รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๗
ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

จัดทำโดย
กรมควบคุมมลพิษ
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม
โครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

สำรบัญ
หน้ำ
๑. บทนำ

๑

๒. สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง

๑

๓. ผลกำรดำเนินงำนสะสม ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำร

๕

และฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้าปากพนังให้คืน

๕

ความอุดมสมบูรณ์ สมดุล อย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้าในลุ่มน้าอย่างบูรณาการ

๗

อนุรักษ์ และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๘

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๙

อย่างเป็นเอกภาพ เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
๔. สรุปผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำร

๑๐

และฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง
๖. ปัญหำและอุปสรรค

๒๕

๗. แนวทำงกำรแก้ไข

๒๕

๘. ภำคผนวก

๒๗

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูนิเวศ
ลุ่มน้ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง
กรมควบคุมมลพิษ

๒๘

กรมเจ้าท่า

๓๑

กรมชลประทาน

๓๒

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๓๔

ก

สำรบัญ
หน้ำ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูนิเวศ
ลุ่มน้ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง (ต่อ)
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๓๖
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๓๘

กรมป่าไม้
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กรมพัฒนาที่ดิน

๔๔

กรมส่งเสริมการเกษตร

๕๐

กรมอนามัย

๕๑

กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๕๔

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๙

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔

๖๓

องค์การจัดการน้าเสีย

๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

๖๗

ข

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ
งบประมำณ ๒๕๕๗
ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง
๑. บทนำ
ลุ่ ม น้ า ปากพนั ง มี พื นที่ ร วม ๔,๕๒๒ ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ๑,๙๘๙,๙๓๒ ไร่ ซึ่ ง มี แ ม่ น้ า ปากพนั ง เป็ น แม่ น้ า
สายหลักไหลผ่าน มีความยาวประมาณ ๑๔๗ กิโลเมตร แม่น้าปากพนังมีล้าน้าสาขาที่เป็นแหล่งน้าต้นทุนของแม่น้าปากพนังที่
ส้าคัญ ได้แก่ คลองลาไม คลองถ้าพระ คลองรากไม้ คลองฆ้อง คลองเชียรใหญ่ คลองเสาธง คลองชะเมา เป็นต้น ซึ่งอยู่ทาง
แม่น้าปากพนังตอนบน ส่วนล้าน้าสาขาทางทิศตะวันออกของแม่น้าปากพนัง ได้แก่ คลองหัวไทร คลองท่าพญา คลองพรุ คลอง
บางทราย คลองบางโค คลองบางไทรปก เป็นต้น ครอบคลุมพืนที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (รวมพืนที่พรุควน
เคร็ง) ในอ้าเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ พระพรหม ต้าบลท่าเรือและต้าบล
บางจาก อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอ้าเภอลานสกา จังหวัดสงขลา ต้าบลบ้านขาว และต้าบลคลองแดน อ้าเภอระโนด
และจังหวัดพัทลุง ต้าบลแหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน และต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพยอม
ในปัจจุบันพืนที่ลุ่มน้าปากพนัง ยังคงประสบปัญหาความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายประการ
เนื่องมาจากการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ปัญหาการบุกรุกพืนที่ป่าต้นน้าและป่าพรุ
ปัญหาด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้าแล้ง น้าท่วมและดินถล่ม ปัญหาการรุกตัวของน้าเค็มเข้ามาเป็น
ระยะเพิ่มมากขึน ปัญหาการระบายน้าเสียของนากุ้งส่งผลกระทบต่อนาข้าว ปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์น้าที่ลดลง ตลอดจน
ปัญหาด้านน้าเสียและขยะมูลฝอยจากชุมชน
จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว น้าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนา
พืนที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จึงได้แต่งตังคณะท้างานเพื่อติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผน
บริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้าปากพนัง ด้าเนินการจัดท้าแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพืนที่ลุ่มน้าปากพนังให้ฟื้น
คืนความอุดมสมบูรณ์ โดยในปี ๒๕๕๗ กรมควบคุมมลพิษได้จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ด้าเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้า
ปากพนัง ต่อสาธารณะ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและความส้าเร็จในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของพืนที่ลุ่มน้าปากพนัง
๒. สถำนกำรณ์ดำ้ นทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง
จากการด้าเนินงานวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึนในแต่ละด้าน พบว่า
สถานการณ์ปัญหาที่ยังประสบอยู่และผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหา มีรายละเอียดดังนี

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๑

๒.๑ สถำนกำรณ์ด้ำนป่ำไม้
จากข้ อ มู ล กรมป่ า ไม้ ปี ๒๕๕๒ พื นที่ ลุ่ ม น้ า ปากพนั ง ประกอบด้ ว ยพื นที่ ป่ า ไม้ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
(เป็ นพื นที่ ที่ได้ มีบั ญญั ติให้ เป็ นกฎหมาย) ทังสิ น ๗๐๘,๗๘๑ ไร่ (พืนที่นี ไม่รวมพืนที่การปฏิรู ปที่ดิ นเพื่อเกษตรกรรมที่
๓๑๑,๒๓๐ ไร่ พืนที่ป่าพรุ ๒๘๗,๒๓๗ ไร่ อยู่ในพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และป่าชายเลน
๑๑๐,๓๑๔ ไร่ ปัจจุบันปี ๒๕๕๗ พบว่าพืนที่ลุ่มน้าปากพนังมีสภาพพืนที่ป่าไม้ถูกท้าลายไป จ้านวน ๙๔,๔๙๑ ไร่ โดยอยู่ใน
พื นที่ ป่ าพรุ ๓๔,๕๘๕ ไร่ และป่ าชายเลน ๕๕,๐๙๘ ไร่ รวมพื นที่ ที่ มี สภาพป่ าจริ ง จ้ านวน ๖๑๙,๐๙๘ ไร่ ซึ่ งปั ญหา
การลดลงของป่าไม้ในพืนที่ลุ่มน้าปากพนังมีหลายสาเหตุดังนี
๒.๑.๑ ไฟไหม้ป่าพรุ เนื่องมาจากการลดลงของระดับน้าในพืนที่ป่าพรุ และการใช้น้าในป่าพรุที่เกินศักยภาพ ปัญหา
การจัดการน้า การจัดหาแหล่งน้าเพื่อดับไฟป่า
๒.๑.๒ ระดับน้าในพืนที่ป่าพรุลดต่้ากว่าระดับปกติมาก จากการท้าการเกษตรและใช้น้าเกินศักยภาพสถานการณ์ไฟ
ป่าในพืนที่ป่าพรุ ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ในพืนที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดพัทลุง ระดับน้าในพืนที่ป่าพรุฯ โซน A, B, C, D จ้านวน ๖๐ จุด ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ระดับเหนือผิวดินป่า
พรุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๔ เซนติเมตร และที่ระดับน้าใต้ผิวดินป่าพรุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ –๓๐.๑๑ เซนติเมตร
๒.๑.๓ การบุ กรุกพืนที่ป่าพรุและป่าชายเลนเพื่อเปลี่ยนเป็นพืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและการท้านากุ้ง จากการ
เข้าไปจับจองพืนที่ที่ดินเกินจากกรรมสิทธิ์
๒.๒ สถำนกำรณ์ด้ำนกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพืนที่ลุ่มน้าปากพนังเป็นปัญหาที่เกิดขึนต่อเนื่องและมีระยะทางยาวกว่า ๖๕ กิโลเมตร
โดยเริ่ ม จากปลายแหลมตะลุ ม พุ ก จนถึ ง ประตู ร ะบายน้ า ชะอวดแพรกเมื อ ง ซึ่ ง มี ก ารกั ด เซาะอย่ า งรุ น แรง โดย
มีสาเหตุ ดังนี
๒.๒.๑ ลมมรสุมและคลื่นลมที่มีความรุนแรงในช่วงฤดูมรสุม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วงเวลาที่ลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้รับผลกระทบที่รุนแรง ตะกอน
ทรายชายหาดถูกพัดพาไปสะสมตัวในทะเลท้าให้ชายฝั่งทั่วไปแคบลง และหน้าหาดมีความลาดชันเพิ่มมากขึน
๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงการสะสมตัวของทราย โดยชายหาดบริเวณปลายแหลมตะลุมพุก อ้าเภอปากพนัง บริเวณ
ชายหาดด้านในมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูง จากการประเมินปริมาณชายหาดภาพรวมพบว่ามีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง
๒.๓ สถำนกำรณ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
พืนที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ส่วนใหญ่เป็นพืนที่การเกษตรถึงร้อยละ ๙๔.๕๔ รองลงมาเป็น
ที่อยู่อาศัยและบ่อน้าและพืนที่ว่างเปล่าร้อยละ ๔.๗๐ และ ๐.๗๖ ตามล้าดับ ดังนัน การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงเกี่ยวข้องกับด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร โดยจากเอกสารการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการ
พัฒนาพืนที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๕๕๓ : ๔ - ๒๔)
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ได้ให้ความหมาย เขตพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง ขอบเขตของพืนที่ซึ่งได้จัดแบ่งไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพืนที่โครงการพัฒนาลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เน้นด้านการเกษตร
ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ามัน ไม้ผล ยางพารา สัตว์น้าชายฝั่ง และป่าไม้ โดยเขตพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรได้ถูกจัดแบ่งพืนที่ตาม
ศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินตามเส้นทางคมนาคม แบ่งออกเป็นเขตต่างๆ ได้ ๖ เขต ดังนี ๑) เขตปลูกข้าวเพื่อการค้า ลักษณะ
ดินเป็นดินนา เนือดินเป็นดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ๒) เขตปลูกข้าวเพื่อบริโภค ลักษณะดินเป็นดินนา แต่
เป็นดินกรด ส่วนใหญ่พบในที่ลุ่ม เนือดินเป็นดินเหนียวถึงร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่้าต้องปรับปรุงด้วยวัสดุปูนทาง
การเกษตร ๓) เขตปลู กปาล์ มน้ ามัน ลั กษณะดิ นเป็นดินเปรียวจั ด รอบขอบพื นที่ ป่าพรุ เนือดิน เป็นดินเหนียว ความ
อุดมสมบูรณ์ต่้าไม่เหมาะที่จะท้านา ต้องปรับปรุงดินเปรี ยวเพื่อขยายเป็นพืนที่ปลู กปาล์ม ๔) เขตปลูกไม้ผล - ยางพารา
ลักษณะดินเป็นดินกรด เนือดินเป็นดินเหนียวถึงร่วน ความอุดมสมบูรณ์ต่้าถึงปานกลางต้องปรับปรุงด้วยวัสดุปูนทางการเกษตร
เช่น โดไลไมท์ เป็นต้น พบว่า ร้อยละ ๖๐ ของเขตปลูกไม้ผล - ยางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกในพืนที่อยู่แล้ว แผนการพัฒนาคือ
การเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึน ๕) เขตเพาะเลียงสัตว์น้าชายฝั่ง เป็นพืนที่เพาะเลียงสัตว์น้าร้อยละ ๖๗ ของเขตเพาะเลียง
สัตว์น้าชายฝั่ง และยังมีการเกษตรอื่นๆ เช่น นาข้าว และไม้ผล เป็นต้น ๖) เขตป่าไม้ มีการท้าการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ นา
ข้าว ยางพารา ไม้ผล ประมาณร้อยละ ๑๑ เขตดังกล่าวเป็นพืนที่ที่ไม่สามารถด้าเนินการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
ภาคเกษตรได้ พืนที่ป่าไม้จ้าเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งต้นน้า แหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ประเภทต่างๆ รวมทังแหล่งวางไข่ของสัตว์น้าในพืนที่ป่าชายเลน
๒.๔ สถำนกำรณ์ด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
๒.๔.๑ แม่น้าปากพนังถูกก้าหนดให้มีคุณภาพน้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๓ หรือ
คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าแม่น้าปากพนังในปี ๒๕๕๗ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่
๔ หรือ เสื่อมโทรม เนื่องจากแม่น้าปากพนังมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) สูง โดยเฉพาะในบริเวณอ้าเภอชะอวด
และอ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.๔.๒ การแพร่ระบาดของวัชพืชในน้า โดยเฉพาะต้นกระฉูดและวัชพืชลอยน้า เกิดการสะสมของตะกอนอินทรีย์และ
มีสารอาหารในล้าน้ามากขึน ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้สาหร่ายและวัชพืชน้าเติบโต ขัดขวางการไหลเวียนของน้า และการสัญจร
ทางน้า
๒.๔.๓ ขยะมูลฝอย การก้าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้วิธีการขนย้ายไปฝังกลบทีศ่ ูนย์ก้าจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช มี เนื อที่ ๒๐๐ ไร่ ปัจจุบันมีการใช้ พืนที่ ฝั งกลบขยะไปแล้ วประมาณ ๖๐ ไร่
ปี ๒๕๕๗ มีขยะสะสมตกค้างมากถึง ๑,๒๐๐,๐๐๐ ตัน แม้ว่าจะมีความพยายามแก้ปัญหาขยะในพืนที่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช แต่ยังไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากถูกต่อต้านจากชุมชนในพืนที่ ที่ยังไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัย
การเมืองท้องถิ่น และผู้เสียประโยชน์ ที่เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานจ้ากัดขยะ
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๒.๕ สถำนกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
๒.๕.๑ ปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ ง เนื่องจากความต้องการน้าจืดมีปริมาณสู งขึน ปัญหาการรุกตัว
ของน้าเค็มท้าให้คุณภาพของน้าดิบที่จะใช้เพื่อการผลิตน้าประปามีคุณภาพต่้ากว่ามาตรฐาน ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้าดิบ
บริเวณพืนที่ต้นน้า
๒.๕.๒ ปัญหาอุทกภัย ในฤดูฝน ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ลุ่มน้าปากพนังประสบปัญหาอุทกภัยในพืนที่ และ
น้าทะเลหนุนสูง เนื่องจากสภาพพืนที่เป็นที่ราบท้องกระทะ มีสิ่งก่อสร้างขวางทางน้าเพิ่มขึน การระบายน้าเป็นไปได้ช้ามาก
๒.๕.๓ ปัญหาน้าเปรียวจากป่าพรุ เนื่องจากพืนที่ป่าพรุมีสารประกอบไพไรท์ตกตะกอน เมื่อน้าลดระดับลงจนถึงชัน
ไพไรท์สัมผัสกับอากาศจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ท้าให้ดินมีสภาพเป็นกรดและน้าเปรียว
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๓. ผลกำรดำเนินงำนสะสม ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗ ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
ฉบับปรับปรุง
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภำพนิเวศของลุ่มน้ำปำกพนังให้คืนควำมอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่ำงเป็นระบบ
สำระสำคัญ

เป้ำหมำยแผน
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

ผลกำรดำเนินงำน
ปี ๒๕๕๗
(หน่วย)

ร้อยละ
ผลดำเนินงำน
ปี ๒๕๕๗

๑. มำตรกำรสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่ำต้นน้ำลำธำร พื้นที่ชุ่มน้ำและป่ำพรุ
๑.๑ แผนงานบริ ห ารจั ด การ
พืนที่ป่าพรุ
๑) ป่าต้นน้า
๓๑,๑๒๓ ไร่
๒๐๐ ไร่
๙๙.๙๖
- ปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้า
๒) ป่าพรุ
๒๘,๗๒๓ ไร่
๑,๑๐๐ ไร่
๑๐๐
- เพิ่มพืนที่ป่าพรุ
๑.๒ จ้ า นวนพื นที่ ป่ า พรุ ที่ถู ก จ้านวนพืนทีป่ ่าพรุที่
ไฟป่าลดน้อยลง
ถูกไฟป่าลดน้อยลง
- เกิดไฟป่า

๑.๓ รักษาระดับน้าในพืนที่ป่า
ต้นน้าและป่าพรุ
- ฝายต้นน้าแบบถาวร
- ฝายชะลอการไหลของน้า
ชั่วคราว

ปี ๕๗
เกิดไฟป่าเนือที่
๑,๓๕๔ ไร่

ผลกำรดำเนินงำน (สะสม)
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗
เทียบกับเป้ำหมำยแผน
(หน่วย)
(ร้อยละ)

ปี ๕๐
ปี ๕๑
ปี ๕๒
ปี ๕๓
ปี ๕๔
ปี ๕๕
ปี ๕๖
ปี ๕๗

๑,๖๕๐ ไร่

๕.๓

๒,๓๐๐ ไร่

๘
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๔๗๑ ไร่
๓๘๖ ไร่
๒,๔๐๗ ไร่
๑๙,๐๙๕ ไร่
๓ ไร่
๑๑,๘๗๕ ไร่
๐ ไร่
๑,๓๕๔ ไร่

๘๐ แห่ง

๒๐ แห่ง

๑๐๐

๔๐ แห่ง

๕๐

รักษาระดับน้าใน
พืนที่ป่าพรุ +๑๐
เซนติเมตร ช่วง
เดือนสิงหาคมกันยายนของทุกปี

ด้าเนินการก่อสร้าง
ฝายชั่วคราว
จ้านวน ๓๐ แห่ง
ระดับน้าในพืนที่
ป่าพรุลดลงต่้าสุด ๒๒ เซนติเมตร

๑๐๐

๖๓ แห่ง

-
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สำระสำคัญ

เป้ำหมำยแผน
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

ผลกำรดำเนินงำน
ปี ๒๕๕๗
(หน่วย)

ร้อยละ
ผลดำเนินงำน
ปี ๒๕๕๗

ผลกำรดำเนินงำน (สะสม)
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗
เทียบกับเป้ำหมำยแผน
(หน่วย)
(ร้อยละ)

๑.๔ พืนที่ได้รับการอนุรักษ์และ
ป้องกัน
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
๑๒,๓๕๐ ไร่
๑,๒๕๐ ไร่
๑๐๐
๙,๘๕๐ ไร่
เพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน
๒. มำตรกำรฟื้นฟูและดูแลรักษำป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด และชำยฝั่งในพื้นทีล่ ุ่มน้ำปำกพนังให้มีควำมอุดมสมูบรณ์
๒.๑ การป้ องกันการกัดเซาะ ความยาวของพืนที่ - ก่อสร้างเขื่อน
ปี ๕๑ ๗.๕ กม.
ชายฝั่ง
๕๖ กิโลเมตรได้รับ ป้องกันการกัดเซาะ
ปี ๕๒ ๙.๕ กม. และ
การป้องกัน
บ้านหน้าโกฏิ-บ้านท่า
บริเวณหมู่ ๒,๓,๗
พระยา แต่ยังไม่ได้
และ ๘ ต.หน้าสตน
ก่อสร้างเนื่องจากรอ
และวัดเกาะเพชร
ผลการศึกษา
อ.หัวไทร
ปี ๕๕ รอผลการศึกษา
- ศึกษาผลกระทบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แหลมตะลุมพุกระยะที่
ทางสิ่งแวดล้อม
๑ และ ๒
และส้ารวจ
ปี ๕๗ ศึกษา
ออกแบบการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ป้องกันการกัดเซาะ
แหลมตะลุมพุกระยะที่
ระยะที่ ๓ บ้านหน้า
๓
โกฏฺถึงปลายแหลม
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๗๘.๑๗

๓๐.๓๖

ตะลุมพุก
๒.๒ การขุดลอกร่องน้าเพื่อการ จ้านวนแหล่งน้าที่
๕ ร่องน้า
ระบายน้ า และเปิ ด ทางน้ า
ได้รับการแก้ไข
ส้าหรับการคมนาคมทางน้า
๕ แห่ง
๓. มำตรกำรฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น้ำเพือ่ กำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยืน
๓.๑ ปริมาณการจับสัตว์น้า
ปริมาณสัตว์น้าที่
ปล่อยสัตว์นา้ จืด
ชาวประมงจับได้
และสัตว์น้าชายฝั่ง
เพิ่มขึนร้อยละ ๓
๑๐.๕๖๑ ล้านตัว

๓๕

ด้าเนินการปีเว้นปีใน
ทุกร่องน้า

๙๐.๗๑

๑๐๐

๒๒.๕๔ ล้านตัว

รอข้อมูล
ปริมาณการ
จับสัตว์น้า

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๖

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิธีกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรดินและน้ำในลุ่มน้ำอย่ำงบูรณำกำร อนุรักษ์และยั่งยืน
สำระสำคัญ

เป้ำหมำย แผน
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

ผลกำรดำเนินงำน
แผน/ผล
ปี ๒๕๕๗ (หน่วย)

ร้อยละ
ผลดำเนินงำน
ปี ๒๕๕๗

ผลกำรดำเนินงำน (สะสม)
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗
เทียบกับเป้ำหมำยแผน
(หน่วย)
(ร้อยละ)

๑. มำตรกำรฟื้นฟูคุณภำพดิน ปรับปรุงและพัฒนำพื้นที่ดินเปรีย้ ว พื้นที่ดินเค็ม และพื้นที่นำกุ้งร้ำง
- ปรั บ ปรุ งนาข้ า ว นากุ้ ง
ร้าง และพืนที่รกร้าง เพื่อปลูก
๔๗,๒๐๐ ไร่
๕,๘๒๕ ไร่
๑๐๐
๓๕,๑๕๗ ไร่
พื ช อาหารและพื ชเศรษฐกิ จ
(ไร่)
- ปรับ ปรุงพืนที่ดินเปรียว
๔๘,๙๙๗ ไร่
๘๐๐ ไร่
๑๐๐
๓๓,๘๑๑ ไร่
เพื่อปลูกปาล์มน้ามัน
- ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาดิ น
๑๒๔,๔๔๕ ไร่
๔,๐๖๕ ไร่
๑๐๐
๖๔,๕๗๒ ไร่
เปรียว เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
๖,๔๔๖ ไร่
๑,๕๐๐ ไร่
๑๐๐
๕,๐๙๖ ไร่
- การจั ดระบบโครงสร้ า ง
๓๒,๙๒๗ ไร่
๗,๙๕๑ ไร่
๑๐๐
๓๕,๖๐๒ ไร่
การพัฒนาดิน/ปรับรูปแปลงนา
- การทดลองปลู ก ป่ า จาก
๙๐๐ ไร่
๑๕๐ ไร่
๑๐๐
๖๐๐ ไร่
เพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง
๒. มำตรกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงสมดุล ทั้งอุปสงค์และอุปทำน โดยกำรมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิ่น
- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ พื นที่ ลุ่ มน้ าปากพนั ง จัดท้าโครงการเฝ้า
๑๐๐
คุณภาพน้าไม่ผ่าน
น้าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน ร้ อยละ ๑๐๐ มี น้ า ระวังคุณภาพน้า ๓
เกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อการบริโภคอยู่ใน อ้าเภอ
น้าประปาดื่มได้
- โครงการน้าประปาดื่มได้ เก ณฑ์ มา ตรฐา น ไม่ได้ด้าเนินการ
ร้อยละ 96 เนื่องจาก
อย่างพอเพียง
มีการปนเปื้อน
แบคทีเรีย

หมำยเหตุ

๗๔.๔๘

๖๙
๕๒
๗๙.๐๕
๑๐๐
๖๖.๖๗

-

-
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หน้า ๗
หน้า ๗

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ำ
สำระสำคัญ

เป้ำหมำย แผน
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

ผลกำรดำเนินงำน
แผน/ผล
ปี ๒๕๕๗ (หน่วย)

ร้อยละ
ผลดำเนินงำน
ปี ๒๕๕๗

ผลกำรดำเนินงำน (สะสม)
หมำยเหตุ
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗
เทียบกับเป้ำหมำยแผน
(หน่วย)
(ร้อยละ)
๑. มำตรกำรผลักดันกลไกและองค์ควำมรู้กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ และน้ำเสียเพื่อถ่ำยทอดให้กลุ่มเป้ำหมำยร่วมกันแก้ไขปัญหำคุณภำพน้ำ
- พัฒนาระบบการท้าปศุสัตว์ ด้าเนินงานตามข้อ ตรวจต่ออายุฟาร์ม
๑๐๐
๓๐ ฟาร์ม
ไม่ระบุค่า
ตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี
ร้องเรียน
สุกรมาตรฐาน
เป้าหมาย
จ้านวน ๘ ฟาร์ม
เนื่องจากเป็น
และตรวจติดตาม
การด้าเนินงาน
ฟาร์มสุกรมาตรฐาน
ตามข้อ
จ้านวน ๑๙ ฟาร์ม
ร้องเรียน
๒. มำตรกำรเร่งรัดให้ อปท. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำมีกำรบริหำรจัดกำรแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสม
๒.๑ บริหารจัดการระบบ
๕ แห่ง
๕ แห่ง
๑๐๐
คุณภาพน้าผ่านเกณฑ์
๑๐๐
บ้าบัดนา้ เสียเฉพาะจุด
มาตรฐาน ร้อยละ ๙๙.๗๘
๒.๒ ก่อสร้างระบบบ้าบัด
๑๓ แห่ง
๒ แห่ง
๑๐๐
๒ แห่ง
๑๕.๓๘
น้าเสียรวม (แห่ง)
๓. มำตรกำรควบคุม ป้องกัน และเฝ้ำระวังด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการเพื่อ
๖๖๖ คลอง
๑๓ คลอง
๑๐๐
๖๖๖ คลอง
๑๐๐
อปท. ในพืนที่
ควบคุมวัชพืชนา้
เป็นผู้ดูแล
ขุดลอกคลองด้วย
ควบคุมวัชพืชใน
เครื่องจักรบริเวณ
คูคลองสายย่อย
แม่นา้ ปากพนัง
ในแต่ละพืนที่เอง
- การติดตามตรวจสอบ
๔ ครัง/ปี
๔ ครัง/ปี
๑๐๐
ด้าเนินการทุกปี
๑๐๐
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๘
หน้า ๘

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงเป็นเอกภำพเพื่อบริหำรจัดกำรแบบ
บูรณำกำรเชิงรุก
เป้ำหมำย แผน
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

ผลกำรดำเนินงำน
แผน/ผล
ปี ๒๕๕๗ (หน่วย)

ร้อยละ
ผลดำเนินงำน
ปี ๒๕๕๗

ผลกำรดำเนินงำน (สะสม)
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗
สำระสำคัญ
เทียบกับเป้ำหมำยแผน
(หน่วย)
(ร้อยละ)
๑. มำตรกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมตระหนัก และจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาเครือข่าย
มีกิจกรรม
ไม่ได้ด้าเนินการ
- เครือข่ายคนรักษ์ปากพนัง
องค์กรในพืนที่ลุ่มน้า
เสริมสร้างความ
- เครือข่าย อบต. ใน
พร้อมและความ
พืนที่ลุ่มน้าปากพนัง
เข้มแข็งให้แก่
- เครือข่ายเยาวชนและ
ทุกภาคส่วน
สถาบันการศึกษา
- การพัฒนาเครือข่าย ทสม. ๒๓ อ้าเภอ
ด้าเนินการในพืนที่
๑๐๐
ด้าเนินการจัดอบรม
๑๐๐
นครศรีธรรมราช
๒๓ อ้าเภอ
๒๓ อ้าเภอ
๒. มำตรกำรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- จัดประชุมคณะ
- บริ ห ารจั ด การการเปิ ด - สร้างกฎเกณฑ์ของ เป็นการด้าเนินงาน
๑๐๐
กรรมการเปิด- ปิด
ปิดประตูระบายน้า อุ ทกวิภ าช ชุมชนร่วมกันใน
ตามปกติใน
ประตูระบายน้าอุทก
ประสิ ท ธิ์ ตามฤดู ก าลวางไข่ เรื่องเปิด– ปิด
แต่ละช่วงเวลา/
วิภาชประสิทธิ์
และการอพยพเคลื่อนย้ายของ ประตูระบายนา้
ฤดูกาลให้เหมาะสม
(คณะกรรมการ JMC)
สัตว์น้าจืดและสัตว์น้าเค็ม

หมำยเหตุ

ไม่ได้ด้าเนินการ
มาตังแต่
ปี ๒๕๕๕
เนื่องจากไม่ได้
รับงบประมาณ

๑๐๐

ทุกปีเพือ่ ก้าหนดการ
เปิด-ปิดประตูระบาย
น้าให้เหมาะสม

- คณะกรรมการบริ ห าร ทุกภาคส่วนให้
จัดการน้าในลุ่มน้าที่มี ส่วนร่วม ความร่วมมือในการ
โดยทุกภาคส่วน
บริหารจัดการนา้

เป็นการด้าเนินงาน
ปกติในการใช้น้าใน
พืนที่ชลประทาน

๑๐๐

- จัดตังกลุ่มผู้ใช้น้า
ชลประทาน ๗๖
กลุ่ม เพื่อท้าความ
ตกลงการใช้น้า
ระหว่างชุมชน
- ยกระดับองค์กรผู้
ใช้น้า ๗ กลุ่ม

๑๐๐
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หน้า ๙
หน้า ๙

๔. สรุปผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
ฉบับปรับปรุง
๔.๑ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภำพนิเวศของลุ่มน้ำปำกพนังให้คืนควำมอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่ำงเป็นระบบ
การด้าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่
๔.๑.๑ มาตรการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพืนที่ป่าต้นน้าล้าธาร พืนที่ชุ่มน้าและป่าพรุ
(๑) พืนที่ป่าต้นน้า ได้ก่อสร้างฝายต้นน้าล้าธารแบบถาวร ๒๐ แห่ง เพื่อเพิ่มความชุ่มชืนในดินและเก็บรักษาระดับน้า
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้มากขึน และซ่อมแซมฝาย จ้านวน ๒๐ แห่ง จัดท้าแนวกันไฟป่าต้นน้า ๒๕ กิโลเมตร เพื่อป้องกันการลุกลามกรณี
การเกิดไฟป่าและเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า เพาะช้าหญ้าแฝก ๑๕๐,๐๐๐ กล้า ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า ๕๐๐,๐๐๐
กล้า เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน บ้ารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๗ - ๑๐ ปี พืนที่จ้านวน ๒๐๐ ไร่
(๒) พื นที่ ป่ าพรุ ปลู กฟื้ นฟู ป่ าพรุ /ปลู กฟื้ นฟู ระบบนิ เวศป่ าพรุ ๑,๑๐๐ ไร่ เพื่ อเพิ่ มความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า การจัดท้าแนวกันไฟป่าพรุ ระยะทาง ๙๒ กิโลเมตร สร้างแหล่งส้ารองน้าเพื่อการดับไฟป่า
จ้านวน ๒๐ แห่ง โครงการก่อสร้างฝายชะลอการไหลระบายน้าในพืนที่ป่าพรุ จ้านวน ๖๓ แห่ง เพื่อเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและรักษา
ระบบสมดุลของป่าพรุ บ้ารุงฟื้นฟูแปลงป่าพรุ (ปีที่ ๒-๖) ๕๔๐ ไร่ งานขุดแพรกเพื่อท้าแนวป้องกันรักษาป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อ
ล้อ ๙.๔ กิโลเมตร เพื่อกักเก็บน้าให้ได้ระดับที่จะช่วยลดการเกิดไฟไหม้ป่าพรุตามธรรมชาติ โครงการเพาะช้ากล้าไม้มีค่า ๒๐,๐๐๐ กล้า
โครงการเพาะช้ากล้าไม้ทั่วไป ๙๐,๐๐๐ กล้า งานฝึกอบรมราษฎร งานประชาสัมพันธ์ป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า งานอ้านวยความ
สะดวกและประสานการด้าเนินงานโครงการ การลาดตระเวนป้องกันการบุกรุก การจัดตังเครือข่ายและพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟ
ป่าพรุควนเคร็ง อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า อบรมเยาวชน สร้างท้านบ
ชั่วคราว จ้านวน ๑๐ แห่ง โครงการก่อสร้างหอตรวจหาไฟป่า ๒ แห่ง โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ส้ารวจและออกแบบเพื่อรักษาระดับน้าที่เหมาะสมในการป้องกันไฟไหม้และรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของป่าพรุ ควนเคร็ง จ้านวน ๒๒๑,๓๒๕ ไร่ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอ้านวยการควบคุมไฟป่าป่าพรุ
ควนเคร็ง งานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพืนที่ด้าเนินการจ้านวน ๖๒,๕๙๙ ไร่
(๓) พื นที่ ป่ าชายเลน ป่ าชายหาด และทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง การท้ าความสะอาดปะการั งเที ยม
ริมแนวชายหาด มีการควบคุม เฝ้าระวัง การใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยออกลาดตระเวน ๑๖ ครัง อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
สัตว์ทะเลหายาก (เต่าทะเล) จ้านวน ๑๑๕ ตัว จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลไทย ๑ ครัง จ้านวน ๕๐ คน ฝึกอบรมส่งเสริมให้
ความรู้นักเรียนโรงเรียนปากพนัง จ้านวน ๑๑๖ คน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพืนที่ชุ่มน้าเกาะกระ ๒ ครัง
๔.๑.๒ มาตรการฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าชายเลน ป่าชายหาด และชายฝั่งในพืนที่ลุ่มน้าปากพนังให้มีความอุมสมูบรณ์
(๑) การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ด้าเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ ๒, ๓, ๗ และ ๘
ต้าบลหน้าสตน และบริเวณวัดเกาะเพชร อ้าเภอหัวไทร ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส้ารวจออกแบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ระยะที่ ๓ บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก เพื่อลดการสูญเสียพืนที่ชายฝั่งทะเล
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(๒) การขุดลอกร่องน้าและตะกอนทรายทับถม บริเวณร่องน้าชายฝั่งทะเล/ร่องน้าปากพนัง จ้านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐
ลูกบาศก์เมตร
๔.๑.๓ มาตรการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
ด้าเนินการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติเขตพืนที่ชายฝั่ง จ้านวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ตัว และเขตพืนที่
น้าจืด จ้านวน ๕,๐๔๑,๐๐๐ ตัว
๔.๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิธีกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรดินและน้ำในลุ่มน้ำอย่ำงบูรณำกำร อนุรักษ์และยั่งยืน
การด้าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่
๔.๒.๑ มาตรการฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับปรุงและพัฒนาพืนที่ดินเปรียว พืนที่ดินเค็ม และพืนที่นากุ้งร้าง
ปรับปรุงนาข้าว นากุ้งร้าง และพืนที่รกร้างเพื่อปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ โดยปรับปรุงพืนที่นาเพื่อปลูกข้าว
๕,๘๒๕.๔๒๗ ไร่ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ปรับปรุงและพัฒนาพืนที่ดิน
เปรียว - ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ๒,๐๖๕.๕ ไร่ ปาล์มน้ามัน ๓,๐๐๐ ไร่ ไม้ผลและยางพารา ๒,๐๐๐ ไร่ ทดลองปลูกป่า
จากในพืนที่นาร้างนากุ้งร้าง ๑๕๐ ไร่ ท้าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึนจากการเก็บผลผลิตป่าจากและท้าผลิตภัณฑ์จากภายในครัวเรือน
สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑,๕๐๐ ไร่ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ปรับปรุงลักษณะของดินและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในการซือ
ปุ๋ยเคมี จัดระบบโครงการการพัฒนาที่ดินจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้า ๗,๙๕๑.๔ ไร่ ปรับปรุงพืนที่ดินเปรียวเพื่อปลูกปาล์มน้ามัน
๕๐๐ ไร่
๔.๒.๒ มาตราการบริหารจัดการน้าอย่างสมดุล ทังอุปสงค์และอุปทาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ด้าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคในพืนที่ ๓ อ้าเภอของลุ่มน้าปากพนัง คือ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
, อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งพบว่าคุณภาพน้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้าประปาดื่มได้ของกรมอนามัย ปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๙๖.๑๕ โดยส่วนใหญ่มักพบปัญหาด้านแบคทีเรีย
๔.๓ ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ำ
การด้าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่
๔.๓.๑ มาตรการผลักดันกลไกและองค์ความรู้การจัดการคุณภาพน้า และน้าเสียเพื่อถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้า
(๑) พัฒนาระบบการท้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี ด้าเนินการตรวจต่ออายุฟาร์มสุกรมาตรฐาน จ้านวน ๘
ฟาร์ม และตรวจติดตามฟาร์มสุกรมาตรฐาน จ้านวน ๑๙ ฟาร์ม พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร
จ้านวน ๒ ฟาร์ม โดยจะเน้นกรณีมีข้อร้องเรียนของการปล่อยน้าเสียและของเสีย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
จ้านวน ๖๒๕ ราย
๔.๓.๒ มาตรการเร่งรัดให้ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ามีการบริหารจัดการแหล่งก้าเนิดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
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(๑) มีการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสีย ๒ แห่ง ได้แก่ พืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลหูล่อง (บริเวณชุมชนหอยราก ศรีสมบูรณ์) และพืนที่เทศบาลต้าบลชะอวด (ตลาดล่าง) มีการด้าเนินงานเดินระบบบ้าบัดน้าเสียและบ้ารุงรักษา จ้านวน ๕ แห่ง ได้แก่
๑) เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี ๒) เทศบาลเมืองปากพนังบริเวณหลังเรือนจ้า ๓) เทศบาลต้าบลหัวไทร บริเวณ
เลียบถนนสุขาภิบาล ๑ ๔) เทศบาลต้าบลหัวไทร บริเวณหลังตลาดสด ถนนบางแค ๕) เทศบาลต้าบลชะอวด บริเวณวัดศรีมาประสิทธิ์
และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าแม่น้าปากพนัง โดยส้ารวจเก็บตัวอย่างน้าในแม่น้าปากพนัง ๗ สถานี จ้านวน ๔ ครัง/ปี (อ้าเภอ
ชะอวด ๓ สถานี, อ้าเภอเชียรใหญ่ ๑ สถานี, อ้าเภอปากพนัง ๓ สถานี) พบว่าคุณภาพน้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ ๔ หรือ
เสื่อมโทรม ไม่เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษที่ก้าหนดให้แม่น้าปากพนังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพแหล่ งน้าผิ วดินประเภทที่ ๓ หรื อคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สาเหตุ เนื่องจากแม่น้าปากพนังมีค่าความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (BOD) สูง โดยเฉพาะในบริเวณอ้าเภอชะอวด และอ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔.๓.๓ มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) การบริ หารจั ดการเพื่ อควบคุ มวั ชพื ชน้ า ในล้ าคลอง ได้ แก่ คลองบางไทร (MD4) คลองระบายน้ า
1R-MD4 (คลองล้ าทางกลาง) คลองระบายน้ า 2R-MD4 (คลองพาเข - บางจั นทร์ ) คลองบางไทรน้ อย คลองระบายน้ า
4R-MD4 (คลองหัวป่าขลู) ก้าจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบาย/ชักน้า MD3 จ้านวน ๘ สาย ก้าจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบาย/ชักน้า MD5
จ้านวน ๔ สาย คลองเชียรใหญ่ กิโลเมตร ๐+๙๕๐ ถึง กิโลเมตร ๑๔+๓๕๐ คลองดอนส้าราญ กิโลเมตร ๐+๐๐๐ ถึง กิโลเมตร ๕+๗๐๐
คลองบ้านกลาง กิโลเมตร ๐+๐๐๐ ถึง กิโลเมตร ๑๑+๕๐๐ ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน้าฝายคลองท่าดี ก้าจัดวัชพืชในคลองท่าดีหน้าฝาย
คลองท่าดีด้วยเรือก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน้าฝายคลองเสาธง
๔.๔ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงเป็นเอกภำพเพื่อบริหำรจัดกำรแบบ
บูรณำกำรเชิงรุก
การด้าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่
๔.๔.๑ มาตรการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และจิตส้านึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
(๑) พั ฒนาเครื อข่ าย และกิ จกรรมเฝ้ าระวั งป้ องกั นและฟื้ นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเครื อข่ าย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในพืนที่ลุ่มน้าปากพนัง ๒๓ อ้าเภอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความตระหนัก จิตส้านึก และการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมลุ่มน้าปากพนัง
๔.๔.๒ มาตรการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) มีการบริหารจัดการการเปิด – ปิดประตูระบายน้าอุทกวิภาชประสิทธิ์ตามฤดูกาลวางไข่และอพยพเคลื่อนย้ายของ
สัตว์น้าจืดและสัตว์น้าเค็ม
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ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มนาปากพนัง ปี 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง
ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
ได้รับจริง

เบิกจริง

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

-

-

-

ไม่ได้รับงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มนาปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ
แผนงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมประมง

1. ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าในเขตพื้นที่ชายฝั่งและน้้าจืด

0.5870

-

-

-

2. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้้าธรรมชาติเขตพื้นที่ชายฝั่ง

1.0000

1.4000

1.4000

100

งบปกติ

5.520 ล้านตัว

5.520 ล้านตัว

-

3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

0.4000

-

-

-

งบ กปร.

-

-

ไม่ได้รับงบประมาณ

-

1.0000

1.0000

99.99

งบปกติ

เพิ่มเติมจากแผน

4. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้า

940/288/48

952/288/48

ตย/ฟาร์ม/ครั้ง

ตย/ฟาร์ม/ครั้ง

4 แห่ง

4 แห่ง

5. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง

-

5.5200

5.5200

100

งบปกติ

12.0 ล้านตัว

12.10 ล้านตัว

6. ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง

-

0.0690

0.0680

99.92

งบปกติ

20 ราย

อบรมเกษตรกร27 ราย

เพิ่มเติมจากแผน

7. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าจืด พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังฯ

-

1.0090

1.0090

100

งบปกติ

5.0 ล้านตัว

5.041 ล้านตัว

เพิ่มเติมจากแผน

0.2000

0.2000

0.1990

100

งบปกติ

1 พื้นที่

2 พื้นที่

กรมทรัพยากรทาง 1. ท้าความสะอาดปะการังเทียม
ทะเลและชายฝั่ง 2.การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าเกาะกระ

เพิ่มเติมจากแผน

1.0000

- อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งสัตว์ทะเลหายาก(เต่าทะเล)

-

0.0300

0.0665

22

งบปกติ

300 ตัว

เลี้ยงเต่าทะเล 115 ตัว

ขาดบ่อ stock น้้า

- จัดฝึกอบรม หลักสูตรค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลไทย

-

0.2000

0.1925

86.20

งบปกติ

1 ครั้ง/50 คน

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรักษ์
ทะเลไทย 1 ครั้ง จ้านวน 50 คน

-

- จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้นักเรียนนักศึกษาฯ

-

0.0200

0.0200

100

งบปกติ

1 ครั้ง/100 คน

ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนปาก
พนังจ้านวน 116 คน

-

- จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้

-

0.0800

-

-

งบปกติ

1 ครั้ง

รอด้าเนินการตามแผน

-

3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าเกาะกระ

-

0.0400

0.3900

100

งบปกติ

2 ครั้ง

2 ครั้ง

4. อนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก

-

0.3000

0.2700

งบปกติ

300 ตัว

317 ตัว

-

0.1275

0.1275

100

4.5000

-

-

-

องค์การบริหารส่วน 1. การท้าความสะอาดปะการังเทียม
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2. การก่อสร้างแนวปะการังเทียมชายฝั่งทะเล

เงินรายได้ อบจ. ประชาชน นักเรียน
- ท้าความสะอาดปะการัง
นักศึกษา จ้านวน 1,500 เทียมบริเวณเกาะกระ
คน เข้าร่วมกิจกรรม
- เก็บขยะบริเวณชายหาด
แพรกเมือง ต.หน้าสตน อ.หัวไทร
-

-

-

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๑๓

เพิ่มเติมจากแผน
เพิ่มเติมจากแผน

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
กรมเจ้าท่า

1. การขุดลอกคลองและร่องน้้า

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
ได้รับจริง

เบิกจริง

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

72.0000

72.0000

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

งบปกติ

1,000,000 ลบ.ม.

แล้วเสร็จ 37%

-

- ร่องน้้าชายฝั่งทะเล/ร่องน้้าปากพนัง
เทศบาลตาบลหัวไทร 1. การขุดลอก คลองหัวไทร - ปากพนัง

2.0000

-

-

-

-

-

-

ไม่ได้รับรายงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ 1. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้้า/บ้ารุงรักษาสวนเดิม
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

0.7320

0.0960

0.0960

99.96

งบปกติ

บ้ารุงรักษาสวนเดิมอายุ
7-10 ปี 200 ไร่

200 ไร่

-

2. บ้ารุงฟื้นฟูแปลงป่าพรุ (ปีที่ 2-6)

1.6320

0.6600

0.4340

50

งบปกติ

600 ไร่

300 ไร่

3. ก่อสร้างฝายต้นน้้าล้าธารแบบถาวร

1.6300

1.6300

1.6300

100

งบ กปร.

20 แห่ง

20 แห่ง

-

-

0.4290

0.2650

80

งบปกติ

550 ไร่

440 ไร่

เพิ่มเติมจากแผน

3.7000

5.0000

5.0000

100

งบปกติ

1,000 ไร่

1,000 ไร่

0.5394

0.5394

100

งบ กปร.

100 ไร่

100 ไร่

-

0.3500

0.3360

86

งบปกติ

1 งาน

แล้วเสร็จ 86%

7. การก่อสร้างฝายต้นน้้าล้าธารแบบถาวร (ป่าต้นน้้า)

1.6300

-

-

-

-

-

-

8. การก่อสร้างฝายต้นน้้าล้าธารแบบผสมผสาน

1.0000

-

-

-

-

-

-

9. การปลูกป่าในพื้นที่ที่มีการบุกรุก

1.0000

-

-

-

-

-

-

10. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้้าร่วมกับ
ชุมชนคนต้นน้้า

0.1500

-

-

-

-

-

-

1. บ้ารุงแปลงป่าพรุ

1.6320

- ป่าไม้ใช้สอย

0.0900

0.0900

100

งบปกติ

100 ไร่

- บ้ารุงรักษาป่า ปีที่ 2-6

0.4000

0.2428

60.70

งบปกติ

400 ไร่

240 ไร่

พื้นที่ 1

0.1480

0.1480

100

งบปกติ

20,000 กล้า

20,000 กล้า

เพิ่มเติมจากแผน

4. บ้ารุงแปลงป่าพรุ (ปีที่ 7-10)
5. ปลูกฟื้นฟูป่าพรุ/ปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศป่าพรุ
6. งานส้ารวจและรวบรวมพันธุ์สาคูและจาก

กรมป่าไม้

2. การเพาะช้ากล้าไม้มีค่า

-

3. การเพาะช้ากล้าไม้ทั่วไป

1.0000

เพิ่มเติมจากแผน

พื้นที่ 2

พื้นที่ 2
- พื้นที่ 1

0.1395

0.1088

80

งบปกติ

50,000 กล้า

40,000 กล้า

- พื้นที่ 2

0.1395

0.1395

100

งบปกติ

50,000 กล้า

50,000 กล้า

4. งานฝึกอบรมราษฎร

เพิ่มเติมจากแผน

- พื้นที่ 1

-

0.1200

0.0669

56

งบปกติ

2 รุ่น

อบรมแล้ว 1 รุ่น

- พื้นที่ 2

-

0.1200

0.1200

100

งบปกติ

2 รุ่น

อบรมแล้ว 2 รุ่น

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๑๔

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
ได้รับจริง

เบิกจริง

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

- พื้นที่ 1

-

0.1890

- พื้นที่ 2

-

0.2000

หน่วยงาน

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

0.0189

100

กรมป่าไม้

1 งาน

1 งาน

เพิ่มเติมจากแผน

0.2000

100

งบปกติ

1 งาน

1 งาน

5. งานประชาสัมพันธ์ป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า

6. งานอ้านวยความสะดวกและประสานการด้าเนินงานโครงการ

0.1000

- พื้นที่ 1

-

0.0900

0.0108

12

งบปกติ

1 งาน

แล้วเสร็จ 20 %

-

- พื้นที่ 2

-

0.2000

0.2000

100

งบปกติ+งบ กปร.

1 งาน

-

7. ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด้าริ

1.6000

-

-

-

-

-

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์
โครงการ
-

8. การพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

2.8000

-

-

-

-

-

-

พื้นที่ 2

-

0.2475

0.2475

99.98

งบปกติ

150,000 กล้า

150,000 กล้า

เพิ่มเติมจากแผน

-

3.0000

2.9980

99.93

ปลูกจาก 59,000 ต้น จัดซื้อ
พันธุ์กล้าไม้ จ้านวน 68,000
ต้น

เพิ่มเติมจากแผน

-

0.2500

0.2500

100

สป.ทส.

1 ครั้ง /120 คน

1 ครั้ง /120 คน

เพิ่มเติมจากแผน

กรมทรัพยากรนา 1. การก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ

2.0000

-

-

-

-

-

-

ไม่ได้รับรายงาน

กรมพัฒนาที่ดิน 1. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้้า

0.5000

0.6000

0.6000

100

งบปกติ

500,000 กล้า

500,000 กล้า

-

กรมป่าไม้

9. การเพาะช้าหญ้าแฝก
สานักงาน
1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนองต่อการท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. พัฒนาปอดชุมชนในหมู่บ้านสายใยรักฯ ต้าบลนาสาร อ้าเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบพัฒนา ปลูกจาก 59,000 ต้น
จังหวัด
จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้
นครศรีธรรมราช จ้านวน 68,000 ต้น

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๑๕

-

ชื่อโครงการ

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

0.1180

99.95

งบปกติ

25 กิโลเมตร

25 กิโลเมตร

-

0.1000

0.1000

100

งบปกติ

20 กิโลเมตร

20 กิโลเมตร

-

- สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง

2.5500

1.4010

54.94

งบปกติ

187,500 ไร่

187,500 ไร่

-

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

0.6000

-

-

งบ กปร.

รอการโอนเงินงบประมาณ

-

-

0.3010

0.3010

100

งบ กปร.

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ลาดตระเวนเพื
62,599 ่อไร่ป้องกัน

62,599 ไร่

-

-

0.9360

0.9360

100

งบปกติ

21 เครือข่าย

21 เครือข่าย

เพิ่มเติมจากแผน

หน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ 1. การจัดท้าแนวกันไฟ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - ป่าต้นน้้า
- ป่าพรุ
2. งานควบคุมไฟป่า

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
ได้รับจริง

เบิกจริง

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

0.4760

0.1250

0.4760
1.4400

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ
3. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กิจกรรมเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
4. การแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ
- ท้าท้านบชั่วคราว

เพิ่มเติมจากแผน
-

-

-

-

งบ กปร.

13 แห่ง

10 แห่ง

ตั้งของบ 0.704 ล้านบาท
อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณ

5. ซ่อมแซมฝาย

-

-

-

-

งบ กปร.

50 แห่ง

20 แห่ง

เพิ่มเติมจากแผน
ตั้งของบ 0.200 ล้านบาท
อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณ

กรมอุทยานแห่งชาติ 6. สร้างแหล่งส้ารองน้้าเพื่อการดับไฟป่า
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 7. การจัดตั้งเครือข่ายและพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าพรุควน

0.1000

0.6000

0.3000

100

งบ กปร.

20 แห่ง

20 แห่ง

ตั้งของบ 0.300 ล้านบาท

- อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

0.0250

-

-

-

งบ กปร.

8 ครั้ง

อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณ

ตั้งของบ 0.352 ล้านบาท

- สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า

0.0500

2.3864

2.3864

100.00

งบ กปร.

22 เครือข่าย

22 เครือข่าย

ตั้งของบ 0.105 ล้านบาท

เคร็ง

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๑๖

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
ได้รับจริง

เบิกจริง

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

1.5600

- อุทยานแห่งชาติน้าตกโยง
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก

หน่วยงาน
9. การลาดตระเวนป้องกันการบุกรุก

กรมอุทยานแห่งชาติ 10. การเพิ่มประสิทธิภาพลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและควบคุม
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1.1900

76.28

งบปกติ

356,250 ไร่

ด้าเนินการตลอดปีงบประมาณ

0.8500

0.6400

75.19

งบปกติ

128,125 ไร่

ด้าเนินการตลอดปีงบประมาณ

2.6000

1.4000

54.02

งบปกติ

35,456 ไร่

ด้าเนินการตลอดปีงบประมาณ

0.6000

0.6000

100

งบ กปร.

2.5720

-

- จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส้าหรับยานพาหนะ

เพิ่มเติมจากแผน
รถยนต์ 6 คัน

รถยนต์ 6 คัน

รถจักรยานยนต์ 11 คัน

รถจักรยานยนต์ 11 คัน

เรือพาดหาง 6 ล้า

เรือพาดหาง 6 ล้า

11. งานขุดแพรกเพื่อท้าแนวป้องกันรักษาป่าในเชตห้ามล่าสัตว์ป่า
บ่อล้อ

2.2000

2.0138

0.0650

0.15

งบ กปร.

9.4 กม.

9.4 กม.

12. งานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

2.5800

3.1791

3.1791

100

งบปกติ

62,599 ไร่

62,599 ไร่

-

0.2160

0.2160

100

งบปกติ

62,599 ไร่

62,599 ไร่

14. การก่อสร้างหอตรวจหาไฟป่า

1.0000

1.0000

1.0000

100

งบปกติ

2 แห่ง

2 แห่ง

15. การก่อสร้างฝายชะลอการไหลระบายน้้าในพื้นที่ป่าพรุ

0.5000

0.9045

0.9045

100

งบ กปร.

63 แห่ง

63 แห่ง

16. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอ้านวยการควบคุมไฟป่า
ป่าพรุควนเคร็ง

1.2000

1.5780

1.5780

100

งบ กปร.

1 หน่วย

1 หน่วย

17. ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ส้ารวจและออกแบบเพื่อรักษาระดับน้้าที่เหมาะสมในการป้องกันไฟ
ไหม้และรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของป่าพรุควนเคร็ง

20.0000

5.0000

1.5000

0.30

งบ ปกติ

221,325 ไร่

221,325 ไร่

กรมอุทยานแห่งชาติ 18. จัดท้าแนวเขตโดยการยกคันดินล้อมรอบพื้นที่ป่าพรุแต่ละแปลง
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

4.5000

-

-

-

-

-

-

13. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
(กิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ ด้านสัตว์ป่า)

หมายเหตุ

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๑๗

เพิ่มเติมจากแผน

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
ได้รับจริง

เบิกจริง

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

20. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันออกตรวจลาดตระเวนและ
ปราบปรามการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้

1.2500

-

-

-

-

-

-

21. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมงาน
ควบคุมไฟป่า

3.3100

-

-

-

-

-

-

22. ส่งเสริมและสร้างจิตส้านึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า
พรุ

0.3600

-

-

-

-

-

-

23. โครงการน้าร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกัน
ไฟป่าอย่างยั่งยืน

3.0600

-

-

-

-

-

-

1. จัดท้าแนวกันไฟ (พื้นที่ป่าพรุ)

0.0325

- พื้นที่ 1

0.2000

0.1685

84

งบปกติ

40 กิโลเมตร

32 กิโลเมตร

-

- พื้นที่ 2

0.2000

0.2000

100

งบปกติ

40 กิโลเมตร

40 กิโลเมตร

-

0.1000

-

-

-

-

-

-

1.5000

1.3000

1.3000

100

งบปกติ

16 ครั้ง

16 ครั้ง

470.0000

458.6600

102.1670

21.8

งบปกติ

แล้วเสร็จภายในก้าหนด

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 10.12%

หน่วยงาน

กรมป่าไม้

2. โครงการสร้างแหล่งส้ารองน้้าเพื่อการดับไฟป่า
กรมทรัพยากรทาง 1. การควบคุม เฝ้าระวัง การใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลและชายฝั่ง
กรมเจ้าท่า

1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

หมายเหตุ

-

- บริเวณหมู่ 2,3,7 และ 8 ต.หน้าสตน.
- บริเวณวัดเกาะเพชร อ.หัวไทร

-

- ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส้ารวจออกแบบการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3 บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก
กรมทรัพยากรนา 1. ศึกษาและจัดการควบคุมน้้าพื่อรักษาระบบนิเวศพรุ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1

15.0000

14.7356

-

-

งบปกติ

15.0000

-

-

-

-

649.5245

598.8288

145.6545

แล้วเสร็จภายในก้าหนด อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า 10%
-

-

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๑๘

ไม่ได้รับรายงาน

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
ได้รับจริง

เบิกจริง

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

กรมทรัพยากรนา 1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติ ต.เกาะทวด
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

-

2.0000

2.0000

100

งบปกติ

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

เพิ่มเติมจากแผน

2. การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าบ้านวังอ้ายควาย ม.12
ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

-

1.9000

1.9000

100

งบปกติ

-

ด้าเนินงานแล้วเสร็จ

เพิ่มเติมจากแผน

3. การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าต้าบลเกาะเพชร

-

39.4000

-

-

งบปกติ

มีน้าอุปโภค-บริโภค
ครอบคลุมทั้งต้าบล

-

เพิ่มเติมจากแผน

11.0000

10.5800

10.5800

100

งบปกติ

5,825.427 ไร่

5,825.427 ไร่

-

2.2000

-

-

-

-

-

-

ไม่ได้รับงบประมาณ

- ปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว

4.0000

4.1700

4.1700

100

งบปกติ

2,065.50 ไร่

2,065.50 ไร่

-

- ปรับปรุงดินกรดในพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามัน

2.5950

2.5500

2.5500

100

งบปกติ

300 ไร่

300 ไร่

-

- ปรับปรุงดินกรดในพื้นที่ปลูกไม้ผลและยางพารา

2.5950

1.7000

1.7000

100

งบปกติ

2,000 ไร่

2,000 ไร่

-

3. การปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้้ามัน

20.0000

4.8600

4.8600

100

งบปกติ

500 ไร่

500 ไร่

-

4. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปลูกพืช

7.7700

-

-

-

-

-

-

ไม่ได้รับงบประมาณ

- การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1

6.5000

5.8800

5.8800

100

งบปกติ

7,237.122 ไร่

7,237.122 ไร่

-

- การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2

3.5000

2.4100

2.4100

100

งบปกติ

476.255 ไร่

476.255 ไร่

-

- การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3

0.8000

2.3100

2.3100

100

งบปกติ

238 ไร่

238 ไร่

-

หน่วยงาน
แผนด้านการฟื้นฟูทรัพยากรดินและนา

กรมพัฒนาที่ดิน 1. การปรับปรุงนาข้าว นากุ้งร้าง และพื้นที่รกร้างเพื่อปลูกพืช
อาหารและพืชเศรษฐกิจ
- ปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าว
- ปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้้าเค็มเพื่อฟื้นฟู
ระบบนิ
เวศบปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว – ดินกรดเพื่อปลูกพืช
2. การปรั
เศรษฐกิจ

5. จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๑๙

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
ได้รับจริง

เบิกจริง

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

1. การเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภค

0.3000

0.1500

2. น้้าประปาดื่มได้

0.3000

1. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
2. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสด

หน่วยงาน
กรมอนามัย

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมโยธาธิการและ 1. การวางนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ผังเมือง
ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

0.1500

100

งบปกติ

คุณภาพน้้าไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาดื่ม
ได้ กรมอนามัย พ.ศ.2553 ร้อย
ละ 96.15 โดยส่วนใหญ่มักพบ
ปัญหาด้านแบคทีเรีย

-

-

-

-

-

ด้าเนินการในพื้นที่ 3
อ้าเภอของลุ่มน้ปากพนัง
คือ อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช, อ.ปาก
พนัง จ.นครศรีธรรมราช
และ
-

-

-

0.9750

0.9700

0.9700

100

งบปกติ

1,500 ไร่

1,500 ไร่

-

1.2600

-

-

-

-

-

-

ไม่ได้รับงบประมาณ

25.0000

-

-

-

-

-

-

ไม่ได้รับรายงาน

กรมโยธาธิการและ 2. วางผังโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ 9 แห่ง (งานต่อเนื่อง)
ผังเมือง
- อ้าเภอลานสะกา
- อ้าเภอพระพรหม
อบต.ขนาบนาก

1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

ไม่ได้รับรายงาน
10.0000
10.0000

-

-

-

-

-

-

28.5780

-

-

-

-

-

-

137.3730

78.8800

39.4800

36.8500

15.8150

42.92

งบปกติ

ไม่ได้รับงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มนา
แผนบาบัดและกาจัดมลพิษ
องค์การจัดการนาเสีย 1. จัดสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉพาะจุด
- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียพื้นที่ อบต.หูล่อง (บริเวณชุมชน
หอยราก – ศรีสมบูรณ์)

41.0510

ระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉพาะ - โครงสร้างระบบบ้าบัดแล้ว
จุด 1 ระบบ
เสร็จ อยู่ระหว่างการติดตั้ง
เครื่องจักร

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๒๐

-ขาดแคลนแรงงาน

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
ได้รับจริง

เบิกจริง

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียพื้นที่ ทต.ชะอวด (ตลาดล่าง)

7.0000

7.0000

- ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทม.ปากพนัง

1.0300
0.3740

หน่วยงาน

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

-

-

งบปกติ

0.8280

0.8120

98.07

งบปกติ

คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

- คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์ 99%

0.3730

0.3450

92.49

งบปกติ

คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

- คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์ 99%

คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

- คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์ 99%

คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

- คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์ 99%

คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

- คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์ 99%

บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี
- ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทม.ปากพนัง
บริเวณหลังเรือนจ้า
- ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทต.หัวไทร

0.5090

0.6670

0.5470

82

งบปกติ

บริเวณเลียบถนนสุขาภิบาล 1
- ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทต.หัวไทร

0.8050

0.8550

0.8070

94.38

งบปกติ

บริเวณหลังตลาดสด ถนนบางแค
- ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทต.ชะอวด

0.4260

0.6400

0.5880

91.87

งบปกติ

บริเวณวัดศรีมาประสิทธิ์
กรมส่งเสริม
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
การเกษตร
เทศบาลนคร
1. ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
กรมประมง
กรมชลประทาน

0.1200

0.3434

0.3434

100

-

828.6530

828.6530

723.65

งบปกติ

1. การใช้ประโยชน์จากวัชพืชในการผลิตอาหารสัตว์

11.8200

-

-

-

-

1. การบริหารจัดการเพื่อควบคุมวัชพืชน้้า

5.0000

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉพาะ - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง
-ไม่มีผู้เข้าแข่งขันประกวดราคาโดยวิธีปกติ จ้านวน 3 ครั้ง
จุด 1 ระบบ
รอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
เพื่อลงนามสัญญา

625 ราย

-

- ปริมาณน้้า 38,499 ลบ.ม./ปี
-

- ปริมาณน้้า 19,296 ลบ.ม./ปี
-

- ปริมาณน้้า 67,669 ลบ.ม./ปี
-

- ปริมาณน้้า 51,875 ลบ.ม./ปี
-

- ปริมาณน้้า 49,607 ลบ.ม./ปี
625 ราย

-

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

เพิ่มเติมจากแผน

-

-

ไม่ได้รับรายงาน

กระทรวงวิทยาศา บ้าบัดน้้าเสียชุมชนของ
สตร์ฯ (งบผูกพัน)
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

- คลองบางไทร (MD4)

-

0.7740

0.7740

100

งบปกติ

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

- คลองระบายน้้า 1R-MD4 (คลองล้าทางกลาง)

-

0.0720

0.0720

100

งบปกติ

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

- คลองระบายน้้า 2R-MD4 (คลองพาเข - บางจันทร์)

-

0.0470

0.0470

100

งบปกติ

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

- คลองบางไทรน้อย

-

0.1430

0.1430

100

งบปกติ

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

- คลองระบายน้้า 4R-MD4 (คลองหัวป่าขลู)

-

0.1624

0.1624

100

งบปกติ

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

- ก้าจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบาย/ชักน้้า MD3 จ้านวน 8 สาย

-

0.3780

0.3780

100

งบปกติ

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๒๑

หมายเหตุ

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
ได้รับจริง

เบิกจริง

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

- คลองเชียรใหญ่ กิโลเมตร 0+950 ถึง กิโลเมตร 14+350

-

0.3800

0.3800

100

งบปกติ

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

- คลองดอนส้าราญ กิโลเมตร 0+000 ถึง กิโลเมตร 5+700

-

0.1530

0.1530

100

งบปกติ

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

- คลองบ้านกลาง กิโลเมตร 0+000 ถึง กิโลเมตร 11+500

-

0.1620

0.1620

100

งบปกติ

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

- ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน้้าฝายคลองท่าดี

-

0.1000

0.1000

100

งบปกติ

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

- ก้าจัดวัชพืชในคลองท่าดีหน้าฝายคลองท่าดีด้วยเรือ

-

0.2600

0.2600

100

งบปกติ

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

- ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน้้าฝายคลองเสาธง

-

0.1360

0.1360

100

งบปกติ

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

0.0850

0.0760

0.0760

100

หมายเหตุ

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษานครศรีธรรมราช

แผนเฝ้าระวังและฟื้นฟูมลพิษ
สานักงาน
1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่น้าปากพนัง
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง

กรมปศุสัตว์

-

0.0140

0.0140

100

ถ่ายโอนจาก ส้ารวจเก็บตัวอย่างน้้า
กรมควบคุม แม่น้าปากพนัง 7 สถานี
มลพิษ
จ้านวน 4 ครั้ง/ปี (อ.ชะ
อวด 3 สถานี, อ.เชียร
ใหญ่ 1 สถานี, อ.ปาก
พนัง 3 สถานี)
ถ่ายโอนจาก ส้ารวจเก็บตัวอย่างน้้า
กรมควบคุม ทะเลชายฝั่งในพื้นที่ลุ่ม

1. พัฒนาระบบการท้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี

0.0359

-

-

-

งบปกติ

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์

0.0056

-

-

-

งบปกติ

ตรวจต่ออายุฟาร์มสุกร
มาตรฐานจ้านวน 4 ฟาร์ม
ไม่และตรวจติ
มีเป้าหมายดตามฟาร์
โดยจะเข้มา
แก้ไขในฟาร์มที่มีปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรนา 1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าใต้ดินรอบๆ แหล่งฝังกลบขยะ
บาดาล
และการท้าเหมืองแร่
2. การติดตามการรุกล้้าน้้าเค็มเข้าสู่ชั้นบาดาลชายฝั่ง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

2.0000

-

-

2.0000

-

-

72.2615

879.0668

850.7678

-

- ได้ด้าเนินการตามเป้าหมาย

-

- คุณภาพน้้าโดยรวมตลอดปี
อยู
่ในเกณฑ์
ระเภทที่ า4หมาย
หรือ
- ได้
ด้าเนินปการตามเป้

เพิ่มเติมจากแผน

- ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้า
ทะเลอยู่ระหว่างด้าเนินการ
ตรวจต่ออายุฟาร์มสุกร
มาตรฐานจ้านวน 8 ฟาร์ม และ
ตรวจติ
ดตามฟาร์
มสุกรอมฟาร์ม
แก้ไขปั
ญหาสิ่งแวดล้

-

สุกรจ้านวน 2 ฟาร์ม

-

-

-

ไม่มีแผนด้าเนินการ

-

-

-

ไม่มีแผนด้าเนินการ

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๒๒

-

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
ได้รับจริง

เบิกจริง

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

1.0000

1.0000

0.8200

82

งบ กปร.

ติดตามการด้าเนินงาน
ภานใต้แผนบริหาร
จัดการฯ

ติดตามการด้าเนินงานภานใต้
แผนบริหารจัดการฯ

ตัดโอนให้ศูนย์อ้านวยการฯ 180,000 บาท

เทศบาลเมืองปาก 1. การรณรงค์รักษาความสะอาดแม่น้าปากพนัง
พนัง
2. การรณรงค์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง

-

0.0200

0.0189

94.25

งบปกติ

แม่น้าปากพนัง

บรรลุตามเป้าหมาย

เพิ่มเติมจากแผน

0.0300

0.0129

42.90

งบปกติ

เทศบาลเมืองปากพนัง

บรรลุตามเป้าหมาย

เพิ่มเติมจากแผน

องค์การบริหารส่วน 1. การรณรงค์และสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เนื่องใน
จังหวัด
วันสิ่งแวดล้อมโลก)
นครศรีธรรมราช

-

0.0830

0.0830

100

เงินรายได้ อบจ. บุคลากรสังกัด อบจ.นคร
ศรีฯ และนร. ในจังหวัด
นครศรีฯ 120 คน

จัดกิจกรรมบรรยายทาง
วิชาการและร่วมปลูกต้นไม้

เพิ่มเติมจากแผน

2. สัมมนาเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา
มหาราชินี

-

0.5868

0.5868

100

เงินรายได้ อบจ.

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ
และกิจกรรมปลูกต้นไม้

เพิ่มเติมจากแผน

3. โครงการตั้งค่ายฝึกอบรมเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จ้านวน 5 รุ่น)

-

0.5636

0.5636

100

เงินรายได้ อบจ. นักเรียนจากสถาน ศึกษา
ในจังหวัดนครศรีฯ 50
คน/รุ่น จ้านวน 5 รุ่น

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ
และเสริมการเรียนรู้ จาก
ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่

เพิ่มเติมจากแผน

0.1200

0.1200

0.1200

100

กรมส่งเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

เครือข่าย ทสม.23 อ้าเภอ

เครือข่าย ทสม.23 อ้าเภอ

-

0.2000

0.2000

100

สป.ทส.

จัดอบรมจ้านวน 300 คน

จัดอบรมจ้านวน 300 คน

-

0.3900

0.3900

100

สป.ทส.

จัดอบรมได้ 299 คน

0.3000

-

-

-

-

หน่วยงาน
แผนการบริหารจัดการ
กรมควบคุมมลพิษ 1. อ้านวยการและขับเคลื่อนการด้าเนินงานของคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและ
ฟื้นฟูลุ่มน้้าปากพนัง และคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

สานักงาน
1. กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่าย ทสม.
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2. ชุมชนพร้อมใจรวมใจรักษาป่าชายเลน
3. ชุมชนแห่งการเรียนรู้และรับมือสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
4. เสริมสร้างความรู้ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชน นักเรียน ใน
พื้นที่ 300 คน

-

-

เพิ่มเติมจากแผน

-

ไม่ได้รับงบประมาณ

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง
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เพิ่มเติมจากแผน

ชื่อโครงการ

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

-

-

งบปกติ

-

เป็นการด้าเนินงานตามปกติ

เป็นงานประจ้า

-

-

-

-

-

-

ไม่ได้รับรายงาน

6.0000

-

-

-

-

-

-

ไม่ได้รับรายงาน

- ชุมชนลานสกา อ้าเภอลานสกา

8.0000

-

-

-

-

-

-

- ชุมชนเชียรใหญ่ อ้าเภอเชียรใหญ่

8.0000

-

-

-

-

-

-

- ชุมชนปากพนัง อ้าเภอปากพนัง

8.0000

-

-

-

-

-

-

- ชายฝั่งทะเล

25.0000

-

-

-

-

-

-

- แม่น้าสายหลักและแหล่งน้้า

20.0000

-

-

-

-

-

-

- พื้นที่ชุ่มน้้า

20.0000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
กรมชลประทาน 1. การบริหารจัดการการเปิด-ปิดประตูระบายน้้าอุทกวิภาชประ
สิทธิตามฤดูกาลวางไข่และอพยพเคลื่อนย้ายของสัตว์น้าจืดและ
สัตว์น้าเค็ม

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
ได้รับจริง

เบิกจริง

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

-

-

-

กรมโยธาธิการและ 1. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านกายภาพการใช้
ผังเมือง
ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดินและโครงการพัฒนาตามผังเมือง
- ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับลุ่มน้้า 1 แห่ง
กรมโยธาธิการและ 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ผังเมือง
โครงการฟื้นฟูพัฒนาตามผังเมือง
3. การวางผังฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ได้รับรายงาน

4. การส้ารวจก้าหนดเขตและออกแบบพื้นที่โล่งเพื่อคุ้มครอง

5. การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงการพัฒนา

ไม่ได้รับรายงาน

0.6000

-

-

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4

97.0200

2.9934

2.7951

รวมทัง 4 ยุทธศาสตร์

956.1790

1,559.7690

1,038.6974

ไม่ได้รับรายงาน

หมายเหตุ :
1. ไม่ได้ส่งข้อมูลฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ เทศบาลต้าบลชะอวด, เทศบาลต้าบลหัวไทร, เทศบาลต้าบลเชียรใหญ่, องค์การบริหารส่วนต้าบลวังอ่าง, องค์การบริหารส่วนต้าบลชะอวด, องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว, องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าพญา, องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุก และ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
2. หน่วยงานที่ไม่มีแผนงาน/โครงการ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้้าบาดาล, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, องค์การบริหารส่วนต้าบลปากพนังฝั่งตะวันออก, เทศบาลต้าบลเกาะเพชร, เทศบาลต้าบลหน้าสตน
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๕. ปัญหำและอุปสรรค
๕.๑ แผนงาน/โครงการ ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ด้ า เนิ น กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามเป้ า หมาย
ของแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ที่ก้าหนดไว้ บางกิจกรรมได้รับ
งบประมาณที่จ้ากัด
๕.๒ บางหน่ ว ยงานไม่บ รรจุ กิจ กรรมตามที่ก้าหนดไว้ภ ายใต้แผนบริห ารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่ มน้าปากพนั ง
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี ส่งผลให้การด้าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
๕.๓ การเปลี่ ย นแปลงคณะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ต้ อ งมี การท้ า ความเข้ าใจความเป็ น มา
ของโครงการใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนชุดคณะบริหาร ส่งผลให้การด้าเนินงานขาดความต่อเนื่อง และหน่วยงานท้องถิ่น
บางแห่งไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและการขอจัดสรรงบประมาณ ส่งผลให้ขาดความร่วมมือ เช่น ขาดการเข้า
ร่วมประชุม ไม่รายงานผลการด้าเนินงาน เป็นต้น
๕.๔ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความร่วมมือ ตลอดจนกฎระเบียบ รวมทังการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาความเสื่อมโทรมและการถูกท้าลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมในพืนที่ลุ่ มน้า ปากพนัง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังด้าเนินการไม่ครอบคลุมทุกพืนที่
และกลุ่มเป้าหมาย
๕.๕ การบูรณาการเป้าหมายและโครงการการด้าเนินงานไม่สอดคล้องกัน แต่ละหน่วยงานต่างด้าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน
๕.๖ พืนที่ลุ่มน้าปากพนังประสบภัยทางธรรมชาติ ได้แก่ น้าท่วมและดินโคลนถล่ม เป็นประจ้า ส่งผลให้การด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบ บางกิจกรรมต้องด้าเนินการเริ่มต้นใหม่
๕.๗ การบังคับใช้กฎหมายยังด้อ ยประสิทธิภาพ มีขันตอนการด้าเนินการล่าช้า เช่น การด้าเนินการกับผู้บุกรุกป่า
แม้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถจั บ กุม ผู้ ก ระท้ า ความผิ ดได้ แต่ ก ารด้ า เนิน คดี ห ลายขั นตอน บทลงโทษและการ
เปรียบเทียบปรับยังไม่สามารถยับยังการท้าลายป่าได้ เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนยังได้รับประโยชน์มากกว่า นอกจากนีการพิสูจน์
กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังใช้เวลาในการด้าเนินการนาน
๖. แนวทำงกำรแก้ไข
เพื่อให้การด้าเนินงานภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง
ด้าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ จึงควรปรับแนวทางการด้าเนินงานเพื่อลด/
บรรเทาปัญหาและอุปสรรค ดังนี
๖.๑ หน่วยงานหลักที่ด้าเนินกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ต้ อ งบรรจุ แ ละขอจั ด สรรงบประมาณของกิ จ กรรมในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ้ า ปี ข องหน่ ว ยงาน
นอกเหนือจากการขอจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง
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๖.๒ ในกรณี ที่ ไม่ ได้ รั บการจั ดสรรงบประมาณ หน่ วยงานหลั กควรปรั บงบประมาณที่ ได้ รั บการจั ดสรรในภาพรวม
ของหน่วยงานและจัดสรรให้กับกิจกรรมที่ส้าคัญภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟู นิเวศลุ่มน้าปากพนังฯ ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้การด้าเนินงานมีความต่อเนื่อง
๖.๓ เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านผู้น้าชุมชน ผู้น้ากลุ่มต่างๆ สื่อท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย
กลุ่ มเยาวชน และกลุ่ ม แม่ บ้ า น ผ่ านทางการประชุ ม งานประเพณี ส้ า คั ญของท้อ งถิ่น เพื่อ ให้ ป ระชาชนทราบการ
ด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมอย่างทั่วถึง รวมถึงความเคลื่อนไหวของการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม และได้เข้ามา
มีส่วนร่วมมากยิ่งขึน
๖.๔ เสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่าย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้น้าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน
ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการด้ารงชีพและการประกอบอาชีพ ผลเสียที่เกิดจากการท้าลายหรือ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และสามารถน้าความรู้ที่ได้รับเผยแพร่แก่สมาชิกกลุ่มและ
บุคคลอื่นในพืนที่
๖.๕ ประสานความร่ว มมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการด้าเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน ก้าหนดเป้าหมายและแผนการด้าเนินงานที่ส อดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและก้า หนด
แนวทางการด้าเนินการร่ วมกันได้ และยังสามารถด้าเนินการบรรลุ เป้าหมายตามภารกิจของแต่ล ะหน่วยงาน ทังนี
โดยการประสานผ่านช่องทางการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการ และคณะท้างานชุดต่างๆ เช่น ก้าหนดพืนที่
เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพืนที่ เป็นต้น
๖.๖ การท้ า ความเข้ า ใจถึ ง ความส้ า คั ญ ของปั ญ หาและเผยแพร่ โ ครงการสู่ อ งค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และประชาชนในพืนที่เพื่อให้รับทราบข้อมูล และเกิดการยอมรับในการเข้าร่วมด้าเนินโครงการ
๖.๗ ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอ้านาจหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถด้าเนินการ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นตัวอย่างการลงโทษผู้ละเมิดกฎหมาย
๖.๘ เสนอให้มีการจัดท้าโครงการต้นแบบในลักษณะพืนที่น้าร่องเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง
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ภำคผนวก

๒๗

กรมควบคุมมลพิษ
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมควบคุมมลพิษ ได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟู นิเวศ
ลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ในการอ้านวยการและขับเคลื่อนการด้าเนินงานของคณะท้างานเพื่อ
ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้าปากพนัง และคณะอนุกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโครงการพืนที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ รายละเอียดดังนี
๑. กำรประชุมคณะทำงำนเพื่อติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรและฟื้น ฟู
ลุ่มน้ำปำกพนัง

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๒๘

เพื่อให้การด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพืนที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดยด้าเนินการจัดประชุมทังสิน ๒ ครัง ได้แก่
ครังที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนา
พืนที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็น ประธานการประชุม
ครังที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนา
พืนที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุม
๒. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมโครงกำรพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนังอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
เพื่อรายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคจากการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศ
ลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง สนองพระราชด้าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีการจัดประชุมจ้านวน ๑ ครัง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมชัน ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม
๓. กำรรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๕๗
ณ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

พื้ น ที่ ป่ า พรุ เ สม็ ด ขาว ตาบลการะเกด อาเภอเชี ย รใหญ่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๒๙

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการ
พัฒนาพืนที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะ
ประธานคณะท้างานเพื่อติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้าปากพนัง และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพืนที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ กราบบังคมทูล
รายงานผลการด้าเนินภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นทีส่ วนจากจันทรังษี หมู่ที่ ๒ ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๓๐

กรมเจ้าท่า
ผลกำรดำเนินงำน
ปี ง บประมาณ ๒๕๕๗ กรมเจ้ าท่ า ได้ ด้ าเนิ นการจั ด ท้า โครงการภายใต้ แ ผนบริห ารจั ด การและฟื้น ฟู นิเ วศ
ลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้าปากพนัง
ให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ จ้านวนทังสิน ๒ โครงการ รายละเอียดดังนี
๑. กำรขุดลอกคลองและร่องน้ำ
เป็นกิจกรรมด้าเนิ นการขุดลอกร่องน้าและตะกอนทรายทับถมในพืนที่ลุ่ มน้าปากพนัง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
มีเป้าหมายไว้ที่ปริมาตรการขุดลอก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๒. ก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง

พืนที่ชายฝั่งของจั งหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุม ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง
จึงได้มีการก้าหนดแผนงานการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นแผนงานก้าหนดระยะเวลาการด้าเนินการ
ระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ โดยด้าเนินการ
- สร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ ๒, ๓, ๗ และ ๘ ต้าบลหน้าสตน และบริเวณวัดเกาะเพชร
อ้าเภอหัวไทร ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ด้าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๑๖.๘๘ ตามล้าดับ
- ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส้ารวจออกแบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ ๓ บ้านหน้าโกฏิถึง
ปลายแหลมตะลุมพุก ซึ่งกรมเจ้าท่า ลงนามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๓๑

กรมชลประทาน
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมชลประทานได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟู นิเวศ
ลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง จ้านวนทังสิน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี

๑. กำรกำจัดวัชพืช
การด้าเนินการของกรมชลประทาน ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุมป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนในลุ่มน้า ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีกิจกรรมการก้าจัดวัชพืชในล้าคลอง ดังนี
คลองบางไทร (MD4)
คลองระบายน้า 1R-MD4 (คลองล้าทางกลาง)
คลองระบายน้า 2R-MD4 (คลองพาเข - บางจันทร์)

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๓๒

คลองบางไทรน้อย
คลองระบายน้า 4R-MD4 (คลองหัวป่าขลู)
ก้าจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบาย/ชักน้า MD3 จ้านวน ๘ สาย
ก้าจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบาย/ชักน้า MD5 จ้านวน ๔ สาย
คลองเชียรใหญ่ กิโลเมตร ๐+๙๕๐ ถึง กิโลเมตร ๑๔+๓๕๐
คลองดอนส้าราญ กิโลเมตร ๐+๐๐๐ ถึง กิโลเมตร ๕+๗๐๐
คลองบ้านกลาง กิโลเมตร ๐+๐๐๐ ถึง กิโลเมตร ๑๑+๕๐๐
ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน้าฝายคลองท่าดี
ก้าจัดวัชพืชในคลองท่าดีหน้าฝายคลองท่าดีด้วยเรือ
ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน้าฝายคลองเสาธง
๒. กำรบริ หำรจั ด กำรกำรเปิด – ปิด ประตู ร ะบำยน้ ำอุ ท กวิภ ำชประสิ ทธิ์ ต ำมฤดู ก ำลวำงไข่ แ ละอพยพ
เคลื่อนย้ำยของสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม
เป็นการด้าเนินงานตามปกติในแต่ละช่วงเวลา/ฤดูกาลให้เหมาะสม โดยจัดประชุมคณะกรรมการเปิด - ปิดประตู
ระบายน้าอุทกวิภาชประสิทธิ์ (คณะกรรมการ JMC) เพื่อก้าหนดการเปิด - ปิดประตูระบายน้าให้เหมาะสม
๓. คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้ำในลุ่มน้ำที่มีส่วนร่วมโดยทุกภำคส่วน
เป็นการด้าเนินงานปกติในการใช้น้าในพืนที่ชลประทาน โดยด้าเนินการจั ดตังกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน เพื่อท้า
ความตกลงการใช้น้าระหว่างชุมชน

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๓๓

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการด้าเนินโครงการทังสิน ๔ โครงการ ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ ภายใต้แผน
บริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี
๑. ทำควำมสะอำดปะกำรังเทียม
ท้าลายเศษซากเครื่องมือประมง เช่น เศษอวน และขยะต่างๆ ที่เกาะติดแนวปะการังเทียม ซึ่งส่งผลให้สัตว์น้า
ไม่สามารถเข้าไปหลบซ่อนอาศัยเพื่ออนุบาลตัวอ่อน ด้าเนินการทังสิน ๒ พืนที่

๒. โครงกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้ำเกำะกระ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ ได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการพืนที่ชุ่มน้าเกาะกระ (Ramsar site) จ้านวน ๒ ครัง เพื่อติดตามการด้าเนินงานตามแผน
บริหารจัดการพืนที่ชุ่มน้าเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เกาะกระ ได้รับการขึนทะเบียนประกาศอนุมั ติให้เป็นพืนที่ชุ่มน้าในประเทศไทย จากส้านักงานเลขาธิการ
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยพื นที่ ชุ่ ม น้ า ระหว่ า งประเทศ เกาะกระตั งอยู่ ใ นทะเลอ่ า วไทย บริ เ วณอ้ า เภอปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เป็น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ในอ่าวไทย มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ โดยพบ
ปะการังแปรงล้างขวดหลายชนิด นับว่าเป็นเกาะที่สวยงาม คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ท้องทะเล ทังนียังเป็น
แหล่งวางไข่ของเต่าทะเลหลายชนิด เช่น เต่าตนุ เต่ามะเฟือง เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าหัวค้อน เป็นต้น นอกจากนียังมี
แนวป่าชายเลนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าหายากหลากหลายชนิด

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๓๔

๓. โครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
ด้าเนินการอนุบาลลูกเต่าทะเลจากเกาะกระ จ้านวน ๓๑๗ ตัว

๔. โครงกำรควบคุม เฝ้ำระวัง กำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ออกด้าเนินงานลาดตระเวนเฝ้าระวัง จ้านวน ๑๖ ครัง

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๓๕

กรมทรัพยากรน้า
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมทรัพยากรน้า มีการด้าเนินโครงการทังสิน ๓ โครงการ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สนับสนุนวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้าในลุ่มน้าอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน เพื่อจัดหาแหล่งอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนในลุ่มน้าปากพนัง รายละเอียดดังนี
๑. โครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชำติ ต.เกำะทวด อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๓๖

๒. โครงกำรอนุ รั ก ษ์ฟื้ น ฟู แ หล่ง น้ำบ้ำ นวั งอ้ ำ ยควำย หมู่ ๑๒ ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอหัว ไทร จั ง หวั ด
นครศรีธรรมรำช

๓. โครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลเกำะเพชร

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๓๗

กรมประมง
ผลกำรดำเนินงำน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๗ กรมประมง มีก ารด้ าเนิ นโครงการภายใต้แ ผนบริห ารจั ดการและฟื้น ฟูนิเ วศลุ่ มน้ า
ปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง จ้านวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี
๑. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชำติเขตพื้นที่ชำยฝั่ง ด้าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า จ้านวน
๕.๕๒๐ ล้านตัว ในเขตพืนที่ลุ่มน้าปากพนัง

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๓๘

กรมป่าไม้
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมป่าไม้ มีการด้าเนินโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง เพื่อสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศน์ป่าไม้ในโครงการพัฒนาพืนที่ลุ่มน้าปากพนัง
พืนที่ด้าเนินการ คือ ป่าสงวนแห่งชาติทังป่าบกและป่าพรุ ในขอบเขตโครงการพัฒนาพืนที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนือที่ทังหมดประมาณ ๕๑๗,๔๑๘ ไร่ รายละเอียดดังนี
๑. กิจกรรมอำนวยกำรและประสำนงำนโครงกำร
๑.๑ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วม
ปลูกต้นไม้เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑.๒ ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น “โครงการส้ารวจและออกแบบเพื่อรักษาระดับน้าที่เหมาะสมในการ
ป้องกันไฟไหม้ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพป่าพรุควนเคร็ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๓๙

๒. กิจกรรมเพำะชำกล้ำไม้

๓. กิจกรรมบำรุงป่ำไม้ใช้สอย

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๔๐

๔. กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ

๕. กิจกรรมควบคุมไฟป่ำ

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๔๑

๖. กิจกรรมอบรมรำษฎร ๒ รุ่น

๗. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ(ปลำดุกลำพัน)

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๔๒

๘. กิจกรรมอำนวยกำรและประสำนงำนโครงกำร

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๔๓

กรมพัฒนาที่ดิน
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมพัฒนาที่ดินด้าเนินโครงการทังสิน ๔ โครงการ เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้าในลุ่มน้าอย่างบูรณาการ อนุรักษ์ และยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี
๑. โครงกำรปรับปรุงนำข้ำว นำกุ้งร้ำง และพื้นที่รกร้ำงเพื่อปลูกพืชอำหำรและพืชเศรษฐกิจ พืนที่ในด้าเนินการ
๕,๘๒๕.๔๒๗ ไร่
พืนที่ด้าเนินการ :
ต.บางจาก ต.หูล่อง อ.ปากพนัง ต.แหลม อ.หัวไทร
ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๔๔

๒. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำพื้นที่ดินเปรี้ยว – ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ แบ่งการด้าเนินงาน ๓ ลักษณะ
๒.๑ การปรับปรุงและพัฒนาดินเปรียวเพื่อปลูกข้าว พืนที่ ๒,๐๖๕.๕๐ ไร่
พืนที่ด้าเนินการ :
ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

๒.๒ การปรับปรุงดินกรดในพืนที่ปลูกปาล์มน้ามัน พืนที่ ๓๐๐ ไร่

๒.๓ การปรับปรุงดินกรดในพืนที่ปลูกไม้ผลและยางพารา พืนที่ ๒,๐๐๐ ไร่

๓. โครงกำรปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปำล์มน้ำมัน พืนที่ด้าเนินการ ๕๐๐ ไร่

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๔๕

๔. กำรจัดทำระบบอนุรกั ษ์ดินและน้ำ โดยกำรปรับรูปแปลงนำ ทัง ๓ ลักษณะ ดังนี
๔.๑ การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๑ (ขุดคันดิน) ก่อสร้างโดยการลบคันนาเดิมซึ่งมีขนาดเล็กและเป็นผืนนา
แปลงเล็กแปลงน้อยแล้วสร้างคันนาขึนมาใหม่โดยให้มีขนาดกว้างและสูงกว่าเดิม เป็นคันดินที่สร้างขึนโดยให้ระดับของ
คันดินอยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อเก็บกักน้าไว้ในแปลงนา บนตั วคันนาสามารถปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้ เช่นไม้ผลและพืชผัก
ความสูงและความกว้างของคันนาจะผันแปรไปตามลักษณะดิน พืนที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณน้าฝนที่
ตกลงมาหรือปริมาณน้าที่จะเก็บกักหรือระบายออก วัตถุประสงค์หลักของพืนที่ใช้ท้านา การพัฒนาพืนที่นาดังกล่า ว
เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดผลตอบแทนสูงสุดคุ้มค่าการลงทุน ผลการด้าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เนือที่
๗,๒๓๗.๑๒๒ ไร่
พืนที่ด้าเนินการ : ต.ท่าพญา ต.หูล่อง อ.ปากพนัง ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ ต.เขาพังไกร ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

๔.๒ การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๒ (ขุดคูรอบแปลงนา) มีลักษณะเป็นคันดินที่สร้างขึนโดยให้ระดับของคันดิน
อยู่ในระดับเดียวกันตลอดเช่นเดียวกับแบบที่ ๑ แต่มีการขุดคูน้าเพื่อเก็บกักน้าและระบายน้า โดยการขุดดินท้าเป็นคู
แล้วเอาดินนันขึนมาทับถมเป็นคันดินวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้า ระบายน้าและส่งน้าในแปลงปลูกพืช บนคันดินยัง
สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ ได้เช่นเดียวกับแบบที่ ๑ การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ของพืนที่ยังใช้ท้านาและพืนที่ส่วนหนึ่ง
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ร่องน้าสามารถเลียงปลาได้ ซึ่งเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินลักษณะผสมผสาน
ลดความเสี่ยงจากการท้านาเพียงอย่างเดียว โดยด้าเนินการในเขตปลูกข้าวเพื่อการค้า ผลการด้าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เนือที่ ๔๗๖.๒๕๕ ไร่
พืนที่ด้าเนินการ : ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๔๖

๔.๓ การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคูยกร่อง) มีลักษณะคันดินที่สร้างขึนโดยให้ระดับของคันดินอยู่ในระดับ
เดียวกัน ท้าโดยการขุดดินขึนให้เป็นคูน้าทังสองด้านแล้วน้าดินนันมาถมเป็นคันดิน วัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้าและระบายน้า
ในพืนที่ราบและราบลุ่ม บนคันดินสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ขนาดของร่องปลูกไม้ผลจะผันแปรไปตาม
ลักษณะดิน การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓ สามารถออกแบบต่อเนื่องท้าเป็นแปลงใหญ่ๆ ได้ เพื่อให้เกษตรกรที่มีพืนที่ท้านา
ที่มีศักยภาพต่้าได้รั บผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ได้มีทางเลื อกใช้ประโยชน์ที่ดินให้ เกิดผลตอบแทนสู งสู ด ผลการด้าเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เนือที่ ๒๓๘ ไร่
พืนที่ด้าเนินการ : ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๔๗

๕. โครงกำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ จากพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตอนหนึ่งที่ว่า “ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาปรับปรุงบ้ารุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม
ด้าเนินการขยายพันธุ์ท้าให้มีกล้าหญ้าแฝกเพียงพอด้วย ที่ส้าคัญต้องไม่ลืมหน้าที่ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้า ”
ฉะนัน จึงได้ด้าเนินการรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลให้ปลูกหญ้าแฝกในพืนที่โครงการ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้าตามแนว
พระราชด้าริ และน้าหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกว้างขวางและต่อเนื่องจนเกิดผลส้าเร็จในการใช้หญ้าแฝก
ปรับปรุงรักษาหน้าดิน จ้านวน ๕๐๐,๐๐๐ กล้า

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๔๘

๖. สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยพืชสดเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยยกระดับของอินทรียวัตถุในดินให้สูงขึนเพื่อ
ปรับปรุงบ้ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ป้องกันการเสื่อมโทรมของดินและช่วยอนุรักษ์ดินและน้า หลังจากไถกลบส่วน
หนึ่งของเศษพืชที่ตกค้างอยู่จะท้าหน้าที่คลุมดินป้องกันการระเหยของน้าจากผิวดิน ขณะเดียวกันเศษพืชที่อยู่ในดินเมื่อ
สลายตัวจะกลายเป็นอินทรียวัตถุช่วยให้สภาพทางกายภาพของดินดีขึน พืนที่ด้าเนินการ ๑,๕๐๐ ไร่

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๔๙

กรมส่งเสริมการเกษตร
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟู
นิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้า จ้านวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี
๑. โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานแปลง GAP โดยได้ด้าเนินการกับเกษตรกร
จ้านวน ๖๒๕ ราย

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๕๐

กรมอนามัย
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมอนามัย ได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้า
ปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้าในลุ่มน้า
อย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน จ้านวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี
๑. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนังปีงบประมาณ
๒๕๕๗
หลักการเหตุผล
พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังเป็นที่ราบท้องกระทะ มีปัญหาน้้าทะเลหนุนสูงและการรุกตัวของน้้าเค็มขาดแคลนน้้าจืด
ในช่วงฤดูแล้ง ในขณะที่ความต้องการน้้าจืดเพิ่มสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งขาดแคลนน้้าจืดที่จะใช้ผลักดัน น้้าทะเลเพื่อลดปัญหา
น้้าเค็มรุกตัว และยังพบปัญหาน้้าเปรี้ยว เนื่องจากดินเป็นพรุ จากสถานการณ์ปัญหาด้านคุณภาพแหล่งน้้าดังกล่าว
จึงเป็นข้อจ้ากัดให้ประชาชนในพื้นที่เลือกใช้แหล่งน้้าฝนและน้้าบรรจุขวดเป็นแหล่งน้้าหลักส้าหรับการบริโภคในชุมชน
และครัวเรือน
กรมอนามัย ตระหนักถึงความส้าคัญในการพัฒนาแหล่งน้้าในพื้นที่เพื่อใช้เป็นน้้าบริโภคและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน จึงได้จัดท้าโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภค
ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อทราบสถานการณ์ ส้าหรับใช้ในการก้าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้มี
น้้าบริโภคปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมชุมชนและครัวเรือนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภคของชุมชน ทั้งนี้
เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้้าเป็นสื่ออันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
พื้นที่ด้าเนินการ
ด้าเนินการในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง ได้แก่ อ้าเภอเมืองและอ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอระโนด
จังหวัดสงขลา และอ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ผลการด้าเนินงาน
๑. การเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง
กรมอนามัย โดยส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ ๑๒
ยะลา ได้จัดท้าโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภค ในพื้นที่ ลุ่มน้้าปากพนังโดยมุ่งเน้นแหล่งน้้าบริโภคโดยเฉพาะน้้าฝน
น้้าประปา และน้้าบรรจุขวดที่ประชาชนนิยมใช้เป็นแหล่งน้้าบริโภคในครัวเรือน เพื่อให้ทราบสถานการณ์คุณภาพน้้าและ
การจัดการ ส้าหรับใช้ในการก้าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้มีน้าบริโภคปลอดภัยต่อไป
รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๕๑

การเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภค โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างน้้าบริโภค ในพื้นที่อ้าเภอเมืองและอ้าเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ้าน วนทั้งสิ้น ๕๒ ตัวอย่าง
โดยพบว่าคุณภาพน้้าบริโภคเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย ปี ๒๕๕๓ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพด้านกายภาพ ร้ อยละ ๕.๙ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเคมี ร้อยละ ๙.๘ และไม่ผ่ านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
แบคทีเรียสูงถึงร้อยละ ๙๖.๑๕
๒. ติ ด ตามเครื อ ข่ า ยและอาสาสมั ค รเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพน้้ า บริ โ ภคในครั ว เรื อ นและชุ ม ชน ณ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง เพื่อรับทราบข้อมูลและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง
ปัญหาอุปสรรค
ครัวเรือนยังขาดความรู้ในการเก็บกักน้้าบริโภคให้สะอาดปลอดภัย และสุขอนามัยที่ถูกต้อง
ภาพกิจกรรม : การสุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๕๒

ภาพกิจกรรม : นิเทศติดตามเครือข่ายและอาสาสมัครผู้ผ่านการประชุมเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภค
ในครัวเรือนและชุมชน

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๕๓

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการภายใต้แผน
บริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูนิเวศของลุ่มน้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุล อย่างมีระบบ รายละเอียดดังนี
-

๑. งำนบำรุงรักษำสวนเดิม อำยุ ๗ - ๑๐ ปี
หน่วยจัดการต้นน้าปากพนัง

-

๒. จัดทำแนวกันไฟ
หน่วยจัดการต้นน้าปากพนัง
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-

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ

-

๓. งำนสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ

-

๔. ปลูกป่ำพรุเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปำกพนัง
โครงการพัฒนาพืนที่ลุ่มน้าปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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-

๕. โครงกำรจัดทำฝำยต้นน้ำแบบถำวร
โครงการพัฒนาพืนที่ลุ่มน้าปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

-

๖. โครงกำรศึกษำทดลองปลูกป่ำจำกเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปำกพนัง
โครงการพัฒนาพืนที่ลุ่มน้าปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗. งำนจัดตั้งเครือข่ำยและพัฒนำกำรมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่ำ
- สถานีควบคุมไฟป่าพืนที่ลุ่มน้าปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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-

๘. งำนควบคุมชะลอกำรไหลระบำยน้ำในพื้นที่ป่ำพรุ
สถานีควบคุมไฟป่าพืนที่ลุ่มน้าปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

-

๙. โครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกองอำนวยกำรควบคุมไฟป่ำป่ำพรุควนเคร็ง ปี ๒๕๕๗
กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

- กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
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- สร้างและประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าภาคประชาชน

๑๐. กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันไฟป่ำและหมอกควัน
- เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพืนที่ป่าพรุควนเคร็ง

-

๑๑. กิจกรรมด้ำนกำรดับไฟป่ำ
การดับไฟป่าเบืองต้น โดยหน่วยงานสนามดับไฟป่าทันทีที่พบเห็น
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สนง.ทสจ.นครศรีธรรมราช
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด้าเนินโครงการ
ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง รายละเอียดดังนี
๑. โครงการกิจ กรรมพัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและฟื้น ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเครือข่าย ทสม.
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ทสม. ให้มีความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาพื้นที่ต้นแบบของเครือข่าย ทสม. ด้าเนินการ
๑.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด จ้านวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ร้านอาหารพื้นบ้านชานเมือง
๑.๒ การจั ด ท้ า ฐานข้ อ มู ล อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มหมู่ บ้ า นส้ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ด้าเนินการดังนี้
การจัดท้าบัตรประจ้าตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ้านวน ๒,๐๐๒ ใบ
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด้าเนินการติดต่อประสาน
เครือข่าย ทสม. ทุกอ้าเภอ ที่ยังขาดหลักฐานในการจัดท้าบัตรประจ้าตัวเป็นรายบุคคลทางจดหมายตามแบบส้ารวจ
เพื่อให้เครือข่าย ทสม. ได้มีการจัดส่งหลักฐานเอกสารที่ยังขาดอยู่เพื่อจะได้จัดท้าบัตรประจ้าตัวให้แก่สมาชิกเครือข่าย
ทสม. ทุกคน
๑.๓ จั ด กิจ กรรมโครงการ ทสม. ร่ว มใจปลู ก ป่ า เพิ่ ม พื้น ที่ สี เ ขี ยว เมื่ อ วัน ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อ้าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมโครงการจ้านวน ๑๓๐ คน
๑.๔ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน
ต้นแบบ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บ้านในถุ้ง ต้าบลท่าศาลา อ้าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ้านวน ๘๒ คน
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โครงกำรเพิ่มเติมจำกแผน
๑. โครงกำรพัฒนำปอดชุมชนในหมู่บ้ำนสำยใยรักฯ ตำบลนำสำร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วัตถุประสงค์เพื่อปลูกซ่อมแซมไม้ในพืนที่และบ้ารุงรักษาต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน และเพื่อพัฒนาพืนที่สาธารณะ
ของหมู่บ้านและสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สระประมงมะม่วงค้อม หมู่ที่ ๓
ต้าบลนาสาร อ้าเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน ๑๒๐ คน โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้
จ้านวน ๓๐๐ ต้น ประกอบด้วย ต้นขีเหล็ก ๑๐๐ ต้น ต้นมะขาม ๑๐๐ ต้น และต้นมะม่วง ๑๐๐ ต้น มีการใส่ปุ๋ยบ้ารุงต้นไม้
และการพัฒนาพืนที่สาธารณะของหมู่บ้าน
๒. โครงการชุมชนพร้อมใจรวมใจรักษาป่าชายเลน
เพื่อปลูกจิ ตส้านึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนในท้องถิ่น เพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าชายเลน ป้องกันบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในเขตพื้นที่ป่าชายเลน และ
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ด้าเนินงานจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการชุมชนพร้อมใจ
รวมใจรักษาป่าชายเลน จ้านวน ๑ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔๔
อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายจ้านวน ๓๐๐ คน มีผู้เข้าร่วมจ้านวน ๓๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมี
กิจกรรมในการด้าเนินการ ดังนี้
๒.๑ ให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ สถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบ
๒.๒ ให้ความรู้ด้านความส้าคัญและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างเครือข่ายในชุมชน
๒.๓ จั ด ท้ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เผยแพร่ แ ละรณรงค์ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยการจั ด ท้ า เสื้ อ
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน สามารถด้าเนินการได้จ้านวน ๓๐๐ ตัว
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๓. โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสนองต่อกำรท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์เพื่อปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ป่าท้องถิ่นยึดหน้าดินเพื่อรักษาระบบนิเวศ สร้างจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์และห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน สร้างอาหารและรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชน
และเพิ่มพืนที่สีเขียว ด้าเนินการจัดกิจกรรม ปลูกจากจ้านวน ๕๙,๐๐๐ ต้น และจัดซือพันธุ์กล้าไม้ จ้านวน ๖๘,๐๐๐ ต้น

๔. โครงกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้และรับมือสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคส่วนในชุมชนรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ มีส่วนร่วมในการลด
สาเหตุการเกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดย
ด้าเนินงานจัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และรับมือสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจ้านวน ๒ ครัง คือ
ครังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาหมู่บ้านบ่อน้าซับ ต้าบลขุนทะเล อ้าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ค่าเป้าหมาย ๑๕๐ คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน ๑๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๖
ครั งที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ ณ วั ด คี รี กั ณ ฑ์ ต้ า บลเขาแก้ ว อ้ า เภอลานสกา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ค่าเป้าหมาย ๑๕๐ คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖
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ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ ได้ด้าเนินโครงการ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟู
นิเวศลุ่มน้าปากพนัง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนในลุ่มน้า รายละเอียดดังนี
๑. โครงกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ำแม่น้ำปำกพนัง
ส้ารวจเก็บตัวอย่างน้าแม่น้าปากพนัง ๗ สถานี จ้านวน ๔ ครัง/ปี ได้แก่ อ้าเภอชะอวด ๓ สถานี อ้าเภอเชียรใหญ่
๑ สถานี อ้าเภอปากพนัง ๓ สถานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ด้าเนินการตามเป้าหมาย ซึ่งคุณภาพน้าโดยรวมตลอดปีอยู่
ในเกณฑ์ประเภทที่ ๔ หรือเสื่อมโทรม ไม่เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษก้าหนดให้แม่น้าปากพนังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๓ หรือพอใช้
๒.โครงกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่งพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส้ารวจเก็บ
ตัวอย่างน้าทะเลชายฝั่งในพืนที่ลุ่มน้าปากพนัง ได้แก่ อ้า เภอปากพนัง ๑ สถานี อ้าเภอหัวไทร ๑ สถานี รวม ๒ สถานี
จ้านวน ๒ ครัง/ปี ได้ด้าเนินการตามเป้าหมาย

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง
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องค์การจัดการน้าเสีย
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ องค์การจัดการน้าเสีย ได้ด้าเนินโครงการจ้านวน ๑ โครงการ ภายใต้แผนบริหารจัดการ
และฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกัน มลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้า คือ โครงการจัดสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้าเสียเฉพาะจุด แบ่งออกเป็นงานก่อสร้าง
ระบบบ้าบัดน้าเสีย ๒ แห่ง และเดินระบบบ้าบัดน้าเสีย ๕ แห่ง รายละเอียดดังนี
๑. ก่อสร้ำงระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหูล่อง บริเวณชุมชนหอยรำก - ศรีสมบูรณ์
โครงสร้างระบบบ้าบัดด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการติดตังเครื่องจักร ส่วนของระบบท่อ
รวบรวมขณะนีด้าเนินการไปแล้ว ๒๐% แต่พบว่ามีอุปสรรคในการด้าเนินงาน คือ ขาดแคลนแรงงาน และติดปัญหาการ
ชุมนุมทางการเมืองในพืนที่

๒. ก่อสร้ำงระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่ เทศบำลตำบลชะอวด (ตลำดล่ำง)
เนื่องจากติดปัญหาไม่มีผู้เข้าแข่งขันประกวดราคาโดยวิธีปกติ จ้านวน ๓ ครัง ส่งผลให้การด้าเนินงานล่าช้า
ซึ่งขณะนีได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางเพื่อลงนามสัญญา

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๖๔

๓. เดินระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบำลเมืองปำกพนัง บริเวณโรงเรียนวัดนำควำรี
บ้าบัดน้าเสียปริมาณน้า ๓๘,๔๙๙ ลบ.ม./ปี คุณภาพน้าหลังจากการบ้าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๙๙%

๔. เดินระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบำลเมืองปำกพนัง บริเวณหลังเรือนจำ
บ้าบัดน้าเสียปริมาณน้า ๑๙,๒๙๖ ลบ.ม./ปี คุณภาพน้าหลังจากการบ้าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๙๙%

๕. เดินระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบำลตำบลหัวไทร บริเวณเลียบถนนสุขำภิบำล ๑
บ้าบัดน้าเสียปริมาณน้า ๖๗,๖๖๙ ลบ.ม./ปี คุณภาพน้าหลังจากการบ้าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๙๙%

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๖๕

๖. เดินระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบำลตำบลหัวไทร บริเวณหลังตลำดสด ถนนบำงแค
บ้าบัดน้าเสียปริมาณน้า ๕๑,๘๗๕ ลบ.ม./ปี คุณภาพน้าหลังจากการบ้าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๙๙%

๗. ค่ำเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบำลตำบลชะอวด บริเวณวัดศรีมำประสิทธิ์
บ้าบัดน้าเสียปริมาณน้า ๔๙,๖๐๗ ลบ.ม./ปี คุณภาพน้าหลังจากการบ้าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๙๙%

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๖๖

อบจ.นครศรีธรรมราช
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด้าเนินโครงการ ภายใต้แผนบริหารจัดการและ
ฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์
สมดุล อย่างเป็นระบบ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อ
บริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก รายละเอียดดังนี
๑.โครงกำรฝึกอบรมคนไทยอำสำร่วมพัฒนำ ชำยหำดสะอ้ำน บ้ำนปลำสะอำด คืนธรรมชำติสู่เกำะกระ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท้าโครงการเพื่อบูรณาการร่วมกับส้านักงานเทศบาลต้าบลหน้าสตน
และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ (จ.สงขลา) ภายใต้โครงการฝึกอบรมคนไทยอาสาร่วมพัฒนาชายหาด
สะอ้าน บ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หาดแพรกเมือง ต้าบลหน้าสตน อ้าเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง และแหล่งวางไข่เต่าทะเล ให้คงความสมดุลและยั่งยืนตลอดไป โดยมีผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ คณะครู
นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการจ้านวนทั้งสิ้น ๑,๖๘๔ คน

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมคนไทยอาสาร่วมพัฒนาชายหาดสะอ้านบ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ ครั้งที่ ๘
รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๖๗

๒. โครงกำรรณรงค์และสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก)
ฝ่ า ยสิ่ ง แวดล้ อ ม กองทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
จัดโครงการรณรงค์และสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก) เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (พร้อม ณ นคร อุทิศ) โดยมีคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนวัดทุ่งแย้ เข้าร่วม
โครงการ จ้านวน ๔๐ คน จากโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ้านวน ๓๐ คน และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ้านวน ๕๕ คน รวมจ้านวนทั้งสิ้น ๑๒๕ คน

ภาพกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์
ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (พร้อม ณ นคร อุทิศ) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

๓. โครงกำรสัมมนำเครือข่ำยรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษำ มหำรำชินี
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราชร่วมกับ ส้านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าตก ชุมชนบ้านถ้้าตลอด สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี เมื่อวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ บ้านถ้้าตลอด ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังต่อไปนี้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้้าตก ส้านักจัดการป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนทุ่งสงวิทยา โรงเรียนทุ่งสง
สหประชาสรรค์ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดก้างปลา โรงเรียนวัดกะโสม โรงเรียน
รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๖๘

บ้านถ้้าตลอด โรงเรียนบ้านน้้าตก โรงเรียนบ้านวังธน โรงเรียนบ้านวังยวน โรงเรียนบ้านหนองปลิง โรงเรียนวัดล้านาว
โรงเรียนเสริมปัญญา โรงเรียนรัตนศึกษา ชุมชนบ้านถ้้าตลอด เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน ๓๗๐ คน

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี
ณ ป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ บ้านถ้าตลอด ตาบลน้าตก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. โครงกำรตั้งค่ำยฝึกอบรมเยำวชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน ๕ รุ่น)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมือกับเครือข่ายรักษ์สิ่ งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส้านักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) ส้านักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมโครงการคือนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ๕๐ คน/รุ่น จ้านวน ๕ รุ่น
มีกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการและเสริมการเรียนรู้ เช่น เดินป่าและเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในพืนที่ท้าให้เยาวชน
มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๖๙

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ บ้านวังหอน หมู่ที่ ๕ ตาบลวังอ่าง อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ บ้านถ้าตลอด หมู่ที่ ๔ ต้าบลนา้ ตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๗๐

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ บ้านควนเคร็ง ต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ บ้านน้าทรัพย์ ต้าบลขนาบนาก อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๕๗
ณ บ้านนา้ ตกโยง ต้าบลถ้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง

หน้า ๗๑

