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รายงานผลการดําเนินงานรายงานผลการดําเนินงานประจําประจําปีปีงบประมาณงบประมาณ  ๒๕๕๒๕๕๘๘  
ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนเิวศลุ่มน้ําปากพนังภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนเิวศลุ่มน้ําปากพนัง  ปี ปี ๒๕๕๒๕๕๗๗  ––  ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ฉบับปรบัปรุงฉบับปรบัปรุง  

๑. บทนํา 
 ลุ่มนํ้าปากพนัง มีพ้ืนที่รวม ๔,๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๙๘๙,๙๓๒ ไร่ ซึ่งมีแม่ นํ้าปากพนังเป็นแม่นํ้า 
สายหลักไหลผ่าน มีความยาวประมาณ ๑๔๗ กิโลเมตร แม่นํ้าปากพนังมีลํานํ้าสาขาที่เป็นแหล่งนํ้าต้นทุนที่สําคัญ ได้แก่ 
คลองลาไม คลองถ้ําพระ คลองรากไม้ คลองฆ้อง คลองเชียรใหญ่ คลองเสาธง คลองชะเมา เป็นต้น ซึ่งอยู่ทางแม่นํ้า
ปากพนังตอนบน ส่วนลํานํ้าสาขาทางทิศตะวันออกของแม่นํ้าปากพนัง ได้แก่ คลองหัวไทร คลองท่าพญา คลองพรุ 
คลองบางทราย คลองบางโค คลองบางไทรปก เป็นต้น ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (รวม
พ้ืนที่พรุควนเคร็ง) ในอําเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ พระพรหม 
ตําบลท่าเรือและตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอําเภอลานสกา จังหวัดสงขลา ตําบลบ้านขาว 
และตําบลคลองแดน อําเภอระโนด และจังหวัดพัทลุง ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน และตําบลลานข่อย 
อําเภอป่าพยอม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ ๑ ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง 
ที่มา : http://www.rid.go.th/royalproject/index.php 
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  ในปัจจุบันพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง ยังคงประสบปัญหาความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลายประการ เน่ืองมาจากการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าต้นนํ้าและป่าพรุ ปัญหาด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่ นํ้าแล้ง นํ้าท่วมและดินถล่ม ปัญหา
การรุกตัวของนํ้าเค็มเข้ามาเป็นระยะเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาการระบายนํ้าเสียของนากุ้งส่งผลกระทบต่อนาข้าว ปัญหา
ด้านทรัพยากรสัตว์นํ้าที่ลดลง ตลอดจนปัญหาด้านนํ้าเสียและขยะมูลฝอยจากชุมชน  
 คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ได้แต่งต้ัง
คณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มนํ้าปากพนัง ดําเนินการ
จัดทําแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังให้ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ โดย 
กรมควบคุมมลพิษได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ดําเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มนํ้าปากพนัง ต่อ
สาธารณะ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและความสําเร็จในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง 

๒.  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนงั 
 จากการดําเนินงานวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในแต่ละด้าน 
พบว่า สถานการณ์ปัญหาที่ยังประสบอยู่และผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหา มีรายละเอียดดังน้ี 
 ๒.๑ สถานการณ์ด้านป่าไม้ 
  ป่าต้นนํ้าของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังประกอบด้วยพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ ๓ แห่ง ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาตินํ้าตกโยง และอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า จากข้อมูลกรมป่าไม้ปี ๒๕๕๒ พ้ืนที่
ลุ่มนํ้าปากพนังประกอบด้วยพ้ืนที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี (เป็นพ้ืนที่ที่ได้มีบัญญัติให้เป็นกฎหมาย) ทั้งสิ้น 
๗๐๘,๗๘๑ ไร่ (พ้ืนที่น้ีไม่รวมพ้ืนที่การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่ ๓๑๑,๒๓๐ ไร่ พ้ืนที่ป่าพรุ ๒๘๗,๒๓๗ ไร่ อยู่ใน
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และป่าชายเลน ๑๑๐,๓๑๔ ไร่) ปัจจุบันปี ๒๕๕๗ พบว่า
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังมีสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ถูกทําลายไป จํานวน ๙๔,๔๙๑ ไร่ โดยอยู่ในพ้ืนที่ป่าพรุ ๓๔,๕๘๕ ไร่ และป่า
ชายเลน ๕๕,๐๙๘ ไร่ รวมพ้ืนที่ที่มีสภาพป่าจริง จํานวน ๖๑๙,๐๙๘ ไร่ ซึ่งปัญหาการลดลงของป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ปากพนังมีหลายสาเหตุ ได้แก่ ไฟไหม้ป่าพรุ ระดับน้ําในพ้ืนที่ป่าพรุลดตํ่ากว่าระดับปกติมาก การบุกรุกพ้ืนที่ป่าพรุและ
ป่าชายเลนเพ่ือเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและการทํานากุ้ง จากการเข้าไปจับจองพ้ืนที่ที่ดินเกินจาก
กรรมสิทธ์ิ  

ไฟป่าที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมีบริเวณกว้างเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากไม่สามารถรักษาระดับนํ้าในพ้ืนที่ป่าพรุให้
เป็นไปตามข้อตกลงเพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่า อันเน่ืองมาจากปริมาณการใช้นํ้าในป่าพรุที่เกินศักยภาพ ตลอดจนการ
จัดหานํ้าหรือแหล่งนํ้าเพ่ือการดับไฟป่า สาเหตุของการเกิดไฟป่าเน่ืองจากมีการลักลอบเผาป่า มีการเผาวัชพืชเพ่ือ
เตรียมพ้ืนที่การเกษตรที่อยู่โดยรอบและคาบเกี่ยวป่าพรุ มีการทําการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง สภาพภูมิอากาศ
ลมแรง ทําให้ระดับนํ้าเหนือผิวดินพรุลดลงจนมีนํ้าเหนือผิวดินพรุตํ่ากว่า ๑๐ เซนติเมตร และพ้ืนที่พรุที่ดอน ระดับ
นํ้าแห้งเป็นระดับนํ้าใต้ผิวดินมากขึ้น ปัญหาไฟป่าที่เกิดข้ึนนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบทําให้
พ้ืนที่ป่าลดลงแล้ว ควันไฟที่เกิดจากไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ดินและนํ้า
กลายเป็นกรดจนไม่สามารถทําการเกษตรหรือนํามาบริโภคได้ ปลาและสัตว์นํ้าต่างๆ สูญหายอย่างรวดเร็ว  
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 ๒.๒ สถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง 
   ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองและมีระยะทางยาวกว่า ๖๕ 
กิโลเมตร โดยเริ่มจากปลายแหลมตะลุมพุกจนถึงประตูระบายนํ้าชะอวดแพรกเมือง ซึ่งมีการกัดเซาะอย่างรุนแรง 
โดยมีสาเหตุ ดังน้ี 
 ๒.๒.๑ ลมมรสุมและคลื่นลมที่มีความรุนแรงในช่วงฤดูมรสุม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม เป็น
ช่วงเวลาที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้รับ
ผลกระทบที่รุนแรง ตะกอนทรายชายหาดถูกพัดพาไปสะสมตัวในทะเลทําให้ชายฝั่งทั่วไปแคบลง และหน้าหาดมี
ความลาดชันเพ่ิมมากขึ้น 
  ๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงการสะสมตัวของทราย  โดยชายหาดบริเวณปลายแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง 
บริเวณชายหาดด้านในมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูง จากการประเมินปริมาณชายหาดภาพรวมพบว่ามีปริมาณ
ลดลงอย่างต่อเน่ือง 

 ๒.๓ สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช แบ่งลักษณะพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็น ๙ ประเภท คือ พ้ืนที่เกษตรกรรม ป่าไม้ สันทรายหรือชายหาด ทุ่งหญ้า พ้ืนที่ลุ่มหรือนํ้าขัง เหมือง/บ่อดิน/บ่อ
ทราย อุตสาหกรรม แหล่งนํ้าหรือทางนํ้า พ้ืนที่ชุมชน และพื้นที่อื่นๆ พ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตรถึงร้อยละ ๙๔.๕๔ รองลงมาเป็นที่อยู่อาศัยและบ่อนํ้าและพ้ืนที่ว่างเปล่าร้อยละ ๔.๗๐ 
และ ๐.๗๖ ตามลําดับ ดังน้ัน การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงเกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร โดยจากเอกสารการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ือง 
มาจากพระราชดําริ (กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๕๕๓ : ๔ - ๒๔) ได้ให้ความหมาย เขตพัฒนา
อาชีพด้านการเกษตร หมายถึง ขอบเขตของพื้นที่ซึ่งได้จัดแบ่งไว้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เน้นด้านการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว ปาล์มนํ้ามัน ไม้ผล ยางพารา สัตว์นํ้าชายฝั่ง และป่าไม้ โดยเขตพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรได้ถูกจัดแบ่งพ้ืนที่
ตามศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินตามเส้นทางคมนาคม แบ่งออกเป็นเขตต่างๆ ได้ ๖ เขต ดังน้ี ๑) เขตปลูกข้าวเพ่ือ
การค้า ลักษณะดินเป็นดินนา เน้ือดินเป็นดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ๒) เขตปลูกข้าวเพ่ือบริโภค 
ลักษณะดินเป็นดินนา แต่เป็นดินกรด ส่วนใหญ่พบในที่ลุ่ม เน้ือดินเป็นดินเหนียวถึงร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์
ตํ่าต้องปรับปรุงด้วยวัสดุปูนทางการเกษตร ๓) เขตปลูกปาล์มนํ้ามัน ลักษณะดินเป็นดินเปร้ียวจัด รอบขอบพ้ืนที่ป่าพรุ 
เน้ือดินเป็นดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ตํ่าไม่เหมาะที่จะทํานา ต้องปรับปรุงดินเปรี้ยวเพ่ือขยายเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์ม 
๔) เขตปลูกไม้ผล - ยางพารา ลักษณะดินเป็นดินกรด เน้ือดินเป็นดินเหนียวถึงร่วน ความอุดมสมบูรณ์ตํ่าถึงปานกลาง
ต้องปรับปรุงด้วยวัสดุปูนทางการเกษตร เช่น โดไลไมท์ เป็นต้น พบว่า ร้อยละ ๖๐ ของเขตปลูกไม้ผล - ยางพารา
เป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกในพ้ืนที่อยู่แล้ว แผนการพัฒนา คือ การเพ่ิมผลผลิตให้ได้มากข้ึน ๕) เขตเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าร้อยละ ๖๗ ของเขตเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง และยังมีการเกษตรอ่ืนๆ เช่น นาข้าว และไม้ผล 
เป็นต้น ๖) เขตป่าไม้ มีการทําการเกษตรอ่ืนๆ ได้แก่ นาข้าว ยางพารา ไม้ผล ประมาณร้อยละ ๑๑ เขตดังกล่าวเป็น
พ้ืนที่ที่ไม่สามารถดําเนินการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรได้ พ้ืนที่ป่าไม้จําเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์เพ่ือเป็นแหล่งต้นนํ้า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ประเภทต่างๆ รวมท้ัง แหล่งวางไข่ของ
สัตว์นํ้าในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
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รูปที่ ๒ สภาพการใช้ที่ดินในเขตลุ่มนํ้าปากพนัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๕๕ 
 
 ๒.๔ สถานการณ์ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๒.๔.๑ แม่นํ้าปากพนังถูกกําหนดให้มีคุณภาพนํ้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี ๓ 
หรือคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแม่นํ้าปากพนัง (รูปที่ ๓) พบว่า ในปี ๒๕๕๐ - 
๒๕๕๘ คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ ๓ และ ๔ หรือ พอใช้และเสื่อมโทรม (รูปที่ ๔) พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งช้ี
ปัญหาคุณภาพนํ้า คือ ค่าความสกปรกในรูปบีโอดีสูง ค่าออกซิเจนละลายตํ่า พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ที่บริเวณท่าแพข้ามฟาก  บ.ปากพนัง ตําบล
ปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (PN๐๒)  และบริเวณคลองชะอวด เขตเทศบาบตําบลชะอวด 
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (PN๑๑) นอกจากนี้ยังพบปัญหาคุณภาพนํ้าในช่วงที่มีการเปิดประตูระบาย
นํ้าต่างๆ ในช่วงต้นฤดูฝน เพ่ือระบายนํ้าลงสู่ทะเล ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ปลาลอยหัว บริเวณประตูฉุกเฉินเชียรใหญ่ 
และประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ 
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รูปที่ ๓ จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าปากพนัง 
 

 
 

รูปที่ ๔ คุณภาพนํ้าแม่นํ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ 
 
  ๒.๔.๒ การแพร่ระบาดของวัชพืชในน้ํา โดยเฉพาะต้นกระฉูดและวัชพืชลอยนํ้า เกิดการสะสมของตะกอน
อินทรีย์และมีสารอาหารในลํานํ้ามากข้ึน ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้สาหร่ายและวัชพืชนํ้าเติบโต ขัดขวางการไหลเวียน
ของน้ําและการสัญจรทางนํ้า 
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๒.๔.3 คุณภาพนํ้าทะเลบริเวณลุ่มนํ้าปากพนัง 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลบริเวณปากแม่นํ้าปากพนังและบ้านปากคลอง อําเภอ
หัวไทร โดยวิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเล พบว่า ในปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึง
เสื่อมโทรม พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ปัญหาคุณภาพนํ้า คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และสารอาหารได้แก่ ไนเตรท ฟอสเฟต ซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบายนํ้าทิ้งจากแหล่ง
ชุมชน นอกจากน้ียังพบการปนเป้ือนของโลหะหนักบางชนิด ได้แก่ เหล็ก และแมงกานีส ซึ่งเป็นโลหะหนักที่พบมาก
ในธรรมชาติ   

๒.4.4 การจัดการขยะมูลฝอย 
 จากการสํารวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ 
ในปี ๒๕๕๗ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๐๕ แห่ง มีบริการเก็บขนขยะ โดยมีปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ๕๗๐.๘๖ ตัน/วัน และถูกส่งไปกําจัดจํานวน ๕๑๖.๔๘  ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๗  
ถูกคัดแยกและนําไปใช้ประโยชน์ จํานวน ๕๔.๓๘ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๓  
 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน ๓๒ แห่ง แต่มีเพียง ๑ แห่ง ที่ดําเนินการ
แบบถูกต้องตามสุขาภิบาล คือ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง ซึ่งเป็นการฝังกลบเชิงวิศวกรรม 
(Engineer Landfill) มีพ้ืนที่ ๒๘ ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๕๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท เปิด
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ระบบการจัดขยะมูลฝอยมบ่ีอฝังกลบ ๕ บ่อ ใช้งานไปแล้ว ๔ 
บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่ การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยจะครอบคลุมพ้ืนที่ ๗.๓๕ ตร.กม. ปริมาณขยะในเขต
เทศบาล ประมาณ ๑๕ ตัน/วัน และรับขยะมูลฝอยจากหน่วยงานราชการ/เอกชนอ่ืนๆ ประมาณ ๘ ตัน/วัน เทศบาล
ได้นําขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล มีการบดอัดขยะมูลฝอยทุกวัน และกลบทับด้วยดิน
เป็นคร้ังคราว สําหรับบ่อเก่าที่เต็มแล้วทางเทศบาลจะนําขยะเก่ามาร่อนด้วยเคร่ืองจักร คัดแยกถุงพลาสติกและขยะ
รีไซเคิลออกส่วนดินที่ได้นําไปเป็นปุ๋ยใช้ในงานของเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง    
 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่สํ าคัญอีกแห่งหน่ึง คือ ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีเน้ือที่ ๒๐๐ ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายโอน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ต้ังแต่ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง
ดําเนินการร่วมกับการจัดจ้างเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย สามารถให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ ๒๒.๕๖ ตาราง
กิโลเมตร โดยเทศบาลได้นําขยะมูลฝอย มาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบ แต่ในการดําเนินการเป็นลักษณะเทกองและดัน
ขยะปรับพ้ืนที่ ไม่ได้มีการนําดินมา ปิดทับหน้าตามหลักการฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล และจากผลการศึกษาพบว่า 
สามารถใช้งานได้ถึงปี ๒๕๖๓ ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ในการกําจัดไปแล้วประมาณ ๖๐ ไร่ (พ้ืนที่บ่อฝังกลบทั้งหมด ๑๖๐ ไร่) 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ ปัจจุบันรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ ๒๕๐ ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่มาจากเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประมาณ ๑๑๕ ตัน/วัน และหน่วยงานราชการ/เอกชนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
ใกล้เคียงกว่า ๕๐ หน่วยงาน รวมประมาณ ๑๓๕ ตัน/วัน 
 ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย คือ เรื่องการบริหารจัดการ เน่ืองจากขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการเดินระบบ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดูแลและบํารุงรักษา ส่งผลให้ระบบกําจัดขยะที่
ก่อสร้างไว้ขาดประสิทธิภาพ  
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 ๒.๕ สถานการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ํา 
  ๒.๕.๑ ปัญหาการขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง เน่ืองจากความต้องการนํ้าจืดมีปริมาณสูงขึ้น ปัญหาการรุกตัว 
ของน้ําเค็มทําให้คุณภาพของน้ําดิบที่จะใช้เพ่ือการผลิตนํ้าประปามีคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน ขาดแคลนแหล่งกักเก็บนํ้าดิบ
บริเวณพ้ืนที่ต้นนํ้า 
  ๒.๕.๒ ปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ลุ่มนํ้าปากพนังประสบปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ 
และน้ําทะเลหนุนสูง เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบท้องกระทะ มีสิ่งก่อสร้างขวางทางนํ้าเพ่ิมขึ้น การระบายนํ้าเป็นไปได้ช้า
มาก 
  ๒.๕.๓ ปัญหาน้ําเปรี้ยวจากป่าพรุ เน่ืองจากพ้ืนที่ป่าพรุมีสารประกอบไพไรท์ตกตะกอน เมื่อนํ้าลดระดับลงจนถึง
ช้ันไพไรท์สัมผัสกับอากาศจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ทําให้ดินมีสภาพเป็นกรดและน้ําเปร้ียว  

๓. ผลการดําเนินงานสะสม ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - 
๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ําปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็น
ระบบ 

สาระสําคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๘ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลดําเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑. มาตรการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าต้นนํ้าลําธาร พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าและป่าพรุ  
1.1 แผนงานการเพิ่มพ้ืนที่ป่า
และการอนุรักษ์ดินและน้ํา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

๑) ปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่า
ต้นน้ํา 

๓๑,๑๒๓ ไร่ 
 

  200 ไร่ ๕.๓ หน่วยจัดการต้น
น้ําปากพนงั อส. 

   - จัดทําแนวกันไฟ  ๒๐ กม. 100   หน่วยจัดการต้น
น้ําปากพนงั อส. 

2)  ส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝกเ พ่ือป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน     

๑๒,๓๕๐ ไร่ ๑,๒๕๐ ไร่ ๑๐๐ 11,10๐ ไร่ 89.87 กรมพัฒนาที่ดิน  
 

3) กิจกรรมงานสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า 

285,625 ไร่ 285,625 ไร่ 100   เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าทะเลน้อยฯ  
อส. 

 62,599 ไร่ 62,599 ไร่ 100   เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าบ่อล้อ อส. 

4) จัดต้ังจุดสกัดเพ่ือ
คุ้มครองพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า 

285,625 ไร่ 285,625 ไร่ 100   เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าทะเลน้อยฯ  
อส. 

5) โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

62,599 ไร่ 62,599 ไร่ 100   เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าบ่อล้อ 

อส. 
๑ . 2  แผนงานการบ ริหา ร
จัดการพ้ืนที่ป่าพรุ 

      

เพ่ิมพ้ืนที่ป่าพรุ ๒๘,๗๒๓ ไร่   3,200 ไร่ ๘  
1) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าพรุ  ๑,๐๐๐ ไร่ 100   อส. 
2) บํารุงป่าพรุ ๒ – ๖ ปี  ๑,๕๐๐ ไร่ 100   อส. 
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สาระสําคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๘ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลดําเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
3) บํารุงป่าพรุ ๗ – ๑๐ ปี  ๗๐๐ ไร่ 100   อส. 
4) จัดทําแนวกันไฟ       
     4.1 สถานีไฟป่าลุ่มน้ํา

ปากพนัง 
 ๒๐ กม. 100   สถานไีฟป่าลุ่มน้ํา

ปากพนัง และ อส. 
     4.2 สถานีไฟป่าพรุ 

ครวนเคร็ง  
 

 ๒๐ กม. 100   สถานคีวบคมุไฟ
ป่าพรุครวนเคร็ง  

อส. 
5) กิจกรรมเสริมสร้าง

ความร่วมมือการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันตามกรอบ  
ข้อตกลงประชาคมอาเซียน 

      

         5.1 สถานีควบคุมไฟ
ป่าพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

21 เครือข่าย 21 เครือข่าย 100   สถานีควบคุมไฟ
ป่าพ้ืนที่ลุ่มน้ํา  
ปากพนัง อส. 

   5.2 สถานีไฟป่าพรุ 
ครวนเคร็ง  

 

21 เครือข่าย 21 เครือข่าย 100   สถานคีวบคมุไฟ
ป่าพรุครวนเคร็ง 

อส. 
6) งานควบคุมไฟปา่

(แผนงานปกติหน่วยงาน) 
      

        6.1) สถานีควบคุมไฟ
ป่าพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง      

187,500 ไร่ 187,500 ไร่ 100   สถานีควบคุมไฟ
ป่าพ้ืนที่ลุ่มน้ํา  
  ปากพนัง อส. 

         6.2) สถานไีฟป่าพรุ 
ครวนเคร็ง 

 

187,500 ไร่ 187,500 ไร่ 100   สถานคีวบคมุไฟ
ป่าพรุครวนเคร็ง 

อส. 
7) กิจกรรมงานควบคุมไฟ

ป่า (งบเพ่ิมเติม) 
354,330 ไร่ 354,330 ไร่ 100   ส่วนควบคุมและ

ปฏิบัติการไฟป่า 
อส. 

 8) งานเพ่ิมประสิทธิภาพ
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่และ
ควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง 

62,599 ไร่ 62,599 ไร่ 100   เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าบ่อล้อ 

อส. 
 9) งานขุดแพรกเพ่ือทํา

แนวป้องกันไฟป่าในเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ  

23.50 กม. 14.24 กม. 60.59  
ยังไม่แล้วเสร็จ 
เนื่องจากได้รับ
แผนงานช้า 

  เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าบ่อล้อ 

อส.  
 

10) จัดซื้อสายดับเพลิงเพ่ือ
สนับสนุนการดับไฟไหม้ป่าพรุ 

   300 เส้น (ซื้อปี 57)  ส่วนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟป่า 

อส. 
11)  โครงการสร้างแหล่ง

สํารองน้ําเพ่ือการดับไฟป่า โดยใช้
แรงงานคนในการขุด 

20 จุด 20 จุด 100   สถานีควบคุมไฟ
ป่าพ้ืนที่ลุ่มน้ํา  
ปากพนัง อส. 

๑ 2 )  โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพลาดตระเวนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

 
 

๒๘๕,๖๒๕ ไร่ ๒๘๕,๖๒๕ ไร่ 100   เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลน้อย อส. 
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สาระสําคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๘ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลดําเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑3) ฝายต้นน้ําแบบถาวร ๘๐ แห่ง 1๐ แห่ง ๑๐๐ 5๐ แห่ง ๗๕ โครงการพัฒนา

พ้ืนที่ลุ่มน้ําปาก
พนัง ฯ อส. 

14) ฝายชะลอการไหล
ของนํ้าชั่วคราว 

 

รักษาระดับน้ําใน
พ้ืนที่ป่าพรุ +๑๐ 
เซนติเมตร ช่วง
เดือนสิงหาคม-
กันยายนของทุกปี 

 ๑๐๐ ๖๓ แห่ง 
ซ่อมที่มีอยู่เดิม 50 (ปี 57) 

สร้างใหม่ 13 (ปี 57) 
 

- สถานีควบคุมไฟ
ป่าพ้ืนที่ลุ่มน้ํา  
ปากพนัง อส. 

1 5 )  ซ่ อ ม แ ซ ม ทํ า น บ
ชั่วคราวในเขตพ้ืนที่ป่าพรุควน
เคร็ง เพ่ือรักษาระดับน้ํา 

 9 แห่ง    โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลุ่มน้าํ
ปากพนังตอนบน 

 
 
 

 8 แห่ง    โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลุ่มน้าํ
ปากพนังตอนล่าง 

๒. มาตรการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าชายเลน ป่าชายหาด และชายฝ่ังในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าปากพนังให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
2.1 แผนงานการเพิ่มพ้ืนที่ป่า
และความอุดมสมบูรณ์ของ
ชายฝ่ัง 

      

๑) ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่า
ชายเลน ป่าชายหาด และชายฝ่ัง
พ้ืนที่ ลุ่มน้ําปากพนังให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

  
 

 ๒,๓๒๙ ไร่ 
 

  

๒) การสร้างบ้านปลาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๕ แห่ง ๕ แห่ง ๑๐๐ ดําเนินกิจกรรมภายใต้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคใต้

ฝ่ังอ่าวไทย 

 สบทช.๕ 
 

2.2 แผนงานการป้องกันการ
กัดเซาะชายฝ่ังและฟ้ืนฟูชายฝ่ัง 

      

1)  การป้อง กันการกัด
เซาะชายฝ่ัง 

ความยาวของพ้ืนที่ 
๕๖ กิโลเมตรได้รับ

การป้องกัน 

- ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันการกัดเซาะ
บริเวณหมู่ ๒,๓,๗ 
และ ๘ ตําบลหน้า
สตน และวัดเกาะ
เพชร อําเภอหัวไทร 
- ศึกษาผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อม
และสํารวจ
ออกแบบการ
ป้องกันการกัดเซาะ 
ระยะที่ ๓ บ้านหน้า
โกฏิถึงปลายแหลม
ตะลุมพุก 

 ปี ๕๑ ๗.๕ กม. 
ปี ๕๒ ๙.๕ กม. และบ้าน
หน้าโกฏิ-บ้านท่าพระยา 
แต่ยังไม่ได้ก่อสร้าง
เนื่องจากรอผลการศึกษา 
ปี ๕๕ รอผลการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
แหลมตะลุมพุกระยะท่ี ๑ 
และ ๒ 
ปี ๕๗ ศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมแหลมตะลุมพุก
ระยะที่ ๓ 

๓๐.๓๖  

๒ )  ก า ร ขุ ด ล อ ก แ ล ะ
บํารุงรักษาร่องน้ําชายฝ่ังทะเล 
เพ่ือการระบายนํ้าและเปิดทาง
น้ําสําหรับการคมนาคมทางนํ้า 

  

จํานวนแหล่งน้ําที่
ได้รับการแก้ไข  

๕ แห่ง 

๕  ร่องนํ้า 
500,000 ลบ.ม.  

๓๕ ดําเนินการปีเว้นปีในทุก
ร่องนํ้า 

๙๐.๗๑  
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สาระสําคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๘ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลดําเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
3) คันป้องกันน้ําเคม็  จัดสร้างและ

ซ่อมแซมทํานบ
ชั่วคราวเพ่ือป้องกัน
น้ําเค็มรุกลํ้า 39 

แห่ง 

100 ซ่อมแซมอาคารป้องกันการ
กัดเซาะ ทํานบช่ัวคราว 

และเคร่ืองกว้าน รวม 20 
แห่ง ก่อสร้างทํานบ
ชั่วคราว 19 แห่ง 

100 โครงการส่งนํ้า
และบํารุงรักษา
ลุ่มน้ําปากพนัง
ตอนบนและ
ตอนล่าง, 
โครงการ
ชลประทาน 
นครศรี 
ธรรมราช, 
โครงการส่งนํ้า
และบํารุงรักษา
นครศรีธรรมราช 

๓. มาตรการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์นํ้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 
๓.๑ ปริมาณการจับสัตว์น้ํา ปริมาณสัตว์น้ําที่

ชาวประมงจับได้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓  

ปล่อยสัตว์น้ําจืด
และสัตว์น้ําชายฝ่ัง 
๑๐.๕๖๑ ล้านตัว  

๑๐๐ ๒๒.๕๔ ล้านตัว   

3.2 ผลิตพันธุ์ปลาน้ําจืดปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ 

ปล่อยสัตว์น้ําจืด  
5 ล้านตัว 

ปล่อยสัตว์น้ําจืด   ปล่อยสัตว์น้ําจืด 
2.6 ล้านตัว 

  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ําในลุ่มน้ําอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน 

สาระสําคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๘ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลดําเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑. มาตรการฟ้ืนฟูคุณภาพดิน ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว พ้ืนท่ีดินเค็ม และพ้ืนท่ีนากุ้งร้าง 
๑.ปรับปรุงนาข้าว นากุ้งร้าง 
และพ้ืนที่รกร้าง เพ่ือปลูกพืช 
อาหารและพืชเศรษฐกิจ (ไร่) 

๔๗,๒๐๐ ไร่ 5,701 ไร่ ๑๐๐ 40,859.108 ไร่ 86.56 กรมพัฒนาที่ดิน  
 

    - ปรับปรุงพ้ืนที่นาเพ่ือปลูก
ข้าว 

47,000 ไร่ 5,701 ไร่ 100 40,786.427 ไร่ 86.78 กรมพัฒนาที่ดิน 

    - ปรับปรุงพ้ืนท่ีบ่อกุ้งร้าง
ในเขตน้ําเค็มเพ่ือฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศและส่ิงแวดล้อม 

200 ไร่ - - 72.681 ไร่ 36.34 กรมพัฒนาที่ดิน 

๒. การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืน
ที่ดินเปร้ียว-ดินกรดเพ่ือปลูก
พืชเศรษฐกิจ 

124.445 ไร่ 2,000 ไร่ 100 69,122.855 ไร่ 55.54 กรมพัฒนาที่ดิน 

    - ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืน
ที่ดินเปร้ียวเพ่ือปลูกข้าว 

7,000 ไร่ ๒,๐๐๐ ไร่ 100 8,326.855 ไร่ 118.95 กรมพัฒนาที่ดิน 

    - ปรับปรุงดินกรดในพ้ืนที่
ปลูกปาล์มน้ํามัน 

38,110 ไร่ - - 18,880 ไร่ 49.54 กรมพัฒนาที่ดิน 

    - ปรับปรุงดินกรดในพ้ืนที่
ปลูกไม้ผลและยางพารา 

55,660 ไร่ - - 17,743 ไร่ 31.88 กรมพัฒนาที่ดิน 

3. ปรับปรุงพ้ืนที่ ดินเปร้ียว 
เพ่ือปลูกปาล์มน้ํามัน 

๔๘,๙๙๗ ไร่ ๕๖๓.๑๓๗ ไร่ ๑๐๐ 
 

๓4,279.637 ไร่ ๖๙.96 กรมพัฒนาที่ดิน 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

สาระสําคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๘ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลดําเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
4. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด  ๖,๔๔๖ ไร่ ๑,๕๐๐ ไร่ ๑๐๐ 6,5๙๖ ไร่ 102.33 กรมพัฒนาที่ดิน 
5. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 36,000 ไร่ - - 6,600 ไร่ 18.33 กรมพัฒนาที่ดิน 
6. การทดลองปลูกป่าจากเพ่ือ
ฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง  

๙๐๐ ไร่ 100 ไร่ ๑๐๐ 700 ไร่ ๖๖.๖๗ โครงการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้ําปาก
พนัง ฯ อส. 

มาตรการท่ี 2 การวางแผนและส่งเสรมิการใช้ประโยชนืท่ีดินท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และการพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรมอย่าง
ย่ังยืน 
2.1 แผนงานการวางแผนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

      

1) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 32,927 ไร่ ๖,๙๒๐.๗๓๘ ไร่ 100 41,535.411 ไร่ 126.14 กรมพัฒนาที่ดิน 
   - ปรับรูปแปลงนาลักษณะที ่๑ 24,115 ไร่ ๖,๓๐๒.๐๕๐ ไร่ 100 30,670.578 ไร่ 127.18 กรมพัฒนาที่ดิน 
   - ปรับรูปแปลงนาลักษณะที ่๒ 2,800 ไร่ ๓๕๘.๗๕๐ไร่ 100 2,586.565 ไร่ 92.38 กรมพัฒนาที่ดิน  
   - ปรับรูปแปลงนาลักษณะที ่๓ 600 ไร่ 

 
๒๕๙.๙๓๘ไร่ 100 1,071.268 ไร่ 178.54 กรมพัฒนาที่ดิน  

2.2 แผนงานการจัดการน้ํา
เพ่ือการชลประทานและการ
รักษาระบบนิเวศ 

      

1) โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรใน
พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบท่ี 
1 และ 2  

๔๐ แห่ง ๔๐ แห่ง ๑๐๐  100 ทบ. 

2) โครงการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา  

 1.คลองคอกควาย 
2.บ้านโคกแซะ 
3.คลองราชดําริ-
เหมืองนายท่ัง 
4.คลองท่าดี 

   กรมทรัพยากรนํ้า 

3) โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายนํ้าล้น 

 1.คลองวังฆ้อง    กรมทรัพยากรนํ้า 

มาตรการท่ี ๓ มาตรการบริหารจัดการนํ้าอย่างสมดุล ท้ังอุปสงค์และอุปทาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน 
3.1 แผนงานการจัดการน้ําเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค 

      

๑) โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ําบริโภคในชุมชนและครัวเรือน 

พ้ืนที่ ลุ่มน้ําปากพนัง 
ร้อยละ ๑๐๐ มีน้ํา
เพ่ือการบริโภคอยู่ใน
เ กณ ฑ์ มาตรฐ าน
อย่างพอเพียง 

จัดทําโครงการเฝ้า
ระวังคุณภาพนํ้า
บริโภค อ.เมือง อ.
ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช 
และ อ. ระโนด จ.
สงขลา จํานวน 42 
ตัวอย่าง  

๑๐๐ คุณภาพนํ้าไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
น้ําประปาด่ืมได้  

ด้านกายภาพ 9.5% 
ด้านเคมี 11.9% ด้าน
แบคทีเรีย 88.1% 

 กรมอนามัย 

๒) โครงการนํ้าประปาด่ืมได้ 
 

 ไม่ได้ดําเนินการ     

3) โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ําบาดาลเพ่ือสนับสนุนน้ําด่ืม
สะอาดให้กับโรงเรียนทั่ว
ประเทศ 
 

๔๕ แห่ง ๔๕ แห่ง ๑๐๐  ๑๐๐ ทบ. 
 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

สาระสําคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๘ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลดําเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
4) โครงการพัฒนาแหล่ง

น้ําบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค 

๑๑ แห่ง ๑๑ แห่ง ๑๐๐  ๑๐๐ ทบ. 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ํา 

สาระสําคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๘ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลดําเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

    (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑. มาตรการผลักดันกลไกและองค์ความรู้การจัดการคุณภาพนํ้า และนํ้าเสียเพ่ือถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้า 
    ๑.๑ พัฒนาระบบการทํา 
ปศุสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์มที่
ดี 

ดําเนินงานตามข้อ
ร้องเรียน 

ตรวจต่ออายุฟาร์ม
สุกรมาตรฐาน

จํานวน 6 ฟาร์ม 
และตรวจติดตาม

ฟาร์มสุกรมาตรฐาน 
จํานวน 45 ฟาร์ม 

๑๐๐ 51 ฟาร์ม ไม่ระบุค่า
เป้าหมาย

เน่ืองจากเป็น
การดําเนินงาน

ตามข้อ
ร้องเรียน 

 

๑.๒ พัฒนาส่ิงแวดล้อมด้าน
ปศุสัตว์ 

 -     

๒. มาตรการเร่งรัดให้ อปท.  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในลุ่มนํ้ามีการบริหารจัดการแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
๒.๑ การก่อสร้างและบริหาร

จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
เฉพาะจุด 

๘ แห่ง เดินระบบ 6 แห่ง 75% เดินระบบ 6 แห่ง
คุณภาพนํ้าผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ ๙๙.๘% 

75% อจน. 

  ยังไม่ก่อสร้าง ๒ 
แห่ง 

 ยังไม่ก่อสร้าง ๒ แห่ง
๑. ทต.เชียรใหญ่ ยังไม่
พร้อม 
๒. ทต.ชะอวด (ตลาด
ล่าง) ประชาชน
บางส่วนยังไม่เห็นด้วย 
และเทศบาลไม่
สามารถจัดหาพ้ืนที่
ใหม่ได้ จึงชะลอ
โครงการออกไปก่อน 

 อจน. 

๓. มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
3.1 แผนงานการควบคุมและ
กําจัดวัชพืชในลําน้ํา 

      

1) การบริหารจัดการเพ่ือ
ควบคุมวัชพืชน้ํา 

    - ขุดลอกคลองด้วยรถ
ขุด และเรือขุด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ลบม. 38 คลอง  
รวมปริมาณ  

๑,251,104 ลบม. 

๑๐๐%   โครงการส่งนํ้า
และบํารุงรักษา
ลุ่มน้ําปากพนัง
ตอนบนและ
ตอนล่าง, 
โครงการ

ชลประทาน
นครศรีธรรมราช 

 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

สาระสําคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๘ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลดําเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

    (หน่วย) (ร้อยละ)  
    - การบริหารจัดการ

เพ่ือควบคุมวัชพืชน้ํา  
 1. กําจัดวัชพืชใน

คลองระบายนํ้าสาย
หลัก 15 สาย รวม 
226,766 ตัน 

   โครงการส่งนํ้า
และบํารุงรักษา
ลุ่มน้ําปากพนัง

ตอนล่าง 
  2. กําจัดวัชพืชใน

คลองส่งน้ําพ้ืนที่ 
70.31 ไร่ รวม 
8,623 ตัน 

   โครงการส่งนํ้า
และบํารุงรักษา
นครศรีธรรมราช 

  3. กําจัดวัชพืชใน
เขตพ้ืนที่ 2 แห่ง 

   โครงการส่งนํ้า
และบํารุงรักษา
ลุ่มน้ําปากพนัง

ตอนบน 
๓.๒ แผนงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

      

๑) การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าแม่น้ําปากพนัง        

 

สํารวจเก็บตัวอย่าง
น้ํา แม่น้ําปากพนัง 
7 สถานี จํานวน 4 

คร้ัง/ป ี

๔ คร้ัง/ป ี ๑๐๐ คุณภาพนํ้าโดยรวมจัด
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
น้ําประเภทท่ี 3 คือ 

พอใช้ 

๑๐๐ สสภ.14 
คพ. 

2) การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง อ.
ปากพนัง  อ.หัวไทร 

สํารวจตัวอย่างน้ํา
ทะเลชายฝ่ังในพ้ืนที่
ลุ่มน้ําปากพนัง 2 
สถานี จํานวน 2 

คร้ัง/ป ี

2 คร้ัง/ป ี 100 ดําเนินการทุกปี 100 สสภ.14 
คพ. 

3) การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าใต้ดินรอบๆ แหล่ง
ฝังกลบขยะ และการทําเหมือง
แร่ 

๒ คร้ัง/ป ี ๒ คร้ัง/ป ี ๑๐๐ ดําเนินการทุกปี 
(เร่ิมดําเนินการปี๕๖) 

สําหรับบ่อ
สังเกตการณ์น้ําบาดาล 

๑๐๐ ทบ. 

4) การติดตามการรุกลํ้า
น้ําเค็มเข้าสู่ชั้นบาดาลชายฝ่ัง 

๒ คร้ัง/ป ี ๒ คร้ัง/ป ี ๑๐๐ ดําเนินการทุกปี 
(เร่ิมดําเนินการปี๕๖) 

สําหรับบ่อ
สังเกตการณ์น้ําบาดาล 

๑๐๐ ทบ. 

5) การเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ําบาดาลบริเวณพ้ืนที่เส่ียงต่อ
การปนเปื้อนนํ้าบาดาลเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค 

๒ คร้ัง/ป ี ๒ คร้ัง/ป ี ๑๐๐ ดําเนินการทุกปี 
(เร่ิมดําเนินการปี๕๖) 

สําหรับบ่อ
สังเกตการณ์น้ําบาดาล 

๑๐๐ ทบ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหาร
จัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

สาระสําคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๘ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลดําเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑. มาตรการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและจิตสํานึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
๑.๑ การพัฒนาเครือข่าย
องค์กรในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา 

- มีกิจกรรม
เสริมสร้างความ
พร้อมและความ
เข้มแข็งให้แก่ทุก
ภาคส่วน 

1.ให้ความรู้
เครือข่ายโรงเรียน
มัธยมศึกษาจุฬา
ภรณ์, โรงเรียนบ้าน
เกาะขันธ์, โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 
2.สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
องค์กรภาค
ประชาชนในการ
บริหารจัดการลุ่ม
น้ําบ้านลาไม  

 1.ให้ความรู้เครือข่าย
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬา
ภรณ์, โรงเรียนบ้านเกาะ
ขันธ์, โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ 
2.สนับสนุนการ
ดําเนินงานขององค์กร
ภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการลุ่มน้ําบ้าน
ลาไม 

 สนง.ทรัพยากรนํ้า
ภาค 8 

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย 
และกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเครือข่าย 
ทสม. นครศรีธรรมราช 
 

- ๒๓ อําเภอ 
- จัดประชุม
คณะกรรมการ
เครือข่าย ทสม. ๒ 
คร้ัง  
- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ ทสม. ใน
การเฝ้าระวัง
ส่ิงแวดล้อม ๕ 
อําเภอ 
- จัดอบรม ทสม. 
ใหม่ อย่างน้อย ๗๐ 
คน 
-จัดทําฐานข้อมูล 
ทสม. คัดเลือก 
ทสม. ดีเด่น ๑ คร้ัง 

- ดําเนินการใน
พ้ืนที่ ๒๓ อําเภอ 
- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ ทสม. ใน
การเฝ้าระวัง
ส่ิงแวดล้อม ๕ 
อําเภอ คือ  
อ.ขนอม อ.สิชล อ.
ท่าศาลา อ.ชะอวด 
และ อ.จุฬาภรณ์ 
ได้จัดประชุม
คณะกรรมการ
เครือข่าย ทสม. 
ระดับจังหวัด ๑ 
คร้ัง อยู่ระหว่าง
จัดทําฐานข้อมูล
เครือข่าย ทสม. 

๑๐๐ - ดําเนินการจัดอบรม 
๒๓ อําเภอ 
- จัดประชุมคณะ 
กรรมการเครือข่าย ทสม. 
๒ คร้ัง  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ ทสม. ใน
การเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อม  
๕ อําเภอ 
 
- จัดอบรม ทสม. ใหม่ 
อย่างน้อย ๗๐ คน 
-จัดทําฐานข้อมูล ทสม. 
คัดเลือก ทสม. ดีเด่น ๑ 
คร้ัง 

๑๐๐ 
 
 

- ทสจ. 
นครศรีธรรมราช 

- สส. 

๑ .๓  ชุมชนพร้อมใจร่วมใจ
รักษาป่าชายเลน 

จัดอบรมจํานวน 
๓๐๐ คน 

จัดอบรมจํานวน 
๓๐๐ คน 

๑๐๐ จัดอบรมจํานวน ๓๐๐ 
คน 

๑๐๐ -ทสจ. 
นครศรีธรรมราช 

๑.๔ ชุมชนแห่งการเรียนรู้และ
รับมือสภาวะการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ 

จัดอบรมให้ได้ 
๒๙๙ คน 

- - - - -ทสจ. 
นครศรีธรรมราช 

๑.๕ เสริมสร้างความรู้ รณรงค์ 
และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ และตระหนักใน
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 

- - - ไม่ได้รับงบประมาณ - -ทสจ. 
นครศรีธรรมราช 
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สาระสําคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๘ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลดําเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
๑.๖ พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
สนองต่อการท่องเท่ียว 
กิจกรรม สร้างเครือข่ายแก้ไข
ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน 

จัดอบรมให้
ความรู้/สาธิต
เก่ียวกับไฟป่าและ
หมอกควัน ๑ คร้ัง 
จํานวน ๒๐๐ คน 
มีการ
ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ป้องกันไฟ
ป่าในพ้ืนที่
ดําเนินการ 
ดําเนินการที่ตําบล
การะเกด อําเภอ 
เชียรใหญ่ 

ได้ดําเนินการอบรม
ให้ความรู้/สาธิต
เก่ียวกับไฟป่าและ
หมอกควัน ๑ คร้ัง 
จํานวน ๒๐๐ คน 
และได้มีการ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกันไฟ
ป่าในพ้ืนที่
ดําเนินการ 

๑๐๐ จัดอบรมให้ความรู้/สาธิต
เก่ียวกับไฟป่าและหมอก
ควัน  
๑ คร้ัง จํานวน  
๒๐๐ คน มีการ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่
ดําเนินการ ดําเนินการท่ี
ตําบลการะเกด  
อําเภอ เชียรใหญ่ 

๑๐๐ -ทสจ. 
นครศรีธรรมราช 

๑.๗ โครงการสร้างฝายมีชีวิต
เนื่องในวันส่ิงแวดล้อมไทย เม่ือ
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๗ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๑๓๐ คน 

บรรยายทางวิชาการ 
และกิจกรรมสร้าง
ฝายชีวิต 

๑๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๓๐ 
คน 

๑๐๐ อบจ. 
นครศรีธรรมราช 

๑.๘ โครงการฝึกอบรมเยาวชน
พ่ีเล้ียง หลักสูตรการจัดการ
กระบวนการค่ายเยาวชน วันที่ 
๕- ๙ เม.ย. 25๕๘ 

ผู้เข้าร่วม ๔๓ คน ฝึกอบรมโดยการ
บ ร ร ย า ย ท า ง
วิชาการและปฏิบัติ 

๑๐๐ ผู้เข้าร่วม ๔๓ คน ๑๐๐ อบจ. 
นครศรีธรรมราช 

๒. มาตรการพัฒนาและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุ่มนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒.๑ การจัดการฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการ
วางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมลุ่มน้ําปากพนัง 

- ข้อมูลสารสนเทศ 
ภูมิศาตร์ระดับลุ่ม
น้ํา ๑ แห่ง 
- ข้อมูลสารสนเทศ
ระดับพ้ืนที่ ๙ แห่ง 
- ข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ระดับ
ชุมชน 

  ปรับปรุงข้อมูลการ
ดําเนินงานตามแผน
บริหารจัดการฯ เพ่ือใช้
ในการติดตาม
ประเมินผล และช่วย
ตัดสินใจ 

๒.๒๔๗ สผ. 

๓. มาตรการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ บริหารจัดการการเปิด-
ปิด ประตูระบายนํ้าอุทกวิภาช
ประสิทธ์ ตามฤดูการวางไข่ 
และการอพยพเคลื่อนย้ายของ
สัตว์น้ําจืดและสัตว์น้ําเค็ม 

สร้างกฎเกณฑ์ของ
ชุมชน ร่วม กันใน
เ ร่ื อ ง เ ปิ ด  – ปิ ด 
ประตูระบายน้ํา 

เป็นการดําเนินงาน
ตามปกติในแต่ละ
ช่วงเวลา/ฤดูกาลให้
เหมาะสม 

๑๐๐ จัดประชุมคณะกรรมการ
เปิด – ปิด ประตูระบาย
น้ําอุทกวิภาชประสิทธิ
(คณะกรรมการ JMC) 
ทุกปีเพ่ือกําหนดการเปิด 
–ปิด ประตูระบายนํ้าให้
เหมาะสมกับแต่ละช่วง
ฤดูกาล 

๑๐๐ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลุ่มน้าํ
ปากพนังตอนล่าง 

ชป. 

๓.๒ คณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําในลุ่มน้ําที่มีส่วนร่วม
โดยทุกภาคส่วน 

ทุกภาคส่วนให้
ความร่วมมือใน
การบริหารจัดการ
น้ํา 

     

๑ )  จั ด ต้ั ง ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ํ า
ชลประทาน (กลุ่มพ้ืนฐาน) 

 จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ํา 
15 กลุ่ม และ
จัดทําข้อตกลงใน
การใช้น้ําระหว่าง

   โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษา

นครศรีธรรมราช, 
โครงการส่งน้ําและ
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สาระสําคัญ เป้าหมายแผน 
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 

ผลการดําเนินงาน
แผน/ผล 

ปี ๒๕๕๘ (หน่วย) 

ร้อยละ 
ผลดําเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ 

ผลการดําเนินงาน (สะสม) 
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ 

เทียบกับเป้าหมายแผน 

หมายเหตุ 

   (หน่วย) (ร้อยละ)  
ชุมชน บํารุงรักษาลุ่มน้าํ

ปากพนังตอนบนและ
ตอนล่าง 

๒ )  จั ด ต้ั ง ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ํ า
ชลประทาน (กลุ่มบริหาร) 

 จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ํา 9 
กลุ่ม และจัดทํา
ข้อตกลงในการใช้
น้ําระหว่างชุมชน 

   โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษา

นครศรีธรรมราช, 
โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลุ่มน้าํ

ปากพนังตอนบนและ
ตอนล่าง 

๓.๓  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ป่าต้นนํ้า โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน 

การดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
ร่วมกัน 

๑๐๐ ฝายต้นน้ําลําธาร อนุรักษ์
ขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 
ปลูกเสริมไม้ชายห้วยริม
คลองหัวสวน แผนที่
ชุมชน ชุมชนบ้านเขาวัง 
ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์   

๑๐๐ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ์

๓.๔  การเฝ้าระวังภัยพิบัติพ้ืนที่
ชุมชนต้นน้ําปากพนัง 

การเตรียมความ
พร้อมชุมชน 

ชุมชนต้นน้ําปาก
พนัง  
-บ้านวังหอน ต.วัง
อ่าง อ.ชะอวด 
-บ้านขุนพัง ต.หิน
ตก อ.ร่อนพิบูลย์ 
-บ้านเขาวัง ต.หิน
ตก อ.ร่อนพิบูลย์ 

๑๐๐ เครือข่ายวิทยุเคร่ืองแดง
เฝ้าระวังภัยพิบัติชุมชน 
และแผนเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติชุมชน 3 
พ้ืนที่ชุมชนต้นน้ํา 

๑๐๐ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ์

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

๔. สรุปผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี 
๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ําปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ 
สมดุลอย่างเป็นระบบ 

การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้แก่ 
  ๔.๑.๑ มาตรการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าลําธาร พ้ืนที่ชุ่มนํ้าและป่าพรุ 
  (๑) พ้ืนที่ป่าต้นนํ้า ได้ก่อสร้างฝายต้นนํ้าลําธารแบบถาวร ๑๐ แห่ง เพ่ือเพ่ิมความชุ่มช้ืนในดินและ
เก็บรักษาระดับนํ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้มากขึ้น จัดทําแนวกันไฟป่าต้นนํ้า ๒๐ กิโลเมตร เพ่ือป้องกันการลุกลามกรณี
การเกิดไฟป่าและเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
  (๒) พ้ืนที่ป่าพรุ ปลูกฟ้ืนฟูป่าพรุ/ปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าพรุ ๑,๐๐๐ ไร่ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า บํารุงฟ้ืนฟูแปลงป่าพรุ (ปีที่ ๒-๑๐) ๒,๒๐๐ ไร่ การสร้างแหล่งสํารองนํ้า
เพ่ือการดับไฟป่า ๒๐ จุด ลาดตระเวนและตรวจปราบปรามในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือควบคุมและป้องกันการประทําผิด
เก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ ศึกษาค้นคว้าวิชาการ ลาดตระเวน ตรวจปราบปรามป้องกันการบุกรุกในพ้ืนที่ และ
สกัดก้ันการบุกรุกในพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน ๒๑ เครือข่าย    
 ๔.๑.๒ มาตรการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าชายเลน ป่าชายหาด และชายฝั่งในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

(๑) ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสร้างบ้านปลาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จํานวน ๕ แห่ง  

(๒) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร บริเวณอําเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ และขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้าชายฝั่ง
ทะเล ๕ ร่องนํ้า รวมท้ัง จัดสร้างและซ่อมแซมทํานบช่ัวคราวเพ่ือป้องกันนํ้าเค็มรุกล้ํา ๓๙ แห่ง 
  ๔.๑.๓ มาตรการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์นํ้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 

ดําเนินการผลิตและปล่อยพันธ์ุสัตว์ นํ้าในแหล่ง นํ้าธรรมชาติและสัตว์ นํ้าชายฝั่ ง จํานวน 
๑๐,๕๖๑,๐๐๐ ตัว  
 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ําในลุ่มน้ําอย่างบูรณาการ อนุรักษ์
และย่ังยืน 
 การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้แก่ 
  ๔.๒.๑ มาตรการฟ้ืนฟูคุณภาพดิน ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ดินเปร้ียว พ้ืนที่ดินเค็ม และพื้นที่นากุ้งร้าง 

ปรับปรุงนาข้าว นากุ้งร้าง และพ้ืนที่รกร้างเพ่ือปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ โดยปรับปรุงพ้ืนที่
นาเพ่ือปลูกข้าว ๕,๗๐๑ ไร่ เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศและให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปร้ียว - ดินกรดเพื่อปลูกข้าว ๒,๐๐๐ ไร่ ปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปร้ียวเพ่ือปลูกปาล์มนํ้ามัน 
๕๖๓ ไร่ การสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๑,๕๐๐ ไร่ การทดลองปลูกจากในพ้ืนที่นาร้าง นากุ้งร้าง ๑๐๐ ไร่ 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

  ๔.๒.๒ มาตรการวางแผนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และการ
พัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 

จัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ๖,๙๒๐ ไร่ พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัย
แล้ง รูปแบบที่ ๑ จํานวน ๑ แห่ง การพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ ๒ 
จํานวน ๓๙ แห่ง จัดทําโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแห่งนํ้า ๔ แห่ง ได้แก่ คลองคอกควาย บ้านโคกแซะ คลองราช
ดําริ-เหมืองนายทั่ง และคลองท่าดี รวมท้ัง ปรับปรุงซ่อมแซมฝายนํ้าล้นที่คลองวังฆ้อง 
  ๔.๒.๓ มาตรการบริหารจัดการนํ้าอย่างสมดุล ทั้งอุปสงค์และอุปทาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน ๔๒ ตัวอย่าง พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านแบคทีเรีย ๘๘.๑% จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในครัวเรือน
และชุมชน จํานวน ๒ ครั้ง ติดตามเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
รวมท้ังมีการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือสนับสนุนนํ้าด่ืมสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศรูปแบบที่ ๑ และ ๒ จํานวน 
๔๕ แห่ง และพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค จํานวน ๑๑ แห่ง 

 
๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคมุ ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคณุภาพสิง่แวดล้อม เพือ่คุณภาพชีวิตท่ีดีของคน

ในลุ่มน้ํา 
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้แก่ 
๔.๓.๑ มาตรการผลักดันกลไกและองค์ความรู้การจัดการคุณภาพนํ้า และน้ําเสียเพ่ือถ่ายทอดให้

กลุ่มเป้าหมายร่วมกันแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้า 
พัฒนาระบบการทําปศุสัตว์ตามาตรฐานฟาร์มที่ดี โดยตรวจต่ออายุฟาร์มสุกรมาตรฐาน จํานวน ๖ 

ฟาร์ม และตรวจติดตามฟาร์มสุกรมาตรฐาน จํานวน ๔๕ ฟาร์ม  
๔.๓.๒ มาตรการเร่งรัดให้ อปท.  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในลุ่มนํ้ามีการบริหารจัดการแหล่งกําเนิด

มลพิษที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 มีการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย ๑ แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง (บริเวณ

ชุมชนหอยราก - ศรีสมบูรณ์) และมีการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียและบํารุงรักษา จํานวน ๕ แห่ง ได้แก่ ๑) เทศบาล
เมืองปากพนัง บริเวณโรงเรียนวัดนาควารี ๒) เทศบาลเมืองปากพนังบริเวณหลังเรือนจํา ๓) เทศบาลตําบลหัวไทร 
บริเวณเลียบถนนสุขาภิบาล ๑ ๔) เทศบาลตําบลหัวไทร บริเวณหลังตลาดสด ถนนบางแค และ ๕) เทศบาลตําบล
ชะอวด บริเวณวัดศรีมาประสิทธ์ิ พบว่านํ้าทิ้งมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ร้อยละ ๙๙.๘ 

๔.๓.๓ มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑) การควบคุมวัชพืชนํ้า มีการขุดลอกคลองด้วยรถขุดและเรือขุด จํานวน ๓๘ คลอง รวมปริมาณ

ตะกอน ๑.๒ ๕ ล้านลูกบาศ์กเมตร และมีการกําจัดวัชพืชในคอลงระบายนํ้าสายหลัก ๑๕ สาย คลองส่งนํ้า พ้ืนที่ 
๗๐.๓ ไร่ รวม ๒๓๕,๓๘๙ ตัน 

(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่นํ้าปากพนัง โดยเก็บตัวย่างนํ้า ๔ คร้ัง คุณภาพนํ้าโดยรวม
จัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําประเภทที่ ๓ คือ คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สาเหตุเน่ืองจากแม่นํ้าปากพนังมีค่าความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) สูง โดยเฉพาะในบริเวณอําเภอชะอวด และอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สําหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งโดยเก็บตัวย่างน้ํา ๒ ครั้ง คุณภาพนํ้าโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อ
บริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 
  การดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้แก่ 
  ๔.๔.๑ มาตรการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และจิตสํานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

        พัฒนาเครือข่ายองค์กรในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา ในพ้ืนที่หมู่บ้านลาไม และโรงเรียน ๓ แห่ง พัฒนาเครือข่าย 
ทสม. นครศรีธรรมราช ในพ้ืนที่ ๒๓ อําเภอ จัดอบรมชุมชนพร้อมใจ ร่วมใจ รักษาป่าชายเลน จัดอบรมให้เครือข่าย
ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๑ ครั้ง จํานวน ๒๐๐ คน จัดโครงการสร้างฝายมีชีวิตเน่ืองในวันสิ่งแวดล้อม
ไทย เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และฝึกอบรมเยาวชนพ่ีเลี้ยงหลักสูตรการจัดการกระบวนค่ายเยาวชน วันที่ 
๕ - ๙ เมษายน ๒๕๕๘  ฝึกอบรมโดยการบรรยายทางวิชาการและปฏิบัติ 

๔.๔.๒ มาตรการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

          (๑) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารประตูระบายน้ําชลประทาน เพ่ือให้การเปิด – ปิด ประตู
ระบายนํ้าเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และมีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้าแบ่งเป็น กลุ่มพ้ืนฐาน ๑๕ กลุ่ม และกลุ่มบริหาร ๙ 
กลุ่ม และจัดทําข้อตกลงในการใช้นํ้าระหว่างชุมชน  

(๒) จัดต้ังเครือข่ายวิทยุเคร่ืองแดงเฝ้าระวังภัยพิบัติชุมชน และแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติใน 
๓ พ้ืนที่ชุมชนต้นนํ้า  
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หน้า ๒๐ 

ผลการดําเนนิงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใตแ้ผนบรหิารจัดการและฟื้นฟนูเิวศลุม่น้ําปากพนัง  ปี 2557 - 2559 ฉบบัปรบัปรุง 
 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ําปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ       

มาตรการ 1 สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ําลําธาร พื้นที่ชุ่มน้ําและป่าพรุ 

1. โครงการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ
ควนเคร็งในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ําปากพนังบน (ซ่อมแซมทํานบ
ชั่วคราวในเขตพื้นที่ป่าพรุ) 

1.7000 1.7000 1.7000 100 งบ กปร. โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษา 

ลุ่มน้ําปากพนังบน 

กักเก็บน้ํา 
เพื่อป้องกัน 
ไฟไหม้ป่าพรุ 

ซ่อมแซมทํานบชั่วคราว
เพื่อรักษาระดับน้ําใน
เขตพื้นที่ป่าพรุ จาํนวน 
9 แห่ง 

  

2. โครงการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ
ควนเคร็งในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ําปากพนังลา่ง (ซ่อมแซมทํานบ
ชั่วคราวในเขตพื้นที่ป่าพรุ) 

1.7000 1.7000 1.7000 100 งบ กปร. โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษา 

ลุ่มน้ําปากพนังบน 

กักเก็บน้ํา 
เพื่อป้องกัน 
ไฟไหม้ป่าพรุ 

ซ่อมแซมทํานบชั่วคราว
เพื่อรักษาระดับน้ําใน
เขตพื้นที่ป่าพรุ จาํนวน 
9 แห่ง 

  

3. โครงการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ
ควนเคร็งในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ําปากพนังลา่ง (ซ่อมแซมทํานบ
ชั่วคราวในเขตพื้นที่ป่าพรุ) 

2.7000 2.7000 2.7000 100 งบ กปร. โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษา 

ลุ่มน้ําปากพนังลา่ง 

กักเก็บน้ํา 
เพื่อป้องกัน 
ไฟไหม้ป่าพรุ 

ซ่อมแซมทํานบชั่วคราว
เพื่อรักษาระดับน้ําใน
เขตพื้นที่ป่าพรุ จาํนวน 
8 แห่ง 

  

แผนงานด้านการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                  

4. ทําความสะอาดปะการังเทียม 1.0000 0.3000 0.3000 100 งบปกติ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

1 ครั้ง 1 ครั้ง   
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ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

5. สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ลุ่มน้ําปาก
พนัง 

                  

    5.1 จัดทําแนวกันไฟพื้นที่ป่าพรุ 
(งานควบคุมไฟปา่) 

0.1000 0.1000 0.1000 100 อส. สถานีควบคุมไฟป่า
พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

อส. 

 20 กม.  20 กม.  - 

    5.2 โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

1.4230 0.6192 0.6192 100 อส. สถานีควบคุมไฟป่า
พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

อส. 

21 เครือข่าย 21 เครือข่าย งบประมาณ
ไม่พอ 

          - กิจกรรมเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน ตามกรอบข้อตกลง
ประชาคมอาเซียน (เครือข่าย) 

                มีเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพียง 6 
เครือข่าย 

      5.3 โครงการสร้างแหล่งสํารอง
น้ําเพื่อการดับไฟป่า โดยใช้แรงงานคน
ในการขุด 

0.3000 0.3000 0.1100 37 กปร. สถานีควบคุมไฟป่า
พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

อส. 

 20 จุด 10 จุด   

      5.4  โครงการเพิ่มประสิทธิการ
ป้องกัน และควบคุมไฟป่าพื้นที่ป่าพรุ 

0.3800  -  -  - กปร. สถานีควบคุมไฟป่า
พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

อส. 

เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าบ่อล้อ  

158,876 ไร่ 

 - ไม่ได้รับ
งบประมาณ

กปร.
พิจารณา ว่า
ซ้ําซ้อนงบ

ปกติ 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามแผน
(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

      5.5 งานควบคุมไฟป่า (แผนงาน
ปกติหน่วยงาน) 

5.5600 1.2800 1.1450 89 อส. สถานีควบคุมไฟป่า
พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

อส. 

187,500 ไร่ 187,500 ไร่  งบประมาณ
ไม่พอ งบ
ดําเนินงาน
ได้รับ เพียง 
20,000 

บาท ค่าจ้าง
ไม่ครอบคลุม 
กิจกรรม/

แผนงานการ
ป้องกันก่อน
ฤดูไฟป่า 

6. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย                   

    6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ลาดตระเวนป้องกันป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า 

0.9040 0.3000 0.3000 100 กปร. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลน้อย  

อส. 

พื้นที่ 
285,625 ไร่ 

 - สามารถยับยั้งการบุก
รุกทําลายทรัพยากรป่า
ไม้การล่าสัตว์ป่าและ
ควบคุมไฟป่าไม่ให้
เกิดขึ้น 

 - 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

                 - สามารถดูแลรักษา
พื้นที่เป้าหมายให้
กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์
เป็นแหล่งอาหาร
ทรัพยากรอันสําคัญที่จะ
อํานวยประโยชน์ให้แก่
ราษฎรในพื้นที่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

  

                 - เกิดความสมดุลของ
ระบบนิเวศป่าต้นน้ํา 
และสัตว์ป่า ลดปัญหา
การเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

  

     6.2 กิจกรรมงานสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า 

4.1560 4.1560 4.1560 100 งบปกติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลน้อย อส. 

พื้นที่ 
285,625 ไร่ 

ลาดตระเวนและตรวจ
ปราบปรามในพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อควบคุม
และป้องกันการประทํา
ผิดเกี่ยวกับการบุกรุก
พื้นที่ป่าไม้ ศึกษาค้นคว้า
วิชาการ 

 - 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

    6.3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน 0.2160 0.2160 0.2160 100 งบปกติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลน้อย  

อส. 

พื้นที่ 
285,625 ไร่ 

ลาดตระเวน ตรวจ
ปราบปรามป้องกัน 
ปราบปรามป้องกัน 
317 วัน 

 - 

   6.4 จัดตั้งจุดสกัดเพื่อคุ้มครองพื้นที่
ป่าไม้ และสัตว์ป่า 

0.9756 0.9756 0.9756 100 งบปกติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลน้อย  

อส. 

พื้นที่ 
285,625 ไร่ 

สกัดกั้นการบุกรุกใน
พื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลน้อย 317 วัน 

 - 

7. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า                   

   7.1 กิจกรรมงานควบคุมไฟปา่ 0.3320 0.3320 0.3320 100 อส. ส่วนไฟป่า พื้นที่ในสังกัด 
สบอ.5 

รณรงค์ประชาสมัพันธ์
ป้องกันไฟป่า 

  

   7.2 กิจกรรมงานควบคุมไฟปา่ (งบ
เพิ่มเติม) 

0.2124 0.2124 0.2124 100 อส. ส่วนไฟป่า ป่าพรุควนเคร็ง จัดกิจกรรมวันรณรงค ์
ให้ปลอดควันพิษจากไฟ
ป่า  

  

                สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ควบคุมไฟป่าแก่สถานี
ควบคุมไฟป่าในสังกัด 

  

                ติดตามการปฏิบัติงาน
ควบคุมไฟป่าของสถานี
ควบคุมไฟป่าในสังกัด  
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ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

   7.3 กิจกรรมเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

1.0670 1.0670 1.0670 100 อส. ส่วนไฟป่า พื้นที่ในสังกัด
สบอ.5 

1. รณรงค์ป้องกนัไฟป่า
และหมอกควัน 

  

                2. จัดฝึกอบรมหลักสูตร
การเสวนาเครือข่ายการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันระดับจังหวัด 
จํานวน 5 รุ่น 

  

                ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของ
เครือข่ายฯ 

  

                มอบเงินอุดหนุน
เครือข่ายฯ 11 หมู่บ้าน 

  

8. หน่วยจัดการต้นน้ําปากพนัง 0.1300 0.1300 0.1300 100 อส. หน่วยจัดการต้นน้ํา
ปากพนัง 

20 กม.  20 กม.  - 

    8.1 แนวกันไฟ                   

9. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ                   

    9.1 งานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันการบุกรุกพื้นที่และควบคุมไฟ
ป่าพรุควนเคร็ง พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าบ่อล้อ 

0.1480 0.1480 0.1480 100 กปร. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บ่อล้อ อส. 

ป้องกันการบุก
รุกป่า 

ดําเนินการ 15วัน/เดือน   

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

    9.2 งานขุดแพรกเพื่อทําแนว
ป้องกันไฟป่า ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อ
ล้อ ระยะทาง 23.50  กม. 

5.0000 5.0000 - 0 กปร. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บ่อล้อ อส. 

เป็นแนวเขต
ป้องกันรักษาป่า 

อยู่ระหว่างดําเนินการ ได้รับ
งบประมาณ
ช้า บางพื้นที่
น้ําเริ่มท่วมสูง 

    9.3 งานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2.2991 2.2991 2.2991 100 อส. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บ่อล้อ อส. 

ป้องกันรักษาป่า
และคุ้มครอง
สัตว์ป่าเนื้อที่ 
62,599 ไร่ 

ตรวจยึด/จับกุมในพื้นที่ 
9 คดี ผู้ต้องหา 1 คน 

มีพื้นที่ทับ
ซ้อนกับ 

สปก. จํานวน 
458 แปลง 

                พื้นที่ถูกบุกรุก/ไฟไหม้ 
254.85 ไร่ ของกลาง
ปาล์มน้ํามัน 880 ต้น , 
ยาง 97 ต้น รถแบ็คโฮ 
1 คัน 

  

    9.4 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

0.2160 0.2160 0.2160 100 อส. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บ่อล้อ อส. 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ป้องกันรักษาป่า 

สนธิกําลังกับหน่วยงาน
อื่นลาดตระเวนอย่าง
เข้มข้น 

  

10. การปลูกป่าในพื้นที่ที่มีการบุกรุก
และฟื้นฟูระบบนิเวศ 

                  

     10.1 ปลูกฟื้นฟูป่าพรุ 5.0000 5.0000 5.0000 100 อส.  โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ําฯ 

 1,000  ไร่   12 เดือน      - 

     10.2 บํารุงป่าพรุ อายุ 2-6 ปี  1.6500 1.6500 1.6500 100 อส.  โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ําฯ 

 1,500 ไร่   12 เดือน     - 

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

     10.3 บํารุงป่าพรุ อายุ 7-10 ปี 0.5460 0.5460 0.5460 100 อส.  โครงการพัฒนา 
พื้นที่ลุ่มน้ําฯ 

 700 ไร่  12 เดือน     - 

11. บํารุงรักษาป่าพรุ         งบปกติ กรมป่าไม้       

 - บํารุงป่าไม้ใชส้อย 0.0900 0.0900 0.0900 100     100 ไร่ 100 ไร่   

 - บํารุงรักษาป่าพรุปีที่ 2-6 2.1760 0.3000 0.3000 100     300 ไร่ 300 ไร่   

 - เพาะชํากล้าไม้ทั่วไป 0.1390                 

 - เพาะชํากล้าไม้มีค่า 0.1480                 

12. จัดทําแนวกันไฟพื้นที่ป่าพรุ 0.4760 0.3400 0.3400 100 งบปกติ กรมป่าไม้ 68 กิโลเมตร 68 กิโลเมตร   

13. โครงการขุดคูแนวคันดิน 1.7090       กปร. กรมป่าไม้       

14. แก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควน
เคร็ง 

  1.1800 1.1800 100 กปร. ศูนย์ประสานงาน
การแก้ไขปัญหาไฟ
ไหม้ป่าพรุควนเคร็ง 

กรมป่าไม้ 

      

มาตรการ 2 ฟื้นฟูและดูแลป่าชาย
เลน ป่าชายหาด และชายฝั่งในพื้นที่
ลุ่มน้ําปากพนังให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

                  

1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง บริเวณหมู่ 2,3,7 และ 8 ต.
หน้าสตน 

468.6000 468.6000 341.3856 73 งบปกติ กรมเจ้าท่า แล้วเสร็จ 90%   ผูกพันงบ 
5๗-60 

2. โครงการควบคุม เฝ้าระวัง การใช้
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

1.5000 0.7200 0.7200 100 งบปกติ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

ตรวจการทาง
เรือ 9 ครั้ง 

ตรวจการทางเรือ 9 ครั้ง   

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

3. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งสัตว์ทะเล
หายาก (เต่าทะเล หมู่เกาะกระ) 

0.2000 0.2000 0.2000 100 งบปกติ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

เพาะฟักอนุบาล
ไข่เต่าเกาะกระ 

200 ตัว 

เพาะฟักอนุบาลไข่เต่า
เกาะกระ 200 ตัว 

  

 รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 512.7531 502.3773 369.8379 73.6           

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ําในลุ่มน้ําอย่างบูรณาการ อนุรักษ์และยั่งยืน         

มาตรการ 2 วางแผนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  

1.การขุดลอกคลองโดยรถขุด 15.5840 15.5840 15.5840 100  กรม
ชลประทาน  

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลุ่มน้ํา

ปากพนังบน 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ํา 

ขุดลอกคลองรวม 10 
สายคลอง รวมปริมาณ 
406,420 ลบ.ม. 

  

  18.0620 18.0620 18.0620 100  กรม
ชลประทาน  

โครงการ
ชลประทาน     

นครศรีธรรมราช 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ํา 

ขุดลอกคลองรวม 2 
สายคลอง รวมปริมาณ 
283,290 ลบ.ม. 

  

  3.1160 3.1160 3.1160 100  กรม
ชลประทาน  

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลุ่มน้ํา
ปากพนังล่าง 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ํา 

ขุดลอกคลองรวม 22 
สายคลอง รวมปริมาณ 
83,694 ลบ.ม. 

  

2. การขุดลอกคลองโดยเรือขุด 11.1330 11.1330 11.1330 100  กรม
ชลประทาน  

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลุ่มน้ํา

ปากพนังบน 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ํา 

ขุดลอกคลองรวม 3 
สายคลอง รวมปริมาณ 
336,600 ลบ.ม. 

  

  4.6670 4.6670 4.6670 100  กรม
ชลประทาน  

โครงการ
ชลประทาน 

นครศรีธรรมราช  

เพื่อเพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ํา 

ขุดลอกคลอง 1 คลอง
ปริมาณ 141,100  
ลบ.ม. 

  

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

3. โครงการจ้างเหมาขุดลอกและ
บํารุงรักษาร่องน้าํชายฝั่งทะเล ร่องน้ํา
ปากพนัง 

30.0000 30.0000 30.0000 100  งบปกติ  กรมเจ้าท่า 500,000  
ลบ.ม. 

500,000  
ลบ.ม. 

  

มาตรการ 3 มาตรการบริหารจัดการน้ําอย่างสมดุล ทั้งอุปสงค์และอุปทานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น         

1. การบริหารจัดการการเปิด-ปิด
ประตู 

0.0000 0.0000 0.0000 0  กรม
ชลประทาน  

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษา ลุ่มน้ํา

ปากพนังล่าง 

เพื่อบริหาร
จัดการน้ําจืด/

น้ําเค็ม, น้ําแล้ง/
น้ําท่วม 

มีคณะทํางาน 1 คณะ    

2. ระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ ตาม
ฤดูกาลวางไข่และการอพยพ
เคลื่อนย้ายของสัตว์น้ําจืดและสัตว์
น้ําเค็ม 

              บริหารจัดการ ปตร.
อุทกวิภาชประสิทธิให้
เหมาะสม กับแต่ละช่วง
ฤดูกาล 

  

  2.1 แผนการจดัตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา
ชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) 

         กรม
ชลประทาน  

คบ.นครศรีธรรมราช
, คบ.ปากพนังบน 
และ คบ.ปากพนัง

ล่าง 

15 กลุ่ม เกิดข้อตกลงในการใช้น้ํา 
ระหว่างชุมชน 

  

   2.2 แผนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา
ชลประทาน (กลุ่มบริหาร) 

         กรม
ชลประทาน  

คบ.นครศรีธรรมราช
, คบ.ปากพนังบน 
และ คบ.ปากพนัง

ล่าง 

9 กลุ่ม เกิดข้อตกลงในการใช้น้ํา 
ระหว่างชุมชน 

  



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

 
ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามแผน
(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

แผนด้านการฟื้นฟูทรัพยากรดินและ
น้ํา 

                  

1. การปรับปรุงนาข้าว นาร้าง นากุ้ง
ร้างและพื้นที่รกร้างเพื่อการปลูกพืช
อาหารและพืชเศรษฐกิจ 

                  

    - ปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าว 11.0000 10.9250 1.0428 10 งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน 5,701 ไร่ 5,701 ไร่   

    - ปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขต
น้ําเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบ 

2. การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดิน
เปรี้ยว-ดินกรดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 

                  

    - ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดิน
เปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว 

4.0000 3.9990  -   งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน 2,000 ไร่ 2,000 ไร่   

    - ปรับปรุงดินกรดในพื้นที่ปลูก
ปาล์มน้ํามัน 

- - - - - - - - ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบ 

    - ปรับปรุงดินกรดในพื้นที่ปลูกไม้
ผลและยางพารา 

- - - - - - - - ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบ 

3. โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว
เพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน 

5.4300 5.3893 0.4643 9 งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน 563.137 ไร่ 563.137 ไร่   

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

4. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 10.8000           6,920.738 ไร่ 6,920.738 ไร่   

    - ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1   4.3634 - 0 งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน 6,302.050 ไร่ 6,302.050 ไร่   

    - ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2   1.0366 - 0 งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน 358.750 ไร่ 358.750 ไร่   

    - ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3   3.2060 - 0 งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน 259.938 ไร่ 259.938 ไร่   

5.ก่อสร้างฝายต้นน้ําลําธารแบบถาวร 1.6300 0.8150 0.8150 25  กปร.  โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ําฯ 

10  แห่ง 10  แห่ง   

6. ทดลองปลูกป่าจากในพื้นที่นาร้าง  
นากุ้งร้าง 

2.0924 1.3950 1.3950 20  กปร.  โครงการพัฒนา 
พื้นที่ลุ่มน้ําฯ 

 100  ไร่  100 ไร่   

แผนด้านการป้องกันทรัพยากรดิน
และน้ํา 

                  

1. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา 

0.6000 0.6000 0.6000 100 งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน 500,000 กล้า 500,000 กล้า   

2. การสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด  0.9750 0.9750 0.9700 99 งบปกติ กรมพัฒนาที่ดิน 1,500 ไร่ 1,500 ไร่   

3. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด - - - - - - - - ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบ 

4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
บริโภค 

0.3000 0.1000 - - งบปกติ กรมอนามัย ดําเนินการใน
พื้นที่ 3 อําเภอ
ในลุ่มน้ําปาก

พนัง 

เก็บตัวอย่างน้ําบริโภค
เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.
ปากพนัง และ อ.ระโนด 
จ.สงขลา จาํนวน 42 
ตัวอย่าง 

  

5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง  

  15.7675 16.0000   ทบ. กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 

40 40   



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อ
สนับสนุนน้ําดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน 

  43.3170 43.0000   ทบ. กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 

45 45   

7. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-
บริโภค 

  2.6400 2.6400   ทบ. กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 

11 11   

8. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ํา
คลองคอกควาย  

8.9000 8.4580 8.4580 100 งบปกติ กรมทรัพยากรน้ํา ต. นาหมอบุญ    
อ.จุฬาภรณ์ จ.
นครศรีธรรมราช 

อนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน้ํา 1 แห่ง 

เพิ่มเติมจาก
แผนบริหาร
จัดการฯ 

9. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบ้าน
โคกแซะ 

8.0000 7.9800 7.9800 100 งบปกติ กรมทรัพยากรน้ํา ต. นางหลง    
อ.ชะอวด     จ.
นครศรีธรรมราช 

อนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน้ํา 1 แห่ง 

เพิ่มเติมจาก
แผนบริหาร
จัดการฯ 

10. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา
คลองราชดําริ - เหมืองนายทั่ง 

5.3000 5.0660 5.0660 100 งบปกติ กรมทรัพยากรน้ํา หมู่ที่ 2 ,9 ต. 
เขาพังไกร อ.หัว

ไทร จ.
นครศรีธรรมราช 

อนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน้ํา 1 แห่ง 

เพิ่มเติมจาก
แผนบริหาร
จัดการฯ 

11. โครงการปรบัปรุงแซ่มแซมฝายน้ํา
ล้น คลองวังฆ้อง 

0.0720 0.0710 0.0710 100 งบปกติ กรมทรัพยากรน้ํา ต. นาหมอบุญ 
อ.จุฬาภรณ์ จ.
นครศรีธรรมราช 

ปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ํา 
1 แห่ง 

เพิ่มเติมจาก
แผนบริหาร
จัดการฯ 

12. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา
คลองท่าดี 

8.0000 6.9888 6.9888 100 งบปกติ กรมทรัพยากรน้ํา หมู่ที่ 3 ,6 ต. 
มะม่วงสองต้น 
อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช 

อนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน้ํา 1 แห่ง 

เพิ่มเติมจาก
แผนบริหาร
จัดการฯ 

 รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 149.6614 205.6546 178.0529 87           
 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ํา  

มาตรการ 1 ผลักดันกลไกและองค์ความรู้การจัดการคุณภาพน้ําและน้ําเสียเพื่อถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา  

1. พัฒนาระบบการทําปศุสัตว์ตาม
มาตรฐานฟาร์มที่ดี  

        กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 28 ฟาร์ม 
(ตรวจต่ออายุ
ฟาร์มสุกร

มาตรฐาน 6 
ฟาร์ม และตรวจ
ติดตามฟาร์ม
สุกรมาตรฐาน 
45 ฟาร์ม) 

ดําเนินการในฟาร์มสุกร 
ในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง 

ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์                   

มาตรการ 3 มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. การบริหารจัดการเพื่อควบคุม
วัชพืชน้ํา 

2.6250 2.6250 2.6250 100  กรม
ชลประทาน  

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลุ่มน้ํา
ปากพนังล่าง 

กําจัดวัชพืชใน
ลําคลอง 

กําจัดวัชพืชกลุ่มคลอง
ระบายน้ําสายหลัก และ
สายสาขา 15 สาย รวม 

226,766 ตัน  

  

  0.4860 0.4860 0.4860 100  กรม
ชลประทาน  

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษา 

นครศรีธรรมราช 

กําจัดวัชพืช ใน
ลําคลอง 

กําจัดวัชพืชกลุ่มคลองส่ง
น้ํารวม 70.31 ไร่ 

  

                กําจัดวัชพืชในคลอง 
8,623 ตัน 

  

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

  1.5890 1.5890 1.5890 100  กรม
ชลประทาน  

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลุ่มน้ํา

ปากพนังบน 

กําจัดวัชพืชใน
ลําคลอง 

กําจัดวัชพืชในเขตพื้นที่ 
2 แห่ง 

  

   1.1 ค่าป้องกนัน้ําเค็ม 3.1500 3.1500 3.1500 100  กรม
ชลประทาน  

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลุ่มน้ํา
ปากพนังล่าง 

ป้องกันน้ําเค็ม
รุกล้ํา 

ซ่อมแซมอาคารอาคาร
ป้องกันการกัดเซาะ, 
ทํานบชั่วคราว และ 
เครื่องกว้าน รวม 8 แห่ง 

  

  1.6400 1.6400 1.6400 100  กรม
ชลประทาน  

โครงการ
ชลประทาน 

นครศรีธรรมราช 

ป้องกันน้ําเค็ม
รุกล้ํา 

ทํานบชั่วคราว รวม 7 
แห่ง 

  

  2.1500 2.1500 2.1500 100  กรม
ชลประทาน  

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลุ่มน้ํา
ปากพนังบน 

ป้องกันน้ําเค็ม
รุกล้ํา 

ซ่อมแซมทํานบชั่วคราว 
รวม 12 แห่ง 

  

  2.7600 2.7600 2.7600 100  กรม
ชลประทาน  

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษา 
นครศรีธรรมราช 

ป้องกันน้ํา เค็ม
รุกล้ํา 

ก่อสร้างทํานบชัว่คราว 
รวม 12 แห่ง 

  

แผนบําบัดและกําจัดมลพิษ                   

1. โครงการจัดสร้างและบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุด 

                  

    1.1 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
พื้นที่เทศบาลตําบลเชียรใหญ่ 

20.0000 - - - - - - - อปท. ยังไม่
พร้อมที่จะ
ดําเนินการ     1.2 เดินระบบบําบัดน้ําเสียพื้นที่

เทศบาลตําบลเชียรใหญ่ 
- - - - - - - - 

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

    1.3 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
พื้นที่ อบต.หูล่อง (บริเวณชุมชนหอย
ราก – ศรีสมบูรณ์) 

21.0360 33.5000 33.5000 100 งบปกติ องค์การจัดการน้าํ
เสีย 

ระบบบําบัด
เฉพาะจุด 1 

ระบบ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
100% อยู่ระหว่างการ
ขอขยายเขตไฟฟ้าของ 
กฟภ. แล้วเสร็จเดือน
สิงหาคม 2558 

  

    1.4 เดินระบบบําบัดน้ําเสียพื้นที่ 
อบต.หูล่อง (บริเวณชุมชนหอยราก – 
ศรีสมบูรณ์) 

1.8000 0.2660     งบปกติ องค์การจัดการน้าํ
เสีย 

 - คุณภาพน้ําทิ้ง
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ปริมาณน้ํา 
18,000 ลบ.

ม./ปี 

อยู่ระหว่างการขอขยาย
เขตไฟฟ้า คาดว่าจะ
สามารถเดินระบบได้ 
ส.ค. 58 

  

    1.5 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
พื้นที่ ทต.ชะอวด (ตลาดล่าง) 

7.0000       งบปกติ องค์การจัดการน้าํ
เสีย 

ระบบบําบัดน้ํา
เสียเฉพาะจุด 1 

ระบบ 

ลงนามสัญญาแลว้ แต่ยัง
ไม่สามารถดําเนินการได้  
อยู่ระหว่างการทํา
ประชาคมเพื่อทําความ
เข้าใจกับชุมชนและสอบ
แนวเขตพื้นที่ก่อสร้างให้
ชัดเจน 

ประชาชน
บางส่วนยัง

ไม่ได้รับทราบ
รายละเอียด

และ
ประโยชน์

ของโครงการ 

    1.6 เดินระบบบําบัดน้ําเสียพื้นที่  
ทต.ชะอวด (ตลาดล่าง) 

0.9200       งบปกติ องค์การจัดการน้าํ
เสีย 

 - คุณภาพน้ําทิ้ง
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ยังไม่ได้ก่อสร้างระบบ   

               - ปริมาณน้ํา 
18,000 ลบ.

ม./ปี 

    

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

    1.7 ค่าเดินระบบบําบัดน้ํา
เสีย ทม.ปากพนัง บริเวณ
โรงเรียนวัดนาควารี 

1.6450 0.7850 0.3338 43 งบปกติ องค์การจัดการน้าํ
เสีย 

 - คุณภาพน้ํา
ทิ้งผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

 - คุณภาพน้ําทิ้งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
99.67% 

น้ําเสียเข้าระบบน้อย ท่อ
รวบรวมยังไม่ต่อเชื่อมเข้ามา

ในระบบฯ 

               - ปริมาณน้ํา 
35,640 ลบ.

ม./ปี 

 - ปริมาณน้ํา 
30,131  ลบ.ม./
10 เดือน 

  

    1.8 ค่าเดินระบบบําบัดน้ํา
เสีย ทม.ปากพนัง บริเวณหลัง
เรือนจํา 

0.7060 0.4800 0.1678 35 งบปกติ องค์การจัดการน้าํ
เสีย 

 - คุณภาพน้ํา
ทิ้งผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

 - คุณภาพน้ําทิ้งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
99.67% 

มีปริมาณน้ําเสียมากกว่าที่
ออกแบบไว้ 

               - ปริมาณน้ํา 
17,640 ลบ.

ม./ปี 

 - ปริมาณน้ํา 
18,207  ลบ.ม./
10 เดือน 

มีงานซ่อมอยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

    1.9 ค่าเดินระบบบําบัดน้ํา
เสีย ทต.หัวไทร บริเวณเลียบ
ถนนสุขาภิบาล 1 

1.4410 1.1600 0.2757 24 งบปกติ องค์การจัดการน้าํ
เสีย 

 - คุณภาพน้ํา
ทิ้งผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

 - คุณภาพน้ําทิ้งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
100% 

  

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

 
ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามแผน
(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

               - ปริมาณน้ํา 
59,040 ลบ.

ม./ปี 

 - ปริมาณน้ํา 52,847  
ลบ.ม./10 เดือน 

งานซ่อมอยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

    1.10 ค่าเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
ทต.หัวไทร บริเวณหลังตลาดสด ถนน
บางแค 

1.0470 0.7710 0.3422 44 งบปกติ องค์การจัดการน้าํ
เสีย 

 - คุณภาพน้ําทิ้ง
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

 - คุณภาพน้ําทิ้งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 100% 

  

               - ปริมาณน้ํา 
47,520 ลบ.

ม./ปี 

 - ปริมาณน้ํา 46,751 
ลบ.ม./10 เดือน 

  

    1.11 ค่าเดินระบบบําบัดน้ําเสีย  
ทต.ชะอวด บริเวณวัดศรีมาประสิทธิ์ 

0.7800 0.6120 0.2831 46 งบปกติ องค์การจัดการน้าํ
เสีย 

 - คุณภาพน้ําทิ้ง
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

 - คุณภาพน้ําทิ้งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
99.67% 

  

               - ปริมาณน้ํา 
47,520  
ลบ.ม./ปี 

 - ปริมาณน้ํา 42,558 
ลบ.ม./10 เดือน 

  



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

 
ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามแผน
(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

2. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําแม่น้ําปากพนัง 

0.0850 0.0810 0.0810 100 งบถ่ายโอน
กรมควบคุม

มลพิษ 

สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 

14 

สํารวจเก็บ
ตัวอย่างน้ํา 

แม่น้ําปากพนัง 
7 สถานี จํานวน 
4 ครั้ง/ปี รวม
จํานวน 28 ครั้ง 

สํารวจเก็บตัวย่างน้ํา 2 
ครั้ง คุณภาพน้ําโดยรวม
จัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
น้ําประเภทที่ 3 คือ 
พอใช้  

ได้รับการ
จัดสรรงบฯ
จากส่วนกลาง
น้อยกว่า
เป้าหมาย แต่
พยายาม
ดําเนินการให้
ได้ตาม
เป้าหมายโดย
อาศัยงบจาก
โครงการอื่น
มาร่วม 

3. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําทะเลชายฝั่งพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง  

- 0.0220 0.0220 100 งบถ่ายโอน
กรมควบคุม

มลพิษ 

สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 

14 

สํารวจเก็บ
ตัวอย่างน้ําทะเล
ชายฝั่งในพื้นที่
ลุ่มน้ําปากพนัง
ใน 2 สถานี 

จํานวน 2 ครั้ง/
ปี รวมจํานวน 4 

ครั้ง 

อยู่ระหว่างรอผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา 

ได้รับ
งบประมาณ
ไม่เพียงพอ 
และอุปกรณ์

ชํารุด
เนื่องจากใช้

มาเป็น
เวลานาน 

4. โครงการจัดการขยะชุมชน   0.2000 0.2000 100 งบปกติ เทศบาล 
เมืองปากพนัง 

  อบรมประชาชนเรื่อง
การคัดแยกขยะ ทําปุ๋ย 

  

 รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 70.8600 52.2770 49.6056 95           
 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก       

มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและจิตสํานึกในการอนุรัก์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม       

1. โครงการการจัดตั้งและให้ความรู้
ด้านทรัพยากรน้ําแก่กลุ่มเครือข่ายใหม่ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ต.นา
หมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.
นครศรีธรรมราช 

- 0.0500 0.0248 100 งบปกติ ส่วนประสานและ
บริหารจัดการลุ่มน้ํา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
(นครศรีธรรมราช) 
สํานักงานทรัพยากร
น้ําภาค 8 สงขลา 
กรมทรัพยากรน้ํา 

ผู้เข้าร่วม 90 
คน 

ฝึกอบรมโดยการ
บรรยายทางวิชาการ 

เพิ่มเติมจาก
แผนบริหาร
จัดการฯ 

2. โครงการฝึกอบรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา (เครือข่ายเดิม) 

                

   2.1 ฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่ม
เครือข่ายเดิม โรงเรียนบ้านเกาะขันธ์
ประชาภิบาล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช 

- 0.0300 0.0300 100 ปกติ ผู้เข้าร่วม 101 
คน 

ฝึกอบรมโดยการ
บรรยายทางวิชาการ
และการปฏิบัติ 

เพิ่มเติมจาก
แผนบริหาร
จัดการฯ 

    2.2 ฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่ม
เครือข่ายเดิม โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช ต.สวนหลวง อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 

- 0.0300 0.0300 100 ปกติ ผู้เข้าร่วม 134 
คน 

ฝึกอบรมโดยการ
บรรยายทางวิชาการ
และการปฏิบัติ 

เพิ่มเติมจาก
แผนบริหาร
จัดการฯ 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

3. โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของภาคประชาชนในการบริหาร
จัดการลุ่มน้ํา หมู่ที่ 2 บ้านลาไม ต.วัง
อ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

- 0.1590 0.1589 100 ปกติ 

 

ผู้เข้าร่วม 40 
คน 

ฝึกปฏิบัติการสร้างฝาย
ชะลอน้ํา  จํานวน  5 
จุด 

เพิ่มเติมจาก
แผนบริหาร
จัดการฯ 

แผนการบริหารจัดการ                   

1. โครงการจัดตั้งเครือข่ายและ
พัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าพรุ
ควนเคร็ง 

1.5260 0.8052  -  - งบปกติ อส. 64 หมู่บ้าน  -   

2. กิจกรรมอํานวยการ ด้านการควบคุม
ไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

6.3190 1.3990     งบปกติ อส. 1 หน่วยงาน     

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

 
ชื่อโครงการ งบประมาณ

ตามแผน
(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

3. กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย และ
กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย ทสม. 

- 0.1906 0.0675 35 กรมส่งเริม
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

ทสจ.
นครศรีธรรมราช 

จัดประชุม
เครือข่าย ทสม. 
2 ครั้ง จัด
กิจกรรมส่งเสริม
การการมีส่วน
ร่วมของทสม.ใน
การเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อม 5 
อําเภอ จัดอบรม 
ทสม.ใหม่ อย่าง
น้อย 70 คน 
จัดทําฐานข้อมูล 
ทสม. คัดเลือก 
ทสม. ดีเด่น 1 
ครั้ง 

จัดกิจกรรมกิจกรรม
ส่งเสริมการการมีส่วน
ร่วมของทสม.ในการเฝ้า
ระวังสิ่งแวดล้อม 5 
อําเภอ คือ อ.ขนอม อ.สิ
ชล อ.ท่าศาลา อ.ชะอวด 
และ อ.จุฬาภรณ์  ได้จัด
ประชุมคณะกรรมากร
เครือข่าย ทสม.ระดับ
จังหวัด 1 ครั้ง อยู่
ระหว่างจัดทําฐานข้อมูล
เครือข่าย ทสม.  

เพิ่มเติมจาก
แผนบริหาร
จัดการฯ 

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสนองต่อการท่องเที่ยว 
กิจกรรม สร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน  

- 0.1591 0.2585 100 งบพัฒนา
จังหวัด 

ทสจ.
นครศรีธรรมราช 

จัดอบรมให้
ความรู้/สาธิต
เกี่ยวกับไฟป่า
และหมอกควัน 
1 ครั้ง จํานวน 

200 คน  มีการ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกัน
ไฟป่าในพื้นที่
ดําเนินการ 

ดําเนินการที่ ต.
การะเกด อ.
เชียรใหญ่ 

ได้ดําเนินการอบรมให้
ความรู้/สาธิตเกี่ยวกับไฟ
ป่าและหมอกควัน 1 
ครั้ง จํานวน 200 ได้มี
การประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกันไฟป่าใน
พื้นที่ดําเนินการ 

เพิ่มเติมจาก
แผนบริหาร
จัดการฯ 

5. โครงการสร้างฝายมีชีวิตเนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมไทย เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 
57 

- 0.0268 0.0268 100 เงินรายได้
ของ อบจ. 

อบจ.
นครศรีธรรมราช 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 130 

คน 

บรรยายทางวิชาการ
และกิจกรรมสร้างฝายมี
ชีวิต 

เพิ่มเติมจาก
แผนบริหาร
จัดการฯ 

6. โครงการฝึกอบรมเยาวชนพี่เลี้ยง
หลักสูตรการจัดการกระบวนค่าย
เยาวชน วันที่ 5-9 เม.ย. 2558 

- 0.2315 0.2315 100 เงินรายได้
ของ อบจ. 

อบจ.
นครศรีธรรมราช 

ผู้เข้าร่วม 43 
คน 

ฝึกอบรมโดยการ
บรรยายทางวิชาการ
และปฏิบัติ 

เพิ่มเติมจาก
แผนบริหาร
จัดการฯ 

7. ฝึกอบรมราษฎร 0.2400       งบปกติ กรมป่าไม้ 3 รุ่น 3 รุ่น   
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ชื่อโครงการ งบประมาณ
ตามแผน

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับจริง 
(ล้านบาท) 

เบิกจริง 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
การเบิก 
จ่ายเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

8. งานอํานวยการและประสานการ
ดําเนินงานโครงการ 

0.1000 0.4500 0.4500 100 งบปกติ กรมป่าไม้ 1 งาน 1 งาน   

9. งานประชาสมัพันธ์ป้องกัน รักษา
และควบคุมไฟป่า 

  1.0000 1.0000 100 งบปกติ กรมป่าไม้ 1 งาน 1 งาน   

10. โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดแม่น้ําปากพนัง 

  0.2000 0.2000 100 งบปกติ เทศบาล 
เมืองปากพนัง 

  ดูแล รักษาความสะอาด
ในแม่น้ําปากพนัง 

  

11. โครงการรณรงค์เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในเขตเมือง 

  0.0300 0.0300 100 งบปกติ เทศบาล 
เมืองปากพนัง 

  จัดกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมในวันที่ 12 
สิงหาคมและวันที่ 5 
ธันวาคม  

  

12. รณรงค์สร้างจิตสํานึกในการปลูก
ป่าชายเลน 

0.0200 0.0500 0.0500 100 งบปกติ อบต.ปากพนังฝั่ง
ตะวันออก 

      

13. ติดตามการดําเนินกิจกรรมภายใต้
แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่ม
น้ําปากพนัง 

0.5000 0.8919 0.8919 100 งบ กปร. กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการ
ดําเนินงานป ี

2558 

 - ร่างรายงานผลการ
ดําเนินงานปี 2558 
 - ร่างแผนบริหาร
จัดการและฟื้นฟูนิเวศ
ลุ่มน้ําปากพนัง ปี 
2560-2564 

  

 รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 8.7050 5.7030 3.4498 60           
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หน้า ๔๔ 

๕. ปัญหาและอุปสรรค 
 ๕.๑ แผนงาน/โครงการ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตามเป้าหมาย 
ของแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ที่กําหนดไว้ บางกิจกรรม
ได้รับงบประมาณที่จํากัด 
 ๕.๒ บางหน่วยงานไม่บรรจุกิจกรรมตามที่กําหนดไว้ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มนํ้าปากพนัง  
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ส่งผลให้การดําเนินกิจกรรมไม่ต่อเน่ือง 
 ๕.๓ การเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการทําความเข้าใจความเป็นมา 
ของโครงการใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนชุดคณะบริหาร ส่งผลให้การดําเนินงานขาดความต่อเน่ือง และหน่วยงานท้องถิ่น 
บางแห่งไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและการขอจัดสรรงบประมาณ ส่งผลให้ขาดความร่วมมือ เช่น ขาดการ
เข้าร่วมประชุม ไม่รายงานผลการดําเนินงาน เป็นต้น 
 ๕.๔ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความร่วมมือ ตลอดจนกฎระเบียบ รวมท้ังการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับปัญหาความเสื่อมโทรมและการถูกทําลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังดําเนินการไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
 ๕.๕ การบูรณาการเป้าหมายและโครงการการดําเนินงานไม่สอดคล้องกัน แต่ละหน่วยงานต่างดําเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน 
 ๕.๖ พ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังประสบภัยทางธรรมชาติ ได้แก่ นํ้าท่วมและดินโคลนถล่มเป็นประจํา ส่งผลให้การ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบ บางกิจกรรมต้องดําเนินการเริ่มต้นใหม่ 
 ๕.๗ การบังคับใช้กฎหมายยังด้อยประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการดําเนินการล่าช้า เช่น การดําเนินการกับผู้บุกรุกป่า 
แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมผู้กระทําความผิดได้ แต่การดําเนินคดีหลายข้ันตอน บทลงโทษและการ
เปรียบเทียบปรับยังไม่สามารถยับย้ังการทําลายป่าได้ เน่ืองจากผู้ฝ่าฝืนยังได้รับประโยชน์มากกว่า นอกจากน้ีการ
พิสูจน์กรรมสิทธ์ิในที่ดินยังใช้เวลาในการดําเนินการนาน 
 
๖. แนวทางการแก้ไข 
 เพ่ือให้การดําเนินงานภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มนํ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง 
ดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ จึงควรปรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือลด/
บรรเทาปัญหาและอุปสรรค ดังน้ี 

๖.๑ หน่วยงานหลักที่ดําเนินกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มนํ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
ฉบับปรับปรุง ต้องบรรจุและขอจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน 
นอกเหนือจากการขอจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

๖.๒ ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานหลักควรปรับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในภาพรวม 
ของหน่วยงานและจัดสรรให้กับกิจกรรมที่สําคัญภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มนํ้าปากพนังฯ ตามความ
เหมาะสมเพ่ือให้การดําเนินงานมีความต่อเน่ือง 
 ๖.๓ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่มต่างๆ สื่อท้องถิ่น กลุ่ม
เครือข่าย กลุ่มเยาวชน และกลุ่มแม่บ้าน ผ่านทางการประชุม งานประเพณีสําคัญของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทราบ
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมอย่างทั่วถึง รวมถึงความเคลื่อนไหวของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และได้
เข้ามามีส่วนร่วมมากย่ิงขึ้น 
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 ๖.๔ เสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่าย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้นําชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงชีพและการประกอบอาชีพ ผลเสียที่เกิดจากการ
ทําลายหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรู้ที่ได้รับเผยแพร่แก่
สมาชิกกลุ่มและบุคคลอ่ืนในพ้ืนที่ 
 ๖.๕ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ 
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันกําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและกําหนด 
แนวทางการดําเนินการร่วมกันได้ และยังสามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทั้งน้ี  
โดยการประสานผ่านช่องทางการประชุมหารือของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดต่างๆ เช่น กําหนดพ้ืนที่ 
เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เป็นต้น 
 ๖.๖ การทําความเข้าใจถึงความสําคัญของปัญหาและเผยแพร่โครงการสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
และประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือให้รับทราบข้อมูล และเกิดการยอมรับในการเข้าร่วมดําเนินโครงการ 
 ๖.๗ ประสานความร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่มีอํานาจหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถ
ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นตัวอย่างการลงโทษผู้ละเมิดกฎหมาย 
 ๖.๘ เสนอให้มีการจัดทําโครงการต้นแบบในลักษณะพ้ืนที่นําร่องเพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมาก
ย่ิงขึ้น 
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ภาคผนวก 
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                               กรมควบคุมมลพิษ 
 
ผลการดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดําเนินการจัดทําโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟู
นิเวศลุ่มนํ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ในการอํานวยการและขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
คณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มนํ้าปากพนัง และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รายละเอียดดังน้ี 

๑. การประชุมคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟู 
ลุ่มน้ําปากพนัง 

 

เพ่ือให้การดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มนํ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับ
ปรับปรุง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และรายงานความก้าวหน้าต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยดําเนินการจัด
ประชุมทั้งสิ้น ๒ ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์อํานวยการและประสานการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางสาวจงจิตร์
นีรนาทเมธีกุล รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุม 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์อํานวยการและประสานการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายรังสรรค์  
ป่ินทอง ผู้อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุม 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

๒. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพื้นท่ีลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

เพ่ือรายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคจากการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟู
นิเวศลุ่มนํ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง สนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีการจัดประชุมจํานวน ๑ คร้ัง เมื่อวันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ช้ัน ๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุพจน์ โต
วิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม 

 
๓. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภายใต้แผนบริหารจัดการ

และฟืน้ฟนูิเวศลุ่มน้าํปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

 

 
ผลการดําเนินงาน  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมชลประทาน ได้ดําเนินการจัดทําโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟู
นิเวศลุ่มนํ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ในการอํานวยการและขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
คณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มนํ้าปากพนัง และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รายละเอียดดังน้ี 

1. ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ คันก้ันนํ้าเค็ม หน้า/ท้าย ทรบ.บ้านแสงวิมาน 
 

               ก่อนดําเนินการ                                  ขณะดําเนินการ                                    หลังดําเนินการ 
 
  2. ซ่อมแซมทํานบช่ัวคราวป้องกันนํ้าเค็มบ้านขนาบนาก 

             ก่อนดําเนินการ                               ขณะดําเนินการ                                     หลังดําเนินการ 
 

                                  กรมชลประทาน 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

3. ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทรบ.บางป้ี 

 
                ก่อนดําเนินการ                                  ขณะดําเนินการ                                      หลังดําเนินการ 

 
  4. คลองกลุ่มคลองชักนํ้า MD4 จํานวน 14 สาย 

                 ก่อนดําเนินการ                                         ขณะดําเนินการ                                  หลังดําเนินการ 
 

  5. คลองกลุ่มคลองชักนํ้า MD5 จํานวน 8 สาย 
 

             ก่อนดําเนินการ                                        ขณะดําเนินการ                                      หลังดําเนินการ 
 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

  6. กําจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบายนํ้าสายหลักและสาขาหน้า ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ จํานวน 2 สาย 

                  ก่อนดําเนินการ                                   ขณะดําเนินการ                                   หลังดําเนินการ 
 
  7. กําจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบายนํ้า MD6 จํานวน 10 สาย 
 

               ก่อนดําเนินการ                                         ขณะดําเนินการ                                หลังดําเนินการ 
 
  8. กําจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบายนํ้า MD2 จํานวน 3 สาย 

               ก่อนดําเนินการ                                 ขณะดําเนินการ                                    หลังดําเนินการ 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

  ๙. งานทํานบป้องกันนํ้าเค็ม ทรย.ตรงเตรียง 

 
          ก่อนดําเนินการ                                    ขณะดําเนินการ                                     หลังดําเนินการ 
 
  ๑๐. งานทํานบป้องกันนํ้าเค็มคลองหัวถนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

             ก่อนดําเนินการ                                    ขณะดําเนินการ                                หลังดําเนินการ 
 

  ๑๑. งานทํานบป้องกันนํ้าเค็มคลองแดน 

            ก่อนดําเนินการ                                   ขณะดําเนินการ                                       หลังดําเนินการ 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

  ๑๒. งานทํานบป้องกันนํ้าเค็มคลองควนป้อม 
 

            ก่อนดําเนินการ                                     ขณะดําเนินการ                                 หลังดําเนินการ 
 
  ๑๓. งานทํานบป้องกันนํ้าเค็มคลองควนยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

               ก่อนดําเนินการ                               ขณะดําเนินการ                                      หลังดําเนินการ 
 

  ๑๔. งานทํานบป้องกันนํ้าเค็มคลองบางน้อย 
 

             ก่อนดําเนินการ                               ขณะดําเนินการ                                   หลังดําเนินการ 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

 

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 
ผลการดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕8 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้ดําเนินการจัดทําโครงการภายใต้แผน
บริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มนํ้าปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง ในการอํานวยการและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูลุ่มนํ้า 
ปากพนัง และคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
รายละเอียดดังน้ี 

๑. งานขุดแพรกเพื่อทําแนวป้องกันรักษาป่าและป้องกันไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ ระยะทาง 
23.5 กม. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

2. งานเพิ่มประสทิธิภาพการป้องกนัการบกุรกุพืน้ทีแ่ละควบคุมไฟปา่เขตหา้มลา่สตัว์ปา่บ่อล้อ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 3. จัดทาํแนวกันไฟ  20 กิโลเมตร หน่วยจัดการตน้น้ําปากพนงั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

 
4. กิจกรรม โครงการเพิ่มประสทิธภิาพลาดตระเวนป้องกันรักษาปา่และควบคุมไฟปา่และงานสงวน

และคุ้มครองสตัว์ปา่ เขตหา้มล่าสตัว์ปา่ทะเลน้อยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. โครงการสร้างแหลง่สาํรองน้ําสถานคีวบคุมไฟป่าพืน้ที่ลุ่มน้าํปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครศรธีรรมราชประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

6. สถานีสถานีควบคุมไฟปา่พื้นทีลุ่่มน้ําปากพนัง อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. กิจกรรมเสวนาเครือข่ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ส่วนปฏิบัติการและ
ควบคุมไฟป่าประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้ําปากพนัง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ฉบบัปรับปรุง 

 

กรมอนามัย 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง กรมอนามัย โดยสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้จัดทําโครงการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า
บริโภค ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังโดยมุ่งเน้น แหล่งนํ้าบริโภคโดยเฉพาะน้ําฝน  นํ้าประปา  และนํ้าบรรจุปิดสนิท ที่
ประชาชนนิยมใช้เป็นแหล่งนํ้าบริโภคในครัวเรือน เพ่ือให้ทราบสถานการณ์คุณภาพนํ้าและการจัดการ ซึ่งนํ้าไปสู่การ
กําหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้มีนํ้าบริโภคปลอดภัยต่อไป  การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า
บริโภค โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าบริโภค ในพ้ืนที่อําเภอเมืองและอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา จํานวนทั้งสิ้น  42 ตัวอย่าง คุณภาพนํ้าบริโภคเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพนํ้าประปา
ด่ืมได้ กรมอนามัย ปี พ.ศ.2553 พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ คุณภาพด้านกายภาพ ร้อยละ 9.5  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านเคมี ร้อยละ 11.9 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านแบคทีเรียสูงถึงร้อยละ 88.1 แยกตามประเภทแหล่งนํ้า 
ดังน้ี   นํ้าฝน จํานวน 32 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดทุกตัวอย่าง โดยพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานด้าน
แบคทีเรีย จํานวน 32 ตัวอย่าง และไม่ผ่านมาตรฐานด้านกายภาพ จํานวน 2 ตัวอย่าง นํ้าประปา จํานวน 7 
ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดทุกตัวอย่าง โดยพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานด้านแบคทีเรีย จํานวน 4 ตัวอย่าง 
และไม่ผ่านมาตรฐานด้านเคมี จํานวน 5 ตัวอย่าง นํ้าบรรจุปิดสนิท จํานวน 3 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 
1 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 2 ตัวอย่าง โดยพบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานด้านแบคทีเรีย จํานวน 1 
ตัวอย่าง และไม่ผ่านมาตรฐานด้านกายภาพ จํานวน 2 ตัวอย่าง และจากการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่พบว่าประชาชนยัง
ขาดความรู้ในการเก็บกักนํ้าบริโภคให้สะอาดปลอดภัยและพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การสุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง 
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2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในครัวเรือนและชุมชน มี
การเสวนาเจ้าหน้าที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้นําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเรื่องปัญหาคุณภาพนําบริโภคในชุมชนและครัวเรือน และให้ความรู้เรื่องการพัฒนา คุณภาพน้ําบริโภค  
การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการเก็บกักนํ้าฝนอย่างถูกต้อง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตะเครียะ อําเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จํานวน 34 คน และคร้ังที่ 2 เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จํานวน 42 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 76 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
 
3. นิเทศติดตามเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา  เพ่ือรับทราบข้อมูลและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานท่ีต่อเน่ือง   
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ครัวเรือนยังขาดความรู้ในการเก็บกักนํ้าบริโภคให้สะอาดปลอดภัยและ

สุขอนามัยที่ถูกต้อง การจัด อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในครัวเรือนและชุมชนทํา
ให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้และเกิดความเข้าใจสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และการนิเทศติดตาม
เครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ทําให้รับทราบข้อมูลสถานการณ์และ
กระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานท่ีต่อเน่ือง 

 
 
 

 
 
 
 
 

นิเทศติดตามเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
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กรมเจ้าท่า 
 
ผลการดําเนินงาน 
 โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ที่ 2 ,3 ,7 และ 8 ตําบลหน้าสตน  อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 486,660,000 บาท ระยะเวลาดําเนินงาน ต้ังแต่ปี 2557 - 2560 ปัจจุบัน
ดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ ๗๐ กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ณ วันที่ 6 กันยายน 2559 และมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 341,385,600 บาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๓ 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตําบลหน้าสตน   
 


