


 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบภารกิจสําคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่ งแวดล้อมในจั งหวัดสระแก้ว   โดยปฏิบัติหน้ า ท่ี ในฐานะเป็นหน่วยงานผู้ แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในรอบ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้ดําเนินการตามบทบา
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบหมาย

 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วในรอบปี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดทํา 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕
อํานาจหน้าท่ี  ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะ การออกหน่วยให้บริการประชาชน พร้อมนําเสนอข้อมูล
สําคัญ ๆ ตลอดจนสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้ว  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่ง
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบโดยท่ัวกัน และ
เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

คํานํา 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบภารกิจสําคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกํากับดูแลการบริหารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมในจั งหวัดสระแก้ว   โดยปฏิบัติหน้ า ท่ี ในฐานะเป็นหน่วยงานผู้ แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในรอบปีงบประมาณ พ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้ดําเนินการตามบทบา
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบหมาย 

เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ออกสู่สาธารณะ  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดทํา “รายงานประจําปี พ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว” ข้ึน โดยรวบรวมผลการปฏิ

๒๕๕๕(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔– กันยายน ๒๕๕
อํานาจหน้าท่ี  ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะ การออกหน่วยให้บริการประชาชน พร้อมนําเสนอข้อมูล
สําคัญ ๆ ตลอดจนสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้ว  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่ง
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบโดยท่ัวกัน และ
เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว � 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานหลัก
และกํากับดูแลการบริหารจัดการ

สิ่ งแวดล้อมในจั งหวัดสระแก้ว   โดยปฏิบัติหน้ า ท่ี ในฐานะเป็นหน่วยงานผู้ แทนกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีผ่านมา 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้ดําเนินการตามบทบาทหน้าท่ีและ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการ

เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ออกสู่สาธารณะ  สํานักงาน
รายงานประจําปี พ.ศ. ๒๔๕๕ 

ข้ึน โดยรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
๒๕๕๕) ตามภารกิจและ

อํานาจหน้าท่ี  ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะ การออกหน่วยให้บริการประชาชน พร้อมนําเสนอข้อมูล
สําคัญ ๆ ตลอดจนสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้ว   

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
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คํานํา    
สารบัญ    
สารบัญตาราง   
สารบัญภาพ   
ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสระแก้ว
ส่วนท่ี  ๒  สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

๑) ทรัพยากรป่าไม้
๒) ทรัพยากรน้ํา
๓) สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้ว
๔) ภาพรวมสรุปประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ส่วนท่ี  ๓  ข้อมูลสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

๑) ท่ีตั้งสํานักงาน
๒) อํานาจหน้าท่ี
๓) โครงสร้างและภารกิจของสํานักงาน
๔) อัตรากําลัง  

ส่วนท่ี  ๔  ผลการปฏิบัติงาน 
๑) ผลการปฏิบัติงาน
๒) ผลการปฏิบัติงาน
๓) ผลการปฏิบัติงา
๔) ผลการปฏิบัติงาน
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ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสระแก้ว     
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  

ทรัพยากรป่าไม้       
ทรัพยากรน้ํา       
สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้ว
ภาพรวมสรุปประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจังหวัด       

อมูลสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  
ท่ีตั้งสํานักงาน       
อํานาจหน้าท่ี       
โครงสร้างและภารกิจของสํานักงาน     

       
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕   

ผลการปฏิบัติงานส่วนอํานวยการ     
ผลการปฏิบัติงานส่วนสิ่งแวดล้อม     
ผลการปฏิบัติงานส่วนทรัพยากรธรรมชาต ิ    
ผลการปฏิบัติงานส่วนทรัพยากรน้ํา     

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 
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ตารางท่ี ๑ :  จํานวนประชากรจําแนกตามเพศเป็นรายอําเภอ

ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
ตารางท่ี ๒ :  แสดงจํานวนสถานพยาบาลท่ีมีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ตารางท่ี ๓ :  แสดงจํานวนสถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เป็นรายอําเภอ

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ตารางท่ี ๔ :  แสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว
ตารางท่ี ๕ :  แสดงพ้ืนท่ีรับน้ํา จําแนกตามชื่อลุ่มน้ําสาขา
ตารางท่ี ๖ :  สรุปประเด็นปัญหา สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้ว
ตารางท่ี ๗ :  บริหารงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
ตารางท่ี ๘ :  บริหารงบประมาณงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน

จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตารางท่ี ๙ :  บริหารงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน กรมควบคุมมลพิษ
ตารางท่ี ๑๐: งบประมาณรายจ่ายอ่ืนโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด
ตารางท่ี ๑๑: แสดงจํานวนบ่อน้ําบาดาลและประเภทการใช้น้ําบาดาล

ประเภทเกษตรกรรม ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว
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จํานวนประชากรจําแนกตามเพศเป็นรายอําเภอ    

       
แสดงจํานวนสถานพยาบาลท่ีมีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน   

แสดงจํานวนสถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เป็นรายอําเภอ  

แสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว   
แสดงพ้ืนท่ีรับน้ํา จําแนกตามชื่อลุ่มน้ําสาขา    
สรุปประเด็นปัญหา สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ   
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้ว 
บริหารงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
บริหารงบประมาณงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
บริหารงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน กรมควบคุมมลพิษ   
งบประมาณรายจ่ายอ่ืนโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด 

จํานวนบ่อน้ําบาดาลและประเภทการใช้น้ําบาดาล   
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ภาพท่ี ๖ :  โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
ภาพท่ี ๗ :  อัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

สารบัญภาพ 
เร่ือง                                                                     
แผนท่ีจังหวัดสระแก้ว       
น้ําตกปางสีดา  อุทยานแห่งชาติปางสีดา     
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน       

าเขตลุ่มน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี  
แผนท่ีตั้งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ  
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
อัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว � 

                                                       หน้า 
 ๓   
 ๑๐ 
 ๑๑ 
 ๑๒ 

แผนท่ีตั้งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๒๐ 
 ๒๓ 

 ๒๔ 



 

ข้อมูลพื้นฐานของจงัหวัดสระแก้วข้อมูลพื้นฐานของจงัหวัดสระแก้ว
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ส่วนที่ส่วนที่  
๑๑  

ข้อมูลพื้นฐานของจงัหวัดสระแก้วข้อมูลพื้นฐานของจงัหวัดสระแก้ว

 
 
 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของจงัหวัดสระแก้วข้อมูลพื้นฐานของจงัหวัดสระแก้ว  



 

 

 

จังหวัดสระแก้ว มีท่ีมาจากชื่อสระน้ําโบราณในอําเภอเมืองสระแก้ว ตามประวัติ            
ในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ
ทรงเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศเขมร ได้แวะพักทัพบริเวณนี้ กองทัพ 
ได้อาศัยน้ําจากสระ ๒ แห่ง ใช้สอย และได้ขนานนามสระท้ังสองนี้ว่า 
จากสระท้ังสองนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ 

จังหวัดสระแก้วเดิมมีฐานะเป็นตําบลข้ึนกับอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี          
ซึ่งสมัยก่อนได้ตั้งเป็นด่านสําหรับตรวจคนและสินค้าเข้าออก มึข้าราชการตําแหน่งนายกองทําหน้าท่ีเป็น
นายด่าน จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๒
ข้ึนอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และต่อมาในวันท่ี 
จัดตั้งจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดท่ี 

คําขวัญประจําจังหวัดสระแก้วคือ 
รอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย
คือ ต้นมะขามป้อม ทรัพยากรธร
แดงสีเข้ม เนื้อละเอียด มีลวดลายและสีท่ีสวยงามแปลกตา หายากและเป็นเอกลักษณ์ และเป็นแหล่งหิน
ประดับท่ีสําคัญของจังหวัด 

 
 

 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย  ระหว่างละติจูดท่ี 

๑๑ลิปดาเหนือ  และลองติจูดท่ี  
ประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกยาวประมาณ  
๒๓๖กิโลเมตรพ้ืนท่ีประมาณ 

ทิศเหนือ  
ทิศใต ้  
ทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก  
 
 
 

����๒) สภาพทางกายภาพ

����๑) ประวัติความเป็นมา

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ส่วนที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้ว มีท่ีมาจากชื่อสระน้ําโบราณในอําเภอเมืองสระแก้ว ตามประวัติ            
ในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๓ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เม่ือครั้ง
ทรงเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศเขมร ได้แวะพักทัพบริเวณนี้ กองทัพ 

แห่ง ใช้สอย และได้ขนานนามสระท้ังสองนี้ว่า “สระแก้วสระขวัญ
จากสระท้ังสองนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ 

จังหวัดสระแก้วเดิมมีฐานะเป็นตําบลข้ึนกับอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี          
ซึ่งสมัยก่อนได้ตั้งเป็นด่านสําหรับตรวจคนและสินค้าเข้าออก มึข้าราชการตําแหน่งนายกองทําหน้าท่ีเป็น

๒๔๕๒ ทางราชการจึงได้ยกฐานะข้ึนเป็นก่ิงอําเภอ ชื่อว่า 
ข้ึนอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และต่อมาในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖
จัดตั้งจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดท่ี ๗๔ ของประเทศไทย 

คําขวัญประจําจังหวัดสระแก้วคือ “ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ําตกสวย มากด้วย
รอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร” ดอกไม้ประจําจังหวัด คือดอกแก้วต้นไม้ประจําจังหวัด 
คือ ต้นมะขามป้อม ทรัพยากรธรณีท่ีเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดคือ หินอ่อนแดงสระแก้ว ซึ่งเป็นหินอ่อน
แดงสีเข้ม เนื้อละเอียด มีลวดลายและสีท่ีสวยงามแปลกตา หายากและเป็นเอกลักษณ์ และเป็นแหล่งหิน

ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย  ระหว่างละติจูดท่ี ๑๓องศา 
ลิปดาเหนือ  และลองติจูดท่ี  ๑๐๑องศา  ๕๑ลิปดา  ๕๖ลิปดาตะวันออกมีพรมแดนติดต่อกับ

ประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกยาวประมาณ  ๑๖๕กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 
กิโลเมตรพ้ืนท่ีประมาณ ๗,๑๙๕.๑๓๘ตารางกิโลเมตร 

 ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมา 
 ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุร ี
 ติดกับประเทศกัมพูชา 

 ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี 

สภาพทางกายภาพ 

ประวัติความเป็นมา 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๒ 

จังหวัดสระแก้ว มีท่ีมาจากชื่อสระน้ําโบราณในอําเภอเมืองสระแก้ว ตามประวัติ            
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เม่ือครั้ง

ทรงเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศเขมร ได้แวะพักทัพบริเวณนี้ กองทัพ 
สระแก้วสระขวัญ” และได้นําน้ํา

จากสระท้ังสองนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์  
จังหวัดสระแก้วเดิมมีฐานะเป็นตําบลข้ึนกับอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี            

ซึ่งสมัยก่อนได้ตั้งเป็นด่านสําหรับตรวจคนและสินค้าเข้าออก มึข้าราชการตําแหน่งนายกองทําหน้าท่ีเป็น
ทางราชการจึงได้ยกฐานะข้ึนเป็นก่ิงอําเภอ ชื่อว่า “ก่ิงอําเภอสระแก้ว” 

๓๖ ได้มีพระราชบัญญัติ

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ําตกสวย มากด้วย
ดอกไม้ประจําจังหวัด คือดอกแก้วต้นไม้ประจําจังหวัด 

ณีท่ีเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดคือ หินอ่อนแดงสระแก้ว ซึ่งเป็นหินอ่อน
แดงสีเข้ม เนื้อละเอียด มีลวดลายและสีท่ีสวยงามแปลกตา หายากและเป็นเอกลักษณ์ และเป็นแหล่งหิน

องศา ๑๔ลิปดาถึง๑๔องศา 
ลิปดาตะวันออกมีพรมแดนติดต่อกับ

กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 



 

ภาพท่ี ๑ : แผนท่ีจังหวัดสระแก้ว
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ
 

สภาพท่ัวไป พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว โดยส่วนรวมเป็นพ้ืนท่ีราบถึงราบสูง และมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มี
ระดับความสูงจากน้ําทะเล ๗๔เมตรกล่าวคือ

ด้านเหนือมีเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําบางประกง  
บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดา  เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร

ด้านใต้มีลักษณะเป็นท่ีมี่ราบเชิง
ทําให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นท่ีราบได้แก่ อําเภอวังน้ําเย็น ก่ิง
จังหวัดจันทบุร ี

ด้านตะวันออกลักษณะเป็นท่ีราบถึงราบสูง และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทําไร่ ทํานา
ด้านตะวันตกนับตั้งอําเภอวัฒนานครมีลักษณะเป็นสันปันน้ํา และพ้ืนท่ีลาดไปทางอําเภอเมืองสระแก้ว 

และอําเภออรัญประเทศเข้าเขตประเทศกัมพูชา

การคมนาคม 

(๑) ทางรถยนต์  มี 
- เส้นทางสายใหม่จากกรุงเทพ แยกรังสิต ทางหลวงหมายเลข 

องครักษ์จังหวัดนครนายก เข้าทางหลวงหมายเลข 
ระยะทางประมาณ ๒๑๔ กิโลเมตร

- เส้นทางสายเก่าจากกรุงเทพ ตามทางหลวงหมายเลข 
จังหวัดสระบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข 
ปราจีนบุรี ระยะทางประมาณ 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

แผนท่ีจังหวัดสระแก้ว 

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพท่ัวไป พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว โดยส่วนรวมเป็นพ้ืนท่ีราบถึงราบสูง และมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มี
เมตรกล่าวคือ 

มีเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําบางประกง  มีลักษณะเป็นป่าเขาทึบได้แก่
บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดา  เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร 

มีลักษณะเป็นท่ีมี่ราบเชิงเขา  มีสภาพเป็นป่าโปร่ง  ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเพ่ือทําการเกษตร 
ทําให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นท่ีราบได้แก่ อําเภอวังน้ําเย็น ก่ิงอําเภอวังสมบูรณ์เป็นเขตติดต่อ

ลักษณะเป็นท่ีราบถึงราบสูง และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทําไร่ ทํานา
นับตั้งอําเภอวัฒนานครมีลักษณะเป็นสันปันน้ํา และพ้ืนท่ีลาดไปทางอําเภอเมืองสระแก้ว 

และอําเภออรัญประเทศเข้าเขตประเทศกัมพูชา 

 

ทางรถยนต์  มี ๓ เส้นทาง ได้แก่ 
เส้นทางสายใหม่จากกรุงเทพ แยกรังสิต ทางหลวงหมายเลข 

นครนายก เข้าทางหลวงหมายเลข ๓๓ ผ่านอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
กิโลเมตร 

เส้นทางสายเก่าจากกรุงเทพ ตามทางหลวงหมายเลข ๑ เลี้ยวชวาท่ีแยกหินกอง 
จังหวัดสระบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ ผ่านจังหวัดนครนายก อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ระยะทางประมาณ ๒๔๕ กืโลเมตร 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๓ 

สภาพท่ัวไป พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว โดยส่วนรวมเป็นพ้ืนท่ีราบถึงราบสูง และมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มี

มีลักษณะเป็นป่าเขาทึบได้แก่

ป่าโปร่ง  ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเพ่ือทําการเกษตร 
อําเภอวังสมบูรณ์เป็นเขตติดต่อ

ลักษณะเป็นท่ีราบถึงราบสูง และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทําไร่ ทํานา 

นับตั้งอําเภอวัฒนานครมีลักษณะเป็นสันปันน้ํา และพ้ืนท่ีลาดไปทางอําเภอเมืองสระแก้ว 

เส้นทางสายใหม่จากกรุงเทพ แยกรังสิต ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ผ่านอําเภอ
ผ่านอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

เลี้ยวชวาท่ีแยกหินกอง 
ผ่านจังหวัดนครนายก อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด



 

- เส้นทางกรุงเทพใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอพนมสารคาม ตรงไปอําเภอกบินทร์บุรีหรือเลี้ย
ระยะทางประมาณ ๒๑๐ กิโลเมตร

(๒) ทางรถโดยสารสาธารณะ มีท้ังรถโดยสารท้ังรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจาก
สถานีขนส่งสายตะวันออก (
ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 

(๓) ทางรถไฟ จากสถานี
อําเภออรัญประเทศ วันละ ๒

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 

- ฤดูร้อน
- ฤดูฝน

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
- ฤดูหนาว

ในตอนเช้าอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 

ข้อมูลประชากร

ตารางท่ี ๑:  จํานวนประชากรจําแนกตามเพศเป็นรายอําเภอ  

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดสระแก้ว
 
 
 
 
 

อําเภอ 
จํานวนประชากร

อําเภอเมืองสระแก้ว 

อําเภอคลองหาด 

อําเภอตาพระยา 

อําเภอวังน้ําเย็น 

อําเภอวัฒนานคร 

อําเภออรัญประเทศ 

อําเภอเขาฉกรรจ์ 

อําเภอโคกสูง 

อําเภอวังสมบูรณ์ 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

เส้นทางกรุงเทพใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
อําเภอพนมสารคาม ตรงไปอําเภอกบินทร์บุรีหรือเลี้ยวขวาบริเวณเขาหินซ้อนเข้าถนนสาย 

กิโลเมตร 

ทางรถโดยสารสาธารณะ มีท้ังรถโดยสารท้ังรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจาก
(เอกมัย) หรือโดยสารรถตู้ จอดให้บริการบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและ

ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ มีขบวนโดยสาร กรุงเทพ 
๒ ขบวน เวลา ๐๕.๕๕ น. และ ๑๔.๐๐ น. 

ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น ๓ฤดูกาล 

ฤดูร้อนเริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 
ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม  
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย๑,๒๙๖ - ๑,๕๓๙มิลลิเมตร 
ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคมอากาศเย็นและมีหมอก            
ในตอนเช้าอุณหภูมิโดยเฉลี่ย ๒๗.๕ - ๒๘.๗๘องศา 

ข้อมูลประชากร 

จํานวนประชากรจําแนกตามเพศเป็นรายอําเภอ  ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ

ท่ีทําการปกครองจังหวัดสระแก้ว,http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/population.php

จํานวนประชากร 
(ชาย) 

จํานวนประชากร 
(หญิง) 

จํานวนประชากร
(ท้ังหมด)

๔๒,๘๒๓ ๔๑,๙๔๘ ๘๔,๗๗๑

๑๘,๔๖๙ ๑๘,๓๑๐ ๓๖,๗๗๙

๒๕,๙๘๔ ๒๕,๖๔๓ ๕๑,๖๒๗

๒๑,๐๖๙ ๒๐,๕๗๔ ๔๑,๖๔๓

๓๗,๓๙๕ ๓๖,๖๘๔ ๗๔,๐๗๙

๓๔,๓๕๓ ๓๔,๔๒๑ ๖๘,๗๗๔

๒๕,๓๙๓ ๒๔,๙๑๕ ๕๐,๓๐๘

๑๓,๐๙๒ ๑๓,๐๗๗ ๒๖,๑๖๙

๑๒,๗๒๒ ๑๒,๔๕๗ ๒๕,๑๗๙

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๔ 

เส้นทางกรุงเทพใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 
วขวาบริเวณเขาหินซ้อนเข้าถนนสาย ๓๕๙ 

ทางรถโดยสารสาธารณะ มีท้ังรถโดยสารท้ังรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจาก
หรือโดยสารรถตู้ จอดให้บริการบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและ

รถไฟกรุงเทพฯ มีขบวนโดยสาร กรุงเทพ – จังหวัดสระแก้ว – 

เดือนมกราคมอากาศเย็นและมีหมอก            

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/population.php 

จํานวนประชากร 
) 

จํานวนบ้าน 

๗๗๑ ๒๔,๑๐๐ 

๗๗๙ ๑๑,๔๐๓ 

๖๒๗ ๑๓,๓๒๔ 

๖๔๓ ๑๓,๑๘๕ 

๐๗๙ ๒๒,๘๗๒ 

๗๗๔ ๒๖,๒๒๗ 

๓๐๘ ๑๓,๙๐๘ 

๑๖๙ ๖,๙๔๕ 

๑๗๙ ๘,๖๓๑ 



 

 
 
 

(๑) แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน ได้แก่ ประสา
วัดอนุบรรพต (เขาน้อย) พระสยามเทวาธิราชจําลอง ปราสาทเมืองไผ่ 
เขาโล้น ประสาทสระแจง ประสาทบ้านน้อย ประตูชัยอรัญประเทศ

(๒) แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ได้แก่ 
หรือตลาดโรงเกลือ 

(๓) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตา
พระยา สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ําบน อ่างเก็บน้ําท่ากระบาก น้ําตกเขาตะกรุบ  ละลุ  
วัฒนานคร)  ถํ้าเพชรถํ้าทอง และถํ้าน้ํา อําเภอคลองหาด  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน สวน
พฤกษ์ศาสตร์ ๑๐๐ ปี กรมป่าไม้

(๔) ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ได้แก่ งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเบื้อง
บูรพาและงานกาชาด ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  งานวันแตนตาลูปและของดีเมืองอรัญ จัดข้ึน
ท่ีสนามหน้าสถานีรถไฟอําเภออรัญประเทศ 
ประมาณเดือนธันวาคม 

 

 

การประกอบอาชีพ
ประชากรในจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์                

พืชเศรษฐกิจท่ีนํารายได้มาสู่จังหวัดคือ  ข้าว  มันสําปะหลัง 
ถ่ัวเหลือง  ฝ้าย  ถ่ัวเขียวผิวมัน
มะละกอ  ขนุนหนัง  มะขาม  หน่อไม้
แตงกวา  ข้าวโพดรับประทานฝัก
การเลี้ยง  ไก่พ้ืนเมือง  ไก่ไข่  ไก่เนื้อ  เป็ดเนื้อ  เป็ดเทศ
ได้แก่  การค้าและอุตสาหกรรม

การศาสนา 

ในปี  ๒๕๕๓  จังหวัดสระแก้ว
พักสงฆ์  ๒๔๗  แห่ง  โบสถ์คริสต์  

การสาธารณสุข
ในภาพรวมช่วงปี 

ประชากรต่ําสุดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง โดยในปี 
ต้องรับภาระประชากรสูงถึง 
๙,๗๘๘ คน ในปี ๒๕๕๑ และ ลดลงเป็น 
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
ประชาชนท่ีติดโรคระบาดในรอบปี เช่น 

����๔) สภาพทางสังคม 

����๓) แหล่งท่องเที่ยวสําคัญและขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน ได้แก่ ประสา
พระสยามเทวาธิราชจําลอง ปราสาทเมืองไผ่ ประสาทสด็อกก๊อกธม ประสาท

เขาโล้น ประสาทสระแจง ประสาทบ้านน้อย ประตูชัยอรัญประเทศ 
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ได้แก่ ตลาดการค้าชายแดนไทย

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตา
ยงสัตว์ป่าช่องกล่ําบน อ่างเก็บน้ําท่ากระบาก น้ําตกเขาตะกรุบ  ละลุ  

ถํ้าเพชรถํ้าทอง และถํ้าน้ํา อําเภอคลองหาด  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน สวน
ปี กรมป่าไม้ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ได้แก่ งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเบื้อง

บูรพาและงานกาชาด ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  งานวันแตนตาลูปและของดีเมืองอรัญ จัดข้ึน
ท่ีสนามหน้าสถานีรถไฟอําเภออรัญประเทศ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี และงานวันดอกแก้วบาน จัด

การประกอบอาชีพ 
ประชากรในจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์                

พืชเศรษฐกิจท่ีนํารายได้มาสู่จังหวัดคือ  ข้าว  มันสําปะหลัง (โรงงาน)  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  อ้อยโรงงาน    
ถ่ัวเขียวผิวมัน (ฤดูฝน)  ปอ  ส่วนไม้ผลและไม้ยืนต้นอ่ืนๆ  ได้แก่  มะม่วง  ยางพารา  

ขนุนหนัง  มะขาม  หน่อไม้ไผ่ตง  กล้วยน้ําว้า  ส่วนการปลูกพืชผักท่ีสําคัญ  ได้แก่  พริกข้ีหนูสวน 
แตงกวา  ข้าวโพดรับประทานฝักสด  ฟักทอง  ฟักเขียว  มะเขือเทศกลมผลใหญ่  สําหรั

พ้ืนเมือง  ไก่ไข่  ไก่เนื้อ  เป็ดเนื้อ  เป็ดเทศ  โคเนื้อ  ฯลฯ  อาชีพอ่ืน  ๆ ท่ีมีความสําคัญรองลงมา  
ได้แก่  การค้าและอุตสาหกรรม 

จังหวัดสระแก้ว  มีสถาบันทางศาสนาท้ังหมด  ๓๒๙  แห่ง  เป็นวัด  
แห่ง  โบสถ์คริสต์  ๑๗  แห่ง  มัสยิด  ๒  แห่ง   

การสาธารณสุข 
ในภาพรวมช่วงปี ๒๕๔๙-๒๕๕๒ จังหวัดสระแก้วมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของ

ประชากรต่ําสุดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง โดยในปี ๒๕๔๙ มีสัดส่วนจํานวนแพทย์ 
ต้องรับภาระประชากรสูงถึง ๙,๔๗๘ คน และลดลงเป็น ๙,๔๒๐ คน ในปี ๒๕๕๐

และ ลดลงเป็น ๘,๔๖๐ คน ในปี ๒๕๕๒ ตามลําดับ และจากผลการสํารวจ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๔,๒๔๗ คน พบว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยส่วนใหญ่เป็นปัญหา

าชนท่ีติดโรคระบาดในรอบปี เช่น ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ไข้หวัดนก เป็นต้น จํานวน 

 

แหล่งท่องเที่ยวสําคัญและขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๕ 

แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน ได้แก่ ประสาทเขาน้อยสีชมพู 
ประสาทสด็อกก๊อกธม ประสาท

ไทย-เขมร บ้านคลองลึก 

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตา
ยงสัตว์ป่าช่องกล่ําบน อ่างเก็บน้ําท่ากระบาก น้ําตกเขาตะกรุบ  ละลุ  (อําเภอ

ถํ้าเพชรถํ้าทอง และถํ้าน้ํา อําเภอคลองหาด  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน สวน

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ได้แก่ งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเบื้อง
บูรพาและงานกาชาด ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  งานวันแตนตาลูปและของดีเมืองอรัญ จัดข้ึน

งานวันดอกแก้วบาน จัด

ประชากรในจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์                
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  อ้อยโรงงาน    

ปอ  ส่วนไม้ผลและไม้ยืนต้นอ่ืนๆ  ได้แก่  มะม่วง  ยางพารา  
ไผ่ตง  กล้วยน้ําว้า  ส่วนการปลูกพืชผักท่ีสําคัญ  ได้แก่  พริกข้ีหนูสวน 

เทศกลมผลใหญ่  สําหรับอาชีพเลี้ยงสัตว์  มี
ท่ีมีความสําคัญรองลงมา  

แห่ง  เป็นวัด  ๒๔๗  แห่ง  ท่ี

จังหวัดสระแก้วมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของ
มีสัดส่วนจํานวนแพทย์ ๑ คน           

๒๕๕๐ และเพ่ิมข้ึนเป็น 
ตามลําดับ และจากผลการสํารวจ

คน พบว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยส่วนใหญ่เป็นปัญหา
ไข้หวัดนก เป็นต้น จํานวน ๑,๐๘๖ คน 

แหล่งท่องเที่ยวสําคัญและขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 



 

(ร้อยละ ๒๕.๔๑) รองลงมาเป็นปัญหาประชาชนท่ีติดสุราเรื้อรัง จํานวน 
และปัญหาประชาชนท่ีเจ็บป่วยและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
ละ ๑๕.๐๒)    

ตารางท่ี ๒: แสดงจํานวนสถานพยาบาลท่ีมีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน พ

ประเภท/สังกัด สถานพยาบาล

๑.ประเภทบริการท่ัวไป 
๑.๑รัฐบาล 
๑.๒กระทรวงสาธารณสุข 
๑.๓กระทรวงอ่ืนๆ 
๑.๔องค์กรอิสระ 
๒.ประเภทบริการเฉพาะโรค 
๒.๑กระทรวงสาธารณสุข 

 

ตารางท่ี ๓: แสดงจํานวนสถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เป็นรายอําเภอ พ

อําเภอ 
โรงพยาบาล
รัฐบาล

เมืองสระแก้ว 
คลองหาด 
ตาพระยา 
วังน้ําเย็น 
วัฒนานคร 
อรัญประเทศ 
เขาฉกรรจ ์
โคกสูง 
วังสมบูรณ์ 

รวม 
ท่ีมา : ๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

การศึกษา 

จังหวัดสระแก้วมีสถานศึกษาจํานวน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เอกชน  จํานวน  ๑๒  แห่ง  และสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน  จํานวน  

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

รองลงมาเป็นปัญหาประชาชนท่ีติดสุราเรื้อรัง จํานวน ๖๙๘ 
และปัญหาประชาชนท่ีเจ็บป่วยและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (ไม่รวมคนพิการ) 

แสดงจํานวนสถานพยาบาลท่ีมีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สถานพยาบาล เตียง แพทย์ 
ทันต
แพทย์ 

พยาบาล

- - - - 
๗ ๖๖๑ ๖๑ ๒๒ 
๑ ๖๐ ๓ ๑ 
๑ ๒๔ - - 

 
๑ ๙๐ ๕ - 

แสดงจํานวนสถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เป็นรายอําเภอ พ.ศ

โรงพยาบาล
รัฐบาล 

โรงพยาบาล
เอกชน 

สถานีอนามัย 

๑ - ๒๑ 
๑ - ๙ 
๑ - ๑๕ 
๑ - ๗ 
๒ - ๒๐ 
๒ - ๑๖ 
๑ - ๗ 
- - ๙ 
- - ๖ 
๙ - ๑๑๐ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ๒. สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ประจําปี 

จังหวัดสระแก้วมีสถานศึกษาจํานวน  ๓๑๕  แห่ง  แบ่งออกเป็นสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ๒๙๓  แห่ง  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

แห่ง  และสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน  จํานวน  

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๖ 

 คน (ร้อยละ ๑๖.๓๓) 
จํานวน ๖๔๒ คน (ร้อย

พยาบาล 
ผู้ช่วย
พยาบาล 

- - 
๕๘๑ - 
๖ - 
๖ - 

๑๓ - 

ศ. ๒๕๕๒ 

 คลินิกทุกประเภท 

๓๒ 
๒ 
๔ 
๘ 
๕ 
๑๗ 
๒ 
๑ 
๑ 
๗๒ 

สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ประจําปี ๒๕๕๓ 

แห่ง  แบ่งออกเป็นสถานศึกษาในสังกัด
แห่ง  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

แห่ง  และสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน  จํานวน  ๒  แห่ง   



 

การปกครอง  
การปกครองแบ่งออกเป็น  

จังหวัด  ๑ แห่ง  เทศบาลเมือง  

ตารางท่ี ๔: แสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว

อําเภอ 
เนื้อท่ี 
(ตร.กม.)

อําเภอเมืองสระแก้ว ๑,๘๓๒.๐๓๔
อําเภออรัญประเทศ   ๘๒๑.๒๖๕
อําเภอเขาฉกรรจ์   ๗๗๔.๓๓๑
อําเภอคลองหาด   ๔๑๗.๐๘๒
อําเภอโคกสูง   ๔๑๗.๐๘๒
อําเภอตาพระยา   ๖๔๒.๓๔๕
อําเภอวังน้ําเย็น   ๓๒๕.๐๕
อําเภอวังสมบูรณ์   ๓๘๓.๕๐
อําเภอวัฒนานคร   ๑,๕๖๐.๑๒๒

รวม ๗,๑๗๒.๘๑
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

การปกครอง   
การปกครองแบ่งออกเป็น  ๙ อําเภอ  ๕๘ตําบล  ๗๓๑หมู่บ้าน 

เมือง  ๓ แห่ง  เทศบาลตําบล  ๑๓ แห่งและองค์การบริหารส่วนตําบล  

แสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว 

 
.) 

ตําบล หมู่บ้าน 
อบจ. 
(แห่ง) 

เทศบาลเมือง
(แห่ง) 

๐๓๔ ๘ ๑๒๒ ๑ ๑ 
๒๖๕ ๑๓ ๑๑๔ - ๑ 
๓๓๑ ๔ ๗๑ - - 
๐๘๒ ๗ ๗๑ - - 
๐๘๒ ๔ ๔๑ - - 
๓๔๕ ๕ ๖๔ - - 
๐๕ ๔ ๘๓ - ๑ 
๕๐ ๓ ๔๘ - - 
๑๒๒ ๑๑ ๑๑๕ - - 
๘๑ ๕๘ ๗๓๑ ๑ ๓ 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๗ 

หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วน
และองค์การบริหารส่วนตําบล  ๔๙ แห่ง  ดังนี ้

เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

๒ ๘ 
๔ ๘ 
๑ ๔ 
๑ ๖ 
๑ ๓ 
๑ ๕ 
- ๓ 
๒ ๑ 
๑ ๑๑ 
๑๓ ๔๙ 



 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

  

ส่วนที่ส่วนที่  

๒๒  
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๘ 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  



 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดสระแก้ว

 

๑. ป่าสงวนแห่งชาติ

จังหวัดสระแก้ว  มีพ้ืนท่ีป่า
รวมจํานวนท้ังสิ้น  ๓,๑๘๓,
จํานวน ๑,๘๔๔,๘๗๓.๘๙  ไร่  คงเหลือพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  จํานวน 

๑.๑  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา 
นคร  ประกาศตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  

๑.๒.  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่ากะบาก
นคร  ประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี  

๑.๓  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้
ฉกรรจ์ ประกาศตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 

๑.๔.  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน
เมืองสระแก้ว และอําเภอวัฒนานคร  ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  

๑.๕.  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวัฒนานคร
กฎกระทรวงฉบับท่ี  ๑,๑๓๐

๑.๖.  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ
พระยาและอําเภอโคกสูง  ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 

๑.๗.  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง
อําเภอโคกสูง  ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 

๑.๘ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์  ป่าโนนสาวเอ้  ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระสทึง
อยู่ในท้องท่ีอําเภอเมืองสระแก้ว  อําเภอเขาฉกรรจ์  อํา
หาด ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 

๑.๙.  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสักท่าระพา
กฎกระทรวงฉบับท่ี  ๒๐๓  (

๑.๑๐.  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าแยก
ฉบับท่ี ๑,๑๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘

 
 
 
 
 
 
 

����๑) ทรัพยากรป่าไม ้

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ส่วนที่ ๒   
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดสระแก้ว

ป่าสงวนแห่งชาติ 

จังหวัดสระแก้ว  มีพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  จํานวนท้ังสิ้น  ๑๐  ป่ามีเนื้อท่ีตา
,๐๐๔.๗๕  ไร่  โดยส่งมอบให้สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  
ไร่  คงเหลือพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  จํานวน ๑,๓๖๑,๖๑๗

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา อยู่ในท้องท่ีอําเภอตาพระยา และอําเภอวัฒนา
นคร  ประกาศตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔๙๗  (พ.ศ. ๒๕๑๕) 

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่ากะบากอยู่ในท้องท่ีอําเภอเมืองสระแก้ว และอําเภอวัฒนา
นคร  ประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๑,๑๑๑  (พ.ศ. ๒๕๒๘)   

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไครอ้ยู่ในท้องท่ีท้องท่ีอําเภอเมืองสระแก้ว และอําเภอเขา
ฉกรรจ์ ประกาศตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี ๓๗๓  (พ.ศ. ๒๕๑๑)  

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน
เมืองสระแก้ว และอําเภอวัฒนานคร  ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๘๙๕  (พ.

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวัฒนานครอยู่ในท้องท่ีอําเภอวัฒนานคร  ประกาศตาม
๑๓๐  (พ.ศ. ๒๕๒๘)   

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนืออยู่ในท้องท่ีอําเภอวัฒนานคร อําเภอตา
พระยาและอําเภอโคกสูง  ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๔  (พ.ศ. ๒๕๐๗)   

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูงอยู่ในท้องท่ีอําเภอวัฒนานคร อําเภอ
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๕๙  (พ.ศ. ๒๕๑๐)   

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์  ป่าโนนสาวเอ้  ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระสทึง
อยู่ในท้องท่ีอําเภอเมืองสระแก้ว  อําเภอเขาฉกรรจ์  อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอวังสมบูรณ์ อําเภอคลอง

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๐๘๘  (พ.ศ. ๒๕๒๗) 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสักท่าระพาอยู่ในท้องท่ีอําเภอเมืองสระแก้ว  ประกาศตาม

(พ.ศ. ๒๕๐๗) 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าแยกอยู่ในท้องท่ีอําเภอเมืองสระแก้ว  ประกาศตามกฎกระทรวง
๒๕๒๘)  

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๙ 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดสระแก้ว 

มีเนื้อท่ีตามกฎกระทรวง  
ไร่  โดยส่งมอบให้สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

๖๑๗.๑๑  ไร่  ได้แก่ 
อยู่ในท้องท่ีอําเภอตาพระยา และอําเภอวัฒนา

อยู่ในท้องท่ีอําเภอเมืองสระแก้ว และอําเภอวัฒนา

อยู่ในท้องท่ีท้องท่ีอําเภอเมืองสระแก้ว และอําเภอเขา

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตนอยู่ในท้องท่ีอําเภอ
.ศ. ๒๕๒๓)   

อยู่ในท้องท่ีอําเภอวัฒนานคร  ประกาศตาม

อยู่ในท้องท่ีอําเภอวัฒนานคร อําเภอตา
 

อยู่ในท้องท่ีอําเภอวัฒนานคร อําเภอตาพระยาและ

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์  ป่าโนนสาวเอ้  ป่าปลายคลองห้วยไคร้และป่าพระสทึง
เภอวังน้ําเย็น อําเภอวังสมบูรณ์ อําเภอคลอง

อยู่ในท้องท่ีอําเภอเมืองสระแก้ว  ประกาศตาม

อําเภอเมืองสระแก้ว  ประกาศตามกฎกระทรวง  



 

๒. ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย
๒.๑  อุทยานแห่งชาติปางสีดา  
ได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เม่ือวันท่ี  

พ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ ๘๔๔
เมืองสระแก้ว  อําเภอ   วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว และอําเภอนาดี  
อุทยานแห่งชาติปางสีดา  ประกอบด้วย  
ของพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด  ประกอบด้ว
ตะแบก เสลา ประดู่ มะกอก ส้าน สมอ พยุง ชิงชันซึ่งมีข้ึน
ล่าง ได้แก่ หวาย เฟิร์น มอสตลอดจนกล้วยไม้ดินชนิดต่าง ๆ  มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแห่ง เช่น น้ําตกปางสีดาน้ําตกหน้าผาใหญ่ โขดหินตามลําน้ําท่ีมีลักษณะแปลก 
ๆ  เป็นต้นกําเนิดของธารน้ํามากมาย  อาทิ  ห้วยโขมง
ก่อนท่ีจะไหลสู่แม่น้ําบางปะกงหรือแม่น้ําปราจีนบุรี ด้วยสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้
และลักษณะภูมิประเทศ ทําให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารหลายสายเหมาะสมท่ีจะเป็นท่ีอยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าจึงมีสัตว์ป่าท่ีมีขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก รวมท้ังนกไม่ต่ํากว่า 
กระจายท่ัวไป สัตว์ป่าท่ีพบได้แก่ ช้างป่า กระทิง วัวแดง เสือโคร่งหมีควาย และนกชนิ
นกขุนทอง นกเขา เป็นต้นนอกจากนี้ยังพบจระเข้น้ําจืด ซึ่งเป็นสัตว์หายากอาศัยอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติอีกด้วย 

ภาพท่ี ๒: น้ําตกปางสีดา  อุทยานแห่งชาติปางสีดา

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา   

ได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เม่ือวันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ
๘๔๔ ตารางกิโลเมตร  หรือ ๕๒๔,๓๗๕ ไร่ ครอบคุลม ๓

เมืองสระแก้ว  อําเภอ   วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว และอําเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  สภาพป่าในเขต
อุทยานแห่งชาติปางสีดา  ประกอบด้วย  ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง ยังคงความ

ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ท่ีสําคัญ ได้แก่ไม้ยาง กระบาก ตะเคียนแดง มะค่าโมง 
ตะแบก เสลา ประดู่ มะกอก ส้าน สมอ พยุง ชิงชันซึ่งมีข้ึนอยู่กระจัดกระจายไปตามชนิดของป่า
ล่าง ได้แก่ หวาย เฟิร์น มอสตลอดจนกล้วยไม้ดินชนิดต่าง ๆ  มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณ์ทาง

ยแห่ง เช่น น้ําตกปางสีดาน้ําตกหน้าผาใหญ่ โขดหินตามลําน้ําท่ีมีลักษณะแปลก 
เป็นต้นกําเนิดของธารน้ํามากมาย  อาทิ  ห้วยโขมง  ห้วยน้ําเย็น  ห้วยพระปรง  ห้วยพลับพลึง ฯลฯ 

ก่อนท่ีจะไหลสู่แม่น้ําบางปะกงหรือแม่น้ําปราจีนบุรี ด้วยสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้
กษณะภูมิประเทศ ทําให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารหลายสายเหมาะสมท่ีจะเป็นท่ีอยู่อาศัย

ของสัตว์ป่าจึงมีสัตว์ป่าท่ีมีขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก รวมท้ังนกไม่ต่ํากว่า ๒๐๐
กระจายท่ัวไป สัตว์ป่าท่ีพบได้แก่ ช้างป่า กระทิง วัวแดง เสือโคร่งหมีควาย และนกชนิ
นกขุนทอง นกเขา เป็นต้นนอกจากนี้ยังพบจระเข้น้ําจืด ซึ่งเป็นสัตว์หายากอาศัยอยู่ในเขตอุทยาน

น้ําตกปางสีดา  อุทยานแห่งชาติปางสีดา 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๑๐ 

กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๕มี
๓  อําเภอ  คือ อําเภอ

จังหวัดปราจีนบุรี  สภาพป่าในเขต
ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง ยังคงความสมบูรณ์
ยพันธุ์ไม้ท่ีสําคัญ ได้แก่ไม้ยาง กระบาก ตะเคียนแดง มะค่าโมง 

อยู่กระจัดกระจายไปตามชนิดของป่าไม้พ้ืน
ล่าง ได้แก่ หวาย เฟิร์น มอสตลอดจนกล้วยไม้ดินชนิดต่าง ๆ  มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณ์ทาง

ยแห่ง เช่น น้ําตกปางสีดาน้ําตกหน้าผาใหญ่ โขดหินตามลําน้ําท่ีมีลักษณะแปลก 
ห้วยน้ําเย็น  ห้วยพระปรง  ห้วยพลับพลึง ฯลฯ 

ก่อนท่ีจะไหลสู่แม่น้ําบางปะกงหรือแม่น้ําปราจีนบุรี ด้วยสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้
กษณะภูมิประเทศ ทําให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารหลายสายเหมาะสมท่ีจะเป็นท่ีอยู่อาศัย

๒๐๐ชนิดอาศัยอยู่กระจัด
กระจายท่ัวไป สัตว์ป่าท่ีพบได้แก่ ช้างป่า กระทิง วัวแดง เสือโคร่งหมีควาย และนกชนิดต่าง ๆ เช่น นก 
นกขุนทอง นกเขา เป็นต้นนอกจากนี้ยังพบจระเข้น้ําจืด ซึ่งเป็นสัตว์หายากอาศัยอยู่ในเขตอุทยาน



 

๒.๒  อุทยานแห่งชาติตาพระยา 
เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีการประกาศจัดตั้งเม่ือ พ

ประมาณ ๕๙๔ ตารางกิโลเมตร หรือ 
ยา จังหวัดสระแก้ว และ อําเภอโนนดินแดง อําเภอละหารทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ลักษณะภูมิประเทศ
ท่ัวไป เป็นท่ีราบโอบล้อมด้วยขุนเขา เทือกเขาท่ีสําคัญ  คือ  
เป็นกําแพงธรรมชาติก้ันเขตพรมแดนไทยกับเขมร  บริเวณไหล่เขาเป็นพ้ืนราบ  มีพรรณไม้ข้ึนอย่างหนาแน่น  สภาพ
ป่าอุดมสมบูรณ์เป็นป่าเบญจพรรณ
มะค่าโมง ยางนา พะยอม ตะเคียนทอง เต็ง รัง  เป็นแหล่งกําเนิดลําธารหลายสาย เช่น ลําสะโตน ห้วย
ซับกระโดนและลํานางรองอีกท้ังเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น กระทิง หมูป่า เก้ง กวาง 
กระจง หมี เสือป่า เสือไฟ วัวแดง หมาใน แมวป่า ช้าง
อยู่กว่า ๓๐๐ชนิด เช่น นกพญาไฟนกขุนแผน 
และเหยี่ยว 

๒.๓  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
ท้องท่ีอําเภอวังน้ําเย็น  และก่ิงอําเภอวังสมบูรณ์  ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา

และประกาศตามราชกิจจานุเบกษา  เม่ือ
๒๕๓๕  เนื้อท่ี   ๒๙,๓๗๕   

ภาพท่ี ๓: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

อุทยานแห่งชาติตาพระยา  
เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีการประกาศจัดตั้งเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๙

ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๗๑,๒๕๐  ไร่  ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๒ จังหวัด  ได้แก่ อําเภอตาพระ
ยา จังหวัดสระแก้ว และ อําเภอโนนดินแดง อําเภอละหารทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ลักษณะภูมิประเทศ
ท่ัวไป เป็นท่ีราบโอบล้อมด้วยขุนเขา เทือกเขาท่ีสําคัญ  คือ  เทือกเขาบรรทัดท่ีทอดยาวไปทางทิศตะวันออก  
เป็นกําแพงธรรมชาติก้ันเขตพรมแดนไทยกับเขมร  บริเวณไหล่เขาเป็นพ้ืนราบ  มีพรรณไม้ข้ึนอย่างหนาแน่น  สภาพ
ป่าอุดมสมบูรณ์เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง  เป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ํา พันธุ์ไม้ท่ีสําคัญ เช่น 

ตะเคียนทอง เต็ง รัง  เป็นแหล่งกําเนิดลําธารหลายสาย เช่น ลําสะโตน ห้วย
ซับกระโดนและลํานางรองอีกท้ังเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น กระทิง หมูป่า เก้ง กวาง 
กระจง หมี เสือป่า เสือไฟ วัวแดง หมาใน แมวป่า ช้างเม่น พังพอน เป็นต้น และ

ชนิด เช่น นกพญาไฟนกขุนแผน นกหัวขวาน นกแขวก นกเขาเขียว นกกางเขนดง ไก่ป่า ไก่ฟ้า 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน   
ท้องท่ีอําเภอวังน้ําเย็น  และก่ิงอําเภอวังสมบูรณ์  ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา

และประกาศตามราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๐  และวันท่ี
   ไร ่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน   

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๑๑ 

๒๕๓๙  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด
จังหวัด  ได้แก่ อําเภอตาพระ

ยา จังหวัดสระแก้ว และ อําเภอโนนดินแดง อําเภอละหารทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ลักษณะภูมิประเทศ
เขาบรรทัดท่ีทอดยาวไปทางทิศตะวันออก  

เป็นกําแพงธรรมชาติก้ันเขตพรมแดนไทยกับเขมร  บริเวณไหล่เขาเป็นพ้ืนราบ  มีพรรณไม้ข้ึนอย่างหนาแน่น  สภาพ
ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง  เป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ํา พันธุ์ไม้ท่ีสําคัญ เช่น 

ตะเคียนทอง เต็ง รัง  เป็นแหล่งกําเนิดลําธารหลายสาย เช่น ลําสะโตน ห้วย
ซับกระโดนและลํานางรองอีกท้ังเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น กระทิง หมูป่า เก้ง กวาง 

มีนกพันธุ์ต่าง ๆ อาศัย
นกกางเขนดง ไก่ป่า ไก่ฟ้า 

ท้องท่ีอําเภอวังน้ําเย็น  และก่ิงอําเภอวังสมบูรณ์  ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา
และวันท่ี๓๐ ธันวาคม  พ.ศ. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 

ครอบคลุมลุ่มน้ําสาขา ๔ สาย ได้แก่ ลุ่มน้ําคลองพระสทึง ลุ่มน้ําคลองพระปรง  ในจังหวัดสระแก้ว และลุ่ม
น้ําสาขาแม่น้ําหนุมาน และลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปราจีนบุรีสายหลัก ในจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพท่ี ๔: แผนท่ีแสดงอนาเขตลุ่มน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี

โดย ลุ่มน้ําปราจีนบุรีในส่วนท่ีอยู่ในจังหวัดสระแก้วจะประกอบด้วย 
น้ําคลองพระปรง มีพ้ืนท่ีลุ่มน้ําคลองพระ
พ้ืนท่ีลุ่มน้ํา ๑,๗๖๖.๖๔ ตร.
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําโตนเลสาปท้ังหมด  
น้ํานี้จะทอดตัวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้  
ปราจีนบุรี  และทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชาลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ํา  พ้ืนท่ีตอนบนเป็น
แนวเทือกเขาบรรทัด ซึ่งก้ันเขตพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมี
ท่ีราบรมิลําน้ํา  ตอนกลางของลุ่มน้ําเป็นท่ีราบสูง โดยลาดเทลงจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก 
ทําให้ลําน้ําสายต่างๆ จึงไหลออกไปทางประเทศกัมพูชาและลงทะเลสาบเขมรแบ่งเป็น 

ตารางท่ี ๕: แสดงพ้ืนท่ีรับน้ํา

รหัสลุ่มน้ําสาขา 

๑๗๐๑ โตนเลสาบตอนบน 
๑๗๐๒ ห้วยพรหมโหด
๑๗๐๓ โตนเลสาบตอนล่าง

����๒) ทรัพยากรน้ํา 
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      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย ๒ ลุ่มน้ํา ได้แก่ ลุ่มน้ําโตนเลสาป และลุ่มน้ําปราจีนบุรี 
สาย ได้แก่ ลุ่มน้ําคลองพระสทึง ลุ่มน้ําคลองพระปรง  ในจังหวัดสระแก้ว และลุ่ม

น้ําสาขาแม่น้ําหนุมาน และลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปราจีนบุรีสายหลัก ในจังหวัดปราจีนบุรี

แผนท่ีแสดงอนาเขตลุ่มน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุร ี

ลุ่มน้ําปราจีนบุรีในส่วนท่ีอยู่ในจังหวัดสระแก้วจะประกอบด้วย 
น้ําคลองพระปรง มีพ้ืนท่ีลุ่มน้ําคลองพระสทึง พ้ืนท่ีลุ่มน้ํา ๑,๙๘๔.๔๗ ตร.กม. และลุ่มน้ําคลองพระปรง มี

.กม. ในส่วนของลุ่มน้ําโตนเลสาบเป็นลุ่มน้ําขนาดเล็ก รหัสลุ่มน้ําหลัก 
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําโตนเลสาปท้ังหมด  ๔,๐๙๓ ตร.กม.ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรี  ลุ่ม
น้ํานี้จะทอดตัวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้  โดยมีทิศเหนือติดกับลุ่มน้ํามูล  ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ําแม่น้ํา
ปราจีนบุรี  และทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชาลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ํา  พ้ืนท่ีตอนบนเป็น
แนวเทือกเขาบรรทัด ซึ่งก้ันเขตพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมี

มลําน้ํา  ตอนกลางของลุ่มน้ําเป็นท่ีราบสูง โดยลาดเทลงจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก 
ทําให้ลําน้ําสายต่างๆ จึงไหลออกไปทางประเทศกัมพูชาและลงทะเลสาบเขมรแบ่งเป็น 

พ้ืนท่ีรับน้ํา จําแนกตามชื่อลุ่มน้ําสาขา 

ช่ือลุ่มน้ําสาขา 

ลสาบตอนบน (ลุ่มน้ําสาขา) 
ห้วยพรหมโหด 
โตนเลสาบตอนล่าง 

รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 
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รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๑๒ 

โตนเลสาป และลุ่มน้ําปราจีนบุรี 
สาย ได้แก่ ลุ่มน้ําคลองพระสทึง ลุ่มน้ําคลองพระปรง  ในจังหวัดสระแก้ว และลุ่ม

น้ําสาขาแม่น้ําหนุมาน และลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปราจีนบุรีสายหลัก ในจังหวัดปราจีนบุร ี

 
ลุ่มน้ําปราจีนบุรีในส่วนท่ีอยู่ในจังหวัดสระแก้วจะประกอบด้วย ๒ ลุ่มน้ําสาขา คือ ลุ่ม

และลุ่มน้ําคลองพระปรง มี
ในส่วนของลุ่มน้ําโตนเลสาบเป็นลุ่มน้ําขนาดเล็ก รหัสลุ่มน้ําหลัก ๑๗  

ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรี  ลุ่ม
โดยมีทิศเหนือติดกับลุ่มน้ํามูล  ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ําแม่น้ํา

ปราจีนบุรี  และทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชาลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ํา  พ้ืนท่ีตอนบนเป็น
แนวเทือกเขาบรรทัด ซึ่งก้ันเขตพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมี

มลําน้ํา  ตอนกลางของลุ่มน้ําเป็นท่ีราบสูง โดยลาดเทลงจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก 
ทําให้ลําน้ําสายต่างๆ จึงไหลออกไปทางประเทศกัมพูชาและลงทะเลสาบเขมรแบ่งเป็น ๓ ลุ่มน้ําสาขา  

พืน้ท่ีรับน้ํา 
(ตร.กม.) 
๑,๖๑๒ 
๙๔๔ 

๑,๕๓๗ 
๔,๐๙๓ 
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จังหวัดสระแก้วมีแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ 
คลองไก่เถ่ือน คลองวังจิก คลองพระปรง คลองลําสะโตน ห้วยยาง 
ห้วยไผ่ คลองน้ําใส มีแม่น้ํา ห้วย ลําธาร คลอง จํานวน 
จํานวน ๙๖ สาย มีหนองบึง 
สภาพการใช้งานได้ในฤดูแล้ง 
เป็น ร้อยละ ๘๘.๘๐ ของพ้ืนท่ีการเกษตร และจังหวัดสระแก้ว มีปริมาณน้ําท่าเฉลี่ย 
ลูกบาศก์เมตร และพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการกักเก็บน้ําประมาณ 
ปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักน้ําได้เพียง 
น้ําท่าเฉลี่ย และมีพ้ืนท่ีชลประทานเพียง 

 
 
ปัญหาของลุ่มน้ําโตนเลสาป
ด้านอุทกภัย
๑)  อุทกภัยท่ีเกิดในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําตอนบนและลําน้ําสาขาต่างๆ   

ท่ีมีฝนตกหนักและน้ําป่าไหลหลากจากต้นน้ําลงมามากจนลําน้ําสายหลักไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน 
ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน้ํา และมีอาคารระบายน้ําไม่เพียงพอ พ้ืนท่ีท่ี
เกิดน้ําท่วมเป็นประจํา ได้แก่ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 ๒)  อุทกภัยท่ีเกิดในพ้ืนท่ีราบลุ่ม จะเกิดบริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มและแม่น้ําสายหลัก
ตื้นเขิน มีความสามารถระบายน้ําไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถระบายลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ี ท่ี
เกิดน้ําท่วมเป็นประจํา ได้แก่ อําเภอตาพระยา อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ด้านภัยแล้ง
 ปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ํานี้เกิดจากภาวะฝนท้ิงช่วงยาวนาน  ทําให้พ้ืนท่ีการเกษตรท่ี

อยู่นอกเขตชลประทานเกิดความแห้งแล้งขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค
การใช้น้ําในกิจกรรมอ่ืนๆ ด้วยตามข้อมูล กชช
หมู่บ้าน พบว่า   มีหมู่บ้านท่ีขาดแคลนน้ําท้ังหมด 
ท่ีขาดแคลนน้ําเพ่ือทําการเกษตร 
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร 
พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว ๕๙ หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 

ปัญหาด้านน้ําเสียชุมชนและมลพิษทางน้ํา
เนื่องจากจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดท่ีมีการค้าชายแดน ทําให้มีกิจกรรมต่างๆเกิดข้ึน

มากมาย ซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ํา ประกอบกับน้ําเสียส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการบําบัด             
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําต่างๆ ทําให้คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําเสื่อมโทรมลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  สรุปแหล่งกําเนิดของปัญหาด้านมลพิษทางน้ํา

 
 
 

����๓) สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้ว

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้วมีแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ๑๒ แห่ง คือ คลองพระสะทึง คลองตาหลัง 
คลองไก่เถ่ือน คลองวังจิก คลองพระปรง คลองลําสะโตน ห้วยยาง ห้วยตะเคียน ห้วยนางาม
ห้วยไผ่ คลองน้ําใส มีแม่น้ํา ห้วย ลําธาร คลอง จํานวน ๒๔๔ สาย ซึ่งในจํานวนนี้มีท่ีใช้งานได้ในฤดูแล้ง 

สาย มีหนองบึง ๑๐๖ แห่ง ท่ีมีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๕๓ แห่ง และอ่ืนๆ 
สภาพการใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๒๐๒ แห่งครอบคลุมพ้ืนท่ีทําการเกษตรในฤดูฝน 

ของพ้ืนท่ีการเกษตร และจังหวัดสระแก้ว มีปริมาณน้ําท่าเฉลี่ย 
นท่ีมีศักยภาพในการกักเก็บน้ําประมาณ ๑,๑๕๔.๓๐๕ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ใน

ปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักน้ําได้เพียง ๓๗๖.๗๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
น้ําท่าเฉลี่ย และมีพ้ืนท่ีชลประทานเพียง ๒๔๔,๘๓๘ ไร่ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔ ของพ้ืนท่ีทําการเกษตร

ปัญหาของลุ่มน้ําโตนเลสาป 
ด้านอุทกภัย  สภาพการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ํานี้ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือ

อุทกภัยท่ีเกิดในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําตอนบนและลําน้ําสาขาต่างๆ   
ท่ีมีฝนตกหนักและน้ําป่าไหลหลากจากต้นน้ําลงมามากจนลําน้ําสายหลักไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน 
ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน้ํา และมีอาคารระบายน้ําไม่เพียงพอ พ้ืนท่ีท่ี
เกิดน้ําท่วมเป็นประจํา ได้แก่ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

อุทกภัยท่ีเกิดในพ้ืนท่ีราบลุ่ม จะเกิดบริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มและแม่น้ําสายหลัก
ตื้นเขิน มีความสามารถระบายน้ําไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถระบายลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ี ท่ี
เกิดน้ําท่วมเป็นประจํา ได้แก่ อําเภอตาพระยา อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ล้ง 
ปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ํานี้เกิดจากภาวะฝนท้ิงช่วงยาวนาน  ทําให้พ้ืนท่ีการเกษตรท่ี

อยู่นอกเขตชลประทานเกิดความแห้งแล้งขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร  รวมท้ัง
การใช้น้ําในกิจกรรมอ่ืนๆ ด้วยตามข้อมูล กชช.๒ค ปี ๒๕๔๒ ในลุ่มน้ํานี้มีจํานวนหมู่บ้านท้ังหมด 
หมู่บ้าน พบว่า   มีหมู่บ้านท่ีขาดแคลนน้ําท้ังหมด ๑๑๕ หมู่บ้าน(ร้อยละ ๓๔.๒๓
ท่ีขาดแคลนน้ําเพ่ือทําการเกษตร ๔๙ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๒๓.๕๑) และหมู่บ้านท่ีขาดแคลนน้ําเพ่ือการ

บริโภคและการเกษตร ๓๖ หมู่บ้าน(ร้อยละ ๑๐.๗๑) หมู่บ้านท่ีประสบภัยแล้
หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๐ ของหมู่บ้านท่ีประสบภัยแล้งท้ังหมด

ปัญหาด้านน้ําเสียชุมชนและมลพิษทางน้ํา 
เนื่องจากจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดท่ีมีการค้าชายแดน ทําให้มีกิจกรรมต่างๆเกิดข้ึน

ซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ํา ประกอบกับน้ําเสียส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการบําบัด             
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําต่างๆ ทําให้คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําเสื่อมโทรมลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  สรุปแหล่งกําเนิดของปัญหาด้านมลพิษทางน้ํา

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้ว

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๑๓ 

แห่ง คือ คลองพระสะทึง คลองตาหลัง 
ห้วยตะเคียน ห้วยนางาม ห้วยพรมโหด 

สาย ซึ่งในจํานวนนี้มีท่ีใช้งานได้ในฤดูแล้ง 
แห่ง และอ่ืนๆ ๒๙๗ แห่ง ท่ีมี

แห่งครอบคลุมพ้ืนท่ีทําการเกษตรในฤดูฝน ๒,๐๗๘,๒๐๕ ไร่ คิด
ของพ้ืนท่ีการเกษตร และจังหวัดสระแก้ว มีปริมาณน้ําท่าเฉลี่ย ๒,๕๓๒.๖๖๐ล้าน

ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ใน
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของปริมาณ

ของพ้ืนท่ีทําการเกษตร 

ลักษณะคือ 
อุทกภัยท่ีเกิดในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําตอนบนและลําน้ําสาขาต่างๆ   จะเกิดจากการ

ท่ีมีฝนตกหนักและน้ําป่าไหลหลากจากต้นน้ําลงมามากจนลําน้ําสายหลักไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน 
ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน้ํา และมีอาคารระบายน้ําไม่เพียงพอ พ้ืนท่ีท่ี

อุทกภัยท่ีเกิดในพ้ืนท่ีราบลุ่ม จะเกิดบริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มและแม่น้ําสายหลัก
ตื้นเขิน มีความสามารถระบายน้ําไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถระบายลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ี ท่ี
เกิดน้ําท่วมเป็นประจํา ได้แก่ อําเภอตาพระยา อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ํานี้เกิดจากภาวะฝนท้ิงช่วงยาวนาน  ทําให้พ้ืนท่ีการเกษตรท่ี
บริโภคและการเกษตร  รวมท้ัง

ในลุ่มน้ํานี้มีจํานวนหมู่บ้านท้ังหมด ๓๓๖ 
๒๓) โดยแยกเป็นหมู่บ้าน

และหมู่บ้านท่ีขาดแคลนน้ําเพ่ือการ
หมู่บ้านท่ีประสบภัยแล้งส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ของหมู่บ้านท่ีประสบภัยแล้งท้ังหมด 

เนื่องจากจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดท่ีมีการค้าชายแดน ทําให้มีกิจกรรมต่างๆเกิดข้ึน
ซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ํา ประกอบกับน้ําเสียส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการบําบัด             

ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําต่างๆ ทําให้คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําเสื่อมโทรมลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  สรุปแหล่งกําเนิดของปัญหาด้านมลพิษทางน้ําได้ดังนี ้

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้ว 



 

๑. น้ําเสียชุมชน เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคของจังหวัดยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของชุมชน ได้แก่ ถนน ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
สถานพยาบาล เป็นต้น น้ําเสียชุมชนท่ีปล่อยท้ิงจากอาคารบ้านเรือนและชุมชนมักจะปล่อยลงสู่
แหล่งน้ําธรรมชาติโดยไม่ได้รับการบําบัดให้ถูกวิธี 

๒. น้ําเสียอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสระแก้วยังมีจํานวนน้อย
และเป็นโรงงานขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร โรงงานส่วนใหญ่จะตั้งอยู่
ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอวัฒนานคร โร
โรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง ดังนั้นปัญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจึงเกิดข้ึนเฉพาะในบางพ้ืนท่ี 
ท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติค่อนข้างน้อย

๓.  น้ําเสียจากการเกษตร การเกษตร
จังหวัดสระแก้วและมีการใช้สารเคมีเป็นจํานวนมาก โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ
กระทบต่อคุณภาพน้ําโดยเฉพาะน้ําผิวดินซึ่งมีความสําคัญต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน

ปัญหาด้านขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัดสระแก้วมีปริมาณข

ท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินการกําจัด ขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของตนเองเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นการกําจัดขยะแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
เป็นครั้งคราว ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดมากท่ีสุดได้แก่ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ รองลงมาได้แก่
เทศบาลเมืองสระแก้วและเทศบาลตําบลวังน้ําเย็น ตามลําดับ โดยปริม
ท่ีสําคัญมาจาก  ๓  แหล่งใหญ่ ๆ ดังนี้

๑. แหล่งชุมชนและพาณิชยกรรมเป็นมูลฝอยรวมท่ีมาจากบ้านเรือ
แหล่งท่องเท่ียว 

๒. โรงงานอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยจะมีองค์ประกอบต่างจากขยะมูลฝอยชุมชน ส่วน
ใหญ่เป็นกากหรือขยะเหลือใช้จากกระบวนการผลิต

๓. โรงพยาบาลและสถานพยาบาล เป็นขยะมูลฝอยพิเศษและอันตราย เพราะไม่มีวิธีการ
กําจัดท่ีดีและถูกต้อง อาจทําให้เกิดปัญหาก

ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและเสียง
มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในบางจุดท่ีเป็นชุมชนหนาแน่น บริเวณ            

ริมถนนและบริเวณใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ หรือโรงงาน ท่ีมีการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ หม้อต้มไอน้ํา
รวมถึงการเผาขยะของชาวบ้าน การเผาพืชไร่และการเผาป่า
ประชาชนและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในระยะยาวได้สําหรับมลพิษ         
ทางเสียงนั้นจังหวัดสระแก้วยังไม่มีข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียง
สถานการณ์ของมลพิษทางเสียงโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีจั
เดือดร้อนรําคาญจากเสียงดังรบกวนจากแหล่งท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่างๆ เช่นเสียงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เสียงจากยานพาหนะ ฯลฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดยังถือว่าไม่มีปัญหาท่ีรุนแรงแต่อย่างใด

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

น้ําเสียชุมชน เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคของจังหวัดยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของชุมชน ได้แก่ ถนน ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
สถานพยาบาล เป็นต้น น้ําเสียชุมชนท่ีปล่อยท้ิงจากอาคารบ้านเรือนและชุมชนมักจะปล่อยลงสู่
แหล่งน้ําธรรมชาติโดยไม่ได้รับการบําบัดให้ถูกวิธี  

น้ําเสียอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสระแก้วยังมีจํานวนน้อย
และเป็นโรงงานขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร โรงงานส่วนใหญ่จะตั้งอยู่
ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอวัฒนานคร โรงงานขนาดใหญ่ได้แก่ โรงงานกําจัดขยะ โรงงานน้ําตาล 
โรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง ดังนั้นปัญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจึงเกิดข้ึนเฉพาะในบางพ้ืนท่ี 
ท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติค่อนข้างน้อย

น้ําเสียจากการเกษตร การเกษตรเป็นภาคการผลิตท่ีสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดสระแก้วและมีการใช้สารเคมีเป็นจํานวนมาก โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ
กระทบต่อคุณภาพน้ําโดยเฉพาะน้ําผิวดินซึ่งมีความสําคัญต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน

ปัญหาด้านขยะมูลฝอยชุมชน 
จังหวัดสระแก้วมีปริมาณขยะเกิดข้ึนประมาณ ๑๘๒.๘๐ ตัน/วัน โดยหน่วยงาน  

ท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินการกําจัด ขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของตนเองเป็น
เป็นการกําจัดขยะแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาลด้วยการเทกองกับพ้ืนและฝังกลบบ้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดมากท่ีสุดได้แก่ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ รองลงมาได้แก่
เทศบาลเมืองสระแก้วและเทศบาลตําบลวังน้ําเย็น ตามลําดับ โดยปริมาณขยะมูลฝอยเหล่านี้มีแหล่งกําเนิด

แหล่งใหญ่ ๆ ดังนี ้
แหล่งชุมชนและพาณิชยกรรมเป็นมูลฝอยรวมท่ีมาจากบ้านเรือ

โรงงานอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยจะมีองค์ประกอบต่างจากขยะมูลฝอยชุมชน ส่วน
ใหญ่เป็นกากหรือขยะเหลือใช้จากกระบวนการผลิต 

โรงพยาบาลและสถานพยาบาล เป็นขยะมูลฝอยพิเศษและอันตราย เพราะไม่มีวิธีการ
กําจัดท่ีดีและถูกต้อง อาจทําให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อโรคได ้

ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและเสียง 
มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในบางจุดท่ีเป็นชุมชนหนาแน่น บริเวณ            

ริมถนนและบริเวณใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ หรือโรงงาน ท่ีมีการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ หม้อต้มไอน้ํา หรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดไอระเหยของสารเคมี กลิ่นเหม็น 
รวมถึงการเผาขยะของชาวบ้าน การเผาพืชไร่และการเผาป่า ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อ
ประชาชนและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในระยะยาวได้สําหรับมลพิษ         
ทางเสียงนั้นจังหวัดสระแก้วยังไม่มีข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔
สถานการณ์ของมลพิษทางเสียงโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีจังหวัด แต่อย่างไรก็ ตามมลพิษทางเสียงหรือเหตุ
เดือดร้อนรําคาญจากเสียงดังรบกวนจากแหล่งท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่างๆ เช่นเสียงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เสียงจากยานพาหนะ ฯลฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดยังถือว่าไม่มีปัญหาท่ีรุนแรงแต่อย่างใด

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๑๔ 

น้ําเสียชุมชน เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคของจังหวัดยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของชุมชน ได้แก่ ถนน ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดสด 
สถานพยาบาล เป็นต้น น้ําเสียชุมชนท่ีปล่อยท้ิงจากอาคารบ้านเรือนและชุมชนมักจะปล่อยลงสู่พ้ืนดินหรือ

น้ําเสียอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสระแก้วยังมีจํานวนน้อย
และเป็นโรงงานขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร โรงงานส่วนใหญ่จะตั้งอยู่

งงานขนาดใหญ่ได้แก่ โรงงานกําจัดขยะ โรงงานน้ําตาล 
โรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง ดังนั้นปัญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจึงเกิดข้ึนเฉพาะในบางพ้ืนท่ี 
ท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติค่อนข้างน้อย 

เป็นภาคการผลิตท่ีสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดสระแก้วและมีการใช้สารเคมีเป็นจํานวนมาก โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเกษตรกร ซึ่งส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน้ําโดยเฉพาะน้ําผิวดินซึ่งมีความสําคัญต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 

วัน โดยหน่วยงาน  ส่วน
ท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินการกําจัด ขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของตนเองเป็น

ทกองกับพ้ืนและฝังกลบบ้าง
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดมากท่ีสุดได้แก่ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ รองลงมาได้แก่

าณขยะมูลฝอยเหล่านี้มีแหล่งกําเนิด 

แหล่งชุมชนและพาณิชยกรรมเป็นมูลฝอยรวมท่ีมาจากบ้านเรือน อาคารพาณิชย์และ

โรงงานอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยจะมีองค์ประกอบต่างจากขยะมูลฝอยชุมชน ส่วน

โรงพยาบาลและสถานพยาบาล เป็นขยะมูลฝอยพิเศษและอันตราย เพราะไม่มีวิธีการ

มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในบางจุดท่ีเป็นชุมชนหนาแน่น บริเวณ            
ริมถนนและบริเวณใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ หรือโรงงาน ท่ีมีการเผาไหม้

ท่ีก่อให้เกิดไอระเหยของสารเคมี กลิ่นเหม็น 
ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อ

ประชาชนและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในระยะยาวได้สําหรับมลพิษ         
๒๔ ชม. เพ่ือให้ทราบถึง
มลพิษทางเสียงหรือเหตุ

เดือดร้อนรําคาญจากเสียงดังรบกวนจากแหล่งท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่างๆ เช่นเสียงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เสียงจากยานพาหนะ ฯลฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดยังถือว่าไม่มีปัญหาท่ีรุนแรงแต่อย่างใด 



 

 
จากการทบทวนประเด็นปัญหา สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

สระแก้ว โดยสํานักงานคณะกรรมการลุ่มน้ําโตนเลสาปร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทําให้ทราบว่า

ตารางท่ี ๖:สรุปประเด็นปัญหา สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้ว

ประเด็น/ปัญหา 
๑.พื้นท่ีป่าต้นน้ําลดลง  
  

๑.
 

๒. พื้นท่ีป่าไม้ความเสื่อม
โทรม  

๑.

๑.

๓. การขาดความสมดุล
ของทรัพยากรธรรม 
ชาต ิ 

๑.  

๒.  

๔.สภาพดินเสื่อมโทรม 
  
  

๑.
 
 

๕. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ทางการเกษตรไม่
เหมาะสม 

๑.

๖. การชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน 

๑. 

๗. การขาดแคลนน้ํา  
  
  

๑. 

 

����๔) ภาพรวมสรุปประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

จากการทบทวนประเด็นปัญหา สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
สระแก้ว โดยสํานักงานคณะกรรมการลุ่มน้ําโตนเลสาปร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทําให้ทราบว่า

สรุปประเด็นปัญหา สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้ว

สถานการณ ์
.๑ป่าอนุรักษ์ป่าสงวนถูกบุกรุก ๑. การบุกรุกทําการเกษตร

๒. การลักลอบตัดไม้ทําลายป่า
๓.การอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า

.๒พ้ืนท่ีป่าสงวนมีสภาพเสื่อม
โทรมเพ่ิมข้ึน 

๑. พ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุกและท้ิงร้าง

.๓การเกิดไฟไหม้ป่าการสูญเสีย
พ้ืนท่ีป่า 

๑. ไฟป่าจากธรรมชาติ

๒. การบุกรุกเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า
ไม้ 

๓.การลักลอบตัดไม้เก็บหาของป่า ล่าสัตว์
เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนท่ีป่า

.  สัตว์ป่าออกหากินในท่ีทํากิน
ของราษฎร 

๑. จํานวนสัตว์ป่าเพ่ิมมากข้ึน

๒. แหล่งอาหารสัตว์ป่ามีไม่เพียงพอ
๓. พฤติกรรมการออกหากินของสัตว์ป่า

เปลี่ยนไป 

.  ความหลากหลายทางชีวภาพ
ถูกคุกคาม 

๑. การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
๒. การลักลอบเก็บของป่าและล่าสัตว์

.ดินเสื่อมโทรม ๑.ดินมีสภาพเป็นกรดเป็นด่าง
๒. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
๓. มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร

.ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ๑.  การใช้ท่ีดินทางการเกษตรไม่
เหมาะสม 

. การชะล้างพังทลายของหน้าดิน
ในพ้ืนท่ีทําการเกษตร 

๑. มีการทําการเกษตรในพ้ืนท่ีลาดชัน
๒. ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียนและพืชคลุม

ดิน 
. มีหมู่บ้านท่ีขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภค 

๑. ไม่มีระบบประปา
๒.  ขาดการขยายเขตการให้บริการ
๓.  แหล่งน้ําต้นทุนไม่เพียงพอหรือไม่มี

ภาพรวมสรุปประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๑๕ 

จากการทบทวนประเด็นปัญหา สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
สระแก้ว โดยสํานักงานคณะกรรมการลุ่มน้ําโตนเลสาปร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทําให้ทราบว่า 

สรุปประเด็นปัญหา สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้ว 

สาเหต ุ
การบุกรุกทําการเกษตร 

การลักลอบตัดไม้ทําลายป่า 
การอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า 
พ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุกและท้ิงร้าง 

ไฟป่าจากธรรมชาติ 

การบุกรุกเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่า

การลักลอบตัดไม้เก็บหาของป่า ล่าสัตว์
เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนท่ีป่า 
จํานวนสัตว์ป่าเพ่ิมมากข้ึน 

แหล่งอาหารสัตว์ป่ามีไม่เพียงพอ 
พฤติกรรมการออกหากินของสัตว์ป่า

การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาต ิ
การลักลอบเก็บของป่าและล่าสัตว ์

ดินมีสภาพเป็นกรดเป็นด่าง 
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
การใช้ท่ีดินทางการเกษตรไม่

มีการทําการเกษตรในพ้ืนท่ีลาดชัน 
ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียนและพืชคลุม

ไม่มีระบบประปา 
ขาดการขยายเขตการให้บริการ 
แหล่งน้ําต้นทุนไม่เพียงพอหรือไม่มี 

ภาพรวมสรุปประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



 

ประเด็น/ปัญหา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

๒. 

๓. 

๔. 

๘.  อุทกภัย 
  
  
  
  
  
  
  
  

๑.

๒.

๓.

  

๔. 

๙. คุณภาพน้ําลดลง 
  
  
  
  
  
  
  

๑.
  

๒.

  
  

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

สถานการณ ์
๔.  คุณภาพน้ําต้องปรับปรุง
๕.ขาดการบริหารจัดการและดูแลรักษาท่ี

ด ี
. ชุมชนเมืองยังมีระบบประปาไม่
ครอบคลุม 

๑. กําลังผลิตและแหล่งน้ําไม่เพียงพอ

๒. พ้ืนท่ีบริการยังไม่ท่ัวถึง
. การขาดแคลนน้ําเพ่ือสนับสนุน
กลุ่มการเกษตร/อุตสาหกรรม/
ท่องเท่ียว 

๑.ไม่มีแหล่งน้ําเฉพาะเพ่ือสนับสนุนกลุ่ม
การเกษตร/อุตสาหกรรม

. มีพ้ืนท่ีท่ีสามารถพัฒนาเป็นพ้ืนท่ี
ชลประทานได้และมีความ
ต้องการปลูกพืชฤดูแล้ง 

๑.ยังไม่สามารถพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่
และขนาดกลางได้

๒.มีศักยภาพในพ้ืนท่ีเฉพาะแหล่งน้ํา
ขนาดเล็ก 

.มีหมู่บ้านเสี่ยงน้ําท่วมฉับพลัน
และดินถล่ม 

๑.  ชุมชนตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย

.พ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญและชุมชน
เสี่ยงน้ําท่วม  

๑.  ภัยธรรมชาติ

๒.  การขยายตัวของชุมชน
๓.  การบุกรุกและกีดขวางทางน้ํา

.พ้ืนท่ีราบลุ่มเสี่ยงการเกิดน้ําท่วม
และน้ําล้นตลิ่ง 

 

๑.  ภัยธรรมชาติ
๒.  การบุกรุกหรือสิ่งกีดขวางทางน้ํา
๓. การเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีลําน้ํา

แหล่งน้ํา 
. ตลิ่งพัง  ๑.น้ํากัดเซาะตลิ่ง

๒. การดูดทรายในแม่น้ํามาใช้
.ปริมาณน้ําเสียจากชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 

๑.การระบายน้ําเสียโดยตรงสู่แหล่งน้ํา
๒.ยังไม่สามารถเดินระบบบําบัดน้ําเสีย

.มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีโอกาส
ระบายน้ําเสีย 

 
 

๑.ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีมี
อยู่โดยไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย

๒.การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใกล้แหล่ง
น้ํา 

๓.โรงงานเก่ามีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีไม่
เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ

 
 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๑๖ 

สาเหต ุ
คุณภาพน้ําต้องปรับปรุง 

ขาดการบริหารจัดการและดูแลรักษาท่ี

กําลังผลิตและแหล่งน้ําไม่เพียงพอ 

พ้ืนท่ีบริการยังไม่ท่ัวถึง 
ไม่มีแหล่งน้ําเฉพาะเพ่ือสนับสนุนกลุ่ม

อุตสาหกรรม/ท่องเท่ียว 

ยังไม่สามารถพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่
และขนาดกลางได้ 
มีศักยภาพในพ้ืนท่ีเฉพาะแหล่งน้ํา

ชุมชนตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

ภัยธรรมชาต ิ

การขยายตัวของชุมชน 
การบุกรุกและกีดขวางทางน้ํา 
ภัยธรรมชาต ิ
การบุกรุกหรือสิ่งกีดขวางทางน้ํา 
การเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีลําน้ํา/

น้ํากัดเซาะตลิ่ง 
การดูดทรายในแม่น้ํามาใช้ 
การระบายน้ําเสียโดยตรงสู่แหล่งน้ํา 
ยังไม่สามารถเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีมี
อยู่โดยไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย 
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใกล้แหล่ง

โรงงานเก่ามีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีไม่
เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ 



 

ประเด็น/ปัญหา 
๓. 

๔.

๑๐. มลพิษทางอากาศ  
 

๑. 

๑๑. ขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายชุมชน 

๑. 

๑๒. ทรัพยากรทางน้ํา
ลดลง 

  
  
  
  
  
  

๑. 

  
  

๒. 
  
  

๑๓. ขาดการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและ
ชุมชนท่ีดี 

๑. 

๑๔. ขาดการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติแหล่ง
ศิลปกรรมโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ท่ี
เหมาะสม 

๑. 
๒. 

๑๕. องค์กรและเครือข่าย
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยัง
ไม่ได้รับการยอมรับ  

  

๑.
ในการทํางาน

๒. 

  

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

สถานการณ ์
. น้ําปนเปื้อนจากการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

๑.มีการระบายน้ําปนเปื้อนสารเคมีปุ๋ย
และยาฆ่าแมลงจากพ้ืนท่ีการเกษตร

.มีการปล่อยน้ําเสียจากภาค
พาณิชย์และการท่องเท่ียวลง
แหล่งน้ํา 

๑.ไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย
๒.ไม่มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเพ่ือให้

ปฏิบัติตามกฎหมาย
. มลพิษทางอากาศเพ่ิมข้ึน  ๑.โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนมาก

๒.ปริมาณรถยนต์เพ่ิมมากข้ึน
. ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสีย
จากชุมชนมีปริมาณมากข้ึน 

๑. ขาดการจัดการขยะท่ีดี
๒. มีปริมาณการบริโภคมากข้ึน

. มีการทําการประมงเกินศักยภาพ
และขาดการจัดการท่ีเหมาะสม 

 
 

๑. ความต้องการอาหารมีมากข้ึน
๒. ประชากรเพ่ิมมากข้ึน
๓. แหล่งน้ําและทรัพยากรทางน้ําลดลง
๔. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําการประมงมี

ความทันสมัยมากข้ึน
. ปริมาณทรัพยากรทางน้ําลดลง 
 
 

๑. มีการทําการประมงกันมากข้ึน
๒. มีการลักลอบทําการประมงในฤดู

วางไข่ 
๓.การทําประมงท่ีผิดกฎหมาย

. สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนเกิด
ความแออัดไม่เป็นระเบียบ 

๑. ประชากรเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว

๒การขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและไม่เป็นระบบ

. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติลดลง ๑. มีความต้องการท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน

. แหล่งศิลปกรรม โบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ถูกทําลายอย่าง
รวดเร็ว 

๒. มีการขยายขนาดของตัวเมือง
๓. ขาดการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งศิลปกรรมโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ท่ีเหมาะสม

.องค์กรเครือข่ายยังไม่มีเอกภาพ
ในการทํางาน 

๑.องค์กรเครือข่ายจัดตั้งข้ึนจํานวนมาก
ตามกิจกรรมและพ้ืนท่ี

. องค์กรเครือข่ายยังไม่ได้รับการ
ยอมรับในบทบาทและอํานาจ
หน้าท่ี 

 

๑.ขาดกฎระเบียบรองรับการทํางาน
๒.เครือข่ายเป็นแค่การร่วมกันของกลุ่ม

บุคคลไม่ได้เป็นนิติบุคคล
๓.ขาดเครื่องมือและกลไกในการบริหาร

จัดการและพัฒนาลุ่มน้ํา

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๑๗ 

สาเหต ุ
มีการระบายน้ําปนเปื้อนสารเคมีปุ๋ย
และยาฆ่าแมลงจากพ้ืนท่ีการเกษตร 
ไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย 
ไม่มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเพ่ือให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนมาก 
ปริมาณรถยนต์เพ่ิมมากข้ึน 
ขาดการจัดการขยะท่ีดี 
มีปริมาณการบริโภคมากข้ึน 

ความต้องการอาหารมีมากข้ึน 
ประชากรเพ่ิมมากข้ึน 
แหล่งน้ําและทรัพยากรทางน้ําลดลง 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําการประมงมี

ความทันสมัยมากข้ึน 
มีการทําการประมงกันมากข้ึน 
มีการลักลอบทําการประมงในฤดู

การทําประมงท่ีผิดกฎหมาย 
ประชากรเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

การขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและไม่เป็นระบบ 
มีความต้องการท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน 
มีการขยายขนาดของตัวเมือง 
ขาดการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
แหล่งศิลปกรรมโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ท่ีเหมาะสม 

องค์กรเครือข่ายจัดตั้งข้ึนจํานวนมาก
ตามกิจกรรมและพ้ืนท่ี 
ขาดกฎระเบียบรองรับการทํางาน 
เครือข่ายเป็นแค่การร่วมกันของกลุ่ม
บุคคลไม่ได้เป็นนิติบุคคล 
ขาดเครื่องมือและกลไกในการบริหาร
จัดการและพัฒนาลุ่มน้ํา 



 

ประเด็น/ปัญหา 
๑๖. ขาดฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการ 

  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

๑. 

๒. 

  
๓.

๔. 

๕.

๑๗. ประชาสัมพันธ์
รณรงค์และการมี
ส่วนร่วม 

  

๑. 

๒. 

๑๘.ขาดการสื่อสาร
สาธารณะและ
ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อการ
จัดการอย่างย่ังยืน 

  
  

๑.

๒.

๓.

ท่ีมา : แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปี พ
๒๕๕๔-๒๕๕๙โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วน

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

สถานการณ ์
. ขาดฐานข้อมูลท่ีสมบูรณ์และ
ทันสมัย 

๑.มีข้อมูลหลายหน่วยงานท่ีขัดแย้งกัน
และไม่ตรงสภาพข้อเท็จจริง

. ขาดองค์ความรู้และคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติหรือดําเนิน
กิจกรรม 

 

๑.ยังไม่มีการรวบรวมองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการ

๒.ยังไม่มีคู่มือแนวทางการการปฏิบัติหรือ
ดําเนินกิจกรรม

.ข้อมูลท่ีมีอยู่ไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

๑.ไม่มีแผนการดําเนินงานด้านสารสนเทศ
ท่ีชัดเจน 

. ความแตกต่างในระบบท่ีใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูล 

๑.ความถนัดและความพร้อมบุคลากรของ
แต่ละหน่วยงานมีไม่เท่ากัน

.ความขัดข้องของการใช้ข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

๑. ผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของแต่ละ
หน่วยงาน 

. ขาดการประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ 

๑.หน่วยงานของรัฐยังขาดประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ 

. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่มีโอกาส
มีส่วนร่วมทุกข้ันตอน 

๑.การดําเนินงานของภาครัฐส่วนใหญ่เป็น
การนําสิ่งท่ีทําไปแล้วไปให้รับทราบโดย
ผู้เก่ียวข้องไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น

.ขาดการสื่อสารและการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน 

๑.ไม่มีสื่อหรือช่องทางการสื่อสารท่ี
เหมาะสมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ร่วมกัน 

.ขาดการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู ้    

๑.ยังไม่มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

๒.ยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้หรือต้นแบบใน
การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการจัดการ
อย่างยั่งยืน 

.ขาดการทํากิจกรรมเพ่ือกระตุ้น
จิตสํานึกและส่งเสริมความร่วมมือ
กันอย่างต่อเนื่อง 

๑.ขาดการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกิดศักยภาพ
ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น
จิตสํานึกและส่งเสริมความร่วมมือร่วม
อย่างต่อเนื่อง 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปี พ
โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วน 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๑๘ 

สาเหต ุ
มีข้อมูลหลายหน่วยงานท่ีขัดแย้งกัน
และไม่ตรงสภาพข้อเท็จจริง 
ยังไม่มีการรวบรวมองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการ 
ยังไม่มีคู่มือแนวทางการการปฏิบัติหรือ
ดําเนินกิจกรรม 
ไม่มีแผนการดําเนินงานด้านสารสนเทศ

ความถนัดและความพร้อมบุคลากรของ
แต่ละหน่วยงานมีไม่เท่ากัน 

ผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของแต่ละ

หน่วยงานของรัฐยังขาดประชาสัมพันธ์

การดําเนินงานของภาครัฐส่วนใหญ่เป็น
การนําสิ่งท่ีทําไปแล้วไปให้รับทราบโดย
ผู้เก่ียวข้องไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น 
ไม่มีสื่อหรือช่องทางการสื่อสารท่ี
เหมาะสมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ

ยังไม่มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

ยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้หรือต้นแบบใน
การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการจัดการ

ขาดการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกิดศักยภาพ
ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น
จิตสํานึกและส่งเสริมความร่วมมือร่วม

 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.



 

 

 

ข้อมูลสํานักงานข้อมูลสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดัสระแก้วสิ่งแวดล้อมจังหวดัสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ส่วนที่ส่วนที่  

๓๓  
ข้อมูลสํานักงานข้อมูลสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดัสระแก้วสิ่งแวดล้อมจังหวดัสระแก้ว

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๑๙ 

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดัสระแก้วสิ่งแวดล้อมจังหวดัสระแก้ว  



 

ข้อมูลสํานักงาน

 

  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค  สังกัดสํานักงานปลั
ศาลากลางจังหวัดสระแก้วชั้น 
๒๗๐๐๐ 

ภาพท่ี ๕: แผนท่ีตั้งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สระแก้ว  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (ฉบับท่ี  ๒)  
๑ มีนาคม ๒๕๕๕ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ี

�๑) ที่ตั้งสํานักงาน 

�๒) อํานาจหน้าที ่

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ส่วนที่ ๓   
ข้อมูลสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานราชการ
กัดสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานตั้งอยู่ท่ี

ศาลากลางจังหวัดสระแก้วชั้น ๓ถนนสุวรรณศร ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

แผนท่ีตั้งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ  ๒๖ ก  วันท่ี  ๒๔  

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
)  พ.ศ. ๒๕๕๔และคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ท่ี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ี

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๒๐ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานราชการ
ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานตั้งอยู่ท่ี

ถนนสุวรรณศร ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 

อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
๒๔  มิถุนายน) 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ท่ี ๑๐๖/๒๕๕๕ ลงวันท่ี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี ้



 

๑.  จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดรวมท้ังติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

๒.  ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่า
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.  เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บํารุงรักษาและระบบเตือนภัย
เก่ียวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัดรวมท้ังประสานการจัดทําแผนป
ดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

๔.  กํากับดูแลการ
๕.  ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
๖.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 
 
 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีโครงสร้างและภารกิจ  ดังนี้

ส่วนอํานวยการ
- บริหารงานสํานักงาน
- บริหารงานคลังงบประมาณและพัสดุ
- บริหารงานบุคคล
- บริหารงานแผนและติดตามผล
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หรือท่ีได้รับมอบหมาย

ส่วนสิ่งแวดล้อม 
ด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  ร่วมท้ังแผนปฏิบัติการเพ่ือการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
- ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
- ส่งเสริม เผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุ

หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย
ด้านควบคุมมลพิษ
- ตรวจสอบ  ควบคุม  กํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษ
- ประสานให้คําแนะนําการควบคุมมลพิษ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย

�๓) โครงสร้างและภารกิจของ

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดรวมท้ังติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน กฎหมาย
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บํารุงรักษาและระบบเตือนภัย
เก่ียวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัดรวมท้ังประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล
ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีโครงสร้างและภารกิจ  ดังนี้

ส่วนอํานวยการมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี ้
บริหารงานสํานักงาน 
บริหารงานคลังงบประมาณและพัสด ุ
บริหารงานบุคคล 
บริหารงานแผนและติดตามผล 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

สิ่งแวดล้อม  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี ้
ด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  ร่วมท้ังแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
ส่งเสริม เผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ด้านควบคุมมลพิษ 
ตรวจสอบ  ควบคุม  กํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษ 
ประสานให้คําแนะนําการควบคุมมลพิษ 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย 

และภารกิจของสํานักงาน 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๒๑ 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดรวมท้ังติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

ด้วยป่าสงวน กฎหมายว่าด้วยสวนป่า
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บํารุงรักษาและระบบเตือนภัย
ฏิบัติการติดตามประเมินผลการ

ว่าด้วยน้ําบาดาลและกิจการประปา 
ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีโครงสร้างและภารกิจ  ดังนี ้

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  ร่วมท้ังแผนปฏิบัติการเพ่ือการ

ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
ส่งเสริม เผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

นการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง



 

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านอนุญาต
- การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  โรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าแปรรูป  โรงค้า

สิ่งประดิษฐ์
- การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
- การอนุญาตการข้ึนทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
- การอนุญาตการนําไม้และของป่าเคลื่อนท่ี
- การอนุญาตอ่ืน ๆ  ตามกฎหมายท่ีผู้ว่าราชการได้รับมอบอํานาจ  

ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย
ด้านการ
- จัดทําแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
- ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและการทําลายทรัพยากรป่าไม้ใน

ระดับจังหวัด
- ประสานการสํารวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
- ส่ ง เสริม เผยแพร่ และสร้ า ง เครือ ข่ายการ มีส่ วนร่ วมในการจัดการ

ทรัพยา
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย

ส่วนทรัพยากรน้ํา
ด้านน้ําผิวดิน
- ประสานการจัดทําแผนการจัดการน้ําของจังหวัด
- ประสานการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  ส่งเสริม  

บํารุงรักษาและระบบเตือนภัยเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด
- กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําผิวดินในระดับจังหวัด
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย
ด้านน้ําบาดาล
- อนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดู
- ประสานการจัดการน้ําบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
- กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําบาดาลในระดับจังหวัด
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย
 
 
 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ยากรธรรมชาต ิ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี ้
ด้านอนุญาต 

การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  โรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าแปรรูป  โรงค้า
สิ่งประดิษฐ ์
การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
การอนุญาตการข้ึนทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
การอนุญาตการนําไม้และของป่าเคลื่อนท่ี 
การอนุญาตอ่ืน ๆ  ตามกฎหมายท่ีผู้ว่าราชการได้รับมอบอํานาจ  
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม 
จัดทําแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด 
ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและการทําลายทรัพยากรป่าไม้ใน
ระดับจังหวัด 
ประสานการสํารวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
ส่ ง เ สริม เผยแพร่ และสร้ า ง เครือ ข่ายการ มีส่ วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ทรัพยากรน้ํา  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี ้
ด้านน้ําผิวดิน 

ประสานการจัดทําแผนการจัดการน้ําของจังหวัด 
ประสานการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  ส่งเสริม  
บํารุงรักษาและระบบเตือนภัยเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด
กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําผิวดินในระดับจังหวัด
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ด้านน้ําบาดาล 
อนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดแูล  การประกอบกิจการน้ําบาดาล
ประสานการจัดการน้ําบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําบาดาลในระดับจังหวัด
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๒๒ 

การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  โรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าแปรรูป  โรงค้า

การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต ์
การอนุญาตการข้ึนทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน 

การอนุญาตอ่ืน ๆ  ตามกฎหมายท่ีผู้ว่าราชการได้รับมอบอํานาจ  (ยกเว้นการ
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า) 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและการทําลายทรัพยากรป่าไม้ใน

ประสานการสํารวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด 
ส่ ง เ สริม เผยแพร่ และสร้ า ง เครือ ข่ายการ มีส่ วนร่ วมในการจัดการ

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ประสานการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  ส่งเสริม  เผยแพร่  
บํารุงรักษาและระบบเตือนภัยเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด 
กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําผิวดินในระดับจังหวัด 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

แล  การประกอบกิจการน้ําบาดาล 
ประสานการจัดการน้ําบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด 
กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําบาดาลในระดับจังหวัด 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง



 

ภาพท่ี ๖: โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ปัจจุบันสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  มีอัตรากําลัง

รวมท้ังหมด ๒๓ คนแยกเป็น
- ข้าราชการ  ท้ังหมด  
มาช่วยปฏิบัติราชการ
ในปีงบประมาณ
ชํานาญงาน

- พนักงานราชการ  
- ลูกจ้างเหมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ส่วนอํานวยการ ส่วน

นั ก จั ด ก า ร ง า นทั่ ว ไ ป
ปฏิบัติการ  ๑  อัตรา 
เ จ้ า พ นั ก ง า น ธุ ร ก า ร
ปฏิบัติงาน  ๒  อัตรา 
พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร          
๒  อัตรา 

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  
อัตรา
นักวิ ช ากา รสิ่ ง แ วดล้ อม
ชํานาญการ  
นั กวิ ช ากา รสิ่ ง แ วดล้ อม
ปฏิบัติการ  
พนักงานราชการ  

โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
 

 

ปัจจุบันสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  มีอัตรากําลัง
แยกเป็น 

ข้าราชการ  ท้ังหมด  ๑๕  คน (ไปช่วยปฏิบัติราชการจังหวัดชัยนาท
มาช่วยปฏิบัติราชการจากจังหวัดเพชรบุรี๑ คน และเกษียณอายุราชการ                   
ในปีงบประมาณ๒๕๕๕จํานวน๑คน คือ นายภิรมย์  จันที ตําแหน่ง 

งาน) 
พนักงานราชการ  ๓  คน 
ลูกจ้างเหมา  ๔  คน 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ส่วนสิ่งแวดล้อม ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ๑  
อัตรา 
นั กวิ ช ากา รสิ่ ง แ วดล้ อม
ชํานาญการ  ๒  อัตรา 
นั กวิ ช ากา รสิ่ ง แ วดล้ อม
ปฏิบัติการ  ๒  อัตรา 
พนักงานราชการ  ๑  อัตรา 

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ๑  อัตรา 
เจ้ าพนักงานป่าไม้ชํ านาญงาน  
อัตรา 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  ๑  อัตรา 
นั ก วิ ช า ก า ร ป่ า ไ ม้ ป ฏิ บั ติ ก า ร         
(ช่วยราชการ) ๑ อัตรา 

ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๒๓ 

โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ปัจจุบันสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  มีอัตรากําลัง

จังหวัดชัยนาท๑ คน          
คน และเกษียณอายุราชการ                   

คือ นายภิรมย์  จันที ตําแหน่ง นายช่างเทคนิค

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ส่วนทรัพยากรนํ้า 

าญงาน  ๒  

 
ป ฏิ บั ติ ก า ร         

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส     
๑  อัตรา (ไปช่วยราชการ
จังหวัดชัยนาท) 
นายช่างเทคนิคชํานาญงาน  
๑  อัตรา ( เกษียณอายุ ปี 
๒๕๕๕) 

ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 



 

 

ภาพท่ี ๗ : อัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�๔) อัตรากําลัง 

นายทศวารณ์   วิทยาคม
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
 

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 

นายทศวารณ์   วิทยาคม
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

รักษาการผู้อํานวยการ
 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

อัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

นายทศวารณ์   วิทยาคม 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

นายพุฒิพงศ์   สุรพฤกษ์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

นายทศวารณ์   วิทยาคม 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 

นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช
นักวิชาการสิ่งแวดลอ้มชํานาญการ
ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

 

นายศุภชัย  จรรยาสวัสดี
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ผู้อํานวยการส่วน
 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๒๔ 

อัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช 
นักวิชาการสิ่งแวดลอ้มชํานาญการ 

ส่วนสิ่งแวดล้อม 

จรรยาสวัสดี 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรนํ้า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจนัเพญ็   นามประเทือง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏบิตักิาร
 

นางสปุรียญ์า   ลิ้มสทิธกิลู
เจ้าพนกังานธุรการ

 

นางสาวเทพสดุา  เพญ็ศิริ 
นักจดัการงานทั่วไปปฏบิตักิาร

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

นางสาวตยิาภรณ์   คงจันทร์ 
เจ้าพนกังานธุรการปฏบิตัิงาน 

 

นามประเทือง 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏบิตักิาร 

นางสาวธนดิา   สุราราษฎร์
เจ้าพนกังานธุรการปฏบิตัิงาน

 

นางสปุรียญ์า   ลิ้มสทิธกิลู 
เจ้าพนกังานธุรการ 

นางสาวกมลวรรณ   เสวภีณ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

นักจดัการงานทั่วไปปฏบิตักิาร 

นายณัฐพล  สวัสด ี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏบิตักิาร 
 

เจ้าหน้าท่ีในส่วนอํานวยการ 

เจ้าหน้าท่ีในส่วนสิ่งแวดล้อม 

นางน้ําฝน   อ่ิมจันทร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๒๕ 

นางสาวธนดิา   สุราราษฎร์ 
เจ้าพนกังานธุรการปฏบิตัิงาน 

 

นางน้ําฝน   อ่ิมจันทร์ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าพนกังานป่าไม้อาวุโส
(ช่วยราชการ

 

นางสาวสาวติรี   โสดาราม 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

เจ้าหน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน
 

นายโสภณ   จันตะเคียน 
เจ้าพนกังานป่าไม้ชํานาญงาน 

นายสุวรรณ  คจัฉะภา 
เจ้าพนกังานป่าไม้ชํานาญงาน

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าท่ีในส่วนทรัพยากรธรรมชาต ิ

เจ้าหน้าท่ีในส่วนทรัพยากรน้ํา 

นายประสาท   สบืสุข 
เจ้าพนกังานป่าไม้อาวุโส 
ช่วยราชการจังหวดัชัยนาท) 

นายภิรมย ์  จนัท ี
นายช่างเทคนคิชํานาญงาน 
(เกษยีณอายปุี ๒๕๕๕) 

 

พนักงานจ้างเหมา 

นางสาววิมลวรรณ   มาล ี
เจ้าหน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน 

นายเสรี   ประภา 
พนกังานขับรถยนต ์

นายสุวรรณ  คจัฉะภา  
เจ้าพนกังานป่าไม้ชํานาญงาน 

นางสาวสภุาพร   ชนะผล 
นักวิชาการป่าไม้ปฏบิตักิาร 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายณัฐพงษ์  สารกาญจน์
เจ้าหน้าทีบ่ันทกึข้อมูล 

นายสิริพงศ์  ไพบลูย ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏบิตักิาร 



 

ผลการปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติงาน  
ประจําปงีบประมาณ  ประจําปงีบประมาณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ส่วนที่ส่วนที่  

๔๔  
ผลการปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติงาน  

ประจําปงีบประมาณ  ประจําปงีบประมาณ  
พพ..ศศ. . ๒๕๕๒๕๕๕๕ 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๒๗ 

ผลการปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติงาน    
ประจําปงีบประมาณ  ประจําปงีบประมาณ    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงาน
ส่วนอํานวยการ

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ผลการปฏิบัติงาน
ส่วนอํานวยการ

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๒๘ 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนอํานวยการ 



 

 

ตารางท่ี ๗ : บริหารงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่องาน/โครงการ

บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระบบอํานวยการและการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- งบบุคลากร  (พนักงานราชการ
- งบดําเนินงาน 
- งบรายจ่ายอ่ืน(สายใยรัก
- งบลงทุน 

รวม 

ตารางท่ี ๘: บริหารงบประมาณ

ชื่องาน/โครงการ

งบรายจ่ายอื่น 
- โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
- โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ประจําปี ๒๕๕๕ 
- กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมคัรพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
รวม

ตารางท่ี ๙: บริหารงบประมาณ

ชื่องาน/โครงการ

งบดําเนินงาน 
- โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
รวม

 

 

 

 

�๑)  การบริหารจัดการงบประมาณประจําปี

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

งบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ 
งบประมาณประจําปี  พ.ศ
(๑ ต.ค. ๒๕๕๔ – ๓๐ ก.ย

ได้รับ เบิกจ่าย 
บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระบบอํานวยการและการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พนักงานราชการ) 

สายใยรัก สป.ทส.) 

 
 
 

๕๑๑,๕๑๕ 
๑,๒๙๖,๒๙๗ 

๔๐,๐๐๐ 
๑๙,๐๐๐ 

 
 

๕๑๑,๕
๑,๒๙๖,๒๗๙.

 ๓๙,๙๖๗.
๑๙,๐๐๐

๑,๘๖๖,๘๑๒ ๑,๘๖๖,๗๖๒.

งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ 
งบประมาณประจําปี  พ
(๑ ต.ค. ๒๕๕๔ – 

ได้รับ เบิกจ่าย

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
๕ 

โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมคัรพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

 
๖๗,๐๐๐ 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
๙๐,๐๐๐ 

๒

๘๙

รวม ๔๐๗,๐๐๐ ๔๐๖

งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน กรมควบคุมมลพิษ 

โครงการ 
งบประมาณประจําปี  พ
(๑ ต.ค. ๒๕๕๔ – 

ได้รับ เบิกจ่าย

โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๑๙

รวม ๒๐,๐๐๐ ๑

งบประมาณประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๒๙ 

งบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ศ. ๒๕๕๕ 
ย. ๒๕๕๕) 

คงเหลือ 
 

๕๑๕ 
.๙๐ 
.๙๕ 

๐๐๐ 

 
 
 
- 

๑๗.๕๐ 
๓๒.๐๕ 

- 
.๘๕ ๔๙.๕๕ 

จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

งบประมาณประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕) 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
 

๖๗,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๘๙,๙๙๙.๒๕ 

 
- 
 
- 
 

0.75 

๔๐๖,๙๙๙.๒๕ 0.75 

งบประมาณประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕) 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
 

๑๙,๙๗๕ 
 

 
๒๔.๕๕ 

 
๑๙,๙๗๕ ๒๔.๕๕ 

๕ 



 

ตารางท่ี ๑๐: งบประมาณรายจ่ายอ่ืนโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัดสระแก้ว

ชื่องาน/โครงการ

- โครงการสร้างจิตสํานึกและสร้าง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

  

 

(๑) กรมป่าไม้ 
รับและนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน

(๒) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
รับและนําส่งรายได้แผ่นดินเข้ากองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
รับและนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน

(๓) องค์การบริหารส่วนตําบล
รับและนําส่งรายได้ให้องค์การบ

 
 

(๑) งานสารบรรณ 
    - รับหนังสือตั้งแต่วันท่ี ๑ 
    - ส่งหนังสือตั้งแต่วันท่ี ๑ 

(๒) ออกคําสั่งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
     - ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕
(๓) ออกคําสั่งจังหวัดสระแก้ว
     - ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕

(๔) ด้านวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
     - จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณ  สนง
 

 

 

 

 

 

 

�๒)  จดัเก็บรายได้แผ่นดินและนําส่งเข้าเป็นรายไดข้องส่วนราชการต่างๆ  ประจําปีงบประมาณ

�๓)  การจดัการงานด้านอื่น ๆ

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

งบประมาณรายจ่ายอ่ืนโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
งบพัฒนาจังหวัดสระแก้ว) 

โครงการ 
งบประมาณประจําปี  พ
(๑ ต.ค. ๒๕๕๔ – 

ได้รับ เบิกจ่าย
สร้างจิตสํานึกและสร้างเครือข่ายชุมชนด้าน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐
รวม ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐

รับและนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน    จํานวน  ๑๘๕,๑๒๑

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
รับและนําส่งรายได้แผ่นดินเข้ากองทุนพัฒนาน้ําบาดาล จํานวน  ๕๐๔,๒๗๔
รับและนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน    จํานวน  ๒๖๐,๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตําบล 
รับและนําส่งรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  ๕๘๓,๒๑๔

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  จํานวน 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  จํานวน 

ออกคําสั่งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๒๕๕๔  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕จํานวน ๒๑ ฉบับ

ออกคําสั่งจังหวัดสระแก้ว 
๒๕๕๔  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  จํานวน ๓๑ ฉบับ    

จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณ  สนง.สป.ทส. จํานวน ๑๙๗ ครั้ง 

รายได้แผ่นดินและนําส่งเข้าเป็นรายไดข้องส่วนราชการต่างๆ  ประจําปีงบประมาณ

การจดัการงานด้านอื่น ๆ ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๔ 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๓๐ 

งบประมาณรายจ่ายอ่ืนโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕) 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
- 

๔๐,๐๐๐ - 

๑๒๑  บาท 

๒๗๔.๘๒  บาท 
๕๕๖.๗๕  บาท 

๒๑๔  บาท 

จํานวน ๕,๐๔๓ ฉบับ 
จํานวน ๒,๑๕๙ ฉบับ 

ฉบับ 

ฉบับ     

รายได้แผ่นดินและนําส่งเข้าเป็นรายไดข้องส่วนราชการต่างๆ  ประจําปีงบประมาณ 



 

 

 

 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔
ตําบลวังนํ้าเย็น อําเภอวังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว

 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔
ทัพไทย อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๔
หมู่ ๙  ตําบลหนองหว้า  อําเภอเขาฉกรรจ์

�๔)  ออกหน่วยตามโครงการ  
และโครงการ“สระแก้วผูกใจประสาน 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

๔วันท่ี ๑๓ -๑๔  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ณ  ณ  โรงเรียนบ้านวังบูรพา หมู่ 
ตําบลวังนํ้าเย็น อําเภอวังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 

๒๕๕๔วันท่ี ๑๗ -๑๘  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๔ณ  โรงเรียนรัตนะ หมู่ 
ทัพไทย อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

๔วันท่ี ๑๕ -๑๖  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ณ  โรงเรียนทรัพย์สมบรูณ์วิทยาคม 
ตําบลหนองหว้า  อําเภอเขาฉกรรจ ์ จังหวัดสระแก้ว 

ออกหน่วยตามโครงการ  “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” ประจําปีงบประมาณ พ

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๓๑ 

ณ  โรงเรียนบ้านวังบูรพา หมู่ ๑๘ 

 

โรงเรียนรัตนะ หมู่ ๑๐ ตําบล

 

โรงเรียนทรัพย์สมบรูณ์วิทยาคม 

 

หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ระจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 



 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕วันท่ี 
พริก อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕วันท่ี 
ท่ี ๑๓ ตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕วันท่ี 
หมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

วันท่ี ๑๒ -๑๓  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๕ณ  ณ  วัดคลองหว้า  หมู่ 
พริก อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 

วันท่ี ๒๓ - ๒๔  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๕ณ  วัดราษฎร์นิมิต 
เมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

วันท่ี ๒๓ - ๒๔  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ณ  วัดพุทธิสาร หมู่ท่ี 
หมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๓๒ 

ณ  วัดคลองหว้า  หมู่ ๔ ตําบลทับ

 

วัดราษฎร์นิมิต (หนองปรือ) หมู่

 

วัดพุทธิสาร หมู่ท่ี ๕ ตําบลหนอง

 



 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕วันท่ี 
หมากมุ่น อําเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว

 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕วันท่ี 
หาด  จังหวัดสระแก้ว 

 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕วันท่ี 
หมู่ท่ี ๑๖ ตําบลวังทอง  อําเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

วันท่ี ๑๙ - ๒๐  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๕ณ  วัดหนองจาน หมู่ท่ี 
หมากมุ่น อําเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว 

วันท่ี ๑๗ - ๑๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ณ  ตําบลซับมะกรูด  อําเภอคลอง

วันท่ี ๑๔ - ๑๕  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๕ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเงิน  
ตําบลวังทอง  อําเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๓๓ 

วัดหนองจาน หมู่ท่ี ๓ ตําบลโนน

 

ตําบลซับมะกรูด  อําเภอคลอง

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเงิน  

 



 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕วันท่ี 
ตาหลังใน  อําเภอวังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว

 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕
ตําบลตาพระยา  อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕
เขาฉกรรจ ์ อําเภอเขาฉกรรจ ์ 

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

วันท่ี ๑๙ - ๒๐  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ณ  วัดตาหลังใน  หมู่ท่ี 
ตาหลังใน  อําเภอวังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 

๕วันท่ี ๒๓-๒๔  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ณ  โรงเรียนบ้านตะโก  หมู่ท่ี 
ตําบลตาพระยา  อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

๕วันท่ี ๒๐-๒๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ณ  วัดวังรี
  จังหวัดสระแก้ว 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๓๔ 

วัดตาหลังใน  หมู่ท่ี ๑๒  ตําบล

 

โรงเรียนบ้านตะโก  หมู่ท่ี ๓  

 

วัดวังรี  หมู่ ท่ี ๑  ตําบล          

 



 

 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการความ

ภูมิสารสนเทศในการฟ้ืนฟูภูมินิเวศลุ่มน้ําและการปรับตัวของชุมชนต่อความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาต ิ

เข้าร่วมโครงการทําดีเพ่ือแผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน 
น้ําแห่งชาติและวันน้ําโลก ประจําปี พ
ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ 

� ๕)  ภารกิจของผู้อํานวยการสํานักงาน ทสจ

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการความร่วมมือเชิงพหุภาคีและการประยุกต์ใช้
ภูมิสารสนเทศในการฟ้ืนฟูภูมินิเวศลุ่มน้ําและการปรับตัวของชุมชนต่อความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศและ

ร่วมโครงการทําดีเพ่ือแผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากร
น้ําแห่งชาติและวันน้ําโลก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสวนวชิรเบญจทัศ 

ภารกิจของผู้อํานวยการสํานักงาน ทสจ.สระแก้ว และส่วนอํานวยการ

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๓๕ 

มือเชิงพหุภาคีและการประยุกต์ใช้
ภูมิสารสนเทศในการฟ้ืนฟูภูมินิเวศลุ่มน้ําและการปรับตัวของชุมชนต่อความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศและ

 

 

 
เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากร

ณ บริเวณสวนวชิรเบญจทัศ 

 

สระแก้ว และส่วนอํานวยการ 



 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย 
๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเสียมราฐ  

 

ร่วมพิธีรดน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ในวันท่ี 
ศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา  ครั้งท่ี 
ณ จังหวัดเสียมราฐ  ประเทศกัมพูชา 

ร่วมพิธีรดน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ในวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ 
อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๓๖ 

กัมพูชา  ครั้งท่ี ๒๐  ในวันท่ี 

 

 

๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม

 



 

จัดกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
สําคัญสากลของโลก ประจําปี
สระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

จัดกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสา
ประจําปี๒๕๕๕ในวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ณ วัดหนองกะพ้อ  อําเภอเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๓๗ 

เทศกาลวิสาขบูชา วัน
ณ วัดหนองกะพ้อ  อําเภอเมือง

 

 

 



 

เข้าร่วมงานสิ่งแวดล้อมโลก  ณ  รอยัล  พารากอน  ฮอลล์  ศูนย์การค้าสยามพารากอน  
กรุงเทพมหานคร  ในวันท่ี ๕  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถ่ินพ้ืนท่ีภาคตะวันออก  ณ  โรงแรมเอเชีย  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  ในวันท่ี  
มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

เข้าร่วมงานสิ่งแวดล้อมโลก  ณ  รอยัล  พารากอน  ฮอลล์  ศูนย์การค้าสยามพารากอน  
๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถ่ินพ้ืนท่ีภาคตะวันออก  ณ  โรงแรมเอเชีย  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  ในวันท่ี  

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๓๘ 

เข้าร่วมงานสิ่งแวดล้อมโลก  ณ  รอยัล  พารากอน  ฮอลล์  ศูนย์การค้าสยามพารากอน  

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถ่ินพ้ืนท่ีภาคตะวันออก  ณ  โรงแรมเอเชีย  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  ในวันท่ี  ๖ - ๗  

 

 



 

เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔
กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ
๒๕๕๔ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น  กรุงเทพมหานคร  ในระหว่างวั

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐พรรษา ๑๒สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๓๙ 

เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ
ในระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๑๗ 

 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระ

 

 

 



 

พิธีพุทธาภิเษก
โสภิต" เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม 
สระแก้ว 

 

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ภิเษกและพิธีเททองพระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว "พระพุทธมงคลวิมลบูรพาด
สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๔๐ 

พระพุทธมงคลวิมลบูรพาด
ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

 

 

 



 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ บุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) เม่ือวันท่ี 
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ บุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศ
เม่ือวันท่ี ๓กันยายน  ๒๕๕๕ณ ห้องประชุมสํานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๔๑ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ บุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงาน
ส่วน

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ผลการปฏิบัติงาน
ส่วนสิ่งแวดล้อม

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๔๒ 

ผลการปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อม 



 

 

โรงงานเจริญการเกษตร ตั้งอยู่ ท่ีตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ก่อให้เกิดน้ําเสีย สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ตรวจสอบสารเคมีท่ีทําให้เกิดมลพิษซึ่งมีผู้นํามาท้ิงไว้ ณ หมู่ท่ี 
ศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

ตรวจสอบสภาพน้ําในคลองวังจิก เนื่องจากมีการปนเปื้อนตามท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ ฉบับวันท่ี ๒๕ มกราคม 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของ
นายสมยศ ไชยศรี ราษฎรหมู่ท่ี 

�๑)  เร่ืองร้องเรียนป ี ๒๕๕๕

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

โรงงานเจริญการเกษตร ตั้งอยู่ ท่ีตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

ตรวจสอบสารเคมีท่ีทําให้เกิดมลพิษซึ่งมีผู้นํามาท้ิงไว้ ณ หมู่ท่ี ๑๐
ศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ตรวจสอบสภาพน้ําในคลองวังจิก เนื่องจากมีการปนเปื้อนตามท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ์
มกราคม ๒๕๕๕ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของ
นายสมยศ ไชยศรี ราษฎรหมู่ท่ี ๙ ตําบลหนองบอน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒๕๕๕จํานวน  ๖  เร่ือง  ไดแ้ก ่

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๔๓ 

โรงงานเจริญการเกษตร ตั้งอยู่ ท่ีตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 

 
๑๐ บ้านเขามะกา ตําบล

ศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 
ตรวจสอบสภาพน้ําในคลองวังจิก เนื่องจากมีการปนเปื้อนตามท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ์

 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของ

สระแก้ว 

 



 

ตรวจสถานประกอบการลานมันโชคศักดา กรณีปล่อยน้ําเสียลงคลองสาธารณะ น้ําเน่า
เหม็นและฝุ่นละอองอันเกิดจากการประกอบกิจการทําให้ราษฎรท่ีพักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับ
ความเดือดร้อน  

ได้รับความเดือดร้อนจากควันท่ีเกิดจากการเผาถ่านในหมู่ 
เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ตรวจสถานประกอบการลานมันโชคศักดา กรณีปล่อยน้ําเสียลงคลองสาธารณะ น้ําเน่า
เหม็นและฝุ่นละอองอันเกิดจากการประกอบกิจการทําให้ราษฎรท่ีพักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับ

ได้รับความเดือดร้อนจากควันท่ีเกิดจากการเผาถ่านในหมู่ ๑๒   บ้านคลองเขาเทียน ต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๔๔ 

ตรวจสถานประกอบการลานมันโชคศักดา กรณีปล่อยน้ําเสียลงคลองสาธารณะ น้ําเน่า
เหม็นและฝุ่นละอองอันเกิดจากการประกอบกิจการทําให้ราษฎรท่ีพักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับ

 
บ้านคลองเขาเทียน ต.โคกปี่ฆ้อง อ.

 



 

 

หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในหลาย

เป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียตามมา
ประชาชน ซึ่งอาจจะทําให้เกิดภาวะเจ็บป่วยและโรคระบาดตามมา
ความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีน้ําเสียดังกล่าวจะต้องได้รับการบําบัด 
น้ําเสียในพ้ืนท่ีน้ําท่วมขังในจังหวัดท่ีประสบอุทกภัย
(EMBall)ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีคุณภาพในการบําบัดน้ําเสีย
นอกจากนั้นยังสะดวกต่อการใช้งาน
บําบัดน้ําเสีย โดยก้อนจุลินทรีย์ 
๕,๐๐๐–๑๐,๐๐๐ลิตร/ลูก 

ดังนั้น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
ดังกล่าว ซึ่งมีความสําคัญเร่งด่วน
ภัยน้ําเสีย”โดยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด
ประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความร่วมมือในการจัดทําก้อนจุลินทรีย์ 
Ball)อันแสดงถึงความมีน้ําใจของชาวจังหวัดสระแก้ว ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พ่ี
น้องประชาชนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยในครั้งนี้

ผลการดําเนินงาน
สามารถลดปัญหาน้ําเน่าเสียในพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัย 

อาจจะเกิดน้ําเน่าเสีย อีกท้ังแสดงถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว

�๑)  โครงการ “น้ําใจสระแก้ว ปั้นบอลน้ําใส สู้ภัยน้ําเสีย

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

หตุผล 
จากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยท่ีมีความรุนแรงและท่วมขัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียตามมาและอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ

ทําให้เกิดภาวะเจ็บป่วยและโรคระบาดตามมา และจะทําให้ปัญหาอุทกภัยครั้งนี้
ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีน้ําเสียดังกล่าวจะต้องได้รับการบําบัด 

ท่วมขังในจังหวัดท่ีประสบอุทกภัยสามารถดําเนินการได้โดยใช้
จุลินทรีย์ท่ีมีคุณภาพในการบําบัดน้ําเสีย       ท่ีสามารถเก็บได้นานสะดวกในการขนส่ง 

ยังสะดวกต่อการใช้งานโดยสามารถโยนไปในพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้ในการ
โดยก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) ๑ ลูก มีประสิทธิภาพบําบัดสภาพน้ําเสียได้ประมาณ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
ความสําคัญเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการ จึงได้จัดทําโครงการ “น้ําใจสระแก้ว ปั้นบอลน้ําใส สู้

โดยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้วท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ในการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความร่วมมือในการจัดทําก้อนจุลินทรีย์ 

นแสดงถึงความมีน้ําใจของชาวจังหวัดสระแก้ว ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พ่ี
น้องประชาชนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยในครั้งนี ้

ผลการดําเนินงาน 
ลดปัญหาน้ําเน่าเสียในพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัย และป้องกันปัญหาโรคระบาดท่ี

แสดงถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว

 

น้ําใจสระแก้ว ปั้นบอลน้ําใส สู้ภัยน้ําเสีย“ 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๔๕ 

ท่ีมีความรุนแรงและท่วมขัง
ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ

และจะทําให้ปัญหาอุทกภัยครั้งนี้ทวี
ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีน้ําเสียดังกล่าวจะต้องได้รับการบําบัด โดยในการบําบัด

สามารถดําเนินการได้โดยใช้ก้อนจุลินทรีย์ 
สามารถเก็บได้นานสะดวกในการขนส่ง 

โดยสามารถโยนไปในพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้ในการ
ลูก มีประสิทธิภาพบําบัดสภาพน้ําเสียได้ประมาณ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้เล็งเห็นปัญหา
น้ําใจสระแก้ว ปั้นบอลน้ําใส สู้

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ในการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความร่วมมือในการจัดทําก้อนจุลินทรีย์ (EM 

นแสดงถึงความมีน้ําใจของชาวจังหวัดสระแก้ว ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พ่ี

ป้องกันปัญหาโรคระบาดท่ี
แสดงถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว 

 



 

 

 

จํานวนสมาชิกเครือข่าย  ทสม
ปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว  

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  (ทสม
๑.)  อําเภอเมืองสระแก้ว  
๒.)  อําเภอคลองหาด  
๓.)  อําเภอวังน้ําเย็น
๔.)  อําเภอวัฒนานคร  
๕.)  อําเภออรัญประเทศ
๖.)  อําเภอเขาฉกรรจ์
๗.)  อําเภอโคกสูง
๘.)  อําเภอวังสมบูรณ์
๙.)  อําเภอตาพระยา

จังหวัดสระแก้ว  
หมู่บ้าน  จํานวน  ๒๕๖  หมู่บ้าน  

สมาชิกเครือข่าย  ทสม
ผลการดําเนินงาน
ได้คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ชุดใหม่  ตามประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม
จังหวัด  จังหวัดสระแก้วประกาศ  ณ  วันท่ี  

 

 

 

 

�๒)  โครงการจัดกจิกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  (ทสม
ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

จํานวนสมาชิกเครือข่าย  ทสม.จังหวัดสระแก้ว   
ปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว  มีผู้ท่ีสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทสม.)  จังหวัดสระแก้ว  จํานวน  ๓,๔๖๘ คน  แยกเป็นรายอําเภอดังนี้
อําเภอเมืองสระแก้ว   จํานวน  ๗๒๙  คน 
อําเภอคลองหาด   จํานวน  ๑๓๐  คน 
อําเภอวังน้ําเย็น  จํานวน  ๓๓๙  คน 
อําเภอวัฒนานคร   จํานวน  ๗๑๔  คน 
อําเภออรัญประเทศ จํานวน  ๓๙๒  คน 
อําเภอเขาฉกรรจ ์  จํานวน  ๔๒๕  คน 
อําเภอโคกสูง  จํานวน  ๑๙๔  คน 
อําเภอวังสมบูรณ์  จํานวน  ๓๕๑  คน 
อําเภอตาพระยา  จํานวน  ๑๙๔  คน 

จังหวัดสระแก้ว  มีหมู่บ้านท่ีอยู่ในเกณฑ์  หรือเงื่อนไขท่ีจะคัดเลือกคณะกรรมการระดับ
หมู่บ้าน   

สมาชิกเครือข่าย  ทสม.  ท่ีมีสิทธิคัดเลือก  จํานวน  ๒,๗๖๖  คน 
ผลการดําเนินงาน 
ได้คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.ระดับหมู่บ้าน  ระดับตําบล  ระดับอําเภอและระดับ

จังหวัดสระแก้วประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โครงการจัดกจิกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทสม.)   
๒๕๕๕

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๔๖ 

มีผู้ท่ีสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คน  แยกเป็นรายอําเภอดังนี ้

มีหมู่บ้านท่ีอยู่ในเกณฑ์  หรือเงื่อนไขท่ีจะคัดเลือกคณะกรรมการระดับ

ได้คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.จังหวัดสระแก้ว

ระดับหมู่บ้าน  ระดับตําบล  ระดับอําเภอและระดับ

 

 

โครงการจัดกจิกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ



 

 

 

หลักการและเหตุผล
พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว  เป็นพ้ืนท่ี  ท่ีมีความสําคัญในฐานการผลิตทางอุตสาหกรรม

การเกษตร  และมีศักยภาพในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  อาจกล่าวได้ว่า  ฐานอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความหลากหลาย   ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่าย  ทสม
สระแก้ว  มาร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นําไปสู่การสร้างแนวคิด
ขับเคลื่อนงานให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานในระดับชุมชนในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ให้มีการเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดทักษะ
ชุมชนในการพ่ึงพาตนเองได้  รวมท้ังพัฒนากลไกการทํางานท่ีเอ้ือต่อ
แท้จริง   

ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดจัดให้มีข้ึนในวันศุกร์ท่ี  

ภัฎวไลยอลงกรณ์(ศูนย์สระแก้ว

ผลการดําเนินงาน  
เกิดความเชื่อมโยงประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สระแก้วท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของประเทศและกรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ความเข้มแข็งและมีกระบวนการขับเคลื่อนงานของเครือข่าย  ทสม
มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

�๓)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและหาแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เครือข่าย  ทสม

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

หลักการและเหตุผล 
พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว  เป็นพ้ืนท่ี  ท่ีมีความสําคัญในฐานการผลิตทางอุตสาหกรรม

และมีศักยภาพในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  อาจกล่าวได้ว่า  ฐานอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความหลากหลาย   ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่าย  ทสม
สระแก้ว  มาร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นําไปสู่การสร้างแนวคิด
ขับเคลื่อนงานให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานในระดับชุมชนในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ให้มีการเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดทักษะการทํางาน  ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ  ให้กับ
ชุมชนในการพ่ึงพาตนเองได้  รวมท้ังพัฒนากลไกการทํางานท่ีเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมภาย

ระยะเวลาดําเนินการ 
กําหนดจัดให้มีข้ึนในวันศุกร์ท่ี  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราช

ศูนย์สระแก้ว) 

ผลการดําเนินงาน   
เกิดความเชื่อมโยงประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของประเทศและกรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ความเข้มแข็งและมีกระบวนการขับเคลื่อนงานของเครือข่าย  ทสม.จังหวัดสระแก้ว  ได้อย่างยั่งยืนและ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและหาแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เครือข่าย  ทสม.จังหวัดสระแก้ว  ประจําปีงบประมาณ  

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๔๗ 

พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว  เป็นพ้ืนท่ี  ท่ีมีความสําคัญในฐานการผลิตทางอุตสาหกรรม
และมีศักยภาพในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  อาจกล่าวได้ว่า  ฐานอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ความหลากหลาย   ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่าย  ทสม.จังหวัด
สระแก้ว  มาร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นําไปสู่การสร้างแนวคิดการ
ขับเคลื่อนงานให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานในระดับชุมชนในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

การทํางาน  ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ  ให้กับ
การมีส่วนร่วมภายในชุมชนได้อย่าง

ณ  ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราช

เกิดความเชื่อมโยงประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของประเทศและกรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม, เกิด

จังหวัดสระแก้ว  ได้อย่างยั่งยืนและ

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและหาแนวทางการ
จังหวัดสระแก้ว  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 



 

 

หลักการและเหตุผล 
มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสังคมเมืองท่ีมีการขยายตัวของเมืองสูงตามจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน รวมไปถึงการขยายตัวและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยแต่ละปีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูล
ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากในการจัดการขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึน เนื่องจากการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมท้ังด้าน
งบประมาณ บุคลากรท่ีชํานาญ และความพร้อมในการบริหารจัดการ เป็นผลทําให้การจัดกา
ไม่มีประสิทธิภาพ  

สรุปผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นมีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด

ท้ัง ๖ สมรรถนะ, เทศบาลเมืองสระแก้ว  
หน๕ ใน ๖ สมรรถนะ  

วันอังคารท่ี  ๓๑
เมืองสระแก้ว  ชั้น ๓ 

วันพุธท่ี  ๑  สิงหาคม  
ม. ๑๘ต.วังน้ําเย็น  อ.วังน้ําเย็น

�๔)  โครงการสนับสนนุและสร้างเสริมสมรรถนะใหก้ับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

หลักการและเหตุผล  
มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสังคมเมืองท่ีมีการขยายตัวของเมืองสูงตามจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน รวมไปถึงการขยายตัวและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยแต่ละปีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูล
ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากในการจัดการขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึน เนื่องจากการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมท้ังด้าน
งบประมาณ บุคลากรท่ีชํานาญ และความพร้อมในการบริหารจัดการ เป็นผลทําให้การจัดกา

สรุปผลการดําเนินงาน 
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นมีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด

เทศบาลเมืองสระแก้ว  มีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยผ่านเกณฑ์ท่ีกํา

๓๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม

สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ  ศาลาประชาคม
วังน้ําเย็น 

 

โครงการสนับสนนุและสร้างเสริมสมรรถนะใหก้ับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๔๘ 

มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสังคมเมืองท่ีมีการขยายตัวของเมืองสูงตามจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน รวมไปถึงการขยายตัวและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยแต่ละปีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอยท้ัง
ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากในการจัดการขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึน เนื่องจากการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมท้ังด้าน
งบประมาณ บุคลากรท่ีชํานาญ และความพร้อมในการบริหารจัดการ เป็นผลทําให้การจัดการขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นมีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด               
จัดการขยะมูลฝอยผ่านเกณฑ์ท่ีกํา

ณ  ห้องประชุมสํานักงานเทศบาล

 
ณ  ศาลาประชาคมบ้านวังบูรพา              

 

โครงการสนับสนนุและสร้างเสริมสมรรถนะใหก้ับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 



 

ความเป็นมา 
 จังหวัดสระแก้ว
เย็นอําเภอวังน้ําเย็น ได้มีการ
การจัดทําแผนชุมชนตามเบญจวิถี
ต่างๆ โดยมีเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชุมท้องถ่ินให้เป็
พัฒนา และเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท้องถ่ิน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพ่ือขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด

ยุทธศาสตร์ชุมชนบ้านวังศิลาไปสู่การปฏิบัติ
2. เพ่ือให้ชุมชนบ้านวังศิลามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้อง 
ระยะเวลาดําเนินการ
วันเสาร์ท่ี ๘ กันยายน  

จังหวัดสระแก้ว 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
๑. ปริมาณขยะท่ีต้องนําไปกําจัดในชุมชนบ้านวังศิลามีปริมาณลดลง 

 ๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนบ้านวังศิลามีความรู้ในเรื่องการทําปุ๋ยหมักจากเศษ
อาหารระดับครัวเรือน และการทําน้ําส้มควันไม้เพ่ือกําจัดศัตรูพืช
 ๓.ชุมชนบ้านวังศิลามีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน และมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน
 ๔. ชุมชนบ้านวังศิลามีแหล่งน้ําท่ีมีคุณภาพดีข้ึ

สรุปผลการดําเนินงาน
เป็นไปตามผลท่ีคาดหมายไว้ทุกประการ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ

�๕)  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 
 

 
จังหวัดสระแก้วมีหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตั้งอยู่หมู่ ๑๔ บ้านวังศิลา 

ได้มีการดําเนินงานตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อย่างต่อเนื่อง
จัดทําแผนชุมชนตามเบญจวิถีใน ๕ มิติ และดําเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชุมท้องถ่ินให้เป็นไปตามมิติเบญจวิถีการ
พัฒนา และเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท้องถ่ิน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 
เพ่ือขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด

ยุทธศาสตร์ชุมชนบ้านวังศิลาไปสู่การปฏิบัต ิ
เพ่ือให้ชุมชนบ้านวังศิลามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้อง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
กันยายน  ๒๕๕๕ณ บ้านวังศิลา หมู่ท่ี  ๑๔  ตําบลวังน้ําเย็น  อําเภอวังน้ําเย็น  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ปริมาณขยะท่ีต้องนําไปกําจัดในชุมชนบ้านวังศิลามีปริมาณลดลง 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนบ้านวังศิลามีความรู้ในเรื่องการทําปุ๋ยหมักจากเศษ

อาหารระดับครัวเรือน และการทําน้ําส้มควันไม้เพ่ือกําจัดศัตรูพืช 
ชุมชนบ้านวังศิลามีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน และมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน
ชุมชนบ้านวังศิลามีแหล่งน้ําท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 

สรุปผลการดําเนินงาน 
เป็นไปตามผลท่ีคาดหมายไว้ทุกประการ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๔๙ 

บ้านวังศิลา ตําบลวังน้ํา
ดําเนินงานตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อย่างต่อเนื่องท้ังในด้าน

และดําเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในด้าน
นไปตามมิติเบญจวิถีการ

พัฒนา และเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

เพ่ือขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผน

เพ่ือให้ชุมชนบ้านวังศิลามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้อง  

วังน้ําเย็น  อําเภอวังน้ําเย็น  

ปริมาณขยะท่ีต้องนําไปกําจัดในชุมชนบ้านวังศิลามีปริมาณลดลง  
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนบ้านวังศิลามีความรู้ในเรื่องการทําปุ๋ยหมักจากเศษ

ชุมชนบ้านวังศิลามีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน และมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน 

เป็นไปตามผลท่ีคาดหมายไว้ทุกประการ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๘๐ คน 

 

 

ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 



 

 

 

 

 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้รับมอบหมายจากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้จัดทําโครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ พ
ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฏราชกุมาร โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้ โดยเป็นกา
เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ สร้างจิตสํานึกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม นําไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้คุณค่า เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามพระดําริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาในส
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีมีคุณค่าในเชิงธุรกิจต่อไป 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้
ดําเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดสระแก้ว ปี 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีทีมส่งผลงานเข้าประกวดรวมจํานวน 
ประเภท ดังนี้  

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ โดยแบ่งออกเป็น 
ระดับประถมศึกษามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดท้ังสิ้น 
รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

�๖)  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
มกุฎราชกุมาร 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้รับมอบหมายจากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้จัดทําโครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ พ
ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฏราชกุมาร โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้ โดยเป็นกา
เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ สร้างจิตสํานึกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม นําไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้คุณค่า เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามพระดําริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาในส
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้
ดําเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดสระแก้ว ปี 

มีทีมส่งผลงานเข้าประกวดรวมจํานวน ๔๑ ทีม จัดแบ่งการประกวดออกเป็น 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ โดยแบ่งออกเป็น 
ระดับประถมศึกษามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดท้ังสิ้น ๔ทีม ผลปรากฏดังนี้
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนบา้นหนองเรือชื่อผลงานโคมไฟสรรค์สร้างจากกะลามะพร้าว

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทัพหลวงชื่อผลงานท่ีสวมกระถางรากไม้

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี๒๕๕๕
เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๕๐ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้รับมอบหมายจากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้จัดทําโครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ชิงถ้วย
ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฏราชกุมาร โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้ โดยเป็นการนําวัสดุ
เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ สร้างจิตสํานึกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม นําไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้คุณค่า เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามพระดําริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้
ดําเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๕ ข้ึนเม่ือวันท่ี 

ทีม จัดแบ่งการประกวดออกเป็น ๓ 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ โดยแบ่งออกเป็น ๓ระดับ ดังนี ้
ทีม ผลปรากฏดังนี ้

ชื่อผลงานโคมไฟสรรค์สร้างจากกะลามะพร้าว 

รียนบ้านทัพหลวงชื่อผลงานท่ีสวมกระถางรากไม้ 

 

๕ชิงถ้วยประทาน
บรมโอรสาธิราชฯสยาม



 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระเพลิงชื่อผลงานตู้ปลาอาเซียน

ระดับมัธยมศึกษามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดท้ังสิ้น 

รางวัลชนะเลิศได้แก่ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนประจันตราษฎร์บํารุง ชื่อผลงานชุดสนาม
จากวงล้อจักรยาน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระเพลิงชื่อผลงานตู้ปลาอาเซียน

 
ระดับมัธยมศึกษามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดท้ังสิ้น ๑๓ทีม ผลปรากฏดังนี้

รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนตาพระยาชื่อผลงานหุ่นอเนกประสงค์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนประจันตราษฎร์บํารุง ชื่อผลงานชุดสนาม

รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนวังน้ําเย็นชื่อผลงานนวัตกรรม

 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๕๑ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระเพลิงชื่อผลงานตู้ปลาอาเซียน 

ทีม ผลปรากฏดังนี ้

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนประจันตราษฎร์บํารุง ชื่อผลงานชุดสนาม

 

วังน้ําเย็นชื่อผลงานนวัตกรรมเศษกระดาษคืนชีพ 



 

ระดับอุดมศึกษามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดท้ังสิ้น 
ชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนวังน้ําเย็นช่ือผลงานนวัตกรรมเศษกระดาษคืนชีพ

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ 
แขวน) จากกล่องหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ระดับ นักเรียน
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดท้ังสิ้น 

รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนปราจีนกัลยาณีชื่อผลงาน 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ระดับอุดมศึกษามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดท้ังสิ้น ๑ทีม ผลปรากฏดังนี้รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนวังน้ําเย็นช่ือผลงานนวัตกรรมเศษกระดาษคืนชีพ

รางวัลชนะเลิศ ไม่มีรางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ไม่มีรางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีชื่อผลงาน โคมไฟ
จากกล่องหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 

ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ระดับ นักเรียน/นักศึกษา
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดท้ังสิ้น ๑๔ทีมผลปรากฏ ดังนี ้

รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนปราจีนกัลยาณีชื่อผลงาน Is send stay or drees

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๕๒ 

ทีม ผลปรากฏดังนี้รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนวังน้ําเย็นช่ือผลงานนวัตกรรมเศษกระดาษคืนชีพ 

เทคโนโลยีชื่อผลงาน โคมไฟ(แบบ

  
นักศึกษา/ประชาชนท่ัวไป มีผู้

Is send stay or drees 

 

 



 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนวังหลังวิทยาคมชื่อผลงานถักทอสายใยใส่ใจ
รีไซเคิล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวพัชริน อินทร์อ่อน 
ผลงาน ดอกไม้ในท้องฟ้า 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนวังหลังวิทยาคมชื่อผลงานถักทอสายใยใส่ใจ

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวพัชริน อินทร์อ่อน (ประชาชนท่ัวไป

 

 

  

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๕๓ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนวังหลังวิทยาคมชื่อผลงานถักทอสายใยใส่ใจ

ประชาชนท่ัวไป)ชื่อ

 



 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ําท่วมมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดท้ังสิ้น
ทีม ผลปรากฏ ดังนี ้

รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวังหลังวิทยาคมชื่อผลงานเรือกระป๋อง

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ 
น้ําท่วม๕๕๕ 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ําท่วมมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดท้ังสิ้น

รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวังหลังวิทยาคมชื่อผลงานเรือกระป๋อง

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระเพลิงชื่อผลงาน สุขาลอยน้ําสู้ภัย

 

 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๕๔ 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ําท่วมมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดท้ังสิ้น๕

รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวังหลังวิทยาคมชื่อผลงานเรือกระป๋อง 

 

 

โรงเรียนบ้านพระเพลิงชื่อผลงาน สุขาลอยน้ําสู้ภัย

 

 



 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนวังหลังวิทยาคมชื่อผลงานขวดน้ําพลาสติก
ยามยาก 

 

 

 

 
ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดั
เทศบาลเมืองสระแก้วสถานท่ีกําจัดขยะ 
ในวันท่ี  ๑๓-๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๕  
ร่วมของชุมชน 

 

 

 

�๗)  ภารกิจส่วนสิ่งแวดล้

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนวังหลังวิทยาคมชื่อผลงานขวดน้ําพลาสติก

 

ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ณ  สถานท่ีกําจัดขยะ 

สระแก้วสถานท่ีกําจัดขยะ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  สถานท่ีกําจัดขยะ ทม
๒๕๕๕  ซึ่งได้แนะนําแนวในการลดปริมาณขยะตามหลัก 

สิ่งแวดลอ้ม 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๕๕ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนวังหลังวิทยาคมชื่อผลงานขวดน้ําพลาสติก

ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
บจังหวัด  ณ  สถานท่ีกําจัดขยะ 

อรัญญประเทศ  สถานท่ีกําจัดขยะ ทม.วังน้ําเย็น  
ซึ่งได้แนะนําแนวในการลดปริมาณขยะตามหลัก ๓R และการมีส่วน

 



 

เข้าร่วมประชุมเครือข่าย  ทสม
สอร์ท  จ.พระนครศรีอยุธยา  ในวันท่ี  

การประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สระแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙
ประชุมสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ประชุมเครือข่าย  ทสม.  ประจําปี  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมวรบุรี  อโยธยา  คอนเวนชั่น
พระนครศรีอยุธยา  ในวันท่ี  ๒๗-๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

การประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
๒๕๕๙วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๕๖ 

ณ  โรงแรมวรบุรี  อโยธยา  คอนเวนชั่นรี

 

การประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
๐๐ – ๑๒.๑๐ น.ณ ห้อง

 



 

งานชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 
วันท่ี ๑๗ - ๒๑สิงหาคม ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

งานชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 
๒๕๕๕ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๕๗ 

งานชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี ๑ประจําปี ๒๕๕๕ใน
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงาน
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ผลการปฏิบัติงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๕๘ 

ผลการปฏิบัติงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ 



 

 
 

ดําเนินการควบคุม  กํากับ  ดูแลโรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าไม้แปรูป  โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ และอ่ืนๆตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  

สถิติการตรวจสอบประทับตรา ประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรูปและหนังสือกํากับ
สิ่งประดิษฐ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   

อําเภอ 
ค้า

สิ่งประดิษฐ์
เมืองสระแก้ว ๕ 
เขาฉกรรจ์ ๑ 
วังน้ําเย็น ๒๒ 
วังสมบูรณ์ ๑ 
คลองหาด ๖ 
วัฒนานคร ๓ 

อรัญประเทศ ๒ 
โคกสูง ๑ 

ตาพระยา ๐ 
รวม ๔๑ 

เดือน 

ตุลาคม ๒๕๕๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ธันวาคม ๒๕๕๔ 
มกราคม  ๒๕๕๕ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕
มีนาคม  ๒๕๕๕ 
เมษายน  ๒๕๕๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๕
มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
กันยายน  ๒๕๕๕ 

รวม 

�๑)ให้บริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ดําเนินการควบคุม  กํากับ  ดูแลโรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าไม้แปรูป  โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ และอ่ืนๆตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔ 

 

การตรวจสอบประทับตรา ประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรูปและหนังสือกํากับ

สิ่งประดิษฐ ์
โรงงานแปรรูป 
โดยใช้เครื่องจักร 

โรงงานแปรรูปไม้ 
ด้วยแรงคน 

โรงค้าไม้แปรรูป

๑๒ ๐ 
๒ ๑ 

 ๑๑ ๔ 
๑ ๐ 
๔ ๑ 
๘ ๒ 
๑ ๐ 
๑ ๐ 
๐ ๐ 

 ๔๐ ๘ 

ประทับตราหนังสือกํากับ
สิ่งประดิษฐ(์ราย) 

ประทับตราหนังสือกํากับไม้
แปรรูป(

๓ ๐ 
๔ ๐ ๑ 

๓ ๒ 
๒ ๑ 

๕ ๕ ๓ 
๓ ๑ 
๔ ๒ 

๕ ๒ ๒ 
 ๕ ๕ 
 ๒ ๓ 

๐ ๐ 
 ๔ ๐ 

๓๓ ๒๐

การอนุญาตอุตสาหกรรมไม้   

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๕๙ 

ดําเนินการควบคุม  กํากับ  ดูแลโรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าไม้แปรูป  โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ และอ่ืนๆตาม

การตรวจสอบประทับตรา ประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรูปและหนังสือกํากับ

โรงค้าไม้แปรรูป รวม 

๒ ๑๙ 
๑ ๕ 
๑๓ ๕๐ 
๒ ๔ 
๓ ๑๔ 
๒ ๑๕ 
๐ ๓ 
๐ ๒ 
๐ ๐ 
๒๓ ๑๑๒ 

ประทับตราหนังสือกํากับไม้
(ราย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 



 

   
ดําเนินการข้ึนทะเบียนสวนป่า  ข้ึนทะเบียนตรา  

โค่นไม้ท่ีได้มาจากการทําสวนป่า  ตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ
-   ขอข้ึนทะเบียนสวนป่า  จํานวน  

 
 
 
 

 ดําเนินการควบคุม  กํากับ  ดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์  ตามพระราชบัญญัติ
๒๕๔๕ 

ลําดับ
ท่ี 
๑ เมืองสระแก้ว
๒ วัฒนานคร
๓ อรัญประเทศ
๔ เขาฉกรรจ์
๕ วังน้ําเย็น
๖ วังสมบูรณ์
๗ คลองหาด
๘ ตาพระยา
๙ โคกสูง

รวม
 

 
 

การตรวจสอบออกใบเบิกทางนําไม้หรืองของป่าเคลื่อนท่ี

เดือน

ตุลาคม  ๒๕๕
พฤศจิกายน ๒๕๕
ธันวาคม๒๕๕๔
มกราคม  ๒๕๕
กุมภาพันธ์ ๒๕
มีนาคม  ๒๕๕
เมษายน  ๒๕๕
พฤษภาคม ๒๕๕
มิถุนายน ๒๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕
สิงหาคม ๒๕๕
กันยายน  ๒๕๕

รวม

�๒)ให้บริการด้านการอนุญาตไม้สวนป่า

�๓)ให้บริการด้านการอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์  

�๔)ให้บริการด้านการอนุญาตงานด้านป่าไม้

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ดําเนินการข้ึนทะเบียนสวนป่า  ข้ึนทะเบียนตรา  และออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือ
โค่นไม้ท่ีได้มาจากการทําสวนป่า  ตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอข้ึนทะเบียนสวนป่า  จํานวน  ๘  ราย 

ดําเนินการควบคุม  กํากับ  ดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์  ตามพระราชบัญญัติ

อําเภอ 
จํานวนท่ีขอข้ึน
ทะเบียน (ลซ.๑) 

จํานวนท่ีได้รับ
ใบอนุญาต 

เมืองสระแก้ว ๒๗๖ ๒๔๔
วัฒนานคร ๓๗๑ ๓๓๐
อรัญประเทศ ๑๘๒ ๑๖๖
เขาฉกรรจ์ ๘๙ ๗๗
วังน้ําเย็น ๙๒ ๗๙
วังสมบูรณ ์ ๑๓๐ ๑๑๑
คลองหาด ๙๘ ๗๙
ตาพระยา ๕๑ ๔๔
โคกสูง ๒๖ ๑๙
รวม ๑,๓๑๕ ๑,๑๔๙

การตรวจสอบออกใบเบิกทางนําไม้หรืองของป่าเคลื่อนท่ี 

เดือน 
กิจกรรมการตรวจสอบ 

ของป่า(ราย) ไม้แปรรูป(ราย
๒๕๕๔ ๒๑ ๔ 

๒๕๕๔ ๒๐ ๑๐ 

๔ ๒๓ ๑๐ 

๒๕๕๕ ๒๕ ๕ 

๒๕๕๕ ๒๑ ๑๒ 

๒๕๕๕ ๑๐ ๘ 

๒๕๕๕ ๒๘ ๓ 

๒๕๕๕ ๓๔ ๓ 

๒๕๕๕ ๓๕ ๗ 

๒๕๕๕ ๖๐ ๑๖ 

๒๕๕๕ ๔๐ ๑๔ 

๒๕๕๕ ๓๙ ๑๕ 

รวม ๓๕๖ ๑๐๗ 

การอนุญาตไม้สวนป่า 

การอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์   

การอนุญาตงานด้านป่าไม ้

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๖๐ 

และออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือ

ดําเนินการควบคุม  กํากับ  ดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์  ตามพระราชบัญญัติ เลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 

จํานวนท่ีได้รับ
ใบอนุญาต (ลซ.๓) 

๒๔๔ 

๓๓๐ 

๑๖๖ 

๗๗ 

๗๙ 

๑๑๑ 

๗๙ 

๔๔ 

๑๙ 

๑๔๙ 

ราย) 



 

 

 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสถานการณ์การ

เรื่อยๆ  จากสรุปผลรายงานการตรวจปราบปรามและจับกุมผู้กระทําความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ของหน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนท่ี  พบว่า  มีการตรวจยึดและจับกุมการกระทําความผิดกฎหมายเพ่ิมข้ึน  
โดยลักษณะคดีมีท้ังการลักลอบตัดไม้ การใช้พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งพักไม้ หรือเส้นทาง
ไม้  ถึงแม้ว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จะมีการบูรณาการ การทํางาน ตรวจตรา เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ปราบปรามการกระทําผิด กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน  แต่ก็ยังคงมีการลักลอบกระทําความผิด
กฎหมายอยู่  ท้ังนี้ อาจเนื่องจากราคาของไม้บางชนิดโดยเฉพาะไม้พะยูงท่ีมีมูลค่าสูง  ทํา
แรงจูงใจและความไม่เกรงกลัว  ต่อการกระทําความผิดกฎหมาย

จังหวัดสระแก้ว โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  ได้
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงเห็นว่าการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
การดําเนินการในเชิงรุกควบคู่ไปด้วย  โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและประชาชนท่ัวไป ท่ีอาศัยอยู่
ภายในหรือบริเวณพ้ืนท่ีล่อแหลมต่อการกระทําความผิดกฎหมาย  ดังนั้น  จึงได้จัดทําโครงการสร้าง
จิตสํานึกและสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว
จิตสํานึกให้แก่ชุมชนและประชาชน  เพ่ือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและให้ข่าวการกระทําผิดแก่เจ้าหน้าท่ี  
ในการนี้  จะมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ราษฎร
บริเวณป่ารอยต่อ  ๕  จังหวัด  พ้ืนท่ีป่ารอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติปางสีดากับอุทยานแห่งชาติตา
พระยา 

ผลการดําเนินงาน
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  

ความรู้ราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีอนุรักษ์และราษฎรท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า  (รสทป.)  เข้ารับการฝึกอบรม
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินจํานวน  
กันยายน  ๒๕๕๕  รุ่นละ  ๕๐
รายจ่ายอ่ืน  โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด 
จํานวนเงินท้ังสิ้น  ๑๔๐,๐๐๐

ผลผลิต 
๑.  สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  หาข่าวแจ้งข่าว  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
๒.  สามารถสกัดและยับยั้งการบุ

พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว 
๓. ประชาชนในจังหวัดสระแก้วมี

ทรัพยากรป่าไม้ของท้องถ่ิน  หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้

�๕)  โครงการสร้างจิตสํานึกและสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสถานการณ์การลักลอบตัดไม้ทําลายป่า  ในจังหวัดสระแก้ว  เริ่มทวีความรุนแรงข้ึน

จากสรุปผลรายงานการตรวจปราบปรามและจับกุมผู้กระทําความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ของหน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนท่ี  พบว่า  มีการตรวจยึดและจับกุมการกระทําความผิดกฎหมายเพ่ิมข้ึน  
โดยลักษณะคดีมีท้ังการลักลอบตัดไม้ การใช้พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งพักไม้ หรือเส้นทาง
ไม้  ถึงแม้ว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จะมีการบูรณาการ การทํางาน ตรวจตรา เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ปราบปรามการกระทําผิด กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน  แต่ก็ยังคงมีการลักลอบกระทําความผิด
กฎหมายอยู่  ท้ังนี้ อาจเนื่องจากราคาของไม้บางชนิดโดยเฉพาะไม้พะยูงท่ีมีมูลค่าสูง  ทํา
แรงจูงใจและความไม่เกรงกลัว  ต่อการกระทําความผิดกฎหมาย 

จังหวัดสระแก้ว โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  ได้
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงเห็นว่าการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว จะประสบผลสําเร็จแต่เพียงระดับหนึ่ง  ควรมี
การดําเนินการในเชิงรุกควบคู่ไปด้วย  โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและประชาชนท่ัวไป ท่ีอาศัยอยู่
ภายในหรือบริเวณพ้ืนท่ีล่อแหลมต่อการกระทําความผิดกฎหมาย  ดังนั้น  จึงได้จัดทําโครงการสร้าง

อข่ายชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว
จิตสํานึกให้แก่ชุมชนและประชาชน  เพ่ือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและให้ข่าวการกระทําผิดแก่เจ้าหน้าท่ี  
ในการนี้  จะมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ราษฎร/ชุมชนท่ีอยู่อาศัย  อยู่รอบพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์  โดยเฉพ

จังหวัด  พ้ืนท่ีป่ารอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติปางสีดากับอุทยานแห่งชาติตา

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  จัดให้มีการฝึกอบรมให้

ความรู้ราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีอนุรักษ์และราษฎรท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือปลูกสร้างจิตสํานึก  ให้หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
จํานวน  ๒  รุ่นในระหว่างวันท่ี  ๖ - ๗  กันยายน  ๒๕๕๕

๕๐  คน  รวมท้ังสิ้น  ๑๐๐  คน  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบ
รายจ่ายอ่ืน  โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด 

๐๐๐  บาท 

งเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  หาข่าวแจ้งข่าว  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
สามารถสกัดและยับยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชนในจังหวัดสระแก้วมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ของท้องถ่ิน  หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ 

โครงการสร้างจิตสํานึกและสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๖๑ 

สระแก้ว  เริ่มทวีความรุนแรงข้ึน
จากสรุปผลรายงานการตรวจปราบปรามและจับกุมผู้กระทําความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

ของหน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนท่ี  พบว่า  มีการตรวจยึดและจับกุมการกระทําความผิดกฎหมายเพ่ิมข้ึน  
โดยลักษณะคดีมีท้ังการลักลอบตัดไม้ การใช้พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งพักไม้ หรือเส้นทางลําเลียง
ไม้  ถึงแม้ว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จะมีการบูรณาการ การทํางาน ตรวจตรา เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ปราบปรามการกระทําผิด กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน  แต่ก็ยังคงมีการลักลอบกระทําความผิด
กฎหมายอยู่  ท้ังนี้ อาจเนื่องจากราคาของไม้บางชนิดโดยเฉพาะไม้พะยูงท่ีมีมูลค่าสูง  ทําให้เกิด

จังหวัดสระแก้ว โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  ได้
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงเห็นว่าการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทํา

แต่เพียงฝ่ายเดียว จะประสบผลสําเร็จแต่เพียงระดับหนึ่ง  ควรมี
การดําเนินการในเชิงรุกควบคู่ไปด้วย  โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและประชาชนท่ัวไป ท่ีอาศัยอยู่
ภายในหรือบริเวณพ้ืนท่ีล่อแหลมต่อการกระทําความผิดกฎหมาย  ดังนั้น  จึงได้จัดทําโครงการสร้าง

อข่ายชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ึน เพ่ือสร้าง
จิตสํานึกให้แก่ชุมชนและประชาชน  เพ่ือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและให้ข่าวการกระทําผิดแก่เจ้าหน้าท่ี  

ชุมชนท่ีอยู่อาศัย  อยู่รอบพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์  โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
จังหวัด  พ้ืนท่ีป่ารอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติปางสีดากับอุทยานแห่งชาติตา

จัดให้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้ราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีอนุรักษ์และราษฎรท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัคร

เพ่ือปลูกสร้างจิตสํานึก  ให้หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
๒๕๕๕  และ  ๑๒ - ๑๓  

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบ
รายจ่ายอ่ืน  โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด (งบ  ๔  ล้าน)  

งเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  หาข่าวแจ้งข่าว  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขต

จิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแลรักษา



 

๔.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีจังหวัด
สามารถตอบสนองการใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

๕.  ประชาชนแ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

๖.  ลดปัญหาการทํางานระหว่างภาครัฐกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ผลลัพธ์ 
มีกลุ่มเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  หาข่

ในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว มีความอุดมสมบูรณ์ และ
สามารถตอบสนองการใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป 

ประชาชนและชุมชนท่ีอยู่อาศัยรอบๆ ป่า ตลอดจนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ

ลดปัญหาการทํางานระหว่างภาครัฐกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

มีกลุ่มเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  หาข่าว  แจ้งข่าว  ในด้านการอนุรักษ์

 

 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๖๒ 

มีความอุดมสมบูรณ์ และ

ละชุมชนท่ีอยู่อาศัยรอบๆ ป่า ตลอดจนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการ

ลดปัญหาการทํางานระหว่างภาครัฐกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

าว  แจ้งข่าว  ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 



 

 

 

นายทศวารณ์  วิทยาคม ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นวิทยากร  บรรยายใน
หัวข้อ  “พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ท่ี  ๑๑  ตําบลวังสมบูรณ์  อําเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

 

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พรรษา ในวันท่ี ๙ สิงหาคม  
ทุ่งมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

�๖)  ภารกิจส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

นายทศวารณ์  วิทยาคม ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นวิทยากร  บรรยายใน
พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ในวันท่ี  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
ตําบลวังสมบูรณ์  อําเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี  เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ อ่างเก็บน้ํากัดตระนาวใหญ่ หมู่ท่ี ๒๖ บ้านคีรีเขตพัฒนา ตําบล
ทุ่งมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว 

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๖๓ 

นายทศวารณ์  วิทยาคม ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นวิทยากร  บรรยายใน
๒๕๕๕ ณ  วัดวังสมบูรณ์  หมู่

 

พรรษามหาราชินี  เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 

บ้านคีรีเขตพัฒนา ตําบล

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงาน
ส่วน

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ผลการปฏิบัติงาน
ส่วนทรัพยากรน้ํา

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๖๔ 

ผลการปฏิบัติงาน 
ทรัพยากรน้ํา 



 

 

 

ตารางท่ี ๑๑ : แสดงจํานวนบ่อน้ําบาดาลและประเภทการใช้น้ําบาดาล
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ

ลําดับ
ท่ี 

หมายเลขบ่อ 
เลขท่ีใบอนุญาตใช้นํ้า

๑ ๔๓๑๑-๐๐๐๑ 

๒ ๔๓๑๑-๐๐๐๒ 

๓ ๔๓๑๑-๐๐๐๓ 

๔ ๔๓๑๑-๐๐๐๔ 

๕ ๔๓๑๑-๐๐๐๑ 

๖ ๔๓๑๑-๐๐๐๒ 

๗ ๔๓๑๑-๐๐๐๑ 

๘ ๔๓๑๑-๐๐๐๒ 

๙ ๔๓๑๑-๐๐๐๑ 

๑๐ ๔๓๑๑-๐๐๐๒ 

๑๑ ๔๓๑๑-๐๐๐๓ 

๑๒ ๔๓๑๑-๐๐๐๔ 

๑๓ ๔๓๑๑-๐๐๐๕ 

๑๔ ๔๓๑๑-๐๐๐๖ 

๑๕ ๔๓๑๑-๐๐๐๗ 

๑๖ ๔๓๑๑-๐๐๐๘ 

๑๗ ๔๓๐๗-๐๐๐๑ 

๑๘ ๔๓๐๗-๐๐๐๔ 

� ๑)  จํานวนบ่อน้ําบาดาล

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

จํานวนบ่อน้ําบาดาลและประเภทการใช้น้ําบาดาล ประเภทเกษตรกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เลขท่ีใบอนุญาตใช้นํ้า
บาดาล 

คํา
นําหน้า 

ชื่อ-นามสกุล 

๔๓-๕๑๑๕๐-๐๐๐๑ นาย จรัญ ดาพนม 

๔๓-๕๑๑๔๘-๐๐๐๒ หจก. ฟาร์มสวนสระแก้ว 

๔๓-๕๑๑๔๘-๐๐๐๓ นาย เรืองชัยเพียรเพ่ิมภัทร 

๔๓-๕๑๑๔๘-๐๐๐๔ นางสาว จิราภา ปวิดาภา 

๔๓-๕๑๑๕๑-๐๐๐๑ นาง ศรีอัมพร เฉยสวัสดิ ์

๔๓-๕๑๑๕๐-๐๐๐๒ นาง กัญญาณี แก้วดก 

๔๓-๕๑๑๕๓-๐๐๐๑ นาย ปรีชา เศรษฐโภคิน 

๔๓-๕๑๑๕๓-๐๐๐๒ นาย สุขุม เหมไธสง 

๔๓-๕๑๑๕๔-๐๐๐๑ นาย สมานบญุอินทร ์

๔๓-๕๑๑๕๔-๐๐๐๒ นาง พจมานเศรษฐโภคิน 

๔๓-๕๑๑๕๔-๐๐๐๓ นาย จําลองตั้งสุจริต 

๔๓-๕๑๑๕๔-๐๐๐๔ นาย จําลองตั้งสุจริต 

๔๓-๕๑๑๕๔-๐๐๐๕ นาง ก่ิงกาญจน์ยิ่งยง 

๔๓-๕๑๑๕๔-๐๐๐๖ บริษัท 
บ.ีพี.ผลติภณัฑ์อาหาร
สัตว์จํากัด 

๔๓-๕๑๑๕๔-๐๐๐๗ บริษัท 
บ.ีพี.ผลติภณัฑ์อาหาร
สัตว์จํากัด 

๔๓-๕๑๑๕๔-๐๐๐๘ บริษัท 
บ.ีพี.ผลติภณัฑ์อาหาร
สัตว์จํากัด 

๔๓-๕๐๗๔๙-๐๐๐๑ นาย บุญชู แดนนาสาร 

๔๓-๕๐๗๔๙-๐๐๐๔ อบต. หนองหว้า 

จํานวนบ่อน้ําบาดาลในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๖๕ 

ประเภทเกษตรกรรม ในพ้ืนท่ี

ประเภทการใช้
นํ้าบาดาล 

เกษตรกรรม
(เพาะปลูก) 

การเกษตรกรรม
(เลี้ยงสตัว์) 

การเกษตรกรรม
(เพาะปลูก) 

การเกษตรกรรม
(เพาะปลูก) 
เกษตรกรรม
(เพาะปลูก) 
เกษตรกรรม
(เพาะปลูก) 
เกษตรกรรม
(เลี้ยงสตัว์) 
เกษตรกรรม
(เพาะปลูก) 
เกษตรกรรม
(เลี้ยงสตัว์) 

เกษตรกรรม(ทํา
สวน) 

เกษตรกรรม
(เลี้ยงสตัว์) 
เกษตรกรรม
(เลี้ยงสตัว์) 
เกษตรกรรม
(เพาะปลูก) 
เกษตรกรรม
(เลี้ยงสตัว์) 
เกษตรกรรม
(เลี้ยงสตัว์) 
เกษตรกรรม
(เลี้ยงสตัว์) 
อุปโภค 

อุปโภค 

ศ. ๒๕๕๕ 



 

ลําดับ
ท่ี 

หมายเลขบ่อ 
เลขท่ีใบอนุญาตใช้นํ้า

๑๙ ๔๓๐๗-๐๐๐๕ 

๒๐ ๔๓๐๗-๐๐๐๖ 

๒๑ ๔๓๐๗-๐๐๐๗ 

๒๒ ๔๓๐๗-๐๐๐๘ 

๒๓ ๔๓๐๗-๐๐๐๙ 

๒๔ ๔๓๐๗-๐๐๑๐ 

๒๕ ๔๓๐๗-๐๐๑๑ 

๒๖ ๔๓๐๗-๐๐๑๒ 

๒๗ ๔๓๐๗-๐๐๐๑ 

๒๘ ๔๓๐๗-๐๐๐๒ 

๒๙ ๔๓๐๗-๐๐๐๓ 

๓๐ ๔๓๐๗-๐๐๐๔ 

๓๑ ๔๓๐๗-๐๐๐๕ 

๓๒ ๔๓๐๗-๐๐๐๖ 

๓๓ ๔๓๐๗-๐๐๐๗ 

๓๔ ๔๓๐๗-๐๐๐๘ 

๓๕ ๔๓๐๗-๐๐๐๙ 

๓๖ ๔๓๐๗-๐๐๑๐ 

๓๗ ๔๓๐๗-๐๐๑๑ 

๓๘ ๔๓๐๗-๐๐๑๒ 

๓๙ ๔๓๐๗-๐๐๑๓ 

๔๐ ๔๓๐๗-๐๐๑๔ 

๔๑ ๔๓๐๗-๐๐๑๕ 

๔๒ ๔๓๐๗-๐๐๑๖ 

๔๓ ๔๓๐๗-๐๐๑๗ 

๔๔ ๔๓๐๗-๐๐๐๑ 

๔๕ ๔๓๐๗-๐๐๐๒ 

๔๖ ๔๓๐๗-๐๐๐๓ 

๔๗ ๔๓๐๗-๐๐๐๔ 

๔๘ ๔๓๐๗-๐๐๐๕ 

๔๙ ๔๓๐๗-๐๐๐๖ 

๕๐ ๔๓๐๗-๐๐๐๗ 

๕๑ ๔๓๐๗-๐๐๐๘ 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

เลขท่ีใบอนุญาตใช้นํ้า
บาดาล 

คํา
นําหน้า 

ชื่อ-นามสกุล 

๔๓-๕๐๗๔๙-๐๐๐๕ อบต. หนองหว้า 

๔๓-๕๐๗๔๙-๐๐๐๖ อบต. หนองหว้า 

๔๓-๕๐๗๔๙-๐๐๐๗ อบต. หนองหว้า 

๔๓-๕๐๗๔๙-๐๐๐๘ อบต. หนองหว้า 

๔๓-๕๐๗๔๙-๐๐๐๙ อบต. หนองแวง 

๔๓-๕๐๗๔๙-๐๐๑๐ อบต. ไทยอุดม 

๔๓-๕๐๗๔๙-๐๐๑๑ อบต. ไทยอุดม 

๔๓-๕๐๗๔๙-๐๐๑๒ อบต. ไทยอุดม 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๐๑ อบต. ทุ่งมหาเจรญิ 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๐๒ อบต. เบญจขร 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๐๓ บริษัท เอ ลีทคราฟท์ จํากัด 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๐๔ อบต. คลองหินปูน 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๐๕ อบต. ศาลาลําดวน 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๐๖ อบต. ศาลาลําดวน 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๐๗ อบต. วังสมบูรณ ์

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๐๘ อบต. วังสมบูรณ ์

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๐๙ นาง สมัย สายจนสว่าง 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๑๐ อบต. หนองแวง 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๑๑ อบต. บ้านแก้ง 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๑๒ อบต. บ้านแก้ง 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๑๓ อบต. บ้านแก้ง 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๑๔ อบต. บ้านแก้ง 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๑๕ อบต. คลองทับจันทร ์

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๑๖ อบต. หนองแวง 

๔๓-๕๐๗๕๐-๐๐๑๗ อบต. หนองแวง 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๐๑ อบต. หนองสังข์ 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๐๒ อบต. หนองสังข์ 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๐๓ อบต. ทุ่งมหาเจรญิ 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๐๔ อบต. ทุ่งมหาเจรญิ 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๐๕ อบต. ไทรเดีย่ว 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๐๖ อบต. ไทรเดีย่ว 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๐๗ อบต. ไทรเดีย่ว 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๐๘ อบต. ไทรเดีย่ว 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๖๖ 

ประเภทการใช้
นํ้าบาดาล 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 



 

ลําดับ
ท่ี 

หมายเลขบ่อ 
เลขท่ีใบอนุญาตใช้นํ้า

๕๒ ๔๓๐๗-๐๐๐๙ 

๕๓ ๔๓๐๗-๐๐๑๐ 

๕๔ ๔๓๐๗-๐๐๑๑ 

๕๕ ๔๓๐๗-๐๐๑๒ 

๕๖ ๔๓๐๗-๐๐๑๓ 

๕๗ ๔๓๐๗-๐๐๑๔ 

๕๘ ๔๓๐๗-๐๐๑๕ 

๕๙ ๔๓๐๗-๐๐๑๖ 

๖๐ ๔๓๐๗-๐๐๑๗ 

๖๑ ๔๓๐๗-๐๐๑๘ 

๖๒ ๔๓๐๗-๐๐๑๙ 

๖๓ ๔๓๐๗-๐๐๒๐ 

๖๔ ๔๓๐๗-๐๐๐๑ 

๖๕ ๔๓๐๗-๐๐๐๒ 

๖๖ ๔๓๐๗-๐๐๐๑ 

๖๗ ๔๓๐๗-๐๐๐๒ 

๖๘ ๔๓๐๗-๐๐๐๓ 
๖๙ ๔๓๐๗-๐๐๐๔ ๔๓

๗๐ ๔๓๐๗-๐๐๐๕ 

๗๑ ๔๓๐๗-๐๐๐๖ 

๗๒ ๔๓๐๗-๐๐๐๗ 

๗๓ ๔๓๐๗-๐๐๐๘ 

๗๔ ๔๓๐๗-๐๐๐๙ 

๗๕ ๔๓๐๗-๐๐๑๐ 

๗๖ ๔๓๐๗-๐๐๑๑ 

๗๗ ๔๓๐๗-๐๐๑๒ 

๗๘ ๔๓๐๗-๐๐๑๓ 

๗๙ ๔๓๐๗-๐๐๑๔ 

๘๐ ๔๓๐๗-๐๐๑๕ 

๘๑ ๔๓๐๙-๐๐๐๓ 
๘๒ ๔๓๐๙-๐๐๐๑ ๔๓

๘๓ ๔๓๐๙-๐๐๐๒ 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

เลขท่ีใบอนุญาตใช้นํ้า
บาดาล 

คํา
นําหน้า 

ชื่อ-นามสกุล 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๐๙ อบต. หนองหว้า 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๑๐ อบต. หนองหว้า 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๑๑ อบต. หนองสังข์ 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๑๒ อบต. หันทราย 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๑๓ อบต. คลองทับจันทร ์

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๑๔ อบต. หนองสังข์ 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๑๕ อบต. บ้านแก้ง 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๑๖ นาย วิชัยสถาวรัตนกุล 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๑๗ อบต. คลองทับจันทร ์

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๑๘ อบต. คลองทับจันทร ์

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๑๙ อบต. บ้านแก้ง 

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๒๐ อบต. คลองทับจันทร ์

๔๓-๕๐๗๕๑-๐๐๐๑ อบต. หนองสังข์ 

๔๓-๕๐๗๕๒-๐๐๐๒ นาย สมาน บูชารัตนตรยั 

๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๐๑ นางสาว ศรีสุวรรณ์หีบแก้ว 

๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๐๒ นางสาว ศิริพรรณศรีเนตร 

๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๐๓ สนง. เทศบาลเมืองสระแก้ว 
๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๐๔ สนง. การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

จังหวัดสระแก้ว 
๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๐๕ นาง น้อยแซ่ล้อ 

๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๐๖ นาย สถิตย์พาชีรตัน ์

๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๐๗ นาง อิชยามันตะรักษ์ 

๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๐๘ นาย สมชายอรญัเจริญวัฒน ์

๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๐๙ นาย สกลรติพรเลิศ 

๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๑๐ อบต. ทุ่งมหาเจรญิ 

๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๑๑ นาย ทองชุ่มปานวรณ ์

๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๑๒ นาง สําอางค์ชุ่มช่ืน 

๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๑๓ นาย วิทยาสุจิตวนิช 

๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๑๔ นาย วิฑูรณ์อุปถัมภ ์

๔๓-๕๐๗๕๔-๐๐๑๕ นาง ปวริศาวณิชชากุลจติ 

๔๓-๕๐๙๕๑-๐๐๐๓ หจก. เฟ่ืองฟ้าบริการคลองหาด
๔๓-๕๐๙๕๑-๐๐๐๑ บริษัท สระแก้วคอนกรีตโปรดักส์

จํากัด 
๔๓-๕๐๙๕๑-๐๐๐๒ บริษัท สยามนสิสันสระแก้ว

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๖๗ 

ประเภทการใช้
นํ้าบาดาล 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค-บริโภค 

อุปโภค(รสีอร์ท) 

อุปโภค 

 อุปโภค 
อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

 อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

อุปโภค 

เฟ่ืองฟ้าบริการคลองหาด การธุรกิจบริการ 
สระแก้วคอนกรีตโปรดักส์ การธุรกิจบริการ 

การธุรกิจบริการ 



 

ลําดับ
ท่ี 

หมายเลขบ่อ 
เลขท่ีใบอนุญาตใช้นํ้า

๘๔ ๔๓๐๙-๐๐๐๔ 
๘๕ ๔๓๐๙-๐๐๐๕ ๔๓

๘๖ ๔๓๐๙-๐๐๐๖ ๔๓

๘๗ ๔๓๐๙-๐๐๐๘ 

๘๘ ๔๓๐๙-๐๐๑๖ 

๘๙ ๔๓๐๙-๐๐๐๑ 

๙๐ ๔๓๐๙-๐๐๐๑ 
๙๑ ๔๓๐๙-๐๐๐๒ ๔๓

๙๒ ๔๓๐๙-๐๐๑๖ ๔๓

๙๓ ๔๓๐๙-๐๐๑๗ ๔๓

๙๔ ๔๓๐๙-๐๐๐๙ 

๙๕ ๔๓๐๙-๐๐๑๘ 

๙๖ ๔๓๐๙-๐๐๑๗ 

๙๗ ๔๓๐๙-๐๐๑๕ 

๙๘ ๔๓๐๙-๐๐๐๑ 

๙๙ ๔๓๐๙-๐๐๐๒ 

๑๐๐ ๔๓๐๙-๐๐๐๔ 
๑๐๑ ๔๓๐๙-๐๐๑๐ ๔๓

๑๐๒ ๔๓๐๙-๐๐๐๑ ๔๓

๑๐๓ ๔๓๐๙-๐๐๐๒ 

๑๐๔ ๔๓๐๙-๐๐๐๓ 

๑๐๕ ๔๓๐๙-๐๐๐๒ 

๑๐๖ ๔๓๐๙-๐๐๐๑ 

๑๐๗ ๔๓๐๙-๐๐๐๓ 

๑๐๘ ๔๓๐๙-๐๐๐๕ 
๑๐๙ ๔๓๐๙-๐๐๐๘ ๔๓

๑๑๐ ๔๓๐๙-๐๐๐๙ 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

เลขท่ีใบอนุญาตใช้นํ้า
บาดาล 

คํา
นําหน้า 

ชื่อ-นามสกุล 

วัฒนาจํากัด 

๔๓-๕๐๙๕๒-๐๐๐๔ หจก. ช.ดํารงค์ชัยออยล ์
๔๓-๕๐๙๕๒-๐๐๐๕ บริษัท พี.ที.เอ คอนสตรัคช่ัน

จํากัด 
๔๓-๕๐๙๕๒-๐๐๐๖ บริษัท พี.ที.เอ คอนสตรัคช่ัน

จํากัด 
๔๓-๕๐๙๕๒-๐๐๐๘ บริษัท ซัสโก้ รเีทล จํากัด 

๔๓-๕๐๙๕๒-๐๐๑๖ นาย เกรียงศักดิ์ จองสกุล 

๔๓-๕๐๙๔๕-๐๐๐๑ นาย สุชาติกีรติเดชไพบลูย ์

๔๓-๕๐๙๔๖-๐๐๐๑ นาย ทินกรณ์อลงกรณ์วุฒิชัย
๔๓-๕๐๙๔๖-๐๐๐๒ บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์เทค

โนโลยี(่๑๙๙๙)จํากัด 
๔๓-๕๐๙๔๖-๐๐๑๖ หจก. หจก.สิทธิพลคาร์แอนด์

เซอร์วิส 
๔๓-๕๐๙๔๖-๐๐๑๗ หจก. ฮอนด้าประสิทธ์ิมอเตอร์

สระแก้ว 
๔๓-๕๐๙๔๗-๐๐๐๙ บริษัท อารีย์ชัยวู้ดเทคจํากัด 

๔๓-๕๐๙๕๒-๐๐๑๘ นาย พจน์โสดาราม 

๔๓-๕๐๙๕๒-๐๐๑๗ บริษัท ซัสโก้รเีทลจํากัด 

๔๓-๕๐๙๕๒-๐๐๑๕ นาย ธนกฤษ งามมีศร ี

๔๓-๕๐๙๕๓-๐๐๐๑ นาย อนุรักษ์เทียนทอง 

๔๓-๕๐๙๕๓-๐๐๐๒ นาย อนุรักษ์ เทียนทอง 

๔๓-๕๐๙๕๓-๐๐๐๔ บริษัท วานิชย์โชค จํากัด 
๔๓-๕๐๙๔๘-๐๐๑๐ นาย เรืองชัยเพียรเพ่ิมภัทร 

๔๓-๕๐๙๕๐-๐๐๐๑ บริษัท ผลิตภณัฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง 

๔๓-๕๐๙๕๐-๐๐๐๒ บริษัท ไท่ผิงเอทานอล จํากัด 

๔๓-๕๐๙๕๐-๐๐๐๓ นาง วิมลวรรณแต่งเติมผล 

๔๓-๕๐๙๕๒-๐๐๐๒ นาย กองพันบุตรช่วง 

๔๓-๕๐๙๕๓-๐๐๐๑ ทต. วังน้ําเย็น 

๔๓-๕๐๙๕๓-๐๐๐๓ บริษัท สหมิตรไพศาล จํากัด 

๔๓-๕๐๙๕๔-๐๐๐๕ นาย ชวินท์สุปัญญา 
๔๓-๕๐๙๕๔-๐๐๐๘ บริษัท ไทยอาร์ตบอร์นแมนูแฟค

เชอริ่ง จํากัด 
๔๓-๕๐๙๕๔-๐๐๐๙ นาง กรวิภาแลนด ์

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๖๘ 

ประเภทการใช้
นํ้าบาดาล 

ธุรกิจบริการ 
ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ทินกรณ์อลงกรณ์วุฒิชัย ธุรกิจบริการ 
โปรเฟสช่ันแนล เวสต์เทค ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ฮอนด้าประสิทธ์ิมอเตอร์ ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 
ธุรกิจบริการ
(โรงแรม) 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 
ไทยอาร์ตบอร์นแมนูแฟค ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 



 

ลําดับ
ท่ี 

หมายเลขบ่อ 
เลขท่ีใบอนุญาตใช้นํ้า

๑๑๑ ๔๓๐๙-๐๐๐๖ 
๑๑๒ ๔๓๐๙-๐๐๑๐ ๔๓

๑๑๓ ๔๓๐๙-๐๐๑๑ ๔๓

๑๑๔ ๔๓๐๙-๐๐๐๘ ๔๓

๑๑๕ ๔๓๑๐-๐๐๑๒ ๔๓

๑๑๖ ๔๓๑๐-๐๐๑๓ ๔๓

๑๑๗ ๔๓๑๐-๐๐๑๔ ๔๓

๑๑๘ ๔๓๐๙-๐๐๐๑ ๔๓

๑๑๙ ๔๓๐๙-๐๐๐๒ ๔๓

๑๒๐ ๔๓๐๙-๐๐๐๓ ๔๓

๑๒๑ ๔๓๐๙-๐๐๐๗ ๔๓

๑๒๒ ๔๓๐๙-๐๐๑๒ ๔๗๓
๐๐๑๒

๑๒๓ ๔๓๐๙-๐๐๐๔ ๔๓

๑๒๔ ๔๓๐๙-๐๐๐๓ ๔๓

๑๒๕ ๔๓๐๙-๐๐๐๑ ๔๓

๑๒๖ ๔๓๑๐-๐๐๐๙ ๔๓

๑๒๗ ๔๓๑๐-๐๐๑๐ ๔๓

๑๒๘ ๔๓๑๐-๐๐๑๑ ๔๓

 
 

 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

เลขท่ีใบอนุญาตใช้นํ้า
บาดาล 

คํา
นําหน้า 

ชื่อ-นามสกุล 

๔๓-๕๐๙๕๔-๐๐๐๖ นาง ทองดีแบล็ควูด 
๔๓-๕๐๙๕๔-๐๐๑๐ นาย กรชัยธนาศรีกุล 

๔๓-๕๐๙๕๔-๐๐๑๑ หจก. สหวาริธิพลังงาน 

๔๓-๕๐๙๕๔-๐๐๐๔ นาง ธนพรนาวาพนม 

๔๓-๕๑๐๕๒-๐๐๑๒ บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จํากัด 

๔๓-๕๑๐๕๒-๐๐๑๓ บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จํากัด 

๔๓-๕๑๐๕๒-๐๐๑๔ บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จํากัด 

๔๓-๕๐๙๕๔-๐๐๐๑   สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น
จํากัด 

๔๓-๕๐๙๕๔-๐๐๐๒   สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น
จํากัด 

๔๓-๕๐๙๕๔-๐๐๐๓   สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น
จํากัด 

๔๓-๕๐๙๕๔-๐๐๐๗ บริษัท นักรบบุญทวี คอนกรีต
จํากัด 

๔๗๓-๕๐๙๕๔-
๐๐๑๒ 

บริษัท แก้วลําดวน กรุ๊ป จํากัด 

๔๓-๕๐๙๕๑-๐๐๐๔ บริษัท โตโยต้าสระแก้วผู้แทน
จําหน่าย 

๔๓-๕๐๙๕๒-๐๐๐๓ บริษัท โนอาร์แพค จํากัด 

๔๓-๕๐๙๕๒-๐๐๐๑ บริษัท สระแก้วคอนกรีตโปรดักส์
จํากัด 

๔๓-๕๑๐๕๒-๐๐๐๙ บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จํากัด 

๔๓-๕๑๐๕๒-๐๐๑๐ บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จํากัด 

๔๓-๕๑๐๕๒-๐๐๑๑ บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จํากัด 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๖๙ 

ประเภทการใช้
นํ้าบาดาล 

ธุรกิจการค้า 
ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการ
(ห้องแบ่งเช่า) 

 การธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

 การธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

 การธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

ธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

ธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

ธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

ธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

 ธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
การธุรกิจ

อุตสาหกรรม 
การธุรกิจ

อุตสาหกรรม 
สระแก้วคอนกรีตโปรดักส์ การธุรกิจ

อุตสาหกรรม 
 การธุรกิจ

อุตสาหกรรม 
 การธุรกิจ

อุตสาหกรรม 
 การธุรกิจ

อุตสาหกรรม 



 

 

 

 

 

หลักการเหตุผล

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจเพ่ือพัฒนาการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถ่ินเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับการกําหนดอํานาจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  และการจัดสรรสัดส่วนภา
อากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ
สาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยู่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในกําหนดเวลา  กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลจึงได้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจเก่ียวกับการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วยการเรียกเก็บค่าใช้น้ําบาดาล  การอนุญาตการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาลเฉพาะบ่อท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนสุดท่ีมีขนาดน้อยกว่า 
มอบอํานาจการอนุญาตใช้น้ําบาดาลท่ีอนุญาตใช้ได้ไม่เกินวันละ 
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง 
ขอนแก่น  และจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่วันท่ี 

ในปีงบประมาณ พ
ประสิทธิภาพการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาลของราชการ
ส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ. 
ให้แก่สํานักงานทรัพยากรธร
ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล  การจัดทําฐานข้อมูลน้ําบาดาล  การตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลบ่อน้ําบาดาลประเภทบ่อธุรกิจ  และการให้ความรู้เก่ียวกับการควบคุม กํากับ ดูแลการประกอบ
กิจการน้ําบาดาลแก่เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนได้รับการถ่ายโอนภารกิจ  จังหวัด
สระแก้วจึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ํา
บาดาล  และการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล  ให้แก่เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จังหวัดสระแก้ว  ข้ึน 

 
 
 
 
 

� ๒)  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านน้ําบาดาลและการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล  ให้แก่เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

หลักการเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอน

อํานาจเพ่ือพัฒนาการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถ่ินเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับการกําหนดอํานาจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  และการจัดสรรสัดส่วนภา
อากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ กําหนดให้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการ
สาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยู่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในกําหนดเวลา  กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลจึงได้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจเก่ียวกับการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วยการเรียกเก็บค่าใช้น้ําบาดาล  การอนุญาตการขุดเจาะบ่อน้ํา
บาดาลเฉพาะบ่อท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนสุดท่ีมีขนาดน้อยกว่า ๔ นิ้ว (๑๐๐ 
มอบอํานาจการอนุญาตใช้น้ําบาดาลท่ีอนุญาตใช้ได้ไม่เกินวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร  โดยเริ่มถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดนําร่อง ๓ จังหวัด  คือ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัด
ขอนแก่น  และจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕ กรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้จัดทําโครงการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาลของราชการ

. ๒๕๕๕  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
ให้แก่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุม กํากับ 
ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล  การจัดทําฐานข้อมูลน้ําบาดาล  การตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลบ่อน้ําบาดาลประเภทบ่อธุรกิจ  และการให้ความรู้เก่ียวกับการควบคุม กํากับ ดูแลการประกอบ

น้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนได้รับการถ่ายโอนภารกิจ  จังหวัด
สระแก้วจึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ํา
บาดาล  และการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล  ให้แก่เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านน้ําบาดาลและการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล  ให้แก่เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๗๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอน
อํานาจเพ่ือพัฒนาการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถ่ินเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยมีสาระสําคัญ

เก่ียวกับการกําหนดอํานาจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  และการจัดสรรสัดส่วนภาษีและ
อากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

กําหนดให้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการ
สาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยู่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในกําหนดเวลา  กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลจึงได้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจเก่ียวกับการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วยการเรียกเก็บค่าใช้น้ําบาดาล  การอนุญาตการขุดเจาะบ่อน้ํา

๑๐๐ มิลลิเมตร)  และ
ลูกบาศก์เมตร  โดยเริ่มถ่ายโอน

จังหวัด  คือ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัด
 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้จัดทําโครงการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาลของราชการ

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
รมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุม กํากับ 

ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล  การจัดทําฐานข้อมูลน้ําบาดาล  การตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลบ่อน้ําบาดาลประเภทบ่อธุรกิจ  และการให้ความรู้เก่ียวกับการควบคุม กํากับ ดูแลการประกอบ

น้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนได้รับการถ่ายโอนภารกิจ  จังหวัด
สระแก้วจึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ํา
บาดาล  และการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล  ให้แก่เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านน้ําบาดาลและการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล  ให้แก่เจ้าหน้าที่



 

 
ผลการดําเนินงาน

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้ดําเนินงานจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ําบาดาล และกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการน้ําบาดาล  
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ําบาดาลและให้ความรู้เก่ียวกับการ
ควบคุม กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลแก่เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนได้รับ
การถ่ายโอนภารกิจ 

 

 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้ดําเนินงานจัดโครงการ

ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ําบาดาล และกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการน้ําบาดาล  ให้แก่เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดสระแก้ว  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ําบาดาลและให้ความรู้เก่ียวกับการ
ควบคุม กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลแก่เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนได้รับ

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๗๑ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้ดําเนินงานจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ําบาดาล และกํากับดูแลการ

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดสระแก้ว  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ําบาดาลและให้ความรู้เก่ียวกับการ
ควบคุม กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลแก่เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนได้รับ

 

 



 

 

นายพุฒิพงศ์   สุรพฤกษ์

 
นายศุภชัย  จรรยาสวัสดิ์
นายทศวารณ์   วิทยาคม
นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช
นางสาวสุภาพร  ชนะผล
นางสาวธนิดา  สุราราษฎร์
นางน้ําฝน   อ่ิมจันทร์
นางสาวกมลวรรณ   เสวีภณ
นางสปุรีย์ญา   ลิ้มสิทธิกูล
นางสาวสาวิตรี  โสดารา
นายณัฐพงษ์  สารกาญจน์
นางสาววิมลวรรณ   มาลี

 

�ที่ปรึกษา 

�ผู้เรียบเรียง 
 

      รายงานประจําปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

คณะผู้จัดทํา 
 
 

นายพุฒิพงศ์   สุรพฤกษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
 
 

ศุภชัย  จรรยาสวัสดิ ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
นายทศวารณ์   วิทยาคม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
นางสาวสุภาพร  ชนะผล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
นางสาวธนิดา  สุราราษฎร ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางน้ําฝน   อ่ิมจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
นางสาวกมลวรรณ   เสวีภณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ปรีย์ญา   ลิ้มสิทธิกูล เจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวสาวิตรี  โสดารา เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
นายณัฐพงษ์  สารกาญจน์ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
นางสาววิมลวรรณ   มาล ี เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รายงานประจําปี ๒๕๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ๗๒ 

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
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