
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จัดท ำโดย 

กรมควบคุมมลพิษ 

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ 

ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 



 

ก 

 

สำรบัญ 
 

 หน้ำ  

๑. บทน ำ ๑ 

๒. สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง ๑ 

๓. ผลกำรด ำเนินงำนสะสม ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำร    ๕

และฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพนิเวศของลุ่มน ้าปากพนังให้คืน   ๕ 

ความอุดมสมบูรณ์ สมดุล อย่างเป็นระบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน ้าในลุ่มน ้าอย่างบูรณาการ ๗ 

อนุรักษ ์และยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๘ 

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน ้า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   ๙ 

อย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

๔. สรุปผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ  ๒๕๕๗ ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำร              ๑๐

และฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

๖. ปัญหำและอุปสรรค          ๒๕ 

๗. แนวทำงกำรแก้ไข          ๒๕  

๘. ภำคผนวก           ๒๗ 

  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูนิเวศ 

  ลุ่มน้ ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

 กรมควบคุมมลพิษ          ๒๘ 

 กรมเจ้าท่า          ๓๑ 

 กรมชลประทาน          ๓๒ 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง        ๓๔ 



 

ข 

สำรบัญ 

หน้ำ 
 

  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูนิเวศ 

  ลุ่มน้ ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง (ต่อ) 

 กรมทรัพยากรน ้า          ๓๖   

 กรมประมง          ๓๘ 

 กรมป่าไม ้         ๓๙ 

 กรมพัฒนาที่ดิน          ๔๔ 

 กรมส่งเสริมการเกษตร         ๕๐ 

 กรมอนามัย          ๕๑ 

 กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช       ๕๔ 

 ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดันครศรธีรรมราช    ๕๙ 

 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔        ๖๓ 

 องค์การจัดการน ้าเสยี         ๖๔ 

 องค์การบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราช       ๖๗ 

 



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๑ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำประจ ำปีปีงบประมำณงบประมำณ  ๒๕๕๒๕๕๗๗  
ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ ำปำกพนังภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ ำปำกพนัง  ปี ปี ๒๕๕๒๕๕๗๗  ––  ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง  

๑. บทน ำ 
 ลุ่มน ้ าปากพนัง มี พื นที่รวม ๔,๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๙๘๙,๙๓๒ ไร่  ซึ่ งมีแม่น ้ าปากพนังเป็นแม่น ้ า 
สายหลักไหลผ่าน มีความยาวประมาณ ๑๔๗ กิโลเมตร แม่น ้าปากพนังมีล้าน ้าสาขาที่เป็นแหล่งน ้าต้นทุนของแม่น ้าปากพนังที่
ส้าคัญ ได้แก่ คลองลาไม คลองถ ้าพระ คลองรากไม้ คลองฆ้อง คลองเชียรใหญ่ คลองเสาธง คลองชะเมา เป็นต้น ซึ่งอยู่ทาง
แม่น ้าปากพนังตอนบน ส่วนล้าน ้าสาขาทางทิศตะวันออกของแม่น ้าปากพนัง ได้แก ่คลองหัวไทร คลองท่าพญา คลองพรุ คลอง
บางทราย คลองบางโค คลองบางไทรปก เป็นต้น ครอบคลุมพื นที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (รวมพื นที่พรุควน
เคร็ง) ในอ้าเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ พระพรหม ต้าบลท่าเรือและต้าบล
บางจาก อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอ้าเภอลานสกา จังหวัดสงขลา ต้าบลบ้านขาว และต้าบลคลองแดน อ้าเภอระโนด 
และจังหวัดพัทลุง ต้าบลแหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน และต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพยอม  
  ในปัจจุบันพื นที่ลุ่มน ้าปากพนัง ยังคงประสบปัญหาความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายประการ 
เนื่องมาจากการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ปัญหาการบุกรุกพื นที่ป่าต้นน ้าและป่าพรุ 
ปัญหาด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่ น ้าแล้ง น ้าท่วมและดินถล่ม ปัญหาการรุกตัวของน ้าเค็มเข้ามาเป็น
ระยะเพ่ิมมากขึ น ปัญหาการระบายน ้าเสียของนากุ้งส่งผลกระทบต่อนาข้าว ปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์น ้าที่ลดลง ตลอดจน
ปัญหาด้านน ้าเสียและขยะมูลฝอยจากชุมชน  
 จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว น้าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนา
พื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จึงได้แต่งตั งคณะท้างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผน
บริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มน ้าปากพนัง ด้าเนินการจัดท้าแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังให้ฟ้ืน
คืนความอุดมสมบูรณ์ โดยในปี ๒๕๕๗ กรมควบคุมมลพิษได้จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ด้าเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้า
ปากพนัง ต่อสาธารณะ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและความส้าเร็จในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของพื นที่ลุ่มน ้าปากพนัง 

๒.  สถำนกำรณ์ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง 
 จากการด้าเนินงานวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นในแต่ละด้าน พบว่า 
สถานการณ์ปัญหาที่ยังประสบอยู่และผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหา มีรายละเอียดดังนี  
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หน้า ๒ 

 ๒.๑ สถำนกำรณ์ด้ำนป่ำไม้ 
  จากข้อมูลกรมป่าไม้ปี  ๒๕๕๒ พื นที่ ลุ่ มน ้ าปากพนั งประกอบด้วยพื นที่ป่ าไม้ตามมติคณะรั ฐมนตรี  
(เป็นพื นที่ที่ได้มีบัญญัติให้เป็นกฎหมาย) ทั งสิ น ๗๐๘,๗๘๑ ไร่ (พื นที่นี ไม่รวมพื นที่การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่ 
๓๑๑,๒๓๐ ไร่ พื นที่ป่าพรุ ๒๘๗,๒๓๗ ไร่ อยู่ในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และป่าชายเลน 
๑๑๐,๓๑๔ ไร่ ปัจจุบันปี ๒๕๕๗ พบว่าพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังมีสภาพพื นที่ป่าไม้ถูกท้าลายไป จ้านวน ๙๔,๔๙๑ ไร่ โดยอยู่ใน
พื นที่ป่าพรุ ๓๔,๕๘๕ ไร่ และป่าชายเลน ๕๕,๐๙๘ ไร่ รวมพื นที่ที่มีสภาพป่าจริง จ้านวน ๖๑๙,๐๙๘ ไร่ ซึ่งปัญหา 
การลดลงของป่าไม้ในพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังมีหลายสาเหตุดังนี  

๒.๑.๑ ไฟไหม้ป่าพรุ เนื่องมาจากการลดลงของระดับน ้าในพื นที่ป่าพรุ และการใช้น ้าในป่าพรุที่เกินศักยภาพ ปัญหา
การจัดการน ้า การจัดหาแหล่งน ้าเพ่ือดับไฟป่า 
  ๒.๑.๒ ระดับน ้าในพื นที่ป่าพรุลดต่้ากว่าระดับปกติมาก จากการท้าการเกษตรและใช้น ้าเกินศักยภาพสถานการณ์ไฟ
ป่าในพื นที่ป่าพรุ ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ในพื นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจังหวัดพัทลุง ระดับน ้าในพื นที่ป่าพรุฯ โซน A, B, C, D จ้านวน ๖๐ จุด ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ระดับเหนือผิวดินป่า
พรุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๔ เซนติเมตร และที่ระดับน ้าใต้ผิวดินป่าพรุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ –๓๐.๑๑ เซนติเมตร 
 ๒.๑.๓ การบุกรุกพื นที่ป่าพรุและป่าชายเลนเพ่ือเปลี่ยนเป็นพื นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและการท้านากุ้ง จากการ 
เข้าไปจับจองพื นที่ที่ดินเกินจากกรรมสิทธิ์ 
 ๒.๒ สถำนกำรณ์ด้ำนกำรกัดเซำะชำยฝั่ง 
   ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังเป็นปัญหาที่เกิดขึ นต่อเนื่องและมีระยะทางยาวกว่า ๖๕ กิโลเมตร 
โดยเริ่มจากปลายแหลมตะลุมพุกจนถึงประตูระบายน ้ าชะอวดแพรกเมือง ซึ่ งมีการกัดเซาะอย่างรุนแรง โดย 
มีสาเหตุ ดังนี  
 ๒.๒.๑ ลมมรสุมและคลื่นลมที่มีความรุนแรงในช่วงฤดูมรสุม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วงเวลาที่ลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้รับผลกระทบที่รุนแรง ตะกอน
ทรายชายหาดถูกพัดพาไปสะสมตัวในทะเลท้าให้ชายฝั่งทั่วไปแคบลง และหน้าหาดมีความลาดชันเพ่ิมมากขึ น 
  ๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงการสะสมตัวของทราย  โดยชายหาดบริเวณปลายแหลมตะลุมพุก อ้าเภอปากพนัง บริเวณ
ชายหาดด้านในมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูง จากการประเมินปริมาณชายหาดภาพรวมพบว่ามีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๓ สถำนกำรณ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
   พื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ส่วนใหญ่เป็นพื นที่การเกษตรถึงร้อยละ ๙๔.๕๔ รองลงมาเป็น 
ที่อยู่อาศัยและบ่อน ้าและพื นที่ว่างเปล่าร้อยละ ๔.๗๐ และ ๐.๗๖ ตามล้าดับ ดังนั น การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงเกี่ยวข้องกับด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร โดยจากเอกสารการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการ
พัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๕๕๓ : ๔ - ๒๔)  
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ได้ให้ความหมาย เขตพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง ขอบเขตของพื นที่ซึ่งได้จัดแบ่งไว้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื นที่โครงการพัฒนาลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เน้นด้านการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว ปาล์มน ้ามัน ไม้ผล ยางพารา สัตว์น ้าชายฝั่ง และป่าไม้ โดยเขตพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรได้ถูกจัดแบ่งพื นที่ตาม
ศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินตามเส้นทางคมนาคม แบ่งออกเป็นเขตต่างๆ ได้ ๖ เขต ดังนี  ๑) เขตปลูกข้าวเพ่ือการค้า ลักษณะ
ดินเป็นดินนา เนื อดินเป็นดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ๒) เขตปลูกข้าวเพ่ือบริโภค ลักษณะดินเป็นดินนา แต่
เป็นดินกรด ส่วนใหญ่พบในที่ลุ่ม เนื อดินเป็นดินเหนียวถึงร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่้าต้องปรับปรุงด้วยวัสดุปูนทาง
การเกษตร ๓) เขตปลูกปาล์มน ้ามัน ลักษณะดินเป็นดินเปรี ยวจัด รอบขอบพื นที่ป่าพรุ เนื อดิน เป็นดินเหนียว ความ 
อุดมสมบูรณ์ต่้าไม่เหมาะที่จะท้านา ต้องปรับปรุงดินเปรี ยวเพ่ือขยายเป็นพื นที่ปลูกปาล์ม ๔) เขตปลูกไม้ผล - ยางพารา 
ลักษณะดินเป็นดินกรด เนื อดินเป็นดินเหนียวถึงร่วน ความอุดมสมบูรณ์ต่้าถึงปานกลางต้องปรับปรุงด้วยวัสดุปูนทางการเกษตร 
เช่น โดไลไมท์ เป็นต้น พบว่า ร้อยละ ๖๐ ของเขตปลูกไม้ผล - ยางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกในพื นที่อยู่แล้ว แผนการพัฒนาคือ
การเพ่ิมผลผลิตให้ได้มากขึ น ๕) เขตเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง เป็นพื นที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้าร้อยละ ๖๗ ของเขตเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง และยังมีการเกษตรอื่นๆ เช่น นาข้าว และไม้ผล เป็นต้น ๖) เขตป่าไม้ มีการท้าการเกษตรอ่ืนๆ ได้แก่ นา
ข้าว ยางพารา ไม้ผล ประมาณร้อยละ ๑๑ เขตดังกล่าวเป็นพื นที่ที่ไม่สามารถด้าเนินการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
ภาคเกษตรได้ พื นที่ป่าไม้จ้าเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์เพ่ือเป็นแหล่งต้นน ้า แหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ประเภทต่างๆ รวมทั งแหล่งวางไข่ของสัตว์น ้าในพื นที่ป่าชายเลน 
 ๒.๔ สถำนกำรณ์ด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๔.๑ แม่น ้าปากพนังถูกก้าหนดให้มีคุณภาพน ้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ ๓ หรือ
คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าแม่น ้าปากพนังในปี ๒๕๕๗ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ 
๔ หรือ เสื่อมโทรม เนื่องจากแม่น ้าปากพนังมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) สูง โดยเฉพาะในบริเวณอ้าเภอชะอวด 
และอ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๒.๔.๒ การแพร่ระบาดของวัชพืชในน ้า โดยเฉพาะต้นกระฉูดและวัชพืชลอยน ้า เกิดการสะสมของตะกอนอินทรีย์และ
มีสารอาหารในล้าน ้ามากขึ น ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้สาหร่ายและวัชพืชน ้าเติบโต ขัดขวางการไหลเวียนของน ้า และการสัญจร
ทางน ้า 
  ๒.๔.๓ ขยะมูลฝอย การก้าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้วิธีการขนย้ายไปฝังกลบทีศู่นย์ก้าจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีเนื อที่ ๒๐๐ ไร่ ปัจจุบันมีการใช้พื นที่ฝังกลบขยะไปแล้วประมาณ ๖๐ ไร่  
ปี ๒๕๕๗ มีขยะสะสมตกค้างมากถึง ๑,๒๐๐,๐๐๐ ตัน แม้ว่าจะมีความพยายามแก้ปัญหาขยะในพื นที่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช แต่ยังไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากถูกต่อต้านจากชุมชนในพื นที่ ที่ยังไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัย 
การเมืองท้องถิ่น และผู้เสียประโยชน์ ที่เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานจ้ากัดขยะ 
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 ๒.๕ สถำนกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
  ๒.๕.๑ ปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากความต้องการน ้าจืดมีปริมาณสูงขึ น ปัญหาการรุกตัว 
ของน ้าเค็มท้าให้คุณภาพของน ้าดิบที่จะใช้เพ่ือการผลิตน ้าประปามีคุณภาพต่้ากว่ามาตรฐาน ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน ้าดิบ
บริเวณพื นที่ต้นน ้า 
  ๒.๕.๒ ปัญหาอุทกภัย ในฤดูฝน ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ลุ่มน ้าปากพนังประสบปัญหาอุทกภัยในพื นที่ และ
น ้าทะเลหนุนสูง เนื่องจากสภาพพื นที่เป็นที่ราบท้องกระทะ มีสิ่งก่อสร้างขวางทางน ้าเพ่ิมขึ น การระบายน ้าเป็นไปได้ช้ามาก 
  ๒.๕.๓ ปัญหาน ้าเปรี ยวจากป่าพรุ เนื่องจากพื นที่ป่าพรุมีสารประกอบไพไรท์ตกตะกอน เมื่อน ้าลดระดับลงจนถึงชั น
ไพไรท์สัมผัสกับอากาศจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ท้าให้ดินมีสภาพเป็นกรดและน ้าเปรี ยว  
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๓. ผลกำรด ำเนินงำนสะสม ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗ ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  
ฉบับปรับปรุง 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภำพนิเวศของลุ่มน้ ำปำกพนังให้คืนควำมอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่ำงเป็นระบบ 
 

สำระส ำคัญ เป้ำหมำยแผน 
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปี ๒๕๕๗  
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด ำเนินงำน 

ปี ๒๕๕๗ 

ผลกำรด ำเนินงำน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ 

เทียบกบัเปำ้หมำยแผน 

หมำยเหต ุ

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑. มำตรกำรสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำล ำธำร พื้นที่ชุ่มน้ ำและป่ำพรุ  
๑.๑ แผนงานบริหารจัดการ
พื นที่ป่าพรุ 
  ๑) ป่าต้นน ้า 
      - ปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน ้า 
  ๒) ป่าพร ุ
      - เพิ่มพื นที่ป่าพรุ  

 
 

๓๑,๑๒๓ ไร ่
 

๒๘,๗๒๓ ไร ่

 
 

๒๐๐ ไร ่
 

๑,๑๐๐ ไร ่

 
 

๙๙.๙๖ 
 

๑๐๐ 

 
 

๑,๖๕๐ ไร ่
 

๒,๓๐๐ ไร ่

 
 

๕.๓ 
 

๘ 

 

๑.๒ จ้านวนพื นที่ป่าพรุที่ถูก
ไฟป่าลดน้อยลง 
 
    - เกิดไฟป่า 

จ้านวนพื นทีป่่าพรุที่
ถูกไฟป่าลดน้อยลง 

 
 

 
 
 

ปี ๕๗  
เกิดไฟป่าเนื อที่ 

๑,๓๕๔ ไร ่

 ปี ๕๐          ๔๗๑ ไร ่
ปี ๕๑          ๓๘๖ ไร ่
ปี ๕๒       ๒,๔๐๗ ไร ่
ปี ๕๓     ๑๙,๐๙๕ ไร ่
ปี ๕๔              ๓ ไร ่
ปี ๕๕     ๑๑,๘๗๕ ไร ่
ปี ๕๖              ๐ ไร ่
ปี ๕๗       ๑,๓๕๔ ไร ่

 
 
 

 

 

๑.๓ รักษาระดับน ้าในพื นที่ป่า 
ต้นน ้าและป่าพรุ 
    - ฝายต้นน ้าแบบถาวร 
 
    - ฝายชะลอการไหลของน ้า
ชั่วคราว 
 
 
 

 
 

๘๐ แห่ง 
 

รักษาระดับน ้าใน
พื นที่ป่าพรุ +๑๐ 
เซนติเมตร ช่วง
เดือนสิงหาคม-

กันยายนของทุกป ี

 
 

๒๐ แห่ง 
 

ด้าเนินการก่อสร้าง
ฝายชั่วคราว 

จ้านวน ๓๐ แห่ง 
ระดับน ้าในพื นที ่

ป่าพรุลดลงต่้าสุด -
๒๒ เซนติเมตร 

 
 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

 
 

๔๐ แห่ง 
 

๖๓ แห่ง 

 
 

๕๐ 
 
- 
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สำระส ำคัญ เป้ำหมำยแผน 
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปี ๒๕๕๗  
(หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด ำเนินงำน 

ปี ๒๕๕๗ 

ผลกำรด ำเนินงำน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ 

เทียบกบัเปำ้หมำยแผน 

หมำยเหต ุ

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑.๔  พื นที่ได้รับการอนุรักษ์และ
ป้องกัน 
    - ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน     

 
 

๑๒,๓๕๐ ไร ่

 
 

๑,๒๕๐ ไร ่

 
 

๑๐๐ 

 
 

๙,๘๕๐ ไร ่

 
 

๗๘.๑๗ 

 

๒. มำตรกำรฟื้นฟูและดูแลรักษำป่ำชำยเลน ปำ่ชำยหำด และชำยฝ่ังในพื้นทีลุ่่มน้ ำปำกพนังใหม้ีควำมอุดมสมูบรณ ์
๒.๑ การป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

ความยาวของพื นที ่
๕๖ กิโลเมตรได้รับ

การป้องกัน 

- ก่อสรา้งเขื่อน

ป้องกันการกัดเซาะ

บริเวณหมู่ ๒,๓,๗ 

และ ๘ ต.หนา้สตน 

และวัดเกาะเพชร 

อ.หัวไทร 

- ศึกษาผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อม

และส้ารวจ

ออกแบบการ

ป้องกันการกัดเซาะ 

ระยะที่ ๓ บ้านหน้า

โกฏฺถึงปลายแหลม

ตะลุมพุก 

 ปี ๕๑ ๗.๕ กม. 
ปี ๕๒ ๙.๕ กม. และ
บ้านหน้าโกฏ-ิบ้านท่า
พระยา แต่ยังไม่ได้
ก่อสร้างเนื่องจากรอ
ผลการศึกษา 
ปี ๕๕ รอผลการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แหลมตะลุมพุกระยะที ่
๑ และ ๒ 
ปี ๕๗ ศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แหลมตะลุมพุกระยะที ่
๓ 

๓๐.๓๖  

๒.๒ การขุดลอกร่องน ้าเพื่อการ
ระบายน ้ าและเปิ ดทางน ้ า
ส้าหรับการคมนาคมทางน ้า  

จ้านวนแหล่งน ้าที่
ได้รับการแก้ไข  

๕ แห่ง 

๕  ร่องน ้า  ๓๕ ด้าเนินการปีเว้นปีใน
ทุกร่องน ้า 

๙๐.๗๑  

๓. มำตรกำรฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำเพือ่กำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยืน 
๓.๑ ปริมาณการจับสัตว์น ้า ปริมาณสัตว์น ้าที่

ชาวประมงจับได้
เพิ่มขึ นร้อยละ ๓  

ปล่อยสัตว์น า้จืด
และสัตว์น ้าชายฝั่ง 
๑๐.๕๖๑ ล้านตัว  

๑๐๐ ๒๒.๕๔ ล้านตัว รอข้อมูล
ปริมาณการ
จับสัตว์น ้า 
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หน้า ๗ 

หน้า ๗ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิธีกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรดินและน้ ำในลุ่มน้ ำอย่ำงบูรณำกำร อนุรักษ์และย่ังยืน 
 

สำระส ำคัญ เป้ำหมำย แผน 
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ 

ผลกำรด ำเนินงำน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๗ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด ำเนินงำน 

ปี ๒๕๕๗ 

ผลกำรด ำเนินงำน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ 

เทียบกบัเปำ้หมำยแผน 

หมำยเหต ุ

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑. มำตรกำรฟื้นฟูคุณภำพดิน ปรับปรงุและพัฒนำพื้นที่ดินเปรีย้ว พื้นที่ดินเคม็ และพื้นที่นำกุ้งรำ้ง 
    -  ปรับปรุงนาข้าว นากุ้ ง
ร้าง และพื นที่รกร้าง เพื่อปลูก
พืช อาหารและพืชเศรษฐกิจ 
(ไร)่ 

 
๔๗,๒๐๐ ไร ่

 
 

 
๕,๘๒๕ ไร ่

 
 

 
๑๐๐ 

 
 

 
๓๕,๑๕๗ ไร ่

 
๗๔.๔๘ 

 

    - ปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว 
เพื่อปลูกปาล์มน ้ามัน 

๔๘,๙๙๗ ไร ่ ๘๐๐ ไร ่ ๑๐๐ 
 

๓๓,๘๑๑ ไร ่
 

๖๙  

    - ปรับปรุงและพัฒนาดิน
เปรี ยว เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 

๑๒๔,๔๔๕ ไร ่ ๔,๐๖๕ ไร ่ ๑๐๐ ๖๔,๕๗๒ ไร ่ ๕๒  

    - สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด  ๖,๔๔๖ ไร ่ ๑,๕๐๐ ไร ่ ๑๐๐ ๕,๐๙๖ ไร ่ ๗๙.๐๕  
    - การจัดระบบโครงสร้าง
การพัฒนาดิน/ปรับรูปแปลงนา 

๓๒,๙๒๗ ไร ่ ๗,๙๕๑ ไร่  ๑๐๐ ๓๕,๖๐๒ ไร ่ ๑๐๐  

   - การทดลองปลูกป่าจาก
เพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง  

๙๐๐ ไร ่ ๑๕๐ ไร ่ ๑๐๐ ๖๐๐ ไร ่ ๖๖.๖๗  

๒. มำตรกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงสมดุล ทั้งอุปสงค์และอุปทำน โดยกำรมีสว่นร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
    - โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
น ้าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน 

พื นที่ลุ่มน ้าปากพนัง 
ร้อยละ ๑๐๐ มีน ้ า
เพื่อการบริโภคอยู่ใน
เ กณฑ์ ม าตรฐาน
อย่างพอเพียง 

จัดท้าโครงการเฝ้า
ระวังคุณภาพน ้า ๓ 
อ้าเภอ 

๑๐๐ คุณภาพน ้าไม่ผ่าน
เกณฑม์าตรฐาน
น ้าประปาดื่มได้  

ร้อยละ 96 เนื่องจาก 
มีการปนเปื้อน

แบคทีเรีย  

-  

     - โครงการน ้าประปาดื่มได้ ไม่ได้ด้าเนินการ - -  
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หน้า ๘ 

หน้า ๘ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภำพชีวิตท่ีดีของคนในลุ่มน้ ำ 
 

สำระส ำคัญ เป้ำหมำย แผน 
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ 

ผลกำรด ำเนินงำน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๗ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด ำเนินงำน 

ปี ๒๕๕๗ 

ผลกำรด ำเนินงำน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ 

เทียบกบัเปำ้หมำยแผน 

หมำยเหต ุ

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑. มำตรกำรผลักดันกลไกและองค์ควำมรู้กำรจดักำรคุณภำพน้ ำ และน้ ำเสยีเพื่อถ่ำยทอดให้กลุ่มเป้ำหมำยร่วมกันแก้ไขปญัหำคุณภำพน้ ำ 
    - พัฒนาระบบการท้าปศุสัตว์
ตามมาตรฐานฟาร์มที่ด ี

ด้าเนินงานตามข้อ
ร้องเรียน 

ตรวจต่ออายุฟาร์ม
สุกรมาตรฐาน

จ้านวน ๘ ฟาร์ม 
และตรวจติดตาม

ฟาร์มสุกรมาตรฐาน 
จ้านวน ๑๙ ฟาร์ม 

๑๐๐ ๓๐ ฟาร์ม ไม่ระบุค่า
เป้าหมาย

เนื่องจากเป็น
การด้าเนนิงาน

ตามขอ้
ร้องเรียน 

 

๒. มำตรกำรเร่งรัดให้ อปท.  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ ำมีกำรบริหำรจัดกำรแหล่งก ำเนิดมลพิษที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสม 
๒.๑ บริหารจัดการระบบ 
    บ้าบัดน า้เสียเฉพาะจุด 

๕ แห่ง ๕ แห่ง ๑๐๐ คุณภาพน ้าผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ ๙๙.๗๘ 

๑๐๐  

 ๒.๒ ก่อสรา้งระบบบ้าบัด 
       น ้าเสียรวม (แห่ง)  

๑๓ แห่ง 
 

๒ แห่ง ๑๐๐ ๒ แห่ง 
 

๑๕.๓๘  

๓. มำตรกำรควบคุม ป้องกัน และเฝ้ำระวังด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม       
      -  การบริหารจัดการเพื่อ 
         ควบคุมวัชพืชน า้ 
         ขุดลอกคลองด้วย 
        เครื่องจักรบริเวณ 
        แม่น า้ปากพนัง  

๖๖๖ คลอง ๑๓ คลอง 
 

๑๐๐ ๖๖๖ คลอง ๑๐๐ อปท. ในพื นที่
เป็นผู้ดูแล

ควบคุมวัชพืชใน
คูคลองสายย่อย
ในแต่ละพื นที่เอง 

       - การติดตามตรวจสอบ 
         คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม           

๔ ครั ง/ปี ๔ ครั ง/ปี ๑๐๐ ด้าเนินการทุกป ี ๑๐๐  
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หน้า ๙ 

หน้า ๙ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงเป็นเอกภำพเพื่อบริหำรจัดกำรแบบ
บูรณำกำรเชิงรุก 
 

 
 

สำระส ำคัญ 

เป้ำหมำย แผน 
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ 

ผลกำรด ำเนินงำน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๗ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลด ำเนินงำน 

ปี ๒๕๕๗ 

ผลกำรด ำเนินงำน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ 

เทียบกบัเปำ้หมำยแผน 

หมำยเหต ุ

  (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑. มำตรกำรเสริมสรำ้งควำมรู ้ควำมตระหนัก และจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยำกรธรรมชำตแิละคุณภำพสิ่งแวดล้อม        
    - การพัฒนาเครือขา่ย 
     องค์กรในพื นที่ลุ่มน ้า 

มีกิจกรรม
เสริมสร้างความ
พร้อมและความ
เข้มแข็งให้แก ่
ทุกภาคส่วน 

ไม่ไดด้้าเนินการ -  - เครือข่ายคนรักษป์ากพนัง 
- เครือข่าย อบต. ใน
พื นที่ลุ่มน ้าปากพนัง 

- เครือข่ายเยาวชนและ
สถาบันการศึกษา 

- ไม่ได้ด้าเนินการ
มาตั งแต่  
ปี ๒๕๕๕ 
เนื่องจากไม่ได้
รับงบประมาณ 

   -  การพัฒนาเครือขา่ย ทสม.  
      นครศรีธรรมราช 

๒๓ อ้าเภอ ด้าเนินการในพื นที่ 
๒๓ อ้าเภอ 

๑๐๐ ด้าเนินการจัดอบรม 
๒๓ อ้าเภอ 

๑๐๐  

๒. มำตรกำรสง่เสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
    - บริหารจัดการการเปิด - 
ปิดประตูระบายน ้าอุทกวิภาช
ประสิทธิ์  ตามฤดูกาลวางไข่
และการอพยพเคลื่อนย้ายของ
สัตว์น ้าจืดและสัตว์น ้าเค็ม 

สร้างกฎเกณฑ์ของ
ชุมชนร่วมกันใน
เร่ืองเปิด– ปิด
ประตูระบายน า้ 

เป็นการด้าเนินงาน
ตามปกติใน 
แต่ละชว่งเวลา/
ฤดูกาลให้เหมาะสม 

๑๐๐ - จัดประชุมคณะ 
กรรมการเปิด- ปิด
ประตูระบายน ้าอุทก
วิภาชประสทิธิ์
(คณะกรรมการ JMC) 
ทุกปีเพือ่ก้าหนดการ
เปิด-ปิดประตูระบาย
น ้าให้เหมาะสม 

๑๐๐  

    -   คณะกรรมการบริหาร
จัดการน ้าในลุ่มน ้าที่มีส่วนร่วม
โดยทุกภาคส่วน 

ทุกภาคส่วนให้
ความร่วมมือในการ
บริหารจัดการน า้ 

เป็นการด้าเนินงาน
ปกติในการใช้น ้าใน
พื นที่ชลประทาน 

๑๐๐ - จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้า
ชลประทาน ๗๖
กลุ่ม เพื่อท้าความ
ตกลงการใช้น ้า
ระหว่างชุมชน 

-  ยกระดับองค์กรผู้ 
ใช้น ้า ๗ กลุ่ม 

๑๐๐  

 

  



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๑๐ 

๔. สรุปผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ ำปำกพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
ฉบับปรับปรุง 

 ๔.๑ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภำพนิเวศของลุ่มน้ ำปำกพนังให้คืนควำมอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่ำงเป็นระบบ 
การด้าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก ่

  ๔.๑.๑ มาตรการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพื นที่ป่าต้นน ้าล้าธาร พื นที่ชุ่มน ้าและป่าพรุ 
  (๑) พื นที่ป่าต้นน ้า ไดก้่อสร้างฝายต้นน ้าล้าธารแบบถาวร ๒๐ แห่ง เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื นในดินและเก็บรักษาระดับน ้า
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้มากขึ น และซ่อมแซมฝาย จ้านวน ๒๐ แห่ง จัดท้าแนวกันไฟป่าต้นน ้า ๒๕ กิโลเมตร เพ่ือป้องกันการลุกลามกรณี
การเกิดไฟป่าและเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า เพาะช้าหญ้าแฝก ๑๕๐,๐๐๐ กล้า ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า ๕๐๐,๐๐๐ 
กล้า เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน บ้ารุงรักษาสวนเดิมอายุ ๗ - ๑๐ ปี พื นที่จ้านวน ๒๐๐ ไร่  
  (๒) พื นที่ป่ าพรุ  ปลูกฟ้ืนฟูป่าพรุ/ปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าพรุ  ๑,๑๐๐ ไร่  เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า การจัดท้าแนวกันไฟป่าพรุ ระยะทาง ๙๒ กิโลเมตร สร้างแหล่งส้ารองน ้าเพ่ือการดับไฟป่า 
จ้านวน ๒๐ แห่ง โครงการก่อสร้างฝายชะลอการไหลระบายน ้าในพื นที่ป่าพรุ จ้านวน ๖๓ แห่ง เพ่ือเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและรักษา
ระบบสมดุลของป่าพรุ บ้ารุงฟ้ืนฟูแปลงป่าพรุ (ปีที่ ๒-๖) ๕๔๐ ไร่ งานขุดแพรกเพ่ือท้าแนวป้องกันรักษาป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อ
ล้อ ๙.๔ กิโลเมตร เพ่ือกักเก็บน ้าให้ได้ระดับที่จะช่วยลดการเกิดไฟไหม้ป่าพรุตามธรรมชาติ โครงการเพาะช้ากล้าไม้มีค่า ๒๐,๐๐๐ กล้า 
โครงการเพาะช้ากล้าไม้ทั่วไป ๙๐,๐๐๐ กล้า งานฝึกอบรมราษฎร งานประชาสัมพันธ์ป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า งานอ้านวยความ
สะดวกและประสานการด้าเนินงานโครงการ การลาดตระเวนป้องกันการบุกรุก การจัดตั งเครือข่ายและพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟ
ป่าพรุควนเคร็ง อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า อบรมเยาวชน สร้างท้านบ
ชั่วคราว จ้านวน ๑๐ แห่ง โครงการก่อสร้างหอตรวจหาไฟป่า ๒ แห่ง โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ส้ารวจและออกแบบเพ่ือรักษาระดับน ้าที่เหมาะสมในการป้องกันไฟไหม้และรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของป่าพรุควนเคร็ง จ้านวน ๒๒๑,๓๒๕ ไร่ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอ้านวยการควบคุมไฟป่าป่าพรุ 
ควนเคร็ง งานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพื นที่ด้าเนินการจ้านวน ๖๒,๕๙๙ ไร่ 
   (๓) พื นที่ป่าชายเลน ป่าชายหาด และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การท้าความสะอาดปะการังเทียม 
ริมแนวชายหาด มีการควบคุม เฝ้าระวัง การใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยออกลาดตระเวน ๑๖ ครั ง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่ง
สัตว์ทะเลหายาก (เต่าทะเล) จ้านวน ๑๑๕ ตัว จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลไทย ๑ ครั ง จ้านวน ๕๐ คน ฝึกอบรมส่งเสริมให้
ความรู้นักเรียนโรงเรียนปากพนัง จ้านวน ๑๑๖ คน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื นที่ชุ่มน ้าเกาะกระ ๒ ครั ง 
 ๔.๑.๒ มาตรการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าชายเลน ป่าชายหาด และชายฝั่งในพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังให้มีความอุมสมูบรณ์ 

(๑) การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ด้าเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ ๒, ๓, ๗ และ ๘ 
ต้าบลหน้าสตน  และบริเวณวัดเกาะเพชร อ้าเภอหัวไทร ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส้ารวจออกแบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
ระยะที่ ๓ บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก เพ่ือลดการสูญเสียพื นที่ชายฝั่งทะเล 
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หน้า ๑๑ 

  (๒) การขุดลอกร่องน ้าและตะกอนทรายทับถม บริเวณร่องน ้าชายฝั่งทะเล/ร่องน ้าปากพนัง จ้านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร 
  ๔.๑.๓ มาตรการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น ้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

ด้าเนินการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติเขตพื นที่ชายฝั่ง จ้านวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ตัว และเขตพื นที่
น ้าจืด จ้านวน ๕,๐๔๑,๐๐๐ ตัว 
 ๔.๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิธีกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรดินและน้ ำในลุ่มน้ ำอย่ำงบูรณำกำร อนุรักษ์และยั่งยืน 
 การด้าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก ่
  ๔.๒.๑ มาตรการฟ้ืนฟูคุณภาพดิน ปรับปรุงและพัฒนาพื นที่ดินเปรี ยว พื นที่ดินเค็ม และพื นที่นากุ้งร้าง 

ปรับปรุงนาข้าว นากุ้งร้าง และพื นที่รกร้างเพ่ือปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ โดยปรับปรุงพื นที่นาเพ่ือปลูกข้าว 
๕,๘๒๕.๔๒๗ ไร่ เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศและให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ปรับปรุงและพัฒนาพื นที่ดิน
เปรี ยว - ดินกรดเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ๒,๐๖๕.๕ ไร่ ปาล์มน ้ามัน ๓,๐๐๐ ไร่ ไม้ผลและยางพารา ๒,๐๐๐ ไร่ ทดลองปลูกป่า
จากในพื นที่นาร้างนากุ้งร้าง ๑๕๐ ไร่ ท้าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ นจากการเก็บผลผลิตป่าจากและท้าผลิตภัณฑ์จากภายในครัวเรือน 
สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑,๕๐๐ ไร่ เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ปรับปรุงลักษณะของดินและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในการซื อ
ปุ๋ยเคมี จัดระบบโครงการการพัฒนาที่ดินจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ๗,๙๕๑.๔ ไร่ ปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยวเพ่ือปลูกปาล์มน ้ามัน 
๕๐๐ ไร่  
  ๔.๒.๒ มาตราการบริหารจัดการน ้าอย่างสมดุล ทั งอุปสงค์และอุปทาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 ด้าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคในพื นที่ ๓ อ้าเภอของลุ่มน ้าปากพนัง คือ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
, อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งพบว่าคุณภาพน ้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น ้าประปาดื่มไดข้องกรมอนามัย ปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๙๖.๑๕ โดยส่วนใหญ่มักพบปัญหาด้านแบคทีเรีย 

๔.๓ ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ ำ 
การด้าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก ่
๔.๓.๑ มาตรการผลักดันกลไกและองค์ความรู้การจัดการคุณภาพน ้า และน ้าเสียเพ่ือถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันแก้ไข

ปัญหาคุณภาพน ้า 
(๑) พัฒนาระบบการท้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี ด้าเนินการตรวจต่ออายุฟาร์มสุกรมาตรฐาน จ้านวน ๘ 

ฟาร์ม และตรวจติดตามฟาร์มสุกรมาตรฐาน จ้านวน ๑๙ ฟาร์ม พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร 
จ้านวน ๒ ฟาร์ม โดยจะเน้นกรณีมีข้อร้องเรียนของการปล่อยน ้าเสียและของเสีย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
จ้านวน ๖๒๕ ราย 

๔.๓.๒ มาตรการเร่งรัดให้ อปท.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลุ่มน ้ามีการบริหารจัดการแหล่งก้าเนิดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม 
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 (๑) มีการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย ๒ แห่ง ได้แก่ พื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลหูล่อง (บริเวณชุมชนหอยราก - 
ศรีสมบูรณ)์ และพื นที่เทศบาลต้าบลชะอวด (ตลาดล่าง) มีการด้าเนินงานเดินระบบบ้าบัดน ้าเสียและบ้ารุงรักษา จ้านวน ๕ แห่ง ได้แก่ 
๑) เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี ๒) เทศบาลเมืองปากพนังบริเวณหลังเรือนจ้า ๓) เทศบาลต้าบลหัวไทร บริเวณ
เลียบถนนสุขาภิบาล ๑ ๔) เทศบาลต้าบลหัวไทร บริเวณหลังตลาดสด ถนนบางแค ๕) เทศบาลต้าบลชะอวด บริเวณวัดศรีมาประสิทธิ์ 
และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าแม่น ้าปากพนัง โดยส้ารวจเก็บตัวอย่างน ้าในแม่น ้าปากพนัง ๗ สถานี จ้านวน ๔ ครั ง/ปี (อ้าเภอ
ชะอวด ๓ สถานี, อ้าเภอเชียรใหญ่ ๑ สถานี, อ้าเภอปากพนัง ๓ สถานี) พบว่าคุณภาพน ้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ ๔ หรือ 
เสื่อมโทรม ไม่เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษที่ก้าหนดให้แม่น ้าปากพนังอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
คุณภาพแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ ๓ หรือคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สาเหตุเนื่องจากแม่น ้าปากพนังมีค่าความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (BOD) สูง โดยเฉพาะในบริเวณอ้าเภอชะอวด และอ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔.๓.๓ มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
(๑) การบริหารจัดการเพ่ือควบคุมวัชพืชน ้าในล้าคลอง ได้แก่  คลองบางไทร (MD4) คลองระบายน ้ า  

1R-MD4 (คลองล้าทางกลาง) คลองระบายน ้า 2R-MD4 (คลองพาเข - บางจันทร์ ) คลองบางไทรน้อย คลองระบายน ้า  
4R-MD4 (คลองหัวป่าขลู) ก้าจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบาย/ชักน ้า MD3 จ้านวน ๘ สาย ก้าจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบาย/ชักน ้า 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 ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน ้าฝายคลองท่าดี ก้าจัดวัชพืชในคลองท่าดีหน้าฝาย
คลองท่าดีด้วยเรือก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน ้าฝายคลองเสาธง 
 ๔.๔ ยุทธศำสตร์ที่ ๔  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงเป็นเอกภำพเพื่อบริหำรจัดกำรแบบ
บูรณำกำรเชิงรุก 
  การด้าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก ่
  ๔.๔.๑ มาตรการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และจิตส้านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม        

        (๑) พัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่าย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในพื นที่ลุ่มน ้าปากพนัง ๒๓ อ้าเภอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความตระหนัก จิตส้านึก และการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมลุ่มน ้าปากพนัง 

 ๔.๔.๒ มาตรการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          (๑) มีการบริหารจัดการการเปิด – ปิดประตูระบายน ้าอุทกวิภาชประสิทธิ์ตามฤดูกาลวางไข่และอพยพเคลื่อนย้ายของ

สัตว์น ้าจืดและสัตว์น ้าเค็ม 
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หน้า ๑๓ 

 

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามแผน

งบประมาณที่

ได้รับจริง

เบิกจริง ร้อยละการเบิก

จ่ายเงิน

แหล่ง

งบประมาณ

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพนิเวศของลุ่มน  าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ

แผนงานด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประมง 1. ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้้าในเขตพื้นที่ชายฝ่ังและน้้าจืด 0.5870 - - - - - - ไม่ได้รับงบประมาณ

2. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติเขตพื้นที่ชายฝ่ัง 1.0000 1.4000 1.4000 100 งบปกติ 5.520 ล้านตัว 5.520 ล้านตัว -

3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า 0.4000 - - - งบ กปร. - - ไม่ได้รับงบประมาณ

940/288/48 952/288/48

ตย/ฟาร์ม/คร้ัง ตย/ฟาร์ม/คร้ัง

4 แห่ง 4 แห่ง

12.0 ล้านตัว 12.10 ล้านตัว

6. ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง - 0.0690 0.0680 99.92 งบปกติ 20 ราย อบรมเกษตรกร27 ราย เพิ่มเติมจากแผน

7. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าจืด พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังฯ - 1.0090 1.0090 100 งบปกติ 5.0 ล้านตัว 5.041 ล้านตัว เพิ่มเติมจากแผน

1. ท้าความสะอาดปะการังเทียม 0.2000 0.2000 0.1990 100 งบปกติ 1 พื้นที่ 2 พื้นที่

2.การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าเกาะกระ 1.0000

    - อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งสัตว์ทะเลหายาก(เต่าทะเล) - 0.0300 0.0665 22 งบปกติ 300 ตัว เล้ียงเต่าทะเล 115 ตัว ขาดบ่อ stock น้้า

    - จัดฝึกอบรม หลักสูตรค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลไทย - 0.2000 0.1925 86.20 งบปกติ 1 คร้ัง/50 คน จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรักษ์

ทะเลไทย 1 คร้ัง จ้านวน 50 คน

-

    - จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้นักเรียนนักศึกษาฯ - 0.0200 0.0200 100 งบปกติ 1 คร้ัง/100 คน ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนปาก

พนังจ้านวน 116 คน

-

    - จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ - 0.0800 - - งบปกติ 1 คร้ัง รอด้าเนินการตามแผน -

3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าเกาะกระ - 0.0400 0.3900 100 งบปกติ 2 คร้ัง 2 คร้ัง

4. อนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก - 0.3000 0.2700 งบปกติ 300 ตัว 317 ตัว เพิ่มเติมจากแผน

องค์การบริหารส่วน

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

 - ท้าความสะอาดปะการัง

เทียมบริเวณเกาะกระ

 - เก็บขยะบริเวณชายหาด

แพรกเมือง ต.หน้าสตน อ.หัวไทร

2. การก่อสร้างแนวปะการังเทียมชายฝ่ังทะเล 4.5000 - - - - - -

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 ภายใตแ้ผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน  าปากพนัง ปี 2557 – 2559 ฉบับปรับปรุง

กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง

เพิ่มเติมจากแผน

เพิ่มเติมจากแผน

1. การท้าความสะอาดปะการังเทียม - 0.1275 0.1275 100 เงินรายได้ อบจ. ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา จ้านวน 1,500 

คน เข้าร่วมกิจกรรม

5. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง - 5.5200 5.5200 100 งบปกติ

งบปกติ เพิ่มเติมจากแผน4. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้้า - 1.0000 1.0000 99.99
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หน้า ๑๔ 

 หน่วยงาน

ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามแผน

งบประมาณที่

ได้รับจริง

เบิกจริง ร้อยละการเบิก

จ่ายเงิน

แหล่ง

งบประมาณ

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1. การขุดลอกคลองและร่องน้้า 72.0000 72.0000 งบปกติ 1,000,000 ลบ.ม. แล้วเสร็จ 37% -

    - ร่องน้้าชายฝ่ังทะเล/ร่องน้้าปากพนัง

เทศบาลต าบลหัวไทร 1. การขุดลอก คลองหัวไทร - ปากพนัง 2.0000 - - - - - - ไม่ได้รับรายงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ

 สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้้า/บ้ารุงรักษาสวนเดิม 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 -

4. บ้ารุงแปลงป่าพรุ (ปีที่ 7-10) - 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

6. งานส้ารวจและรวบรวมพันธุ์สาคูและจาก - 0.3500 0.3360 86 งบปกติ 1 งาน แล้วเสร็จ 86% เพิ่มเติมจากแผน

7. การก่อสร้างฝายต้นน้้าล้าธารแบบถาวร (ป่าต้นน้้า) 1.6300 - - - - - -

8. การก่อสร้างฝายต้นน้้าล้าธารแบบผสมผสาน 1.0000 - - - - - -

9. การปลูกป่าในพื้นที่ที่มีการบุกรุก 1.0000 - - - - - -

10. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้้าร่วมกับ

ชุมชนคนต้นน้้า

0.1500 - - - - - -

กรมป่าไม้ 1. บ้ารุงแปลงป่าพรุ 1.6320

    - ป่าไม้ใช้สอย 0.0900 0.0900 100 งบปกติ 100 ไร่  พื้นที่ 2

    - บ้ารุงรักษาป่า ปีที่ 2-6 0.4000 0.2428 60.70 งบปกติ 400 ไร่ 240 ไร่ พื้นที่ 1

เพิ่มเติมจากแผน

พื้นที่ 2

3. การเพาะช้ากล้าไม้ทั่วไป 1.0000

    - 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

    - 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

งบปกติ 20,000 กล้า2. การเพาะช้ากล้าไม้มีค่า - 0.1480 0.1480 100

กรมเจ้าท่า

20,000 กล้า

เพิ่มเติมจากแผน

5. ปลูกฟื้นฟูป่าพรุ/ปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศป่าพรุ
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หน่วยงาน

ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามแผน

งบประมาณที่

ได้รับจริง

เบิกจริง ร้อยละการเบิก

จ่ายเงิน

แหล่ง

งบประมาณ

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

5. งานประชาสัมพันธ์ป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า

    - พื้นที่ 1 - 0.1890 0.0189 100 กรมป่าไม้ 1 งาน 1 งาน เพิ่มเติมจากแผน

    - พื้นที่ 2 - 0.2000 0.2000 100 งบปกติ 1 งาน 1 งาน

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 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์

โครงการ

-

กรมป่าไม้ 7. ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด้าริ 1.6000 - - - - - - -

8. การพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ

2.8000 - - - - - - พื้นที่ 2

9. การเพาะช้าหญ้าแฝก - 0.2475 0.2475 99.98 งบปกติ 150,000 กล้า 150,000 กล้า เพิ่มเติมจากแผน

ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสนองต่อการท่องเที่ยว - 3.0000 2.9980 99.93 งบพัฒนา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ปลูกจาก  59,000  ต้น  

จัดซ้ือพันธุ์กล้าไม้  

จ้านวน  68,000  ต้น

ปลูกจาก  59,000  ต้น  จัดซ้ือ

พันธุ์กล้าไม้  จ้านวน  68,000  

ต้น

เพิ่มเติมจากแผน

2. พัฒนาปอดชุมชนในหมู่บ้านสายใยรักฯ  ต้าบลนาสาร อ้าเภอ

พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

- 0.2500 0.2500 100 สป.ทส. 1 คร้ัง /120 คน 1 คร้ัง /120 คน เพิ่มเติมจากแผน

กรมทรัพยากรน  า 1. การก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ 2.0000 - - - - - - ไม่ได้รับรายงาน

กรมพัฒนาที่ดิน 1. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้้า 0.5000 0.6000 0.6000 100 งบปกติ 500,000 กล้า 500,000 กล้า -
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หน้า ๑๖ 

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามแผน

งบประมาณที่

ได้รับจริง

เบิกจริง ร้อยละการเบิก

จ่ายเงิน

แหล่ง

งบประมาณ

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1. การจัดท้าแนวกันไฟ

    - ป่าต้นน้้า 0.4760 0.1250 0.1180 99.95 งบปกติ 25 กิโลเมตร 25 กิโลเมตร -

    - ป่าพรุ 0.4760 0.1000 0.1000 100 งบปกติ 20 กิโลเมตร 20 กิโลเมตร -

2. งานควบคุมไฟป่า 1.4400

    - สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 2.5500 1.4010 54.94 งบปกติ 187,500 ไร่ 187,500 ไร่ -

    - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 0.6000 - - งบ กปร. เพิ่มประสิทธิภาพการ

ลาดตระเวนเพื่อป้องกัน

รอการโอนเงินงบประมาณ -

    - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ - 0.3010 0.3010 100 งบ กปร. 62,599 ไร่ 62,599 ไร่ -

3. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กิจกรรมเสริมสร้างความ

ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

- 0.9360 0.9360 100 งบปกติ 21 เครือข่าย 21 เครือข่าย เพิ่มเติมจากแผน

4. การแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชด้าริ

เพิ่มเติมจากแผน

- - - - งบ กปร. 13 แห่ง 10 แห่ง ต้ังของบ 0.704 ล้านบาท

อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณ

5. ซ่อมแซมฝาย - - - - งบ กปร. 50 แห่ง 20 แห่ง เพิ่มเติมจากแผน

ต้ังของบ 0.200 ล้านบาท

อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณ

6. สร้างแหล่งส้ารองน้้าเพื่อการดับไฟป่า 0.1000 0.6000 0.3000 100 งบ กปร. 20 แห่ง 20 แห่ง ต้ังของบ 0.300 ล้านบาท

7. การจัดต้ังเครือข่ายและพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าพรุควน

เคร็ง

    - อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 0.0250 - - - งบ กปร. 8 คร้ัง อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณ ต้ังของบ 0.352 ล้านบาท

    - สนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า 0.0500 2.3864 2.3864 100.00 งบ กปร. 22 เครือข่าย 22 เครือข่าย ต้ังของบ 0.105 ล้านบาท

กรมอุทยานแห่งชาติ

 สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

    - ท้าท้านบชั่วคราว

กรมอุทยานแห่งชาติ

 สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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9. การลาดตระเวนป้องกันการบุกรุก 2.5720

    - อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 1.5600 1.1900 76.28 งบปกติ 356,250 ไร่ ด้าเนินการตลอดปีงบประมาณ

    - อุทยานแห่งชาติน้้าตกโยง 0.8500 0.6400 75.19 งบปกติ 128,125 ไร่ ด้าเนินการตลอดปีงบประมาณ

    - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก 2.6000 1.4000 54.02 งบปกติ 35,456 ไร่ ด้าเนินการตลอดปีงบประมาณ

กรมอุทยานแห่งชาติ

 สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

10. การเพิ่มประสิทธิภาพลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและควบคุม

ไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

- 0.6000 0.6000 100 งบ กปร. เพิ่มเติมจากแผน

    -  จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส้าหรับยานพาหนะ 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

13. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

(กิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ ด้านสัตว์ป่า)

- 0.2160 0.2160 100 งบปกติ 62,599 ไร่ 62,599 ไร่ เพิ่มเติมจากแผน

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. ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ

ส้ารวจและออกแบบเพื่อรักษาระดับน้้าที่เหมาะสมในการป้องกันไฟ

ไหม้และรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพของป่าพรุควนเคร็ง

20.0000 5.0000 1.5000 0.30 งบ ปกติ 221,325 ไร่ 221,325 ไร่

กรมอุทยานแห่งชาติ

 สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

18. จัดท้าแนวเขตโดยการยกคันดินล้อมรอบพื้นที่ป่าพรุแต่ละแปลง 4.5000 - - - - - -
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20. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันออกตรวจลาดตระเวนและ

ปราบปรามการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้

1.2500 - - - - - -

21. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมงาน

ควบคุมไฟป่า

3.3100 - - - - - -

22. ส่งเสริมและสร้างจิตส้านึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า

พรุ

0.3600 - - - - - -

23. โครงการน้าร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกัน

ไฟป่าอย่างยั่งยืน

3.0600 - - - - - -

กรมป่าไม้ 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 -

2. โครงการสร้างแหล่งส้ารองน้้าเพื่อการดับไฟป่า 0.1000 - - - - - -

กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง

1. การควบคุม เฝ้าระวัง การใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 1.5000 1.3000 1.3000 100 งบปกติ 16 คร้ัง 16 คร้ัง

กรมเจ้าท่า 1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 470.0000 458.6600 102.1670 21.8 งบปกติ แล้วเสร็จภายในก้าหนด  ก่อสร้างแล้วเสร็จ 10.12% -

    - บริเวณหมู่ 2,3,7 และ 8 ต.หน้าสตน.

    - บริเวณวัดเกาะเพชร อ.หัวไทร -

    - ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและส้ารวจออกแบบการป้องกัน

การกัดเซาะชายฝ่ัง ระยะที่ 3 บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก

15.0000 14.7356 - - งบปกติ แล้วเสร็จภายในก้าหนด อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

ล่วงหน้า 10%

กรมทรัพยากรน  า 1. ศึกษาและจัดการควบคุมน้้าพื่อรักษาระบบนิเวศพรุ 15.0000 - - - - - - ไม่ได้รับรายงาน

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 649.5245 598.8288 145.6545
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แผนด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน  า

กรมทรัพยากรน  า 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 มีน้้าอุปโภค-บริโภค 

ครอบคลุมทั้งต้าบล

- เพิ่มเติมจากแผน

กรมพัฒนาที่ดิน 1. การปรับปรุงนาข้าว นากุ้งร้าง และพื้นที่รกร้างเพื่อปลูกพืช

อาหารและพืชเศรษฐกิจ

    - ปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าว 11.0000 10.5800 10.5800 100 งบปกติ 5,825.427 ไร่ 5,825.427 ไร่ -

    - ปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้้าเค็มเพื่อฟื้นฟู

ระบบนิเวศ

2.2000 - - - - - - ไม่ได้รับงบประมาณ

2. การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปร้ียว – ดินกรดเพื่อปลูกพืช

เศรษฐกิจ

    - ปรับปรุงและพัฒนาดินเปร้ียวเพื่อปลูกข้าว 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. การปรับปรุงพื้นที่ดินเปร้ียวเพื่อปลูกปาล์มน้้ามัน 20.0000 4.8600 4.8600 100 งบปกติ 500 ไร่ 500 ไร่ -

4. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปลูกพืช 7.7700 - - - - - - ไม่ได้รับงบประมาณ

5. จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า

    - 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 -
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กรมอนามัย 1. การเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภค 0.3000 0.1500 0.1500 100 งบปกติ ด้าเนินการในพื้นที่ 3 

อ้าเภอของลุ่มน้ปากพนัง

 คือ อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช, อ.ปาก

พนัง จ.นครศรีธรรมราช 

และ 

คุณภาพน้้าไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้้าประปาด่ืม

ได้ กรมอนามัย พ.ศ.2553 ร้อย

ละ 96.15 โดยส่วนใหญ่มักพบ

ปัญหาด้านแบคทีเรีย

-

2. น้้าประปาด่ืมได้ 0.3000 - - - - - - -

กรมพัฒนาที่ดิน 1. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 0.9750 0.9700 0.9700 100 งบปกติ 1,500 ไร่ 1,500 ไร่ -

2. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสด 1.2600 - - - - - - ไม่ได้รับงบประมาณ

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง

1. การวางนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่

25.0000 - - - - - - ไม่ได้รับรายงาน

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง

2. วางผังโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ 9 แห่ง (งานต่อเนื่อง) ไม่ได้รับรายงาน

    - อ้าเภอลานสะกา 10.0000 - - - - - -

    - อ้าเภอพระพรหม 10.0000 - - - - - -

อบต.ขนาบนาก 1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน 28.5780 - - - - - - ไม่ได้รับงบประมาณ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 137.3730 78.8800 39.4800

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน  า

แผนบ าบัดและก าจัดมลพิษ

องค์การจัดการน  าเสีย 1. จัดสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉพาะจุด

    - ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียพื้นที่ อบต.หูล่อง (บริเวณชุมชน

หอยราก – ศรีสมบูรณ์)

41.0510 36.8500 15.8150 42.92 งบปกติ ระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉพาะ

จุด 1 ระบบ

 - โครงสร้างระบบบ้าบัดแล้ว

เสร็จ อยู่ระหว่างการติดต้ัง

เคร่ืองจักร

-ขาดแคลนแรงงาน
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หน้า ๒๑ 

 

 

 

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามแผน

งบประมาณที่

ได้รับจริง

เบิกจริง ร้อยละการเบิก

จ่ายเงิน

แหล่ง

งบประมาณ

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

    - ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียพื้นที่ ทต.ชะอวด (ตลาดล่าง) 7.0000 7.0000 - - งบปกติ ระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉพาะ

จุด 1 ระบบ

 - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง

รอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง

เพื่อลงนามสัญญา

-ไม่มีผู้เข้าแข่งขันประกวดราคาโดยวิธีปกติ จ้านวน 3 คร้ัง

    - ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทม.ปากพนัง 1.0300 0.8280 0.8120 98.07 งบปกติ คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

 - คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์ 99% -

บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี  - ปริมาณน้้า 38,499 ลบ.ม./ปี

    - ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทม.ปากพนัง 0.3740 0.3730 0.3450 92.49 งบปกติ คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

 - คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์ 99% -

บริเวณหลังเรือนจ้า  - ปริมาณน้้า 19,296 ลบ.ม./ปี

    - ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทต.หัวไทร 0.5090 0.6670 0.5470 82 งบปกติ คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

 - คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์ 99% -

บริเวณเลียบถนนสุขาภิบาล 1  - ปริมาณน้้า 67,669  ลบ.ม./ปี

    - ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทต.หัวไทร 0.8050 0.8550 0.8070 94.38 งบปกติ คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

 - คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์ 99% -

บริเวณหลังตลาดสด ถนนบางแค  - ปริมาณน้้า 51,875 ลบ.ม./ปี

    - ค่าเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ทต.ชะอวด 0.4260 0.6400 0.5880 91.87 งบปกติ คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

 - คุณภาพน้้าผ่านเกณฑ์ 99% -

บริเวณวัดศรีมาประสิทธิ์  - ปริมาณน้้า 49,607 ลบ.ม./ปี

กรมส่งเสริม

การเกษตร

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 0.1200 0.3434 0.3434 100 งบปกติ 625 ราย 625 ราย -

เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

1. ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

- 828.6530 828.6530 723.65 กระทรวงวิทยาศา

สตร์ฯ (งบผูกพัน)

บ้าบัดน้้าเสียชุมชนของ

เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพิ่มเติมจากแผน

กรมประมง 1. การใช้ประโยชน์จากวัชพืชในการผลิตอาหารสัตว์ 11.8200 - - - - - - ไม่ได้รับรายงาน

กรมชลประทาน 1. การบริหารจัดการเพื่อควบคุมวัชพืชน้้า 5.0000

    - 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
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หน้า ๒๒ 

 
 

 

 

 

 

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามแผน

งบประมาณที่

ได้รับจริง

เบิกจริง ร้อยละการเบิก

จ่ายเงิน

แหล่ง

งบประมาณ

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

(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

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษานครศรีธรรมราช

    - ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน้้าฝายคลองท่าดี  - 0.1000 0.1000 100 งบปกติ - ด้าเนินการแล้วเสร็จ

    - ก้าจัดวัชพืชในคลองท่าดีหน้าฝายคลองท่าดีด้วยเรือ - 0.2600 0.2600 100 งบปกติ - ด้าเนินการแล้วเสร็จ

    - ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน้้าฝายคลองเสาธง - 0.1360 0.1360 100 งบปกติ - ด้าเนินการแล้วเสร็จ

แผนเฝ้าระวังและฟ้ืนฟูมลพิษ

ส านักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่น้้าปากพนัง 0.0850 0.0760 0.0760 100 ถ่ายโอนจาก

กรมควบคุม

มลพิษ

ส้ารวจเก็บตัวอย่างน้้า

แม่น้้าปากพนัง 7 สถานี 

จ้านวน 4 คร้ัง/ปี (อ.ชะ

อวด 3 สถานี, อ.เชียร

ใหญ่ 1 สถานี, อ.ปาก

พนัง 3 สถานี)

 - ได้ด้าเนินการตามเป้าหมาย -

 - คุณภาพน้้าโดยรวมตลอดปี

อยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ 4 หรือ 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทะเลชายฝ่ังพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง - 0.0140 0.0140 100 ถ่ายโอนจาก

กรมควบคุม

ส้ารวจเก็บตัวอย่างน้้า

ทะเลชายฝ่ังในพื้นที่ลุ่ม

 - ได้ด้าเนินการตามเป้าหมาย เพิ่มเติมจากแผน

 - ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้า

ทะเลอยู่ระหว่างด้าเนินการ

กรมปศุสัตว์ 1. พัฒนาระบบการท้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี 0.0359 - - - งบปกติ ตรวจต่ออายุฟาร์มสุกร

มาตรฐานจ้านวน 4 ฟาร์ม

 และตรวจติดตามฟาร์ม

ตรวจต่ออายุฟาร์มสุกร

มาตรฐานจ้านวน 8 ฟาร์ม และ

ตรวจติดตามฟาร์มสุกร

-

2. พัฒนาส่ิงแวดล้อมด้านปศุสัตว์ 0.0056 - - - งบปกติ ไม่มีเป้าหมาย โดยจะเข้า

แก้ไขในฟาร์มที่มีปัญหา

ด้านส่ิงแวดล้อม

แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมฟาร์ม

สุกรจ้านวน 2 ฟาร์ม

-

กรมทรัพยากรน  า

บาดาล

1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าใต้ดินรอบๆ แหล่งฝังกลบขยะ

และการท้าเหมืองแร่

2.0000 - - - - - - ไม่มีแผนด้าเนินการ

2. การติดตามการรุกล้้าน้้าเค็มเข้าสู่ชั้นบาดาลชายฝ่ัง 2.0000 - - - - - ไม่มีแผนด้าเนินการ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 72.2615 879.0668 850.7678



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๒๓ 

 
 

 

 
 

 

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามแผน

งบประมาณที่

ได้รับจริง

เบิกจริง ร้อยละการเบิก

จ่ายเงิน

แหล่ง

งบประมาณ

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

แผนการบริหารจัดการ

กรมควบคุมมลพิษ 1. อ้านวยการและขับเคล่ือนการด้าเนินงานของคณะท้างานเพื่อ

ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและ

ฟื้นฟูลุ่มน้้าปากพนัง และคณะอนุกรรมการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

โครงการพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

1.0000 1.0000 0.8200 82 งบ กปร. ติดตามการด้าเนินงาน

ภานใต้แผนบริหาร

จัดการฯ

ติดตามการด้าเนินงานภานใต้

แผนบริหารจัดการฯ

ตัดโอนให้ศูนย์อ้านวยการฯ 180,000 บาท

เทศบาลเมืองปาก

พนัง

1. การรณรงค์รักษาความสะอาดแม่น้้าปากพนัง - 0.0200 0.0189 94.25 งบปกติ แม่น้้าปากพนัง บรรลุตามเป้าหมาย เพิ่มเติมจากแผน

2. การรณรงค์เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมในเขตเมือง - 0.0300 0.0129 42.90 งบปกติ เทศบาลเมืองปากพนัง บรรลุตามเป้าหมาย เพิ่มเติมจากแผน

องค์การบริหารส่วน

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

1. การรณรงค์และสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (เนื่องใน

วันส่ิงแวดล้อมโลก)

- 0.0830 0.0830 100 เงินรายได้ อบจ. บุคลากรสังกัด อบจ.นคร

ศรีฯ และนร. ในจังหวัด

นครศรีฯ 120 คน

จัดกิจกรรมบรรยายทาง

วิชาการและร่วมปลูกต้นไม้

เพิ่มเติมจากแผน

2. สัมมนาเครือข่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 

มหาราชินี

- 0.5868 0.5868 100 เงินรายได้ อบจ. ประชาชน นักเรียน ใน

พื้นที่ 300 คน

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ

และกิจกรรมปลูกต้นไม้

เพิ่มเติมจากแผน

3. โครงการต้ังค่ายฝึกอบรมเยาวชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (จ้านวน 5 รุ่น)

- 0.5636 0.5636 100 เงินรายได้ อบจ. นักเรียนจากสถาน ศึกษา

ในจังหวัดนครศรีฯ 50 

คน/รุ่น จ้านวน 5 รุ่น

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ

และเสริมการเรียนรู้ จาก

ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่

เพิ่มเติมจากแผน

ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

1. กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเครือข่าย ทสม.

0.1200 0.1200 0.1200 100 กรมส่งเสริม

คุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม

เครือข่าย ทสม.23 อ้าเภอ เครือข่าย ทสม.23 อ้าเภอ

2. ชุมชนพร้อมใจรวมใจรักษาป่าชายเลน - 0.2000 0.2000 100 สป.ทส. จัดอบรมจ้านวน 300 คน จัดอบรมจ้านวน 300 คน เพิ่มเติมจากแผน

3. ชุมชนแห่งการเรียนรู้และรับมือสภาวะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ - 0.3900 0.3900 100 สป.ทส. จัดอบรมได้ 299 คน - เพิ่มเติมจากแผน

4. เสริมสร้างความรู้ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ

เข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

0.3000 - - - - - - ไม่ได้รับงบประมาณ
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หน้า ๒๔ 

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามแผน

งบประมาณที่

ได้รับจริง

เบิกจริง ร้อยละการเบิก

จ่ายเงิน

แหล่ง

งบประมาณ

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

กรมชลประทาน 1. การบริหารจัดการการเปิด-ปิดประตูระบายน้้าอุทกวิภาชประ

สิทธิตามฤดูกาลวางไข่และอพยพเคล่ือนย้ายของสัตว์น้้าจืดและ

สัตว์น้้าเค็ม

- - - - งบปกติ - เป็นการด้าเนินงานตามปกติ เป็นงานประจ้า

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง

1. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านกายภาพการใช้

ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการการใช้

ประโยชน์ที่ดินและโครงการพัฒนาตามผังเมือง

    - ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับลุ่มน้้า 1 แห่ง - - - - - - - ไม่ได้รับรายงาน

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

โครงการฟื้นฟูพัฒนาตามผังเมือง

6.0000 - - - - - - ไม่ได้รับรายงาน

3. การวางผังฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้รับรายงาน

    - ชุมชนลานสกา อ้าเภอลานสกา 8.0000 - - - - - -

    - ชุมชนเชียรใหญ่ อ้าเภอเชียรใหญ่ 8.0000 - - - - - -

    - ชุมชนปากพนัง อ้าเภอปากพนัง 8.0000 - - - - - -

4. การส้ารวจก้าหนดเขตและออกแบบพื้นที่โล่งเพื่อคุ้มครอง ไม่ได้รับรายงาน

    - ชายฝ่ังทะเล 25.0000 - - - - - -

    - แม่น้้าสายหลักและแหล่งน้้า 20.0000 - - - - - -

    - พื้นที่ชุ่มน้้า 20.0000 - - - - - -

5. การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงการพัฒนา 0.6000 - - - - - - ไม่ได้รับรายงาน

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 97.0200 2.9934 2.7951

รวมทั ง 4 ยุทธศาสตร์ 956.1790     1,559.7690     1,038.6974
หมายเหต ุ:

1. ไม่ได้ส่งข้อมูลฝ่ายเลขานุการ ได้แก่  เทศบาลต้าบลชะอวด, เทศบาลต้าบลหัวไทร, เทศบาลต้าบลเชียรใหญ่, องค์การบริหารส่วนต้าบลวังอ่าง, องค์การบริหารส่วนต้าบลชะอวด, องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจ้าอยู่หัว, องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าพญา, องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุก และ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง

2. หน่วยงานที่ไม่มีแผนงาน/โครงการ ได้แก่    กรมทรัพยากรน้้าบาดาล, กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, องค์การบริหารส่วนต้าบลปากพนังฝ่ังตะวันออก, เทศบาลต้าบลเกาะเพชร, เทศบาลต้าบลหน้าสตน



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๒๕ 

๕. ปัญหำและอุปสรรค 
 ๕.๑ แผนงาน/โครงการ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด้าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย  
ของแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ที่ก้าหนดไว้ บางกิจกรรมได้รับ
งบประมาณท่ีจ้ากัด 
 ๕.๒ บางหน่วยงานไม่บรรจุกิจกรรมตามที่ก้าหนดไว้ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง  
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี ส่งผลให้การด้าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
 ๕.๓ การเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการท้าความเข้าใจความเป็นมา 
ของโครงการใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนชุดคณะบริหาร ส่งผลให้การด้าเนินงานขาดความต่อเนื่อง และหน่วยงานท้องถิ่น  
บางแห่งไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและการขอจัดสรรงบประมาณ ส่งผลให้ขาดความร่วมมือ เช่น ขาดการเข้า
ร่วมประชุม ไม่รายงานผลการด้าเนินงาน เป็นต้น 
 ๕.๔ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความร่วมมือ ตลอดจนกฎระเบียบ รวมทั งการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาความเสื่อมโทรมและการถูกท้าลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ลุ่มน ้าปากพนัง เพ่ือให้ 
เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังด้าเนินการไม่ครอบคลุมทุกพื นที่
และกลุ่มเป้าหมาย 
 ๕.๕ การบูรณาการเป้าหมายและโครงการการด้าเนินงานไม่สอดคล้องกัน แต่ละหน่วยงานต่างด้าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน 
 ๕.๖ พื นที่ลุ่มน ้าปากพนังประสบภัยทางธรรมชาติ ได้แก่ น ้าท่วมและดินโคลนถล่มเป็นประจ้า ส่งผลให้การด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบ บางกิจกรรมต้องด้าเนินการเริ่มต้นใหม่ 
 ๕.๗ การบังคับใช้กฎหมายยังด้อยประสิทธิภาพ มีขั นตอนการด้าเนินการล่าช้า เช่น การด้าเนินการกับผู้บุกรุกป่า 
แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมผู้กระท้าความผิดได้ แต่การด้าเนินคดีหลายขั นตอน บทลงโทษและการ
เปรียบเทียบปรับยังไม่สามารถยับยั งการท้าลายป่าได้ เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนยังได้รับประโยชน์มากกว่า นอกจากนี การพิสูจน์
กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังใช้เวลาในการด้าเนินการนาน 
๖. แนวทำงกำรแก้ไข 
 เพ่ือให้การด้าเนินงานภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 
ด้าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ จึงควรปรับแนวทางการด้าเนินงานเพ่ือลด/
บรรเทาปัญหาและอุปสรรค ดังนี  

๖.๑ หน่วยงานหลักที่ด้าเนินกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
ฉบับปรับปรุง ต้องบรรจุและขอจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของหน่วยงาน 
นอกเหนือจากการขอจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๒๖ 

๖.๒ ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานหลักควรปรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในภาพรวม 
ของหน่วยงานและจัดสรรให้กับกิจกรรมที่ส้าคัญภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนังฯ ตามความ
เหมาะสมเพ่ือให้การด้าเนินงานมีความต่อเนื่อง 
 ๖.๓ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านผู้น้าชุมชน ผู้น้ากลุ่มต่างๆ สื่อท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย 
กลุ่มเยาวชน และกลุ่มแม่บ้าน ผ่านทางการประชุม งานประเพณีส้าคัญของท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนทราบการ
ด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมอย่างทั่วถึง รวมถึงความเคลื่อนไหวของการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม และได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ น 
 ๖.๔ เสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่าย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้น้าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน 
ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการด้ารงชีพและการประกอบอาชีพ ผลเสียที่เกิดจากการท้าลายหรือ  
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และสามารถน้าความรู้ที่ได้รับเผยแพร่แก่สมาชิกกลุ่มและ
บุคคลอื่นในพื นที ่
 ๖.๕ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการด้าเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ 
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันก้าหนดเป้าหมายและแผนการด้าเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและก้าหนด 
แนวทางการด้าเนินการร่วมกันได้ และยังสามารถด้าเนินการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทั งนี   
โดยการประสานผ่านช่องทางการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการ และคณะท้างานชุดต่างๆ เช่น ก้าหนดพื นที่  
เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่ เป็นต้น 
 ๖.๖ การท้าความเข้าใจถึงความส้าคัญของปัญหาและเผยแพร่โครงการสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
และประชาชนในพื นท่ีเพ่ือให้รับทราบข้อมูล และเกิดการยอมรับในการเข้าร่วมด้าเนินโครงการ 
 ๖.๗ ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอ้านาจหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถด้าเนินการ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นตัวอย่างการลงโทษผู้ละเมิดกฎหมาย 
 ๖.๘ เสนอให้มีการจัดท้าโครงการต้นแบบในลักษณะพื นที่น้าร่องเพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ น 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 

 

ภำคผนวก 

  



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๒๘ 

                           กรมควบคุมมลพิษ 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมควบคุมมลพิษ ได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศ
ลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ในการอ้านวยการและขับเคลื่อนการด้าเนินงานของคณะท้างานเพ่ือ
ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มน ้าปากพนัง และคณะอนุกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโครงการพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ รายละเอียดดังนี  

๑. กำรประชุมคณะท ำงำนเพื่อติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรและฟื้นฟู 
ลุ่มน้ ำปำกพนัง 
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หน้า ๒๙ 

เพ่ือให้การด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดยด้าเนินการจัดประชุมทั งสิ น ๒ ครั ง ได้แก ่

ครั งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนา

พื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์  

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็น ประธานการประชุม 

ครั งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนา
พื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช 
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุม 

๒. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมโครงกำรพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

เพ่ือรายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคจากการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศ 

ลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง สนองพระราชด้าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีการจัดประชุมจ้านวน ๑ ครั ง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมชั น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม 

๓. กำรรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๕๗ 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
    

 

 

  

 

พื้นที่ ป่าพรุเสม็ดขาว ต าบลการะเกด อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๓๐ 

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการ

พัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะ

ประธานคณะท้างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มน ้าปากพนัง และ 

ส่วนราชการที่เก่ียวข้องร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โดยมีนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธาน

คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ กราบบังคมทูล

รายงานผลการด้าเนินภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    

พื้นทีส่วนจากจันทรังษี หมู่ที่ ๒ ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๓๑ 

                                     กรมเจ้าท่า 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมเจ้าท่าได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศ 
ลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพนิเวศของลุ่มน ้าปากพนัง
ให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ จ้านวนทั งสิ น ๒ โครงการ รายละเอียดดังนี  

๑. กำรขุดลอกคลองและร่องน้ ำ 
เป็นกิจกรรมด้าเนินการขุดลอกร่องน ้าและตะกอนทรายทับถมในพื นที่ลุ่มน ้าปากพนัง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

มีเป้าหมายไว้ที่ปริมาตรการขุดลอก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

๒. ก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง 

     
 

 พื นที่ชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุม ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง 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 ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๓๒ 

                               กรมชลประทาน 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมชลประทานได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศ 
ลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง จ้านวนทั งสิ น ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี  

   

   
  
  ๑. กำรก ำจัดวัชพืช 

  การด้าเนินการของกรมชลประทาน ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - 
๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุมป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนในลุ่มน ้า ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีกิจกรรมการก้าจัดวัชพืชในล้าคลอง ดังนี  

  คลองบางไทร (MD4) 
  คลองระบายน ้า 1R-MD4 (คลองล้าทางกลาง) 

 คลองระบายน ้า 2R-MD4 (คลองพาเข - บางจันทร์) 



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๓๓ 

  คลองบางไทรน้อย 
  คลองระบายน ้า 4R-MD4 (คลองหัวป่าขลู) 
  ก้าจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบาย/ชักน ้า MD3 จ้านวน ๘ สาย 
  ก้าจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบาย/ชักน ้า 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 
  ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน ้าฝายคลองท่าดี 
  ก้าจัดวัชพืชในคลองท่าดีหน้าฝายคลองท่าดีด้วยเรือ 
  ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน ้าฝายคลองเสาธง 

 ๒. กำรบริหำรจัดกำรกำรเปิด – ปิดประตูระบำยน้ ำอุทกวิภำชประสิทธิ์ตำมฤดูกำลวำงไข่และอพยพ
เคลื่อนย้ำยของสัตว์น้ ำจืดและสัตว์น้ ำเค็ม  
 เป็นการด้าเนินงานตามปกติในแต่ละช่วงเวลา/ฤดูกาลให้เหมาะสม โดยจัดประชุมคณะกรรมการเปิด - ปิดประตู
ระบายน ้าอุทกวิภาชประสิทธิ์ (คณะกรรมการ JMC) เพ่ือก้าหนดการเปิด - ปิดประตูระบายน ้าให้เหมาะสม 

 ๓. คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในลุ่มน้ ำที่มีส่วนร่วมโดยทุกภำคส่วน 
 เป็นการด้าเนินงานปกติในการใช้น ้าในพื นที่ชลประทาน โดยด้าเนินการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าชลประทาน เพ่ือท้า
ความตกลงการใช้น ้าระหว่างชุมชน  



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๓๔ 

         กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการด้าเนินโครงการทั งสิ น ๔ โครงการ ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพนิเวศของลุ่มน ้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ ภายใต้แผน
บริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี  

๑. ท ำควำมสะอำดปะกำรังเทียม  
ท้าลายเศษซากเครื่องมือประมง เช่น เศษอวน และขยะต่างๆ ที่เกาะติดแนวปะการังเทียม ซึ่งส่งผลให้สัตว์น ้า 

ไม่สามารถเข้าไปหลบซ่อนอาศัยเพื่ออนุบาลตัวอ่อน ด้าเนินการทั งสิ น ๒ พื นที ่
 

    
 
๒. โครงกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้ ำเกำะกระ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ ได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการพื นที่ชุ่มน ้าเกาะกระ (Ramsar site) จ้านวน ๒ ครั ง เพ่ือติดตามการด้าเนินงานตามแผน
บริหารจัดการพื นที่ชุ่มน ้าเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เกาะกระ ได้รับการขึ นทะเบียนประกาศอนุมัติให้เป็นพื นที่ชุ่มน ้าในประเทศไทย จากส้านักงานเลขาธิการ
อนุสัญญาว่าด้วยพื นที่ชุ่มน ้าระหว่างประเทศ เกาะกระตั งอยู่ในทะเลอ่าวไทย บริเวณอ้าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ในอ่าวไทย มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ โดยพบ
ปะการังแปรงล้างขวดหลายชนิด นับว่าเป็นเกาะที่สวยงาม คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ท้องทะเล ทั งนี ยังเป็น
แหล่งวางไข่ของเต่าทะเลหลายชนิด เช่น เต่าตนุ เต่ามะเฟือง เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าหัวค้อน เป็นต้น นอกจากนี ยังมี 
แนวป่าชายเลนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น ้าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้าหายากหลากหลายชนิด  



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๓๕ 

๓. โครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก 
ด้าเนินการอนุบาลลูกเต่าทะเลจากเกาะกระ จ้านวน ๓๑๗ ตัว 

   
 

๔. โครงกำรควบคุม เฝ้ำระวัง กำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
ออกด้าเนินงานลาดตระเวนเฝ้าระวัง จ้านวน ๑๖ ครั ง 

 

    



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๓๖ 

                              กรมทรัพยากรน ้า 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมทรัพยากรน ้า มีการด้าเนินโครงการทั งสิ น ๓ โครงการ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

สนับสนุนวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน ้าในลุ่มน ้าอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน  เพ่ือจัดหาแหล่งอุปโภค - 

บริโภค ให้กับประชาชนในลุ่มน ้าปากพนัง รายละเอียดดังนี  

๑. โครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ ำธรรมชำติ ต.เกำะทวด อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช 

 

  
 

 

 

 



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๓๗ 

๒. โครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ ำบ้ำนวังอ้ำยควำย หมู่ ๑๒ ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

  
 

๓. โครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ ำต ำบลเกำะเพชร 

 

  
 

  



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๓๘ 

                                   กรมประมง 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมประมง มีการด้าเนินโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้า 

ปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง จ้านวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี  

๑. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำธรรมชำติเขตพื้นที่ชำยฝั่ง ด้าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า จ้านวน  
๕.๕๒๐ ล้านตัว ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าปากพนัง 

 

 

 
  



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๓๙ 

                                       กรมป่าไม ้
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมป่าไม้ มีการด้าเนินโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง 

ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง เพ่ือสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพนิเวศน์ป่าไม้ในโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนัง 
พื นที่ด้าเนินการ คือ ป่าสงวนแห่งชาติทั งป่าบกและป่าพรุ ในขอบเขตโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื อที่ทั งหมดประมาณ ๕๑๗,๔๑๘ ไร่  รายละเอียดดังนี  

๑. กิจกรรมอ ำนวยกำรและประสำนงำนโครงกำร 
๑.๑ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ้าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วม

ปลูกต้นไม้เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 

      
 

๑.๒ ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น “โครงการส้ารวจและออกแบบเพ่ือรักษาระดับน ้าที่เหมาะสมในการ
ป้องกันไฟไหม้ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพป่าพรุควนเคร็ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๔๐ 

   
 
๒. กิจกรรมเพำะช ำกล้ำไม้ 
 

   

 

๓. กิจกรรมบ ำรุงป่ำไม้ใช้สอย 
 

  

 
 
 



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๔๑ 

๔. กิจกรรมจัดท ำแนวกันไฟ 
 

   

 
๕. กิจกรรมควบคุมไฟป่ำ 
 

  

  

 
 
 
 



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๔๒ 

๖. กิจกรรมอบรมรำษฎร ๒ รุ่น 
 

  
 

  

๗. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ(ปลำดุกล ำพัน) 

  
 



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๔๓ 

  
  

๘. กิจกรรมอ ำนวยกำรและประสำนงำนโครงกำร 

  

   



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๔๔ 

                               กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมพัฒนาที่ดินด้าเนินโครงการทั งสิ น ๔ โครงการ เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน ้าในลุ่มน ้าอย่างบูรณาการ อนุรักษ์ และยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี  

 ๑. โครงกำรปรับปรุงนำข้ำว นำกุ้งร้ำง และพื้นที่รกร้ำงเพื่อปลูกพืชอำหำรและพืชเศรษฐกิจ พื นที่ในด้าเนินการ 
๕,๘๒๕.๔๒๗ ไร่ 

พื นที่ด้าเนินการ :  ต.บางจาก ต.หูล่อง อ.ปากพนัง ต.แหลม อ.หัวไทร  
    ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช  
 

 

 
 
  



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๔๕ 

๒. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำพื้นที่ดินเปรี้ยว – ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ แบ่งการด้าเนินงาน ๓ ลักษณะ  
 ๒.๑ การปรับปรุงและพัฒนาดินเปรี ยวเพ่ือปลูกข้าว พื นที่ ๒,๐๖๕.๕๐ ไร่ 
  พื นที่ด้าเนินการ :  ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช  
 

 
 
 ๒.๒ การปรับปรุงดินกรดในพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน พื นที่ ๓๐๐ ไร่ 

 
 
 ๒.๓ การปรับปรุงดินกรดในพื นที่ปลูกไม้ผลและยางพารา พื นที่ ๒,๐๐๐ ไร ่

 
 
๓. โครงกำรปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปำล์มน้ ำมัน พื นที่ด้าเนินการ ๕๐๐ ไร่ 

 



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๔๖ 

๔. กำรจัดท ำระบบอนุรกัษ์ดินและน้ ำ โดยกำรปรับรูปแปลงนำ ทั ง ๓ ลักษณะ ดังนี  
 ๔.๑ การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๑ (ขุดคันดิน) ก่อสร้างโดยการลบคันนาเดิมซึ่งมีขนาดเล็กและเป็นผืนนา

แปลงเล็กแปลงน้อยแล้วสร้างคันนาขึ นมาใหม่โดยให้มีขนาดกว้างและสูงกว่าเดิม เป็นคันดินที่สร้างขึ นโดยให้ระดับของ
คันดินอยู่ในระดับเดียวกัน เพ่ือเก็บกักน ้าไว้ในแปลงนา บนตัวคันนาสามารถปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้ เช่นไม้ผลและพืชผัก 
ความสูงและความกว้างของคันนาจะผันแปรไปตามลักษณะดิน  พื นที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณน ้าฝนที่
ตกลงมาหรือปริมาณน ้าที่จะเก็บกักหรือระบายออก วัตถุประสงค์หลักของพื นที่ใช้ท้านา การพัฒนาพื นที่นาดังกล่า ว
เพ่ือให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดผลตอบแทนสูงสุดคุ้มค่าการลงทุน ผลการด้าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เนื อที่ 
๗,๒๓๗.๑๒๒ ไร่ 

 พื นที่ด้าเนินการ :  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) มีลักษณะเป็นคันดินที่สร้างขึ นโดยให้ระดับของคันดิน
อยู่ในระดับเดียวกันตลอดเช่นเดียวกับแบบที่ ๑ แต่มีการขุดคูน ้าเพ่ือเก็บกักน ้าและระบายน ้า โดยการขุดดินท้าเป็นคู
แล้วเอาดินนั นขึ นมาทับถมเป็นคันดินวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บกักน ้า ระบายน ้าและส่งน ้าในแปลงปลูกพืช บนคันดินยัง
สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ ได้เช่นเดียวกับแบบที่ ๑ การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ของพื นที่ยังใช้ท้านาและพื นที่ส่วนหนึ่ง
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ร่องน ้าสามารถเลี ยงปลาได้ ซึ่งเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินลักษณะผสมผสาน 
ลดความเสี่ยงจากการท้านาเพียงอย่างเดียว โดยด้าเนินการในเขตปลูกข้าวเพ่ือการค้า ผลการด้าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
เนื อที ่๔๗๖.๒๕๕ ไร่ 

 พื นที่ด้าเนินการ :  ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช  
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 ๔.๓ การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคูยกร่อง)  มีลักษณะคนัดินที่สร้างขึ นโดยให้ระดับของคันดินอยู่ในระดับ

เดียวกัน ท้าโดยการขุดดินขึ นให้เป็นคูน ้าทั งสองด้านแล้วน้าดินนั นมาถมเป็นคันดิน วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บกักน ้าและระบายน ้า
ในพื นที่ราบและราบลุ่ม บนคันดินสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ขนาดของร่องปลูกไม้ผลจะผันแปรไปตาม
ลักษณะดิน การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓ สามารถออกแบบต่อเนื่องท้าเป็นแปลงใหญ่ๆ ได้ เพ่ือให้เกษตรกรที่มีพื นที่ท้านา
ที่มีศักยภาพต่้าได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ได้มีทางเลือกใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดผลตอบแทนสูงสูด ผลการด้าเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เนื อที่ ๒๓๘ ไร่ 

 พื นที่ด้าเนินการ :  ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช  
 

 



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๔๘ 

 

 
๕. โครงกำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ  จากพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ตอนหนึ่งที่ว่า  “ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาปรับปรุงบ้ารุงดิน ฟ้ืนฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม 
ด้าเนินการขยายพันธุ์ท้าให้มีกล้าหญ้าแฝกเพียงพอด้วย ที่ส้าคัญต้องไม่ลืมหน้าที่ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน ้า” 
ฉะนั น จึงได้ด้าเนินการรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลให้ปลูกหญ้าแฝกในพื นที่โครงการ เพ่ืออนุรักษ์ดินและน ้าตามแนว
พระราชด้าริ และน้าหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกว้างขวางและต่อเนื่องจนเกิดผลส้าเร็จในการใช้หญ้าแฝก
ปรับปรุงรักษาหน้าดิน จ้านวน ๕๐๐,๐๐๐ กล้า 
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๖. สำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยพืชสดเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยยกระดับของอินทรียวัตถุในดินให้สูงขึ นเพ่ือ
ปรับปรุงบ้ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ป้องกันการเสื่อมโทรมของดินและช่วยอนุรักษ์ดินและน ้า หลังจากไถกลบส่วน
หนึ่งของเศษพืชที่ตกค้างอยู่จะท้าหน้าที่คลุมดินป้องกันการระเหยของน ้าจากผิวดิน ขณะเดียวกันเศษพืชที่อยู่ในดินเมื่อ
สลายตัวจะกลายเป็นอินทรียวัตถุช่วยให้สภาพทางกายภาพของดินดีขึ น พื นที่ด้าเนินการ ๑,๕๐๐ ไร่ 
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                       กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟู
นิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน ้า จ้านวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี  

๑. โครงกำรพัฒนำคุณภำพสนิค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร เพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานแปลง GAP โดยได้ด้าเนินการกับเกษตรกร

จ้านวน ๖๒๕ ราย 
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                                   กรมอนามัย 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมอนามัย ได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้า

ปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน ้าในลุ่มน ้า
อย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน จ้านวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี  

๑. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนังปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ 

หลักการเหตุผล 
 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังเป็นที่ราบท้องกระทะ มีปัญหาน้้าทะเลหนุนสูงและการรุกตัวของน้้าเค็มขาดแคลนน้้าจืด
ในช่วงฤดูแล้ง ในขณะที่ความต้องการน้้าจืดเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งขาดแคลนน้้าจืดที่จะใช้ผลักดัน น้้าทะเลเพ่ือลดปัญหา
น้้าเค็มรุกตัว และยังพบปัญหาน้้าเปรี้ยว เนื่องจากดินเป็นพรุ จากสถานการณ์ปัญหาด้านคุณภาพแหล่งน้้าดังกล่าว  
จึงเป็นข้อจ้ากัดให้ประชาชนในพ้ืนที่เลือกใช้แหล่งน้้าฝนและน้้าบรรจุขวดเป็นแหล่งน้้าหลักส้าหรับการบริโภค ในชุมชน
และครัวเรือน 

กรมอนามัย ตระหนักถึงความส้าคัญในการพัฒนาแหล่งน้้าในพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นน้้าบริโภคและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน จึงได้จัดท้าโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภค 
ในพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือทราบสถานการณ์ส้าหรับใช้ในการก้าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้มี 
น้้าบริโภคปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมชุมชนและครัวเรือนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภคของชุมชน ทั้งนี้
เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้้าเป็นสื่ออันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 

พ้ืนที่ด้าเนินการ  
ด้าเนินการในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง ได้แก่ อ้าเภอเมืองและอ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา และอ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 

ผลการด้าเนินงาน 

       ๑. การเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 
กรมอนามัย โดยส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ ๑๒ 

ยะลา ได้จัดท้าโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภค ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังโดยมุ่งเน้นแหล่งน้้าบริโภคโดยเฉพาะน้้าฝน 
น้้าประปา และน้้าบรรจุขวดที่ประชาชนนิยมใช้เป็นแหล่งน้้าบริโภคในครัวเรือน เพ่ือให้ทราบสถานการณ์คุณภาพน้้าและ
การจัดการ ส้าหรับใช้ในการก้าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้มีน้้าบริโภคปลอดภัยต่อไป  
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การเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภค โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างน้้าบริโภค ในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองและอ้าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ้าน วนทั้งสิ้น ๕๒ ตัวอย่าง 
โดยพบว่าคุณภาพน้้าบริโภคเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย ปี ๒๕๕๓ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพด้านกายภาพ ร้อยละ ๕.๙ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเคมี ร้อยละ ๙.๘ และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
แบคทีเรียสูงถึงร้อยละ ๙๖.๑๕   

 ๒ . ติดตามเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริ โภคในครัวเรือนและชุมชน  ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง เพื่อรับทราบข้อมูลและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง 
 

ปัญหาอุปสรรค   
ครัวเรือนยังขาดความรู้ในการเก็บกักน้้าบริโภคให้สะอาดปลอดภัย และสุขอนามัยที่ถูกต้อง 

 

ภาพกิจกรรม : การสุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง 
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ภาพกิจกรรม :  นิเทศติดตามเครือข่ายและอาสาสมัครผู้ผ่านการประชุมเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภค 
ในครัวเรือนและชุมชน 
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธุ์พืช 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการภายใต้แผน

บริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูนิเวศของลุ่มน ้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุล อย่างมีระบบ รายละเอียดดังนี  

 ๑. งำนบ ำรุงรักษำสวนเดิม อำยุ ๗ - ๑๐ ปี 
 -  หน่วยจัดการต้นน ้าปากพนัง 

  
 

 ๒. จัดท ำแนวกันไฟ 
 -  หน่วยจัดการต้นน ้าปากพนัง 
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 -  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ 

  
 

๓. งำนสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
 -  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ 

  
 

๔. ปลูกป่ำพรุเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ ำปำกพนัง 
 -  โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๕. โครงกำรจัดท ำฝำยต้นน้ ำแบบถำวร 
 -  โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

๖. โครงกำรศึกษำทดลองปลูกป่ำจำกเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ ำปำกพนัง 
 -  โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

 ๗. งำนจัดตั้งเครือข่ำยและพัฒนำกำรมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่ำ 
 - สถานีควบคุมไฟป่าพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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๘. งำนควบคุมชะลอกำรไหลระบำยน้ ำในพื้นที่ป่ำพรุ 
 -  สถานีควบคุมไฟป่าพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

๙. โครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกองอ ำนวยกำรควบคุมไฟป่ำป่ำพรุควนเคร็ง ปี ๒๕๕๗ 
 -  กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 

  

- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า 

  

- กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า 
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- สร้างและประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าภาคประชาชน 

  
 

๑๐. กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันไฟป่ำและหมอกควัน 
- เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพื นที่ป่าพรุควนเคร็ง 

 
 
 
 
 
 

๑๑. กิจกรรมด้ำนกำรดับไฟป่ำ 
 -  การดับไฟป่าเบื องต้น โดยหน่วยงานสนามดับไฟป่าทันทีที่พบเห็น 

   



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๕๙ 

 

                     สนง.ทสจ.นครศรีธรรมราช 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด้าเนินโครงการ 

ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง รายละเอียดดังนี  

๑. โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเครือข่าย ทสม.  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ทสม. ให้มีความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบของเครือข่าย ทสม. ด้าเนินการ 

๑.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด จ้านวน ๒ ครั้ง 
  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี ๕ 
  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ร้านอาหารพื้นบ้านชานเมือง 

๑.๒ การจัดท้าฐานข้อมูลอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ด้าเนินการดังนี้ 
  -  การจัดท้าบัตรประจ้าตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ้านวน ๒,๐๐๒ ใบ 
  -  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด้าเนินการติดต่อประสาน
เครือข่าย ทสม. ทุกอ้าเภอ ที่ยังขาดหลักฐานในการจัดท้าบัตรประจ้าตัวเป็นรายบุคคลทางจดหมายตามแบบส้ารวจ
เพ่ือให้เครือข่าย ทสม. ได้มีการจัดส่งหลักฐานเอกสารที่ยังขาดอยู่เพ่ือจะได้จัดท้าบัตรประจ้าตัวให้แก่สมาชิกเครือข่าย 
ทสม. ทุกคน  

๑.๓ จัดกิจกรรมโครงการ ทสม. ร่วมใจปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อ้าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมโครงการจ้านวน ๑๓๐ คน 

๑.๔ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชน
ต้นแบบ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บ้านในถุ้ง ต้าบลท่าศาลา อ้าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ้านวน ๘๒ คน 
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โครงกำรเพิ่มเติมจำกแผน 

๑. โครงกำรพัฒนำปอดชุมชนในหมู่บ้ำนสำยใยรักฯ ต ำบลนำสำร อ ำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

  

วัตถุประสงค์เพ่ือปลูกซ่อมแซมไม้ในพื นที่และบ้ารุงรักษาต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน และเพ่ือพัฒนาพื นที่สาธารณะ
ของหมู่บ้านและสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สระประมงมะม่วงค้อม หมู่ที่ ๓ 
ต้าบลนาสาร อ้าเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน ๑๒๐ คน โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้
จ้านวน ๓๐๐ ต้น ประกอบด้วย ต้นขี เหล็ก ๑๐๐ ต้น ต้นมะขาม ๑๐๐ ต้น และต้นมะม่วง ๑๐๐ ต้น มีการใส่ปุ๋ยบ้ารุงต้นไม้ 
และการพัฒนาพื นที่สาธารณะของหมู่บ้าน 

๒. โครงการชุมชนพร้อมใจรวมใจรักษาป่าชายเลน 
เพ่ือปลูกจิตส้านึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนในท้องถิ่น เพ่ิมความ

หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าชายเลน ป้องกันบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลน และ
เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 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 จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่และรณรงค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดท้าเสื้อ
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน สามารถด้าเนินการได้จ้านวน ๓๐๐ ตัว  
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๓. โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสนองต่อกำรท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์เพ่ือปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ป่าท้องถิ่นยึดหน้าดินเพ่ือรักษาระบบนิเวศ  สร้างจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์และห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน สร้างอาหารและรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชน
และเพ่ิมพื นที่สีเขียว ด้าเนินการจัดกิจกรรม ปลูกจากจ้านวน ๕๙,๐๐๐ ต้น และจัดซื อพันธุ์กล้าไม้ จ้านวน ๖๘,๐๐๐ ต้น  
 

  
 

๔. โครงกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้และรับมือสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาคส่วนในชุมชนรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ มีส่วนร่วมในการลด

สาเหตุการเกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดย
ด้าเนินงานจัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และรับมือสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจ้านวน ๒ ครั ง คือ 

ครั งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาหมู่บ้านบ่อน ้าซับ ต้าบลขุนทะเล อ้าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ค่าเป้าหมาย ๑๕๐ คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน ๑๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๖ 

ครั งที่  ๒ เมื่อวันที่  ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ วัดคีรีกัณฑ์ ต้าบลเขาแก้ว อ้าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ค่าเป้าหมาย ๑๕๐ คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖ 
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             ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๑๔    
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ ได้ด้าเนินโครงการ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟู

นิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ

คนในลุ่มน ้า รายละเอียดดังนี  

๑. โครงกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำแม่น้ ำปำกพนัง 
ส้ารวจเก็บตัวอย่างน ้าแม่น ้าปากพนัง ๗ สถานี จ้านวน ๔ ครั ง/ปี ได้แก่ อ้าเภอชะอวด ๓ สถานี อ้าเภอเชียรใหญ่ 

๑ สถานี อ้าเภอปากพนัง ๓ สถานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ด้าเนินการตามเป้าหมาย ซึ่งคุณภาพน ้าโดยรวมตลอดปีอยู่

ในเกณฑ์ประเภทที่ ๔ หรือเสื่อมโทรม ไม่เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษก้าหนดให้แม่น ้าปากพนังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ ๓ หรือพอใช้ 

๒.โครงกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำทะเลชำยฝั่งพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส้ารวจเก็บ
ตัวอย่างน ้าทะเลชายฝั่งในพื นที่ลุ่มน ้าปากพนัง ได้แก่ อ้าเภอปากพนัง ๑ สถานี อ้าเภอหัวไทร ๑ สถานี รวม ๒ สถานี 
จ้านวน ๒ ครั ง/ปี ได้ด้าเนินการตามเป้าหมาย 
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                        องค์การจัดการน ้าเสีย 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ด้าเนินโครงการจ้านวน ๑ โครงการ ภายใต้แผนบริหารจัดการ
และฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกัน มลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน ้า คือ โครงการจัดสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียเฉพาะจุด แบ่งออกเป็นงานก่อสร้าง
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ๒ แห่ง และเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย ๕ แห่ง รายละเอียดดังนี  

 ๑. ก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียพ้ืนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหูล่อง บริเวณชุมชนหอยรำก - ศรีสมบูรณ์  
    โครงสร้างระบบบ้าบัดด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการติดตั งเครื่องจักร ส่วนของระบบท่อ
รวบรวมขณะนี ด้าเนินการไปแล้ว ๒๐% แต่พบว่ามีอุปสรรคในการด้าเนินงาน คือ ขาดแคลนแรงงาน และติดปัญหาการ
ชุมนุมทางการเมืองในพื นที่ 

    
  

๒. ก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียพ้ืนที่ เทศบำลต ำบลชะอวด (ตลำดล่ำง) 
 เนื่องจากติดปัญหาไม่มีผู้เข้าแข่งขันประกวดราคาโดยวิธีปกติ จ้านวน ๓ ครั ง ส่งผลให้การด้าเนินงานล่าช้า 
ซึ่งขณะนี ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางเพ่ือลงนามสัญญา  
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 ๓. เดินระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เทศบำลเมืองปำกพนัง บริเวณโรงเรียนวัดนำควำรี 
 บ้าบัดน ้าเสียปริมาณน ้า ๓๘,๔๙๙ ลบ.ม./ปี คุณภาพน ้าหลังจากการบ้าบัดผ่านเกณฑม์าตรฐาน ๙๙% 

    

๔. เดินระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เทศบำลเมืองปำกพนัง บริเวณหลังเรือนจ ำ 
 บ้าบัดน ้าเสียปริมาณน ้า ๑๙,๒๙๖ ลบ.ม./ปี คุณภาพน ้าหลังจากการบ้าบัดผ่านเกณฑม์าตรฐาน ๙๙% 
 

    
 ๕. เดินระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เทศบำลต ำบลหัวไทร บริเวณเลียบถนนสุขำภิบำล ๑ 
 บ้าบัดน ้าเสียปริมาณน ้า ๖๗,๖๖๙ ลบ.ม./ปี คุณภาพน ้าหลังจากการบ้าบัดผ่านเกณฑม์าตรฐาน ๙๙% 
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 ๖. เดินระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เทศบำลต ำบลหัวไทร บริเวณหลังตลำดสด ถนนบำงแค 
 บ้าบัดน ้าเสียปริมาณน ้า ๕๑,๘๗๕ ลบ.ม./ปี คุณภาพน ้าหลังจากการบ้าบัดผ่านเกณฑม์าตรฐาน ๙๙% 
 

    
 ๗. ค่ำเดินระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เทศบำลต ำบลชะอวด บริเวณวัดศรีมำประสิทธิ์ 
 บ้าบัดน ้าเสียปริมาณน ้า ๔๙,๖๐๗ ลบ.ม./ปี คุณภาพน ้าหลังจากการบ้าบัดผ่านเกณฑม์าตรฐาน ๙๙% 
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                       อบจ.นครศรีธรรมราช 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด้าเนินโครงการ ภายใต้แผนบริหารจัดการและ
ฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพนิเวศของลุ่มน ้าปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ ์
สมดุล อย่างเป็นระบบ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือ
บริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก รายละเอียดดังนี  

๑.โครงกำรฝึกอบรมคนไทยอำสำร่วมพัฒนำ ชำยหำดสะอ้ำน บ้ำนปลำสะอำด คืนธรรมชำติสู่เกำะกระ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท้าโครงการเพ่ือบูรณาการร่วมกับส้านักงานเทศบาลต้าบลหน้าสตน
และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ (จ.สงขลา) ภายใต้โครงการฝึกอบรมคนไทยอาสาร่วมพัฒนาชายหาด
สะอ้าน บ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ณ หาดแพรกเมือง ต้าบลหน้าสตน อ้าเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศแนวปะการัง และแหล่งวางไข่เต่าทะเล ให้คงความสมดุลและยั่งยืนตลอดไป โดยมีผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ คณะครู 
นักเรียน และประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการจ้านวนทั้งสิ้น ๑,๖๘๔ คน  

   

    

 

 

 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมคนไทยอาสาร่วมพัฒนาชายหาดสะอ้านบ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาตสิู่เกาะกระ ครั้งท่ี ๘ 
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๒. โครงกำรรณรงค์และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก) 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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  
ในสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ ร.๙ (พร้อม ณ นคร อุทิศ) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

 

๓. โครงกำรสัมมนำเครือข่ำยรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษำ มหำรำชินี 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ ส้านักบริหาร

พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าตก ชุมชนบ้านถ้้าตลอด สถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี เมื่อวันที่ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ บ้านถ้้าตลอด ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

โดยมีหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังต่อไปนี้ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้้าตก ส้านักจัดการป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนทุ่งสงวิทยา โรงเรียนทุ่งสง
สหประชาสรรค์ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดก้างปลา โรงเรียนวัดกะโสม โรงเรียน
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บ้านถ้้าตลอด โรงเรียนบ้านน้้าตก โรงเรียนบ้านวังธน โรงเรียนบ้านวังยวน โรงเรียนบ้านหนองปลิง โรงเรียนวัดล้านาว 
โรงเรียนเสริมปัญญา โรงเรียนรัตนศึกษา ชุมชนบ้านถ้้าตลอด เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน ๓๗๐ คน  

 

 
 

 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชิน ี 

ณ ป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ บ้านถ้ าตลอด ต าบลน้ าตก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๔. โครงกำรตั้งค่ำยฝึกอบรมเยำวชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (จ ำนวน ๕ รุ่น) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมมือกับเครือข่ายรักษ์สิ่ งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมโครงการคือนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ๕๐ คน/รุ่น จ้านวน ๕ รุ่น 
มีกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการและเสริมการเรียนรู้ เช่น เดินป่าและเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในพื นที่ท้าให้เยาวชน
มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๗๐ 

 

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ บ้านวังหอน หมู่ที่ ๕ ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ บ้านถ ้าตลอด หมู่ท่ี ๔ ต้าบลน า้ตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



 

รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 

หน้า ๗๑ 

 
ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๓ ระหว่างวนัที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 ณ บ้านควนเคร็ง ต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๔ ระหว่างวนัที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ บ้านนา้ทรัพย์ ต้าบลขนาบนาก อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ ๕ ระหว่างวนัที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๕๗ 
ณ บ้านน า้ตกโยง ตา้บลถ้าใหญ ่อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 


