
 1. ชื่อโครงการ  พัฒนาพืน้ที่ลุม่น้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

  

2. สถานที่ดําเนินการ อําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอชะอวด 
อําเภอร่อนพิบูลย์ อําเภอจุฬาภรณ์ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
อําเภอพระพรหม อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอําเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อําเภอควนขนุน และอําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา  

  
3. พระราชดําริ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดําริ

เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําปากพนัง เพ่ือ
ช่วยเหลือราษฎรหลายคร้ัง ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2531 
หลังจากเกิดนํ้าท่วมใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายน คร้ังต่อมาเมื่อวันที่ 9 
และ 11 ตุลาคม 2535 ณ สถานีสูบนํ้าบ้านโคกกูแว ตําบลพร่อน 
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และสถานีสูบนํ้าบ้านตอหลัง 
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้
พระราชทานพระราชดําริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้าง
ป ร ะ ตู ร ะบ า ยน้ํ า ป า กพ นั ง  ที่ อํ า เ ภ อป ากพ นั ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช เพ่ือป้องกันนํ้าเค็มรุกล้ําและเก็บกักนํ้าจืด พร้อม
กับการก่อสร้างระบบคลองระบายนํ้าเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ําท่วม 
และระบบกระจายน้ําเพ่ือการเพาะปลูกในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง 
และครั้งสําคัญที่สุด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536 ได้พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เข้าเฝ้าฯ ณ พระตําหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ ได้พระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติมว่า “...ทํา
ประตูนํ้าที่ปากแม่นํ้าห่างจากอําเภอปากพนังประมาณ 3 กิโลเมตร 
ก็พิจารณาว่าจะแก้ปัญหาทั้งหมดซึ่งหมายความว่าเป็นกุญแจสําคัญ
ของโครงการฯ จะแก้ไขปัญหาต้ังแต่นํ้าแล้ง นํ้าท่วม นํ้าเค็ม และ
สามารถที่จะให้ประชาชนมีนํ้าบริโภค และน้ําทําการเกษตร... 
แม้ว่าประตูนํ้าอันเดียวน้ีจะไม่แก้ไขปัญหาทั้งหมด ซึ่งจะต้องสร้าง
หรือทําโครงการต่อเน่ือง หากแต่ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการแก้ไข
ปัญหาทั้งหมด จากอันน้ีจะทําอะไรๆ ได้ทุกอย่าง และแยกออกมา
เป็นโครงการฯ  
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  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อําเภอปรานบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พระราชทานพระราชดําริ ความสรุปว่า ให้
พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับนํ้า เพ่ือควบคุมระดับนํ้าในพรุควน
เคร็งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดไฟไหม้พรุ  

  ต่อมา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดําริเมื่อคราวท่ี
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังเก่ียวกับการส่งเสริมการทําเกษตร สรุป
ความได้ว่า  
  ควรพิจารณาพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ส่งเสริม
การทํานาในลักษณะบูรณาการให้ครบวงจร ทั้งในเร่ืองพันธ์ุข้าว 
ลานตากข้าว ยุ้งฉาง โรงสี และการตลาด 
  - เรื่องยุ้งฉางสําหรับเก็บข้าว ควรมีรูปแบบที่มี
ราคาถูกแบบยุ้งฉางในท้องถิ่นและควรทําเป็นรูปแบบรายการ
สินค้า (Catalogue) เพ่ือให้มีหลายๆ รูปแบบหลากหลายราคา
และเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น 
  - ในการบริหารจัดการโรงสีข้ าว  ที่จั งหวัด
นครศรีธรรมราชจะสนับสนุนให้แก่ท้องถ่ินน้ัน ควรให้ผู้จัดการ
โรงสีได้เรียนรู้จากของจริงเพ่ือที่จะได้มีความรู้ในการบริหารจัดการ
ทุกข้ันตอนการผลิต และเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจทําเป็น
ตําราเพ่ือจะได้รู้ว่าจะต้องบริหารงานแบบใด สามารถเป็นตัวอย่าง
ให้บุคคลอ่ืนมาดูงานได้และควรมีรางวัลให้แก่ผู้ทําให้งานประสบ
ความสําเร็จ 
  ในพ้ืนที่ว่างเปล่าอ่ืน ที่ไม่ได้ส่งเสริมการทํานา ควร
พิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
  - เจรจากับองค์การบริหารส่วนตําบล จัดรูปที่ดิน
ให้เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเกษตร 
  - สร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โดยไม่ทําให้เกิดของเสียต่อชุมชน 
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  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ขณะเสด็จฯ ทอดพระเนตร

สถานที่ที่จะดําเนินการศึกษาทดลองการปลูกไม้เสม็ดและใช้
ประโยชน์แบบครบวงจร ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้มีพระราชดําริ 
  ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดสร้างคลองส่งนํ้าให้กับ
พ้ืนที่การเกษตรของราษฎรตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง 
  ให้พิจารณาแนะนําส่งเสริมให้ราษฎรในเขตพ้ืนที่
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริปลูก
ข้าวให้มากข้ึน เน่ืองจากมีนํ้าจืดมากขึ้นแล้ว 
          และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ขณะเสด็จฯ ทรงเย่ียม
ราษฎรตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
มีพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง 
สรุปได้ว่า 

• จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญ 
แต่ปัจจุบันไม่เพียงพอ คนลุ่มน้ําปากพนังต้องซื้อข้าวบริโภค ควร
เร่งส่งเสริมการทํานาให้มากขึ้น เพ่ิมโรงสีข้าวให้เพียงพอและ
ส่งเสริมการตลาด 

• ให้ส่วนราชการต่าง ๆ บูรณาการเพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรมีส่วนร่วมในโครงการน้ีให้มากข้ึน 

• ควรแนะนําและจัดการกับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร 
โดยอาจจะจัดหาตลาดรองรับหรือต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชน 

• การผลิตสินค้าชุมชนจําหน่าย ควรมีเคร่ืองหมายที่
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ขณะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ปากพนังฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านยางยวน หมู่ที่ 5 
ตําบลดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปร้ียวตามทฤษฎีแกล้งดิน บ้านควนโถ๊ะ 
หมู่ที่ 10 ตําบลแหลม อําเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุป
ความได้ว่า 

• ควร ติดตามการ ดํา เ นินงานของก ลุ่มแม่ บ้ าน
เกษตรกรบ้านขอนหาด ตําบลขอนหาด อําเภอชะ
อวด  ซึ่ งแปรรูปพริกผลิตเป็นเค ร่ืองแกงอย่าง
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะกระบวนการผลิต 
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• เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี ควรมีให้แก่เกษตรกรอย่าง
พอเพียง ส่วนใหญ่หน่วยงานจะเก็บสํารองไว้มาก 
พอจะนําไปให้เกษตรกร เมล็ดพันธ์ุข้าวจะมีคุณภาพ
การงอกที่ตํ่า 

• ให้กรมชลประทานพิจารณาดําเนินการก่อสร้าง
สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าจากคลองชะอวด – แพรก
เมืองลงคลองธรรมชาติในบริเวณโครงการ ทดแทน
เคร่ืองสูบนํ้าช่ัวคราวที่ติดต้ังอยู่เดิม เพ่ือสนับสนุน
พ้ืนที่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดิน
เปร้ียวตามทฤษฎีแกล้งดิน บ้านควนโถ๊ะ   

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเก็บกักนํ้าจืดไว้ใช้ในลํานํ้าปากพนังและลํานํ้าสาขา รวมทั้ง

ป้องกันการรุกล้ําของนํ้าเค็มเข้าไปในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจากการดําเนินการ

โครงการด้านต่าง ๆ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน 

3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของมาตรการแก้ไข
ผลกระทบและนําไปสู่การปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
และวางแผนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

4. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของ
ราษฎร 

5. เพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพและผลผลิตการเกษตรอย่างครบ
วงจร 

6. เพ่ือกําจัดวัชพืชผักตบชวาให้อยู่ในวงจํากัดที่สามารถควบคุม
ปริมาณได้ 

7. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าในคลองธรรมชาติสายต่าง ๆ 
8. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบย่ังยืนสู่

เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง 
9. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยราชการ

และประชาชน รวมท้ัง เป็นสื่อกลางประสานข้อคิดเห็น ทัศนคติ 
ท่าทีของประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ 

  
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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6. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี 
8.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

  
6. ระยะเวลาดําเนนิการ 1 ปี (ปีงบประมาณ 2555) 
  
7. งบประมาณที่ขอรบัการสนับสนุน  
    (ในปีงบประมาณ 2555)  

เป็นเงนิ  69,646,782  บาท 
   

  
8. งบประมาณที่ควรให้การสนับสนนุ 
    (ในปีงบประมาณ 2555) 

ในวงเงินไม่เกิน 31,663,308   บาท 
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9. รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณท่ีดําเนินการ 
 

 
แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

อํานวยการ และประสานการพัฒนา 
ก. กิจกรรมในส่วนของศูนย์อํานวยการและ
ประสานการพฒันาพื้นทีลุ่่มน้ําปากพนังฯ 

23,534,968 
18,782,968 

16,631,798 
13,979,798 

 

 
กรมชลประทาน

ดําเนินการ 
1. กิจกรรมศูนย์อํานวยการฯ 11,656,738 8,867,668  
    1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,406,450 117,380 เสนอขอเพียง

2,406,450 บาท 
          1.1.1 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,804,000 -  
        1) รถบรรทุกแบบดับเบ้ิลแค็บ 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 
1 คัน 

896,000 -  
 

   2) รถบรรทุกกระบะเหล็ก 
ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จํานวน 1 คัน 

908,000 
 

-  

  1.1.2 สํานักเลขานุการกรม
(ประชาสัมพันธ์) 

78,106 -  

   1) กล้องดิจิตอลย่ีห้อฟูจิ รุ่น F 
550EXR จํานวน 1 ตัว 

28,106 
 

- 
 

 

   2) กล้องถ่ายภาพวีดีโอ ระบบ 
FULL HD บันทึกลงฮาร์ดดิสก์ 120 GB 
จํานวน 1 ตัว 

50,000 
 

- 
 

 

  1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ศูนย์บริการร่วม) 

383,200 
 

107,600  

   1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิด 
Notebook ประมวลผลท่ัวไป จํานวน 2 เครื่อง 

53,600 
 

-  

   2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประมวลผลทั่วไป จํานวน 2 เครื่อง 

67,600 
 

67,600  

   3) เคร่ืองฉายภาพ DLP 
Projector ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
จํานวน 2 เคร่ือง 

140,000 
 

-  

   4) จอภาพคอมพิวเตอร์ แบบ 
LCD สี ขนาด 40 น้ิว จํานวน 2 จอ 

48,000 
 

-  

   5) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ส ีขนาด 
A 4 จํานวน 2 เคร่ือง 

56,000 
 

28,000 ลดเหลือ 1 เครื่อง 
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

   6) เคร่ืองควบคุมและสํารอง
ไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA จํานวน 3 เคร่ือง 

18,000 
 

12,000 ลดเหลือ 2 เครื่อง 

    1.1.4 ครุภัณฑ์สํานักงาน 141,780 9,780  
   1) เคร่ืองโทรศัพท์ จํานวน 13 
เคร่ือง 

9,780 9,780  

   2) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี 
ขนาด 20 ที่น่ัง จํานวน 1 ชุด 

82,000 
 

- 
 

 

   3) เก้าอ้ีอเนกประสงค์ จํานวน 
100 ตัว 

50,000 -  

 1.2 กิจกรรมอํานวยการ 2,771,650 2,271,650  
    1.2.1 ค่าตอบแทน 288,000 288,000  
   1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 
จํานวน 6 คน : วันละ 200 บาท จํานวน 120 
วัน และวันละ 400 บาท จํานวน 60 วัน 

288,000 
 

288,000 
 

 

  1.2.2 ค่าใช้สอย 1,141,000 1,141,000  
   1) ค่าจัดการประชุมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

726,000 726,000  

   2) ค่าดูแลบํารงุรักษาครุภัณฑ์
สํานักงาน 

130,000 130,000  

   3) ค่าซ่อมครุภัณฑ์เคร่ือง
โสตทัศนูปกรณ์ 

40,000 40,000  

   4) ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

95,000 95,000  

   5) ค่าซ่อมระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ 

150,000 150,000  

  1.2.3 ค่าวัสดุ 1,342,650 842,650  
   1) ค่าวัสดุสํานักงาน 62,100 62,100  
   2) ค่าวัสดุสื่อประชาสัมพันธ์      876,950 376,950 ปรับลดเอกสารเผยแพร่ 

   3) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ 220,000 220,000  
   4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 183,600 183,600  
 1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว 3,278,638 3,278,638 รวมท้ังส้ิน 44 อัตรา 

  1.3.1 งานบริหารส่วนกลางศูนย์
อํานวยการฯ 

2,142,074 2,142,074  
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

   1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์  5 
อัตรา 

437,140 437,140  

   2) นักจัดการงานทั่วไป 5 อัตรา 437,140 437,140  
   3) เจ้าพนักงานเกษตร 2 อัตรา 146,740 146,740  
   4) พนักงานขบัรถยนต์ 4 อัตรา 234,960 234,960  
   5) นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา 73,370 73,370  
   6) ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 1 อัตรา 61,314 61,314  
   7) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา 146,740 146,740  
   8) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 73,370 73,370  
   9) เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา 122,628 122,628  
   10) คนงาน 8 อัตรา 408,672 408,672  
  1.3.2 ค่าใช้จ่ายเพ่ือดําเนินการ
ส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : 
นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา 

174,856 
 

174,856 
 

 

  1.3.3 ค่าใช้จ่ายเพ่ือดําเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม : นักวิชาการ
เกษตร 1 อัตรา 

87,428 
 

87,428 
 

 

  1.3.4 ค่าใช้จ่ายเพ่ือดําเนินการ
ศูนย์บริการร่วมฯ : นักจัดการงานทั่วไป 10 
อัตรา 

874,280 
 

874,280 
 

 

 1.4 ค่าประชาสัมพันธ์และจดันิทรรศการ
นํ้าพระทัยรินหลั่ง ลุ่มนํ้าปากพนังร่มเย็น 

1,692,000 
 

1,692,000 
 

 

  1.4.1 ค่าประชาสัมพันธ์ 722,000 722,000  
   1) ค่าผลิตสื่อต่าง ๆ 450,000 450,000  
   2) ค่าจัดนิทรรศการ 232,000 232,000  
   3) ค่าซ่อมอุปกรณ์ แสง ส ีเสียง
ภายในห้องนิทรรศการ 

40,000 40,000  

  1.4.2 ค่าจัดนิทรรศการงานนํ้าพระทัย
รินหลั่ง ลุ่มนํ้าปากพนังร่มเย็น 

970,000 
 

970,000 
 

 

   1) ค่าจัดงานนิทรรศการและ
การแสดง จํานวน 3 วัน 3 คนื 

840,000 840,000  

   2) ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 130,000 130,000  
 1.5 กิจกรรมสบูนํ้าเพ่ือช่วยเหลือป้องกัน
และแก้ไขไฟไหม้พรุควนเคร็ง 
 

1,508,000 
 

1,508,000 
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

2.โครงการจัดทํากลไกการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เก่ียวข้องในการประสานงานส่งเสริมอาชีพ 
รายได้ในพื้นทีลุ่่มน้ําปากพนงั 

5,971,450 
 

3,957,350  

 2.1 บุคลากร – ค่าจ้างช่ัวคราวในส่วน
กิจกรรมของมลูนิธิทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชีย 

633,600 
 

633,600 
 

 

  2.1.1 นักวิจัยระดับปริญญาโท 
จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 9,700 บาท จํานวน 
12 เดือน 

349,200 
 

349,200 
 

 

  2.1.2 นักพัฒนาชุมชนระดับปริญญาตรี 
จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 7,900 บาท จํานวน 
12 เดือน 

284,400 
 

284,400 
 

 

 2.2 ค่าตอบแทน ใช้สอย 4,973,600 2,959,500  
  2.2.1 กิจกรรมพ้ืนที่ต้นแบบการ
บริหารจัดการนํ้าและวัชพืชน้ํา ตําบลการะเกด 

874,520 
 

332,480  

   1) จัดทําข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการนํ้าระดับตําบล 

306,540 
 

-  

   2) พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เกษตรกรด้านการบริหารจัดการระบบองค์กร
ธุรกิจชุมชน 

235,500 
 

-  

   3) ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้
ประโยชน์วัชพืชนํ้า 

332,480 
 

332,480 
 

 

  2.2.2 กิจกรรมพ้ืนที่ต้นแบบชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว 

1,275,260 
 

676,100  

   1) เสริมสร้างขีดความสามารถ
การบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรโดยชุมชน 

70,200 
 

-  

   2) จัดทําข้อมูลด้านศักยภาพ
เชิงพ้ืนที่และสังคมเขตพ้ืนที่โครงการ
ชลประทานประปาน้ําดิบ 

198,360 
 

-  

   3) สร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรโดยชุมชน 

330,600 
 

-  

   4) ส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้
ชุมชนเศรษฐกจิพอเพียง 

676,100 
 

676,100 
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

  2.2.3 กิจกรรมพ้ืนที่ขยายผลการใช้
ประโยชน์วัชพืช ชุมชนรายรอบศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านเนินธัมมัง 

769,480 
 

769,480 
 

 

   1) เก็บข้อมลูด้านศักยภาพ
ชุมชน 

198,360 198,360  

   2) ประยุกต์ใช้เส้นใยผักตบชวา
ในการผลิตผ้าทอมือ 

306,640 
 

306,640 
 

 

   3) ส่งเสริมการตลาดกลุ่มชุมชน 198,360 198,360  
   4) ประเมินผลการดําเนินงาน 66,120 66,120  
    2.2.4 กิจกรรมพ้ืนที่ขยายผลการ
บริหารจัดการนํ้าคลองสุขุม 

1,005,260 
 

249,360  

   1) จัดทําข้อมูลกลุ่มผูใ้ช้นํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

198,360 -  

   2) สร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรโดยชุมชน 

198,360 -  

   3) พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการดูแลคลองสขุุมโดยเครือข่ายชุมชน 

132,240 
 

-  

   4) สร้างเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนเพ่ือเฝ้าระวังคลองสุขุม 

226,940 
 

-  

   5) การใช้ประโยชน์ต่อเน่ืองจาก
วัชพืชน้ําโดยชุมชน 

249,360 
 

249,360 
 

 

  2.2.5 กิจกรรมพ้ืนที่ขยายผลการดูแล
ลําคลอง บริเวณประตูระบายนํ้าอุทกวิภาช 
ประสิทธิ 

663,080 
 

663,080  

   1) พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการดูแลและฟ้ืนฟูแม่นํ้าปากพนัง
บริเวณประตูอุทกวิภาชประสิทธิ 

330,600 
 

330,600  

        2) การใช้ประโยชน์ต่อเน่ืองจาก
วัชพืชน้ําโดยชุมชน 

332,480 
 

332,480 
 

 

  2.2.6 ค่าบํารุงรักษา sever 80,000 80,000  
  2.2.7 ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับ
รถยนต์ส่วนตัวในงานราชการ 

144,000 
 

72,000  

  2.2.8 ค่าสาธารณูปโภค 72,000 72,000  
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

  2.2.9 ค่าตอบแทนล่วงเวลา จํานวน  
3 คน : วันละ 200 บาท จํานวน 90 วัน และ
วันละ 400 บาท จํานวน 30 วัน 

90,000 
 

45,000 
 

 

 2.3 ค่าวัสดุ 364,250 364,250  
  2.3.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 66,050 66,050  
    2.3.2 ค่าวัสดุเกษตรภัณฑ์ 100,000 100,000  
    2.3.3 ค่าวัสดุสือ่ประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000  
  2.3.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 68,200 68,200  
  2.3.5 ค่าวัสดุสาํนักงาน 
 

30,000 30,000  

3.โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตขา้ว
บ้านเนนิธัมมังตามแนวพระราชดําร ิ

716,980 
 

716,980 
 

 

 3.1 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี 145,500 145,500  
  3.1.1 ประชุมช้ีแจงรายละเอียด
โครงการ 

3,000 3,000  

  3.1.2 จัดหาเมล็ดพันธ์ุในการส่งเสริม
การผลิตเมล็ดข้าวพันธ์ุดีในพ้ืนที่ 300 ไร่ 
จํานวน 6,000 กิโลกรัม 

132,000 
 

132,000 
 

 

  3.1.3 ฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกร จํานวน 
30 คน 

10,500 
 

10,500 
 

 

 3.2 กิจกรรมเรยีนรู้การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว
ปลอดสารพิษ 

329,680 
 

329,680 
 

 

  3.2.1 ประชุมช้ีแจงกิจกรรมการจัดทํา
แปลงเรียนรู ้จํานวน 10 คน 

1,000 
 

1,000 
 

 

    3.2.2 จัดทําแปลงเรียนรู้การเพ่ิม   
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว จํานวน 20 ไร ่

314,680 
 

314,680 
 

 

  3.2.3 จัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร 
จํานวน 4 ครั้ง 

14,000 14,000  

 3.3 สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบํารุง
ดิน จํานวน 300 ไร่ 

195,000 195,000  

 3.4 ส่งเสริมการใช้สารอินทรย์ีทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร จํานวน 1 จุด 

16,800 
 

16,800 
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

 3.5 อํานวยการและติดตามงาน 30,000 30,000  
  3.5.1 เบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จํานวน 5 
คนๆ ละ 240 บาท จํานวน 15 วัน 

18,000 
 

18,000 
 

 

  3.5.2 ยานพาหนะ (นํ้ามันเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น) 

6,000 
 

6,000 
 

 

  3.5.3 วัสดุสํานักงาน และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
 

6,000 6,000  

4.โครงการฟืน้ฟูและพัฒนาพื้นที ่
บ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตําบลคลองน้อย  
อําเภอปากพนัง 

437,800 
 

437,800 
 

 

 4.1 ฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่สวนไม้ผล/สวนส้ม
ร้าง 

343,000 343,000  

  4.1.1 ปรับเกลีย่พ้ืนที่และขุดยกร่อง
ใหม่จํานวน 20 ไร่ 

340,000 
 

340,000 
 

 

  4.1.2 สํารวจ ออกแบบ จํานวน 20 ไร ่ 3,000 3,000  
 4.2 ส่งเสริมการใช้สารอินทรย์ีทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร 

64,800 
 

64,800 
 

 

  4.2.1 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ 16,800 16,800  
  4.2.2 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์   
จํานวน 6 ตัน 

48,000 
 

48,000 
 

 

 4.3 อํานวยการ และติดตามผล 30,000 30,000  
  4.3.1 เบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จํานวน 5 
คนๆ ละ 15 วันๆ ละ 240 บาท 

18,000 
 

18,000 
 

 

  4.3.2 ค่ายานพาหนะ 7,500 7,500  
  4.3.3 ค่าวัสดุสาํนักงาน/วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
 

4,500 4,500  

ข.กิจกรรมในส่วนของหน่วยงานอ่ืน 4,752,000 2,652,000  
5. ส่งเสริมการประมงในพื้นที่ลุ่มน้าํ 1,700,000 400,000 กรมประมง

ดําเนินการ 
 5.1 ผลิตสัตว์นํ้าปล่อยแหล่งนํ้าธรรมชาติ 800,000 400,000  
  5.1.1 ผลิตพันธ์ุกุ้งก้ามกราม จํานวน 
5,000,000 ตัว 

400,000 
 

- 
 

 



 - 13 -

 
แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

  5.2.1 ผลิตพันธ์ุปลาน้ําจืด (ตะเพียน
ขาว ย่ีสก และปลาบ้า) จํานวน 5,000,000 ตัว 

400,000 
 

400,000 
 

 

 5.2 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่ดิน
เปร้ียวบ้านเนินธัมมัง จํานวน 30 คน 

500,000 
 

-  

  5.2.1 เลี้ยงปลาสลิด/ปลาช่อนใน 
บ่อดิน   

350,000 -  

  5.2.2 ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์นํ้า 150,000 -  
 5.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการผลผลิตปลา
ดุกแบบครบวงจร จํานวน 50 ราย 
 

400,000 
 

-  

6.ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ   2,052,000 1,252,000 กรมประชาสัมพันธ์
ดําเนินการ 

 6.1 ผลิตสารคดีสั้น(โทรทัศน์)ความยาว3– 
5 นาทีพร้อมออกอากาศ จํานวน 10 ตอน 

300,000 
 

300,000 
 

 

 6.2 ผลิตสปอตโทรทัศน์ จํานวน 2 สปอต
พร้อมออกอากาศ จํานวน 40 ครั้ง  

100,000 
 

100,000 
 

 

 6.3 จัดเวทีประชาคมพร้อมบันทึกเทป
โทรทัศน์ออกอากาศ จํานวน 10 ครั้ง 

200,000 
 

200,000 
 

 

 6.4 ผลิตข่าววิทยุและโทรทัศน์ จํานวน  
12 ข่าว 

24,000 24,000  

 6.5 ผลิตรายการวิทยุจํานวน 2 สถานี 
พร้อมออกอากาศ จํานวน 24 ครั้ง 

60,000 
 

60,000 
 

 

 6.6 ผลิตสปอตประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
จํานวน 4 สปอต พร้อมเผยแพร่ จํานวน  
480 ครั้ง 

28,000 
 

28,000 
 

 

 6.7 สื่อมวลชนสัญจร จํานวน 2 คร้ัง 
จํานวนคน 80 คน 

200,000 
 

200,000 
 

 

 6.8 จัดประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ 
หัวข้อ“ปากพนังในวันน้ีกับชีวิตที่เปลี่ยนไป” 

200,000 
 

200,000 
 

 

 6.9 จัดประกวดกลอนสดระดับเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป “ หัวข้อปากพนังในวันน้ี
กับชีวิตที่เปลี่ยนไป ” 

100,000 
 

100,000 
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

 6.10 งานแสดงแสงสีเสียง (นิทรรศการนํ้า
พระทัยรินหลั่งลุ่มนํ้าปากพนังร่มเย็น ครั้งที่ 3 ) 
“ ย้อนตํานานเมืองปากพนัง ” 

800,000 
 

-  

 6.11 บริหารโครงการประชาสัมพันธ์ 
 

40,000 40,000  

7.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันา 1,000,000 1,000,000 มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์
ดําเนินการ 

 7.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่สม้โอและบรรจุภัณฑ์
เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้า 

200,000 
 

200,000 
 

 

 7.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทอฟฟ่ีส้มโอเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้ 

200,000 
 

200,000 
 

 

 7.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยาย
เช้ือราไตรโคเดอร์มาสายพันธ์ุที่มีประสิทธิภาพ
สูงเพ่ือใช้ควบคุมโรคพืช 

200,000 
 

200,000 
 

 

 7.4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการสวนส้มโอ 

200,000 
 

200,000 
 

 

 7.5 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากรําข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้ 
 

200,000 
 

200,000 
 

 

อนุรักษ์ ฟื้นฟปู่าต้นน้ําและป่าพร ุ 34,610,940 9,882,860  
1. แผนงานอนุรักษ์ฯ ในส่วนของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 

30,443,540 8,472,860 กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 

ดําเนินการ 
 1.1 ศึกษาทดลองปลูกป่าจากเพ่ือฟ้ืนฟู
นิเวศลุ่มนํ้าปากพนัง จํานวน 100 ไร่ 

1,304,960 
 

1,304,960  

 1.2 ปลกูฟ้ืนฟูป่าพรุ จํานวน 200 ไร่ 1,078,680 -  
 1.3 โครงการขอคืนป่าชุ่มนํ้าทะเลน้อย
ถวายแม่ของแผ่นดิน (ปลูกกระจูด) จํานวน   
1,000 ไร่ 

6,000,000 
 

-  

 1.4 จัดทําฝายต้นนํ้าพ้ืนที่อําเภอลานสกา 
และร่อนพิบูลย์ จํานวน 343 แห่ง 

2,980,000 
 

1,525,000  

  1.4.1 แบบถาวร จํานวน 9 แห่ง 
          1.4.2 แบบกึ่งถาวร จํานวน 43 แห่ง 
          1.4.3 แบบผสม จํานวน 291 แห่ง 

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

450,000 
1,075,000 

- 
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

 1.5 เพาะชํากล้าไม้พ้ืนเมือง จํานวน 
100,000 กล้า 

279,000 
 

-  

 1.6 แผนปฏิบัติการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า
พรุควนเคร็งอย่างย่ังยืน 

3,730,000 
 

-  

  1.6.1 โครงการขุดลอกคลองในป่าพรุ
ควนเคร็ง ความยาว 20 กม. 

3,230,000 
 

-  

  1.6.2 โครงการจัดทําฝายชะลอนํ้า
แบบผสมผสานในพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็ง (เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย) จํานวน 100 แห่ง 

500,000 
 

-  

 1.7 โครงการจัดทําแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บ่อล้อโดยก่อคันดินเพ่ือรักษาระดับนํ้า ความ
ยาว 20.95 กม. 

5,321,300 
 

5,321,300  

 1.8 แผนปฏิบัติการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า
ต้นนํ้าลําธาร ตําบลหินตก อําเภอร่อนพิบูลย์  

2,088,000 
 

-  

  1.8.1 จัดทําฝายต้นนํ้าลําธารแบบ
ผสมผสาน จํานวน 200 แห่ง 

1,000,000 
 

-  

  1.8.2 โครงการปลูกหวาย จาํนวน 
200 ไร่ 

700,000 -  

  1.8.3 โครงการปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
ต้นนํ้า จํานวน 400 ไร่ 

388,000 
 

-  

 1.9 จัดทําฝายชะลอการไหลระบายของนํ้า
แบบผสมผสานในเขตห้ามลา่สัตว์ป่าบ่อล้อ 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 400 แห่ง 

2,000,000 
 

-  

 1.10 แนวทางการแก้ปัญหาพ้ืนที่ป่าพรุ
ควนเคร็งอย่างย่ังยืน 

4,290,000 
 

-  

  1.10.1 โครงการเพาะชําพันธ์ุกล้าไม้
ป่าพรุด้ังเดิม จํานวน 1,000,000 กล้า 

2,790,000 -  

  1.10.2 โครงการปลูกป่าใช้สอยโดยใช้
พันธ์ุไม้ป่าพรุด้ังเดิมในพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็ง 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จํานวน 300 ไร่ 

1,500,000 
 

-  

 1.11 โครงการสร้างแหล่งสํารองนํ้าเพ่ือใช้
ในการควบคุมไฟป่า จํานวน 30 จุด 

100,000 
 

-  

 1.12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันการบุกรุก และการป้องกันควบคุม 
ไฟป่า 

450,000 
 

-  
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

 1.13 โครงการส่งเสริมและสร้างจิตสํานึก
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าพรุ 

321,600 
 

321,600  

 1.14 โครงการก่อสร้างหอตรวจหาไฟป่า 
จํานวน 1 แห่ง 

500,000 
 

-  

2. แผนงานอนุรักษ์ฯ ในส่วนของกรมปา่ไม้ 4,167,400 1,410,000 กรมป่าไม้ 
ดําเนินการ 

 2.1 โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศ
ป่าพรุ พ้ืนที่ที่ 1  

1,170,000 
 

570,000 
 

 

  2.1.1 ประสานงานควบคุมไฟป่า 310,000 310,000  
   1) จัดต้ังหน่วยประสานงาน
ควบคุมไฟป่า 

200,000 200,000  

   2) ฝึกอบรมราษฎรหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 1 รุ่น 50 คน 

60,000 
 

60,000 
 

 

   3) จัดต้ังองค์กรอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าประจําหมู่บ้าน จํานวน 5 แห่ง 

50,000 
 

50,000 
 

 

    2.1.2 บริหารจัดการโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม 

160,000 160,000  

   1) จัดเวทีเสวนาการจัดการป่า
ไม้และการสร้างเครือข่าย จํานวน 10 หมู่บ้าน 

60,000 
 

60,000 
 

 

   2) จัดต้ังหมู่บ้านชุมชน 
คนรักษ์ป่า จํานวน 10 หมู่บ้าน 

100,000 
 

100,000 
 

 

  2.1.3 จัดทําแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
จํานวน 20 กม. 

600,000 
 

- 
 

 

  2.1.4 อํานวยการและประสานงาน 100,000 100,000  
   1) จัดทําเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000  

   2) เบ้ียเลี้ยงเจา้หน้าที่ในการ
ติดต่อประสานงาน 

80,000 80,000  

 2.2 โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศ
ป่าพรุ พ้ืนที่ที่ 2 

2,997,400 840,000  

    2.2.1 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการ
ควบคุมไฟป่าแบบบูรณาการ จํานวน 4 ป่า 

1,386,000 
 

540,000  

   1) เพ่ิมประสทิธิภาพการข่าว
และการตรวจเฝ้าระวังพ้ืนที่ล่อแหลม 

846,000 
 

-  
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

   2) ประสานความร่วมมือกับ
ราษฎรในท้องถิ่นเพ่ือการบริหารจัดการป่าพรุ 

540,000 540,000  

  2.2.2 ปลูกฟ้ืนฟูป่าพรุที่ได้ดําเนินการ
ตามมาตราที่ 25 แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
จํานวน 147 ไร่ 

911,400 
 

-  

  2.2.3 สํารวจวางแผนจัดทําแนวกันไฟ
ในพ้ืนที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า ระยะทาง 
80 กม. 

400,000 
 

-  

  2.2.4 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (ขยายผล
ปลาดุกลําพันคืนถิ่น) จํานวน 10 ราย 

150,000 
 

150,000  

  2.2.5 อํานวยการและประสานงาน 
 

150,000 150,000  

พัฒนาอาชพีเกษตรตามแนวพระราชดําร ิ 11,500,874 5,148,650  
1.โครงการบูรณาการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร
บ้านแสงวิมาน 

114,780 
 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์
ดําเนินการ 

 1.1 จัดต้ังกลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมาน 
จํานวน 90 คน 

43,580 
 

-  

 1.2 ศึกษาดูงาน จํานวน 30 คน 71,200 -  
2.โครงการพฒันาการผลิตข้าวในพืน้ที่ลุม่น้ํา
ปากพนงั 

2,684,400 
 

1,454,400 
 

กรมการข้าว  
ดําเนินการ 

 2.1 ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุดีพ้ืนที่  
1,000 ไร่ (จัดหาเมล็ดพันธ์ุข้าวจํานวน  
20,000 กก.) 

440,000 
 

440,000 
 

 

 2.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลติข้าวและ
พัฒนาชาวนา จํานวน 40 คน 

141,600 
 

141,600 
 

 

  2.2.1 สัมมนาชาวนาช้ันนํา 13,600 13,600  
  2.2.2 นําชาวนาช้ันนําศึกษาดูงาน 128,000 128,000  
 2.3 สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน 
จํานวน 1,000 ไร่ 

650,000 
 

650,000 
 

 

 2.4 ส่งเสริมการใช้สารอินทรย์ี จํานวน  
1 จุด 

16,800 16,800  

 2.5 ก่อสร้างอาคารกักเก็บระบายนํ้า   
จํานวน 2 แห่ง 

1,200,000 
 

- 
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

 2.6 พัฒนาการบริหารจัดการโรงสีข้าว 
จํานวน 100 ครัวเรือน  

60,000 60,000  

 2.7 ติดตามงาน (กรมการข้าว) 146,000 146,000  
  2.7.1 ผู้ช่วยปฏิบัติงานประจํา
โครงการ 

96,000 96,000  

  2.7.2 ยานพาหนะ (นํ้ามันเช้ือเพลิงฯ) 25,000 25,000  
  2.7.3 วัสดุสํานักงาน/วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

25,000 25,000  

 2.8 อํานวยการ (กรมพัฒนาที่ดิน) 30,000 -  
  2.8.1 เบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จํานวน 5 
คนๆ ละ 240 บาท จํานวน 15 วัน 

18,000 
 

- 
 

 

  2.8.2 ยานพาหนะ (นํ้ามันเช้ือเพลิงฯ) 6,000 -  
  2.8.3 วัสดุสํานักงาน/วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
 

6,000 -  

3.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรงุ
ดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน 

6,127,750 
 

2,827,750 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 
ดําเนินการ 

 3.1 แผนงานพัฒนาการผลิต 2,191,680 2,191,680  
    3.1.1 สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดจํานวน 
200 ไร่ 

130,000 130,000  

  3.1.2 จัดซื้อรถแทรกเตอร์ จาํนวน  
1 คัน 

746,000 746,000  

  3.1.3 จัดทําแปลงเรียนรู้การผลิต
เมล็ดข้าวพันธ์ุดี จํานวน 10 ไร่ 

314,680 
 

314,680 
 

 

  3.1.4 ส่งเสริมการใช้เมล็ดข้าวพันธ์ุดี 
จํานวน 800 ไร่ 

352,000 
 

352,000 
 

 

  3.1.5 สนับสนุนปัจจัยการผลติข้าว 516,000 516,000  
   1) เมล็ดพันธ์ุข้าว จํานวน  
200 ไร่ 

60,000 60,000  

   2) ปุ๋ยเคมี จํานวน 18,000 กก. 450,000 450,000  
    3.1.6 อบรมความรู้ด้านการปรับปรุง
บํารุงดินและการใช้สารอินทรย์ี จํานวน  
100 ราย 

60,000 
 

60,000 
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

  3.1.7 อบรมความรู้เทคโนโลยีการผลิต
ข้าว จํานวน 100 ราย 

45,000 
 

45,000 
 

 

  3.1.8 อบรมถา่ยทอดวิทยาการผลิต
เมล็ดพันธ์ุดี จํานวน 40 ราย 

28,000 
 

28,000 
 

 

 3.2 แผนงานพัฒนามูลค่าผลผลิตและ 
แปรรูป 

3,300,000 -  

  3.2.1 ก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าว 
จํานวน 1 โรง 

900,000 
 

- 
 

 

  3.2.2 ก่อสร้างโรงเรือนสําหรับถังอบ
ลดความช้ืน จํานวน 2 โรง 

400,000 
 

- 
 

 

  3.2.3 จัดซื้อถังอบลดความช้ืนเมล็ด
พันธ์ุข้าว จํานวน 2 ถัง 

2,000,000 
 

-  

 3.3 แผนพัฒนาส่งเสริมการตลาด 176,000 176,000  
  3.3.1 ประชุมผู้นําแบบมีส่วนร่วม 
จํานวน 4 ครั้ง 

40,000 
 

40,000 
 

 

  3.3.2 ทัศนศึกษาดูงานการสหกรณ์ 
จํานวน 25 ราย 

15,000 
 

15,000 
 

 

  3.3.3 อบรมเสริมทักษะการจดัทํา
บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน 
จํานวน 220 ราย 

121,000 
 

121,000 
 

 

 3.4 แผนงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
รายได้ 

215,050 215,050  

  3.4.1 พัฒนาพืชอาหารสัตว์จํานวน 
20ราย 

90,000 90,000  

  3.4.2 ส่งเสริมการปลูกพืชไร่หลัง 
เก็บเก่ียว 

125,050 125,050  

   1) จัดทําแปลงส่งเสริมการปลกู
ข้าวโพด จํานวน 20 ไร่ 

66,000 
 

66,000 
 

 

   2) อบรมให้ความรู้ในการปลกู
พืชไร่ จํานวน 20 ราย 

12,800 
 

12,800 
 

 

   3) จัดกิจกรรมวันสาธิตการ
ปลูกพืชไร่ จํานวน 110 ราย 

46,250 
 

46,250 
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

 3.5 แผนงานอํานวยการ ติดตามงานและ
ประชาสัมพันธ์ 

245,020 
 

245,020 
 

 

  3.5.1 จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 50 เล่ม 

25,000 
 

25,000 
 

 

  3.5.2 ติดตามการดําเนินงานด้านการ
พัฒนาที่ดิน จํานวน 2,000 ไร่ 

60,500 
 

60,500 
 

 

  3.5.3 ติดตามการดําเนินงานด้านการ
ผลิตข้าว จํานวน 8 ครั้ง 

27,600 
 

27,600 
 

 

  3.5.4 ติดตามการจัดทําบัญชีโดยครู
บัญชีอาสา จํานวน 220 ราย 

7,700 
 

7,700 
 

 

  3.5.5 ติดตามการดําเนินงานการ
จัดทําบัญชี จํานวน 2,000 ไร่ 

70,900 
 

70,900 
 

 

  3.5.6 ติดตามการดําเนินงานพัฒนา
พืชอาหารสัตว์ จํานวน 40 ไร่ 
 

53,320 
 

53,320 
 

 

4.พัฒนาการแปรรูปพริก กลุม่พริกเครื่องแกง 
ตําบลขอนหาด 

45,500 
 

45,500 
 

กรมชลประทาน  
ดําเนินการ 

 4.1 พัฒนาองค์ความรู้สู่หลักเกณฑ์วิธีการ
ผลิตที่ดี (GMP) จํานวน 30 คน 

27,500 
 

27,500 
 

 

  4.1.1 จัดอบรมความรู้กระบวนการ
ผลิตที่ดี 

9,000 9,000  

  4.1.2 ตรวจสุขภาพประจําปี 6,000 6,000  
  4.1.3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 12,500 12,500  
 4.2 อบรมสมาชิกกลุ่มแปรรูปเคร่ืองแกง 
จํานวน 30 ราย 
 

18,000 
 

18,000 
 

 

5.โครงการฝึกอบรม/ทศันศกึษาดูงาน
เครือข่ายผู้นาํชุมชนศูนย์เรียนรู้อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  หลักสูตร 4 วัน 
จํานวน 80 คน 

477,000 477,000 กรมชลประทาน 
ดําเนินการ 

6.โครงการขยายผลการปรับเปลีย่นการเลีย้ง
ปลาในกระชังท้ายประตูระบายน้ําอุทกวิภาช
ประสิทธ ิ

344,000 344,000 กรมชลประทาน 
ดําเนินการ 
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แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณที ่
ขอรับการ

สนับสนุน (บาท) 

งบประมาณทีค่วร
ให้การสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

 6.1 โครงสร้างกระชังลอยนํ้า ขนาดกว้าง    
4 ม. ยาว 4 ม. จํานวน 12 กระชัง 

 
 

 
 

 

 6.2 ลูกทุ่นลอยนํ้า จํานวน 72 ลูก    
 6.3 ก่อสร้างกระท่อมที่พักอาศัยเฝ้าระวัง 
 

   

7.โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันในลุ่ม
น้ําปากพนงั 

1,397,444 - กรมส่งเสริม
การเกษตร
ดําเนินการ 

 7.1 ผลิตต้นกลา้ปาล์มนํ้ามัน จํานวน 
33,334 เมล็ด 

1,247,444 
 

-  

 7.2 ฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร จํานวน  
200 ราย 

100,000  -  

 7.3 อํานวยการและติดตามผล 50,000 -  
8. โครงการสง่เสริมการปลกูผักสวนครัวเพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียง 

310,000 - กรมส่งเสริม
การเกษตร
ดําเนินการ 

 8.1 ผลิตต้นกลา้พืชผัก 220,000 -  

  8.1.1 ปูเล่ จํานวน 5,000 ต้น 50,000 -  
  8.1.2 พริกข้ีหนู จํานวน 20,000 ต้น 60,000 -  
  8.1.3 มะเขือ จํานวน 20,000 ต้น 60,000 -  
  8.1.4 มะละกอ จํานวน 10,000 ต้น 50,000 -  
 8.2 ฝึกอบรมเกษตรกร จํานวน 200 ราย 40,000 -  
 8.3 อํานวยการ และติดตามผล   
 

50,000 -  

รวมทั้งสิน้ 69,646,782 31,663,308  
 

 

10. ประโยชนข์องโครงการ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของศูนย์อํานวยการโครงการฯ ใน
การประสาน อํานวยการและติดตามการดําเนินงานของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เกิดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการพัฒนา โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอํานวยการให้
อนุกรรมการและคณะทํางานด้านต่างๆ ปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกัน 
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 2. พัฒนาอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่โครงการ โดยการปรับปรุงดิน
และปรับปรุงระบบส่งนํ้าชลประทาน ช่วยในการตัดสินใจในการ
วางแผนการพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องตามความต้องการ
ของเกษตรกรและศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

 
 3. ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นนํ้า และป่า

พรุในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังไม่ให้ถูกบุกรุกทําลายจากมนุษย์และ
ไฟป่า ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โดยประชาชน
มีส่วนร่วม 

 
11. ความเห็นสํานักงาน กปร. 1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังฯ เป็นโครงการที่ดําเนินงาน

ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม นํ้าเค็ม และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
นํ้าในฤดูแล้งตลอดจนส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในบริเวณพ้ืนที่ 
โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎร และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
พัฒนา อย่างต่อเน่ือง 

 
 2. แผนงานอํานวยการและประสานการพัฒนาโดยศูนย์อํานวยการ

และประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริเป็นแกนกลางในการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ี
เ ก่ี ย วข้ อ ง  เ พ่ื อส นั บส นุ นการประสานแผนงานของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานชุดต่างๆ ให้มีความคล่องตัว 
และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธ์ิสู่
ประชาชนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งแผนงาน/
กิจกรรมในส่วนของศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังฯที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งน้ี 
จะเป็นส่วนสนับสนุนให้การดําเนินงานของศูนย์อํานวยการฯ 
สามารถดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วย
สนับสนุนให้อนุกรรมการและคณะทํางานชุดต่าง ๆ ให้ดําเนินไป
อย่างสอดคล้องกัน เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาและนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ ในพ้ืนที่และประชาสัมพันธ์เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ประชาชน 
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 3. แผนงานส่งเสริมพัฒนอาชีพการเกษตรตามแนวพระราชดําริโดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปร้ียวตามทฤษฎีแกล้งดิน 
เป็นการนํารูปแบบการพัฒนาดินเปรี้ยวในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มาขยายผลและ
ปรับใช้ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง ซึ่งมีพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัดประมาณ 
203,467 ไร่ ซึ่งช่วยแก้ไขสภาพดินเปรี้ยวให้สามารถปลูกพืชได้ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบชลประทานในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด นอกจากนี้เกษตรกรในพ้ืนที่ยังได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการส่งเสริมการจัดการดินเปร้ียวอย่างถูกวิธี ตลอดจนเป็น
แปลงสาธิตขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลด้านดิน นํ้า พืชเศรษฐกิจ เพ่ือ
เผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจด้วย นอกจากการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปร้ียวแล้ว 
การส่งเสริมการปลูกข้าวครบวงจร การพัฒนาพ้ืนที่บ้าน
เนินธัมมังซึ่งมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่เรียนรู้การ
ผลิตข้าวพันธ์ุดีปลอดสารพิษครบวงจร ต้ังแต่การเตรียมดิน 
เตรียมพันธ์ุและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ การปลูก การเก็บเก่ียว 
การบริหารจัดการโรงสี การแปรรูปข้าว ตลอดจนการตลาดข้าว 
นับเป็นกิจกรรมที่สนองพระราชดําริเร่ืองข้าวที่ทรงห่วงใย
ตลอดมา  นอกจากน้ีการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตส้มโอซึ่ง
เป็นพืชที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง ยังช่วยให้
ราษฎรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้
เพ่ิมขึ้น และลดความเสี่ยงในการปลูกพืชเชิงเด่ียวได้  

 
 4. แผนงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าพรุ และป่าต้นนํ้าลําธารในพ้ืนที่

ลุ่ ม นํ้ าปากพนัง เ ป็นกิจกรรม ท่ีสนองพระราชดํ าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการรักษาระดับนํ้าในพ้ืนที่
ป่าพรุซึ่งช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาป่าพรุมิให้ได้รับผลกระทบ
จากไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจําในหน้าแล้ง รวมทั้งอนุรักษ์ป่าต้น
นํ้าลําธารเพ่ือช่วยควบคุมและชะลอนํ้าฝนไม่ให้ไหลลงสู่แม่นํ้า
ปากพนังอย่างรวดเร็วเกินไปจนก่อให้เกิดอุทกภัยได้ ซึ่งกิจกรรม
ในแผนงานน้ีได้ให้ประชาชนที่อยู่รอบป่าเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้
เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถ่ิน ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังมี
ความสมดุล ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของปริมาณทรัพยากรท่ีเป็น
ประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ 

 
 5. จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สํานักงาน กปร. พิจารณาแล้วเห็น

ว่า แผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวพระราชดําริ 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ทั้ งในด้านการดําเนินงานและ
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ผลประโยชน์ที่จะได้รับ แต่เน่ืองจากบางกิจกรรมยังไม่มีความ
จําเป็นเร่งด่วน และยังไม่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ จึงได้ปรับลด
งบประมาณลงเป็นเงิน 37,983,474 บาท ดังน้ัน จึงเห็นสมควร
สนับสนุนงบประมาณประจําปี 2555 ให้แก่ หน่วยงาน
ดํา เนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่ มน้ํ าปากพนั ง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ได้แก่ 

1.  กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ในวงเงินไม่เกิน 1,454,400 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหม่ืนสี่
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

2.  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ในวงเงินไม่เกิน 14,846,298 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หม่ืน
หกพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 

3.  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ในวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

4. กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
วงเงินไม่เกิน 2,827,750 บาท (สองล้านแปดแสนสองหม่ืนเจ็ด
พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

5. กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในวงเงินไม่เกิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่
แสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

6. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวงเงินไม่
เกิน 8,472,860 บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหม่ืนสองพันแปด
ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

7. กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี ใน
วงเงินไม่เกิน 1,252,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหม่ืน
สองพันบาทถ้วน) 

8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ใน
วงเงินไม่เกิน  1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

       รวม เป็ น จํ านวน เ งิ นทั้ ง สิ้ น ในวง เ งิ น ไ ม่ เ กิ น 
31,663,308 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหม่ืนสามพันสาม
ร้อยแปดบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการสนองพระราชดําริโดยเร่งด่วน
ต่อไป 

 
 
 
M:วิเคราะห์โครงการ 55 
 


	นายกฯ ลงนาม งบ กปร ปี 2555

