50 กิโลเมตร 8.18 กม. 573,122                

12,13 พระเกียรติ

1,3,6 ทำงพนู ร่อนพบิูลย์

2,3,5,6,8 ควนพงั ร่อนพบิูลย์

3,4 บ้ำนตูล ชะอวด

4 ชะอวด ชะอวด

5,005,500 573,122              

10 โครงกำรสร้ำงแหล่งส้ำรองน้้ำเพื่อกำรดับไฟป่ำ อส. ไม่ได้รับ

งบประมำณ

11 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพลำดตระเวนป้องกัน อส. 1-9,11 เคร็ง ชะอวด 300,000 งบกลำง กปร. 285625 ไร่ 285,625 ไร่ 300,000                

รักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำ 3,4,9 ขอนหำด ชะอวด

ทะเลน้อย 12 กำระเกด เชียร์ใหญ่

2,5 ควนชะลิก หวัไทร

6-8,10 แหลม หวัไทร

300,000 300,000              

12 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพลำดตระเวนป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ อส. 2,6,10, สวนหลวง เฉลิม 148,000 งบกลำง กปร. 1/100 งำน/ร้อยละ 1/100 148,000                

เขตหำ้มล่ำสัตว์ป่ำสัตว์ป่ำบ่อล้อ 12,13 พระเกียรติ

1.3,6 ทำงพนู ร่อนพบิูลย์

2,3,4,6,8 ควนพงั

3,4 บ้ำนตูล ชะอวด

6,8 ชะอวด เชียร์ใหญ่

4 ชะอวด ชะอวด

4,7,11,12 กำระเกด เชียร์ใหญ่

1,5,6 แม่เจ้ำอยู่หวั

148,000 148,000              

13 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันรักษำและ อส. ๑-๑๑ เคร็ง ชะอวด 1,535,707 งบกลำง กปร. 1/100 งำน/ร้อยละ 1/100 1,535,707             

ควบคุมไฟป่ำพรุควนเคร็ง กองอ้ำนวยกำรควบคุม 3,4,5,9 ขอนหำด ชะอวด

ไฟป่ำพรุควนเคร็ง 1,3,4 บ้ำนตูล ชะอวด

4 ชะอวด ชะอวด

5,7,11,12 กำระเกด เชียร์ใหญ่

1,2,5,6 แม่เจ้ำอยู่หวั เชียร์ใหญ่



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

5,8 เขำพระบำท เชียร์ใหญ่

1,2,3 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ

5,6,7

10,12,13

๑-๖ ทำงพนู เฉลิมพระเกียรติ

3,6,7,10 แหลม หวัไทร

2,5 ควนชะลิก หวัไทร

2,5,6 ควนพงั ร่อนพบิูลย์

1,535,707 1,535,707             

14 งำนประชำสัมพนัธ์ป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ กรมป่ำไม้ 12 กำระเกด เชียรใหญ่ 100,000 งบปกติ 1 งำน 1 งำน 100,000                

100,000 100,000              

15 โครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกองอ้ำนวยกำรควบคุม อส. ไม่ได้รับ

ไฟป่ำพรุควนเคร็ง งบประมำณ

16 ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำป่ำไม้พื้นที่ลุ่มน้้ำปำกพนังอันเนื่องมำจำก กรมป่ำไม้ 12 กำระเกด เชียรใหญ่ 1,180,000 ส้ำนักงำน กปร. 1 งำน 1 งำน 910,000                

พระรำชด้ำริ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

1,180,000 910,000              

17 งำนอ้ำนวยกำร และประสำนกำรด้ำเนินงำนโครงกำร กรมป่ำไม้ 12 กำระเกด เชียรใหญ่ 70,000 งบปกติ 1 งำน 1 งำน 54,991                  

70,000 54,991                

18 โครงกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน อส. ไม่ได้รับ

งบประมำณ

19 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรเชื้อเพลิง อส. ไม่ได้รับ

งบประมำณ

20 โครงกำรฝึกซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่ำในสถำนกำรณ์รุนแรง อส. ไม่ได้รับ

งบประมำณ

21 โครงกำรปลำดุกล้ำพนัคืนถิ่น อส. 11 กำระเกด เชียร์ใหญ่ 133,058 งบกลำง กปร. 1 โครงกำร ร้อยละ 100 133,058                

133,058 133,058              

13,823,665 9,105,978           รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

1 บ้ำรุงรักษำ ฟื้นฟพูื้นที่ป่ำชำยเลน ทช. 249,700 งบปกติ 249,700                

2 ปำกพนังฝ่ัง ปำกพนัง 75 ไร่ 75 ไร่

ตะวันตก

7 แหลมตะลุมพกุ ปำกพนัง 2 ไร่ 2 ไร่

13 คลองน้อย ปำกพนัง 50 ไร่ 50 ไร่

13 คลองน้อย ปำกพนัง 70 ไร่ 70 ไร่

7 คลองน้อย ปำกพนัง 30 ไร่ 30 ไร่

249,700 249,700              

2 อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน สถำนีพฒันำทรัพยำกร 2,4 ปำกพนังฝ่ัง ปำกพนัง 200,000 งบปกติ 29,442 ไร่ ตรวจลำดตระเวน 199,960                

(คุ้มครองป้องกันทรัพยำกรป่ำชำยเลน) ป่ำชำยเลนที่ 44 ตะวันตก ป้องกันรักษำป่ำ

6,7,12, คลองน้อย ปำกพนัง  จ้ำนวน 87 คร้ัง

13,14

4,5,8 บำงจำก เมือง

2,4,6 ท่ำไร่ เมือง

สถำนีพฒันำทรัพยำกร แหลมตะลุมพกุ ปำกพนัง 200,000 งบปกติ 55,300 ไร่ ตรวจลำดตระเวน 178,429                

ป่ำชำยเลนที่ 15 และปำกพนัง ป้องกันรักษำป่ำ

ตะวันออก  จ้ำนวน 87 คร้ัง

400,000 378,389              

3 โครงกำรก่อสร้ำงแหล่งปะกำรังเทียม อบจ.นครศรีธรรมรำช ท่ำศำลำ 5,000,000 เงินรำยได้ 688 แท่ง 688 แท่ง 5,000,000             

 อบจ.นศ.

5,000,000 5,000,000           

4 โครงกำรบ้ำนปลำสะอำดคืนธรรมชำติสู่ทะเลท้ำควำมสะอำดปะกำรังเทียม อบจ.นครศรีธรรมรำช เมือง 97,250 เงินรำยได้ 97,250                  

 อบจ.นศ.

97,250 97,250                

5,746,950 5,725,339           

1 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง กรมเจ้ำท่ำ

1.1 โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงก้ำแพงหนิทิ้งป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง 7,10 ขนำบนำก ปำกพนัง 22,400,000 งบปกติ 2250 เมตร 225 เมตร 16,716,000          

 ม.7 และ ม.10 งบปี 60

 ผูกพนั 61

กลยุทธ์ที่ 3 : ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังให้มีความอุดมสมบูรณ์

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ ๔ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

1.2 โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงก้ำแพงหนิทิ้งป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง 6 ปำกพนังฝ่ัง ปำกพนัง 8,800,000 งบปกติ 1,437 เมตร - 5,445,000             แก้ไขแบบ

ม.6 ต.ปำกพนังฝ่ัง ตอ. ตะวันออก งบปี 60 ก่อสร้ำงจึงยัง

 ผูกพนั 61 ไม่ได้ด้ำเนินกำร

1.3 โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง  ท่ำพญำ ปำกพนัง 14,600,000 งบปกติ 2225 เมตร - 10,890,000          แก้ไขแบบ

บริเวณบ้ำนหน้ำโกฏิ ต.ท่ำพญำ อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช (ระยะที่ 1) งบปี 60 ก่อสร้ำงจึงยัง

 ผูกพนั 61 ไม่ได้ด้ำเนินกำร

45,800,000 33,051,000         

2 โครงกำรเขื่อนป้องกันตล่ิงริมทะเล บริเวณชำยฝ่ัง ยธ. ม.9 ท่ำพญำ ปำกพนัง 12,877,200 งบปกติ

 จ.นครศรีธรรมรำช 1,011 เมตร

3 โครงกำรเขื่อนป้องกันตล่ิงริมทะเล บริเวณชำยฝ่ัง ยธ. ม.1 ม.3 บำงพระ ปำกพนัง 7,938,000 งบปกติ

จ.นครศรีธรรมรำช 663 เมตร

4 โครงกำรเขื่อนป้องกันตล่ิงริมทะเล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ยธ. ม.5 หน้ำสตน หวัไทร 45,864,000 งบปกติ

บ้ำนปำกระวะ  จ.นครศรีธรรมรำช 1,000 เมตร

112,479,200 33,051,000         

141,961,215 57,792,521         

1 โครงกำรจัดสร้ำงและบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้้ำเสียเฉพำะจุด อจน.

1.1 งำนก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย 2 แหง่ ทต.เชียรใหญ่ - งบปกติ 1 แหง่  -  - ทต.เชียรใหญ่ 

ขอชะลอ

โครงกำรไว้ก่อน

ทต.พรหมโลก - งบปกติ 1 แหง่ -  - เร่ิมด้ำเนินกำร

ก่อสร้ำงใน

ปีงบประมำณ

2561

1.2 งำนบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย 6 แหง่

       1.2.1 บริเวณหลังเรือนจ้ำ ถ.ชำยน้้ำ ฝ่ังตะวันออก ทม.ปำกพนัง 339,600 งบปกติ 14400 ลบ.ม./ปี 15220 318,677                ปริมำณน้้ำเสีย

เข้ำระบบมำกว่ำ

ที่ออกแบบไว้

อยู่ระหว่ำงกำร
ขออนุญำตกรม
เจ้ำท่ำเพื่อท้ำ
กำรก่อสร้ำง 
จึงยังไม่ได้
ด้ำเนินกำร

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2 : ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1: ลดและควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิดลงสู่แหล่งน้ า



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

       1.2.2 บริเวณโรงเรียนเทศบำลวัดนำควำรี ถ.สุนอนันต์ ฝ่ังตะวันตก ทม.ปำกพนัง 753,400 งบปกติ 41400 ลบ.ม./ปี 26078 576,572                น้้ำเสียเข้ำระบบ

น้อย ระบบ

ท่อยังไม่ต่อเชื่อม

       1.2.3 บริเวณเลียบถนนสุขำภิบำล 1 8 ต.หวัไทร ทต.หวัไทร 436,600 งบปกติ 64800 ลบ.ม./ปี 42371 407,664                

       1.2.4 บริเวณหลังตลำดสด(บำงแค) 1 ต.หวัไทร ทต.หวัไทร 751,700 งบปกติ 64800 ลบ.ม./ปี 43226 417,680                

       1.2.5 บริเวณวัดศรีมำประสิทธ์ิ 1 ต.ชะอวด ทต.ชะอวด 614,700 งบปกติ 54000 ลบ.ม./ปี 35562 469,451                

       1.2.6 บริเวณชุมชนหอยรำก-ศรีสมบูรณ์ 1 ต.หลู่อง อบต.หลู่อง 777,000 งบปกติ 54000 ลบ.ม./ปี 29695 579,013                ท่อรวบรวมยัง

ไม่ครอบคลุม

พื้นที่

3,673,000 2,769,057           

2 โครงกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้้ำแม่น้้ำปำกพนัง สสภ. 14  1.ปำกน้้ำ ปำกพนัง ตอ. ปำกพนัง 87,560 งบปกติ ส้ำรวจเก็บ คร้ัง ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำง 87,560                  ผลกำรตรวจ

ติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้้ำผิวดินแม่น้้ำปำกพนัง คพ. กิโลศูนย์ คพ.และ สป.ทส. ตัวอย่ำงแม่น้้ำ น้้ำ 4 คร้ัง/ปี วิเครำะหคุ์ณภำพ

ปำกพนัง 7 คุณภำพน้้ำโดยรวม น้้ำจำกหอ้ง

2. ท่ำข้ำมเรือ ปำกพนัง สถำนี จ้ำนวน จัดอยู่ในเกณฑ์ ปฏิบัติกำรล่ำช้ำ

บ.ปำกพนัง 4 คร้ัง/ปี รวม คุณภำพน้้ำประเภท ส่งผลใหก้ำรจัด

จ้ำนวน 28 คร้ัง ที่ 3 คือพอใช้ ท้ำรำยงำนผล

3.บริเวณเหนือ ปำกพนัง บริเวณที่มีปัญหำ ล่ำช้ำด้วย

เขื่อนประตู ได้แก่ ท่ำเรือ

ระบำยน้้ำ ข้ำมฟำกอ.ปำกพนัง

 มีค่ำ BODและFCB

4.ศำลำสันติชัย บ้ำนกลำง ปำกพนัง เกินค่ำมำตรฐำน

5.เทศบำล เทศบำลต้ำบล ชะอวด

ต้ำบลชะอวด ชะอวด 

(คลองชะอวด) (คลองชะอวด)

6.ท้ำยเอน ชะอวด

ไม้เสียบ 

บ.ไม้เสียบ

7.เหนือเขื่อน ชะอวด

ไม้เสียบ 

บ.ไม้เสียบ

87,560 87,560                



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

3 โครงกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้้ำแม่ทะเลชำยฝ่ังพื้นที่ลุ่มน้้ำปำกพนัง สสภ.14 1. บริเวณบ้ำน หวัไทร 22,440 งบถ่ำยโอนกรม 2/4 สถำน/ีคร้ัง เก็บน้้ำ 4 คร้ัง 22,440                  ผลกำรตรวจ

คพ. ปำกคลอง ควบคุมมลพษิ คุณภำพน้้ำอยู่ใน วิเครำะหคุ์ณภำพ

2. อ่ำวปำกพนัง ปำกพนัง และงบจัดกำร เกณฑ์เกณฑ์พอใช้ น้้ำจำกหอ้ง

ส่ิงแวดล้อม(สป.ทส) ปฏิบัติกำรล่ำช้ำ

ส่งผลใหก้ำรจัด

ท้ำรำยงำนผล

ล่ำช้ำ

22,440 22,440                

4 พฒันำระบบกำรท้ำปศุสัตว์ตำมมำตรฐำนฟำร์มที่ดีและ กรมปศุสัตว์ พื้นที่ 70,000 งบปกติ ตรวจรับรอง ฟำร์ม ตรวจรับรองฟำร์ม 70,000                  

พฒันำส่ิงแวดล้อมด้ำนปศุสัตว์ ลุ่มน้้ำ ฟำร์มใหม่ ตรวจ ใหม่ 8 ฟำร์ม ตรวจ

ปำกพนังฯ ต่ออำยุและตรวจ ต่ออำยุ 5 ฟำร์ม 

ติดตำมตำมมำตร และตรวจติดตำม

ฐำนฟำร์มที่ดี ตำมมำตรฐำนฟำร์ม

32 ฟำร์ม ที่ดี 23 ฟำร์ม และ

พฒันำส่ิงแวดล้อม

ด้ำนปศุสัตว์ 

1 ฟำร์ม รวม

37 ฟำร์ม

70,000 70,000                

3,853,000        2,949,057.49          

1 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ทต.ดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ 90,000 ทต.ดอนตรอ 5 ชุมชน รณรงค์ในพื้นที่ 90,000

5 ชุมชน

90,000 90,000

2 กิจกรรมจัดต้ังจุดรวบรวมขยะอันตรำย ทต.ดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ 50,000 ทต.ดอนตรอ 5 ชุมชน รณรงค์ในพื้นที่ 50,000

5 ชุมชน

50,000 50,000

3 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ ทม.ปำกพนัง ปำกพนัง ปำกพนัง 100,000 ทม.ปำกพนัง 22 ชุมชน 100,000

100,000 100,000

4 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะในโรงเรียนขยำยผลสู่ชุมชน อบจ.นครศรีธรรมรำช เมือง และ 60,820 เงินรำยได้ รุ่นละ 50 คน 100 คน 60,820

ฉวำง อบจ.นศ. จ้ำนวน 2 รุ่น

กลยุทธ์ที่ ๒: ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

รวมงบประมาณกลยทุธท์ี ่1



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

60,820 60,820

5 ค่ำจ้ำงขนส่ง จัดเก็บ และก้ำจัดขยะของเสียอันตรำยจำกชุมชน อบจ.นครศรีธรรมรำช เมือง 399,000 เงินรำยได้ 15 ตัน 15 ตัน 399,000

อบจ.นศ.

399,000 399,000

699,820 699,820

4,552,820 3,648,877

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข

1 ส ำรวจจัดท ำแผนที่ระดับขอบเขตและวำงแผน สถำนีพฒันำที่ดิน 3,132,500 งบปกติ 3,800 ไร่ 3,800 3,132,500

นครศรีธรรมรำช

2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ สถำนีพฒันำที่ดิน

1) ปรับรูปแปลงนำลักษณะที่ 1 นครศรีธรรมรำช 2,4,5,6, เกำะทวด ปำกพนัง 1,290,000 งบปกติ 1569 ไร่ 1569 1,290,000.00

7,8

2) ปรับรูปแปลงนำลักษณะที่ 2 3,5 หวัไทร  หวัไทร 1,390,000 งบปกติ 262 ไร่ 262 1,390,000.00

1-5 เขำพงัไกร  หวัไทร

3) ปรับรูปแปลงนำลักษณะที่ 3 2 หวัไทร  หวัไทร 2,595,144.07      งบปกติ 331 ไร่ 331 2,595,144.07

4 บำงนบ  หวัไทร

5,6 ปำกแพรก  ปำกพนัง

1,7 เขำพระบำท  เชียรใหญ่

7 ท่ำซอม  หวัไทร

2,11 หวัไทร หวัไทร

3 ท่ำเรือ เมือง

3 ช้ำงซ้ำย พระพรหม

3 ปรับปรุงพื นที่นำเพื่อปลูกข้ำว สถำนีพฒันำที่ดิน 4,488,000 งบปกติ 5,990 ไร่ 5,990              4,488,000.00

นครศรีธรรมรำช 2,3,4, ท่ำขนำน เชียรใหญ่

10,11

1-10 ไสหมำก เชียรใหญ่

1-4,6 แหลม หวัไทร

2,3,6 เขำพงัไกร หวัไทร

1,5,6,8,9 ปำกแพรก ปำกพนัง

2,4-8 เกำะทวด ปำกพนัง

4 ปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยวเพื่อปลูกข้ำว สถำนีพฒันำที่ดิน 3,990,000 งบปกติ 2,024 ไร่ 1846.5 3,990,000.00

นครศรีธรรมรำช 7,8,10 แหลม หวัไทร

1,4,6,7 ควนพงั ร่อนพบิูลย์

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม
พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ า และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดิน

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง 



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

5 ปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยวเพื่อปลูกปำล์มน  ำมัน สถำนีพฒันำที่ดิน 2,733,850 งบปกติ 250 ไร่ 250 2,733,850.00

นครศรีธรรมรำช 7 เคร็ง ชะอวด

1 ควนชะลิก หวัไทร

3 แหลม หวัไทร

4,6,7,8,10,12 กำระเกด เชียรใหญ่

6 สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพชืสด สถำนีพฒันำที่ดิน 1,300,000 งบปกติ 2,000 ไร่ 2000 1,300,000.00

นครศรีธรรมรำช

7 สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน สถำนีพฒันำที่ดิน 6,800,000 งบปกติ 2000 ไร่ 2000 6,800,000.00

นครศรีธรรมรำช

8 งำนก่อสร้ำง จัดรูปที่ดินโครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน  ำ 1 ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ 17,161,000.00        งบปกติ 1,350 ไร่ 17,023,449.15

ปำกพนังล่ำง ส่วนที่ 13 เพื่อเกษตรกรรม 7 ชะเมำ ปำกพนัง 

44,880,494.07      18,048.50 44,742,943.22

7 ปรับโครงกำรสร้ำงดิน สถำนีพฒันำที่ดินสงขลำ งบปกติ

1) ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพฒันำที่ดิน (ต่อยอด) 4 บ้ำนขำว ระโนด 4,000 1 แหง่ 1 4,000

1 คลองแดน 1,800 1 แหง่ 6 1,800

2) อบรมหมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำน 3 บ้ำนขำว ระโนด 900 1 รำย 3 900

3 คลองแดน

3) อบรมหมอดินอำสำประจ ำต ำบล 3 บ้ำนขำว ระโนด 1,600 งบปกติ 1 รำย 1 1,600

3 คลองแดน 1,600 1 รำย 1 1,600

4) ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยวดินเค็มภำคใต้ (หนิปุ่นฝุ่น) 3,4 บ้ำนขำว ระโนด 3,000 200 ไร่ 200 3,000

5) ส่งเสริมกำรปลูกพชืปุ๋ยพชืสดเพื่อปรับปรุงบ ำรุงดิน 3 บ้ำนขำว ระโนด 1,500 100 ไร่ 100 1,500

6) โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมี 1-3 บ้ำนขำว ระโนด 14,850 3 กลุ่ม 3 14,850

ทำงกำรเกษตร (พฒันำต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง)

29,250 29,250

44,909,744.07   44,772,193         

1 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโครงการชลประทาน โครงกำรส่งน  ำ

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

1) ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำระบบชลประทำน โครงกำรส่งน  ำบ ำรุงรักษำ และบ ำรุงรักษำ หลู่อง ปำกพนัง 969,600 งบปกติ 1 รำยกำร 18.75 669,595 

ปำกพนังล่ำง ต ำบลหลู่อง อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ปำกพนังล่ำง

2) ซ่อมแซมอำคำรบังคับน  ำ คลองระบำยน  ำบำงหมัน และคลอองชักน  ำ บ้ำนใหม่ ปำกพนัง 1,721,700 งบปกติ 1 แหง่ 100 1,721,511 

2-3L-MD4 โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลบ้ำนใหม่

อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

3) ซ่อมแซมท่อลอดถนนบังคับน  ำบ้ำนตำกแดด-บ้ำนหนองยำว ไสหมำก  เชียรใหญ่ 2,580,700 งบปกติ 1 แหง่ 100 2,580,308             

โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลไสหมำก

อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

4) ซ่อมแซมท ำนบชั่วครำว กม. 14+500 คลองระบำยน  ำ MD5 ดอนตรอ
 เฉลิมพระ

เกียรติ 466,800 งบปกติ 1 แหง่ 100 465,712                

โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลดอนตรอ

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

5) ซ่อมแซมท ำนบชั่วครำวรักษำระดับน  ำป่ำพรุควนเคร็ง สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 1,951,300 งบปกติ 1 แหง่ 100 1,950,192             

โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ ต ำบลสวนหลวง อ ำเภอเชียรใหญ่

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

6) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบำยน  ำ 7R-MD6 (ฝ่ังขวำ) บ้ำนเนิน เชียรใหญื 2,563,500 งบปกติ 1 แหง่ 71.17 2,440,001             

โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลบ้ำนเนิน 

อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

7) ซ่อมแซมคันคลองระบำยน  ำฝ่ังซ้ำย ปตร.หน้ำโกฏิ โครงกำรส่งน  ำ ท่ำพญำ ปำกพนัง 2,971,000 งบปกติ 1 แหง่ 32.16 51,681                  

และบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลท่ำพยำ อ ำเภอปำกพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

8) ซ่อมแซมอำคำรระบำยน  ำคลองหนองดี โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ ป่ำระก ำ ปำกพนัง 669,600 งบปกติ 1 แหง่ 100 669,564                

ปำกพนังล่ำง ต ำบลป่ำระก ำ อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

9) ซ่อมแซมท่อลอดถนนบ้ำนแพรกยำยร้ำ โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ คลองน้อย ปำกพนัง 1,434,800 งบปกติ 1 แหง่ 100 1,434,620             

ปำกพนังล่ำง ต ำบลคลองน้อย อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

10) ซ่อมแซมระบบส่งน  ำบ้ำนทุ่งเฟื้อ โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 669,600 งบปกติ 1 แหง่ 100 669,372                

โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลสวนหลวง

11) ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบำยน  ำบ้ำนในอ่ำว-แม่น  ำปำกพนัง หมู่ที่ 1 บ้ำนเนิน เชียรใหญ่ 1,511,300 งบปกติ 1 แหง่ 81.97 1,421,271             

บ้ำนในอ่ำว โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลบ้ำนเนิน

อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

12) ซ่อมแซมอำคำรบังคับน  ำบ้ำนเนินธัมมัง โครงกำรส่งน  ำ แม่เจ้ำอยู่หวั เชียรใหญ่ 2,391,300 งบปกติ 1 แหง่ 100 2,306,234             



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

และบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลแม่เจ้ำอยู่หวั อ ำเภอเชียรใหญ่

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

2 บ ารุงรักษาและบริหารการส่งน้ าโครงการชลประทาน โครงกำรส่งน  ำ

1) บ ำรุงรักษำบริเวณที่ท ำกำรฝ่ำยส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ (1,100 ไร่) และบ ำรุงรักษำ หลู่อง ปำกพนัง 2,497,000 งบปกติ 1 รำยกำร 100 2,496,944             

เนื่องจำกขำดอัตรำก ำลัง จ ำนวน 6 รำยกำร โครงกำรส่งน  ำและ ปำกพนังล่ำง

บ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลหลู่อง อ ำเภอปำกพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

2) บ ำรุงรักษำระบบส่งน  ำ เนื่องจำกขำดอัตรำก ำลัง (คลองส่งน  ำสำยใหญ่ ท้องล ำเจียก เชียรใหญ่ 651,000 งบปกติ 1 รำยกำร 100 650,593                

14.610 กม.คลองส่งน  ำสำยซอยและสำมแยกซอย 56,960 กม.)

จ ำนวน 2 รำยกำร โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง

ต ำบลท้องล ำเจียก อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

3) บริหำรกำรส่งน  ำโครงกำรชลประทำน โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ หลู่อง ปำกพนัง 875,000 งบปกติ 1 รำยกำร 80.9 840,590                

ปำกพนังล่ำง ต ำบลหลู่อง อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

3 ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุดด าเนินการเอง โครงกำรส่งน  ำ

1) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดด ำเนินกำรเอง คลองระบำยน  ำฉุกเฉิน และบ ำรุงรักษำ บำงพระ ปำกพนัง 5,819,000 งบปกติ 1 แหง่ 100 5,818,422             

โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลบำงพระ ปำกพนังล่ำง

อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

2) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดด ำเนินกำรเอง คลองบำงส้ม โครงกำรส่งน  ำ แม่เจ้ำอยู่หวั เชียรใหญ่ 1,645,118 งบปกติ 1 แหง่ 100 1,645,117             

และบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลแม่เจ้ำอยู่หวั อ ำเภอเชียรใหญ่

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

3) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดด ำเนินกำรเอง คลองท่ำดินแดง โครงกำรส่งน  ำ แม่เจ้ำอยู่หวั เชียรใหญ่ 2,150,000 งบปกติ 1 แหง่ 100 2,149,860             

และบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลแม่เจ้ำอยู่หวั อ ำเภอเชียรใหญ่

4) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดด ำเนินกำรเอง คลองตะลุมพอ โครงกำรส่งน  ำ เสือหงึ เชียรใหญ่ 1,126,327 งบปกติ 1 แหง่ 100 1,126,327             

และบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลเสือหงึ อ ำเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

5) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดด ำเนินกำรเอง คลองระบำยน  ำ 1R-MD3 ชะเมำ ปำกพนัง 614,000 งบปกติ 1 แหง่ 100 614,000                

โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลชะเมำ อ ำเภอปำกพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

4 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุดด าเนินการเอง โครงกำรส่งน  ำ

1) ขุดลอกคลองโดยรถขุดด ำเนินกำรเอง คลองสำยซอยของคลอง และบ ำรุงรักษำ ชะเมำ ปำกพนัง 2,350,000 งบปกติ 1 แหง่ 100 2,348,999             

ระบำยน  ำ 4R-MD3 (คลองใหม)่ จ ำนวน 5 สำย โครงกำรส่งน  ำ ปำกพนังล่ำง

และบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลชะเมำ อ ำเภอปำกพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

2) ขุดลอกคลองโดยรถขุดด ำเนินกำรเอง คลองสำยซอยของคลอง ชะเมำ ปำกพนัง 1,600,000 งบปกติ 1 แหง่ 100 1,598,856             

ระบำยน  ำ 2R-MD3 (คลองวัดลำว) จ ำนวน 4 สำย โครงกำรส่งน  ำ

และบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลชะเมำ อ ำเภอปำกพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

5 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา โครงกำรส่งน  ำ

1) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ คลองสำยซอยของคลอง และบ ำรุงรักษำ คลองน้อย ปำกพนัง 363,480 งบปกติ 1 แหง่ 100 363,480                

1R-1L-MD2 จ ำนวน 5 สำย โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ปำกพนังล่ำง

ต ำบลคลองน้อย อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

2) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ คลองสำยซอยของคลอง คลองน้อย ปำกพนัง 260,772 งบปกติ 1 แหง่ 100 260,772                

 2L-1L-MD2 จ ำนวน 4 สำย โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ

ปำกพนังล่ำง ต ำบลคลองน้อย อ ำเภอปำกพนัง

 จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

3) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ คลองสำยซอยของคลอง 2L-MD2 คลองน้อย ปำกพนัง 513,048 งบปกติ 1 แหง่ 0 -                        

(คลองน้อย) จ ำนวน 6 สำย โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง

ต ำบลคลองน้อย อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

4) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ คลองระบำยน  ำ MD5 ท้องล ำเจียก เชียรใหญ่ 890,376 งบปกติ 1 แหง่ 100 890,376                

 (คลองเชียรใหญ)่ โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง เชียรเขำ เฉลิมพระเกียรติ

ต ำบลท้องล ำเจียก อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

6 ค่าก าจัดวัชพืช โครงกำรส่งน  ำ

1) ก ำจัดวัชพชืคลองระบำยน  ำ 8R-MD6 (คลองบำงหมด) โครงกำรส่งน  ำ และบ ำรุงรักษำ บ้ำนกลำง เชียรใหญ่ 1,396,553 งบปกติ 1 แหง่ 100 1,396,553             

และบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเชียรใหญ่ ปำกพนังล่ำง

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

2) ก ำจัดวัชพชืคลองระบำยน  ำ 5R-MD6 (คลองบำงขุด) โครงกำรส่งน  ำ บ้ำนเนิน เชียรใหญ่ 967,883 งบปกติ 1 แหง่ 100 967,883                

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

3) ก ำจัดวัชพชืคลองระบำยน  ำ 6R-MD6 (คลองหวยเทพ) โครงกำรส่งน  ำ บ้ำนเนิน เชียรใหญ่ 758,370 งบปกติ 1 แหง่ 100 758,370                



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

และบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลบ้ำนเนิน อ ำเภอเชียรใหญ่

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

4) ก ำจัดวัชพชืคลองระบำยน  ำ 7R-MD6 (คลองบำงทองค ำ) โครงกำร บ้ำนเนิน เชียรใหญ่ 868,222 งบปกติ 1 แหง่ 100 868,221                

ส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง ต ำบลบ้ำนเนิน อ ำเภอเชียรใหญ่

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ าชลประทาน โครงกำรส่งน  ำ

1) ก่อสร้ำงท่อระบำยน  ำคลองบำงเหลง สนับสนุนพื นที่นิคม และบ ำรุงรักษำ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 7,652,200 งบปกติ 1 แหง่ 100 7,651,715             

กำรเกษตรข้ำว จังหวัดนครศรีธรรมรำช โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ ปำกพนังล่ำง

ปำกพนังล่ำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

2) ปรับปรุง ทรบ.แหง่ที่ 4 (โครงกำรระบำยน  ำและป้องกันน  ำท่วม ปำกพนัง 6,217,400 งบปกติ 1 แหง่ 80.93 5,695,413             

หลู่อง)โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง จังหวัดนครศรีฯ 

3) ปรับปรุง ทรบ. แหง่ที่ 3 (โครงกำรระบำยน  ำและป้องกันน  ำท่วม หลู่อง ปำกพนัง 3,826,100 งบปกติ 1 แหง่ 90 3,778,253             

หลู่อง) โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง จังหวัดนครศรีฯ

4) ปรับปรุงอำคำรบังคับน  ำปำกคลองชักน  ำ 1ขวำ-บ้ำนรำมดง กำระเกด เชียรใหญ่ 4,782,600 งบปกติ 1 แหง่ 80.3 4,528,462             

โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังล่ำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

8 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า โครงกำรส่งน  ำ

1) สถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟำ้บ้ำนบำงดี ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอปำกพนัง และบ ำรุงรักษำ ปำกแพรก ปำกพนัง 9,342,190 งบปกติ 1 แหง่ 27.16 3,002,065             

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร ปำกพนังล่ำง

2) สถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟำ้บ้ำนบำงไทรปก ต ำบลปำกแพรก ปำกแพรก ปำกพนัง 6,396,000 งบปกติ 1 แหง่ 0 -                        

อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร

9 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า โครงกำรส่งน  ำ

1) ระบบระบำยน  ำลุ่มน  ำปำกพนังล่ำง อ ำเภอปำกพนัง และบ ำรุงรักษำ หลู่อง ปำกพนัง 70,000,000 งบปกติ 1 แหง่ 90 69,987,765          

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 1 รำยกำร ปำกพนังล่ำง

2) เพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน  ำคลองระบำยน  ำพื นที่ MD2 และ MD4 หลู่อง ปำกพนัง 8,140,200 งบปกติ 1 แหง่ 90 7,888,519             

3) เพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน  ำคลองระบำยน  ำพื นที่ MD4 และ MD5 หลู่อง ปำกพนัง 9,998,700 งบปกติ 1 แหง่ 90 9,704,599             

171,602,739 153,412,215       

10 ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทาน โครงกำรส่งน  ำ

1) โครงกำรซ่อมแซมคันคลองระบำยน  ำชะอวด-แพรกเมืองฝ่ังขวำ และบ ำรุงรักษำ หวัไทร หวัไทร 1,161,831 งบปกติ 1 แหง่ 1,161,832             

กม.5+340 ถึง กม.6+140 ปำกพนังบน



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

2) โครงกำรซ่อมแซมไฟสัญญำณกลำงร่องน  ำและหวัเขื่อนกันทรำย หน้ำสตน หวัไทร 1,494,988 งบปกติ 1 แหง่ 1,494,988             

3) โครงกำรซ่อมแซมเคร่ืองกว๊ำนบำนระบำยน  ำ,บำนประตูส่งน  ำเข้ำนำ, วังอ่ำง ชะอวด 917,867 1 แหง่ 917,867                

บำนประตูระบำยน  ำ

4) ค่ำบริหำรกำรส่งน  ำพื นที่โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำปำกพนังบน ชะอวด 450,000 งบปกติ 1 แหง่ 100% 439,592                

5) โครงกำรบ ำรุงรักษำหวังำน ชะอวด 810,400 งบปกติ 1 แหง่ 810,323                

6) บ ำรุงรักษำคลองสำยใหญ่ ชะอวด 1,193,700.00 งบปกติ 1 แหง่ 100% 1,192,994             

7) โครงกำรบ ำรุงรักษำคลองสำยซอย ชะอวด 1,610,300 งบปกติ 1 แหง่ 100% 1,600,298.75       

8) โครงกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำระบบชลประทำน ชะอวด 1,000,000 งบปกติ 1 แหง่ 100% 999,020                

9) โครงกำรซ่อมแซมเคร่ืองกว๊ำนบำนระบำยน  ำปตร.คลองชะอวด-แพรกเมือง หวัไทร หวัไทร 5,996,379 งบปกติ 1 แหง่ 100% 5,996,379             

10) โครงกำรซ่อมแซมทำงล ำเลียงแนวท่อส่งน  ำ วังอ่ำง ชะอวด 1,540,259 งบปกติ 1 แหง่ 100% 1,540,259             

โครงกำรจัดหำช่วยเหลือรำษฎรบ้ำนควนมีชัย

11 โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน โครงกำรส่งน  ำ

1) ปรับปรุงสะพำนข้ำมคลองในพื นที่ MD8 ต ำบลเขำพงัไกร และบ ำรุงรักษำ เขำพงัไกร หวัไทร 1,486,140 งบปกติ 1 แหง่ 1,486,115             

2) ปรับปรุงไซฟอน คลอง RMC กม. 19+310 ปำกพนังบน ขอนหำด ชะอวด 3,352,800           งบปกติ 1 แหง่ 3,202,769             

ไม้เสียบขยำย

3) ปรับปรุงท่อลอดถนน MD2 กม. 3+000 ไม้เสียบขยำย ขอนหำด ชะอวด 3,919,000 งบปกติ 1 แหง่ 3,593,950             

4) ปรับปรุงระบบส่งน  ำนิคมควนขนุน เกำะขันธ์ ชะอวด 13,259,899 งบปกติ 1 แหง่ 11,672,603          

5) ปรับปรุงฝำยหว้ยแหยง ท่ำประจะ ชะอวด 7,444,782           งบปกติ 1 แหง่ 3,082,025             

12 โครงกำรจัดหำแหล่งน  ำและเพิ่มพื นที่ชลประทำน โครงกำรส่งน  ำ

1) แก้มลิง พร้อมอำคำรประกอบ โครงกำรแก้มลิง และบ ำรุงรักษำ แหลม หวัไทร 40,000,000 งบปกติ 1 แหง่ 2,091,114             

บ้ำนทุ่งทับใน ปำกพนังบน

13 1) ขุดลอกคลองระบำยน  ำชะอวด-แพรกเมืองระยะที่ 3 โครงกำรส่งน  ำ

และบ ำรุงรักษำ หวัไทร หวัไทร 42,000,000 งบปกติ 1 แหง่ 41,992,877          

ปำกพนังบน 127,638,345 83,275,004          

299,241,084 236,687,219       

14 แผนงงานซ่อมแซมฟ้ืนฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย โครงกำรส่งน  ำ

เน่ืองจากอุทกภัย และบ ำรุงรักษำ

1) ซ่อมแซมหนิเรียงด้ำนท้ำย Spillway ปำกพนังบน ชะอวด 800,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 799,863                

อ่ำงเก็บน  ำหว้ยน  ำใส

2) ซ่อมแซมหนิเรียงด้ำนท้ำย River outlet ชะอวด 800,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 799,900                
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อ่ำงเก็บน  ำหว้ยน  ำใส

3) ซ่อมแซมถนนทำงเข้ำหวังำนฝ่ำยส่งน  ำ ชะอวด 725,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 450,330                

และบ ำรุงรักษำที่ 1

4) ซ่อมแซมคันคลองฝ่ังซ้ำยคลองระบำยน  ำ D3 ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,907                

5) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ สำย 1L-1L-1R-RMC กม.0+968 ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,784                

6) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ สำย 1L-1L-RMC กม.0+040 ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,888                

7) ซ่อมแซมถนนทำงเข้ำหวังำนฝ่ำยส่งน  ำและบ ำรุงรักษำที่ 2 ชะอวด 1,819,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 1,161,636             

8) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC กม.3+700 ชะอวด 998,500 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 636,731                

9) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ RMC กม.0+070 ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,932                

10) ซ่อมแซมหนิเรียงท้ำยฝำยคลอง ไม้เสียบ ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,999                

11) ซ่อมแซม Log boom ฝำยคลองไม้เสียบ ชะอวด 200,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 198,930                

12) ซ่อมแซมคันคลองระบำยน  ำ MD3 กม.3+120 ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,982                

13) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ MD3 d,"3+500 ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,916                

14) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ สำย 1L-1L-1L-RMC กม.1+800 ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,964                

ไม้เสียบเดิม

15) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ RMC กม.15+500 ไม้เสียบขยำย ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,861                

16) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำสำย 1L-3L-RMC ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,896                

กม.0+000 ไม้เสียบขยำย

17) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ RMC กม.17+400 ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,608                

ไม้เสียบขยำย

18) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ RMC กม.18+400 ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,869                

ไม้เสียบขยำย

19) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ RMC กม.19+200 ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 693,371                

ไม้เสียบขยำย

20) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ RMC กม.20+200 ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,900                

ไม้เสียบขยำย

21) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ 4L-RMC กม.1+000 ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,911                

ไม้เสียบขยำย

22) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ สำย 1R-RMC กม.1+000 ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,911                

ไม้เสียบขยำย

23) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ สำย2R-1L-RMC กม.2+600 ไม้เสียบขยำย ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,716                

24) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ สำย 2R-1L-RMC ชะอวด 700,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 699,937                
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กม.5+250 ไม้เสียบขยำย

25) ซ่อมแซมคันคลองส่งน  ำ สำย 2R-1L-RMC ชะอวด 600,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 599,487                

กม7+550 ไม้เสียบขยำย

26) ซ่อมแซมคันคลองระบำยน  ำชะอวด-แพรกเมือง ชะอวด 870,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 869,933                

27) ซ่อมแซมหนิเรียงด้ำนท้ำย ปตร.ชะอวด-แพรกเมือง ชะอวด 800,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 799,978                

28) ซ่อมแซมถนนคันคลองระบำยน  ำชะอวด-แพรกเมือง ชะอวด 8,000,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 6,942,623             

กม.2+200 - กม.2+700 ฝ่ังขวำ

29) ซ่อมแซมถนนคันคลองระบำยน  ำชะอวด-แพรกเมือง ชะอวด 3,670,000 งบพฒันำจังหวัด 1 แหง่ 3,536,262             

กม.2+000 - กม.2+700 ฝ่ังขวำ 31,882,500 29,387,026          

618,282,774 462,011,281       

15 โครงกำรขุดลอกคูส่งน  ำสำยขอยเขต-หวัทองหลำง-บ้ำนดอนส ำรำญ องค์กำรบริหำร 1,8,11 ป่ำระก ำ ปำกพนัง หน่วยพฒันำกำร 5,900 เมตร

ส่วนต ำบลป่ำระก ำ เคล่ือนที่

16 โครงกำรขุดลอกคูส่งน  ำสำยบ้ำนนำยคล่อง องค์กำรบริหำร 11 ป่ำระก ำ ปำกพนัง หน่วยพฒันำ 2,200 เมตร

ส่วนต ำบลป่ำระก ำ กำรเคล่ือนที่

17 โครงกำรขุดลอกคูส่งน  ำสำยในไร่-หนองดี องค์กำรบริหำร 5 ป่ำระก ำ ปำกพนัง หน่วยพฒันำ 4,600 เมตร

ส่วนต ำบลป่ำระก ำ กำรเคล่ือนที่

18 โครงกำรขุดลอกคูส่งน  ำสำยพระรำชด ำริ องค์กำรบริหำร 2,3 ป่ำระก ำ ปำกพนัง หน่วยพฒันำ 1,400 เมตร

ส่วนต ำบลป่ำระก ำ กำรเคล่ือนที่

19 โครงกำรขุดลอกคูส่งน  ำสำยในไร่-โคกหมำก-ในโอ องค์กำรบริหำร 1,3,5 ป่ำระก ำ ปำกพนัง หน่วยพฒันำ 4100 เมตร

ส่วนต ำบลป่ำระก ำ กำรเคล่ือนที่

20 โครงกำรขุดลอกคูส่งน  ำพระรำชด ำริ องค์กำรบริหำร 11 ป่ำระก ำ ปำกพนัง หน่วยพฒันำ 3,300 เมตร

ส่วนต ำบลป่ำระก ำ กำรเคล่ือนที่

789,885,513      615,423,495.85   

1 ศึกษา ทดสอบ วิจัยพืชเศรษฐกิจและระบบการปลูกพืช

1) กำรพฒันำระบบกำรผลิตผักปลอดภัยในพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง ศูนย์วิจัยและพฒันำกำร ปำกพนัง 300,000 งบปกติ 10/10 ไร่/รำย 10/10 300,000

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร

รวมงบประมาณกลยทุธท์ี ่2
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาอาชีพให้เกิดความมั่นคง 



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

เกษตรนครศรีธรรมรำช เชียรใหญ่

เฉลิมพระเกียรติ

เมือง

หวัไทร

ชะอวด

2) กำรพฒันำระบบกำรผลิตไม้ผลปลอดภัยในพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง ปำกพนัง 206,000 งบปกติ 10/5 ไร่/รำย 10/5 206,000

เมือง

ชะอวด

3) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปลูกส้มโอพนัธ์ุทับทิมสยำม - คลองน้อย ปำกพนัง 308,000 งบปกติ 25/5 ไร่/รำย 25/5 308,000

ในพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง

4) กำรพฒันำกำรผลิตส้มโอพนัธ์ุทับทิมสยำมคุณภำพ - คลองน้อย ปำกพนัง 350,000 งบปกติ 30/10 ไร่/รำย 30/10 350,000

5) ศึกษำเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตของส้มโอพนัธ์ุทับทิมสยำม - คลองน้อย ปำกพนัง 208,000 งบปกติ 10 ไร่ 10 208,000

ระหว่ำงกำรเสียบยอดและตอนกิ่ง .

6) อนุรักษ์พนัธ์ุส้มโอพนัธ์ุทับทิมสยำมในพื นที่ - หลักช้ำง ช้ำงกลำง 258,000 งบปกติ 13 ไร่ 13 258,000

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

2 ถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยและพฒันำกำร

1) แปลงต้นแบบกำรปลูกปำล์มน  ำมันในดินนำร้ำงและนำกุ้งร้ำง เกษตรนครศรีธรรมรำช - - เชียรใหญ่ 240,000 งบปกติ 150/11 ไร่/รำย 150/11 240,000

ในพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง ปำกพนัง

เฉลิมพระเกียรติ

2) กำรฝึกอบรม 4 หลักสูตร - คลองน้อย ปำกพนัง 100,000 งบปกติ 4/200 ครั ง/รำย 0 100,000

    2.1) กำรจัดกำรควำมสมบูรณ์ของต้นส้มโอพนัธ์ุทับทิมสยำม

ก่อนกำรออกดอก

    2.2) กำรจัดกำรธำตุอำหำรในส้มโอพนัธ์ุทับทิมสยำม

    2.3) กำรจัดกำรศัตรูส้มโอพนัธ์ุทับทิมสยำม

    2.4) กำรจัดกำรคุณภำพผลผลิตและกำรฟื้นฟสูภำพต้น

    2.5) หลังกำรเก็บเกี่ยวส้มโอพนัธ์ุทับทิมสยำม



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

1,970,000 1,970,000

3 โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวไร่เพื่อบริโภคและผลิตเมล็ดพนัธ์ุไว้ใช้ใน ศูนย์วิจัยข้ำว 5 นำหมอบญุ จุฬำภรณ์ 320,000 งบปกติ 80 ไร่ 320,000

ชุมชนในพื นที่ต้นน  ำ ชุมชนอ่ำวศรีเมือง นครศรีธรรมรำช

4 โครงกำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว  (บ้ำนเนินธัมมัง) ศูนย์วิจัยข้ำว 9,10 เชียรเขำ เฉลิมพระเกียรฯ 400,000 งบปกติ 100 ไร่ 100 400,000

นครศรีธรรมรำช

5 โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวอินทรีย์ ศูนย์วิจัยข้ำว 3 เขำพงัไกร หวัไทร 400,000 งบปกติ 100 ไร่ 100 400,000

นครศรีธรรมรำช

6 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวเพื่อบริโภคและกำรค้ำ ศูนย์วิจัยข้ำว 5 หลู่อง ปำกพนัง 400,000 งบปกติ 100 ไร่ 100 400,000

นครศรีธรรมรำช

7 โครงกำรแปลงเรียนรู้เร่ืองพนัธ์ุข้ำวพื นเมืองและผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้ำว ศูนย์วิจัยข้ำว 5 หลู่อง ปำกพนัง 40,000 งบปกติ 5 ไร่ 40,000

ในพื นที่ศูนย์สำธิตกำรเรียนรู้บริเวณพื นที่หวังำนฝ่ังซ้ำยประตูระบำยน  ำ นครศรีธรรมรำช

อุทกวิภำชประสิทธิ 

8 โครงกำรแปลงเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้ำวส ำหรับใช้ในชุมชน ศูนย์วิจัยข้ำว 9 ขุนทะเล ลำนสกำ 35,000 งบปกติ 4 ไร่ 4 35,000

นครศรีธรรมรำช

1,595,000 1,595,000

9 พฒันำอำชีพและส่งเสริมรำยได้ด้ำนกำรเกษตร ส ำนักงำน กศน.

1) ส่งเสริมกำรเพำะพนัธ์ุกล้ำไม้และปลูกผักสวนครัว จังหวัดนครศรีธรรมรำช ท่ำขนำน เชียรใหญ่ 2,000 งบปกติ 10 คน 2,000

2) โครงกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรผสมผสำน เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 30,000 งบปกติ 34 คน 30,000

 หลักสูตร เพำะเหด็นำงฟำ้ ,เลี ยงด้วงในกะละมัง 

เลี ยงปลำดุกในบ่อซีเมนต์ 

3) ส่งเสริมกำรปลูกดอกดำวเรือง เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 2,000 งบปกติ 10 คน 2,000

ทอ้งล ำเจียก เชียรใหญ่ 2,000 10 คน 2,000

เขำพระบำท เชียรใหญ่ 2,000 10 คน 2,000

ท่ำขนำน เชียรใหญ่ 2,000 10 คน 2,000



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

หนิตก ร่อนพบิูลย์ 2,000 20 คน 2,000

ควนพงั ร่อนพบิูลย์ 2,000 20 คน 2,000

ควนเกย ร่อนพบิูลย์ 2,000 20 คน 2,000

เสำธง ร่อนพบิูลย์ 2,000 20 คน 2,000

ควนชุม ร่อนพบิูลย์ 2,000 20 คน 2,000

ร่อนพบิูลย์ ร่อนพบิูลย์ 2,000 20 คน 2,000

เขำแก้ว ลำนสกำ 14,000 60 คน 14,000

4) กำรท ำน  ำหมักจุลินทรีย์ชีวภำพ เขำพงัไกร หวัไทร 1,360 งบปกติ 12 คน 1,360

ควนชะลิก หวัไทร 1,360 12 คน 1,360

รำมแก้ว หวัไทร 1,360 12 คน 1,360

หน้ำสตน หวัไทร 1,360 12 คน 1,360

หวัไทร หวัไทร 1,360 12 คน 1,360

5) ส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ธรรมชำติโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ เกำะเพชร หวัไทร 1,440 งบปกติ 20 คน 1,440

พอเพยีงตำมรอยพระยุคลบำท เขำพงัไกร หวัไทร 1,440 20 คน 1,440

ควนชะลิก หวัไทร 1,440 20 คน 1,440

ท่ำซอม หวัไทร 1,440 20 คน 1,440

ทรำยขำว หวัไทร 1,440 20 คน 1,440

บำงนบ หวัไทร 1,440 20 คน 1,440

บ้ำนรำม หวัไทร 1,440 20 คน 1,440

รำมแก้ว หวัไทร 1,440 20 คน 1,440

หวัไทร หวัไทร 1,440 20 คน 1,440

หน้ำสตน หวัไทร 1,440 20 คน 1,440

แหลม หวัไทร 1,440 20 คน 1,440

6) กำรปลูกผักเกษตรอินทรีย์ เขำพงัไกร หวัไทร 6,000 12 คน 6,000

ควนชะลิก หวัไทร 6,000 12 คน 6,000

ทรำยขำว หวัไทร 6,000 12 คน 6,000

ท่ำซอม หวัไทร 6,000 12 คน 6,000

แหลม หวัไทร 6,000 12 คน 6,000



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

7) ส่งเสริมกำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทุ่งโพธ์ิ จุฬำภรณ์ 2,000 30 คน 2,000

นำหมอบญุ จุฬำภรณ์ 2,000 30 คน 2,000

สำมต ำบล จุฬำภรณ์ 2,000 30 คน 2,000

ควนหนองคว้ำ จุฬำภรณ์ 2,000 30 คน 2,000

บำ้นชะอวด จุฬำภรณ์ 2,000 30 คน 2,000

บำ้นควนมดุ จุฬำภรณ์ 2,000 30 คน 2,000

8) ส่งเสริมกำรท ำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพยีงในครัวเรือน บ้ำนใหม่ ปำกพนัง 5,600 16 คน 5,600

    - ปลูกผักปลอดสำรพษิ,ผักสวนครัว เกำะทวด ปำกพนัง 5,600 16 คน 5,600

ปำกพนัง(ตอ.) ปำกพนัง 5,600 16 คน 5,600

ชะเมำ ปำกพนัง 5,600 16 คน 5,600

ป่ำระก ำ ปำกพนัง 5,600 16 คน 5,600

บ้ำนเพงิ ปำกพนัง 5,600 16 คน 5,600

คลองน้อย ปำกพนัง 5,600 16 คน 5,600

ปำกพนัง(ตก.) ปำกพนัง 5,600 16 คน 5,600

บำงพระ ปำกพนัง 5,600 16 คน 5,600

ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ 5,600 16 คน 5,600

    - กำรเลี ยงปลำดุก สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 5,600 16 คน 5,600

    - กำรเลี ยงปลำหมอในนำข้ำว นำสำร พระพรหม 7,000 20 คน 7,000

ช้ำงซ้ำย พระพรหม 7,000 20 คน 7,000

    - ปลูกผักสวนครัว ท้ำยส ำเภำ พระพรหม 2,800 16 คน 2,800

    - ผักสวยด้วยกระถำง ช้ำงซ้ำย พระพรหม 2,800 16 คน 2,800

    - แลกเปล่ียนเรียนรู้ปลูกผักข้ำงรั วครอบครัวพอเพยีง ควนเกย ร่อนพบิูลย์ 2,800 8 คน 2,800

214,640 214,640

17 โครงกำรพฒันำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สนง.กำรปฏิรูปที่ดิน 200 รำย

1) กิจกรรมสัมมนำและฝึกอบรม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 200,800 200 รำย 200,800

    1.1) หลักสูตร กำรแปรรูปพริกไทย 1-9 วังอ่ำง ชะอวด 39,100 งบปกติ รำย

5 ท่ำเสม็ด ชะอวด

    1.2) หลักสูตร กำรขยำยพนัธ์ุพริกไทยเพื่อสร้ำงรำยได้ 8 เขำพระบำท เชียรใหญ่ 32,000 งบปกติ รำย

5,8 ควนพงั ร่อนพบิูลย์

    1.3) หลักสูตร กำรแปรรูปสมุนไพร 2,5,6 วังอ่ำง ชะอวด 24,400 งบปกติ รำย

    1.4) หลักสูตร กำรปลูกพชืผักปลอดภัยเพื่อสร้ำงรำยได้ 8 เขำพระบำท เชียรใหญ่ 25,700 งบปกติ รำย



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

    1.5) หลักสูตร กำรเลี ยงปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์ปีก) 1-7 วังอ่ำง ชะอวด 22,400 งบปกติ รำย

    1.6) หลักสูตร กำรปลูกข้ำวไร่แซมสวนยำงพำรำและปำล์มน  ำมัน 2,6 วังอ่ำง ชะอวด 22,400 งบปกติ รำย

    1.7) หลักสูตร ศึกษำดูงำนเกษตรกรรมย่ังยืนและควำมมั่นคง 1,3,6 วังอ่ำง ชะอวด 34,800 งบปกติ รำย

ด้ำนอำหำรเชื่อมโยงสู่ตลำดสีเขียว

200,800 200,800

18 หน่วยผสมเทียมโค ส ำนักงำนปศุสัตว์ ทุกต ำบล เชียรใหญ่ 24,000 งบปกติ 600 ตัว 1,043 24,000

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ทุกต ำบล ปำกพนัง 600 ครั ง 1,178

19 พฒันำกำรเลี ยงโคเนื อ ส ำนักงำนปศุสัตว์

1) อบรมใหค้วำมรู้แก่เกษตรกร กลุ่มละ 20 รำย จังหวัดนครศรีธรรมรำช 30,000 งบปกติ 300 รำย 300 30,000

2) สนับสนุนแร่ธำตุก้อน กลุ่มละ 6000 บำท 90,000 งบปกติ 15 กลุ่ม 15 90,000

20 ส่งเสริมกำรเลี ยงแพะ สู่เกษตรกรรำยใหม่ ส ำนักงำนปศุสัตว์

1) อบรมใหค้วำมรู้แก่เกษตรกร กลุ่มละ 5 รำย จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2,000 งบปกติ 20 รำย 20 2,000

2) สนับสนุนพนัธ์ุแพะ กลุ่มละ 11 ตัว (ผู้ 1 เมีย 10) งบปกติ 4 กลุ่ม 1 0

3) สนับสนุนเวชภัณฑ์ และอำกำรกลุ่มละ 29502 บำท 11,800 งบปกติ 4 กลุ่ม 1 11,800

21 ส่งเสริมกำรเลี ยงสัตว์ปีก สู่เกษตรกร จ ำนวน 14 กลุ่ม ส ำนักงำนปศุสัตว์

1) ไก่พื นเมือง จ ำนวน 7 กลุ่ม จังหวัดนครศรีธรรมรำช เขตพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

    1.1) อบรมใหค้วำมรู้แก่เกษตรกร กลุ่มละ 5 รำย 3,500 งบปกติ 35 รำย 35 3,500

    1.2) สนับสนุนพนัธ์ุสัตว์ปีก กลุ่มละ 50 ตัว งบปกติ 7 กลุ่ม 7 0

    1.3) สนับสนุนเวชภัณฑ์ และอำหำรกลุ่มละ 2950 บำท 20,650 งบปกติ 7 กลุ่ม 7 20,650

2) เป็ดเทศ จ ำนวน 7 กลุ่ม

    2.1) อบรมใหค้วำมรู้แก่เกษตรกร กลุ่มละ 5 รำย 3,500 งบปกติ 35 รำย 35 3,500

    2.2) สนับสนุนพนัธ์ุสัตว์ปีก กลุ่มละ 50 ตัว งบปกติ 7 กลุ่ม 7 0

    2.3) สนับสนุนเวชภัณฑ์ และอำหำรกลุ่มละ 2950 บำท 20,650 งบปกติ 7 กลุ่ม 7 20,650

206,100 206,100

22 ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลเชิงเศรษฐกิจ (ส้มโอทับทิมสยำม) ส ำนักงำนเกษตร คลองน้อย ปำกพนัง 90,000 งบปกติ 30 ไร่ 30 90,000

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

90,000 90,000

เขตพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

เขตพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

23 ตรวจบริกำรสุขภำพสัตว์ ศูนย์วิจัยและพฒันำกำร 312,000 งบปกติ 3000 ตัว 3,621 312,000

สัตวแพทยภำคใต้

312,000

24 โครงกำรพฒันำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส ำนักงำนเกษตร

1) ส่งเสริมกำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรเพำะปลูก จังหวัดพทัลุง 5,2,7 แหลมโตนด ควนขนุน 24,000 งบปกติ 3/60 กลุ่ม/คน 3/60 24,000

2,4,6 ลำนข่อย ป่ำพยอม 24,000 งบปกติ 3/60 กลุ่ม/คน 3/60 24,000

2) ส่งเสริมกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพชืแบบผสมผสำน 5,2,7 แหลมโตนด ควนขนุน 3/60 กลุ่ม/คน

2,4,6 ลำนข่อย ป่ำพยอม 3/60 กลุ่ม/คน

3) สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของจังหวัด/อ ำเภอ 5,2,7 แหลมโตนด ควนขนุน 18,000 งบปกติ 6/120 กลุ่ม/คน 6/120 18,000

2,4,6 ลำนข่อย ป่ำพยอม

66,000 66,000

25 โครงกำรพฒันำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส ำนักงำนประมง 66,500 งบปกติ 66,500

จังหวัดนครศรีธรรมรำช จังหวัดพทัลุง

1) เพิ่มผลผลิตกำรประมงในแหล่งน  ำ

    1.1) ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น  ำจืด 7 แหลมโตนด ควนขนุน 1 แหง่

2) ส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ

    2.1) กำรเลี ยงปลำในบ่อดิน 2,7 แหลมโตนด ควนขนุน 20 รำย

3) ฝึกอบรมด้ำนกำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 2,7 แหลมโตนด ควนขนุน 20 รำย

4) ติดตำมและแนะน ำส่งเสริมเกษตรกร 2,7 แหลมโตนด ควนขนุน 10 ครั ง

66,500 66,500

26 โครงกำรฝึกอบรมช่ำงกรีดยำง หลักสูตรช่ำงกรีดยำง กำรยำงแหง่ประเทศไทย ลำนข่อย ป่ำพยอม 73,600 งบปกติ 1/30 รุ่น/คน 1/30 73,600

จังหวัดพทัลุง

73,600 73,600

27 โครงกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนข้ำว GAP ศูนย์วิจัยข้ำวพทัลุง 5,6,7 แหลมโตนด ควนขนุน 5,000 งบปกติ 10 รำย 10 5,000

5,000

28 พฒันำอำชีพ กศน.ป่ำพยอม 4,5 ลำนข่อย ป่ำพยอม 12,000 งบปกติ 20 คน 20 12,000

12,000 12,000

พื นทีโ่ครงกำรพฒันำพื นทีลุ่่มน  ำปำกพนังฯ



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

29 โครงกำรพฒันำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

1) ฝึกอบรมเกษตรกร ส ำนักงำนปศุสัตว์ แหลมโตนด ควนขนุน 3,000 งบปกติ 30 รำย 30 3,000

    1.1) แพะ จังหวัดพทัลุง 10 รำย

    1.2) โค 20 รำย

2) สนับสนุนพนัธ์ุสัตว์ 10,800 งบปกติ 10/22 รำย/ตัว 10/22 10,800

3) สนับสนุนแร่ธำตุโค 6,000 งบปกติ 20/40 รำย/ตัว 20/40 6,000

4) สนับสนุนเวชภัณฑ์ แพะ 1,100 งบปกติ 22 ตัว 22 1,100

5) สนับสนุนอำหำรแพะ 4,800 งบปกติ 10 รำย 10 4,800

25,700 25,700

30 จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน ส ำนักงำนพฒันำชุมชน 2 แหลมโตนด ควนขนุน 2,400 งบปกติ 5 คน 5 2,400

จังหวัดพทัลุง 3 แหลมโตนด ควนขนุน 2,400 งบปกติ 5 คน 5 2,400

4 แหลมโตนด ควนขนุน 2,400 งบปกติ 5 คน 5 2,400

7 แหลมโตนด ควนขนุน 2,400 งบปกติ 5 คน 5 2,400

1 ลำนข่อย ป่ำพยอม 2,400 งบปกติ 5 คน 5 2,400

2 ลำนข่อย ป่ำพยอม 2,400 งบปกติ 5 คน 5 2,400

3 ลำนข่อย ป่ำพยอม 2,400 งบปกติ 5 คน 5 2,400

4 ลำนข่อย ป่ำพยอม 2,400 งบปกติ 5 คน 5 2,400

5 ลำนข่อย ป่ำพยอม 2,400 งบปกติ 5 คน 5 2,400

8 ลำนข่อย ป่ำพยอม 2,400 งบปกติ 5 คน 5 2,400

31 ส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน ส ำนักงำนพฒันำชุมชน 2 แหลมโตนด ควนขนุน 29,300 งบปกติ 20 คน 20 29,300

จังหวัดพทัลุง 3 แหลมโตนด ควนขนุน 29,300 งบปกติ 20 คน 20 29,300

4 แหลมโตนด ควนขนุน 29,300 งบปกติ 20 คน 20 29,300

7 แหลมโตนด ควนขนุน 29,300 งบปกติ 20 คน 20 29,300

1 ลำนข่อย ป่ำพยอม 29,300 งบปกติ 20 คน 20 29,300

2 ลำนข่อย ป่ำพยอม 29,300 งบปกติ 20 คน 20 29,300

3 ลำนข่อย ป่ำพยอม 29,300 งบปกติ 20 คน 20 29,300

4 ลำนข่อย ป่ำพยอม 29,300 งบปกติ 20 คน 20 29,300

5 ลำนข่อย ป่ำพยอม 29,300 งบปกติ 20 คน 20 29,300

8 ลำนข่อย ป่ำพยอม 29,300 งบปกติ 20 คน 20 29,300



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

32 ขับเคล่ือนทุนชุมชน สร้ำงชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง ส ำนักงำนพฒันำชุมชน 1 ลำนข่อย ป่ำพยอม 1 หมู่บ้ำน 1 0

จังหวัดพทัลุง 3 ลำนข่อย ป่ำพยอม 1 หมู่บ้ำน 1 0

317,000 317,000

33 ปรับปรุงระบบส่งน  ำและระบำยน  ำในแปลงทดสอบสำธิต ต ำบลหลู่อง ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 15,000,000 งบปกติ 1 โครงกำร 14,054,108 14,054,108

อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

34 โครงกำรซุ้มกำรเรียนรู้ในพื นที่หวังำน ต ำบลหลู่อง อ ำเภอปำกพนัง ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 1,000,000 งบปกติ 1 แหง่ 100 999,818

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

35 โครงกำรแปลงทดลองข้ำวอินทรีย์กับวิถีเศรษฐกิจพอเพยีง ต ำบลหลู่อง ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 300,000 งบปกติ 1 งำน 299,956 299,956

อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

36 โครงกำรเศรษฐกิจพอเพยีง-แบบผสมผสำน จังหวัดนครศรีธรรมรำช ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 200,000 งบปกติ 1 โครงกำร 199,925 199,925

ต ำบลหลู่อง อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

37 โครงกำรศึกษำกำรใช้น  ำของพชืในแปลงทดสอบสำธิต ต ำบลหลู่อง ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 1,000,000 งบปกติ 1 แหง่ 993,296 993,296

อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

38 โครงกำรศึกษำกำรปลูกข้ำวในพื นที่ดินเค็ม ต ำบลหลู่อง อ ำเภอปำกพนัง ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 1,000,000 งบปกติ 1 แหง่ 943,807 929,295

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

39 โครงกำรศึกษำกำรเจริญเติบโตของพชืในแปลงทดสอบสำธิต ต ำบลหลู่อง ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 2,000,000 งบปกติ 1 โครงกำร 1,986,734 1,986,734

อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

40 โครงกำรศึกษำกำรเปล่ียนแปลงคุณภำพน  ำในแปลงทดสอบสำธิต ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 500,000 งบปกติ 1 โครงกำร 499,994 499,994

ต ำบลหลู่อง อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

41 โครงกำรอบรมอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ ต ำบลหลู่อง อ ำเภอปำกพนัง ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 500,000 งบปกติ 1 โครงกำร 499,808 499,808

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

42 ค่ำดูแลรักษำแปลงสำธิตกำรเรียนรู้ ต ำบลหลู่อง อ ำเภอปำกพนัง ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 150,000 งบปกติ 1 งำน 100 149,999

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

21,650,000 20,612,933

43 โครงกำรฝึกอบรมช่ำงกรีดยำง กำรยำงแหง่ประเทศไทย 2 นำงหลง ชะอวด 73,600 งบปกติ 30 คน 82,931

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 11 กำระเกด เชียรใหญ่ 73,600 งบปกติ 30 คน 73,600

2 ท่ำประจะ ชะอวด 73,600 งบปกติ 30 คน 73,600

2 เขำพงัไกร หวัไทร 73,600 งบปกติ 30 คน 73,600

3 บำ้นชะอวด ชะอวด 73,600 งบปกติ 30 คน 73,600

368,000 165 320,299

44 ฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพฒันำกำร 2 ควนพงั ร่อนพบิูลย์ 5,000 งบปกติ 50 คน 50 5,000

ปศุสัตว์ที่ 8 5 ท่ำไร่ เมือง 5,000 งบปกติ 50 คน 50 5,000

12 กำระเกด เชียรใหญ่ 5,000 งบปกติ 50 คน 50 5,000

1 ควนหนองหงษ์ ชะอวด 5,000 งบปกติ 50 คน 50 5,000

4 ควนหนองคว้ำ จุฬำภรณ์ 5,000 งบปกติ 50 คน 50 5,000

45 สำธิตกำรเลี ยงแพะ/ผลิตลูก ศูนย์วิจัยและพฒันำกำร 265,600 งบปกติ 40/80 ตัว/ตัว 36/20 255,489

ปศุสัตว์ที่ 8

290,600 280,489

46 ถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีกำรประมง ศูนย์พฒันำประมง ท่ำพญำ ปำกพนัง 3,341,400 งบปกติ 4 แหง่ 13,230,000 3,354,756

1) บริหำรระบบชลประทำนน  ำเค็มเพื่อกำรเพำะเลี ยงกุ้งทะเล พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ ขนำบนำก

เกำะเพชร หวัไทร

หน้ำสตน

ศูนย์วิจัยและพฒันำกำรปศุสัตว์ที่ 8



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

2) โครงกำรฟื้นฟทูรัพยำกรประมงในอ่ำวปำกพนัง แหลมตะลุมพกุ ปำกพนัง 12000000 ตัว

ปำกพนังฝ่ัง

ตะวันออก

47 ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง ศูนย์พฒันำประมง ท่ำพญำ ปำกพนัง 477,600 งบปกติ 200 ฟำร์ม 205 477,132

1) ตรวจประเมินฟำร์มและรับรองมำตรฐำน/โรงเพำะฟกั พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ ขนำบนำก

แหลมตะลุมพุก

2) ตรวจคุณภำพวัตถุดิบสัตว์น  ำจำกแหล่งเพำะเลี ยง/สำรตกค้ำง/โรค/ เกำะเพชร หวัไทร 822 ตัวอย่ำง 863

ปัจจัยและตรวจรับรองสำรตกค้ำง หน้ำสตน

48 ผลิตพนัธ์ุสัตว์น  ำ (ปลำกะพงขำว-กุ้งแชบ๊วย) ศูนย์พฒันำประมง ขนำบนำก ปำกพนัง 720,900 งบปกติ 5,520,000 ตัว 6,015,000 720,882

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ แหลมตะลุมพุก

ท่ำพญำ

เกำะเพชร หวัไทร

หน้ำสตน

4,539,900 4,552,770

49 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ส ำนักงำนประมง บำงจำก เมือง 365,300 งบปกติ 200 รำย 200 363,424

1) คัดเลือกเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมรำช บำงพระ ปำกพนัง

2) อบรมควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำและควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง เชียรใหญ่ เชียรใหญ่

3) ติดตำมและส่งเสริม ไสหมำก

ควนชะลิก หวัไทร

ขอนหำด ชะอวด

ควนพงั ร่อนพบิูลย์

365,300 363,424

50 ส่งเสริมกำรเลี ยงแพะสนับสนุนเวชภัณฑ์ ส ำนักงำนปศุสัตว์ งบปกติ

1) ส่งเสริมกำรเลี ยงสัตว์ปีก (หคึวำมรู้) จังหวัดสงขลำ 1-6 บ้ำนขำว ระโนด 17,300 30 รำย 17,300

2) ส่งเสริมกำรเลี ยงแพะ 1-5 คลองแดน ระโนด 10/22 ตัว

3) สนับสนุนเวชภัณฑ์ บ้ำนขำว ระโนด 10/22 ตัว

17,300 17,300

51 ผลิตและกระจำยเมล็ดพนัธ์ุข้ำว 3 บ้ำนขำว ระโนด 6,375,000 งบอื่นๆ 240,000 กิโลกรัม 6,375,000

กิจกรรมจัดท ำแปลงขยำยพนัธ์ข้ำว /จ ำหน่ำย 5 บ้ำนขำว ระโนด 185000 กิโลกรัม



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

6,375,000 425,000 กิโลกรัม 6,375,000

52 ส่งเสริมกำรเลี ยงสัตว์น  ำ ส ำนักงำนประมง บ้ำนขำว ระโนด 14,000 งบปกติ 10 รำย 14,000

1) โครงกำรส่งเสริมกำรเลี ยงปลำกินพชืในบ่อดินในบ่อดิน จังหวัดสงขลำ คลองแดน ระโนด 10 รำย

14,000 14,000

53 อบรมเกษตรกรโรงเรียนเกษตรกร ส ำนักงำนเกษตร บ้ำนขำว ระโนด 84,000 งบปกติ 60 รำย 84,000

จังหวัดสงขลำ คลองแดน ระโนด 56,000 40 รำย 56,000

140,000 140,000

54 สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส ำนักงำนเกษตร งบปกติ

1) อบรมเกษตรกรด้ำนกำรเกษตรตำมกระบวนกำรโรงเรียนเกษตรกร(ต่อเนื่อง) จังหวัดสงขลำ 68,000 100 รำย 68,000

    - โรงเรียนเกษตรกรข้ำว 3,5 40 รำย

    - โรงเรียนเกษตรกรผัก 4,3 40 รำย

    - โรงเรียนเกษตรกรปำล์มน  ำมัน 6 20 รำย

2) ส่งเสริมกำรก ำจัดศัตรูพชืแบบผสมผสำน

    - สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของจังหวัด 15,000 5 โรงเรียน 15,000

3) โครงกำรโรงเรียนเกษตรกร 3,4,6 20,000 60 รำย 20,000

103,000 103,000

55 โครงกำรพฒันำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์หม่อนไหม หลู่อง ปำกพนัง 25,000 งบปกติ 4 ครั ง 25,000

    - สนับสนุนวัสดุบ ำรุงแปลงหม่อนผลสด เฉลิมพระเกียรติชุมพรฯ

25,000 25,000

56 ส่งเสริมอำชีพตำมแนวเศรษฐกิจพอเพยีงแก่ชุมชน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 1-5 ไสหมำก เชียรใหญ่ 100,000 งบปกติ 100 คน 100,000

กิจกรรมที่ 1 จัดท ำโครงกำร ศึกษำควำมต้องกำรกำรพฒันำส่งเสริมอำชีพ นครศรีธรรมรำช

พื นท่ีลุ่มน  ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรบันทึกข้อตกลง  

ควำมร่วมมือระหว่ำงคณะกับอบต.ไสหมำก

กิจกรรมที่ 3 ประสำนงำนฯ/ประชำสัมพนัธ์กำรจัดโครงกำร

กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมสถำนที/่ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนเร่ิมงำน



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

กิจกรรมที่ 5 ด ำเนินโครงกำร

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผล/สรุปโครงกำร

100,000 100,000

57 ศึกษำแนวทำงกำรพฒันำพื นทีลุ่่มน  ำปำกพนัง มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ชุมชน หลู่อง ปำกพนัง 100,000 งบปกติ 95 คน 95 คน 100,000

ชุมชนหอยรำก นครศรีธรรมรำช หอยรำก

 1.ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร

2.ประชุมวำงแผนเพือ่ปรับปรุงและพฒันำโดยกำรร่วมกนัออกแบบ

และตกแต่งศูนย์กำรเรียนรู้เพิม่เติม 

100,000 100,000

58 กำรพฒันำศักยภำพของกำรตลำดตำมแนวเศรษฐกจิพอเพยีง มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 1 ขอนหำด ชะอวด 100000 100,000

นครศรีธรรมรำช

100000 100,000

59 โครงกำรพฒันำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์

1) ด ำเนินงำนแปลงทดสอบ สำธิตกำรปลูกหม่อนกินผล (Mulbery) จังหวัดนครศรีธรรมรำช 15,000 2.5 ไร่ 15,000

ในพื นที่หวังำนโครงกำรพฒันำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

15,000 15,000

39,357,440 37,956,555
60 โครงกำรส่งเสริมปลูกพชืเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1-5 บ้ำนตูล ชะอวด 10,000                งบท้องถิ่น 1 ครั ง/ปี

ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพยีง บ้ำนตูล

10,000          

61 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพใหก้ับกลุ่มสตรี,เยำวชน,เกษตรกร องค์กำรบริหำร 1-8 บ้ำนเพงิ ปำกพนัง 100,000 งบท้องถิ่น 50 คน 100,000

กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ฯลฯ เช่น ส่วนต ำบลบ้ำนเพงิ

1) กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร

2) กำรเลี ยงปลำน  ำจืด

3) กำรเพิ่มผลผลิตข้ำว

4) กำรส่งเสริมและพฒันำพชืผัก

5) กำรส่งเสริมและกำรปลูกพชืสมุนไพร

6) กำรเพำะเหด็ฟำงในตะกร้ำ

7) กำรท ำดอกไม้จัน



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

8) กำรสำนตะกร้ำพลำสติก

9) กำรส่งเสริมและกำรพฒันำกำรเลี ยงวัว ไก่

100,000 100,000

62 โครงกำรส่งเสริมพฒันำอำชีพตำมแนวทำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 7 นำพรุ พระพรหม 428,750 งบท้องถิ่น 1 428,750

เศรษฐกิจพอเพยีง นำพรุ

428,750 428,750

63 โครงกำรขับเคล่ือนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1-9 บำงศำลำ ปำกพนัง 17,950 งบท้องถิ่น 80 คน

บำงศำลำ 1-4 บำงตะพง

17,950

64 ธนำคำรมูลสัตว์ เทศบำลต ำบลดอนตรอ 1-5 ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ 30,000 งบท้องถิ่น 5 หมู่บ้ำน

30,000

65 โครงกำรอัดฟำงข้ำว เทศบำลต ำบลดอนตรอ 1-5 ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ 50,000 งบท้องถิ่น 5 หมู่บ้ำน

50,000

636,700        528,750
66 โครงกำรพฒันำกลุ่มเกษตรกรแปรรูปข้ำว ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด เมือง 12,034,000 งบพัฒนำจงัหวัด 12,034,000

เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ นครศรีธรรมรำช ปำกพนัง

หวัไทร

ชะอวด

เชียรใหญ่

เฉลิมพระเกียรติ

67 โครงกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกป่ำสู่กำรพฒันำที่ย่ังยืน ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ปำกพนัง 4,500,000 งบพัฒนำจงัหวัด 4,500,000

นครศรีธรรมรำช 16,534,000 16,534,000

68 โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด

1) กำรจัดเวทีชุมชน นครศรีธรรมรำช 40,000 งบปกติ 400 รำย 40,000

แหลม หวัไทร 100 รำย



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

ป่ำระก ำ ปำกพนัง 100 รำย

ท่ำเรือ เมือง 100 รำย

ไสหมำก เชียรใหญ่ 100 รำย

2) อบรมถ่ำยทอดควำมรู้กำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้ำว 80,000 งบปกติ 80 รำย 80,000

และกำรบริหำรศัตรูพชื แหลม หวัไทร

ป่ำระก ำ ปำกพนัง

ท่ำเรือ เมือง

ไสหมำก เชียรใหญ่

3) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมของศูนย์ 80000 งบปกติ 4 ศจช. 80,000

จัดกำรศัตรูพชืชุมชน (ศจช.) แหลม หวัไทร

ป่ำระก ำ ปำกพนัง

ท่ำเรือ เมือง

ไสหมำก เชียรใหญ่

69 โครงกำรธนำคำรเมล็ดพนัธ์ุข้ำวชุมชน ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 10000 งบปกติ 2 จุด 10,000

นครศรีธรรมรำช ท่ำประจะ ชะอวด

สำมต ำบล จุฬำภรณ์

70 โครงกำรย่อยที่ 2 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของศูนย์ข้ำวชุมชน ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด

1) กำรจัดเวทีชุมชน นครศรีธรรมรำช 9 เชียรเขำ เฉลิมพระเกียรติ 22,500                งบปกติ 3 ศูนย์ 22,500

10 ช้ำงซ้ำย พระพรหม

9 ท้องล ำเจียก เชียรใหญ่

2) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อใหช้ำวนำ 9 เชียรเขำ เฉลิมพระเกียรติ 27000 งบปกติ 3 ศูนย์ 27,000

ผู้จัดท ำแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 10 ช้ำงซ้ำย พระพรหม

9 ท้องล ำเจียก เชียรใหญ่

ป่ำระก ำ ปำกพนัง

ท่ำเรือ เมือง

ไสหมำก เชียรใหญ่

71 โครงกำรธนำคำรเมล็ดพนัธ์ุข้ำวชุมชน ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 10,000 งบปกติ 2 จุด 10,000

นครศรีธรรมรำช ท่ำประจะ ชะอวด

สำมต ำบล จุฬำภรณ์



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

72 โครงกำรย่อยที่ 2 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของศูนย์ข้ำวชุมชน ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด

1) กำรจัดเวทีชุมชน นครศรีธรรมรำช 9 เชียรเขำ เฉลิมพระเกียรติ 22,500 งบปกติ 3 ศูนย์ 22,500

10 ช้ำงซ้ำย พระพรหม

9 ทอ้งล ำเจียก เชียรใหญ่

2) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อใหช้ำวนำ 9 เชียรเขำ เฉลิมพระเกียรติ 27,000 งบปกติ 3 ศูนย์ 27,000

ผู้จัดท ำแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 10 ช้ำงซ้ำย พระพรหม

9 ทอ้งล ำเจียก เชียรใหญ่

33,387,000 33,387,000

73 โครงกำรพฒันำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส ำนักงำนเกษตร 300,000 งบปกติ 40 รำย 300,000

1) ส่งเสริมกำรพฒันำอำชีพด้ำนกำรเกษตร และสหกรณ์จังหวัด 1-6 บ้ำนขำว

สงขลำ 1-5 คลองแดน

  (1) จัดเวทีประชำคม/จัดท ำแผนควำมต้องกำร งบปกติ 2 ครั ง 2 ครั ง 

  (2) สนับสนุนองค์ควำมรู้ งบปกติ 1 โครงกำร 1 โครงกำร 

  (3) สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต งบปกติ 30 รำย 30 รำย

  (4) ฝึกอบรมและศึกษำดูงำน งบปกติ 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม

  (5) ส่งเสริมกำรเลี ยงปลำกินพชืในบ่อดิน งบปกติ 10 รำย 10 รำย

300,000 300,000

74 ส่งเสริมกำรป้องกันและก ำจัดศัตรูพชืแบบผสมผสำน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี 40,000 งบปกติ 40,000

กำรเกษตร

ด้ำนอำรักขำพชื

40,000 40,000

75 โครงกำรฝึกอบรมสร้ำงอำชีพเสริมใหแ้ก่เกษตรกร องค์กำรบริหำร จุฬำภรณ์               800,000 งบปกติ 6 รุ่น 6 รุ่น 800,000

ชำวสวนยำงพำรำ ส่วนจังหวัด

    - หลักสูตรกำรเลี ยงไก่พื นเมืองสำยพนัธ์ุศรีวิชัย นครศรีธรรมรำช

76 โครงกำรส่งเสริมอำชีพและแก้ไขปัญหำด้ำนอำชีพ องค์กำรบริหำร ท่ำซัก เมือง               500,000 งบปกติ 498,400

ด้ำนกำรประมงในพื นที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช ส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมรำช



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

77 โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรผลิตและแปรรูป องค์กำรบริหำร

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมรำช ส่วนจังหวัด               400,000 งบปกติ 400,000

นครศรีธรรมรำช

          1,700,000 1,698,400

78 สนับสนุนโครงกำรพฒันำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น  ำ) ศูนย์พฒันำประมง ชะอวด 760,200 งบปกติ 5,000,000 พนัตัว 5,012,199 646,426

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ เชียรใหญ่

ปำกพนัง

760,200 5,212,199 760,191

75,544,640                                                       74,142,146 36,187,200    36,185,591
76,181,340        74,670,896

1 กำรฝึกอำชีพเพื่อส่งเสริมรำยได้ ส ำนักงำน กศน. หนิตก ร่อนพบิูลย์

1) หลักสูตร กำรท ำดอกไม้จันทร์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ควนพงั ร่อนพบิูลย์ 12,000 งบปกติ 60 คน 12,000 

ควนเกย ร่อนพบิูลย์

เสำธง ร่อนพบิูลย์

ควนชุม ร่อนพบิูลย์

ร่อนพบิูลย์ ร่อนพบิูลย์

เขำแก้ว  ลำนสกำ 20,000 110 คน 20,000                  

ทุ่งโพธ์ิ  จุฬำภรณ์ 2,000 30 คน 2,000                    

นำหมอบุญ  จุฬำภรณ์ 3,000 45 คน 3,000                    

สำมต ำบล  จุฬำภรณ์ 2,000 30 คน 2,000                    

ควนหนองคว้ำ  จุฬำภรณ์ 2,000 30 คน 2,000                    

บ้ำนชะอวด  จุฬำภรณ์ 2,000 30 คน 2,000                    

บ้ำนควนมุด  จุฬำภรณ์ 2,000 30 คน 2,000                    

เกำะขันธ์  ชะอวด 17,200 120 คน 17,200                  

เขำพระทอง ชะอวด 12,040 84 คน 12,040                  

ขอนหำด ชะอวด 15,480 108 คน 15,480                  

ควนหนองหงษ์ ชะอวด 10,320 72 คน 10,320                  

เคร็ง ชะอวด 17,200 120 คน 17,200                  

ชะอวด ชะอวด 17,200 120 คน 17,200                  

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

ท่ำประจะ ชะอวด 13,760 96 คน 13,760                  

ท่ำเสม็ด ชะอวด 13,760 96 คน 13,760                  

นำงหลง ชะอวด 6,000 60 คน 6,000                    

บ้ำนตูล ชะอวด 10,320 72 คน 10,320                  

วังอ่ำง ชะอวด 15,480 108 คน 15,480                  

แหลมตะลุมพกุ ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

บ้ำนเพงิ ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

หลู่อง ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

บำงศำลำ ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

คลองกระบือ ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

คลองน้อย ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

บำงพระ ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

ปำกพนัง (ตก) ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

ขนำบนำก ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

ปำกแพรก ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

บ้ำนใหม่ ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

ท่ำพญำ ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

เกำะทวด ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

ปำกพนัง(ตอ) ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

บำงตะพง ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

ชะเมำ ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

ป่ำระก ำ ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

ปำกพนัง ปำกพนัง 4,000 40 คน 4,000                    

นำสำร พระพรหม 15,000 80 คน 15,000                  

280,760 280,760              

2) หลักสูตร กำรท ำสบู่ฟกัข้ำว เกำะเพชร หวัไทร 1,360 งบปกติ 12 คน 1,360                    

ท่ำซอม หวัไทร 1,360 12 คน 1,360                    

2,720 2,720                    

3 โครงกำรพฒันำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง ฯ สนง.กำรปฏิรูปที่ดิน

1) กิจกรรมสัมมนำและฝึกอบรม จังหวัดนครศรีธรรมรำช



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

    1.1) หลักสูตร กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น คล้ำ 5,6 วังอ่ำง ชะอวด 20,400 งบปกติ 15 รำย 20,400                  

5 ท่ำเสม็ด ชะอวด

8 เขำพระบำท ชะอวด

20,400 20,400                

4 ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน ช่ำงพื นฐำน กศน.ป่ำพยอม 2,7 ลำนข่อย ป่ำพยอม 12,000 งบปกติ 20 คน 10 12,000                  

12,000 12,000                

5 โครงกำรอบรมอำชีพอนุรักษ์ศิลปหตัถกรรมพื นบ้ำน องค์กำรบริหำร 1-9 บำงนบ หวัไทร 25,000 งบท้องถิ่น 50 คน

ส่วนต ำบลบำงนบ

25,000 25,000                

340,880 340,880            

1 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง ส ำนักงำน กศน. ไสหมำก เชียรใหญ่ 28,000 งบปกติ 80 คน 28,000 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช บ้ำนกลำง

กำระเกด

ท่ำขนำน

บ้ำนเนิน

เขำแก้ว ลำนสกำ 5,130 20 คน 5,130 

ลำนสกำ ลำนสกำ 5,130 20 คน 5,130 

ท่ำดี ลำนสกำ 5,130 20 คน 5,130 

ก ำโลน ลำนสกำ 5,130 20 คน 5,130 

ขุนทะเล ลำนสกำ 5,130 20 คน 5,130 

ทุ่งโพธ์ิ จุฬำภรณ์ 16,800 48 คน 16,800 

2 เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ส ำนักงำน กศน. แม่เจ้ำอยู่หวั เชียรใหญ่ 70,000 งบปกติ 200 คน 70,000 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ท้องล ำเจียก เชียรใหญ่

เชยีรใหญ่เสือหงึ เชียรใหญ่

เขำพระบำท เชียรใหญ่

3 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้บัญชีครัวเรือน ส ำนักงำน กศน. ในเมือง เมือง 42,000 งบปกติ 240 คน 42,000 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช เกำะขันธ์ ชะอวด 2,780 8 คน 2,780 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพและการด ารงชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพและการด ารงชีวิต



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

เขำพระทอง ชะอวด 2,780 8 คน 2,780 

ขอนหำด ชะอวด 2,780 8 คน 2,780 

ควนหนองหงส์ ชะอวด 2,780 8 คน 2,780 

เคร็ง ชะอวด 2,780 8 คน 2,780 

ชะอวด ชะอวด 2,780 8 คน 2,780 

ท่ำประจะ ชะอวด 2,780 8 คน 2,780 

เกำะขันธ์ ชะอวด 2,780 8 คน 2,780 

204,690 204,690              

4 โครงกำรสอนแนะ/อบรมกำรจัดท ำบัญชีรับ-จ่ำยในครัวเรือน/ ส ำนักงำนตรวจบัญชี 1,2,3,4,5,8 ลำนข่อย  ป่ำพยอม 26,410 งบปกติ 43 คน 43 26,410                  

บัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ พร้อมก ำกับแนะน ำติดตำมกำรจัดท ำบัญชี พทัลุง 2,3,4,5,6,7 แหลมโตนด  ควนขนุน 58 คน 58

ก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 1,2,3,4,5,8 ลำนข่อย  ป่ำพยอม 1,720 งบปกติ 43 คน 43 1,720                    

2,3,4,5,6,7 แหลมโตนด  ควนขนุน 2,320 58 คน 58 2,320                    

ติดตำมจัดท ำบัญชี 1,2,3,4,5,8 ลำนข่อย ป่ำพยอม 1,720 งบปกติ 43 คน 43 1,720                    

2,3,4,5,6,7 แหลมโตนด  ควนขนุน 2,320 58 คน 58 2,320                    

34,490 34,490                

7 แนะน ำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตำมที่ก ำหนดไว้ในกรอบของกำร ส ำนักงำนสหกรณ์

ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำก จังหวัดนครศรีธรรมรำช

พระรำชด ำริใหบ้รรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยและตัวชี วัด

1) กลุ่มเกษตรกรโรงสีข้ำวชุมชนต ำบลป่ำระก ำ 3 ป่ำระก ำ ปำกพนัง 26,400 งบปกติ 1 แหง่ 10 24,954                  

2) เข้ำร่วมส่งเสริมแนะน ำโดยกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ 20 ครั ง

8 แนะน ำส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำร อุดมกำรณ์ วิธีกำรสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์

ในพื นที่โครงกำรฯ และส่งเสริมใหเ้กิดกำรรวมกลุ่มและน ำรูปแบบ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ของสหกรณ์ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มใหบ้รรลุวัตถุประสงค์

เป้ำหมำยและตัวชี วัด

1) กลุ่มอำชีพผู้จัดตั งโรงเรียนชำวนำลุ่มน  ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำก 1 เสือหงึ เชียรใหญ่ 26,400 งบปกติ 1 แหง่ 18 26,400                  

พระรำชด ำริ

2) เข้ำร่วมส่งเสริมแนะน ำโดยกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ 20 ครั ง

 

9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรมสมำชิก จัดเวทีชำวบ้ำน/ ส ำนักงำนสหกรณ์ 20,000 งบปกติ 2 ครั ง 2 20,000                  



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้น ำชุมชน เกษตรกรในพื นที่โครงกำร

จัดท ำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์กำรพฒันำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/

กำรท ำกิจกรรมกลุ่มโดยใช้รูปแบบกำรสหกรณ์พร้อมทั งน ำโครงกำร

ตำมแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อพฒันำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/

กำรท ำกิจกรรมกลุ่มในพื นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ดังนี 

1) กลุ่มอำชีพผู้จัดตั งโรงเรียนชำวนำลุ่มน  ำปำกพนัง 10,000 1/30 ครั ง/คน 1/30 10,000                  

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

2) กลุ่มเกษตรกรโรงสีข้ำวชุมชนต ำบลป่ำระก ำ 10,000 1/30 ครั ง/คน 1/30 10,000                  

10 โครงกำรข้ำวครบวงจรในสถำบันเกษตรกรในพื นที่ ส ำนักงำนสหกรณ์

1) กิจกรรมลดต้นทุนกำรเกี่ยวข้ำว (งบประมำณสหกรณ์) จังหวัดนครศรีธรรมรำช 200,000 งบสหกรณ์ 2,000 ไร่ 584.5 200,000                

    1.1) สกก.เชียรใหญ่ จ ำกัด 1 ท้องล ำเจียก เชียรใหญ่ สกก.เชียรใหญ่

เฉลิมพระเกียรติ

ปำกพนัง

2) กิจกรรมรวบรวมข้ำวเปลือก 16,700 งบปกติ 15,000 ตัน 5,409.00 16,700                  

    1.1) สหกรณ์กำรเกษตรเชียรใหญ่ จ ำกัด 1 ท้องล ำเจียก เชียรใหญ่ งบปกติ 10,000 ตัน 3,372.00

    1.2) สหกรณ์กำรเกษตรหวัไทร จ ำกัด 10 หวัไทร หวัไทร 5,000 ตัน 2,037.00

11 โครงกำรสนับสนุนสหกรณ์ประมงรวบรวมและแปรรูปผลผลิตด้ำนเกษตร ส ำนักงำนสหกรณ์

ของสมำชิก จังหวัดนครศรีธรรมรำช

สนับสนุนงบประมำณจัดสร้ำงคลังเก็บสินค้ำเพื่อรวบรวม แปรรูป 9 ท่ำพยำ ปำกพนัง 2,000,000 งบปกติ 1 หลัง 1 หลัง 2,000,000             

สินค้ำประมง (กุ้งขำว)

2,309,500 2,308,054           

12 งำนสอนแนะน ำ/อบรมกำรจัดท ำบัญชีรับ-จ่ำยในครัวเรือน/ต้นทุนอำชีพ ส ำนักงำนตรวจบัญชี งบปกติ

1) สอนแนะกำรจัดท ำบัญชี สหกรณ์สงขลำ

    1.1 กลุ่มที่ 1 จัดท ำบัญชีได้ บ้ำนขำว ระโนด

        - กิจกรรมสอนแนะน ำบัญชีรับ-จ่ำยในครัวเรือน/ คลองแดน ระโนด 12,600 60 คน 60 12,600                  

ต้นทุนอำชีพ

        - กิจกรรมก ำกับแนะน ำกำรจัดท ำบัญชี 2,400 60 คน 60 2,400                    

        - กิจกรรมติดตำมกำรจัดท ำบัญชี 2,400 60 คน 0 2,400                    



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

    1.2 กลุ่มที่ 2 ท ำบัญชีได้ บ้ำนขำว ระโนด 2,520 12 คน 12 2,520                    

        - กิจกรรมสอนแนะน ำกำรวิเครำะหบ์ัญชีต้นทุนอำชีพ คลองแดน ระโนด 480 12 คน 480                       

กิจกรรมติดตำมกำรจัดท ำบัญชี

20,400 20,400                

13 เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันในอำชีพและกำรด ำรงชีวิต ส ำนักงำนสหกรณ์ บ้ำนขำว ระโนด 11,860 งบปกติ 2 หมู่บ้ำน 11,860                  

1) โครงกำรอบรมผู้น ำภำคประชำชน จังหวัดสงขลำ คลองแดน ระโนด

2) โครงกำรประชุมกลุ่มสมำชิก

11,860 11,860                  

14 โครงกำรพฒันำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส ำนักงำนอุตสำหกรรม 261,500 งบปกติ 261,500                

1) กลุ่มสตรีสหกรณ์จัดสำนย่ำนลิเภำบ้ำนนำเคียน จังหวัดนครศรีธรรมรำช 7 นำเคียน เมือง 70 รำย

2) วิสำหกิจชุมชนปลำดุกร้ำ 2 รสบ้ำนท่ำเตียน 10 แหลม หวัไทร

3) เคร่ืองแกงดวงใจ 9 เกำะขันธ์ ชะอวด

4) ร้ำนนำยน้อยร้อยพนัสร้อย ในเมือง เมือง

5) กลุ่มอิมออยร้อยกระเป๋ำหนัง 3 ทำงพนู เฉลิมพระเกียรติ

6) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ประดับย่ำนลิเภำ 7 นำเคียน เมือง

7) กลุ่มแปรรูปอำหำรรำชพฤกษ์ 4 ปำกนคร เมือง

8) กลุ่มประดับมุกเมือง ในเมือง เมือง

9) กลุ่มลูกไม้ 8 ก ำโลน ลำนสกำ

10) กลุ่มจัดสำนย่ำนลิเภำ 5 ท่ำเรือ เมือง

11) วิสำหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พชืสมุนไพร ในเมือง เมือง

ว่ำนพฤกษำพฒันำกำร

12) นำงหนูพร้อย หนูวรรณ 9 โพธ์ิเสด็จ เมือง

13) วิสำหกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนในครัวเรือน 10 ขุนทะเล ลำนสกำ

14) กลุ่มอำชีพบ้ำนในไร่ 7 ลำนสกำ ลำนสกำ

15) ศูนย์หตักรรม กะลำมะพร้ำวเฉลิมพระเกียรติ 9 เชียรเขำ เฉลิมพระเกียรติ

16) กลุ่มผ้ำยกเมืองนครมะม่วงปลำยแขน 8 ท่ำงิ ว เมือง

17) นำงสำวอำภรณ์ เต็มจงแก้ว 3 ควนพงั ร่อนพบิูลย์

18) บริษัท ไอ ซี พลัส จ ำกัด 5 หนิตก ร่อนพบิูลย์ .

19) กลุ่มลูกไม้ 8 ก ำโลน ลำนสกำ

20) นำงมยุรี ชูจันทร์ 1 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

261,500 261,500              

15 กิจกรรมสอนแนะกำรจัดท ำบัญชีรับ - จ่ำยในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน ส ำนักงำนตรวจบัญชี เมือง 1,066,500 งบปกติ 50 คน 3555 1,066,500             

ประกอบอำชีพ สหกรณ์นครศรีธรรมรำช ลำนสกำ 50 คน

เชียรใหญ่ 600 คน

ชะอวด 400 คน

ปำกพนัง 600 คน

ร่อนพบิูลย์ 500 คน

หวัไทร 600 คน

พระพรหม 50 คน

จุฬำภรณ์ 105 คน

เฉลิมพระเกียรติ 600 คน

16 กิจกรรมก ำกับกำรจัดท ำบัญชี ส ำนักงำนตรวจบัญชี เมือง 142,200 งบปกติ 50 คน 3555 142,200                

สหกรณ์นครศรีธรรมรำช ลำนสกำ 50 คน

เชียรใหญ่ 600 คน

ชะอวด 400 คน

ปำกพนัง 600 คน

ร่อนพบิูลย์ 500 คน

หวัไทร 600 คน

พระพรหม 50 คน

จุฬำภรณ์ 105 คน

เฉลิมพระเกียรติ 600 คน

17 กิจกรรมติดตำม/เก็บข้อมูลกำรจัดท ำบัญชี ส ำนักงำนตรวจบัญชี เมือง 142,200 งบปกติ 50 คน 3555 142,200                

สหกรณ์นครศรีธรรมรำช ลำนสกำ 50 คน

เชียรใหญ่ 600 คน

ชะอวด 400 คน

ปำกพนัง 600 คน

ร่อนพบิูลย์ 500 คน

หวัไทร 600 คน

พระพรหม 50 คน

จุฬำภรณ์ 105 คน



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

เฉลิมพระเกียรติ 600 คน

1,350,900 1,350,900           

4,193,340 4,191,894           

18 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในกำรด ำเนินงำนตำมแนว องค์กำรบริหำรส่วน 6 ไสหมำก เชียรใหญ่ 20,000 งบท้องถิ่น 100 คน 20,000                  

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง ต ำบลไสหมำก

20,000 20,000                

19 ส่งเสริมอำชีพใหแ้ก่เกษตรกรในพื นที่แหลมโตนด เทศบำลต ำบลแหลมโตนด 1-9 แหลมโตนด ควนขนุน 50,000 งบท้องถิ่น 50 คน 50 50,000                  

50,000 50,000                

20 โครงกำรพฒันำศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 7 บำงจำก เมือง 25,000 งบท้องถิ่น 1 ศูนย์ 25,000                  

บำงจำก

25,000 25,000                

21 โครงกำรอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรเกษตรตำมหลัก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1-6 ท่ำไร่ เมือง 24,000 งบท้องถิ่น 50 คน 24,000                  

เศรษฐกิจพอเพยีง ประจ ำปี 2560 ท่ำไร่

24,000 24,000                

4,312,340 4,276,404           

1 โครงกำรพฒันำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สนง.กำรปฏิรูปที่ดิน

1) กิจกรรมสัมมนำและฝึกอบรม จังหวัดนครศรีธรรมรำช

    1.1) หลักสูตร ศึกษำดูงำนกำรสร้ำงและพฒันำเครือข่ำย วังอ่ำง ชะอวด 43,600 งบปกติ 15 รำย 0 43,600

ลุ่มน  ำปำกพนัง เขำพระทอง ชะอวด

ท่ำเสม็ด ชะอวด

เขำพระบำท เชียรใหญ่

ควนพงั  ร่อนพบิูลย์

43,600 43,600

2 โครงกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำท กศน. อ ำเภอควนขนุน 2 แหลมโตนด  ควนขนุน 30 คน 30 คน 0

3 กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง กศน. อ ำเภอควนขนุน 7 แหลมโตนด  ควนขนุน งบปกติ 30 คน 30 คน 

กศน.ป่ำพยอม 1 ลำนข่อย  ป่ำพยอม 12,800 งบปกติ 30 คน 30 คน 12,800

รวมงบประมาณกลยทุธท์ี ่1
กลยุทธ์ที่ 2   เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

4 กำรศึกษำพฒันำสังคมและชุมชน กศน.ป่ำพยอม 3,7 ลำนข่อย  ป่ำพยอม 8,000 งบปกติ 20 คน 20 คน 8,000

5 กำรศึกษำพฒันำทักษะชีวิต กศน.ป่ำพยอม 7 ลำนข่อย ป่ำพยอม 2,000 งบปกติ 25 คน 25 2,000

22,800 22,800

6 โครงกำรส่งเสริมขับเคล่ือนกลไกกำรบริหำรจัดกำรน  ำแบบมีส่วนร่วม ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 2,000,000 งบปกติ 1 โครงกำร 1,981,017 1,981,017

ต ำบลหลู่อง อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

7 กำรประสำนงำนและเตรียมชุมชน ต ำบลหลู่อง อ ำเภอปำกพนัง ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 500,000 งบปกติ 1 งำน 499,808 499,808

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

2,500,000 2,480,824

8 โครงกำรกำรพลิกฟื้นวิถีชุมชนชำวสวนยำงพำรำในสภำวะวิกฤติ สถำบันวิจัยและพฒันำ 5 นำหมอบุญ จุฬำภรณ์ 275,000 งบปกติ ชุมชน 275,000

สู่กำรพึ่งพำตนเองตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพยีง กรณีศึกษำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ต ำบลนำหมอบุญ อ ำเภอจุฬำภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

9 โครงกำรวิจัยแนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำโดยมีส่วนร่วม สถำบันวิจัยและพฒันำ 13 คลองน้อย ปำกพนัง 283,600 งบปกติ ชุมชน 283,000

ของชุมชนสู่ควำมย่ังยืน : กรณีศึกษำ ชุมชนบ้ำนแสงวิมำน มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

หมู่ที่ 13 ต ำบลคลองน้อย อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

558,600 558,000

3,125,000 3,105,224

1 โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชน ส ำนักงำนเกษตรและ 5 ช้ำงซ้ำย พระพรหม 125,000 งบปกติ 1 ศูนย์ 125,000

1) ประสำนกลุ่มเป้ำหมำย จัดท ำเวทีชุมชนเพื่อชี แจงท ำควำมเข้ำใจ สหกรณ์จังหวัด

ในกำรด ำเนินงำนฯ นครศรีธรรมรำช

2) ก ำหนดแผนฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติผ่ำนกิจกรรมสำธิต

125,000 125,000

1 จัดตั งศูนย์เรียนรู้ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส ำนักงำน กศน. 300,000 งบปกติ 6 แหง่ 300,000

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

รวมงบประมาณกลยทุธท์ี ่2

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาตัวแบบความส าเร็จ



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

2 จัดตั งศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชำติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพยีง ส ำนักงำน กศน. 50,000 งบปกติ 1 แหง่ 50,000

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

3 อบรมครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส ำนักงำน กศน. 120,000 งบปกติ 6 กลุ่ม 120,000

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

470,000 470,000

4 โครงกำรพฒันำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สนง.กำรปฏิรูปที่ดิน

2) กิจกรรมพฒันำศูนย์เรียนรู้ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 50,000 งบปกติ 7 รำย 6 50,000

    2.1) ศูนย์กำรตลำดและแปรรูปพริกไทย 4 วังอ่ำง ชะอวด 10,000 งบปกติ 1 รำย

5 ท่ำเสม็ด ชะอวด 10,000 งบปกติ 1 รำย

    2.2) ศูนย์แปรรูปสมุนไพร 6 วังอ่ำง ชะอวด 10,000 งบปกติ 1 รำย

    2.3) ศูนย์กำรเรียนรู้กำรผลิตพริกไทย 5 ท่ำเสม็ด ชะอวด 5,000 งบปกติ 1 รำย

8 เขำพระบำท ชะอวด 5,000 งบปกติ 1 รำย

    2.4) ศูนย์เรียนรู้จุลินทรีย์ท้องถิ่น 1,3 วังอ่ำง ชะอวด 10,000 งบปกติ 2 รำย

50,000 50,000

5 อบรมเกษตรกรด้ำนกำรเกษตรตำมกระบวนกำรโรงเรียนเกษตรกร ส ำนักงำนเกษตร

(โรงเรียนต่อเนื่อง) จังหวัดนครศรีธรรมรำช

1) โรงเรียนเกษตรกรข้ำว 144,000 งบปกติ 200 รำย 180 144,000

ปำกพนัง 32,000 40 รำย

หวัไทร 32,000 40 รำย

เชียรใหญ่ 32,000 40 รำย

เฉลิมพระเกียรติ 16,000 20 รำย

ชะอวด 16,000 20 รำย

เมือง 16,000 20 รำย

พระพรหม 16,000 20 รำย

2) โรงเรียนเกษตรกรผัก 36,000 งบปกติ 60 รำย 100 36,000

ร่อนพบิูลย์ 12,000 20 รำย

หวัไทร 12,000 20 รำย

ชะอวด 12,000 20 รำย

3) โรงเรียนเกษตรกรไม้ผล 24,000 งบปกติ 40 รำย 40 24,000



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

ปำกพนัง 12,000 20 รำย

ลำนสกำ 12,000 20 รำย

4) โรงเรียนเกษตรกรปำล์มน  ำมัน 36,000 งบปกติ 60 รำย 60 36,000

จุฬำภรณ์ 12,000 20 รำย

เฉลิมพระเกียรติ 12,000 20 รำย

เมือง 12,000 20 รำย

240,000 240,000

6 โครงกำรพฒันำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์วิจัยและพฒันำกำร 100,000 งบปกติ 100,000

กิจกรรมที่ 1 พฒันำระบบกำรผลิตพชืตำมแนวเศรษฐกิจพอเพยีง เกษตรพทัลุง 4 ลำนข่อย ป่ำพยอม 15 รำย

ของชุมชนต้นแบบจังหวัดพทัลุง

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรม

    - อบรมกำรผลิตพชืเศรษฐกิจ 4 ลำนข่อย ป่ำพยอม 50 รำย

100,000 100,000

7 แปลงขยำยผลโครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์วิจัยข้ำว 5,6,7 แหลมโตนด ควนขนุน 7,000 งบปกติ 30 รำย 30 รำย 7,000

พทัลุง

7,000 7,000

8 โครงกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน. อ ำเภอควนขนุน 7 แหลมโตนด ควนขนุน 30 คน 30 คน 0

9 จัดตั งศูนย์เรียนรู้ ศูนย์วิจัยและพฒันำกำร 2 ควนพงั ร่อนพบิูลย์ 10,000 งบปกติ 1 ศูนย์ 1 10,000

ปศุสัตว์ที่ 8 5 ท่ำไร่ เมือง งบปกติ 1 ศูนย์ 1 0

6 ไสหมำก เชียรใหญ่ งบปกติ 1 ศูนย์ 1 0

6 ท่ำขนำน เชียรใหญ่ งบปกติ 1 ศูนย์ 1 0

4 ควนหนองคว้ำ จุฬำภรณ์ งบปกติ 1 ศูนย์ 1 0

10,000 10,000

10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชน ศูนย์พฒันำประมง ท่ำพญำ ปำกพนัง 1 ศูนย์ 0 0

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

11 โครงกำรพฒันำศักยภำพเครือข่ำยผู้น ำเกษตรกร องค์กำรบริหำร จุฬำภรณ์ 100,000 งบปกติ 100,000

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ส่วนจังหวัด  

นครศรีธรรมรำช

100,000 100,000



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค

รับผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รับจริง (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น แนวทางแก้ไข
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

12 ปรับปรุงอำคำรลำนเอนกประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรฝึกอบรม ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 4,500,000 งบปกติ 1 หลัง 4,270,268 4,270,268

ต ำบลหลู่อง อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำอำคำรพพิธิภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติและบริเวณ ศูนย์อ ำนวยกำรและ 5 หลู่อง ปำกพนัง 1,000,000 งบปกติ 1 แหง่ 999,951 999,951

หวังำนโครงกำร ต ำบลหลู่อง อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประสำนกำรพฒันำ

พื นที่ลุ่มน  ำปำกพนังฯ

5,500,000 5,270,220

6,602,000 6,372,220รวมงบประมาณกลยทุธท์ี ่3



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย

รบัผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รบัจรงิ (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น

1 โครงการบรูณาการการด าเนินงานการพฒันาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ 1,130,500 งบปกติ 62 หน่วยงาน 62 หน่วยงาน 1,130,500 

โครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1) จดัท าแผนปฏิบติังานการพฒันาอาชีพและส่งเสริมรายได้ 9,000                  1 แผน 1 แผน 9,000                    

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

2) จดัท าแผนประกอบแม่บทการพฒันาอาชีพและส่งเสริมรายได้                 10,000 1 แผน 1 แผน 10,000                  

โครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

พ.ศ. 2560 - 2564 (ประสาน/บรูณาการร่วมกบัคณะอนุกรรมการ สวล.) 

3) จดัประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการพฒันาอาชีพและส่งเสริมรายได้                 15,000 1 คร้ัง 1 คร้ัง 15,000                  

ภายใต้โครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

4) จดันิทรรศการการเผยแพร่การด าเนินงานการพฒันาอาชีพและส่งเสริม                 59,000 3 คร้ัง 3 คร้ัง 59,000                  

รายได้และโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกีย่วข้อง 

5) ประสานงาน และเตรียมการ เพือ่รับการตรวจติดตามของผู้บริหาร                 32,955 6 คร้ัง 6 คร้ัง 32,955                  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอืน่ ๆ ภายใต้โครงการพฒันา

พืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

6) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาอาชีพ                 17,500 3 คร้ัง 3 คร้ัง 17,500                  

7) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงาน                   3,000 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3,000                    

โครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

8) ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานอืน่ๆ                   5,000 12 คร้ัง 12 คร้ัง 5,000                    

ภายใต้โครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

9) ประสานงาน ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการพฒันาอาชีพ               180,000 12 คร้ัง 12 คร้ัง 180,000                

และส่งเสริมรายได้ โครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนังอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

10) ติดตามการด าเนินงานการพฒันาอาชีพและส่งเสริมรายได้ในพืน้ที่                 15,000 48 คร้ัง 35 คร้ัง 15,000                  

โครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

๑1) ประสานการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ ทดสอบสาธิตในพืน้ที่หวังาน                   9,000 1 แหง่ 1 แหง่ 9,000                    

โครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

๑2) ประสานงานการขับเคล่ือนการด าเนินงานโรงสีข้าวชุมชน                 15,000 3 แหง่ 15,000                  

  (1) โรงสีข้าวชุมชนต าบลปา่ระก า

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม
พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

ยทุธศาสตรท์ี่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ

กลยทุธ์ที่ 1  อ านวยการและบรหิารจัดการ

พืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย

รบัผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รบัจรงิ (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

  (2) โรงสีข้าววิสาหกจิชุมชนผลิตข้าวอนิทรีย์บา้นอา่วเคียน

  (3) โรงสีข้าววิสาหกจิชุมชนข้าวครบวงจร (บา้นทะเลปงั) 

อ าเภอหวัไทร

13) จดักจิกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ ประจ าป ี2560               420,245 2 คร้ัง 420,245                

(เกษตรกร/เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบติังานโครงการพระราชด าริ) 

14) สนับสนุนการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ ในเขตพืน้ที่ลุ่มน้ า                 15,000 3 แปลง 15,000                  

ปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

15) จดักจิกรรม/นิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระเจา้อยู่หวั                 41,000 1 คร้ัง 41,000                  

มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกลู

16) อ านวยการและประสานการด าเนินงานภายใต้โครงการพฒันาพืน้ที่               243,800 62 หน่วยงาน 243,800                

ลุ่มน้ าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ป ี2560 

17) จดักจิกรรม/นิทรรศการ "เทิดพระเกยีรติ" ในงานประเพณีเดือนสิบ                 40,000 1 คร้ัง 40,000                  

ประจ าป ี2560 

           1,130,500 1,130,500            

2 การบริหารจดัการโครงการ ประสานหน่วยงานในสังกดั/นอกสังกดั ส านักงานเกษตร 1,3,4,5 บา้นขาว ระโนด

รวบรวมแผนงาน/โครงการ/รายงานแผนปฏิบติังาน ประชุมคณะท างาน และสหกรณ์จงัหวัด คลองแดน

เกบ็ข้อมูล/ชี้แจงเกษตรกร สงขลา

1) กจิกรรมพฒันาอาชีพส่งเสริมรายได้ จดัเวทีประชาคมท าแผน 300,000              งบปกติ 40 ราย 300,000                

ความต้องการสนับสนุนองค์ความรู้/เชื่อมโยงเครือข่าย

รายงานผลการปฏิบติังาน ติดตามผล/แนะน า

แกไ้ขปญัหา

2) ประเมินผลโครงการ

300,000 300,000 

3 การบริหารจดัการโครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนัง ส านักงานเกษตรและ ลานข่อย ปา่พยอม 2 ต าบล

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สหกรณ์จงัหวัดพทัลุง แหลมโตนด ควนขนุน

กจิกรรมที่ 1 บริหารจดัการโครงการ

1) ประสานหน่วยงานในสังกดัและนอกสังกดัในการจดัท า 30,000                งบปกติ 1 คร้ัง 2 30,000                  

แผน/ผลการปฏิบติังาน

2) รวบรวมแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน 1 คร้ัง



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย

รบัผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รบัจรงิ (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

3) รายงานแผนปฏิบติังาน 1 คร้ัง

4) รายงานผลการปฏิบติังาน 10 คร้ัง

5) ส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกจิและสังคมครัวเรือนเกษตรกร 1 คร้ัง

กจิกรรมที่ 2 การพฒันาอาชีพและส่งเสริมรายได้ในพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนัง 70,000                งบปกติ 2 ต าบล 2 70,000                  

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

1) ชี้แจงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ/คัดเลือกเกษตรกร 2 คร้ัง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

2) จดัท าเวทีเพือ่ท าแผนความต้องการ 2 คร้ัง

3) สรุปผลการจดัท าเวที 2 คร้ัง

4) ด าเนินการตามแผนการปฏิบติังาน 2 ต าบล

5) ติดตามผลการด าเนินงาน 10 คร้ัง

6) รายงานผลการปฏิบติังาน 10 คร้ัง

กจิกรรมที่ 3 สร้างความเข้มแข็งใหก้บัเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 200,000              2 ต าบล 200,000                

300,000              300,000               

4 สนับสนุนการด าเนินงานของเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบติังานโครงการฯ ส านักงานปศุสัตว์

 -อ านวยการ ติดตาม และประสานงาน จงัหวัดนครศรีธรรมราช 1,428,840           งบปกติ 7 คน 1,428,840             

1) ประชุมสัมมนาเจา้หน้าที่ ซักซ้อมแผนปฏิบติังาน 6,600                  งบปกติ 60 ราย 60 6,600                    

1,435,440           1,435,440            

5 ส่งเสริมการปอ้งกนัก าจดัศัตรูพชืแบบผสมผสาน ส านักงานเกษตร

1) สนับสนุนการปฏิบติังานของจงัหวัด และอ าเภอ จงัหวัดนครศรีธรรมราช 54,000                งบปกติ 18 โรง 18 54,000                  

    1.1) ระดับจงัหวัด 27,000                18 โรง

    1.2) ระดับอ าเภอ 27,000                18 โรง

ร่อนพบิลูย์ 1,500                  1 โรง

เชียรใหญ่ 3,000                  2 โรง

พระพรหม 1,500                  1 โรง

หวัไทร 4,500                  3 โรง

ปากพนัง 4,500                  3 โรง

เมือง 3,000                  2 โรง



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย

รบัผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รบัจรงิ (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

เฉลิมพระเกยีรติ 3,000                  2 โรง

ชะอวด 3,000                  2 โรง

จฬุาภรณ์ 1,500                  1 โรง

ลานสกา 1,500                  1 โรง

2)สนับสนุนการด าเนินงานกจิกรรมของศูนย์จดัการศัตรูข้าวชุมชน ส านักงานเกษตร แหลม 80,000                งบปกติ 4 ศจช. 80,000                  

จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปา่ระก า

ท่าเรือ,ไสหมาก

134,000              134,000               

6 จดัท าแผนปฏิบติังาน (Action Plan) เพือ่ก าหนดงาน ส านักงานสหกรณ์ 1 แผน 1 แผน 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินงานใหช้ัดเจนเพือ่ใช้เปน็แนวทาง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

การปฏิบติังานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ เปา้หมาย  

7 จดัประชุมคณะท างานเพือ่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารจดัการและฟืน้ฟลุู่มน้ าปากพนัง

กรมควบคุมมลพษิ                 89,000 งบปกติ 2 คร้ัง จดัประชุม 2 คร้ัง  ร่างแผนแม่บทฯ
 ผ่านความ
เหน็ชอบ

89,000                  

8 จดัประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาอาชีพ และคณะอนุกรรมการพฒันา
ส่ิงแวดล้อม โครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

กรมควบคุมมลพษิ                 30,000 งบปกติ 1 คร้ัง จดัประชุม 1 คร้ัง  ร่างแผนแม่บทฯ
 ผ่านความ
เหน็ชอบ

30,000                  

119,000              119,000               

           3,418,940 3,537,940            

1 การประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทการพฒันาอาชีพ ส านักงานเศรษฐกจิ 100,000 งบปกติ 1 เร่ือง 1 เร่ือง 109,072 

และส่งเสริมรายได้ใหแ้กร่าษฎรโครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนัง การเกษตรที่ 8

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

 - กจิกรรมติดตามประเมินผล ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ 106,800 งบปกติ 356 คน 356 คน 106,800 

ที ่๘

ส านักงานปศุสัตว์

 -สนับสนุนการด าเนินงาน และติดตามประเมินผล จงัหวัดนครศรีธรรมราช 64,080 งบปกติ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 64,080                  

รวมงบประมาณกลยทุธ์ที่ 1

กลยทุธ์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการติดตามประเมินผล

พื้นทีโ่ครงการพฒันาพื้นทีลุ่่มน้ าปากพนังฯ

10 อ าเภอ 



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจ่าย

รบัผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รบัจรงิ (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น
ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม

พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

270,880 279,952               

2 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการใหก้ลุ่มโครงการพเิศษ ส านักงานสหกรณ์ 12 คร้ัง 12 คร้ัง -                       

กองแผนงานทราบเปน็ประจ าทุกเดือน จงัหวัดนครศรีธรรมราช

3 สนับสนุนการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ศูนย์ปฏิบติัการ ศูนย์ส่งเสริมและพฒันา งบปกติ 1 ศูนย์

1) สนับสนุนการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ศูนย์ปฏิบติัการฯ อาชีพการเกษตร 32,000 4 ๑ 31,950                  

2) สนับสนุนวัสดุ อปุกรณ์การฝึกอบรมของศูนย์ปฏิบติัการ จงัหวัดนครศรีธรรมราช 25,000 1 ศูนย์ 24,997                  

57,000 56,947                 

4 โครงการจดัท าฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่เพือ่การขับเคล่ือนบรูณาการพฒันาพืน้ที่ ศูนย์อ านวยการและ 5 หลู่อง ปากพนัง 2,000,000 งบปกติ 1 โครงการ 132 ราย 1,981,016.74        

ต าบลหลู่อง อ าเภอปากพนัง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประสานการพฒันา 132 ราย 1,256 ไร่ 

พืน้ที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 1256 ไร่ 

2,000,000 1,981,017            

2,327,880 2,317,916            รวมงบประมาณกลยทุธ์ที่ 2



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจา่ย
รบัผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รบัจรงิ (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น

1 โครงการบูรณาการการด าเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ 1,130,500 งบปกติ 62 หน่วยงาน 62 หน่วยงาน 1,130,500 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
1) จดัท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ 9,000              1 แผน 1 แผน 9,000               
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
2) จดัท าแผนประกอบแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้             10,000 1 แผน 1 แผน 10,000             
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
พ.ศ. 2560 - 2564 (ประสาน/บูรณาการร่วมกบัคณะอนุกรรมการ สวล.) 
3) จดัประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้             15,000 1 คร้ัง 1 คร้ัง 15,000             
ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4) จดันิทรรศการการเผยแพร่การด าเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม             59,000 3 คร้ัง 3 คร้ัง 59,000             
รายได้และโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวข้อง 
5) ประสานงาน และเตรียมการ เพื่อรับการตรวจติดตามของผู้บริหาร             32,955 6 คร้ัง 6 คร้ัง 32,955             
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอื่น ๆ ภายใต้โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
6) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ             17,500 3 คร้ัง 3 คร้ัง 17,500             
7) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงาน               3,000 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3,000               
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
8) ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานอื่นๆ               5,000 12 คร้ัง 12 คร้ัง 5,000               
ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
9) ประสานงาน ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการพัฒนาอาชีพ           180,000 12 คร้ัง 12 คร้ัง 180,000           
และส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10) ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ในพื้นที่             15,000 48 คร้ัง 35 คร้ัง 15,000             
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
๑1) ประสานการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ ทดสอบสาธิตในพื้นที่หวังาน               9,000 1 แหง่ 1 แหง่ 9,000               
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
๑2) ประสานงานการขับเคล่ือนการด าเนินงานโรงสีข้าวชุมชน             15,000 3 แหง่ 15,000             
  (1) โรงสีข้าวชุมชนต าบลป่าระก า
  (2) โรงสีข้าววิสาหกจิชุมชนผลิตข้าวอนิทรีย์บ้านอา่วเคียน
  (3) โรงสีข้าววิสาหกจิชุมชนข้าวครบวงจร (บ้านทะเลปัง) 
อ าเภอหวัไทร

ยทุธศาสตรท์ี่ 6  เพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจดัการ
กลยทุธท์ี่ 1  อ านวยการและบรหิารจดัการ

พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 

รายงานผลการด าเนินงาน ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิพ.ศ. 2560 - 2564
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

1



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจา่ย
รบัผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รบัจรงิ (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น

รายงานผลการด าเนินงาน ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิพ.ศ. 2560 - 2564
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

13) จดักจิกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ ประจ าปี 2560           420,245 2 คร้ัง 420,245           
(เกษตรกร/เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชด าริ) 
14) สนับสนุนการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ า             15,000 3 แปลง 15,000             
ปากพนัง อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
15) จดักจิกรรม/นิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระเจา้อยู่หวั             41,000 1 คร้ัง 41,000             
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกลู
16) อ านวยการและประสานการด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่           243,800 62 หน่วยงาน 243,800           
ลุ่มน้ าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2560 
17) จดักจิกรรม/นิทรรศการ "เทิดพระเกยีรติ" ในงานประเพณีเดือนสิบ             40,000 1 คร้ัง 40,000             
ประจ าปี 2560 

       1,130,500 1,130,500        
2 การบริหารจดัการโครงการ ประสานหน่วยงานในสังกดั/นอกสังกดั ส านักงานเกษตร 1,3,4,5 บ้านขาว ระโนด

รวบรวมแผนงาน/โครงการ/รายงานแผนปฏิบัติงาน ประชุมคณะท างาน และสหกรณ์จงัหวัด คลองแดน
เกบ็ข้อมูล/ชี้แจงเกษตรกร สงขลา
1) กจิกรรมพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ จดัเวทีประชาคมท าแผน 300,000          งบปกติ 40 ราย 300,000           
ความต้องการสนับสนุนองค์ความรู้/เชื่อมโยงเครือข่าย
รายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตามผล/แนะน า
แกไ้ขปัญหา
2) ประเมินผลโครงการ

300,000 300,000 
3 การบริหารจดัการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง ส านักงานเกษตรและ ลานข่อย ป่าพยอม 2 ต าบล

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สหกรณ์จงัหวัดพัทลุง แหลมโตนด ควนขนุน
กจิกรรมที่ 1 บริหารจดัการโครงการ
1) ประสานหน่วยงานในสังกดัและนอกสังกดัในการจดัท า 30,000            งบปกติ 1 คร้ัง 2 30,000             
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
2) รวบรวมแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน 1 คร้ัง
3) รายงานแผนปฏิบัติงาน 1 คร้ัง
4) รายงานผลการปฏิบัติงาน 10 คร้ัง
5) ส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกจิและสังคมครัวเรือนเกษตรกร 1 คร้ัง

กจิกรรมที่ 2 การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง 70,000            งบปกติ 2 ต าบล 2 70,000             
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
1) ชี้แจงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ/คัดเลือกเกษตรกร 2 คร้ัง

2



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจา่ย
รบัผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รบัจรงิ (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น

รายงานผลการด าเนินงาน ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิพ.ศ. 2560 - 2564
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
2) จดัท าเวทีเพื่อท าแผนความต้องการ 2 คร้ัง
3) สรุปผลการจดัท าเวที 2 คร้ัง
4) ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 2 ต าบล
5) ติดตามผลการด าเนินงาน 10 คร้ัง
6) รายงานผลการปฏิบัติงาน 10 คร้ัง
กจิกรรมที่ 3 สร้างความเข้มแข็งใหก้บัเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 200,000          2 ต าบล 200,000           

300,000          300,000           
4 สนับสนุนการด าเนินงานของเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ส านักงานปศุสัตว์

 -อ านวยการ ติดตาม และประสานงาน จงัหวัดนครศรีธรรมราช 1,428,840       งบปกติ 7 คน 1,428,840        
1) ประชุมสัมมนาเจา้หน้าที่ ซักซ้อมแผนปฏิบัติงาน 6,600              งบปกติ 60 ราย 60 6,600               

1,435,440       1,435,440        
5 ส่งเสริมการป้องกนัก าจดัศัตรูพืชแบบผสมผสาน ส านักงานเกษตร

1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของจงัหวัด และอ าเภอ จงัหวัดนครศรีธรรมราช 54,000            งบปกติ 18 โรง 18 54,000             
    1.1) ระดับจงัหวัด 27,000            18 โรง
    1.2) ระดับอ าเภอ 27,000            18 โรง

ร่อนพิบูลย์ 1,500              1 โรง
เชียรใหญ่ 3,000              2 โรง
พระพรหม 1,500              1 โรง

หวัไทร 4,500              3 โรง
ปากพนัง 4,500              3 โรง

เมือง 3,000              2 โรง
เฉลิมพระเกยีรติ 3,000              2 โรง

ชะอวด 3,000              2 โรง
จฬุาภรณ์ 1,500              1 โรง
ลานสกา 1,500              1 โรง

2)สนับสนุนการด าเนินงานกจิกรรมของศูนย์จดัการศัตรูข้าวชุมชน ส านักงานเกษตร แหลม 80,000            งบปกติ 4 ศจช. 80,000             
จงัหวัดนครศรีธรรมราช ป่าระก า

ท่าเรือ,ไสหมาก
134,000          134,000           

3



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจา่ย
รบัผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รบัจรงิ (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น

รายงานผลการด าเนินงาน ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิพ.ศ. 2560 - 2564
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

6 จดัท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อก าหนดงาน ส านักงานสหกรณ์ 1 แผน 1 แผน 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินงานใหช้ัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทาง จงัหวัดนครศรีธรรมราช
การปฏิบัติงานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

7 จดัประชุมคณะท างานเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
จดัการและฟื้นฟูลุ่มน้ าปากพนัง

กรมควบคุมมลพิษ             89,000 งบปกติ 2 คร้ัง จดัประชุม 2 คร้ัง  ร่างแผน
แม่บทฯ 
ผ่านความ
เหน็ชอบ

89,000             

8 จดัประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ และคณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

กรมควบคุมมลพิษ             30,000 งบปกติ 1 คร้ัง จดัประชุม 1 คร้ัง  ร่างแผน
แม่บทฯ 
ผ่านความ
เหน็ชอบ

30,000             

119,000          119,000           
       3,418,940 3,537,940        

1 การประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพ ส านักงานเศรษฐกจิ 100,000 งบปกติ 1 เร่ือง 1 เร่ือง 109,072 
และส่งเสริมรายได้ใหแ้กร่าษฎรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง การเกษตรที่ 8
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

 - กจิกรรมติดตามประเมินผล ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 106,800 งบปกติ 356 คน 356 คน 106,800 
ที่ ๘

ส านักงานปศุสัตว์
 -สนับสนุนการด าเนินงาน และติดตามประเมินผล จงัหวัดนครศรีธรรมราช 64,080 งบปกติ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 64,080             

270,880 279,952           
2 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการใหก้ลุ่มโครงการพิเศษ ส านักงานสหกรณ์ 12 คร้ัง 12 คร้ัง -                   

กองแผนงานทราบเป็นประจ าทุกเดือน จงัหวัดนครศรีธรรมราช

3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา งบปกติ 1 ศูนย์
1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ อาชีพการเกษตร 32,000 4 ๑ 31,950             
2) สนับสนุนวัสดุ อปุกรณ์การฝึกอบรมของศูนย์ปฏิบัติการ จงัหวัดนครศรีธรรมราช 25,000 1 ศูนย์ 24,997             

57,000 56,947             

รวมงบประมาณกลยทุธท์ี่ 1
กลยทุธท์ี่ 2  เพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจดัการและการติดตามประเมินผล

พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ
10 อ าเภอ 

4



หน่วยงานที่ งบประมาณ แหล่ง ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผลการเบิกจา่ย
รบัผิดชอบ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ที่ได้รบัจรงิ (บาท) งบประมาณ เป้าหมาย หน่วยนับ ตามเป้าหมาย ที่เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น

รายงานผลการด าเนินงาน ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิพ.ศ. 2560 - 2564
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมายตามงบประมาณ

4 โครงการจดัท าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการขับเคล่ือนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ศูนย์อ านวยการและ 5 หลู่อง ปากพนัง 2,000,000 งบปกติ 1 โครงการ 132 ราย 1,999,999.61   
ต าบลหลู่อง อ าเภอปากพนัง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประสานการพัฒนา 132 ราย 1,256 ไร่ 

พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 1256 ไร่ 
2,000,000 2,000,000        
2,327,880 2,336,899        รวมงบประมาณกลยทุธท์ี่ 2

5



งบประมาณ แหล่ง ปัญหาอุปสรรค

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ ปริมาณงาน หน่วยนับ ( บาท ) งบประมาณ เดือนนี้ สะสม เดือนนี้ สะสม แนวทางแก้ไข

1 วารสารหนังสือพิพม์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 1-5 บ้านตูล ชะอวด 1 ครั้ง 15,000             งบท้องถิ่น 0 0 -                 -                 องค์การบริหารส่วน

ตําบลบ้านตูล

2 โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ ข้อมูลข่าวสาร 1-5 บ้านตูล ชะอวด 1 ครั้ง 5,000                งบท้องถิ่น 0 0 -                 -                 องค์การบริหารส่วน

ของราชการ พ.ศ. 2540 ตําบลบ้านตูล

20,000             0 0 -                 -                 

3 อํานวยการโครงการ

1) จ้างเจ้าหน้าที่ตามโครงการ 7 ราย 2,071,200         งบปกติ 127,600         893,200         43.12 สํานักงานปศุสัตว์

2) สนับสนุนการดําเนินงาน และติดตามประเมินผล 12 ครั้ง 86,580             งบปกติ 7,215             46,260           53.43 จังหวัดนครศรีธรรมราช

4 ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 60 ราย 6,600                งบปกติ -                 3,300             50 สํานักงานปศุสัตว์

1) ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ซักซ้อมแผนปฏิบัติงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2,164,380         134,815         942,760         43.56

5     กิจกรรม การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความต้องการ 2 หูล่อง ปากพนัง 10 คน 50,000             งบปกติ คณะมนุษย์ศาสตร์และ

และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับ สังคมศาสตร์

การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําขนมลา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีฯ

    กิจกรรม การจัดเวทีประชาคมเพื่อนําข้อมูลหลักสูตร 10 คน

ท้องถิ่น

    กิจกรรม การจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ 10 คน

การเป็นมัคคุเทศก์ภายในชุมชน

    กิจกรรม การจัดทําเอกสารแนะนําการท่องเที่ยว 100 เล่ม

ชุมชน

    กิจกรรม การสรุปผลการดําเนินงานและส่งมอบเอกสาร 10 คน

ให้กับชุมชน

50,000             

6 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 150,000           งบปกติ 4,250             4,250             2.833 สํานักงานเกษตรและสหกรณ์

รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1 : อํานวยการและบริหารจัดการ

ลําดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ดําเนินการ เป้าหมาย

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ หน่วยงานรับผิดชอบ

พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ

พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ

แผนปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



งบประมาณ แหล่ง ปัญหาอุปสรรค

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ ปริมาณงาน หน่วยนับ ( บาท ) งบประมาณ เดือนนี้ สะสม เดือนนี้ สะสม แนวทางแก้ไข

รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1 : อํานวยการและบริหารจัดการ

ลําดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ดําเนินการ เป้าหมาย

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ หน่วยงานรับผิดชอบ

กิจกรรม การบริหารจัดการโครงการฯ จังหวัดพัทลุง

1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ

บูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

2) รวบรวมแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน

3) เสนอแผนปฏิบัติการต่อ SC เพื่อทราบ   

150,000           4,250             4,250             2.83  

7 โครงการบูรณาการการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพ 1 โครงการ 50,000             งบปกติ 34,776           34,776           69.55 สํานักงานเกษตรและสหกรณ์

และส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดสงขลา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

50,000             34,776           

8 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 1,200,000         งบปกติ 181,932         264,935         22.08 สํานักงานเกษตร

1) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพ 1 เรื่อง และสหกรณ์จังหวัด

และส่งเสริมรายได้ประจําปี 2560 250 เล่ม นครศรีธรรมราช

2) จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้ 1 แผน

แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก 200 เล่ม

พระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3) ประสานงาน/บูรณาการ ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนแม่บท 1 โครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

พ.ศ. 2560 - 2564 ร่วมกับคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม

และอนุกรรมการประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ

4) จัดประชุม/สัมมนา

    - จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ 2 ครั้ง

ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ

    - จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม 1 ครั้ง
แผนปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



งบประมาณ แหล่ง ปัญหาอุปสรรค

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ ปริมาณงาน หน่วยนับ ( บาท ) งบประมาณ เดือนนี้ สะสม เดือนนี้ สะสม แนวทางแก้ไข

รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1 : อํานวยการและบริหารจัดการ

ลําดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ดําเนินการ เป้าหมาย

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ หน่วยงานรับผิดชอบ

รายได้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯภายใต้แผนแม่บท

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ ปี 2560 - 2564

5) จัดนิทรรศการเผยแพร่การดําเนินงานการพัฒนาอาชีพ 2 ครั้ง

และส่งเสริมรายได้นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าการสนอง

พระราชดําริ รวมถึงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6) ประสานงาน และเตรียมการ เพื่อรับการตรวจติดตาม 3 ครั้ง

ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอื่นๆ 

ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

7) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ 2 ครั้ง

8) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงาน 3 ครั้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ 

9) ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานอื่นๆ 12 ครั้ง

ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ

10) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่ 12 เดือน

ลุ่มน้ําปากพนังฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

11) ติดตามการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ 48 ครั้ง

ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ

12) จัดกิจกรรม/นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 2 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ บดินทรเทพยวรางกูร
แผนปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



งบประมาณ แหล่ง ปัญหาอุปสรรค

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ ปริมาณงาน หน่วยนับ ( บาท ) งบประมาณ เดือนนี้ สะสม เดือนนี้ สะสม แนวทางแก้ไข

รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1 : อํานวยการและบริหารจัดการ

ลําดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ดําเนินการ เป้าหมาย

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ หน่วยงานรับผิดชอบ

และพระบรมวงศานุวงศ์

13) ประสานงานการขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงสีข้าวชุมชน 3 แห่ง

    - โรงสีข้าวชุมชนตําบลป่าระกํา

    - โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านอ่าวเคียน

    - โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนข้าวครบวงจร (บ้านทะเลปัง)

14) ขยายผล งานทดสอบสาธิตสู่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ํา 4 แปลง

ปากพนังเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพด้านเกษตร

15) จัดกิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

    - กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ 3 ครั้ง

ผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดําริ

    - สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย 1 ครั้ง

มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์

    - สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสินค้าเกษตร 2 ครั้ง

    - สนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2 ครั้ง

16) สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป 1 ผลิตภัณฑ์

    - กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ชนิด (ข้าวไข่มดริ้น)

17) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 Application

(พัฒนา Application)

แผนปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



งบประมาณ แหล่ง ปัญหาอุปสรรค

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ ปริมาณงาน หน่วยนับ ( บาท ) งบประมาณ เดือนนี้ สะสม เดือนนี้ สะสม แนวทางแก้ไข

รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1 : อํานวยการและบริหารจัดการ

ลําดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ดําเนินการ เป้าหมาย

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ หน่วยงานรับผิดชอบ

18) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในลุ่มน้ําปากพนัง 1 งาน

    - สื่อแผ่นพับ สปอตวิทยุ โฆษณา สื่อสังคมออนไลน์

19) สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 2 กลุ่ม

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด

         1,200,000 181,932     712,775     59.4 
    3,634,380 1,694,561    รวมงบประมาณทั้งหมด

แผนปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



งบประมาณ แหล่ง ปัญหาอุปสรรค

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ ปริมาณงาน หน่วยนับ ( บาท ) งบประมาณ เดือนนี้ สะสม เดือนนี้ สะสม แนวทางแก้ไข

1 กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการ เมือง 286 ราย 57,200 งบปกติ 0 0 - 0 สํานักงานตรวจบัญชี

พระพรหม สหกรณ์ที่ 8

ลานสกา

จุฬาภรณ์

ร่อนพิบูลย์

ชะอวด

เฉลิมพระเกียรติ

ปากพนัง

ดชียรใหญ่

หัวไทร

57,200

2 กิจกรรมสอนแนะการจัดทําบัญชี รับ-จ่าย สํานักงานตรวจบัญชี

ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สหกรณ์นครศรีธรรมราช

1) กลุ่มที่ 1 จัดทําบัญชีไม่ได้

    - กิจกรรมติดตาม/เก็บข้อมูลการจัดทําบัญชี  เมือง 60 คน 90,400 งบปกติ 0 0 -                90,400.00     

 ลานสกา 50 คน

เชียรใหญ่ 180 คน

ชะอวด 350 คน

ปากพนัง 340 คน

ร่อนพิบูลย์ 380 คน

หัวไทร 360 คน

พระพรหม 210 คน

จุฬาภรณ์ 30 คน

เฉลิมพระเกียรติ 300 คน

2) กลุ่มที่ 2 จัดทําบัญชีได้

    - กิจกรรมติดตาม/เก็บข้อมูลการจัดทําบัญชี เมือง 10 คน 24,000 งบปกติ 24000

รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

ลําดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ดําเนินการ เป้าหมาย

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



งบประมาณ แหล่ง ปัญหาอุปสรรค

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ ปริมาณงาน หน่วยนับ ( บาท ) งบประมาณ เดือนนี้ สะสม เดือนนี้ สะสม แนวทางแก้ไข

รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

ลําดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ดําเนินการ เป้าหมาย

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ หน่วยงานรับผิดชอบ

ลานสกา 12 คน

เชียรใหญ่ 30 คน

ชะอวด 70 คน

ปากพนัง 80 คน

ร่อนพิบูลย์ 90 คน

หัวไทร 110 คน

พระพรหม 60 คน

จุฬาภรณ์ 30 คน

เฉลิมพระเกียรติ 108 คน

114,400 114,400.00   

3 การประเมินผลโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา 1 เรื่อง 100,000 งบปกติ สํานักงานเศรษฐกิจ

อาชีพและส่งเสริมรายได้โครงการพัฒนา การเกษตรที่ 8

พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ

100,000

271,600 114400

พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ

รวมงบประมาณทั้งหมด

แผนปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



งบประมาณ แหล่ง ปัญหาอุปสรรค

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ ปริมาณงาน หน่วยนับ ( บาท ) งบประมาณ เดือนนี้ สะสม เดือนนี้ สะสม แนวทางแก้ไข

1 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 1-9 ปากแพรก ปากพนัง 9 หมู่ 100,000 งบปกติ องค์การบริหาร

. ส่วนตําบลปากแพรก

2 โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ปากแพรก ปากพนัง 9 หมู่ 10,000 งบปกติ องค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก

110,000

3 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2 หูล่อง ปากพนัง 50,000 งบปกติ คณะมนุษย์ศาสตร์

1) กิจกรรมที่ 1 การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความต้องการ 10 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการถ่ายทอด นครศรีธรรมราช

ภูมิปัญญาการทําขนมลา

2) กิจกรรมที่ 2 การจัดเวทีประชาคมเพื่อนําเสนอข้อมูล 10 คน

หลักสูตรท้องถิ่นฯ

3) กิจกรรมที่ 3 การจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ

การเป็นมัคคุเทศก์ภายในชุมชน

4) กิจกรรมที่ 4 การจัดทําเอกสารแนะนําการท่องเที่ยวชุมชน 100 เล่ม

5) กิจกรรมที่ 5 การสรุปผลการดําเนินงานและส่งมอบ 10 คน

เอกสารให้กับชุมชน

50,000

160,000 0

รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ลําดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ดําเนินการ เป้าหมาย

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ หน่วยงานรับผิดชอบ

รวมงบประมาณทั้งหมด

แผนปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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