1. ชื่อโครงการ

พัฒนาพืน้ ที่ลมุ่ น้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. สถานที่ดําเนินการ

อํ าเภอปากพนั ง อํ าเภอหั วไทร อํ าเภอเชี ยรใหญ่ อํ าเภอชะอวด
อํ า เภอร่ อ นพิ บู ล ย์ อํ า เภอจุ ฬ าภรณ์ อํ า เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ
อําเภอพระพรหม อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอําเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอควนขนุน และอําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

3. พระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดําริ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง เพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ ราษฎรหลายครั้ ง ครั้ ง แรกเมื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2531
หลังจากเกิดน้ําท่วมใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายน ครั้งต่อมาเมื่อวันที่ 9
และ 11 ตุลาคม 2535 ณ สถานีสูบน้ําบ้านโคกกูแว ตําบลพร่อน
อํ า เภอตากใบ จั ง หวั ด นราธิ ว าส และสถานี สู บ น้ํ า บ้ า นตอหลั ง
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้
พระราชทานพระราชดําริใ ห้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้าง
ป ร ะ ตู ร ะ บ า ย น้ํ า ป า ก พ นั ง ที่ อํ า เ ภ อ ป า ก พ นั ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันน้ําเค็มรุกล้ําและเก็บกักน้ําจืด พร้อม
กับการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาน้ําท่วม
และระบบกระจายน้ําเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
และครั้งสําคัญที่สุด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536 ได้พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เข้าเฝ้าฯ ณ พระตําหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ ได้พระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมว่า “...ทํา
ประตูน้ําที่ปากแม่น้ําห่างจากอําเภอปากพนังประมาณ 3 กิโลเมตร
ก็พิจารณาว่าจะแก้ปัญหาทั้งหมดซึ่งหมายความว่าเป็นกุญแจสําคัญ
ของโครงการฯ จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่น้ําแล้ง น้ําท่วม น้ําเค็ม และ
สามารถที่ จ ะให้ป ระชาชนมีน้ํา บริโภค และน้ํ าทําการเกษตร...
แม้ว่าประตูน้ําอันเดียวนี้จะไม่แก้ไขปัญหาทั้งหมด ซึ่งจะต้องสร้าง
หรือทําโครงการต่อเนื่อง หากแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไข
ปัญหาทั้งหมด จากอันนี้จะทําอะไรๆ ได้ทุกอย่าง และแยกออกมา
เป็นโครงการฯ

-2เมื่ อ วัน ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2545 พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อําเภอปรานบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พระราชทานพระราชดําริ ความสรุปว่า ให้
พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ํา เพื่อควบคุมระดับน้ําในพรุควน
เคร็งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้พรุ
ต่ อ มา เมื่ อ วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2551 สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดําริเมื่อคราวที่
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังเกี่ยวกับการส่งเสริมการทําเกษตร สรุป
ความได้ว่า
y ควรพิจารณาพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ส่งเสริม
การทํานาในลักษณะบูรณาการให้ครบวงจร ทั้งในเรื่องพันธุ์ข้าว
ลานตากข้าว ยุ้งฉาง โรงสี และการตลาด
- เรื่องยุ้งฉางสําหรับเก็บข้าว ควรมีรูปแบบที่มี
ราคาถูก แบบยุ้ ง ฉางในท้ อ งถิ่ น และควรทํ า เป็น รู ป แบบรายการ
สินค้า (Catalogue) เพื่อให้มีหลายๆ รู ปแบบหลากหลายราคา
และเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น
- ในการบริ ห ารจั ด การโรงสี ข้ า ว ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชจะสนับสนุนให้แก่ท้องถิ่นนั้น ควรให้ผู้จั ดการ
โรงสีได้เรียนรู้จากของจริงเพื่อที่จะได้มีความรู้ในการบริหารจัดการ
ทุกขั้นตอนการผลิต และเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจทําเป็น
ตําราเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องบริหารงานแบบใด สามารถเป็นตัวอย่าง
ให้บุคคลอื่นมาดูงานได้และควรมีรางวัลให้แก่ผู้ทําให้งานประสบ
ความสําเร็จ
y ในพื้ นที่ ว่างเปล่ าอื่น ที่ไ ม่ไ ด้ส่ง เสริ ม การทํา นา ควร
พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
- เจรจากับองค์การบริหารส่วนตําบล จัดรูปที่ดิน
ให้เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเกษตร
- สร้ า งโรงงานแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร
โดยไม่ทําให้เกิดของเสียต่อชุมชน

-3เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ขณะเสด็จฯ ทอดพระเนตร
สถานที่ ที่ จ ะดํ า เนิ น การศึ ก ษาทดลองการปลู ก ไม้ เ สม็ ด และใช้
ประโยชน์แบบครบวงจร ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้มีพระราชดําริ
y ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดสร้างคลองส่งน้ําให้กับ
พื้นที่การเกษตรของราษฎรตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
y ให้ พิ จ ารณาแนะนํ า ส่ ง เสริ ม ให้ ร าษฎรในเขตพื้ น ที่
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริปลูก
ข้าวให้มากขึ้น เนื่องจากมีน้ําจืดมากขึ้นแล้ว
และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ขณะเสด็จฯ ทรงเยี่ยม
ราษฎรตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
มีพระราชดําริ เกี่ยวกับการพั ฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
สรุปได้ว่า
• จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญ
แต่ปัจจุบันไม่เพียงพอ คนลุ่มน้ําปากพนังต้องซื้อข้าวบริโภค ควร
เร่ ง ส่ ง เสริ ม การทํ า นาให้ ม ากขึ้ น เพิ่ ม โรงสี ข้ า วให้ เ พี ย งพอและ
ส่งเสริมการตลาด
• ให้ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ บู ร ณาการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ราษฎรมีส่วนร่วมในโครงการนี้ให้มากขึ้น
• ควรแนะนําและจัดการกับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร
โดยอาจจะจัดหาตลาดรองรับหรือตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
• การผลิตสินค้าชุมชนจําหน่าย ควรมีเครื่องหมายที่
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ขณะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ํา
ปากพนังฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านยางยวน หมู่ที่ 5
ตํ าบลดอนตรอ อําเภอเฉลิ มพระเกี ย รติ และโครงการถ่า ยทอด
เทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน บ้านควนโถ๊ะ
หมู่ที่ 10 ตําบลแหลม อําเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุป
ความได้ว่า
• ควรติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของกลุ่ ม แม่ บ้ า น
เกษตรกรบ้านขอนหาด ตําบลขอนหาด อําเภอชะ
อวด ซึ่ ง แปรรู ป พริ ก ผลิ ต เป็ น เครื่ อ งแกงอย่ า ง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะกระบวนการผลิต

-4• เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วพั น ธุ์ ดี ควรมี ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรอย่ า ง
พอเพียง ส่วนใหญ่หน่วยงานจะเก็บสํารองไว้ มาก
พอจะนําไปให้เกษตรกร เมล็ดพันธุ์ข้าวจะมีคุณภาพ
การงอกที่ต่ํา
• ให้ ก รมชลประทานพิ จ ารณาดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า ง
สถานี สู บน้ํ า ด้ ว ยไฟฟ้ า จากคลองชะอวด – แพรก
เมืองลงคลองธรรมชาติในบริเวณโครงการ ทดแทน
เครื่องสูบน้ําชั่วคราวที่ติดตั้งอยู่เดิม เพื่อสนับสนุน
พื้นที่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดิน
เปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน บ้านควนโถ๊ะ
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเก็บกักน้ําจืดไว้ใช้ในลําน้ําปากพนังและลําน้ําสาขา รวมทั้ง
ป้องกันการรุกล้ําของน้ําเค็มเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม
2. เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น การ
โครงการด้านต่าง ๆ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของมาตรการแก้ ไ ข
ผลกระทบและนําไปสู่การปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
และวางแผนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
4. เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการครองชี พ และความเป็ น อยู่ ข อง
ราษฎร
5. เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพและผลผลิตการเกษตรอย่างครบ
วงจร
6. เพื่อกําจัดวัชพืชผักตบชวาให้อยู่ในวงจํากัดที่สามารถควบคุม
ปริมาณได้
7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในคลองธรรมชาติสายต่าง ๆ
8. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบยั่งยืนสู่
เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
9. เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยราชการ
และประชาชน รวมทั้ง เป็นสื่อกลางประสานข้อคิดเห็น ทัศนคติ
ท่าทีของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.
2.
3.
4.
5.

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-56. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี
8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ

1 ปี (ปีงบประมาณ 2555)

7. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน
(ในปีงบประมาณ 2555)

เป็นเงิน 69,646,782 บาท

8. งบประมาณที่ควรให้การสนับสนุน
(ในปีงบประมาณ 2555)

ในวงเงินไม่เกิน 31,663,308 บาท

-69. รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณที่ดําเนินการ
แผนงาน/กิจกรรม
อํานวยการ และประสานการพัฒนา
ก. กิจกรรมในส่วนของศูนย์อํานวยการและ
ประสานการพัฒนาพื้นทีล่ ุ่มน้ําปากพนังฯ
1. กิจกรรมศูนย์อํานวยการฯ
1.1 ค่าครุภัณฑ์
1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1) รถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน
1 คัน
2) รถบรรทุกกระบะเหล็ก
ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จํานวน 1 คัน
1.1.2 สํานักเลขานุการกรม
(ประชาสัมพันธ์)
1) กล้องดิจิตอลยี่ห้อฟูจิ รุ่น F
550EXR จํานวน 1 ตัว
2) กล้องถ่ายภาพวีดีโอ ระบบ
FULL HD บันทึกลงฮาร์ดดิสก์ 120 GB
จํานวน 1 ตัว
1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ศูนย์บริการร่วม)
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด
Notebook ประมวลผลทั่วไป จํานวน 2 เครื่อง
2) เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลทั่วไป จํานวน 2 เครื่อง
3) เครื่องฉายภาพ DLP
Projector ขนาด 3,500 ANSI Lumens
จํานวน 2 เครือ่ ง
4) จอภาพคอมพิวเตอร์ แบบ
LCD สี ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 2 จอ
5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด
A 4 จํานวน 2 เครื่อง

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
หมายเหตุ
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
23,534,968
16,631,798
18,782,968
13,979,798 กรมชลประทาน
ดําเนินการ
11,656,738
8,867,668
2,406,450
117,380 เสนอขอเพียง
2,406,450 บาท

1,804,000
896,000

-

908,000

-

78,106

-

28,106

-

50,000

-

383,200

107,600

53,600

-

67,600

67,600

140,000

-

48,000

-

56,000

28,000 ลดเหลือ 1 เครื่อง

-7แผนงาน/กิจกรรม
6) เครื่องควบคุมและสํารอง
ไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA จํานวน 3 เครื่อง
1.1.4 ครุภัณฑ์สํานักงาน
1) เครื่องโทรศัพท์ จํานวน 13
เครื่อง
2) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้
ขนาด 20 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด
3) เก้าอี้อเนกประสงค์ จํานวน
100 ตัว
1.2 กิจกรรมอํานวยการ
1.2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
จํานวน 6 คน : วันละ 200 บาท จํานวน 120
วัน และวันละ 400 บาท จํานวน 60 วัน
1.2.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าจัดการประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงาน
2) ค่าดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑ์
สํานักงาน
3) ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์เครื่อง
โสตทัศนูปกรณ์
4) ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
5) ค่าซ่อมระบบ
เครื่องปรับอากาศ
1.2.3 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสํานักงาน
2) ค่าวัสดุสื่อประชาสัมพันธ์
3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.3.1 งานบริหารส่วนกลางศูนย์
อํานวยการฯ

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
หมายเหตุ
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
18,000
12,000 ลดเหลือ 2 เครื่อง
141,780
9,780

9,780
9,780

82,000

-

50,000

-

2,771,650
288,000
288,000

2,271,650
288,000
288,000

1,141,000
726,000

1,141,000
726,000

130,000

130,000

40,000

40,000

95,000

95,000

150,000

150,000

1,342,650
62,100
876,950
220,000
183,600
3,278,638
2,142,074

842,650
62,100
376,950
220,000
183,600
3,278,638
2,142,074

ปรับลดเอกสารเผยแพร่

รวมทั้งสิ้น 44 อัตรา

-8แผนงาน/กิจกรรม
1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
437,140
437,140

อัตรา
2) นักจัดการงานทั่วไป 5 อัตรา
3) เจ้าพนักงานเกษตร 2 อัตรา
4) พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา
5) นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
6) ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 1 อัตรา
7) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
8) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
9) เจ้าหน้าที่ธรุ การ 2 อัตรา
10) คนงาน 8 อัตรา
1.3.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินการ
ส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ :
นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
1.3.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม : นักวิชาการ
เกษตร 1 อัตรา
1.3.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินการ
ศูนย์บริการร่วมฯ : นักจัดการงานทั่วไป 10
อัตรา
1.4 ค่าประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ
น้ําพระทัยรินหลั่ง ลุ่มน้ําปากพนังร่มเย็น
1.4.1 ค่าประชาสัมพันธ์
1) ค่าผลิตสื่อต่าง ๆ
2) ค่าจัดนิทรรศการ
3) ค่าซ่อมอุปกรณ์ แสง สี เสียง
ภายในห้องนิทรรศการ
1.4.2 ค่าจัดนิทรรศการงานน้ําพระทัย
รินหลั่ง ลุ่มน้ําปากพนังร่มเย็น
1) ค่าจัดงานนิทรรศการและ
การแสดง จํานวน 3 วัน 3 คืน
2) ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
1.5 กิจกรรมสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือป้องกัน
และแก้ไขไฟไหม้พรุควนเคร็ง

437,140
146,740
234,960
73,370
61,314
146,740
73,370
122,628
408,672
174,856

437,140
146,740
234,960
73,370
61,314
146,740
73,370
122,628
408,672
174,856

87,428

87,428

874,280

874,280

1,692,000

1,692,000

722,000
450,000
232,000
40,000

722,000
450,000
232,000
40,000

970,000

970,000

840,000

840,000

130,000
1,508,000

130,000
1,508,000

หมายเหตุ
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2.โครงการจัดทํากลไกการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการประสานงานส่งเสริมอาชีพ
รายได้ในพื้นทีล่ ุ่มน้ําปากพนัง
2.1 บุคลากร – ค่าจ้างชั่วคราวในส่วน
กิจกรรมของมูลนิธิทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชีย
2.1.1 นักวิจัยระดับปริญญาโท
จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 9,700 บาท จํานวน
12 เดือน
2.1.2 นักพัฒนาชุมชนระดับปริญญาตรี
จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 7,900 บาท จํานวน
12 เดือน
2.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย
2.2.1 กิจกรรมพื้นที่ต้นแบบการ
บริหารจัดการน้ําและวัชพืชน้ํา ตําบลการะเกด
1) จัดทําข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําระดับตําบล
2) พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เกษตรกรด้านการบริหารจัดการระบบองค์กร
ธุรกิจชุมชน
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้
ประโยชน์วัชพืชน้ํา
2.2.2 กิจกรรมพื้นที่ต้นแบบชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว
1) เสริมสร้างขีดความสามารถ
การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรโดยชุมชน
2) จัดทําข้อมูลด้านศักยภาพ
เชิงพื้นที่และสังคมเขตพื้นที่โครงการ
ชลประทานประปาน้ําดิบ
3) สร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการเกษตรโดยชุมชน
4) ส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
5,971,450
3,957,350
633,600

633,600

349,200

349,200

284,400

284,400

4,973,600
874,520

2,959,500
332,480

306,540

-

235,500

-

332,480

332,480

1,275,260

676,100

70,200

-

198,360

-

330,600

-

676,100

676,100

หมายเหตุ
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2.2.3 กิจกรรมพื้นที่ขยายผลการใช้
ประโยชน์วัชพืช ชุมชนรายรอบศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านเนินธัมมัง
1) เก็บข้อมูลด้านศักยภาพ
ชุมชน
2) ประยุกต์ใช้เส้นใยผักตบชวา
ในการผลิตผ้าทอมือ
3) ส่งเสริมการตลาดกลุ่มชุมชน
4) ประเมินผลการดําเนินงาน
2.2.4 กิจกรรมพื้นที่ขยายผลการ
บริหารจัดการน้ําคลองสุขุม
1) จัดทําข้อมูลกลุ่มผูใ้ ช้น้ําเพื่อ
การเกษตร
2) สร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการเกษตรโดยชุมชน
3) พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการดูแลคลองสุขุมโดยเครือข่ายชุมชน
4) สร้างเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนเพื่อเฝ้าระวังคลองสุขุม
5) การใช้ประโยชน์ต่อเนื่องจาก
วัชพืชน้ําโดยชุมชน
2.2.5 กิจกรรมพื้นที่ขยายผลการดูแล
ลําคลอง บริเวณประตูระบายน้ําอุทกวิภาช
ประสิทธิ
1) พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการดูแลและฟื้นฟูแม่น้ําปากพนัง
บริเวณประตูอุทกวิภาชประสิทธิ
2) การใช้ประโยชน์ต่อเนื่องจาก
วัชพืชน้ําโดยชุมชน
2.2.6 ค่าบํารุงรักษา sever
2.2.7 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
รถยนต์ส่วนตัวในงานราชการ
2.2.8 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
769,480
769,480
198,360

198,360

306,640

306,640

198,360
66,120
1,005,260

198,360
66,120
249,360

198,360

-

198,360

-

132,240

-

226,940

-

249,360

249,360

663,080

663,080

330,600

330,600

332,480

332,480

80,000
144,000

80,000
72,000

72,000

72,000

หมายเหตุ
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2.2.9 ค่าตอบแทนล่วงเวลา จํานวน
3 คน : วันละ 200 บาท จํานวน 90 วัน และ
วันละ 400 บาท จํานวน 30 วัน
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
2.3.2 ค่าวัสดุเกษตรภัณฑ์
2.3.3 ค่าวัสดุสอื่ ประชาสัมพันธ์
2.3.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
2.3.5 ค่าวัสดุสาํ นักงาน
3.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าว
บ้านเนินธัมมังตามแนวพระราชดําริ
3.1 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
3.1.1 ประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการ
3.1.2 จัดหาเมล็ดพันธุ์ในการส่งเสริม
การผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีในพื้นที่ 300 ไร่
จํานวน 6,000 กิโลกรัม
3.1.3 ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกร จํานวน
30 คน
3.2 กิจกรรมเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ปลอดสารพิษ
3.2.1 ประชุมชี้แจงกิจกรรมการจัดทํา
แปลงเรียนรู้ จํานวน 10 คน
3.2.2 จัดทําแปลงเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว จํานวน 20 ไร่
3.2.3 จัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร
จํานวน 4 ครั้ง
3.3 สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบํารุง
ดิน จํานวน 300 ไร่
3.4 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร จํานวน 1 จุด

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
90,000
45,000
364,250
66,050
100,000
100,000
68,200
30,000

364,250
66,050
100,000
100,000
68,200
30,000

716,980

716,980

145,500
3,000

145,500
3,000

132,000

132,000

10,500

10,500

329,680

329,680

1,000

1,000

314,680

314,680

14,000

14,000

195,000

195,000

16,800

16,800

หมายเหตุ
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3.5 อํานวยการและติดตามงาน
3.5.1 เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จํานวน 5
คนๆ ละ 240 บาท จํานวน 15 วัน
3.5.2 ยานพาหนะ (น้ํามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น)
3.5.3 วัสดุสํานักงาน และวัสดุ
คอมพิวเตอร์
4.โครงการฟืน้ ฟูและพัฒนาพื้นที่
บ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตําบลคลองน้อย
อําเภอปากพนัง
4.1 ฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่สวนไม้ผล/สวนส้ม
ร้าง
4.1.1 ปรับเกลีย่ พื้นที่และขุดยกร่อง
ใหม่จํานวน 20 ไร่
4.1.2 สํารวจ ออกแบบ จํานวน 20 ไร่
4.2 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร
4.2.1 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
4.2.2 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
จํานวน 6 ตัน
4.3 อํานวยการ และติดตามผล
4.3.1 เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จํานวน 5
คนๆ ละ 15 วันๆ ละ 240 บาท
4.3.2 ค่ายานพาหนะ
4.3.3 ค่าวัสดุสาํ นักงาน/วัสดุ
คอมพิวเตอร์
ข.กิจกรรมในส่วนของหน่วยงานอื่น
5. ส่งเสริมการประมงในพื้นที่ลุ่มน้าํ
5.1 ผลิตสัตว์นา้ํ ปล่อยแหล่งน้ําธรรมชาติ
5.1.1 ผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกราม จํานวน
5,000,000 ตัว

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
30,000
30,000
18,000
18,000
6,000

6,000

6,000

6,000

437,800

437,800

343,000

343,000

340,000

340,000

3,000
64,800

3,000
64,800

16,800
48,000

16,800
48,000

30,000
18,000

30,000
18,000

7,500
4,500

7,500
4,500

4,752,000
1,700,000

2,652,000
400,000

800,000
400,000

400,000
-

หมายเหตุ

กรมประมง
ดําเนินการ

- 13 แผนงาน/กิจกรรม
5.2.1 ผลิตพันธุ์ปลาน้ําจืด (ตะเพียน
ขาว ยี่สก และปลาบ้า) จํานวน 5,000,000 ตัว
5.2 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในพื้นที่ดิน
เปรี้ยวบ้านเนินธัมมัง จํานวน 30 คน
5.2.1 เลี้ยงปลาสลิด/ปลาช่อนใน
บ่อดิน
5.2.2 ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ํา
5.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการผลผลิตปลา
ดุกแบบครบวงจร จํานวน 50 ราย
6.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
6.1 ผลิตสารคดีสั้น(โทรทัศน์)ความยาว3–
5 นาทีพร้อมออกอากาศ จํานวน 10 ตอน
6.2 ผลิตสปอตโทรทัศน์ จํานวน 2 สปอต
พร้อมออกอากาศ จํานวน 40 ครั้ง
6.3 จัดเวทีประชาคมพร้อมบันทึกเทป
โทรทัศน์ออกอากาศ จํานวน 10 ครั้ง
6.4 ผลิตข่าววิทยุและโทรทัศน์ จํานวน
12 ข่าว
6.5 ผลิตรายการวิทยุจํานวน 2 สถานี
พร้อมออกอากาศ จํานวน 24 ครั้ง
6.6 ผลิตสปอตประชาสัมพันธ์โครงการฯ
จํานวน 4 สปอต พร้อมเผยแพร่ จํานวน
480 ครั้ง
6.7 สื่อมวลชนสัญจร จํานวน 2 ครั้ง
จํานวนคน 80 คน
6.8 จัดประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ
หัวข้อ“ปากพนังในวันนี้กับชีวิตที่เปลี่ยนไป”
6.9 จัดประกวดกลอนสดระดับเยาวชน
และประชาชนทั่วไป “ หัวข้อปากพนังในวันนี้
กับชีวิตที่เปลี่ยนไป ”

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
400,000
400,000
500,000

-

350,000

-

150,000
400,000

-

2,052,000

หมายเหตุ

1,252,000 กรมประชาสัมพันธ์
ดําเนินการ

300,000

300,000

100,000

100,000

200,000

200,000

24,000

24,000

60,000

60,000

28,000

28,000

200,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

- 14 แผนงาน/กิจกรรม
6.10 งานแสดงแสงสีเสียง (นิทรรศการน้ํา
พระทัยรินหลั่งลุ่มน้ําปากพนังร่มเย็น ครั้งที่ 3 )
“ ย้อนตํานานเมืองปากพนัง ”
6.11 บริหารโครงการประชาสัมพันธ์
7.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
7.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่สม้ โอและบรรจุภัณฑ์
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
7.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ส้มโอเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
7.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยาย
เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช
7.4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการสวนส้มโอ
7.5 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากรําข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
800,000
40,000

40,000

1,000,000

1,000,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ําและป่าพรุ
1. แผนงานอนุรักษ์ฯ ในส่วนของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช

34,610,940
30,443,540

1.1 ศึกษาทดลองปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟู
นิเวศลุ่มน้ําปากพนัง จํานวน 100 ไร่
1.2 ปลูกฟื้นฟูป่าพรุ จํานวน 200 ไร่
1.3 โครงการขอคืนป่าชุ่มน้ําทะเลน้อย
ถวายแม่ของแผ่นดิน (ปลูกกระจูด) จํานวน
1,000 ไร่
1.4 จัดทําฝายต้นน้ําพื้นที่อําเภอลานสกา
และร่อนพิบูลย์ จํานวน 343 แห่ง
1.4.1 แบบถาวร จํานวน 9 แห่ง
1.4.2 แบบกึ่งถาวร จํานวน 43 แห่ง
1.4.3 แบบผสม จํานวน 291 แห่ง

1,304,960

1,304,960

1,078,680
6,000,000

-

2,980,000

1,525,000

450,000
1,075,000
1,455,000

450,000
1,075,000
-

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
ดําเนินการ

9,882,860
8,472,860 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ดําเนินการ

- 15 แผนงาน/กิจกรรม
1.5 เพาะชํากล้าไม้พื้นเมือง จํานวน
100,000 กล้า
1.6 แผนปฏิบัติการบริหารจัดการพื้นที่ป่า
พรุควนเคร็งอย่างยั่งยืน
1.6.1 โครงการขุดลอกคลองในป่าพรุ
ควนเคร็ง ความยาว 20 กม.
1.6.2 โครงการจัดทําฝายชะลอน้ํา
แบบผสมผสานในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง (เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย) จํานวน 100 แห่ง
1.7 โครงการจัดทําแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บ่อล้อโดยก่อคันดินเพื่อรักษาระดับน้ํา ความ
ยาว 20.95 กม.
1.8 แผนปฏิบัติการบริหารจัดการพื้นที่ป่า
ต้นน้ําลําธาร ตําบลหินตก อําเภอร่อนพิบูลย์
1.8.1 จัดทําฝายต้นน้ําลําธารแบบ
ผสมผสาน จํานวน 200 แห่ง
1.8.2 โครงการปลูกหวาย จํานวน
200 ไร่
1.8.3 โครงการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศ
ต้นน้ํา จํานวน 400 ไร่
1.9 จัดทําฝายชะลอการไหลระบายของน้ํา
แบบผสมผสานในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 400 แห่ง
1.10 แนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ป่าพรุ
ควนเคร็งอย่างยั่งยืน
1.10.1 โครงการเพาะชําพันธุ์กล้าไม้
ป่าพรุดั้งเดิม จํานวน 1,000,000 กล้า
1.10.2 โครงการปลูกป่าใช้สอยโดยใช้
พันธุ์ไม้ป่าพรุดั้งเดิมในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จํานวน 300 ไร่
1.11 โครงการสร้างแหล่งสํารองน้ําเพื่อใช้
ในการควบคุมไฟป่า จํานวน 30 จุด
1.12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันการบุกรุก และการป้องกันควบคุม
ไฟป่า

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
279,000
3,730,000

-

3,230,000

-

500,000

-

5,321,300

5,321,300

2,088,000

-

1,000,000

-

700,000

-

388,000

-

2,000,000

-

4,290,000

-

2,790,000

-

1,500,000

-

100,000

-

450,000

-

หมายเหตุ

- 16 แผนงาน/กิจกรรม
1.13 โครงการส่งเสริมและสร้างจิตสํานึก
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าพรุ
1.14 โครงการก่อสร้างหอตรวจหาไฟป่า
จํานวน 1 แห่ง
2. แผนงานอนุรักษ์ฯ ในส่วนของกรมป่าไม้
2.1 โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศ
ป่าพรุ พื้นที่ที่ 1
2.1.1 ประสานงานควบคุมไฟป่า
1) จัดตั้งหน่วยประสานงาน
ควบคุมไฟป่า
2) ฝึกอบรมราษฎรหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 1 รุ่น 50 คน
3) จัดตั้งองค์กรอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าประจําหมู่บ้าน จํานวน 5 แห่ง
2.1.2 บริหารจัดการโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม
1) จัดเวทีเสวนาการจัดการป่า
ไม้และการสร้างเครือข่าย จํานวน 10 หมู่บา้ น
2) จัดตั้งหมู่บ้านชุมชน
คนรักษ์ป่า จํานวน 10 หมู่บา้ น
2.1.3 จัดทําแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
จํานวน 20 กม.
2.1.4 อํานวยการและประสานงาน
1) จัดทําเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
2) เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการ
ติดต่อประสานงาน
2.2 โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศ
ป่าพรุ พื้นที่ที่ 2
2.2.1 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการ
ควบคุมไฟป่าแบบบูรณาการ จํานวน 4 ป่า
1) เพิ่มประสิทธิภาพการข่าว
และการตรวจเฝ้าระวังพื้นที่ล่อแหลม

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
321,600
321,600
500,000

-

4,167,400

1,410,000

1,170,000

570,000

310,000
200,000

310,000
200,000

60,000

60,000

50,000

50,000

160,000

160,000

60,000

60,000

100,000

100,000

600,000

-

100,000
20,000

100,000
20,000

80,000

80,000

2,997,400

840,000

1,386,000

540,000

846,000

-

หมายเหตุ

กรมป่าไม้
ดําเนินการ

- 17 แผนงาน/กิจกรรม
2) ประสานความร่วมมือกับ
ราษฎรในท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการป่าพรุ
2.2.2 ปลูกฟื้นฟูป่าพรุที่ได้ดําเนินการ
ตามมาตราที่ 25 แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ
จํานวน 147 ไร่
2.2.3 สํารวจวางแผนจัดทําแนวกันไฟ
ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า ระยะทาง
80 กม.
2.2.4 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (ขยายผล
ปลาดุกลําพันคืนถิ่น) จํานวน 10 ราย
2.2.5 อํานวยการและประสานงาน
พัฒนาอาชีพเกษตรตามแนวพระราชดําริ
1.โครงการบูรณาการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
บ้านแสงวิมาน
1.1 จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมาน
จํานวน 90 คน
1.2 ศึกษาดูงาน จํานวน 30 คน
2.โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในพืน้ ที่ลมุ่ น้ํา
ปากพนัง
2.1 ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ดีพื้นที่
1,000 ไร่ (จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวจํานวน
20,000 กก.)
2.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวและ
พัฒนาชาวนา จํานวน 40 คน
2.2.1 สัมมนาชาวนาชั้นนํา
2.2.2 นําชาวนาชั้นนําศึกษาดูงาน
2.3 สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน
จํานวน 1,000 ไร่
2.4 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ จํานวน
1 จุด
2.5 ก่อสร้างอาคารกักเก็บระบายน้ํา
จํานวน 2 แห่ง

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
540,000
540,000
911,400

-

400,000

-

150,000

150,000

150,000

150,000

11,500,874
114,780

หมายเหตุ

5,148,650
- กรมส่งเสริมสหกรณ์
ดําเนินการ

43,580

-

71,200
2,684,400

1,454,400

440,000

440,000

141,600

141,600

13,600
128,000
650,000

13,600
128,000
650,000

16,800

16,800

1,200,000

-

กรมการข้าว
ดําเนินการ

- 18 แผนงาน/กิจกรรม
2.6 พัฒนาการบริหารจัดการโรงสีข้าว
จํานวน 100 ครัวเรือน
2.7 ติดตามงาน (กรมการข้าว)
2.7.1 ผู้ช่วยปฏิบัติงานประจํา
โครงการ
2.7.2 ยานพาหนะ (น้ํามันเชื้อเพลิงฯ)
2.7.3 วัสดุสํานักงาน/วัสดุ
คอมพิวเตอร์
2.8 อํานวยการ (กรมพัฒนาที่ดิน)
2.8.1 เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จํานวน 5
คนๆ ละ 240 บาท จํานวน 15 วัน
2.8.2 ยานพาหนะ (น้ํามันเชื้อเพลิงฯ)
2.8.3 วัสดุสํานักงาน/วัสดุ
คอมพิวเตอร์
3.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง
ดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน
3.1 แผนงานพัฒนาการผลิต
3.1.1 สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดจํานวน
200 ไร่
3.1.2 จัดซื้อรถแทรกเตอร์ จํานวน
1 คัน
3.1.3 จัดทําแปลงเรียนรู้การผลิต
เมล็ดข้าวพันธุ์ดี จํานวน 10 ไร่
3.1.4 ส่งเสริมการใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี
จํานวน 800 ไร่
3.1.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิตข้าว
1) เมล็ดพันธุ์ข้าว จํานวน
200 ไร่
2) ปุ๋ยเคมี จํานวน 18,000 กก.
3.1.6 อบรมความรู้ด้านการปรับปรุง
บํารุงดินและการใช้สารอินทรีย์ จํานวน
100 ราย

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
60,000
60,000
146,000
96,000

146,000
96,000

25,000
25,000

25,000
25,000

30,000
18,000

-

6,000
6,000

-

6,127,750
2,191,680
130,000

หมายเหตุ

2,827,750 กรมพัฒนาที่ดิน
ดําเนินการ
2,191,680
130,000

746,000

746,000

314,680

314,680

352,000

352,000

516,000
60,000

516,000
60,000

450,000
60,000

450,000
60,000

- 19 งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
แผนงาน/กิจกรรม
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
3.1.7 อบรมความรู้เทคโนโลยีการผลิต
45,000
45,000
ข้าว จํานวน 100 ราย
3.1.8 อบรมถ่ายทอดวิทยาการผลิต
28,000
28,000
เมล็ดพันธุ์ดี จํานวน 40 ราย
3.2 แผนงานพัฒนามูลค่าผลผลิตและ
3,300,000
แปรรูป
3.2.1 ก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
900,000
จํานวน 1 โรง
3.2.2 ก่อสร้างโรงเรือนสําหรับถังอบ
400,000
ลดความชื้น จํานวน 2 โรง
3.2.3 จัดซื้อถังอบลดความชื้นเมล็ด
2,000,000
พันธุ์ข้าว จํานวน 2 ถัง
3.3 แผนพัฒนาส่งเสริมการตลาด
176,000
176,000
3.3.1 ประชุมผู้นําแบบมีส่วนร่วม
40,000
40,000
จํานวน 4 ครั้ง
3.3.2 ทัศนศึกษาดูงานการสหกรณ์
15,000
15,000
จํานวน 25 ราย
3.3.3 อบรมเสริมทักษะการจัดทํา
121,000
121,000
บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
จํานวน 220 ราย
3.4 แผนงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
215,050
215,050
รายได้
3.4.1 พัฒนาพืชอาหารสัตว์จํานวน
90,000
90,000
20ราย
3.4.2 ส่งเสริมการปลูกพืชไร่หลัง
125,050
125,050
เก็บเกี่ยว
1) จัดทําแปลงส่งเสริมการปลูก
66,000
66,000
ข้าวโพด จํานวน 20 ไร่
2) อบรมให้ความรู้ในการปลูก
12,800
12,800
พืชไร่ จํานวน 20 ราย
3) จัดกิจกรรมวันสาธิตการ
46,250
46,250
ปลูกพืชไร่ จํานวน 110 ราย

หมายเหตุ
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แผนงาน/กิจกรรม
3.5 แผนงานอํานวยการ ติดตามงานและ
ประชาสัมพันธ์
3.5.1 จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 50 เล่ม
3.5.2 ติดตามการดําเนินงานด้านการ
พัฒนาที่ดิน จํานวน 2,000 ไร่
3.5.3 ติดตามการดําเนินงานด้านการ
ผลิตข้าว จํานวน 8 ครั้ง
3.5.4 ติดตามการจัดทําบัญชีโดยครู
บัญชีอาสา จํานวน 220 ราย
3.5.5 ติดตามการดําเนินงานการ
จัดทําบัญชี จํานวน 2,000 ไร่
3.5.6 ติดตามการดําเนินงานพัฒนา
พืชอาหารสัตว์ จํานวน 40 ไร่

งบประมาณที่
งบประมาณทีค่ วร
ขอรับการ
ให้การสนับสนุน
สนับสนุน (บาท)
(บาท)
245,020
245,020

หมายเหตุ

25,000

25,000

60,500

60,500

27,600

27,600

7,700

7,700

70,900

70,900

53,320

53,320

4.พัฒนาการแปรรูปพริก กลุม่ พริกเครื่องแกง
ตําบลขอนหาด
4.1 พัฒนาองค์ความรู้สู่หลักเกณฑ์วิธีการ
ผลิตที่ดี (GMP) จํานวน 30 คน
4.1.1 จัดอบรมความรู้กระบวนการ
ผลิตที่ดี
4.1.2 ตรวจสุขภาพประจําปี
4.1.3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
4.2 อบรมสมาชิกกลุ่มแปรรูปเครื่องแกง
จํานวน 30 ราย

45,500

45,500

27,500

27,500

9,000

9,000

6,000
12,500
18,000

6,000
12,500
18,000

5.โครงการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
เครือข่ายผู้นาํ ชุมชนศูนย์เรียนรู้อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ หลักสูตร 4 วัน
จํานวน 80 คน
6.โครงการขยายผลการปรับเปลีย่ นการเลีย้ ง
ปลาในกระชังท้ายประตูระบายน้ําอุทกวิภาช
ประสิทธิ

477,000

477,000

กรมชลประทาน
ดําเนินการ

344,000

344,000

กรมชลประทาน
ดําเนินการ

กรมชลประทาน
ดําเนินการ
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ขอรับการ
สนับสนุน (บาท)

แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณทีค่ วร
ให้การสนับสนุน
(บาท)

หมายเหตุ

6.1 โครงสร้างกระชังลอยน้ํา ขนาดกว้าง
4 ม. ยาว 4 ม. จํานวน 12 กระชัง
6.2 ลูกทุ่นลอยน้ํา จํานวน 72 ลูก
6.3 ก่อสร้างกระท่อมที่พักอาศัยเฝ้าระวัง
7.โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันในลุ่ม
น้ําปากพนัง

1,397,444

-

7.1 ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ํามัน จํานวน
33,334 เมล็ด
7.2 ฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร จํานวน
200 ราย
7.3 อํานวยการและติดตามผล
8. โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียง

1,247,444

-

50,000
310,000

-

8.1 ผลิตต้นกล้าพืชผัก
8.1.1 ปูเล่ จํานวน 5,000 ต้น
8.1.2 พริกขี้หนู จํานวน 20,000 ต้น
8.1.3 มะเขือ จํานวน 20,000 ต้น
8.1.4 มะละกอ จํานวน 10,000 ต้น
8.2 ฝึกอบรมเกษตรกร จํานวน 200 ราย
8.3 อํานวยการ และติดตามผล

220,000
50,000
60,000
60,000
50,000
40,000
50,000

-

69,646,782

31,663,308

รวมทั้งสิน้

10. ประโยชน์ของโครงการ

100,000

กรมส่งเสริม
การเกษตร
ดําเนินการ

กรมส่งเสริม
การเกษตร
ดําเนินการ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของศูนย์อํานวยการโครงการฯ ใน
การประสาน อํ า นวยการและติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการพั ฒ นา โดยสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถอํ า นวยการให้
อนุ กรรมการและคณะทํ างานด้ านต่ างๆ ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง
สอดคล้องกัน

- 22 2. พัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่โครงการ โดยการปรับปรุงดิน
และปรับปรุงระบบส่งน้ําชลประทาน ช่วยในการตัดสินใจในการ
วางแผนการพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องตามความต้องการ
ของเกษตรกรและศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่ อให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น
3. ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นน้ํา และป่า
พรุในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังไม่ให้ถูกบุกรุกทําลายจากมนุษย์และ
ไฟป่า ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยประชาชน
มีส่วนร่วม
11. ความเห็นสํานักงาน กปร.

1. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ เป็นโครงการที่ดําเนินงาน
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําเค็ม และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ําในฤดูแล้งตลอดจนส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในบริเวณพื้นที่
โดยมี หน่ วยงานต่ าง ๆ เข้ าร่ วมดํ าเนิ นการแก้ ไขปั ญหาให้ กั บ
ราษฎร และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง
2. แผนงานอํานวยการและประสานการพัฒนาโดยศูนย์อํานวยการ
และประสานการพั ฒนาพื้ นที่ลุ่ มน้ํ าปากพนั งอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดําริเป็นแกนกลางในการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ อง เพื่ อสนั บสนุ นการประสานแผนงานของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานชุดต่างๆ ให้มีความคล่องตัว
และสามารถนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ ร วดเร็ ว เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ สู่
ประชาชนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งแผนงาน/
กิจกรรมในส่วนของศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้
จะเป็นส่วนสนับสนุนให้การดําเนินงานของศูนย์อํานวยการฯ
สามารถดํ า เนิ น งานไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ช่ ว ย
สนับสนุนให้อนุกรรมการและคณะทํางานชุดต่าง ๆ ให้ดําเนินไป
อย่างสอดคล้องกัน เพื่อสามารถแก้ไขปั ญหาและนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ ในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ประชาชน

- 23 3. แผนงานส่งเสริมพัฒนอาชีพการเกษตรตามแนวพระราชดําริโดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน
เป็นการนํารูปแบบการพัฒนาดินเปรี้ยวในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาขยายผลและ
ปรับใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง ซึ่งมีพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดประมาณ
203,467 ไร่ ซึ่งช่วยแก้ไขสภาพดินเปรี้ยวให้สามารถปลูกพืชได้
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบชลประทานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด นอกจากนี้เกษตรกรในพื้นที่ยังได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการส่งเสริมการจัดการดินเปรี้ยวอย่างถูกวิธี ตลอดจนเป็น
แปลงสาธิตขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลด้านดิน น้ํา พืชเศรษฐกิจ เพื่อ
เผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจด้วย นอกจากการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวแล้ว
การส่งเสริมการปลูกข้าวครบวงจร
การพัฒนาพื้นที่บ้าน
เนินธัมมังซึ่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่เรียนรู้การ
ผลิ ตข้ าวพั นธุ์ ดี ปลอดสารพิ ษครบวงจร ตั้ งแต่ การเตรี ยมดิ น
เตรียมพันธุ์และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ การปลูก การเก็บเกี่ยว
การบริหารจัดการโรงสี การแปรรูปข้าว ตลอดจนการตลาดข้าว
นั บ เป็ น กิ จ กรรมที่ ส นองพระราชดํ า ริ เ รื่ อ งข้ า วที่ ท รงห่ ว งใย
ตลอดมา นอกจากนี้การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตส้มโอซึ่ง
เป็ นพื ชที่ เป็ นเอกลั กษณ์ ของพื้ นที่ ลุ่ มน้ํ าปากพนั ง ยั งช่ วยให้
ราษฎรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้
เพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้
4. แผนงานอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุ และป่าต้นน้ําลําธารในพื้นที่
ลุ่ ม น้ํ า ปากพนั ง เป็ น กิ จ กรรมที่ ส นองพระราชดํ า ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการรักษาระดับน้ําในพื้นที่
ป่าพรุซึ่งช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าพรุมิให้ได้รับผลกระทบ
จากไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจําในหน้าแล้ง รวมทั้งอนุรักษ์ป่าต้น
น้ําลําธารเพื่อช่วยควบคุมและชะลอน้ําฝนไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ํา
ปากพนังอย่างรวดเร็วเกินไปจนก่อให้เกิดอุทกภัยได้ ซึ่งกิจกรรม
ในแผนงานนี้ได้ให้ประชาชนที่อยู่รอบป่าเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิ ดจิ ตสํ านึ กในการอนุ รั กษ์ ทรั พยากรในท้ องถิ่ น ซึ่ งจะช่ วย
ส่งเสริมให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังมี
ความสมดุล ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณทรัพยากรที่เป็น
ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
5. จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สํานักงาน กปร. พิจารณาแล้วเห็น
ว่า แผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวพระราชดําริ
มี ค วามเหมาะสมเป็ น ไปได้ ทั้ ง ในด้ า นการดํ า เนิ น งานและ

- 24 ผลประโยชน์ที่ จะได้รั บ แต่ เนื่องจากบางกิจกรรมยั งไม่มีความ
จําเป็นเร่งด่วน และยังไม่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ จึงได้ปรับลด
งบประมาณลงเป็นเงิน 37,983,474 บาท ดังนั้น จึงเห็นสมควร
สนั บ สนุ น งบประมาณประจํ า ปี 2555 ให้ แ ก่ หน่ ว ยงาน
ดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ได้แก่
1. กรมการข้ า ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในวงเงินไม่เกิน 1,454,400 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่
พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
2. กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในวงเงินไม่เกิน 14,846,298 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่น
หกพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
3. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
4. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
วงเงินไม่เกิน 2,827,750 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ด
พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
5. กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในวงเงินไม่เกิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่
แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
6. กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวงเงินไม่
เกิน 8,472,860 บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปด
ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
7. กรมประชาสัมพัน ธ์ สํ านักนายกรัฐมนตรี ใน
วงเงินไม่เกิน 1,252,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น
สองพันบาทถ้วน)
8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ใน
วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
รวมเป็ น จํ า น ว น เ งิ น ทั้ ง สิ้ น ใ น ว ง เ งิ น ไม่ เ กิ น
31,663,308 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสาม
ร้อยแปดบาทถ้วน) เพื่อดําเนินการสนองพระราชดําริโดยเร่งด่วน
ต่อไป
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