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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

รายงานประจําปี 2556 
จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปวิเคราะห์และประเมิ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
และสิ่ งแวดล้อมในส่วนภู มิภาค 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ

จังหวัดสระแก้วเป็
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา 
กําหนดวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถ่ินพืชพลังงาน อาหาร
ปลอดภัย” พร้อมกําหนดยุทธศาสตร์การ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
และกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและ
อาหารปลอดภัยของจังหวัด (3) 
เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมขอม (4) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้ส
ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ตามแนวชายแดน ให้เกิดความปลอดภัยและม่ันคง เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

ในปีงบประมาณ พ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 74.22 ของงบท่ีได้รับท้ังหมด
835,268 บาท (คิดเป็นร้อยละ 
สิ่งแวดล้อม (4 โครงการ 535,000 
(1 โครงการ 6,500 บาท) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15,000 บาท) และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณไปท้ังสิ้นรวม 
ของงบประมาณท่ีได้รับ ในส่วนของ
ท่ีเหลือจากการใช้จ่ายจริง จํานวน 
พัฒนาน้ําบาดาลจํานวน 117,230.72 
โดยสรุป การใช้จ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ทุกประการ 
สระแก้ว สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้เสนอของบประมาณจากจังหวัด
แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ
จังหวัดเกือบท้ังหมดไปสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ําตามกรอบบูรณาการน้ําของจังหวัด 
Sakaeo Model) และกิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

2556 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เล่มนี้
จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจหน้าท่ีของ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วในฐานะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในส่วนภู มิภาค ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการสํ านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 

จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา โดยมีแนวเขตติดต่อกันยาว 165 กิโลเมตร

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถ่ินพืชพลังงาน อาหาร
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไว้เป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือการป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
และกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและ

(3) ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว
เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้ส
ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีและ (๕) เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนและพ้ืนท่ี
ตามแนวชายแดน ให้เกิดความปลอดภัยและม่ันคง เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้
รวมท้ังสิ้น 3,186,534 บาท  แยกเป็นงบประมาณท่ีได้รับจากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 กิจกรรม) จํานวน 2,404,350 
ของงบท่ีได้รับท้ังหมด) และงบเบิกจ่ายแทนกันจาก 5 หน่วยงาน 9 

คิดเป็นร้อยละ 25.78 ของงบท่ีได้รับท้ังหมด) แยกเป็น งบจาก
535,000 บาท)  กรมควบคุมมลพิษ (2 โครงการ 37,000 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 241,768 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณไปท้ังสิ้นรวม 3,114,206.99 บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 

ในส่วนของงบประมาณคงเหลือจํานวน 125,411.01 บาท แยกออกเป็นงบเหลือ
ายจริง จํานวน 8,180.29 (เงินค่าเช่าบ้านเหลือ8,061.29 

117,230.72 บาท ซึ่งยังมีเป้าหมายดําเนินงานถึง 31 
โดยสรุป การใช้จ่ายเงินงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ทุกประการ ในส่วนของงบพัฒนาจังหวัด

รธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้เสนอของบประมาณจากจังหวัด
แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จังหวัดสระแก้วนํางบพัฒนา
จังหวัดเกือบท้ังหมดไปสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ําตามกรอบบูรณาการน้ําของจังหวัด 

และกิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคม  

รายงานประจําปี 2556 

 จ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เล่มนี้
นผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจหน้าท่ีของ

ในฐานะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการสํ านักงานปลัดกระทรวง

นจังหวัดชายแดนท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
กิโลเมตร จังหวัดสระแก้วได้

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถ่ินพืชพลังงาน อาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1)                     

ป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน  (2) ปรับปรุงปัจจัย
และกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและ

ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว
เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว 
ศักยภาพคน ชุมชนและพ้ืนท่ี

ตามแนวชายแดน ให้เกิดความปลอดภัยและม่ันคง เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
งบประมาณท่ีได้รับจากสํานักงาน

2,404,350 บาท (คิดเป็น           
9 โครงการ รวมจํานวน 

แยกเป็น งบจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
37,000 บาท) กรมป่าไม้  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1 โครงการ 
241,768 บาท) โดยมีผล               

บาท ใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 96.13                    
บาท แยกออกเป็นงบเหลือ

8,061.29 บาท) และงบกองทุน
31 มกราคม 2557              

ในส่วนของงบพัฒนาจังหวัด
รธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้เสนอของบประมาณจากจังหวัด            

จังหวัดสระแก้วนํางบพัฒนา
จังหวัดเกือบท้ังหมดไปสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ําตามกรอบบูรณาการน้ําของจังหวัด (หรือท่ีเรียกว่า 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ด้านการปฏิบัติงาน 
ได้ดําเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
สภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
โดยได้ดําเนินงานในรูปโครงการ รวม 

(1) สร้างกระแสอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ประชาชนในหมู่บ้านแผ่นดินเย็น ตําบลแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร ร่วมกันปลูกต้นไม้ในเนื้อท่ี 
วันสําคัญของประเทศ  จัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน 
5 จังหวัดได้เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครอง ดูแลรักษาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชน  
ประสานงานและสนับสนุนกล้าไม้จํานวน 
ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 

(2) ประสาน ให้ เ กิ ดกา รบริ ห า รจั ดกา ร เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด กา ร ใ ช้ ป ระ โ ยชน์ ท่ี ดิ น แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ด้วยการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด นําไปสู่การเสนอของบประมาณในส่วนท่ี
เก่ียวข้องต่อไป  

(3) สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําท้ังน้ําผิวดินและ
น้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในด้านการบริหาร
ในคณะกรรมการลุ่มน้ําโตนเลสาป และร่วมจัดทําแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ําโตนเลสาป
แบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ
ลุ่มน้ําโตนเลสาปแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ
กรมทรัพยากรน้ําต่อไป  ในด้านการบริหารจัดการน้ําใต้ดิน ได้เสริมสร้างศักยภาพด้านกํากับ ดูแล
การประกอบกิจการน้ําบาดาล 
การขออนุญาตเจาะและใช้น้ําบาดาล
พ.ศ. 2520 

(4) กํากับ ดูและ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ  ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรของหน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ ตลอดจนเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ง
ดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
กฎหมายให้แก่ผู้เก่ียวข้อง 461 
ส่วนท้องถ่ิน 16 แห่ง ในรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน รู้จักการ
ลด ใชซ้้ํา และแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ 
และสร้างความร่วมมือกับอปท.
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้อง

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

การปฏิบัติงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสระแก้วประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
โดยได้ดําเนินงานในรูปโครงการ รวม 14 โครงการ ตอบสนองต่อยุทธศาสตรท่ี์สําคัญ

สร้างกระแสอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าท่ีตอบสนองต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตให้
ประชาชนในหมู่บ้านแผ่นดินเย็น ตําบลแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร ร่วมกันปลูกต้นไม้ในเนื้อท่ี 

จัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน 100 คน ใน 28 หมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีป่ารอยต่อ 
จังหวัดได้เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครอง ดูแลรักษาและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชน  
งานและสนับสนุนกล้าไม้จํานวน 64,789 กล้า ให้กับหน่วยราชการ อปท. 

ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เนื้อท่ี 271 
ประสาน ให้ เ กิ ดกา รบริ ห า รจั ดกา ร เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด กา ร ใ ช้ ป ระ โ ยชน์ ท่ี ดิ น แล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ด้วยการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด นําไปสู่การเสนอของบประมาณในส่วนท่ี

สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําท้ังน้ําผิวดินและ
น้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในด้านการบริหารจัดการการน้ําผิวดิน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
ในคณะกรรมการลุ่มน้ําโตนเลสาป และร่วมจัดทําแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ําโตนเลสาป

การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนา
ลุ่มน้ําโตนเลสาปแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับใช้เสนอของบประมาณต่อ

ทรัพยากรน้ําต่อไป  ในด้านการบริหารจัดการน้ําใต้ดิน ได้เสริมสร้างศักยภาพด้านกํากับ ดูแล
บาดาล ก่อให้เกิดผลให้การจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ําบาดาล การติดตามหนี้ค้างชําระ 

การขออนุญาตเจาะและใช้น้ําบาดาล เป็นไปตามเป้าหมายและระเบียบตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 

กํากับ ดูและ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษา
การจัดการมลพิษ  ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรของหน่วยงานราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ ตลอดจนเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ง
กระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

2535 รวม 110 ราย และส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตาม
461 ราย  จัดกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครอง

แห่ง ในรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน รู้จักการ
ซ้ํา และแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (3Rs) ให้ความรู้กับร้านรับซื้อของเก่า 30 แห่ง  จัดกิจกรรมให้ความรู้

. เพ่ือให้เห็นความสําคัญของรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับท้องถ่ิน 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้อง

รายงานประจําปี 2556 

 ฉ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว               
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ท่ีสําคัญ 6 ด้านคือ 
และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าท่ีตอบสนองต่อ

จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตให้
ประชาชนในหมู่บ้านแผ่นดินเย็น ตําบลแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร ร่วมกันปลูกต้นไม้ในเนื้อท่ี 14 ไร่เนื่องใน

หมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีป่ารอยต่อ 
จังหวัดได้เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครอง ดูแลรักษาและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชน  
 และชุมชน นําไปปลูก

271 ไร่  
ป ระสาน ให้ เ กิ ดกา รบริ ห า รจั ดกา ร เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด กา ร ใ ช้ ป ระ โ ยชน์ ท่ี ดิ น แล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ด้วยการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด นําไปสู่การเสนอของบประมาณในส่วนท่ี

สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําท้ังน้ําผิวดินและ
การน้ําผิวดิน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ          

ในคณะกรรมการลุ่มน้ําโตนเลสาป และร่วมจัดทําแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ําโตนเลสาป            
และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนา

สําหรับใช้เสนอของบประมาณต่อ           
ทรัพยากรน้ําต่อไป  ในด้านการบริหารจัดการน้ําใต้ดิน ได้เสริมสร้างศักยภาพด้านกํากับ ดูแล               

ให้การจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ําบาดาล การติดตามหนี้ค้างชําระ 
เป็นไปตามเป้าหมายและระเบียบตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล           

กํากับ ดูและ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษา
การจัดการมลพิษ  ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรของหน่วยงานราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ ตลอดจนเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีต้อง
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตาม
ราย  จัดกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครอง

แห่ง ในรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน รู้จักการ
แห่ง  จัดกิจกรรมให้ความรู้

เพ่ือให้เห็นความสําคัญของรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับท้องถ่ิน 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 150 คนจาก                   



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

66 ท้องถ่ินในจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนชุดตรวจคุณภาพน้ําอย่างง่ายให้กับ อปท
เป็นเครื่องมือและกลไกในการการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดการมลพิษต่อไป

(5)  พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยการเข้าร่วมกับจังหวัดสระแก้วในการออกหน่วยบริการรวม 
ได้รับทราบ เรียนรู้ และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานสืบสานวัฒนธรรมเ
กาชาดจังหวัดสระแก้ว ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว โดยเป็นการบูรณาการงานของหน่วยงานในสังกัด 
ได้แก่ สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 
สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปีกรมป่าไม้ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกัดกรมอุทยานแ
และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง
ครัวเรือนเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนให้กับ 
พันธุไ์ส้เดือนให้กับ 10 ครัวเรือนตัวอย่าง

(6) การสร้ างความตระหนั
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความตระหนักให้เกิดมีในเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
120 คน ผ่านกิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจัด ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
การจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งปร
ประดิษฐ์เป็นของใช้ภายในบ้าน  สร้างสรร
ภัย พิบัติ  นอกจากนี้  ยั งสนับสนุนและส่ ง เสริมให้ เ กิดการพัฒนาเครือ ข่ายอาสาสมัคร พิทัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานเพ่ือพัฒนา
จังหวัดตราด  

อนึ่ง เม่ือพิจารณาแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจังหวัดสระแก้วอันเป็นผลจาก
การท่ีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ
จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องวางแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน 
ต้องสร้างให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพ่ือป้องกันมิให้ปัญหาการสูญเสียท
ป่าไม้ สัตว์ป่า จากการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวน ป่าอนุรักษ์  การตัดไม้ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่นไม้พะยูง 
อันเป็นผลมาจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจ แรงจูงใจด้านราคาไม้พะยูง ความต้องการพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือการ
ทําเกษตรกรรมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ยูคาลิปตัส 
สภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลจากการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นําไปสู่
การเป็นจังหวัดต้นแบบท่ีเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน 

  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ท้องถ่ินในจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนชุดตรวจคุณภาพน้ําอย่างง่ายให้กับ อปท.เป้าหมาย นําไปสู่การใช้
เป็นเครื่องมือและกลไกในการการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดการมลพิษต่อไป

พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยการเข้าร่วมกับจังหวัดสระแก้วในการออกหน่วยบริการรวม 12 ครั้ง ทําให้ประชาชนกว่า 
ได้รับทราบ เรียนรู้ และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานสืบสานวัฒนธรรมเ
กาชาดจังหวัดสระแก้ว ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว โดยเป็นการบูรณาการงานของหน่วยงานในสังกัด 
ได้แก่ สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 9 (ระยอง) อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา 

ปีกรมป่าไม้ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกัดกรมอุทยานแ
และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง  จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารระดับ
ครัวเรือนเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนให้กับ 61 ครัวเรือน ณ หมู่บ้านวังศิลาและสนับสนุน

ครัวเรือนตัวอย่าง 
การสร้ างความตระหนัก จิตสํ านึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความตระหนักให้เกิดมีในเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
คน ผ่านกิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจัด ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา 

การจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด กระตุ้นให้เกิดการนําของเหลือใช้มา
ประดิษฐ์เป็นของใช้ภายในบ้าน  สร้างสรรค์เป็นเครื่องแต่งกาย และประดิษฐ์เป็นสิ่งของสําหรับใช้ต่อสู้

นอกจากนี้  ยั งสนับสนุนและส่ ง เสริมให้ เ กิดการพัฒนาเครือ ข่ายอาสาสมัคร พิทัก ษ์
าติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ด้วยการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม

จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานเพ่ือพัฒนา ทสม. และนําเครือข่าย ทสม. ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรีและ

เม่ือพิจารณาแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจังหวัดสระแก้วอันเป็นผลจาก
ารท่ีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดสระแก้วในอนาคต

จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องวางแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน 
ต้องสร้างให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพ่ือป้องกันมิให้ปัญหาการสูญเสียท
ป่าไม้ สัตว์ป่า จากการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวน ป่าอนุรักษ์  การตัดไม้ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่นไม้พะยูง 
อันเป็นผลมาจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจ แรงจูงใจด้านราคาไม้พะยูง ความต้องการพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือการ
ทําเกษตรกรรมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ยูคาลิปตัส มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด  และความเสื่อมโทรมของ
สภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลจากการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นําไปสู่
การเป็นจังหวัดต้นแบบท่ีเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) ต่อไป

รายงานประจําปี 2556 

 ช 

เป้าหมาย นําไปสู่การใช้
เป็นเครื่องมือและกลไกในการการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดการมลพิษต่อไป 

พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ครั้ง ทําให้ประชาชนกว่า 12,000 คน 

ได้รับทราบ เรียนรู้ และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวัดสระแก้ว ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว โดยเป็นการบูรณาการงานของหน่วยงานในสังกัด 

อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา 
ปีกรมป่าไม้ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า               

จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารระดับ
ครัวเรือน ณ หมู่บ้านวังศิลาและสนับสนุน                   

ก จิตสํ านึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความตระหนักให้เกิดมีในเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

คน ผ่านกิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจัด ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
ะดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด กระตุ้นให้เกิดการนําของเหลือใช้มา

เป็นเครื่องแต่งกาย และประดิษฐ์เป็นสิ่งของสําหรับใช้ต่อสู ้         
นอกจากนี้  ยั งสนับสนุนและส่ ง เสริมให้ เ กิดการพัฒนาเครือ ข่ายอาสาสมัคร พิทัก ษ์

ด้วยการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.           
ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรีและ

เม่ือพิจารณาแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจังหวัดสระแก้วอันเป็นผลจาก
จังหวัดสระแก้วในอนาคต

จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องวางแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน             
ต้องสร้างให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพ่ือป้องกันมิให้ปัญหาการสูญเสียทรัพยากร           
ป่าไม้ สัตว์ป่า จากการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวน ป่าอนุรักษ์  การตัดไม้ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่นไม้พะยูง 
อันเป็นผลมาจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจ แรงจูงใจด้านราคาไม้พะยูง ความต้องการพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือการ

มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด  และความเสื่อมโทรมของ
สภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลจากการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นําไปสู่

ต่อไป 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค  สังกัดสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานตั้งอยู่ท่ีศาลากลาง
จังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ ถนนสุวรรณศร ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 

ภาพท่ี 1: แผนท่ีตั้งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สระแก้ว  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ
มีนาคม ๒๕๕๕ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้

ที่ตั้งสํานักงาน 

อํานาจหน้าที ่

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานราชการบริหาร
ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานตั้งอยู่ท่ีศาลากลาง

ถนนสุวรรณศร ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

แผนท่ีตั้งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ  ๒๖ ก  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๔และคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ท่ี ๑๐๖

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้
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ข้อมูลสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานราชการบริหาร
ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานตั้งอยู่ท่ีศาลากลาง

ถนนสุวรรณศร ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ 

 

อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มิถุนายน พ.ศ. 2547) 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
๑๐๖/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี ้



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

๑.  จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดรวมท้ังติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

๒.  ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่า
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

๓.  เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บํารุงรักษาและระบบเตือนภัยเก่ียวกับ
ทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัดรวมท้ังประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดําเนิ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๔.  กํากับดูแลการ
๕.  ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
๖.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนก

มอบหมาย 

 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมี

ส่วนอํานวยการ
- บริหารงานสํานักงาน
- บริหารงานคลังงบประมาณและพัสดุ
- บริหารงานบุคคล
- บริหารงานแผนและติดตามผล
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ

ท่ีได้รับมอบหมาย

ส่วนสิ่งแวดล้อม 
๑. ด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  ร่วมท้ังแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
- ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
- ส่งเสริม เผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุ

ท่ีได้รับมอบหมาย
2. ด้านควบคุมมลพิษ
- ตรวจสอบ  ควบคุม  กํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษ
- ประสานให้คําแนะนําการควบคุมมลพิษ

ภารกิจและโครงสร้างของสํานักงาน

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดรวมท้ังติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน กฎหมาย
โซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ี

เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บํารุงรักษาและระบบเตือนภัยเก่ียวกับ
ทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัดรวมท้ังประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดําเนิ

กํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาลและกิจการประปา
ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีภารกิจและโครงสร้าง  ดังนี้

ส่วนอํานวยการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี ้
บริหารงานสํานักงาน 
บริหารงานคลังงบประมาณและพัสด ุ
บริหารงานบุคคล 
บริหารงานแผนและติดตามผล 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ
ท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่วนสิ่งแวดล้อม  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี ้
ด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  ร่วมท้ังแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
ส่งเสริม เผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

ด้านควบคุมมลพิษ 
ตรวจสอบ  ควบคุม  กํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษ 
ประสานให้คําแนะนําการควบคุมมลพิษ 

ภารกิจและโครงสร้างของสํานักงาน 
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จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดรวมท้ังติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

ด้วยป่าสงวน กฎหมายว่าด้วยสวนป่า
โซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ี

เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บํารุงรักษาและระบบเตือนภัยเก่ียวกับ
ทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัดรวมท้ังประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ

และกิจการประปา 
ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ารปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

โครงสร้าง  ดังนี ้

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ

 

จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  ร่วมท้ังแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
ส่งเสริม เผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

นการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย

    สว่นทรัพยากรธรรมชาติ
1. ด้านอนุญาต
- การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  โรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าแปรรูป  โรงค้า

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

ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว

ท่ีได้รับมอบหมาย
2. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
- จัดทําแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
- ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและการทําลายทรัพยากรป่าไม้ใน

ระดับจังหวัด
- ประสานการสํารวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
- ส่ ง เ ส ริ ม เ ผ ยแ

ทรัพยากรธรรมชาติ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 

ท่ีได้รับมอบหมาย

  ส่วนทรัพยากรน้ํา
1. ด้านน้ําผิวดิน
- ประสานการจัดทําแผนการจัดการน้ําของจังหวัด
- ประสานการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  ส่งเสริม  เผยแพร่  บํารุงรักษา

และระบบเตือนภัยเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด
- กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําผิวดินในระดับจังหวัด
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั

ท่ีได้รับมอบหมาย
2. ด้านน้ําบาดาล
- อนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  การประกอบกิจการน้ําบาดาล
- ประสานการจัดการน้ําบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
- กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําบาดาลในระดับจังหวัด
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 

ท่ีได้รับมอบหมาย

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

วนทรัพยากรธรรมชาต ิ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 
ด้านอนุญาต 
การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  โรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าแปรรูป  โรงค้า
สิ่งประดิษฐ ์
การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
การอนุญาตการข้ึนทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
การอนุญาตการนําไม้และของป่าเคลื่อนท่ี 
การอนุญาตอ่ืน ๆ  ตามกฎหมายท่ีผู้ว่าราชการได้รับมอบอํานาจ  
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม 
จัดทําแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด 
ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและการทําลายทรัพยากรป่าไม้ใน
ระดับจังหวัด 
ประสานการสํารวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
ส่ ง เ ส ริ ม เ ผ ยแพร่ แ ล ะส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ยก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ในก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่วนทรัพยากรน้ํา  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน
ด้านน้ําผิวดิน 
ประสานการจัดทําแผนการจัดการน้ําของจังหวัด 
ประสานการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  ส่งเสริม  เผยแพร่  บํารุงรักษา
และระบบเตือนภัยเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด 
กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําผิวดินในระดับจังหวัด
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้านน้ําบาดาล 
อนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  การประกอบกิจการน้ําบาดาล
ประสานการจัดการน้ําบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําบาดาลในระดับจังหวัด
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 

แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี ้

การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  โรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าแปรรูป  โรงค้า

การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต ์
การอนุญาตการข้ึนทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน 

การอนุญาตอ่ืน ๆ  ตามกฎหมายท่ีผู้ว่าราชการได้รับมอบอํานาจ  (ยกเว้นการ
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า) 

ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 

ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและการทําลายทรัพยากรป่าไม้ใน

ประสานการสํารวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด 
พ ร่ แ ล ะส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ยก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ในก า ร จั ด ก า ร

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 

ด้าน ดังนี ้

ประสานการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  ส่งเสริม  เผยแพร่  บํารุงรักษา

กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําผิวดินในระดับจังหวัด 
ติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 

อนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  การประกอบกิจการน้ําบาดาล 
ประสานการจัดการน้ําบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด 
กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําบาดาลในระดับจังหวัด 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2 : โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
 

โดยสรุปสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  มี
อัตรากําลังรวมท้ังหมด 2๒ คนแยกเป็น

- กรอบอัตรากําลัง
ราชการจังหวัดอ่ืน 
ขอมาช่วยปฏิบัติราชการ

- พนักงานราชการ  
- ลูกจ้างเหมา  ๔  
อนึ่ง ในปีงบประมาณ พ

เกษียณอายุราชการ ๑ คน คือ นายประสาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ส่วนอํานวยการ ส่วน

- นักจั ดการงานทั่ ว ไป
ปฏิบัติการ  ๑  อัตรา 
- เ จ้ าพ นัก ง านธุ รก า ร
ปฏิบั ติง าน  ๒   อัตรา  
(ไปช่วยราชการจังหวัด
บุรีรัมย์  1  อัตรา) 
- พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร          
๒  อัตรา 

- เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  
๑  อัตรา 
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชํ านาญกา ร   
(ไปช่วยราชการ กอ
ภาค 4  1  
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ  
- พนักงานร

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

  

โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  มี
คนแยกเป็น 

กรอบอัตรากําลังข้าราชการ  15ตําแหน่ง แยกเป็น อยู่ปฏิบัติงานจริง 
ราชการจังหวัดอ่ืน 4 ตําแหน่ง และตําแหน่งว่างรอบรรจุ 4 ตําแหน่ง

มาช่วยปฏิบัติราชการ (จากจังหวัดเพชรบุร)ี ๑ คน  
พนักงานราชการ  ๓  คน 

๔  คน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีข้าราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

คน คือ นายประสาท สืบสุข 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ส่วนสิ่งแวดล้อม ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  
 (ว่าง) 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชํ านาญกา ร   ๒   อั ตร า         
ไปช่วยราชการ กอ.รมน.

1  อัตรา) 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการ  ๒  อัตรา 
พนักงานราชการ  ๑  อัตรา 

- เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ๑  อัตรา 
- เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน  ๒  
อัตรา (ไปช่วยราชการจังหวัดเชียงราย  
1  อัตรา และเสียชีวิต 1 อัตรา) 
- นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  ๑  อัตรา
(ว่าง) 
- นั ก วิ ช า ก า ร ป่ า ไ ม้ ป ฏิ บั ติ ก า ร         
(มาช่วยราชการ) ๑ อัตรา 
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โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  มีโครงสร้างและกรอบ

แยกเป็น อยู่ปฏิบัติงานจริง 7 คน ขอไปช่วย
ตําแหน่ง ท้ังนี้ มีข้าราชการ

ตําแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ส่วนทรัพยากรนํ้า 

- เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส     
๑  อัตรา (ไปช่วยราชการ
จังหวัดชัยนาท) 
- นายช่างฯ (ว่างจากการ
เกษียณอายุปี ๒๕๕6) 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรากําลัง 

นายทศวารณ์   วิทยาคม
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
 

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 

นายทศวารณ์   วิทยาคม
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

รักษาการผู้อํานวยการ
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

นายทศวารณ์   วิทยาคม 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

นายพุฒิพงศ์   สุรพฤกษ์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

นายทศวารณ์   วิทยาคม 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 

นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ
ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

 

นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

รักษาการผู้อํานวยการส่วน
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สระแก้ว 

นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

ส่วนสิ่งแวดล้อม 

นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

รักษาการผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรนํ้า 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

นางสาวตยิาภรณ์   คงจันทร์
เจ้าพนกังานธุรการปฏบิตัิงาน

 

นางสาวเทพสดุา  เพญ็ศิริ 
นักจดัการงานทั่วไปปฏบิตักิาร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจนัเพญ็   นามประเทือง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏบิตักิาร
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

นางสาวตยิาภรณ์   คงจันทร์ 
เจ้าพนกังานธุรการปฏบิตัิงาน 

นางสาวกมลวรรณ   กิจสมพงษ ์
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

เจ้าหน้าท่ีในส่วนอํานวยการ 

เจ้าหน้าท่ีในส่วนสิ่งแวดล้อม 

นางสาวจนัเพญ็   นามประเทือง 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏบิตักิาร 

นายณัฐพล  สวัสด ี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏบิตักิาร 
 

นางน้ําฝน   อ่ิมจันทร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าท่ีในส่วนทรัพยากรธรรมชาต ิ

นายสิริพงศ์  ไพบลูย ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏบิตักิาร 

(ขอมาช่วยราชการ) 
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นางสปุรียญ์า   ลิ้มสทิธกิลู 
เจ้าพนกังานธุรการ 

 

นางน้ําฝน   อ่ิมจันทร์ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3 : อัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ตารางท่ี 1 : จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัด
สระแก้วแยกเป็นอําเภอ

อําเภอ ค้าสิ่งประดิษฐ์ 
  

เมืองสระแก้ว 7 
เขาฉกรรจ ์ 1 
วังน้ําเย็น 20 
วังสมบูรณ์ 1 
คลองหาด 3 
วัฒนานคร 2 
อรัญประเทศ 2 

โคกสูง 1 
ตาพระยา 0 
รวม 37 

นางสาวสาวติรี   โสดาราม 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

นางสาววิมลวรรณ   มาลี
เจ้าหน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน
 

สถิติการให้บริการ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

 

อัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัด
สระแก้วแยกเป็นอําเภอ 

โรงงานแปรรูป โรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป

โดยใช้เครื่องจักร ด้วยแรงคน 
12 0 
2 0 
10 1 
1 0 
3 1 
7 1 
1 0 
1 0 
1 0 
38 3 

เจ้าหน้าท่ีในส่วนทรัพยากรน้ํา 

พนักงานจ้างเหมา 

นางสาววิมลวรรณ   มาล ี
เจ้าหน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน 

นายเสรี   ประภา 
พนกังานขับรถยนต ์

สถิติการให้บริการ 
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อัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัด

โรงค้าไม้แปรรูป รวม 

    
2 21 
1 4 
15 46 
2 4 
1 8 
2 12 
0 3 
0 2 
0 1 
23 101 

นายณัฐพงษ์  สารกาญจน์
เจ้าหน้าทีบ่ันทกึข้อมูล 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ตารางท่ี 2 : จํานวนผู้ขอข้ึนทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  และจํานวนผู้ขอข้ึนทําเบียนนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์            
ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่

อําเภอ 
จํานวนผู้ขอข้ึนทะเบียน

เมืองสระแก้ว 
วัฒนานคร 
อรัญประเทศ 
เขาฉกรรจ์ 
วังน้ําเย็น 
วังสมบูรณ์ 
คลองหาด 
ตาพระยา 
โคกสูง 
รวม 

ตารางท่ี 3 : การตรวจสอบออกใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนท่ี

เดือน

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

รวม
 

 
 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ผู้ขอข้ึนทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  และจํานวนผู้ขอข้ึนทําเบียนนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์            
ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซย่นต์  พ.ศ. 2545จําแนกเป็นรายอําเภอ 

จํานวนผู้ขอข้ึนทะเบียน 
เลื่อยโซ่ยนต์  (ราย)   

จํานวนผู้ขอข้ึนทะเบียนนําเข้า
เลื่อยโซ่ยนต์ (ราย

103 1 
38 0 
12 0 
34 2 
152 3 
23 1 
35 0 
1 2 
0 0 

398 9 

การตรวจสอบออกใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนท่ี ประจําปีงบประมาณ 

เดือน พ.ศ. 
กิจกรรมการตรวจสอบ 

ของป่า (ถ่านไม้) 
(ราย) 

ไม้แปรรูป 
(ราย) 

ตุลาคม 2555 31 13 
พฤศจิกายน 2555 24 7 
ธันวาคม 2555 9 11 
มกราคม 2556 19 14 
กุมภาพันธ์ 2556 22 15 
มีนาคม 2556 26 13 
เมษายน 2556 9 4 
พฤษภาคม 2556 20 14 
มิถุนายน 2556 13 15 
กรกฎาคม 2556 22 13 
สิงหาคม 2556 15 10 
กันยายน 2556 17 9 

รวม 210 129 
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ผู้ขอข้ึนทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  และจํานวนผู้ขอข้ึนทําเบียนนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์            

จํานวนผู้ขอข้ึนทะเบียนนําเข้า
ราย) 

ประจําปีงบประมาณ 2556 

 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ตารางท่ี 4 : การตรวจสอบประทับตรา ประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์
ประจําปีงบประมาณ 

เดือน พ.

ตุลาคม  2555
พฤศจิกายน  2555
ธันวาคม  2555
มกราคม  2556
กุมภาพันธ์  2556
มีนาคม  2556
เมษายน  2556
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน  2556
กรกฎาคม  2556
สิงหาคม  2556
กันยายน  2556

รวม 
 
ตารางท่ี 5 : การรับข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า 

เดือน 
/ พ.ศ. เมืองสระแก้ว วัฒนานคร 
ต.ค. 55 0 0 
พ.ย. 55 0 0 
ธ.ค. 55 0 0 
ม.ค. 56 0 0 
ก.พ. 56 0 0 
ม.ีค. 56 0 0 
เม.ย. 56 0 0 
พ.ค. 56 0 0 
ม.ิย. 56 0 0 
ก.ค. 56 1 0 
ส.ค. 56 2 0 
ก.ย. 56 0 0 
รวม 3 0 

 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

การตรวจสอบประทับตรา ประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์
ประจําปีงบประมาณ 2556 

.ศ. 
ประทับตรา 

สิ่งประดิษฐ์ (ราย) ไม้แปรรูป  
2555 6 1 
2555 4 2 

2555 0 0 
2556 1 2 
2556 1 1 

2556 5 2 
2556 2 1 
2556 5 7 
2556 6 1 
2556 1 5 
2556 7 3 
2556 3 3 
 38 25 

การรับข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า (สป.3) ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ
อําเภอ 

อรัญประเทศ เขาฉกรรจ ์ วังนํ้าเย็น วังสมบูรณ์ 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 1 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 1 1 
0 0 0 0 
1 0 3 3 
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การตรวจสอบประทับตรา ประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์

ไม้แปรรูป  (ราย) 

 

ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 

คลองหาด ตาพระยา โคกสูง 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 0 0 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ตารางท่ี 6 : ข้อมูลผู้ประกอบกิจการน้ําบาดาล จังหวัดสระแก้ว  

อําเภอ 
อุปโภค-

เมืองสระแก้ว 20
เขาฉกรรจ์ 8
โคกสูง 0
คลองหาด 8
ตาพระยา 2
วังน้ําเย็น 5
วังสมบูรณ์ 3
วัฒนานคร 7
อรัญประเทศ 14

 
ตารางท่ี 7  :  สรุปสถิติเรื่องร้องด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้วปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอ

อ.เมืองสระแก้ว
อ.อรัญประเทศ
อ.วังน้ําเย็น
อ.วัฒนานคร
อ.เขาฉกรรจ์
อ.คลองหาด
อ.วังสมบูรณ์
อ.โคกสูง 
อ.ตาพระยา

รวม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ข้อมูลผู้ประกอบกิจการน้ําบาดาล จังหวัดสระแก้ว  จําแนกเป็นรายอําเภอ
ประเภทการใช้น้ําบาดาล 

-บริโภค ธุรกิจบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
20 13 8 
8  0  0 
0   0  0 
8 4  0 
2 1  0 
5 2 2 
3 1 3 
7 2 2 
14 11  0 

รวม 

สรุปสถิติเรื่องร้องด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้วปี 2556 จําแนกเป็น

อําเภอ 
ประเภทมลพิษ 

อ่ืนๆ รวม
น้ํา กาก อากาศ เสียง 

เมืองสระแก้ว 2 0 1 2 2 7
อรัญประเทศ 1 1 0 0 0 2
วังน้ําเย็น 0 0 1 0 0 1
วัฒนานคร 2 0 1 0 0 3
เขาฉกรรจ ์ 0 0 0 0 0 0

งหาด 0 0 0 0 0 0
วังสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
ตาพระยา 0 0 0 0 0 0

 5 1 3 2 2 13
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จําแนกเป็นรายอําเภอ 

รวม 
เกษตรกรรม 

10 51 
2 10 
0  0 
0  12 
1 4 
1 10 
0 7 
2 13 
1 26 

133 

เป็นรายอําเภอ 

รวม 

7 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
13 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ตารางที่ 8  :  สรุปการส่งรายงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว

เดือน โรงงานฯ อาคาร
ชุด 

โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา

ต.ค.-55 7 0 0 0 0

พ.ย.-55 6 0 0 0 0

ธ.ค.-55 12 0 0 1 0

ม.ค.-56 19 0 0 1 2

ก.พ.-56 15 0 0 2 2

ม.ีค.-56 9 0 0 1 1

เม.ย.-56 15 0 0 2 1

พ.ค.-56 12 0 0 1 1

ม.ิย.-56 19 0 0 1 1

ก.ค.-56 19 0 0 1 1

รวมทั้งสิ้น 133 0 0 10 9

 
หมายเหตุ 

- แหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา 80 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จํานวน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว จํานวน 

12 

กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว 

อาคาร 
ที่

จัดสรร 
เลี้ยง
สุกร 

สถานี
บริการ
น้ํามันสถานศึกษา 

อาคารที่
ทําการ 

ห้าง ตลาด ร้านอาหาร 

0 0 0 0 0 0 2 4

0 0 0 0 0 0 2 5

0 0 0 0 0 0 3 7

2 2 2 2 0 0 6 7

2 2 2 2 2 0 9 8

1 2 2 2 1 0 6 8

1 2 2 2 1 0 8 7

1 2 3 2 1 0 9 7

1 1 3 1 1 0 10 6

1 2 2 0 1 0 5 10

9 13 16 11 7 0 60 69

ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จํานวน 460 แห่ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว จํานวน 67 แห่ง 

รายงานประจําปี 2556 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535ของ

สถานี
บริการ
น้ํามัน 

เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา
จืด 

รวม
แหล่งกําเนิด
ที่ส่งรายงาน 

อปท.ที่ส่ง
รายงาน 
(แห่ง) 

4 0 13 6 

5 0 13 6 

7 0 23 12 

7 0 41 15 

8 0 44 15 

8 1 33 15 

7 1 41 15 

7 1 39 14 

6 1 44 14 

10 1 42 17 

69 5 333 129 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

รายงานประจําปี 2556 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

รัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒๕๕๔ โดยให้ความสําคัญแก่บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้างความสุขของ
ประชาชนและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ความสําคัญแก่การบริหารจัดกา
บูรณาการระหว่าง มิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมการมีบทบาทร่วม
ของประชาชนและ ชุมชน โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้อง
ดําเนินการ ดังนี ้

นโยบายท่ี๑นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก
ข้อ ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนท่ี

ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกันปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งได้  รวมท้ังสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทาน ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก ฟ้ืนฟูการขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิม ขยายเขตการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า จัดสร้าง
คลองส่งน้ําขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปท่ีดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําและการผลิต 
ส่งเสริมการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจั
ชุมชนอยา่งท่ัวถึง 

นโยบายท่ี ๓  เศรษฐกิจ
ข้อ ๓.๓.๒ ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในยกระดับประเทศด้วยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 
คุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล รวมท้ังส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ท้ังในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ
ของผู้ซ้ือและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้

ข้อ ๓.๔.๒ ขยายการให้บริการน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุก
พ้ืนท่ี และสร้างการเข้าถึงบริการน้ําสะอาดอย่างเท่าเทียมกันท่ัวประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

นโยบายท่ี ๕ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕.๑ อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่าเพ่ิมข้ึนควบคู่ไป

กับการป้องกันการลักลอบบุกรุกทําลายป่าไม้และสัตว์ป่
ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่
จัดการอย่างมีส่วนร่วม  และให้
โดยการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ท้ัง 
จากการอนุรักษ์ป่าไม้ ฟ้ืนฟูป่าไม้
ป้องกันไฟป่าส่งเสริมการอนุรักษ์
เปน็ธรรม รวมท้ังนําระบบสารสนเทศมาใช้

นโยบายรัฐบาล 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวันท่ี 
โดยให้ความสําคัญแก่บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้างความสุขของ

ประชาชนและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ความสําคัญแก่การบริหารจัดกา
บูรณาการระหว่าง มิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมการมีบทบาทร่วม
ของประชาชนและ ชุมชน โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้อง

นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก 
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนท่ี

ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกันปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งได้  รวมท้ังสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทาน ขนาดกลาง และ

าดเล็ก ฟ้ืนฟูการขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิม ขยายเขตการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า จัดสร้าง
คลองส่งน้ําขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปท่ีดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําและการผลิต 
ส่งเสริมการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้ําในระดับ

เศรษฐกิจ 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในยกระดับประเทศด้วยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 
คุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล รวมท้ังส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ท้ังในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ
ของผู้ซ้ือและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสรา้งตราสินค้าไทย

ขยายการให้บริการน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุก
พ้ืนท่ี และสร้างการเข้าถึงบริการน้ําสะอาดอย่างเท่าเทียมกันท่ัวประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่าเพ่ิมข้ึนควบคู่ไป

กับการป้องกันการลักลอบบุกรุกทําลายป่าไม้และสัตว์ป่าเร่งสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์
าแบบกลุ่มป่าป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์

และให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันในลักษณะท่ีทําให้คนมีภารกิจดูแลป่
าไม้ท้ัง ๕ ฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้างแรงจูงใจและส่
าไม้ตามแนวทางพระราชดําริ เพ่ิมความชุ่มชื้นของป่าโดยฝายต้

งเสริมการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากป่าและแบ่งปั
นธรรม รวมท้ังนําระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจัดการทรัพยากรปา่ไม้ 
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ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม 
โดยให้ความสําคัญแก่บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้างความสุขของ

ประชาชนและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ความสําคัญแก่การบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการระหว่าง มิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมการมีบทบาทร่วม
ของประชาชนและ ชุมชน โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้อง

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนท่ี
ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกันปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งได้  รวมท้ังสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทาน ขนาดกลาง และ

าดเล็ก ฟ้ืนฟูการขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิม ขยายเขตการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า จัดสร้าง
คลองส่งน้ําขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปท่ีดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําและการผลิต 

ดหาแหล่งน้ําในระดับไร่นาและ

ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในยกระดับประเทศด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล รวมท้ังส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ท้ังในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ

างตราสินค้าไทย 
ขยายการให้บริการน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุก

พ้ืนท่ี และสร้างการเข้าถึงบริการน้ําสะอาดอย่างเท่าเทียมกันท่ัวประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

กษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่าเพ่ิมข้ึนควบคู่ไป
งสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สนับสนุนการ
คนมีภารกิจดูแลป่าให้มีความยั่งยืน 

างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้
าโดยฝายต้นน้ําลําธาร 
งปันผลประโยชน์อย่าง
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ข้อ ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่
กฎหมายสิ่งแวดล้อมรวมท้ังเพ่ิมประสิทธิ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้
เอ้ือต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชนผลักดันกฎหมายว่
ทางอากาศขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเร่
บําบัดน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การจัดการระบบกําจัด
ขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธี ท่ีเป็
ความสามารถขององค์กรปกครองส่
สง่เสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมท่ีลดการผลิตก๊
คาร์บอนต่ํา และสร้างกฎเกณฑ์
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้หลักการบุคคลท่ีก่
การตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่

ข้อ ๕.๔ สร้างความเป็
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการปฏิรูปการจัดการท่ีดินโดยให้
โดยใชม้าตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคาร ท่ีดินให้
ได้ใช้ประโยชน์ท่ีดินท้ิงร้างทางราชการปกป้
ชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ท่ีดิน น้ํา ป่
และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้
โลกรอ้นกับคนจน 

ข้อ ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม โดยการเสริมสร้างความรู
ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโ
ดําเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัคร
รว่มมือระหวา่งหนว่ยงานและองค์
ระหวา่งประเทศท่ีจะนํา มาสูก่ารเพ่ิมประสิทธิภาพในการจั

ข้อ ๕.๖ ส่งเสริมให้
น้ําในระดับประเทศท้ังน้ําผิวดินและน้ําใต้
จัดสรรน้ําให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้
เกษตรกรทําแหล่งน้ําในไร่นาพร้
ประสิทธิภาพท่ัวถึงตามศักยภาพของพ้ืนท่ี
บริโภค 

ข้อ ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิ
เก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์
คาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศ
พ้ืนท่ี จัดทํา ยุทธศาสตรร์องรับพิบัติภัยระยะยาว ส่
ในการรับมือความแปรปรวนในปั

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิ
อมรวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
กรภาคประชาชนผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้

ทางอากาศขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเร่
บําบัดน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การจัดการระบบกําจัด
ขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธี ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมขีด

กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน 
งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมท่ีลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยมีเปา้หมายให้

คาร์บอนต่ํา และสร้างกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการรักษา
หลักการบุคคลท่ีก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่

าระบบนิเวศอยา่งเปน็รูปธรรม 
างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์

ดยการปฏิรูปการจัดการท่ีดินโดยให้มีการกระจายสิทธิท่ีดินอย่
จัดตั้งธนาคาร ท่ีดินให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย พิจารณาให้ประชาชน

างทางราชการปกป้องท่ีสาธารณประโยชน์ ท่ีดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ 
ชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ท่ีดิน น้ํา ป่
ละทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ไขปั

ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
การเสริมสร้างความร*ูความเข้าใจ ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพรก่ารดําเนินกิจกรรม และการ

ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสนับสนุนการ
ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้

วยงานและองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณี
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ โดยการจัดให้
ประเทศท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตด้ินอยา่งมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงศักยภาพของลุ่

อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบน้ําในประเทศท้ัง 
พร้อมการผันน้ําจากลุ่มน้ําอ่ืน ๆ และการจัดสร้างระบบโครงข่

ประสิทธิภาพท่ัวถึงตามศักยภาพของพ้ืนท่ี  เพ่ือสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภค

สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้
เก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศ
รองรับพิบัติภัยระยะยาว สง่เสริมและเรง่รดัการเตือนภัยและการเตรียมความพร้

ในการรับมือความแปรปรวนในปจัจุบัน เพ่ือใหเ้ปน็ฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

รายงานประจําปี 2556 

15 

งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุง
ภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์        

างสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
สระด้านสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ

ทางอากาศขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบ
บําบัดน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การจัดการระบบกําจัด

สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมขีด
องถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน 

าหมายใหป้ระเทศไทยเป็นสังคม
นาอุตสาหกรรมและการรักษา

เสียค่าใช้จ่าย และหลักการ

นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ ท่ีดินและ
มีการกระจายสิทธิท่ีดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

อย พิจารณาให้ประชาชน
งเลี้ยงสัตว์ ห้ามการปิดก้ัน

ชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ท่ีดิน น้ํา ป่าไม้ 
ไขปัญหาการดําเนินคดี

ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
การดําเนินกิจกรรม และการ

อม รวมท้ังสนับสนุนการ
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญแก่ความ

กรท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณี
ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ โดยการจัดให้มีการบริหารจัดการ
างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงศักยภาพของลุ่มน้ํา จัดหาและ

วยการบูรณาการระบบน้ําในประเทศท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ํา สนับสนุน
างระบบโครงข่ายน้ําอย่างมี

องการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภค

สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวตอ่ผลกระทบจากการ
บัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล

เก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์และ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับ

ดการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อม
นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกัน



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ําท่วม สึนามิแผ่
ท้องถ่ิน เพ่ิมขีดความสามารถในระดับชุมชน
พิบัติตา่ง ๆ ดําเนินการศึกษาอย่
ป้องกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให้
น้ําแข็งข้ัวโลกตามสภาวะโลกรอ้นท่ีกําลังเกิดข้ึน

ข้อ ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีชุมชน ท้
สง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการใช้
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่
ท้องถ่ิน พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางอาหาร
ทําลายดิน ดําเนินการศึกษา สํารวจ
การศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ
 

วิสัยทัศน ์
คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน อยู่ในสิ่งแวดล้อม 

ท่ีดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน
ยุทธศาสตร ์
๑. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ท่ีดิน ป่

ตอบสนองตอ่การพัฒนาอยา่งยั่งยืนและสอดคล้
๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่
๓. บริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้

ยั่งยืน 
๔. การบริหารจัดการน้ําอย่

น้ําใตด้ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย พัฒนาระบบเตือ
๖. การพัฒนาเครื่องมือและก
๗. พัฒนาองค์ความรู้

ประสิทธิภาพ 
๘. สรา้งความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่

และสิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

วม สึนามิแผ่นดินไหวและดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน 
องถ่ิน เพ่ิมขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย

าง ๆ ดําเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องของความจําเป็นของโครงการพัฒนาเข่ือนและเกาะเพ่ือ
องกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล และจากการละล

อนท่ีกําลังเกิดข้ึน 
พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติแ

การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีชุมชน ท้องถ่ินส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับต่
วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและช่
านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและองค์

ายนักวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคีอ่ืน ๆ สนับสนุนก
เกิดความม่ันคงทางอาหาร  รวมท้ังการฟ้ืนฟูดินและการป้

ทําลายดิน ดําเนินการศึกษา สํารวจและกําหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณีอย่
ซากดึกดําบรรพ 

คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน อยู่ในสิ่งแวดล้อม 
สู่การเป็นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ท่ีดิน ป่
างยั่งยืนและสอดคลอ้งกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่อยา่งยั่งยืน

บริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่

การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําในระดับประเทศท้ังน้ําผิวดินและ

พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย
การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและการจัดการมลพิษ
พัฒนาองค์ความรู ้และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีสว่นรว่มในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน 
อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย

ของโครงการพัฒนาเข่ือนและเกาะเพ่ือ
ปลอดภัยจากการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล และจากการละลายของ

านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
วมกับต่างประเทศ รวมท้ัง

างประหยัดและช่วยลดมลพิษ จัดหา
งแวดล้อมในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
างนักวิจัยและภาคีอ่ืน ๆ สนับสนุนการจัดการ

และการป้องกันการชะล้าง
ทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน รวมถึง

คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน อยู่ในสิ่งแวดล้อม 

นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ท่ีดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่าท่ี

างยั่งยืน 
ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและ

ะดับประเทศท้ังน้ําผิวดินและ

นภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย 
อมและการจัดการมลพิษ 

ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ารทรัพยากรธรรมชาต ิ



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 

วิสัยทัศน ์
ศูนย์กลางโลจิสติกส์  และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอินโดจีน  ถ่ินพืชพลังงาน  อาหาร

ปลอดภัย 
ยุทธศาสตร ์
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดําเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
2. ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนรองรับการเป็น

แหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด
3. ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเพ่ือเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม
4. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว 

ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
5. เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน ให้กิดความปลอดภัยและม่ันคง 

เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

 

ตารางท่ี 8 : การบริหารจัดการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ

งบประมาณประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕
(๑ ต.ค. ๒๕๕5 – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕

1. งบจากสํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
- งบบุคลากร  (พนักงานราชการ) 
- งบดําเนินงาน 
- งบรายจ่ายอ่ืน 
- งบลงทุน 

2. งบเบิกแทน 
- กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- กรมควบคุมลพิษ 
- กรมป่าไม ้
- สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล* 
(1 ก.พ.2556 – 31 ม.ค. 2557

รวม 
* หมายเหตุ  เงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลมีเป้าหมายดําเนินงานถึง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว

การบริหารจัดการง

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ศูนย์กลางโลจิสติกส์  และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอินโดจีน  ถ่ินพืชพลังงาน  อาหาร

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดําเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน

ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนรองรับการเป็น
นทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด 
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเพ่ือเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว 

ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีด ี
เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน ให้กิดความปลอดภัยและม่ันคง 

เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 

บริหารจัดการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 

๒๕๕6 
๒๕๕6) 

ได้รับ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2557) 

2,404,350.00 
569,640.00 

1,393,510.00 
410,200.00 
31,000.00 

835,268.00 
535,000.00 
37,000.00 
6,500.00 

 
15,000.00 

241,768.00 

2,396,188.30 
561,578.71 

1,393,419.59 
410,190.00 
31,000.00 

718,018.69 
534,999.80 
36,984.61 
6,500.00 

 
14,997.00 

124,537.28 

117,249.31

117

3,239,618.00 3,114,206.99 125,411.01
หมายเหตุ  เงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลมีเป้าหมายดําเนินงานถึง 31 มกราคม 2557 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

การบริหารจัดการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6
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ศูนย์กลางโลจิสติกส์  และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอินโดจีน  ถ่ินพืชพลังงาน  อาหาร

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดําเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนรองรับการเป็น

ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเพ่ือเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม 

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว 

เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน ให้กิดความปลอดภัยและม่ันคง 

คงเหลือ 
(บาท) 

คงเหลือคิด
เป็นร้อยละ 

8,161.70 
8,061.29 

90.41 
10.00 
0.00 

117,249.31 
0.20 

15.39 
0.00 

 
3.00 

117,230.72 

0.34 
1.42 
0.01 

0.002 
0 

14.04 
0.00 
0.04 

0 
 

0.02 
48.49 

 
125,411.01 3.87 
2557 จึงมีเงินเหลือเยอะ 

6 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ผลการปฏิบัติงาน  
 

ในปีงบประมาณ  
มีผลการดําเนินงาน  จําแนกตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ๑: อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุก
และสัตว์ป่าท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ ๓ : บริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เป็นธรรมและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ ๔ : การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําในระดับประเทศท้ัง
น้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ๖ : การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการมลพิษ 

ยุทธศาสตร์ ๗ : พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ ๘ : สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ส่วนที่ 3 
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณ  2556

ในปีงบประมาณ  2556  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว             
มีผลการดําเนินงาน  จําแนกตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ดังนี้

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุก
และสัตว์ป่าท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําในระดับประเทศท้ัง
น้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2556 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว             
มีผลการดําเนินงาน  จําแนกตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ดังนี ้

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ท่ีดิน ป่าไม้ 
และสัตว์ป่าท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําในระดับประเทศท้ัง

การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 
 
 

โครงการรณรงค์และสร้างจิตสํานึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการและประชาชน  ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้   

สนองแนวพระราชดําริฯ  ท่ีทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนได้มีใจรักต้นไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษา

สิ่งแวดล้อม 
๔. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.  เพ่ือสร้างความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนในพ้ืนท่ี

เป้าหมาย 
๑. ชุมชนในพ้ืนท่ีหมู่บ้านแผ่นดินเย็น  
๒. หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีตําบลแซร์ออ  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
๓.  เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
๔.  เจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างเดือน  พฤษภาคม 

สถานท่ีดําเนินงาน 
พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์  เนื้อท่ีประมาณ 

อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ 
งบประมาณจากงบรายจ่ายประจําปี พ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  จํานวนเงิน  

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ๑ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจั
ที่ดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่าที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

โครงการรณรงค์และสร้างจิตสํานึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในวันสําคัญของประเทศ 

เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า  ได้แสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการและประชาชน  ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้   
สนองแนวพระราชดําริฯ  ท่ีทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนได้มีใจรักต้นไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษา

เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือสร้างความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนในพ้ืนท่ี

ชุมชนในพ้ืนท่ีหมู่บ้านแผ่นดินเย็น  หมู่ท่ี  ๙  ตําบลแซร์ออ  อําเภอวัฒนานคร
หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีตําบลแซร์ออ  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสระแก้ว

น้าท่ีในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว

ระหว่างเดือน  พฤษภาคม - มิถุนายน  2556 

พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์  เนื้อท่ีประมาณ ๑๔ ไร่  หมู่บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ท่ี 
จังหวัดสระแก้ว 

งบประมาณจากงบรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  จํานวนเงิน  40,000.-  บาท  

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท 
ที่ดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่าที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการรณรงค์และสร้างจิตสํานึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

ได้แสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการและประชาชน  ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้   

พ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนได้มีใจรักต้นไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษา

เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เพ่ือสร้างความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนในพ้ืนท่ี 

ตําบลแซร์ออ  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีตําบลแซร์ออ  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

หมู่บ้านจังหวัดสระแก้ว(ทสม.) 
น้าท่ีในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว 

ไร่  หมู่บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ท่ี ๙  ตําบลแซร์ออ  

ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท 
ที่ดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่าที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับ



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ผลการดําเนินงาน 
๑.  ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2.  หน่วยงานราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือสนองแนว

พระราชดําริฯ  ท่ีทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
3.  ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักต้นไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม
๔.  ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมีความรัก

ใคร่สามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพ้ืนท่ี

ภาพกิจกรรม 
 

 

ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

หน่วยงานราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือสนองแนว
พระราชดําริฯ  ท่ีทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

มีจิตสํานึกในการรักต้นไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม
ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมีความรัก

ใคร่สามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

จุดรับลงทะเบียน 

ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธ ี

 

นายชูศักดิ์  ตรีสาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ประธานในพิธี
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ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยงานราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือสนองแนว

มีจิตสํานึกในการรักต้นไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมีความรัก

 

 

 
นายชูศักดิ์  ตรีสาร 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ประธานในพิธี 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ประชาชนและทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 

ประธานในพิธีเปิดกรวยธูปเทียนแพร
และถวายสักการะ

 

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

 

 

ประชาชนและทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 

 

ประธานในพิธีเปิดกรวยธูปเทียนแพร 
และถวายสักการะ 

 นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  กล่าวรายงาน

 

 

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
และสดุดีมหาราชา
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ประชาชนและทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

 
นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์ 

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  กล่าวรายงาน 

 
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  

และสดุดีมหาราชา 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

นายชูศักดิ์  ตรีสาร  

 
 

ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
 
 

ตัวแทนครูและนักเรียน
จากโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ

 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

 

 

นายชูศักดิ์  ตรีสาร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ประธานในพิธี
ร่วมปลูกต้นไม้ (ยางนา) 

 

 

ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

 

 

ตัวแทนครูและนักเรียน 
จากโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 

 เจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ประธานในพิธี 

 

 
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

โครงการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นท่ีบริเวณป่ารอยต่อ  5  

วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือสนองพระราชดําริ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในการอนุรักษ์

และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณป่ารอยต่อ  
ภาคตะวันออก    

๒.   เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณป่ารอยต่อ  
จํานวน  28  หมู่บ้าน  มีความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.  เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
บริเวณป่ารอยต่อ  5  จังหวัด  ภาคตะวันออก  ท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว  จํานวน  

เป้าหมายโครงการ 
พ้ืนท่ีบริเวณป่ารอย

ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่รอบพ้ืนท่ีอนุรักษ์  โดยแยกเป็น หมู่บ้านเร่งด่วนการพัฒนา  จํานวน  
หมู่บ้านพัฒนาปกติ  จํานวน  22  

 หมู่บ้านเร่งด่วนการพัฒนา  จํานวน 
 -  บ้านคลองตะเคียนชัย  หมู่ท่ี 
 -  บ้านหนองเรือ  หมู่ท่ี 
 -  บ้านซับวัวแดงหมู่ท่ี 
 -  บ้านคลองเจริญหมู่ท่ี 
 -  บ้านวังไผ่  หมู่ท่ี 
 -  บ้านท่าเต้นท์  หมู่ท่ี 

 หมู่บ้านพัฒนาปกติ  จํานวน  
 -  บ้านคลองจระเข้  หมู่ท่ี 
 -  บ้านเขาตะกรุบพัฒนา  หมู่ท่ี  
 -   โครงการพัฒนาป่าเขาฉกรรจ์
 -  บ้านคลองพัฒนา  หมู่ท่ี  
 -  บ้านชัยพัฒนา  หมู่ท่ี 
 -   โครงการพัฒนาป่าเขาฉกรรจ์
 -  บ้านคลองตะขบหวาน  หมู่ท่ี 
 -  บ้านสันตะวา  หมู่ท่ี  
 -  บ้านไพรวัลย์  หมู่ท่ี  
 -  บ้านวังจระเข้หมู่ท่ี  
-   โครงการพัฒนาป่าเขาฉกรรจ์
    -  บ้านคลองเจริญสุข  หมู่ท่ี 
 -  บ้านคลองปิ๊บ  หมู่ท่ี 
 -  บ้านคลองไม้เลี้ยง  หมู่ท่ี  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

โครงการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5  จังหวัด  ภาคตะวันออก  จังหวัดสระแก้ว  ปีงบประมาณ  พ

เพ่ือสนองพระราชดําริ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในการอนุรักษ์
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณป่ารอยต่อ  

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณป่ารอยต่อ  5  จังหวัด  ภาคตะวันออก  ท้
มีความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัด  ภาคตะวันออก  ท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว  จํานวน  28  

ป่ารอยต่อ  5  จังหวัด  ภาคตะวันออก  ท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว  จํานวน  
ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่รอบพ้ืนท่ีอนุรักษ์  โดยแยกเป็น หมู่บ้านเร่งด่วนการพัฒนา  จํานวน  

22  หมู่บ้าน  ดังนี ้

หมู่บ้านเร่งด่วนการพัฒนา  จํานวน  6  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
บ้านคลองตะเคียนชัย  หมู่ท่ี 5  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น
บ้านหนองเรือ  หมู่ท่ี 15  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น 
บ้านซับวัวแดงหมู่ท่ี 15  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น 
บ้านคลองเจริญหมู่ท่ี 15  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น 
บ้านวังไผ่  หมู่ท่ี 9  ตําบลวังทอง  อําเภอวังสมบูรณ์ 
บ้านท่าเต้นท์  หมู่ท่ี 9  ตําบลพระเพลิง  อําเภอเขาฉกรรจ ์

หมู่บ้านพัฒนาปกติ  จํานวน  22  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
บ้านคลองจระเข้  หมู่ท่ี 2  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเยน็ 
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา  หมู่ท่ี  10  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น
โครงการพัฒนาป่าเขาฉกรรจ-์โนนสาวเอ้ 1  หมู่ท่ี  10  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น
บ้านคลองพัฒนา  หมู่ท่ี  12  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น
บ้านชัยพัฒนา  หมู่ท่ี 13  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น 
โครงการพัฒนาป่าเขาฉกรรจ-์โนนสาวเอ้ 3  หมู่ท่ี 13  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น
บ้านคลองตะขบหวาน  หมู่ท่ี 14  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น
บ้านสันตะวา  หมู่ท่ี  16  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเยน็ 
บ้านไพรวัลย์  หมู่ท่ี  21  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น 
บ้านวังจระเข้หมู่ท่ี  21  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น 

โครงการพัฒนาป่าเขาฉกรรจ-์โนนสาวเอ้ 2หมู่ท่ี  21  ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น
บ้านคลองเจริญสุข  หมู่ท่ี 2  ตําบลวังทอง  อําเภอวังสมบูรณ์ 
บ้านคลองปิ๊บ  หมู่ท่ี 2  ตําบลวังทอง  อําเภอวังสมบูรณ์ 
บ้านคลองไม้เลี้ยง  หมู่ท่ี  10  ตําบลวังทอง  อําเภอวังสมบูรณ์ 
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โครงการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัด  ภาคตะวันออก  จังหวัดสระแก้ว  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เพ่ือสนองพระราชดําริ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในการอนุรักษ์
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณป่ารอยต่อ  5  จังหวัด  

จังหวัด  ภาคตะวันออก  ท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว  
 

เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
28  หมู่บ้าน 

ก้ว  จํานวน  28  หมู่บ้าน  
ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่รอบพ้ืนท่ีอนุรักษ์  โดยแยกเป็น หมู่บ้านเร่งด่วนการพัฒนา  จํานวน  6  หมู่บ้าน และ

ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น 
 

 

 
ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น 

ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น 
ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น 

 
ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น 

ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น 
 

ตําบลทุ่งมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 -  บ้านคลองชล  หมู่ท่ี  
 -  บ้านวังทรพัย์  หมู่ท่ี  
 -  บ้านทับห้าพัฒนา  หมู่ท่ี 
 -  บ้านชุมทอง  หมู่ท่ี 
 -  บ้านซับเกษมพัฒนา  หมู่ท่ี 
 -  บ้านไทรงาม  หมู่ท่ี 
 -  บ้านไทรทอง  หมู่ท่ี 
 -  บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ท่ี 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนจาก 28  หมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่รอบๆ พ้ืนท่ีบริเวณป่ารอยต่อ  
ท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว  จํานวน  

ระยะเวลาและสถานท่ีจัดฝึกอบรม
   -  รุ่นท่ี  1  ระหว่างวันท่ี  
   -  รุ่นท่ี  2  ระหว่างวันท่ี  
   ณ  สวนพฤกษศาสตร์  

งบประมาณ 
 งบประมาณจากโครงการสนับสนุนดําเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ตามแนวพระราชดําริ  และกิจการพิเศษ  ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
ท้ังสิ้น  109,200.-  บาท   

ผลการดําเนินงาน 
๑.ประชาชนระดับหมู่บ้านเข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีในการคุ้มครองดูแลรักษาและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
๒.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณ

สระแก้ว  ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืนจากชุมชนท้องถ่ินรอบๆพ้ืนท่ีบริเวณป่ารอยต่อ  
ตะวันออก 

๓.ขยะชุมชนมีการบริหารจัดการมากข้ึน
๔.สภาพแวดล้อมของชุมชนดีข้ึน

 

 

 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

บ้านคลองชล  หมู่ท่ี  11  ตําบลวังทอง  อําเภอวังสมบูรณ์ 
พย์  หมู่ท่ี  13  ตําบลวังทอง  อําเภอวังสมบูรณ์ 

บ้านทับห้าพัฒนา  หมู่ท่ี 17  ตําบลวังทอง  อําเภอวังสมบูรณ์ 
บ้านชุมทอง  หมู่ท่ี 9  ตําบลวังใหม่  อําเภอวังสมบูรณ์ 
บ้านซับเกษมพัฒนา  หมู่ท่ี 14  ตําบลวังใหม่  อําเภอวังสมบูรณ์ 
บ้านไทรงาม  หมู่ท่ี 18  ตําบลพระเพลิง  อําเภอเขาฉกรรจ ์
บ้านไทรทอง  หมู่ท่ี 7  ตําบลพระเพลิง  อําเภอเขาฉกรรจ ์
บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ท่ี 10  ตําบลพระเพลิง  อําเภอเขาฉกรรจ ์

หมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่รอบๆ พ้ืนท่ีบริเวณป่ารอยต่อ  5  จังหวัด  ภาคตะวันออก  
งหวัดสระแก้ว  จํานวน  100  คน 

ระยะเวลาและสถานท่ีจัดฝึกอบรม 
ระหว่างวันท่ี  11 – 13  มิถุนายน  2556  จํานวน  3  วัน 
ระหว่างวันท่ี  18 – 20  มิถุนายน  2556  จํานวน  3  วัน 

ณ  สวนพฤกษศาสตร์  100  ปี  กรมป่าไม้  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณจากโครงการสนับสนุนดําเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ตามแนวพระราชดําริ  และกิจการพิเศษ  ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  (รอบท่ี  

ประชาชนระดับหมู่บ้านเข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีในการคุ้มครองดูแลรักษาและจัดการ
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณป่ารอยต่อ  5  จังหวัด  ภาคตะวันออก  ท้องท่ีจังหวัด
สระแก้ว  ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืนจากชุมชนท้องถ่ินรอบๆพ้ืนท่ีบริเวณป่ารอยต่อ  

ขยะชุมชนมีการบริหารจัดการมากข้ึน 
สภาพแวดล้อมของชุมชนดีข้ึน 
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จังหวัด  ภาคตะวันออก  

 
 

ปี  กรมป่าไม้  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแก้ว 

งบประมาณจากโครงการสนับสนุนดําเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ตามแนวพระราชดําริ  และกิจการพิเศษ  ของกระทรวง

รอบท่ี  2)  รวมจํานวนเงิน

ประชาชนระดับหมู่บ้านเข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีในการคุ้มครองดูแลรักษาและจัดการ

จังหวัด  ภาคตะวันออก  ท้องท่ีจังหวัด
สระแก้ว  ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืนจากชุมชนท้องถ่ินรอบๆพ้ืนท่ีบริเวณป่ารอยต่อ  5  จังหวัด  ภาค



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ภาพกิจกรรม 
 

 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
2. เพ่ือน้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ มาเป็นกรอบแนวทางในการฟ้ืนฟูป่าและระบบนิเวศต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา
3. เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา 

ความสมบูรณ์และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศเป็นแหล่งสําคัญในการดูดซับน้ํา ชะลอน้ํา ลดความรุนแรง
การไหลของน้ํา รวมท้ังช่วยเกาะยึดและปกคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อปัญหาภัยพิบัติจากดินถล่มหรือการ
กัดเซาะชายฝั่งซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกัน บรรเทาและลดความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

4. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสํานึกให้ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
เอกชน ชุมชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเสริม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ปี  เริ่มต้น พฤษภาคม  

สถานท่ีดําเนินงาน 
ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม

งบประมาณ 
งบประมาณจากงบรายจ่ายประจําปี พ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  จํานวนเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 

เพ่ือน้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
มาเป็นกรอบแนวทางในการฟ้ืนฟูป่าและระบบนิเวศต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา
เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําซึ่งปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่

ความสมบูรณ์และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศเป็นแหล่งสําคัญในการดูดซับน้ํา ชะลอน้ํา ลดความรุนแรง
การไหลของน้ํา รวมท้ังช่วยเกาะยึดและปกคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อปัญหาภัยพิบัติจากดินถล่มหรือการ

ซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกัน บรรเทาและลดความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสํานึกให้ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
เอกชน ชุมชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

ปี  เริ่มต้น พฤษภาคม  2556  สิ้นสุด  กันยายน  2556 

ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม 

จากงบรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  จํานวนเงิน  10,000.-  บาท  

รายงานประจําปี 2556 

27 

พรรษามหาราชิน ี
 

2555 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

เพ่ือน้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
มาเป็นกรอบแนวทางในการฟ้ืนฟูป่าและระบบนิเวศต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา 

กลางน้ําและปลายน้ําซึ่งปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่
ความสมบูรณ์และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศเป็นแหล่งสําคัญในการดูดซับน้ํา ชะลอน้ํา ลดความรุนแรง
การไหลของน้ํา รวมท้ังช่วยเกาะยึดและปกคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อปัญหาภัยพิบัติจากดินถล่มหรือการ

ซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกัน บรรเทาและลดความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสํานึกให้ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
สร้างความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป 

ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ผลการดําเนินงาน 

ลําดับ 
หน่วยงาน/ชุมชน/

อื่นๆ 

หมู่บ้าน

หมู่บ้าน

1 อบต.บ้านแก้ง บ้านใหญ่ม

2 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ฯ 

โรงเรียนท่ากะบาก

3 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองฯ 

สํานักสงฆ์อนตุตร
ธรรมมาราม

4 สนง.อุตสาหกรรมฯ บ้านหนองปรือ

5 สนง.วัฒนธรรมฯ รอบปราสาทสด๊ก
ก๊อกธม

6 อบต.ท่าเกวียน พ้ืนท่ีสถานีรายงาน
เขาจานเนิน 

  บ้านใหม่เจรญิผลม
13 

7 หน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนท่ี 12 

บ้านแซร์ออ

8 อบต.ผักขะ บ้านหนองใหญ่ ม
3 

  บ้านโป่งคอม ม

9 สนง.เทศบาลตําบล
วัฒนานคร 

ถนนทางเลียบทาง
รถไฟม.10

10 อบต.หนองแวง บ้านหนองแวง ม

11 อบต.หนองน้ําใส บ้านหนองเรือ ม

12 สถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าช่องกล่ําบน 

สถานีฯช่องกล่ําบน

13 สนง.เทศบาลเมือง
อรัญญประเทศ 

บริเวณบ่อกําจัด
ขยะกม.

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

หมู่บ้าน / ตําบล /อําเภอ ท่ีปลูก 
แหล่งท่ีมาของกล้า

หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ 

บ้านใหญ่ม.3 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สวนป่าท่าแยก 

โรงเรียนท่ากะบาก ท่าแยก เมืองสระแก้ว - 

สํานักสงฆ์อนตุตร
ธรรมมาราม 

ศาลา
ลําดวน 

เมืองสระแก้ว สวนป่าห้วยไคร้

บ้านหนองปรือ สระแก้ว เมืองสระแก้ว สวนป่าท่าแยก 

รอบปราสาทสด๊ก
ก๊อกธม 

โคกสูง โคกสูง - 

พ้ืนท่ีสถานีรายงาน
เขาจานเนิน 212 

ท่าเกวียน วัฒนานคร - 

บ้านใหม่เจรญิผลม.
 

ท่าเกวียน วัฒนานคร - 

บ้านแซร์ออ แซร์ออ วัฒนานคร - 

บ้านหนองใหญ่ ม. ผักขะ วัฒนานคร เข่ือนห้วยยาง 

บ้านโป่งคอม ม.5 ผักขะ วัฒนานคร เข่ือนห้วยยาง 

ถนนทางเลียบทาง
10 

วัฒนานคร วัฒนานคร สถานีเพาะชํากล้าไม้
สระแก้ว 

(โคกข้าวเหนียว)

บ้านหนองแวง ม.1 หนองแวง วัฒนานคร - 

บ้านหนองเรือ ม.1 หนองน้ําใส วัฒนานคร สวนป่าเขาพลหูีบ

สถานีฯช่องกล่ําบน หนองหมาก
ฝ้าย 

วัฒนานคร - 

บริเวณบ่อกําจัด
.5 

- อรัญประเทศ - 

รายงานประจําปี 2556 
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แหล่งท่ีมาของกล้า 
จํานวน 
กล้าไม้  
(กล้า) 

ขนาด
พ้ืนท่ีปลูก  
(ไร)่ 

 800 6 

100 - 

สวนป่าห้วยไคร ้ 50 - 

 40 - 

500 2 

2,000  

2,000  

240 2 

 1,000 15 

 1,000 15 

สถานีเพาะชํากล้าไม้

) 

100 ระยะทาง
ประมาณ  
1  กม. 

3,000 64 

สวนป่าเขาพลหูีบ 800 17 

130 - 

10,415 (ระยะทาง
ประมาณ 
845 ม.) 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ลําดับ 
หน่วยงาน/ชุมชน/

อื่นๆ 

หมู่บ้าน

หมู่บ้าน

14 สนง.เทศบาลตําบล
บ้านด่าน 

แปลงนาสาธิตบา้น
กุดม่วงม

15 สนง.สถานีพัฒนา
ท่ีดินสระแก้ว 

บ้านจัดสรรเขารัง

16 อบต.คลองน้ําใส บริเวณท่ีทําการ 
อบต. 

17 สนง.เทศบาลตําบล
ป่าไร ่

บ้านใหม่ดีงาม ม

18 สนง.ท่ีดินจังหวัด
สระแก้ว 

 

19 ด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ 

 

20 สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัยฯ 

บ้านหนองปรือ ม
3 

21 อบต.ตาพระยา วัดตะโก ม

  วัดบ้านแก้วม

  วัดกุดเตย ม

  บ้านเขาลูกช้าง ม
14 

22 อบต.ทัพเสด็จ โรงเรียนบ้าน
มะกอก

23 สนง.เทศบาลตําบล
โคกสูง 

ปราสาทสด๊กก๊อก
ธม ม.9

24 อบต.ทุ่งมหาเจรญิ บ้านเขาตะกรุบ
พัฒนาม.10

สรุปผลการดําเนินโครงการ

 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

หมู่บ้าน / ตําบล /อําเภอ ท่ีปลูก 
แหล่งท่ีมาของกล้า

หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ 

แปลงนาสาธิตบา้น
กุดม่วงม.6 

บ้านด่าน อรัญประเทศ สถานีเพาะชํากล้าไม้
สระแก้ว 

(โคกข้าวเหนียว)
บ้านจัดสรรเขารัง ผ่านศึก อรัญประเทศ โครงการไม้ยืนต้น

โตเร็ว 
บริเวณท่ีทําการ 

 
คลองน้ําใส อรัญประเทศ สถานีเพาะชํากล้าไม้

สระแก้ว 
(โคกข้าวเหนียว)

บ้านใหม่ดีงาม ม.9 ป่าไร ่ อรัญประเทศ สถานีเพาะชํากล้าไม้
สระแก้ว 

(โคกข้าวเหนียว)
 อรัญประเทศ  

 อรัญประเทศ  

บ้านหนองปรือ ม. ทัพราช ตาพระยา สวนป่าเขาพลหูีบ

วัดตะโก ม.3 ตาพระยา ตาพระยา สวนป่าห้วยไคร้

วัดบ้านแก้วม.8 ตาพระยา ตาพระยา  

วัดกุดเตย ม.11 ตาพระยา ตาพระยา  

บ้านเขาลูกช้าง ม.
 

ตาพระยา ตาพระยา  

โรงเรียนบ้าน
มะกอก 

ทัพเสด็จ ตาพระยา สวนป่าห้วยไคร้

ปราสาทสด๊กก๊อก
9 

โคกสูง โคกสูง - 

บ้านเขาตะกรุบ
10 

ทุ่งมหา
เจริญ 

วังน้ําเย็น สวนพฤกษศาสตร์
100 ป ี

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

รายงานประจําปี 2556 
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แหล่งท่ีมาของกล้า 
จํานวน 
กล้าไม้  
(กล้า) 

ขนาด
พ้ืนท่ีปลูก  
(ไร)่ 

สถานีเพาะชํากล้าไม้

) 

1,000 10 

โครงการไม้ยืนต้น 3,934 10 

สถานีเพาะชํากล้าไม้

) 

200 5 

สถานีเพาะชํากล้าไม้

) 

3,000 40 

  

  

สวนป่าเขาพลหูีบ 15,960 40 

สวนป่าห้วยไคร ้ 2,000 10 

  

  

  

สวนป่าห้วยไคร ้ 500 5 

8,000 10 

สวนพฤกษศาสตร ์     8,000 20 

64,769 271 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีร่วมพัฒนาในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ศูนย์กลาง 

2. เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน ท่ีนําไปสู่การสร้างความพอเพียงในการพ่ึงตนเองได้ รวมท้ังการสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนและการสร้างสังคมท่ีใส่ใจต่

3. เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกัน
สิ่งแวดล้อมท่ีอาจเป็นเหตุในการคุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชน

4. เพ่ือพัฒนากลไกการบริหารจัดการท่ีดี ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม บนพ้ืนฐานของการ
ตรวจสอบได้ของประชาชน รวมท้ังส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

เป้าหมาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว 

ระยะเวลา 
ตุลาคม 2555 – 

ผลการดําเนินงาน 
ได้แผนปฏิบัติการเพ่ือ

สระแก้ว ประจําปีงบประมาณ 2558

งบประมาณ 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสต ร์  ๓ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีร่วมพัฒนาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีชุมชนเป็น

เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน ท่ีนําไปสู่การสร้างความพอเพียงในการพ่ึงตนเองได้ รวมท้ังการสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนและการสร้างสังคมท่ีใส่ใจตอ่สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกัน
สิ่งแวดล้อมท่ีอาจเป็นเหตุในการคุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เพ่ือพัฒนากลไกการบริหารจัดการท่ีดี ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม บนพ้ืนฐานของการ
รวมท้ังส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว  

 กันยายน 2556 

ได้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัด
2558 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
บาท 

๓ :  บ ริหารจัดการ เ พ่ือให้มี การใ ช้ประโยชน์ที่ ดิ น  และ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีร่วมพัฒนาในการบริหารจัดการ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีชุมชนเป็น

เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน ท่ีนําไปสู่การสร้างความพอเพียงในการพ่ึงตนเองได้ รวมท้ังการสร้างเศรษฐกิจ

เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกัน/ขจัดมลพิษ

เพ่ือพัฒนากลไกการบริหารจัดการท่ีดี ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม บนพ้ืนฐานของการ
รวมท้ังส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัด

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

บริหารจัดการ เ พ่ือให้มี การใ ช้ประโยชน์ที่ ดิ น  และ



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ภาพกิจกรรม 
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําและติดตามปร

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีท่ี 

 
2. การประชุมเรื่อง การสนับสนุนการดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

 
 3. แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 พฤษภาคม 

 

การประชุมเรื่อง การสนับสนุนการดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดจังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม 

 

 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ะเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
พฤษภาคม 2556 

 

การประชุมเรื่อง การสนับสนุนการดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
กรกฎาคม 2556  
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านกํากับ 
 ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการควบคุม กํากับ ดูแลและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรน้ํา

บาดาลแก่ประชาชนในการประกอบกิจการน้ําบาดาลให้มีความถูกต้อง
2. เพ่ือป้องกันผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน หรือสุขภาพ

ของประชาชนโดยส่วนรวม  
3. ป้องกันการใช้น้ําบาดาลในปริมาณท่ีมากเกินกว่าสมดุลตามธรรมชาติ อันเป็นสาเหตุ             

ส่วนหนึ่งของการเกิดวิกฤตการณ์น้ําบาดาลและแผ่นดิน
ของประเทศ 

4. เพ่ือให้สามารถลดงบประมาณของประเทศในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ํา
บาดาล นอกจากนี้ยังช่วยให้ประชาชนรู้คุณค่าของทรัพยากรน้ําบาดาล ร่ว
เสื่อมโทรมหรือหมดไป และสามารถใช้ได้ยังยืนตลอดไป

เป้าหมาย/กิจกรรม 
1. ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีมีการจัดเก็บรายได้และท่ีขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
2. ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลรายใหม่
3. ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีมีความเสี่ยงในด้านการประกอบกิจการน้ําบาดาล
4. ออกติดตามหนี้ค้าง
5. ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีขาดการติดต่อและตรวจสอบการอุดกลบบ่อน้ําบาดาล
6. ออกหน่วยบริการเคลื่อนท่ี เดือนละ 

ประกอบกิจการน้ําบาดาล ให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบกิจการน้ําบาดาล

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์

ผลการดําเนินงาน 
1. ตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีมีการจัดเก็บรายได้ จํานวน 
2. ตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบ
3. ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีมีความเสี่ยงในด้านการ
4. ออกติดตามหนี้ค้างชําระค่าใช้น้ําบาดาล จํานวน 
5. ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีขาดการติดต่อ จํานวน 
6. ออกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบกิจการน้ําบาดาล จํานวน 

ยุทธศาสตร์ ๔ : การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําใน
ระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านกํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.2520 ประจําปี 2556

เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการควบคุม กํากับ ดูแลและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรน้ํา
บาดาลแก่ประชาชนในการประกอบกิจการน้ําบาดาลให้มีความถูกต้อง 

เพ่ือป้องกันผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน หรือสุขภาพ

ป้องกันการใช้น้ําบาดาลในปริมาณท่ีมากเกินกว่าสมดุลตามธรรมชาติ อันเป็นสาเหตุ             
วิกฤตการณ์น้ําบาดาลและแผ่นดินทรุด ผลท่ีตามมาคือสร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ 

ให้สามารถลดงบประมาณของประเทศในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ํา
บาดาล นอกจากนี้ยังช่วยให้ประชาชนรู้คุณค่าของทรัพยากรน้ําบาดาล ร่วมใจอนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาลมิให้

สามารถใช้ได้ยังยืนตลอดไป 

ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีมีการจัดเก็บรายได้และท่ีขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลรายใหม่
ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีมีความเสี่ยงในด้านการประกอบกิจการน้ําบาดาล
ออกติดตามหนี้ค้างชําระค่าใช้น้ําบาดาล 
ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีขาดการติดต่อและตรวจสอบการอุดกลบบ่อน้ําบาดาล
ออกหน่วยบริการเคลื่อนท่ี เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ

ประกอบกิจการน้ําบาดาล ให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบกิจการน้ําบาดาล 

กุมภาพันธ ์2556 ถึง เดือนมกราคม 2557 

ตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีมีการจัดเก็บรายได้ จํานวน 37 บ่อ 
ตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีมีความเสี่ยงในด้านการประกอบกิจการน้ําบาดาล
ออกติดตามหนี้ค้างชําระค่าใช้น้ําบาดาล จํานวน 9 ราย 
ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีขาดการติดต่อ จํานวน 1 ราย 
ออกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบกิจการน้ําบาดาล จํานวน 

การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําใน
ระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล 
6 

เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการควบคุม กํากับ ดูแลและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรน้ํา

เพ่ือป้องกันผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน หรือสุขภาพ

ป้องกันการใช้น้ําบาดาลในปริมาณท่ีมากเกินกว่าสมดุลตามธรรมชาติ อันเป็นสาเหตุ             
อสร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ 

ให้สามารถลดงบประมาณของประเทศในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ํา
ใจอนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาลมิให้

ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีมีการจัดเก็บรายได้และท่ีขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล 
ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลรายใหม่ 
ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีมีความเสี่ยงในด้านการประกอบกิจการน้ําบาดาล 

ออกตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีขาดการติดต่อและตรวจสอบการอุดกลบบ่อน้ําบาดาล 
ครั้ง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ

กิจการน้ําบาดาลรายใหม่ จํานวน 7 บ่อ 
ประกอบกิจการน้ําบาดาล จํานวน 3 บ่อ 

ออกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบกิจการน้ําบาดาล จํานวน 12 ครั้ง 

การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําใน



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพั

ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล จํานวน241
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241,768.00 บาท 
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ในการดําเนินงานตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในมาตรา  

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบั
วิธีการ   และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสียพ.ศ.2555 ออกตามความในมาตรา 
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมล

เป้าหมาย 
 1.  ผู้ประกอบการท่ีเข้าข่ายต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงฯในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว  
 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 3.  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ธันวาคม  2555-

ผลการดําเนินงาน 
1. ในวันท่ี 13 กันยายน 

จังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) จัดสัมมนาเรื่อง 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ
โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้
ครั้งนี้  จํานวน 63 คน  

2.ในวันท่ี 25 ธันวาคม 
สระแก้ว ชั้น 4 ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรั
สระแก้ว (นายชูศักดิ์ ตรีสาร) เป็นประธานเปิดการประชุม และมีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 
จํานวน 47 คน ได้แก่ สถานีบริการน้ํามัน บริษัท
โรงแรม/รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้าสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานราชการต่างๆ

3. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การดําเนินการตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 
แก่ผู้ประกอบการจํานวน 461 ราย

ยุทธศาสตร์ ๖ : 
สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ในการดําเนินงานตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในมาตรา  

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ

เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
วิธีการ   และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของ

ออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ผู้ประกอบการท่ีเข้าข่ายต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงฯในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

-มีนาคม  2556 

กันยายน 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลาง
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สํานักงาน

จัดสัมมนาเรื่อง การดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

จังหวัดสระแก้ว (นายชัช กิตตินภดล) เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมี ผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ธันวาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัด
ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานเปิดการประชุม และมีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 

คน ได้แก่ สถานีบริการน้ํามัน บริษัท/โรงงาน ฟาร์มสุกร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงฆ่าสัต
รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้าสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานราชการต่างๆ

ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การดําเนินการตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 
ราย 

: การพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ 
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ               
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ในการดําเนินงานตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในมาตรา  80                           

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 

ติตามกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ   และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของ

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
พิษ  รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ประกอบการท่ีเข้าข่ายต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงฯในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว   

ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลาง
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สํานักงาน

ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 
ให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานเปิดการสัมมนา และมี ผู้อํานวยการ
กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัด
ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานเปิดการประชุม และมีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 

ส่วนท้องถ่ิน โรงฆ่าสัตว์ 
รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้าสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานราชการต่างๆ 

ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การดําเนินการตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80                 

การพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพ



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

4. แจกป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การดําเ
ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 

5.  จัดสัมมนาเรื่องแนวทางการดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่
2556 ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 
เมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว ให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง
สระแก้ว 

6.จัดสัมมนาเรื่อง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ
ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้กับเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษในพ้ื

ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 
ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13(ชลบุร)ี ให้แก่ อปท. จํานวน 

จัดสัมมนาเรื่องแนวทางการดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 วันศุกร์ท่ี 

ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตําบลท่าเกษม อําเภอ
เมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว ให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง

สัมมนาเรื่องการดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535ในวันท่ี 20 
ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้กับเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ีอําเภออรัญประเทศ  
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นินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80             
จํานวน 13 แผ่น 

จัดสัมมนาเรื่องแนวทางการดําเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 
วันศุกร์ท่ี 26 กรกฎาคม 

อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตําบลท่าเกษม อําเภอ
เมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว ให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง

ออกตามความในมาตรา 80 แห่ง 
20 สิงหาคม 2556  ณ 

ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้กับเจ้าของหรือผู้

 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน  ประจําปีงบประมาณ  พ

วัตถุประสงค์  
๑.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกลางและหน่วยงานส่วน

ภูมิภาคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลัก             
ธรรมาภิบาล  

๒.  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับขององค์กรปกครองส่
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ 

๓.  เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสามารถในการขับเคลื่อนและผลักดัน
มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

เป้าหมาย 
๑.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดอย่างน้อย ๔ 
๒.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย และสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน 
หรือมูลฝอยติดเชื้อ ในพ้ืนท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม

๓.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน 
และมูลฝอยติดเชื้อ อย่างถูกหลักวิชา

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๕ – 

ผลการดําเนินงาน 
1. บันทึกข้อตกลงฯ ความร่วมมือในการดําเนินโครงการฯ และ กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง คพ

ราชการจังหวัดสระแก้ว และ นายกเทศมนตรี 
2. ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการลด ใช้ซํ้า และแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ 

16  แห่ง ในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว
3. ดําเนินกิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
4. ดําเนินกิจกรรมเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดทําขาเที

ท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว   
5. ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว    

งบประมาณ  
กรมควบคุมมลพิษ จํานวน 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน  ประจําปีงบประมาณ  พ

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกลางและหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลัก             

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับขององค์กรปกครองส่
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ  

เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสามารถในการขับเคลื่อนและผลักดัน
มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
๔ สมรรถนะ จาก ๖สมรรถนะ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการในการบริหาร
ามารถจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน 

หรือมูลฝอยติดเชื้อ ในพ้ืนท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน 

และมูลฝอยติดเชื้อ อย่างถูกหลักวิชาการ และ อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพ่ิมข้ึน 

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 กันยายน ๒๕๕๖ 

บันทึกข้อตกลงฯ ความร่วมมือในการดําเนินโครงการฯ และ กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง คพ
ราชการจังหวัดสระแก้ว และ นายกเทศมนตรี 16 แห่ง 

ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการลด ใช้ซํ้า และแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (3Rs) 
จังหวัดสระแก้ว 
ดําเนินกิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวพ้ืนท่ีเป้าหมาย 30 แห่งในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว
ดําเนินกิจกรรมเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดทําขาเทียมพระราชทาน พ้ืนท่ีเป้าหมาย 

ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพ้ืนท่ีเป้าหมาย อปท

กรมควบคุมมลพิษ จํานวน 22,000  บาท 
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โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกลางและหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลัก             

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสามารถในการขับเคลื่อนและผลักดันให้
มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการในการบริหาร
ามารถจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน 
การ และ อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพ่ิมข้ึน  

บันทึกข้อตกลงฯ ความร่วมมือในการดําเนินโครงการฯ และ กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง คพ. ผู้ว่า

Rs) พ้ืนท่ีเป้าหมาย อปท.  

แห่งในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว 
ยมพระราชทาน พ้ืนท่ีเป้าหมาย 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย อปท. 16 แห่ง 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ภาพกิจกรรม 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ความร่วมมือในการดําเนินโครงการฯ และ กิจกรรมต่าง ๆ 
ระหว่าง คพ. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ นายกเทศมนตรี 

ร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ความร่วมมือในการดําเนินโครงการฯ และ กิจกรรมต่าง ๆ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ นายกเทศมนตรี 16 

 

ร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุร)ี ให้คําแนะนําและติดตามด้านการจัดการขยะท้ัง 
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ความร่วมมือในการดําเนินโครงการฯ และ กิจกรรมต่าง ๆ  

16 แห่ง 

 
ให้คําแนะนําและติดตามด้านการจัดการขยะท้ัง 16 อปท. 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดทําขาเทียมพระราชทาน

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

 

เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดทําขาเทียมพระราชทาน
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]

 

เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดทําขาเทียมพระราชทาน 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

อบรมเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ให้กับชุมนเป้าหมายในเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

  

  

  
อบรมเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะ

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน  
. 2556 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2556 เวลา 08.

ให้กับชุมนเป้าหมายในเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์ 
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อบรมเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะ 

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน   
.30 – 16.30 น. 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

โครงการจัดทํารายงานสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมระดับท้องถิ่นพื้นท่ีนําร่องจังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว จัดทํารายงานสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมบนเว็บไซต์สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ

เป้าหมาย 

 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว รวม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 21 พฤษภาคม – 30 กันยายน 

ผลการดําเนินงาน 
 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบรายงานตัวชี้วัดฯ ให้แก่บุคลากรของ 
จัดทําฐานข้อมูล ในวันอังคารท่ี 
ฉกรรจ์แดง ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ ดร
วัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
จัดทําฐานข้อมูล ในวันพฤหัสบดีท่ี 
1 และห้องประชุมพรหมนิมิต อาคารจตุรายะ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต
สระแก้ว 
 3. สนับสนุนและจัดอบรมการใช้ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ําอย่างง่าย 

งบประมาณ  
 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
97,500บาท 

ภาพกิจกรรม 
 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันอังคารท่ี 

 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

โครงการจัดทํารายงานสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมระดับท้องถิ่นพื้นท่ีนําร่องจังหวัดสระแก้ว

เพ่ือส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว จัดทํารายงานสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมบนเว็บไซต์สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว รวม 150 คน 

กันยายน 2556 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบรายงานตัวชี้วัดฯ ให้แก่บุคลากรของ 
จัดทําฐานข้อมูล ในวันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น

อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตําบล
วัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบรายงานตัวชี้วัดฯ ให้แก่บุคลากรของ อปท
จัดทําฐานข้อมูล ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 

และห้องประชุมพรหมนิมิต อาคารจตุรายะ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ

จัดอบรมการใช้ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ําอย่างง่าย (Test Kit) 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2556 
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โครงการจัดทํารายงานสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมระดับท้องถิ่นพื้นท่ีนําร่องจังหวัดสระแก้ว 

เพ่ือส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว จัดทํารายงานสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมบนเว็บไซต์สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสดุต่อไป 

คน (66 อปท.ๆละ 2 คน)  

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบรายงานตัวชี้วัดฯ ให้แก่บุคลากรของ อปท.ท่ีเข้าร่วม
น. ณ ห้องประชุมจรัญ

สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตําบล

งานระบบรายงานตัวชี้วัดฯ ให้แก่บุคลากรของ อปท.ท่ีเข้าร่วม
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ IT 

ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.

) ให้กับ อปท.เป้าหมาย 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 
 
 
 
 
 
 
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. สนับสนุนและจัดอบรมการใช้ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ําอย่างง่าย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีท่ี 1 สิงหาคม 2556 

สนับสนุนและจัดอบรมการใช้ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ําอย่างง่าย (Test Kit) 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 

โครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนท่ี  
เพื่อร่วมใจให้บริการประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้บริการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
๒.  เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ภารกิจของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

สระแก้วและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ท่ีดีกับประชาชน

เป้าหมาย 
พ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีจังหวัดสระแก้วกําหนด

ระยะเวลาดําเนินงาน 
เดือนตุลาคม  ๒๕๕๕ 

ท่ี วัน เดือน ปี สถานท่ีออกหน่วยบริการ
๑. ๑๙ ต.ค. ๕๕ โรงเรียน อพป
๒. ๑๖ พ.ย. ๕๕ วัดคลองน้ําเขียว
3. ๑๔ ธ.ค. ๕๕ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
4. ๑๘ ม.ค. ๕๖ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
5. ๑๕ ก.พ. ๕๖ บริเวณหน้าท่ีว่าการอําเภอวังสมบูรณ์
6. ๑๕ มี.ค. ๕๖ โรงเรียนซับน้อย
7. ๑๙ เม.ย. ๕๖ วัดคลองตาสูตร
8. ๑๗ พ.ค. ๕๖ โรงเรียนบ้านโคคลาน
9. ๑๔ มิ.ย. ๕๖ โรงเรียนบ้านพระเพลิง
10. ๑๙ ก.ค. ๕๖ โรงเรียนเมืองไผ่
11. ๑๖ ส.ค. ๕๖ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
12. ๑๓ ก.ย. ๕๖ โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง

งบประมาณ 
งบประมาณจากงบรายจ่ายประจําปี พ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  จํานวนเงิน  

 

 

ยุทธศาสตร์ ๗ : พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

 
โครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนท่ี  

เพื่อร่วมใจให้บริการประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือให้บริการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

สระแก้วและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ท่ีดีกับประชาชน 

พ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีจังหวัดสระแก้วกําหนด 

๒๕๕๕ – กันยายน  ๒๕๕๖ 

สถานท่ีออกหน่วยบริการ หมู่ท่ี ตําบล
โรงเรียน อพป.คลองน้ําใส 9 คลองน้ําใส
วัดคลองน้ําเขียว 15 ท่าแยก
โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 4 โนนหมากเค็ง
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 13 หนองม่วง
บริเวณหน้าท่ีว่าการอําเภอวังสมบูรณ์ 4 วังสมบูรณ์
โรงเรียนซับน้อย 2 ไทยอุดม
วัดคลองตาสูตร 10 คลองหินปูน
โรงเรียนบ้านโคคลาน 1 โคคลาน
โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1 พระเพลิง
โรงเรียนเมืองไผ่ 1 เมืองไผ่
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 4 ท่าเกษม
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 4 ห้วยโจด

งบประมาณจากงบรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  จํานวนเงิน  ๔๐,๐๐๐.-  บาท   

พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
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โครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนท่ี   
เพื่อร่วมใจให้บริการประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ตําบล อําเภอ 
คลองน้ําใส อรัญประเทศ 
ท่าแยก เมืองสระแก้ว 

โนนหมากเค็ง วัฒนานคร 
หนองม่วง โคกสูง 
วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ 
ไทยอุดม คลองหาด 

คลองหินปูน วังน้ําเย็น 
โคคลาน ตาพระยา 
พระเพลิง เขาฉกรรจ์ 
เมืองไผ่ อรัญประเทศ 
ท่าเกษม เมืองสระแก้ว 
ห้วยโจด วัฒนานคร 

ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ทรัพยากรธรรมชาติ



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ผลการดําเนินงาน 
๑.  สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน
๒.  ประชาชนได้รับทราบภารกิจของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

สระแก้วและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม 

ณ  โรงเรยีน  อพป.คลองน้ําใส  หมู่

ครั้งท่ี 
ณ  หน่วยทหารพัฒนา  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว 

หมู่ท่ี 10  บ้านท่ากระบาก  ตําบลท่าแยก  อําเภอเมืองสระแก้ว  จงัหวัดสระแก้ว

ณ  โรงเรยีนประชาเกษตรพัฒนา  หมู่ท่ี 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน 
ประชาชนได้รับทราบภารกิจของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

สระแก้วและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
ครั้งท่ี 10/2555  วันท่ี  19  ตลุาคม  2555 

คลองน้ําใส  หมูท่ี่ 9  ตําบลคลองน้ําใส  อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว
 

  
ครั้งท่ี 11/2555  วันท่ี  16  พฤศจิกายน  2555 

ณ  หน่วยทหารพัฒนา  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี  ตามพระราชดาํริ  
บ้านท่ากระบาก  ตําบลท่าแยก  อําเภอเมืองสระแก้ว  จงัหวัดสระแก้ว

 

  
ครั้งท่ี 12/2555  วันท่ี  14  ธันวาคม  2555 

ณ  โรงเรยีนประชาเกษตรพัฒนา  หมู่ท่ี 4  ตําบลโนนหมากเค็ง  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
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ประชาชนได้รับทราบภารกิจของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

 

จังหวัดสระแก้ว 

 

ปราจีนบุรี  ตามพระราชดาํริ   
บ้านท่ากระบาก  ตําบลท่าแยก  อําเภอเมืองสระแก้ว  จงัหวัดสระแก้ว 

 

ตําบลโนนหมากเค็ง  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ณ  โรงเรยีนบ้านโคกสามคัคี

ณ  ท่ีว่าการอําเภอวังสมบูรณ์  อําเภอวังสมบรูณ์  จังหวัดสระแก้ว

ณ  โรงเรยีนบ้านซับน้อย  ตําบลไทยอุดม  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ณ  วัดคลองตาสูตร  หมู่ท่ี 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

  
ครั้งท่ี 1/2556  วันท่ี  24  มกราคม  2556 

บ้านโคกสามคัค ี หมูท่ี่ 13  ตําบลหนองม่วง  อําเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว
 

 
ครั้งท่ี 2/2556  วันท่ี  15  กุมภาพันธ์  2556 

ณ  ท่ีว่าการอําเภอวังสมบูรณ์  อําเภอวังสมบรูณ์  จังหวัดสระแก้ว 
 

  
ครั้งท่ี 3/2556  วันท่ี  22  มีนาคม  2556 

ณ  โรงเรยีนบ้านซับน้อย  ตําบลไทยอุดม  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
 

  
ครั้งท่ี 4/2556  วันท่ี  19  เมษายน  2556 

ณ  วัดคลองตาสูตร  หมู่ท่ี 10  ตาํบลตาหลังใน  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแก้ว
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จังหวัดสระแก้ว 

 

 

ณ  โรงเรยีนบ้านซับน้อย  ตําบลไทยอุดม  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

 

ตาํบลตาหลังใน  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแก้ว 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ณ  โรงเรยีนบ้านโคคลาน  หมู่ท่ี 

ณ  โรงเรยีนบ้านพระเพลิง

ณ  วัดเมืองไผ่

ณ  โรงเรยีนบ้านทุ่งพระ  หมู่ท่ี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

  
ครั้งท่ี 5/2556  วันท่ี  17  พฤษภาคม  2556 

ณ  โรงเรยีนบ้านโคคลาน  หมู่ท่ี 1  ตําบลโคคลาน  อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

  
ครั้งท่ี 6/2556  วันท่ี  21มิถุนายน  2556 

พระเพลิง  หมู่ท่ี 1  ตําบลพระเพลิง  อําเภอเขาฉกรรจ ์ จังหวัดสระแก้ว
 

  
ครั้งท่ี 7/2556  วันท่ี  19กรกฎาคม  2556 

วัดเมืองไผ ่ หมู่ท่ี 1  ตําบลเมอืงไผ ่ อําเภออรญัประเทศ  จังหวัดสระแก้ว
 

  
ครั้งท่ี 8/2556  วันท่ี  16สิงหาคม  2556 

หมู่ท่ี 4  บ้านทุ่งพระ  ตําบลท่าเกษม  อําเภอเมืองสระแก้ว  
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ตําบลโคคลาน  อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

 

จังหวัดสระแก้ว 

 

จังหวัดสระแก้ว 

 

  จังหวัดสระแก้ว 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ณ วัดบ้านบ่อนางชิง หมู่ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

 

 
ครั้งท่ี 9/2556  วันท่ี  13กันยายน  2556 

ณ วัดบ้านบ่อนางชิง หมู่ท่ี 4  ตําบลห้วยโจด  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว        
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ตําบลห้วยโจด  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว         



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดประจําปี

ของจังหวัดสระแก้ว 
2.  เพ่ือจัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว
4. ประชาสัมพันธ์อํานาจหน้าท่ี  ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธร

และสิ่งแวดล้อมให้เป็นท่ีรู้จักแก่ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดสระแก้ว

เป้าหมาย 
ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 

ประจําปี 2556 

สถานท่ีดําเนินการ 
บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว   ตําบลท่าเกษม  อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดส

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างวันท่ี  ๑ -  

งบประมาณ 
งบประมาณจากงบรายจ่ายประจําปี พ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  จํานวนเงิน 

ผลการดําเนินงาน 
๑.  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสระแก้วให้เป็นท่ี
2.  ประชาชนได้รับความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และตระหนักถึง

ความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  อํานาจหน้าท่ี  ภารกิจและผลงานของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้วประจําปี  2556 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดประจําปี

เพ่ือจัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว 
ประชาสัมพันธ์อํานาจหน้าท่ี  ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธร

และสิ่งแวดล้อมให้เป็นท่ีรู้จักแก่ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดสระแก้ว 

ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 

บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว   ตําบลท่าเกษม  อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดส

  ๗ กุมภาพันธ์ 2556 

งบประมาณจากงบรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  จํานวนเงิน 50,000.- บาท  

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสระแก้วให้เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวกัน
ประชาชนได้รับความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และตระหนักถึง

ความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  อํานาจหน้าท่ี  ภารกิจและผลงานของหน่วยงานใน

กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดประจําปี

เพ่ือจัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ประชาสัมพันธ์อํานาจหน้าท่ี  ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 

บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว   ตําบลท่าเกษม  อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

รู้จักโดยท่ัวกัน 
ประชาชนได้รับความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และตระหนักถึง

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  อํานาจหน้าท่ี  ภารกิจและผลงานของหน่วยงานใน



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ภาพกิจกรรม 

ป้ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งบริเวณทางเข้าชมนิทรรศการ

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

- ประชาสัมพันธ์และความรู้เก่ียวกับภารกิจหน้าท่ีของ
หน่วยงาน   
- รับบริจาควัสดุอะลูมิเนยีมเพ่ือนาํไปทําขาเทียม  
- จัดฉายวีดทัีศน์ให้ความรู้เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

 จัดได้ว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของจังหวัดสระแก้ว  ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้
เก่ียวกับอุทยานฯและให้ความรู้กับผีเสื้อ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของอุทยานฯ  และตกแต่งสถานท่ีให้เป็นจุดถ่ายรูปกับผีเสื้อ
จําลอง 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

 

  
ป้ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม แผนท่ีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

จัดตั้งบริเวณทางเข้าชมนิทรรศการ และสิ่งแวดล้อม  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว

  
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
ประชาสัมพันธ์และความรู้เก่ียวกับภารกิจหน้าท่ีของ

รับบริจาควัสดุอะลูมิเนยีมเพ่ือนาํไปทําขาเทียม   
ทัศน์ให้ความรู้เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ

- จัดนิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกับทรัพยากรน้ําบาดาล  
- จัดกิจกรรมร่วมจับสลากเพ่ือชิงของรางวัลในราคา  
บาท รายได้ท่ีได้จากการจัดกิจกรรม  นําบริจาคให้กับหน่วย
กาชาดจังหวัดสระแก้ว 

  
อุทยานแห่งชาติปางสีดา 

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
จัดได้ว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของจังหวัดสระแก้ว  ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้

เก่ียวกับอุทยานฯและให้ความรู้กับผีเสื้อ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของอุทยานฯ  และตกแต่งสถานท่ีให้เป็นจุดถ่ายรูปกับผีเสื้อ
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แผนท่ีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว 

 
สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต ๙  (ระยอง)   

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
จัดนิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกับทรัพยากรน้ําบาดาล   
จัดกิจกรรมร่วมจับสลากเพ่ือชิงของรางวัลในราคา  20 

บาท รายได้ท่ีได้จากการจัดกิจกรรม  นําบริจาคให้กับหน่วย

 

จัดได้ว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของจังหวัดสระแก้ว  ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้
เก่ียวกับอุทยานฯและให้ความรู้กับผีเสื้อ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของอุทยานฯ  และตกแต่งสถานท่ีให้เป็นจุดถ่ายรูปกับผีเสื้อ



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

สวนพฤกษศาสตร์ 100 
กรมอทุยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  

จัดแสดงนิทรรศการให้ความรูเ้ก่ียวกับพรรณพืช  พืช
ประจําท้องถ่ิน  พืชมีค่าหายาก  พืชเศรษฐกิจ  พืช
อาหาร  และนําเมล็ดพันธ์ุพืชต่างๆ มาจัดแสดง

 
 
 
 
 
 
 

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  ช่องกล่ําบน
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

นํา “นกเงือกและเป็ดก่า” มาจัดแสดงในบริเวณงาน  ซึ่ง
สถานีเพาะเลี้ยงนี้จดัตั้งข้ึนตามพระราชดําริของสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเพ่ือเป็นแหล่ง
เพาะเลี้ยงขยายพันธ์ุสตัว์ป่าท่ีหายากและใกล้จะสญูพันธ์ุ
เป็นสถานีศึกษาวิจัยเก่ียวกับสตัว์ป่า เป็นแหล่งบริก

ด้านความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับสตัว์ป่า

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าเขาฉกรรจ์ 

 ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพ้ืนท่ีรอยต่อ
ภาคตะวันออก  โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร
ป่าไม้ในพ้ืนท่ีรอยต่อ 5 จังหวัดเพ่ือให้คงความอุดมสมบูรณ์
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการพระราชดําริ  และแสดงวิธีการเพาะชํากล้าหวาย
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

  
100 ปี กรมป่าไม ้

ทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช   
อุทยานแห่งชาติตาพระยา

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
จัดแสดงนิทรรศการให้ความรูเ้ก่ียวกับพรรณพืช  พืช
ประจําท้องถ่ิน  พืชมีค่าหายาก  พืชเศรษฐกิจ  พืช
อาหาร  และนําเมล็ดพันธ์ุพืชต่างๆ มาจัดแสดง 

จัดแสดงนิทรรศการให้ความรูเ้ก่ียวกับอุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา และให้ความรู้เก่ียวกับพืชพรรณและสตัว์ป่าท่ียัง

ความอุดมสมบูรณ์ในบรเิวณป่าพ้ืนนี้
 

  
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  ช่องกล่ําบน 

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
สถานีเพาะชํากล้าไม้ จังหวัดสระแก้ว  

กรมป่าไม้
มาจัดแสดงในบริเวณงาน  ซึ่ง

สถานีเพาะเลี้ยงนี้จดัตั้งข้ึนตามพระราชดําริของสมเด็จ
นีนาถเพ่ือเป็นแหล่ง

เพาะเลี้ยงขยายพันธ์ุสตัว์ป่าท่ีหายากและใกล้จะสญูพันธ์ุ
เป็นสถานีศึกษาวิจัยเก่ียวกับสตัว์ป่า เป็นแหล่งบริการ

ด้านความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับสตัว์ป่า 

จัดให้มีการแจกกล้าไม้พันธ์ุต่างๆ 
เพ่ือให้ประชาชนท่ีสนใจรับไปปลูก

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าเขาฉกรรจ์ – โนนสาวเอ้ 3 
กรมป่าไม ้

ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพ้ืนท่ีรอยต่อ
ภาคตะวันออก  โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร

จังหวัดเพ่ือให้คงความอุดมสมบูรณ์สําหรับเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารและจัดให้มีการแสดงสาธิต
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการพระราชดําริ  และแสดงวิธีการเพาะชํากล้าหวาย
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อุทยานแห่งชาติตาพระยา 

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช   
จัดแสดงนิทรรศการให้ความรูเ้ก่ียวกับอุทยานแห่งชาต ิ

ตาพระยา และให้ความรู้เก่ียวกับพืชพรรณและสตัว์ป่าท่ียัง
ความอุดมสมบูรณ์ในบรเิวณป่าพ้ืนนี ้

 
สถานีเพาะชํากล้าไม้ จังหวัดสระแก้ว   

กรมป่าไม ้
จัดให้มีการแจกกล้าไม้พันธ์ุต่างๆ  
เพ่ือให้ประชาชนท่ีสนใจรับไปปลูก 

ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพ้ืนท่ีรอยต่อ 5 จังหวัด 
ภาคตะวันออก  โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร

สําหรับเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารและจัดให้มีการแสดงสาธิต
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการพระราชดําริ  และแสดงวิธีการเพาะชํากล้าหวาย 

 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

จัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

  
สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดสระแก้ว 

จัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า  และการจัดทําแนวก้ันไฟ 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

โครงการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารระดับครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน              

โดยมีผลผลิตท่ีได้จากการเลี้ยง คือ ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน มา
เกษตรกรในพ้ืนท่ี  

๒. เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากครัวเรือน

เป้าหมาย 
 ๑. ฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน 
และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน จํานวน 
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ไส้เดือน พร้อมอุปกรณ์สําหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน
ครัวเรือน 

สถานท่ีดําเนินการ 
บ้านวังศิลาหมู่ท่ี ๑๔  

ระยะเวลาดําเนินการ 
๑. จัดอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน 

และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ในวันท่ี 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ไส้เดือน พร้อมอุปกรณ์สําหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน 

ครัวเรือน พร้อมการติดตามประเมินผลโครงการฯ ตั้

งบประมาณ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ตามท่ีเสนอแผนงานท่ีจําเป็นเร่งด่วนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯ ประจําปีงบประมาณ  พ
ครัวเรือนเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน

ผลการดําเนินงาน 
๑. จัดอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน 

และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ในวันท่ี
จํานวน ๖๑ ครัวเรือน 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ไส้เดือน พร้อมอุปกรณ์สําหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน
ครัวเรือน พร้อมการติดตามประเมินผลโครงการฯ ตั้งแต่วันท่ี 
รายชือ่ครัวเรือนตัวอย่าง ดังนี ้

๑) นางพัฒน์อรอมล  โพธิ์ชัย
๒) นางมาริสา  ไชยรส

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

โครงการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารระดับครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
 โดยการเลี้ยงไส้เดือนดิน 

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน              
โดยมีผลผลิตท่ีได้จากการเลี้ยง คือ ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน มาใช้ในการบํารุงพืช ผัก ผลไม้ ทางการเกษตรของ

เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากครัวเรือน 

ฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน 
และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน จํานวน ๕๐ ครัวเรือน 

สนับสนุนพันธุ์ไส้เดือน พร้อมอุปกรณ์สําหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน

๑๔  ตําบลวังน้ําเย็น  อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแก้ว

จัดอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน 
และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

ส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ไส้เดือน พร้อมอุปกรณ์สําหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน 
ครัวเรือน พร้อมการติดตามประเมินผลโครงการฯ ตัง้แต่วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม – ๓๐ กันยายน 

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ตามท่ีเสนอแผนงานท่ีจําเป็นเร่งด่วนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ ภายใต้ชื่อโครงการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารระดับ
ครัวเรือนเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน โดยการเลี้ยงไส้เดือนดิน จํานวน ๒๙,๐๐๐ 

จัดอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน 
และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หมู่ท่ี ๑๔ บ้านวังศิลา มีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น 

ส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ไส้เดือน พร้อมอุปกรณ์สําหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน
ครัวเรือน พร้อมการติดตามประเมินผลโครงการฯ ตั้งแต่วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม –๓๐ กันยายน 

นางพัฒน์อรอมล  โพธิ์ชัย  133 ม.14 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ
นางมาริสา  ไชยรส  138 ม.14 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ
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โครงการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารระดับครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน              
ใช้ในการบํารุงพืช ผัก ผลไม้ ทางการเกษตรของ

ฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน 

สนับสนุนพันธุ์ไส้เดือน พร้อมอุปกรณ์สําหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน๑๐ 

จังหวัดสระแก้ว 

จัดอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน 

ส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ไส้เดือน พร้อมอุปกรณ์สําหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๖  

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ตามท่ีเสนอแผนงานท่ีจําเป็นเร่งด่วนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้โครงการสายใยรัก

หมักจากเศษอาหารระดับ
๐๐๐ บาท  

จัดอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน 
บ้านวังศิลา มีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น 

ส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ไส้เดือน พร้อมอุปกรณ์สําหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ โดยมี

วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว  
วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

๓) นางฝ้าย  เพชรนอก
๔) นางสาวจิ๋ม  จ้ายสวนนา
๕) นายสวัสดิ์  อินกาโล
๖) นางบุญเลี้ยง  เนาแสง
๗) นางลํา  คืดนอก
๘) นายคําพลอย  โพธิมูล
๙) นายบุญยัง  ตรีแก้ว
๑๐) นายชาตรี  บัวนาด

ภาพกิจกรรม 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

นางฝ้าย  เพชรนอก  160 ม.14 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ
นางสาวจิ๋ม  จ้ายสวนนา  49 ม.14 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ
นายสวัสดิ์  อินกาโล  47 ม.14 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ
นางบุญเลี้ยง  เนาแสง  36 ม.14 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ
นางลํา  คืดนอก   161/1 ม.14 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ

พลอย  โพธิมูล  18 ม.8 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ
นายบุญยัง  ตรีแก้ว  38 ม.8 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ
นายชาตรี  บัวนาด  198 ม.14 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ
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วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 
วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 
วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 
วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 

วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 
วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 
วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 

วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 

 

 

 

 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 

โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปีงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ลูกเสือ

และสิ่งแวดล้อม 
2.  เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ลูกเสือและเนตรนาร ี
3.   เ พ่ือส่ง เสริมให้   ลูก เสือ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังเยาวชนด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย/กิจกรรม 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ให้ดําเนินโครงการดังกล่าว มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ
ปีงบประมาณ 2556  จึงได้ดําเนินการต่อ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยลูกเสือ
รุ่นใหญ่ครูผู้กํากับลูกเสือ/วิทยากรลูกเสือ
รวมท้ังสิ้น ๑2๐ คน 

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ
ระหว่างวันท่ี ๒๗ 

จังหวัดสระแก้ว 

ผลการดําเนินงานประกอบด้วย
ฐานการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 

ฐานการเรียนรู้ท่ี ๒ เรื่องผีเสื้อ–สัตว์ป่า
ฐานการเรียนรู้ท่ี ๕ เรื่อง ระบบนิเวศ

ฐานการเรียนรู้ด้านลูกเสือ
พิธีเปิดกองรอบเสาธง, พิธีปิดกอง
ชุมนุม จับมือลา 

กิจกรรม ประกอบด้วย นันทนาการ
ศึกษาธรรมชาต ิ

งบประมาณ 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รวมเป็นเงินท้ังสิ้

250,000  บาท   

ยุทธศาสตร์ ๘ : สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปีงบประมาณ 

เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี  มีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

เ พ่ือส่ง เสริมให้   ลูก เสือ-เนตรนารี   แสดงออกทางความคิดด้านการอนุรัก ษ์
วดล้อมและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังเยาวชนด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้ดําเนินโครงการดังกล่าว มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554-2555  เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องใน

จึงได้ดําเนินการต่อ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยลูกเสือ-เนตรนารี ระดับสามัญ
วิทยากรลูกเสือ/วิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม เครือข่าย ทสม.

นการ 
๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อําเภอเมืองสระแก้ว 

ผลการดําเนินงานประกอบด้วย 
ฐานการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น ๕ ฐานได้แก่ ฐานการเรียนรู้ท่ี 

สัตว์ป่า, ฐานการเรียนรูท่ี้ ๓เรื่อง ต้นไม้, ฐานการเรียนรู้ท่ี ๔ 
เรื่อง ระบบนิเวศ 

ฐานการเรียนรู้ด้านลูกเสือ/กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดี, กิจกรรมสาธิตวิชาชาวค่าย
พิธีปิดกอง,กล่าวปฏิญาณตนของลูกเสืออนุรักษ์ฯ, พิธีรอบเสาธง

กิจกรรม ประกอบด้วย นันทนาการ/ละลายพฤติกรรม/กลุ่มสัมพันธ์, 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รวมเป็นเงินท้ังสิ้

สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปีงบประมาณ 2556 

ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

เนตรนารี   แสดงออกทางความคิดด้านการอนุรัก ษ์
วดล้อมและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังเยาวชนด้านการอนุรักษ์

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
อให้เกิดความต่อเนื่องใน
เนตรนารี ระดับสามัญ
.และเจ้าหน้าผู้ควบคุม 

ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อําเภอเมืองสระแก้ว 

ฐานได้แก่ ฐานการเรียนรู้ท่ี ๑ เรื่อง ดิน–น้ํา, 
๔ เรื่องการจัดการขยะ, 

กิจกรรมสาธิตวิชาชาวค่าย,              
พิธีรอบเสาธง, ร้องเพลงสามัคคี

, ดูนกยามเช้า, เดินป่า

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  

สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหาร



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ภาพกิจกรรม 

 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด ปี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลด

ปริมาณขยะและการนําขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และมี

ส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย
3. เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใ

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งข้ึน จนเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
พัฒนาในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้

เป้าหมาย/กิจกรรม 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดทําโครงการฯ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนําขยะ หรือของเหลือใช้ไป
ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด รวมท้ังเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน ได้มีส่
กว้างขวาง และมีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
ครูท่ีปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป คณะกรรมการ จํานวน 
ประธานเครือข่าย ทสม. ร่วมกันดําเนินการตัดสิน

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ
ในวันท่ี 21 สิงหาคม 

ไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ผลการดําเนินงาน 
1. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ระดับประถมศึกษามีโร

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จํานวน 
เข้าร่วมประกวด จํานวน 13 โรงเรียน
ประกวด จํานวน 1 โรงเรียน 

2. ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
โรงเรียน/ชุมชน ท่ีส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จํานวน 

3. ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยพิบัติ
โรงเรียน/ชุมชน ท่ีส่งผลงานเข้าร่วมปร

 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด ปี 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลด
หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด

เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย 

เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลง
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งข้ึน จนเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
พัฒนาในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได ้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดทําโครงการฯ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนําขยะ หรือของเหลือใช้ไป
ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด รวมท้ังเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน ได้มีส่
กว้างขวาง และมีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์มีผู้เข้าร่วมครั้งนี้ จํานวน 
ครูท่ีปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป คณะกรรมการ จํานวน 13 ท่าน ได้แก่ ภาครัฐและ

ร่วมกันดําเนินการตัดสิน 

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร

ไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ระดับประถมศึกษามีโร
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จํานวน 6 โรงเรียน, ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช.) 

โรงเรียน, ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา(ปวส.)มีโรงเรียนท่ีส่งผลงานเข้าร่วม

ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้(ระดับนักเรียน/นักศึกษา
ชุมชน ท่ีส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จํานวน 10 ผลงาน 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยพิบัต(ิระดับนักเรียน/นักศึกษา
ชุมชน ท่ีส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จํานวน 1 ผลงาน 
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สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด ปี 2556 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลด
หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด 

เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และมี

หม่ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลง
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งข้ึน จนเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให ้
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดทําโครงการฯ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนําขยะ หรือของเหลือใช้ไป
ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด รวมท้ังเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมอย่าง

มีผู้เข้าร่วมครั้งนี้ จํานวน 124 คนประกอบด้วย 
ท่าน ได้แก่ ภาครัฐและ

ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ระดับประถมศึกษามีโรงเรียนท่ี
.) มีโรงเรียนท่ีส่งผลงาน

มีโรงเรียนท่ีส่งผลงานเข้าร่วม

นักศึกษา/ประชาชนท่ัวไป) มี

นักศึกษา/ประชาชนท่ัวไป)



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ   
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

- งบประมาณในการดําเนินงาน 
- เงินรางวัล 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏดังนี้
 1. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้

1.1 ระดับประถมศึกษา

 
 
 
 

 

1.2 ระดับมัธยมศึกษา
 

 

 
 

 
 

 
1.3  ระดับอาชีวศึกษา

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจําปาทอง 

ช่ือผลงาน จักรยานมหัศจรรย์ 3 in 
 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
โรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม 
ช่ือผลงาน PAPER REBORN 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
งบประมาณในการดําเนินงาน 29,500 บาท   
เงินรางวัล 38,000 บาท 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏดังนี ้
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ 

ระถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช.) 

ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา(ปวส.) 

 

 
in 1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 
ช่ือผลงาน โคมไฟบา้นนกน่ารัก 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 

ช่ือผลงาน กระเป๋า
กะลามะพร้าวของดีจาก

ธรรมชาต ิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านทับหลวง
ช่ือผลงาน มหัศจรรยม์ัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ 
โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลย ี
ชื่อผลงาน ชุดรับแขกจากวัสดุเหลือใช้

รางวัลรองชนะเลศิอันดบัสองได้แก่ 
โรงเรียนบ้านหนองเรอืช่ือผลงาน
เนรมิตของเหลือใช้ด้วยกะลา
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ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านทับหลวง 
ช่ือผลงาน มหัศจรรยม์ัน

สําปะหลัง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่  

ชื่อผลงาน ชุดรับแขกจากวัสดุเหลือใช ้

รางวัลรองชนะเลศิอันดบัสองได้แก่ 
โรงเรียนบ้านหนองเรอืช่ือผลงาน 
เนรมิตของเหลือใช้ด้วยกะลา 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 
 2. ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3. ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยพิบัติ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
ชุมชนบ้านหนองเรือ 

ช่ือผลงาน สรรค์สร้างสาด 
ดุจดวงเดือน 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช(้ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนท่ัวไป

ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยพิบัต(ิระดับนักเรียน/นักศึกษา

 

 

ช่ือผลงาน สรรค์สร้างสาด  

รางวัลรองชนะเลศิอันดบัหนึ่ง
ไดแ้ก่ โรงเรยีนบา้นพระเพลิง 

ช่ือผลงาน  
ผีเสื้อราตรีผ้าฝ้ายรีไซเคิล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 
ได้แก่ โรงเรียนวังน้ําเย็น

วิทยาคม
ช่ือผลงาน Queen of Moon

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรยีนตาพระยา
ช่ือผลงาน จักรยานสะเท้ินน้ําสะเท้ินบก
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ประชาชนท่ัวไป) 

 

นักศึกษา/ประชาชนท่ัวไป) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 
ได้แก่ โรงเรียนวังน้ําเย็น

วิทยาคม 
Queen of Moon 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรยีนตาพระยา 
จักรยานสะเท้ินน้ําสะเท้ินบก 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของทสม

โดยรวมอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทสม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีความหลากหลาย

เป้าหมาย/กิจกรรม 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่

แทนกันงบรายจ่ายอ่ืนเพ่ือดําเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จํานวน 

๑. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 
2. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม
3. มีพ้ืนท่ีต้นแบบภายใต้การดําเนินงานของเครือข่าย ทสม
4. เครือข่าย ทสม
๕. ขยายสมาชิกเครือข่าย ทสม
ระหว่างวันท่ี ๒๗ 

จังหวัดสระแก้ว 

ระยะเวลา สถานท่ี และผลการดําเนินงาน
 ๑. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับจังหวัด จํานวน 
 ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้น 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้นจํานวน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่าย ทสม
ชี้แจงกรอบการดําเนินงานเครือข่าย ทสม
 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2556 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของทสม. ในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทสม. รวมท้ังพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีความหลากหลาย

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณเบิก
แทนกันงบรายจ่ายอ่ืนเพ่ือดําเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีกรอบการดําเนินงาน และกิจกรรม ดังนี้
มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด อย่างน้อย 
จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม. จํานวน 200 คน   
มีพ้ืนท่ีต้นแบบภายใต้การดําเนินงานของเครือข่าย ทสม. จํานวน 1 
เครือข่าย ทสม. มีการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 กิจกรรม
ขยายสมาชิกเครือข่าย ทสม. ให้ครบทุกอําเภอระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ

๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อําเภอเมืองสระแก้ว 

ระยะเวลา สถานท่ี และผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับจังหวัด จํานวน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย 
๒๕๕๖ ในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้นจํานวน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอําเภอ ท้ัง ๙ อําเภอของจังหวัดสระแก้ว เป็นการประชุม

าย ทสม. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
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โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

ในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

รวมท้ังพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีความหลากหลาย 

งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณเบิก
แทนกันงบรายจ่ายอ่ืนเพ่ือดําเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

บาท โดยมีกรอบการดําเนินงาน และกิจกรรม ดังนี ้
ระดับจังหวัด อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

1 แห่ง 
กิจกรรม 

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อําเภอเมืองสระแก้ว 

ดําเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
ดสระแก้ว โดยมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้อํานวยการ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้นจํานวน ๒๐ ท่าน
อําเภอของจังหวัดสระแก้ว เป็นการประชุม

 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๖ 
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายชิติพันธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตําบลบ้านด่าน เป็นประธาน 
ผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้นจํานวน ๔๐ 
อําเภอของจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
เป็นการประชุมรายผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม
คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จั
ในอนาคต 

 
 ๒. กิจกรรมการอบรมหลักสูตรมาตรฐานเครือข่าย ทสม
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวั
สระแก้ว” ในวันท่ี ๓๐ เมษายน 
ราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ตําบลท่าเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายภัครธรณ์ เทียน
ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมอบนโยบายให้แก่เครือข่าย ทสม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้วในอนาคต และมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รายงานท่ีมาและวัตถุประสงค์ พร้อม
บรรยาย บทบาท กลไก การขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม
สิ่งแวดล้อม มีความเข้าร่วมท้ังสิ้นจํานวน 
สระแก้ว 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

๒๕๕๖ ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบ้านด่าน อําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายชิติพันธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตําบลบ้านด่าน เป็นประธาน 

๔๐ ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่าย ทสม
อําเภอของจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
เป็นการประชุมรายผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม. จังหวัดสระแก้ว และเป็นการประชุม

จังหวัดสระแก้วสัญจร เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานของเครือข่าย ทสม

  

  

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรมาตรฐานเครือข่าย ทสม. ให้กับสมาชิก ทสม
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวั

เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
ราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ตําบลท่าเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายภัครธรณ์ เทียน
ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมอบนโยบายให้แก่เครือข่าย ทสม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้วในอนาคต และมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รายงานท่ีมาและวัตถุประสงค์ พร้อม
บรรยาย บทบาท กลไก การขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.กับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความเข้าร่วมท้ังสิ้นจํานวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วยเครือข่าย ทสม. ท้ัง 
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ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบ้านด่าน อําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายชิติพันธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตําบลบ้านด่าน เป็นประธาน 

บด้วย คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอําเภอ ท้ัง ๙ 
อําเภอของจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้ว และเป็นการประชุม
งหวัดสระแก้วสัญจร เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานของเครือข่าย ทสม. 

 

 

ให้กับสมาชิก ทสม. ได้ดําเนินการจัด
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัด

ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
ราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ตําบลท่าเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายภัครธรณ์ เทียน
ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมอบนโยบายให้แก่เครือข่าย ทสม. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้วในอนาคต และมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รายงานท่ีมาและวัตถุประสงค์ พร้อม

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ท้ัง ๙ อําเภอของจังหวัด



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

   
 ๓. กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการเรียนรู้ของเครือข่าย ทสม
เครือข่าย ทสม. ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ี และกิจกรรมท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา บริบทพ้ืนท่ี 
และความต้องการของชุมชน ตลอดจนยกระดับและขยายผลการดําเนินงานของเครือข่าย ทสม
คัดเลือกพ้ืนท่ี บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ท่ี 
เรียนรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณ
ท่ีสาธารณะประโยชน์ และเพ่ือปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์ให้กับเครือข่ายเยาวชน และ ทสม
สระแก้ว อีกท้ังยังมีการพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงไห
ต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันท่ี 
มี นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานและร่วมปลูกต้นไม้กับเครือข่าย ทสม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วม ประกอบด้วย 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 
จํานวนท้ังสิ้น ๑๐๐ คนร่วมปลูกต้นไม้จํานวน 

 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

  

  

กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการเรียนรู้ของเครือข่าย ทสม. เพ่ือพัฒนาการทํางานของ
ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ี และกิจกรรมท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา บริบทพ้ืนท่ี 

และความต้องการของชุมชน ตลอดจนยกระดับและขยายผลการดําเนินงานของเครือข่าย ทสม
คัดเลือกพ้ืนท่ี บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ท่ี ๙ ตําบลแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นพ้ื
เรียนรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณ
ท่ีสาธารณะประโยชน์ และเพ่ือปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์ให้กับเครือข่ายเยาวชน และ ทสม
สระแก้ว อีกท้ังยังมีการพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงไหม โดยใช้ใบมันสําปะหลัง โดยดําเนินการจัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน จํานวน 
มี นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานและร่วมปลูกต้นไม้กับเครือข่าย ทสม

นสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วม ประกอบด้วย 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ ปราจีนบุรีอปท. เครือข่าย ทสม. จังหวัดสระแก้ว แล

คนร่วมปลูกต้นไม้จํานวน ๑,๔๐๐ ต้น ได้แก่ ยางนา ประดู่ เป็นต้น 
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เพ่ือพัฒนาการทํางานของ
ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ี และกิจกรรมท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา บริบทพ้ืนท่ี 

และความต้องการของชุมชน ตลอดจนยกระดับและขยายผลการดําเนินงานของเครือข่าย ทสม. ได้ดําเนินการ
ตําบลแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบการ

เรียนรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณ
ท่ีสาธารณะประโยชน์ และเพ่ือปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์ให้กับเครือข่ายเยาวชน และ ทสม. ของจังหวัด

ม โดยใช้ใบมันสําปะหลัง โดยดําเนินการจัดกิจกรรมปลูก
ณ พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน จํานวน ๑๔ ไร่ โดย

มี นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานและร่วมปลูกต้นไม้กับเครือข่าย ทสม. โดยมี
นสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วม ประกอบด้วย 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ๑ (ปราจีนบุรี) 
จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

 

 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

  ๔. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการดําเนินงานเครือข่าย ทสม
จันทบุรี และจังหวัดตราด ในวันท่ี 
ท้ังสิ้น ๒๐ คน ประกอบด้วยประธานเครือข่าย ทสม
ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจ และข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก และ
เชื่อมโยงเครือข่าย ทสม. ระดับภาคตะวันออก ได้ศึกษาดูงาน
ทสม.จังหวัดจันทบุรี การทําถ่านส้มควันไม้ การทําน้ํายาล้างจาน การทําสบู่ การประดิษฐ์กระเป๋าจากวัสดุ
เหลือใช้ การทําดอกไม้ประดิษฐ์ และศึกษาการจัดการพ้ืนท่ีป่าชายเลน ณ บ้านเปร็ดใน ตําบลห้วยน้ําขาว 
อําเภอเมือง จังหวัดตราด ด้านการ
ธรรมชาติ อีกท้ังเรียนรู้การประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านของเครือข่าย ทสม
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการดําเนินงานเครือข่าย ทสม
จันทบุรี และจังหวัดตราด ในวันท่ี ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด มีผู้เข้าร่วม

คน ประกอบด้วยประธานเครือข่าย ทสม. อําเภอ ท้ัง ๙ อําเภอของจังหวัดสระแก้ว
ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจ และข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก และ

ระดับภาคตะวันออก ได้ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีต้นแบบการดําเนินงานของเครือข่าย 
จังหวัดจันทบุรี การทําถ่านส้มควันไม้ การทําน้ํายาล้างจาน การทําสบู่ การประดิษฐ์กระเป๋าจากวัสดุ

เหลือใช้ การทําดอกไม้ประดิษฐ์ และศึกษาการจัดการพ้ืนท่ีป่าชายเลน ณ บ้านเปร็ดใน ตําบลห้วยน้ําขาว 
อําเภอเมือง จังหวัดตราด ด้านการบริหารจัดการป่าชายเลน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธี
ธรรมชาติ อีกท้ังเรียนรู้การประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านของเครือข่าย ทสม. จังหวัดตราด  

 
 

 
 

 
 

รายงานประจําปี 2556 

63 

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการดําเนินงานเครือข่าย ทสม. จังหวัด
ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด มีผู้เข้าร่วม

อําเภอของจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าท่ี
ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจ และข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก และ

ในพ้ืนท่ีต้นแบบการดําเนินงานของเครือข่าย 
จังหวัดจันทบุรี การทําถ่านส้มควันไม้ การทําน้ํายาล้างจาน การทําสบู่ การประดิษฐ์กระเป๋าจากวัสดุ

เหลือใช้ การทําดอกไม้ประดิษฐ์ และศึกษาการจัดการพ้ืนท่ีป่าชายเลน ณ บ้านเปร็ดใน ตําบลห้วยน้ําขาว 
บริหารจัดการป่าชายเลน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธี

จังหวัดตราด     
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  ๕ ฐานข้อมูลเครือข่ายทสม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัดสระแก้ว มีท้ังสิ้น
   ๕.๑ ระดับอําเภอ มีครบท้ัง 
อําเภอดังนี ้

   
   
   
   
   
   
   
   
   

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

 
 

 
  

 

ฐานข้อมูลเครือข่ายทสม. ในปัจจุบันของจังหวัดสระแก้ว มีอาสาสมัครพิทักษ์
รธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัดสระแก้ว มีท้ังสิ้นจํานวน 3,468 

ระดับอําเภอ มีครบท้ัง ๙ อําเภอ ของจังหวัดสระแก้ว โดย

1)  อําเภอเมืองสระแก้ว  จํานวน  729  คน 
2)  อําเภอคลองหาด   จํานวน  130  คน 
3)  อําเภอวังน้ําเย็น จํานวน  339  คน 
4)  อําเภอวัฒนานคร   จํานวน  714  คน 
5)  อําเภออรัญประเทศ จํานวน  392  คน 
6)  อําเภอเขาฉกรรจ ์ จํานวน  425  คน 
7)  อําเภอโคกสูง  จํานวน  194  คน 
8)  อําเภอวังสมบูรณ์ จํานวน  351  คน 
9)  อําเภอตาพระยา จํานวน  194  คน 
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ในปัจจุบันของจังหวัดสระแก้ว มีอาสาสมัครพิทักษ์
468 คนดังนี ้

อําเภอ ของจังหวัดสระแก้ว โดยจําแนกเป็นราย



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

  ๕.2ระดับตําบลจํานวน 
เครือข่าย ทสม. ดังนี ้

   
   
   

หนองสงัข์ และตําบลบ้านด่าน 
 
 

  ๕.๓ระดับหมู่บ้าน มีเครือข่าย ทสม
หมู่บ้านท่ียังไม่มีสมาชิก หรือมีสมาชิกไม่ครบ 
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๐   

  ๕.๔ ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่าย ทสม
และได้ออกประกาศแต่งตั้งไปแล้ว โดยผู้ว่าราชการ
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ทสม

  ๕.๕ 
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) ระดับจังหวัด มีท้ังสิ้นจํานวน 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

ระดับตําบลจํานวน ๕๐ ตําบล ยังขาดอีก ๙ ตําบล ใน ๕ 

๑) อําเภอคลองหาด ได้แก่ ตําบลซับมะกรูด และตําบลเบญจขร
๒) อําเภอวัฒนานคร ได้แก่ ตําบลหนองตะเคียนบอน
๓) อําเภออรัญประเทศ ได้แก่ ตําบลคลองน้ําใส ตําบลท่าข้าม ตําบล

๔) อําเภอเขาฉกรรจ์ ได้แก่ ตําบลเขาฉกรรจ ์
๕) อําเภอตาพระยา ได้แก่ ตําบลทัพเสด็จ 

ระดับหมู่บ้าน มีเครือข่าย ทสม. ท้ังสิ้น ๒๖๓ หมู่บ้าน ยังขาดอีกจํานวน 
หมู่บ้านท่ียังไม่มีสมาชิก หรือมีสมาชิกไม่ครบ ๙ คน และไม่สามารถคัดเลือกคณะกรรมการร
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

๒๕๕๐    
ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่าย ทสม. ท่ีมีสิทธิคัดเลือก จํานวน  

และได้ออกประกาศแต่งตั้งไปแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 

๕ คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระดับจังหวัด มีท้ังสิ้นจํานวน ๙ ราย ประกอบด้วย 

 
ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดสระแก้ว   

(นายสุระพง  ธรรมวรางกูร) 
 

 
รองประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดสระแก้ว   

(พันโทสมชาย มิ่งมีสุข) 
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๕ อําเภอท่ียังไม่มีสมาชิก

อําเภอคลองหาด ได้แก่ ตําบลซับมะกรูด และตําบลเบญจขร 
อําเภอวัฒนานคร ได้แก่ ตําบลหนองตะเคียนบอน 
อําเภออรัญประเทศ ได้แก่ ตําบลคลองน้ําใส ตําบลท่าข้าม ตําบล

หมู่บ้าน ยังขาดอีกจํานวน ๓๘๓ 
คน และไม่สามารถคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมู่บ้านได้ ตาม

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ท่ีมีสิทธิคัดเลือก จํานวน  2,766  คน
สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง 

ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด  
คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานเครือข่าย ทสม. 
อําเภอเขาฉกรรจ ์
(นายวรชัย ลบพ้ืน) 

ประธานเครือข่าย ทสม. 
อําเภอวังสมบรูณ ์

(นายศรีวิกรณ์ ภักด)ี 

ประธานเครือข่าย ทสม
อําเภออรัญประเทศ
(นายสว่าง แก้วโกมล

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประธานเครือข่าย ทสม. 
อําเภอตาพระยา 

(นายสุทัศน์ นะรานรัมย)์ 
 

ประธานเครือข่าย ทสม
อําเภอโคกสูง

(นายบัวลา กาพิมาย

ประธานเครือข่าย ทสม. 
อําเภออรัญประเทศ 
นายสว่าง แก้วโกมล) 

ประธานเครือข่าย ทสม. 
อําเภอคลองหาด 
(นายคํามูล บญุมา) 

ประธานเครือข่าย ทสม

(นายสุรพลเพ็ชรวงษา
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ประธานเครือข่าย ทสม. 
อําเภอโคกสูง 

นายบัวลา กาพิมาย) 

ประธานเครือข่าย ทสม. 
อําเภอวัฒนานคร 

นายสุรพลเพ็ชรวงษา) 



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

นายพุฒิพงศ์   สุรพฤกษ์

นายทศวารณ์   วิทยาคม
นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช
นายสิริพงศ์ไพบุลย์
นางสาวจันเพ็ญ  นามประเทือง
นายณัฐพล  สวัสดี
นางสาวเทพสุดาเพ็ญศิริ
นางน้ําฝน   อ่ิมจันทร์
นางสาวกมลวรรณ   
นางสุปรีย์ญา   ลิ้มสิทธิกูล
นางสาวสุณัฐฌาโสดารา
นายณัฐพงษ์  สารกาญจน์

 
 
 

ที่ปรึกษา 

ผู้เรียบเรียง 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

 
คณะผู้จัดทํา 

 

นายพุฒิพงศ์   สุรพฤกษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

 

นายทศวารณ์   วิทยาคม  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ
นายสิริพงศ์ไพบุลย์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
นางสาวจันเพ็ญ  นามประเทือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายณัฐพล  สวัสด ี   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

เพ็ญศิริ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร 
นางน้ําฝน   อ่ิมจันทร์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
นางสาวกมลวรรณ   กิจสมพงษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสุปรีย์ญา   ลิ้มสิทธิกูล  เจ้าพนักงานธุรการ 

โสดาราม  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
นายณัฐพงษ์  สารกาญจน์  เจา้หน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

รายงานประจําปี 2556 

67 

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
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