


 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกํากับดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
สระแก้ว  โดยปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ในรอบปีงบประมาณ พ
จังหวัดสระแก้วได้ดํา เนินการตามบทบาทหน้า ท่ีและภารกิจ ท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด
สระแก้วได้มอบหมาย  

เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจั งหวัดสระแก้วในรอบปีงบประมาณ พ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดทํา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม 
ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะ การออกหน่วยให้บริการประชาชน พร้อมนําเสนอข้อมูลสําคัญ ๆ ตลอดจน
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้ว  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบโดยท่ัวกัน และเพ่ือ
นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในส่ว

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

คํานํา 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกํากับดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
สระแก้ว  โดยปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้วได้ดํา เนินการตามบทบาทหน้า ท่ีและภารกิจ ท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด

เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจั งหวัดสระแก้วในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๗ ออกสู่ สาธารณะ สํ านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดทํา “รายงานประจําปี พ

ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว” ข้ึน โดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานประจําปี
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗) ตามภารกิจและอํานาจหน้าท่ี  

ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะ การออกหน่วยให้บริการประชาชน พร้อมนําเสนอข้อมูลสําคัญ ๆ ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้ว   

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบโดยท่ัวกัน และเพ่ือ
นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
    ตุลาคม  ๒๕๕๗
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
ภารกิจสําคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกํากับดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
สระแก้ว  โดยปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ท่ีผ่านมา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้วได้ดํา เนินการตามบทบาทหน้า ท่ีและภารกิจ ท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด

เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ออกสู่ สาธารณะ สํ านักงาน

รายงานประจําปี พ.ศ. ๒55๗ สํานักงาน
ข้ึน โดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานประจําปี

ตามภารกิจและอํานาจหน้าท่ี  
ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะ การออกหน่วยให้บริการประชาชน พร้อมนําเสนอข้อมูลสําคัญ ๆ ตลอดจน

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบโดยท่ัวกัน และเพ่ือ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๒๕๕๗  
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คํานํา    
สารบัญ    
สารบัญตาราง   
สารบัญภาพ   
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลภาพรวมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
 ท่ีตั้งสํานักงาน 
 อํานาจหน้าท่ี 
 ภารกิจและโครงสร้างของสํานักงาน
 อัตรากําลัง  
 สถิติการให้บริการ
ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
 นโยบายรัฐบาล 
 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
 การบริหารจัดการงบประมาณประจําปีงบประมาณ  
ส่วนท่ี 3 ผลการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ ๑ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทุกประเภท ท่ีดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่า
อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ๓ : บริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
และทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยุทธศาสตร์ ๔ : การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ํา
ในระดับประเทศท้ังน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ๖ : การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ
ยุทธศาสตร์ ๗ : พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ๘ : สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดทํา   
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
       

      
โครงสร้างของสํานักงาน     

      
สถิติการให้บริการ       

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน      
       

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว      
การบริหารจัดการงบประมาณประจําปีงบประมาณ  255๗  

ผลการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๗    
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทุกประเภท ท่ีดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่า ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

บริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน   

การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ํา
ในระดับประเทศท้ังน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ  

การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ     

พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ   

สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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ตารางท่ี ๑ : จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว
จําแนกเป็นรายอําเภอ

ตารางท่ี ๒ : จํานวนผู้ขอข้ึนทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ. 2545 ประจําปีงบประมาณ 

ตารางท่ี ๓ : การตรวจสอบออกใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนท่ี
ประจําปีงบประมาณ 

ตารางท่ี ๔ : การตรวจสอบประทับตรา 
หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์

ตารางท่ี ๕ :การรับข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า 
พ.ศ. 2535 ประจําปีงบประมาณ 

ตารางท่ี ๖ : ข้อมูลผู้ประกอบกิจการน้ําบาดาล จังหวัดสระแก้ว
2557 จําแนกเป็นรายอําเภอ

ตารางท่ี 7 : สรุปสถิติเรื่องร้องด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
2557 จําแนกเป็นรายอําเภอ

ตารางท่ี 8 : สรุปการส่งรายงาน
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสระแก้ว
ประจําปีงบประมาณ 

ตารางท่ี 9 : การบริหารจัดการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ
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จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ   
อุตสาหกรรมไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ 2557 

อําเภอ      
จํานวนผู้ขอข้ึนทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต ์ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต ์

ประจําปีงบประมาณ 2557 จําแนกเป็นรายอําเภอ 
การตรวจสอบออกใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนท่ี   
ประจําปีงบประมาณ 2557 
การตรวจสอบประทับตรา ประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรรูปและ  
หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐป์ระจําปีงบประมาณ 2557 

การรับข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า (สป.3) ตามพระราชบัญญัติสวนป่า 
ประจําปีงบประมาณ 2557 

ข้อมูลผู้ประกอบกิจการน้ําบาดาล จังหวัดสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ 
จําแนกเป็นรายอําเภอ 

สรุปสถิติเรื่องร้องด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ  
จําแนกเป็นรายอําเภอ 

สรุปการส่งรายงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสระแก้ว  
ประจําปีงบประมาณ 2557 
การบริหารจัดการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  
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เร่ือง                                                              หน้า 
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เร่ือง                          

ภาพท่ี ๑ :  แผนท่ีตั้งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
ภาพท่ี ๒ :  โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
ภาพท่ี ๓ :  อัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

สารบัญภาพ 
 

เร่ือง                                                                

แผนท่ีตั้งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ  
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
อัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

 

๑ 
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ข้อมูลสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค  สังกัดสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานตั้งอยู่ท่ีศาลากลาง
จังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ ถนนสุวรรณศร ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ภาพท่ี 1 : แผนท่ีตั้งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สระแก้ว  (ประกาศในราชกิจจานุ

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ
มีนาคม ๒๕๕๕ สํานักงานทรัพยา
 
 

  ที่ตั้งสํานักงาน

  อํานาจหน้าที่

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานราชการบริหาร
ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานตั้งอยู่ท่ีศาลากลาง

ถนนสุวรรณศร ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

แผนท่ีตั้งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ  ๒๖ ก  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน พ

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ท่ี ๑๐๖

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้

ที่ตั้งสํานักงาน 

อํานาจหน้าที ่

 

๒ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ข้อมูลสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานราชการบริหาร
ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานตั้งอยู่ท่ีศาลากลาง

ถนนสุวรรณศร ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ 

อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มิถุนายน พ.ศ. 2547) 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
๑๐๖/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑ 

กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี ้



 

 
๑.  จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมท้ังติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
๒.  ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

๓.  เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บํารุงรักษาและระบบเตือนภัยเก่ียวกับ
ทรัพยากรน้ําในระดับจังหวดัรวมท้ังประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๔.  กํากับดูแลการ
๕.  ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
๖.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 
 

 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีภารกิจและโครงสร้าง  ดังนี้
ส่วนอํานวยการ  

- บริหารงานสํานักงา
- บริหารงานคลังงบประมาณและพัสดุ
- บริหารงานบุคคล
- บริหารงานแผนและติดตามผล
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ

ท่ีได้รับมอบหมาย

ส่วนสิ่งแวดล้อม  
๑. ด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- จัดทําแผ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
- ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
- ส่งเสริม เผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนก

ท่ีได้รับมอบหมาย
2. ด้านควบคุมมลพิษ
- ตรวจสอบ  ควบคุม  กํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษ
- ประสานให้คําแนะนําการควบคุมมลพิษ

  ภารกิจและโครงสร้างของสํานักงาน

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
รวมท้ังติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน กฎหมาย
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ี

เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บํารุงรักษาและระบบเตือนภัยเก่ียวกับ
ดรวมท้ังประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ

กํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาลและกิจการประปา
ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีภารกิจและโครงสร้าง  ดังนี้
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี ้

บริหารงานสํานักงาน 
บริหารงานคลังงบประมาณและพัสด ุ
บริหารงานบุคคล 
บริหารงานแผนและติดตามผล 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี ้
ด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  รวมท้ังแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
ส่งเสริม เผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้านควบคุมมลพิษ 
ตรวจสอบ  ควบคุม  กํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษ 
ประสานให้คําแนะนําการควบคุมมลพิษ 

ภารกิจและโครงสร้างของสํานักงาน 

 

๓ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
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จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
รวมท้ังติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

ด้วยป่าสงวน กฎหมายว่าด้วยสวนป่า
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ี

เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บํารุงรักษาและระบบเตือนภัยเก่ียวกับ
ดรวมท้ังประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ

และกิจการประปา 
ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมีภารกิจและโครงสร้าง  ดังนี ้

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ

วมท้ังแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
ส่งเสริม เผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ารปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 



 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย

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

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

ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 

ท่ีได้รับมอบหมาย
2. 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

ทรัพยากรธรรมชาติ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 

ท่ีได้รับมอบหมาย

ส่วนทรัพยากรน้ํา
1. ด้านน้ําผิวดิน
- ประสานการจัดทําแผนการจัดการน้ําของจังหวัด
- ประสานการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  กํากับ 

และระบบเตือนภัยเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด
- กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําผิวดินในระดับจังหวัด
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 

ท่ีได้รับมอบหมาย
2. ด้านน้ําบาดาล
- อนุญาต 
- ประสานการจัดการน้ําบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
- กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําบาดาลในระดับจังหวัด

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ ท่ีได้รับ
มอบหมาย

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

ากรธรรมชาต ิ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
ด้านอนุญาต 
การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  โรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าแปรรูป  โรงค้า
สิ่งประดิษฐ ์
การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
การอนุญาตการข้ึนทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
การอนุญาตการนําไม้และของป่าเคลื่อนท่ี 
การอนุญาตอ่ืน ๆ  ตามกฎหมายท่ีผู้ว่าราชการได้รับมอบอํานาจ  
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

ารอนุรักษ์และส่งเสริม 
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

ยากรธรรมชาต ิ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่วนทรัพยากรน้ํา  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี ้
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
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

๔ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

๔ 
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ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 

ดังนี ้

การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  โรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าแปรรูป  โรงค้า

การอนุญาต  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต ์
น 

การอนุญาตอ่ืน ๆ  ตามกฎหมายท่ีผู้ว่าราชการได้รับมอบอํานาจ  (ยกเว้นการ
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า) 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 

ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและการทําลายทรัพยากรป่าไม้ใน

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

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 

ดูแล  ส่งเสริม  เผยแพร่  บํารุงรักษา

กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําผิวดินในระดับจังหวัด 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ 

ควบคุม  กํากับ  ดูแล  การประกอบกิจการน้ําบาดาล 
ประสานการจัดการน้ําบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด 
กํากับ  ดูแล  กิจการประปาสัมปทานของน้ําบาดาลในระดับจังหวัดปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ ท่ีได้รับ



 

ภาพท่ี 2 : โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
 
โดยสรุปสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  มี

อัตรากําลังรวมท้ังหมด 2๒ คนแยกเป็น
- กรอบอัตรากําลัง

ราชการจังหวัดอ่ืน 
ขอมาช่วยปฏิบัติราชการ

- พนักงานราชการ 
- ลูกจ้างเหมา 5
 

 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ส่วนอํานวยการ

- นั ก จั ด ก า ร ง า น
ท่ัวไปปฏิบัติการ  ๑  
อัตรา

- เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 3  อัตรา
(ไ ป ช่ ว ย ร า ช ก า ร
จั งห วัดบุ รี รั ม ย์  1 
อัตรา  และ ว่าง  1 
อัตรา)

- พนักงานราชการ          
๒ อัตรา

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  มี
คนแยกเป็น 

กรอบอัตรากําลังข้าราชการ  17 ตําแหน่ง แยกเป็น อยู่ปฏิบัติงานจริง 
ราชการจังหวัดอ่ืน 2 ตําแหน่ง และตําแหน่งว่างรอบรรจุ 8 ตําแหน่ง ท้ังนี้ 

มาช่วยปฏิบัติราชการ (จากจังหวัดเพชรบุร)ี ๑ คน  
พนักงานราชการ 4 คน 

5 คน 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ส่วนสิ่งแวดล้อม

- นั ก วิ ช า ก า ร
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม           
ชํานาญการ ๒ อัตรา
(ไ ป ช่ ว ย ร า ช ก า ร    
ก อ . ร ม น . ภ า ค  4         
1 อัตรา)

- เจ้าพนักงานป่าไม้
อ า วุ โ ส  ๑  อั ต ร า 
(ว่าง)

- นั ก วิ ช า ก า ร
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ปฏิบัติการ ๒ อัตรา

- นักวิชาการป่าไม้        
1 อัตรา

- พนักงานราชการ 
๑ อัตรา

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

- เจ้าพนักงานป่าไม้
อ า วุ โ ส  ๑  อั ต ร า 
(ว่าง)

- เจ้าพนักงานป่าไม้
ชํานาญงาน 2 อัตรา
(ว่าง)

- นักวิชาการป่าไม้
ป ฏิ บั ติ ก า ร   ๑  
อัตรา(ว่าง)

- นักวิชาการป่าไม้
ชํานาญการ (มาช่วย
ราชการ) ๑ อัตรา

- พนักงานราชการ 
1 อัตรา

 

๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
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โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  มีโครงสร้างและกรอบ

านจริง 7 คน ขอไปช่วย
ตําแหน่ง ท้ังนี้ มีข้าราชการ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ส่วนทรัพยากรน้ํา

- เจ้าพนักงานป่าไม้
อ า วุ โ ส  ๑  อั ต ร า 
(ว่าง)

- นายช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน 1 อัตรา 
(ว่าง)



 

 
 
 

 

 
 
 
 

  อัตรากําลัง 

นายสิริพงศ์  ไพบูลย์
นักวิชาการป่าไม้

ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
(ขอมาช่วยปฏิบัติ

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
 

นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ
รักษาการผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

 

            
 
 

  

 

นายสิริพงศ์  ไพบูลย์ 
นักวิชาการป่าไมช้ํานาญการ 

ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 
ปฏิบัติราชการ) 

นายประพันธ์  กาใจทราย 
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
รักษาการผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 

นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ
ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

 

นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

รักษาการผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรนํ้า
 

 

๖ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

๖ 
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ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม 

งไวอมรเวช 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

รักษาการผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรนํ้า 



 

นางสาวตยิาภรณ์   คงจันทร์
เจ้าพนกังานธุรการปฏบิั

 

นางสาวเทพสดุา  เพญ็ศิริ 
นักจดัการงานทั่วไปปฏบิตักิาร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางสาวพิมณดา   นามประเทือง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏบิตักิาร

 

นายธนพล  โนนเภา
นักวิชาการป่าไม้ปฏบิตักิาร

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

นางสาวตยิาภรณ์   คงจันทร์ 
เจ้าพนกังานธุรการปฏบิตัิงาน 

นางสาวกมลวรรณ   กิจสมพงษ ์
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

  

เจ้าหน้าท่ีในส่วนอํานวยการ 

เจ้าหน้าท่ีในส่วนสิ่งแวดล้อม 

นามประเทือง 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏบิตักิาร 

นายณัฐพล  สวัสด ี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏบิตักิาร 

 

นางน้ําฝน   อ่ิมจันทร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าท่ีในส่วนทรัพยากรธรรมชาต ิ

ธนพล  โนนเภา 
นักวิชาการป่าไม้ปฏบิตักิาร 

 

นางสาวสุนัฐฌา   โสดาราม 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 

๗ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

๗ 
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นางสปุรียญ์า   ลิ้มสทิธกิลู 
เจ้าพนกังานธุรการ 

 

 

นางน้ําฝน   อ่ิมจันทร์ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 3 : อัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
 
 
 
 

นางสาววิมลวรรณ   มาล ี
เจ้าหน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน 

 

นายเสรี   ประภา
พนกังานขับรถยนต์

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

                

  

อัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าท่ีในส่วนทรัพยากรน้ํา 

พนักงานจ้างเหมา 

นายพฤทธิ์  จึงประดิษฐ์ 
นกัวิชาการสิง่แวดล้อม 

 

นายเสรี   ประภา 
พนกังานขับรถยนต ์

นายณัฐพงษ์  สารกาญจน์
เจ้าหน้าทีบ่ันทกึข้อมูล

นายณัฐพล  สวัสด ี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏบิตักิาร 

 

นางนภิาพร  งามทศิ 
พนกังานทาํความสะอาด 

 

๘ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

๘ 
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อัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

นายณัฐพงษ์  สารกาญจน์
เจ้าหน้าทีบ่ันทกึข้อมูล 



 

  
 
 
ตารางท่ี 1 : จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัด

สระแก้ว ประจําปีง

อําเภอ ค้าสิ่งประดิษฐ์ 
 

เมืองสระแก้ว 6 
เขาฉกรรจ ์ 1 
วังน้ําเย็น 19 
วังสมบูรณ์ 1 
คลองหาด 4 
วัฒนานคร 2 
อรัญประเทศ 5 
โคกสูง 1 
ตาพระยา 0 

รวม 39 
 
ตารางท่ี 2 : จํานวนผู้ขอข้ึนทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  

งบประมาณ 255

เมืองสระแก้ว
วัฒนานคร
อรัญประเทศ
เขาฉกรรจ์
วังน้ําเย็น
วังสมบูรณ์
คลองหาด
ตาพระยา
โคกสูง

 

 

  สถิติการให้บริการ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ 2557 จําแนกเป็นรายอําเภอ  

โรงงานแปรรูป โรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป

โดยใช้เครื่องจักร ด้วยแรงคน 
13 0 
1 0 
11 1 
1 0 
3 1 
6 1 
1 0 
1 0 
1 0 
38 3 

จํานวนผู้ขอข้ึนทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  
2557 จําแนกเป็นรายอําเภอ  

อําเภอ 
จํานวนผู้ขอข้ึนทะเบียน 
เลื่อยโซ่ยนต์  (ราย) 

เมืองสระแก้ว 6 
วัฒนานคร 8 
อรัญประเทศ 2 
เขาฉกรรจ์ 3 
วังน้ําเย็น 5 
วังสมบูรณ์ 8 
คลองหาด 1 
ตาพระยา 4 
โคกสูง 0 

รวม 37 

สถิติการให้บริการ 

 

๙ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

๙ 
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จํานวนสถานประกอบการท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัด

โรงค้าไม้แปรรูป รวม 

2 21 
1 3 
14 45 
1 3 
1 9 
2 11 
0 6 
0 2 
0 1 
21 101 

ยนต์  พ.ศ. 2545 ประจําปี



 

ตารางท่ี 3 : การตรวจสอบออกใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนท่ี

เดือน พ

ตุลาคม 255
พฤศจิกายน
ธันวาคม 
มกราคม 
กุมภาพันธ์
มีนาคม 255
เมษายน 
พฤษภาคม
มิถุนายน 
กรกฎาคม
สิงหาคม 
กันยายน 

รวม
 
ตารางท่ี 4 : การตรวจสอบประทับตรา ประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์

ประจําปีงบประมาณ 

เดือน พ.

ตุลาคม  2556 
พฤศจิกายน  255
ธันวาคม  2556 
มกราคม  2557 
กุมภาพันธ์  255
มีนาคม  2557 
เมษายน  2557 
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน  2557
กรกฎาคม  2557
สิงหาคม  2557 

กันยายน  2557
รวม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๑๐

การตรวจสอบออกใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนท่ี ประจําปีงบประมาณ 

เดือน พ.ศ. 
กิจกรรมการตรวจสอบ 

ของป่า (ถ่านไม้) 
(ราย) 

ไม้แปรรูป 
(ราย) 

2556 12 7 
พฤศจิกายน 2556 5 3 

 2556 2 11 
 2557 2 11 

กุมภาพันธ์ 2557 2 12 
2557 3 10 
 2557 6 6 

พฤษภาคม 2557 7 8 
 2557 7 5 

กรกฎาคม 2557 18 8 
 2557 22 9 
น 2557 23 2 
รวม 109 92 

การตรวจสอบประทับตรา ประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์
ประจําปีงบประมาณ 2557 

.ศ. 
ประทับตรา 

สิ่งประดิษฐ์ (ราย) ไม้แปรรูป  
 5 0 

2556 3 1 
 3 3 
 5 4 

2557 3 1 
 4 2 
 8 6 
7 4 1 

7 2 3 

7 3 1 

 3 4 

7 7 4 

 50 30 

 

๑๐ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๑๐ 
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ประจําปีงบประมาณ 2557 

 

การตรวจสอบประทับตรา ประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์

ไม้แปรรูป  (ราย) 

 



 

 
ตารางท่ี 5 : การรับข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า 

งบประมาณ 255

เดือน/ 
พ.ศ. เมือง 

สระแก้ว 
วัฒนานคร 

ต.ค. 56 0 0 
พ.ย. 56 1 0 
ธ.ค. 56 0 0 
ม.ค. 57 0 0 
ก.พ. 57 1 0 
มี.ค. 57 0 0 
เม.ย. 57 0 0 
พ.ค. 57 0 0 
มิ.ย. 57 0 0 
ก.ค. 57 0 0 
ส.ค. 57 0 0 
ก.ย. 57 0 0 
รวม 2 0 
 
 
ตารางท่ี 6 : ข้อมูลผู้ประกอบกิจการน้ําบาดาล

จําแนกเป็นรายอําเภอ

อําเภอ 
อุปโภค หรือบริโภค

   เมืองสระแก้ว 
   เขาฉกรรจ์ 
   โคกสูง 
   คลองหาด 
   ตาพระยา 
   วังน้ําเย็น 
   วังสมบูรณ์ 
   วัฒนานคร 
   อรัญประเทศ 

รวม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๑๑

การรับข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า (สป.3) ตามพระราชบัญญัติสวนปา่ พ
2557 

อําเภอ 

อรัญประเทศ เขาฉกรรจ ์ วังนํ้าเย็น วังสมบูรณ์ คลองหาด

0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 2 

ลผู้ประกอบกิจการน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ 
จําแนกเป็นรายอําเภอ  

ประเภทการใช้น้ําบาดาล 
อุปโภค หรือบริโภค ธุรกิจ เกษตรกรรม 

20 ๒๒ ๑๑ 
8 ๐ 2 
๐ ๐ ๐ 
8 4 ๑๐ 
2 1 1 
5 ๔ 1 
3 ๔ ๐ 
7 ๔ 2 
14 11 1 
67 50 28 

 

๑๑ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๑๑ 
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า พ.ศ. 2535 ประจําปี

คลองหาด ตาพระยา โคกสูง 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

ประจําปีงบประมาณ 2557  

รวมท้ังหมด 
53 
10 
0 
22 
4 
10 
7 
13 
26 
145 



 

ตารางท่ี 7  :  สรุปสถิติเรื่องร้อง
เป็นรายอําเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอ

อ.เมืองสระแก้ว
อ.อรัญประเทศ
อ.วังน้ําเย็น
อ.วัฒนานคร

อ.เขาฉกรรจ์
อ.คลองหาด
อ.วังสมบูรณ์
อ.โคกสูง 
อ.ตาพระยา

รวม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๑๒

สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ
 

อําเภอ 
ประเภทมลพิษ 

อ่ืนๆ รวม
น้ํา กาก อากาศ เสียง 

เมืองสระแก้ว 4 0 3 0 0 7
อรัญประเทศ 2 0 1 0 0 3
วังน้ําเย็น 0 0 1 0 0 1
วัฒนานคร 1 1 1 0 0 3
เขาฉกรรจ ์ 2 0 0 0 0 2

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

0 0 0 1 0 1
ตาพระยา 0 0 0 0 0 0

 9 1 6 1 0 17

 

๑๒ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๑๒ 
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ประจําปีงบประมาณ 2557 จําแนก

รวม 

7 
3 
1 
3 
2 
0 
0 

1 
0 
17 



 

ตารางที่ 8  :  สรุปการส่งรายงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว

เดือน โรงงานฯ อาคาร
ชุด 

โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา

ต.ค.-56 20 0 1 0 1
พ.ย.-56 19 0 1 1 0
ธ.ค.-56 19 0 1 2 1
ม.ค.-57 16 0 1 3 1
ก.พ.-57 19 0 1 1 1
มี.ค.-57 13 0 1 1 0
เม.ย.-57 14 0 1 1 1
พ.ค.-57 11 0 1 2 1
มิ.ย.-57 15 0 1 1 1
ก.ค.-57 11 0 0 1 1
รวม
ทั้งสิ้น 

157 0 9 13 8

 
หมายเหตุ 

- แหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา 80 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จํานวน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว จํานวน 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

๑๓ 
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กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ 2557 

อาคาร 
ที่

จัดสรร 
เลี้ยง
สุกร 

สถานี
บริการ
น้ํามันสถานศึกษา 

อาคารที่
ทําการ 

ห้าง ตลาด ร้านอาหาร 

1 0 1 1 1 0 4 

0 1 2 1 1 0 7 

1 1 2 1 1 0 7 

1 0 3 1 1 0 5 

1 0 3 1 1 0 10 

0 1 3 1 1 0 6 

1 1 3 1 1 0 6 

1 1 3 1 1 0 6 

1 0 1 1 1 0 9 

1 0 1 1 1 0 8 

8 5 22 10 10 0 68 

ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จํานวน 460 แห่ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว จํานวน 67 แห่ง 

 

๑๓ 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ของ

สถานี
บริการ
น้ํามัน 

เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา
จืด 

รวม
แหล่งกําเนิด
ที่ส่งรายงาน 

อปท.ที่ส่ง
รายงาน 
(แห่ง) 

8 1 38 17 

10 1 44 19 

13 1 49 18 

7 1 39 18 

10 1 48 18 

7 0 34 10 

8 1 38 17 

8 1 36 15 

6 1 37 16 

5 1 30 14 

82 9 393 162 
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และส่ิงแวดล้อมจ
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รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา
ท่ี 12 กันยายน ๒๕๕7 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายท้ังหมด 

นโยบายท่ี 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

3.7 การแก้ไขปัญหาการไร้ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวนโดย
การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ใน
ครอบครองของผู้ท่ีมิใช้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แก้ไขปัญหาเขต
ท่ีดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนท่ีป่าท่ีไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิ

นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐ
นโยบายท่ี 7 การส่งเสริมบทบา
นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย

พัฒนา และนวัตกรรม 
นโยบายท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ในปัจจุบัน

และความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุ ถูกทําลายหรือ
นําไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ท้ังปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะ
ประเภทต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้

9.1 ในระยะเฉพาะหน้า
สัตว์ป่า โดยให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดิ
กระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีปา่ต้นน้ําและพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพ้ืนท่ีแนวกันชนและท่ีราบเชิงเขา
ให้เป็นพ้ืนท่ียุทธศาสตร์การปลูกป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จาก
ทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการ
ปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น

  นโยบายรัฐบาล

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจ

๑๕

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 

พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ซึ่งประกอบด้วยนโยบายท้ังหมด 11 ด้าน ดังนี ้
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

การแก้ไขปัญหาการไร้ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวนโดย
รกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ใน

ครอบครองของผู้ท่ีมิใช้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แก้ไขปัญหาเขต
ท่ีดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนท่ีป่าท่ีไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย

การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

ในปัจจุบันมีการบุกรกุท่ีดินของรัฐและตัดไม้ทําลายป่ามากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ
วามหลากหลายทางชีวภาพท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุ ถูกทําลายหรือ

นําไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ท้ังปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะ
ยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้าง

สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี ้
ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และ

สัตว์ป่า โดยให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดนิของรัฐ จัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัด
กระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

และพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพ้ืนท่ีแนวกันชนและท่ีราบเชิงเขา
ให้เป็นพ้ืนท่ียุทธศาสตร์การปลูกป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ
ทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการ
ปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล 

 

๑๕ 
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันศุกร์

การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
การแก้ไขปัญหาการไร้ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวนโดย

รกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ใน
ครอบครองของผู้ท่ีมิใช้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แก้ไขปัญหาเขต

ดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย

การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

กท่ีดินของรัฐและตัดไม้ทําลายป่ามากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ
วามหลากหลายทางชีวภาพท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุ ถูกทําลายหรือ

นําไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ท้ังปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะ
ยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้าง

เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และ
นของรัฐ จัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัด

กระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

และพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพ้ืนท่ีแนวกันชนและท่ีราบเชิงเขา
ให้เป็นพ้ืนท่ียุทธศาสตร์การปลูกป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริม

ป่าธรรมชาติ รวมท้ังผลักดันแนว
ทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการ
ปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 



 

9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยา
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ท่ี
ดีของประชาชน ความม่ันคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย
มูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมท้ังให้การคุ้

9.3 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริท่ีให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ เช่
พ้ืนท่ีใดท่ีสงวนหรือกันไว้เป็นพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพ้ืนท่ีใดสมควรให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจําเป็น
สังคมวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าดําเนิ
อันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนท่ีต่อเนื่อง
พอเพียงโดยท่ีดินยังเป็นของรัฐ จะจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผู้ถือครองท่ีดินในท่ี
ของรัฐ ปรับปรุงกลไกลการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพ่ือ
ด้านท่ีดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกลภาษีเพ่ือกระจายการถือครองท่ีดิน เร่งรัดการจัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้
ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการท่ีดิ
ของธนาคารท่ีดินเพ่ือให้เป็นกลไกในการทรัพยากรท่ีดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศมีกระบวนการบูรณาการแผน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดทําแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซับซ้อน มี
ความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดย
จัดตั้งหรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ําพร้อมท้ังมีการนําเทคโนโลยีท่ีมี
ของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษ
และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นลําดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งกําจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีวิกฤติซ่ึงจะใช้ท่ีดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะว
มาตรการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ท้ิงในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างข้ึนอย่างถูกต้องมาตรฐาน
และให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุม
พัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอ
เสี่ยงและอันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และ
ใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

นโยบายท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายท่ี 11 การปรับปรุงกฎหมายและการควบคุมกระบวนการยุติธรรม
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และส่ิงแวดล้อมจ
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ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ท่ี
ดีของประชาชน ความม่ันคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมท้ังให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริท่ีให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ เช่น กําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 
พ้ืนท่ีใดท่ีสงวนหรือกันไว้เป็นพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพ้ืนท่ีใดสมควรให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจําเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทาง
สังคมวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าดําเนินการ ท้ังจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืน
อันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนท่ีต่อเนื่องเพ่ือให้คนเหล่านั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยท่ีดินยังเป็นของรัฐ จะจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผู้ถือครองท่ีดินในท่ี
ของรัฐ ปรับปรุงกลไกลการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย

และปรับปรุงกลไกลภาษีเพ่ือกระจายการถือครองท่ีดิน เร่งรัดการจัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้
ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการท่ีดินของชุมชน กําหนดรูปแบบท่ีเหมา
ของธนาคารท่ีดินเพ่ือให้เป็นกลไกในการทรัพยากรท่ีดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศมีกระบวนการบูรณาการแผน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดทําแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซับซ้อน มี
ความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดย

หรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ําพร้อมท้ังมีการนําเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบ
ของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย  

เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต
และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ

มให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งกําจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีวิกฤติซ่ึงจะใช้ท่ีดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะว
มาตรการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ท้ิงในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างข้ึนอย่างถูกต้องมาตรฐาน
และให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ จะ
พัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบท้ิง รวมท้ังจัดการสาร
เสี่ยงและอันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และ

และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

าบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
การปรับปรุงกฎหมายและการควบคุมกระบวนการยุติธรรม
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กรชีวภาพ และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ท่ี

สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสร้าง

ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแก้ไขปัญหาการบุกรุก
น กําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

พ้ืนท่ีใดท่ีสงวนหรือกันไว้เป็นพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพ้ืนท่ีใดสมควรให้
โดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทาง

นการ ท้ังจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืน
เพ่ือให้คนเหล่านั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยท่ีดินยังเป็นของรัฐ จะจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผู้ถือครองท่ีดินในท่ีดิน
ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย

และปรับปรุงกลไกลภาษีเพ่ือกระจายการถือครองท่ีดิน เร่งรัดการจัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้
นของชุมชน กําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสม

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศมีกระบวนการบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดทําแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซับซ้อน มี
ความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดย

ประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบ

ท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต
และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ

มให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งกําจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีวิกฤติซ่ึงจะใช้ท่ีดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ
มาตรการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ท้ิงในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างข้ึนอย่างถูกต้องมาตรฐาน

เล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ จะ
รวมท้ังจัดการสารเคมีโดยลดความ

เสี่ยงและอันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และ

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

การปรับปรุงกฎหมายและการควบคุมกระบวนการยุติธรรม 



 

 
 

 
วิสัยทัศน ์
คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

สู่การเป็นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหน้าท่ีดําเนินการบริหารจัดการทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายของประเทศให้อยู่คู่กับสังคมไทย โดยการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู และ
จัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมท้ังประชาชนได้มีการดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

๑. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ท่ีดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่าท่ี
ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
๓. บริหารจัดการเพ่ือ

ยั่งยืน 
๔. การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําในระดับประเทศท้ังน้ําผิวดินและน้ํา

ใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย
๖. การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ
๗. พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพ 
๘. สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 

วิสัยทัศน ์
ศูนย์กลางโลจิสติกส์  และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอินโดจีน  ถ่ินพืชพลังงาน  อาหาร

ปลอดภัย 
ยุทธศาสตร ์
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดําเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโ
2. ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนรองรับการเป็น

แหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด
3. ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเพ่ือเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม

  ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดสระแก้ว

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจ

๑๗

คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหน้าท่ีดําเนินการบริหารจัดการทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายของประเทศให้อยู่คู่กับสังคมไทย โดยการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู และ
จัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมท้ังประชาชนได้มีการดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ท่ีดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่าท่ี
ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
บริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและ

การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําในระดับประเทศท้ังน้ําผิวดินและน้ํา

พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย
การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ
พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ศูนย์กลางโลจิสติกส์  และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอินโดจีน  ถ่ินพืชพลังงาน  อาหาร

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดําเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน

ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนรองรับการเป็น
แหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด 

ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเพ่ือเสริมสร้าง
อต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดสระแก้ว 

 

๑๗ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
้อมจังหวัดสระแก้ว 
๑๗ 
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คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหน้าท่ีดําเนินการบริหารจัดการทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายของประเทศให้อยู่คู่กับสังคมไทย โดยการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู และ
จัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมท้ังประชาชนได้มีการดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ท่ีดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่าท่ี

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
ให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและ

การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําในระดับประเทศท้ังน้ําผิวดินและน้ํา

พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย 
การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ 
พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

ศูนย์กลางโลจิสติกส์  และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอินโดจีน  ถ่ินพืชพลังงาน  อาหาร

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดําเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่าง
ลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนรองรับการเป็น

ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเพ่ือเสริมสร้าง
อต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม 



 

4. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบ
อาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

5. เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน ให้
เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

 
 
 

 

ตารางท่ี 9 : การบริหารจัดการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ

งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 
(1 ต.ค.56 – 30 ก.ย.57) 

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

2. งบเบิกแทน 
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมป่าไม้ 
- สํานักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล * 

(1 ก.พ.57 – 30 ก.6.57) 
 

รวม 
 
* หมายเหตุ เงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลมีเป้าหมายดําเนินงานถึง 
 
 
 
 
 

  การบริหารจัดการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจ

๑๘

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบ
อาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีด ี

เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน ให้เกิดความปล
เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 

การบริหารจัดการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 

 ได้รับ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ทรวงฯ 
พนักงานราชการ) 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3,187,385.00 
653,880.00 
940,005.00 

1,336,500.00 
257,000.00 
645,284.00 
213,860.00 
50,000.00 
15,000.00 
15,000.00 

 
351,424.00 

3,120,571.72 
645,480.00 
939,999.82 

1,285.091.90 
250,000.00 
455,707.54 
213,851.74 
49,999.49 
15,000.00 
15,000.00 

 
161,856.31 

189

189

3,832,669.00 3,576,279.26 256

หมายเหตุ เงินกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลมีเป้าหมายดําเนินงานถึง 31 มกราคม 2558 

การบริหารจัดการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

 

๑๘ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
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เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบ

กิดความปลอดภัยและม่ันคง 

คงเหลือ 
(บาท) 

คงเหลือคิด 
เป็นร้อยละ 

66,813.28 
8,400.00 

5.18 
51,408.10 
7,000.00 

189,576.46 
8.26 
0.51 
0.00 
0.00 

 
189,567.69 

2.10 
1.28 

0.0005 
3.85 
2.72 

29.38 
0.003 
0.001 
0.00 
0.00 

 
53.94 

256,389.74 6.69 

 

๒๕๕7 



 

 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจ
๑๙

 

๑๙ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
้อมจังหวัดสระแก้ว 
๑๙ 
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ผลการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณ  
 

ในปีงบประมาณ  255
มีผลการดําเนินงาน  จําแนกตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ๑: อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ท่ีดิน ป่าไม้ และ
สัตว์ป่า ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ ๓ : บริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็น
ธรรมและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ ๔ : การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําในระดับประเทศท้ังน้ํา
ผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ๖ : การพัฒนาเครื่องมือแ
จัดการมลพิษ 

ยุทธศาสตร์ ๗ : พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ ๘ : สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจ

๒๐

ส่วนที่ 3 
ผลการปฏิบัติงาน  ประจําปีงบประมาณ  2557 

2557  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว       
มีผลการดําเนินงาน  จําแนกตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ดังนี้

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ท่ีดิน ป่าไม้ และ
ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็น

การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําในระดับประเทศท้ังน้ํา
ผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
วดล้อม 

 

๒๐ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
้อมจังหวัดสระแก้ว 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว             
มีผลการดําเนินงาน  จําแนกตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ดังนี ้

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ท่ีดิน ป่าไม้ และ
ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็น

การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้มีการจัดการน้ําในระดับประเทศท้ังน้ํา

ละกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ



 

การดําเนินการภายใต้ คณะอนุกรรมการป้อง

วัตถุประสงค์  
1. อํานวยการและบูรณาการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว
2. เร่งรัด ประสาน กํากับดูแล

การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และเสนอข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าแห่งชาติ 
4. แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
5. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าแห่งชาติ 

มอบหมาย 

เป้าหมาย 
ท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างเดือน มิถุนายน

งบประมาณ  
งบประมาณค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงาน

ตัดไม้ทําลายป่าระดับจังหวัด (คปป
เงินท้ังสิ้น 49,8๐๐ บาท (สี่หม่ืนเก้าพันแปดร้อยบาท

ผลการดําเนินงานและภาพกิจกรรม
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธ

0207.5/ ว 1271 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 
กับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ทุกหน่วยงาน ยึดถือและปฏิบัติตามคําสั่งคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ประชุมทุกเดือน เพ่ือเร่งรัดการดําเนินงานตามคําสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อย ดังกล่าว และรายงานผล
การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัด ให้สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ทราบ ทุก 

 
 

    ยุทธศาสตร์ ๑: อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริ
ประเภท ที่ดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่า
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจ

๒๑

การดําเนินการภายใต้ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 255๗ 

อํานวยการและบูรณาการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว
เร่งรัด ประสาน กํากับดูแล และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน

การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว 
รายงานผลการปฏิบัติงาน และเสนอข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าแห่งชาติ (คปป.) 
านเพ่ือปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าแห่งชาติ 

ท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว 

มิถุนายน – กันยายน 255๗   

ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
คปป.จ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

สี่หม่ืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

และภาพกิจกรรม 
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 

มิถุนายน 2557 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ ท่ีเก่ียวข้องกับ
กับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ทุกหน่วยงาน ยึดถือและปฏิบัติตามคําสั่งคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  ท่ี 64/2557 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2557
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด จัด
ประชุมทุกเดือน เพ่ือเร่งรัดการดําเนินงานตามคําสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อย ดังกล่าว และรายงานผล

รป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัด ให้สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ทราบ ทุก 15 วัน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุก
ประเภท ที่ดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่า ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒๑ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
้อมจังหวัดสระแก้ว 
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กันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า 

อํานวยการและบูรณาการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว  
และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน

รายงานผลการปฏิบัติงาน และเสนอข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการป้องกันและ

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าแห่งชาติ (คปป.) 

ภายใต้คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จํานวน

รรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ ท่ีเก่ียวข้องกับ

กับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ทุกหน่วยงาน ยึดถือและปฏิบัติตามคําสั่งคณะ
2557 ท้ังนี้  ให้สํานักงาน

ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด จัด
ประชุมทุกเดือน เพ่ือเร่งรัดการดําเนินงานตามคําสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อย ดังกล่าว และรายงานผล

รป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัด ให้สํานักนโยบายและ
วัน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป 

หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุก 
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ



 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว ได้ดําเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด 3 

1. การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว 
ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 25 มิถุนายน 
โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในท่ีประชุม  โดยในท่ีประชุมกล่าวถึง 
คําสั่ง/หนังสือสั่งการ ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าท่ีควรทราบ ร่างแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว และมีมติแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ิมเติม ใน
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว

 

2. การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว 
ครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี 7 สิงหาคม 
โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในท่ีประชุม  โดยในท่ีประชุมกล่าวถึง 
คําสั่งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว ท่ี 
5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจ

๒๒

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ 
นุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว ได้ดําเนินการจัดประชุม

3 ครั้ง ดังนี้  

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว 
มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 

โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในท่ีประชุม  โดยในท่ีประชุมกล่าวถึง 
หนังสือสั่งการ ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าท่ีควรทราบ ร่างแผนปฏิบัติ

าบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว และมีมติแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ิมเติม ใน
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว 
สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 

โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในท่ีประชุม  โดยในท่ีประชุมกล่าวถึง 
คําสั่งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว ท่ี 1560

และร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว

 

 

๒๒ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
้อมจังหวัดสระแก้ว 
๒๒ 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ 
นุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว ได้ดําเนินการจัดประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว 
แก้ว อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 

โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในท่ีประชุม  โดยในท่ีประชุมกล่าวถึง 
หนังสือสั่งการ ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าท่ีควรทราบ ร่างแผนปฏิบัติ

าบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว และมีมติแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ิมเติม ใน

 

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว 
ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 

โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในท่ีประชุม  โดยในท่ีประชุมกล่าวถึง 
1560/2557 ลงวันท่ี 

และร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว 

 



 

3. การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว 
ครั้งท่ี 3/2557 วันท่ี 15 กันยายน 
โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในท่ีประชุม  โดยในท่ีประชุมกล่าวถึง      
การได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรตามปริมาณง
พ้ืนท่ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจ

๒๓

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว 
กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 

โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในท่ีประชุม  โดยในท่ีประชุมกล่าวถึง      
การได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรตามปริมาณงานและความรุนแรงของปัญหาใน

 

 

๒๓ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
้อมจังหวัดสระแก้ว 
๒๓ 
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การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดสระแก้ว 
ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 

โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในท่ีประชุม  โดยในท่ีประชุมกล่าวถึง      
การได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า จากสํานักงาน

านและความรุนแรงของปัญหาใน

 



 

กิจกรรมการจัดทําแผนบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประจําปีงบประมาณ พ

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือขับเคลื่อนแผน
๒. เพ่ือให้ชุมชนบ้านวังศิลามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตลอดไป 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้อง

เป้าหมาย 
ชุมชนบ้านวังศิลา หมู่ท่ี 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 

งบประมาณ  
งบประมาณจากโครงการสนับสนุนดําเนินการภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจําปีงบประมาณ  พ
(สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  

ผลการดําเนินงาน 
จัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประจําปี พ
กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – 
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น 

ภาพกิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ ๓ : บริหารจดัการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจ

๒๔

กิจกรรมการจัดทําแผนบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เพ่ือขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านวังศิลา
เพ่ือให้ชุมชนบ้านวังศิลามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้อง

บ้านวังศิลา หมู่ท่ี ๑๔ ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 

โครงการสนับสนุนดําเนินการภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 รวมเป็นเงิน

ประชุมเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ปีงบประมาณ 
ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

 ๑๖.๓๐ น.ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านวังศิลา หมู่ท่ี 
มีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น ๕๐ คน ได้แผนบูรณาการฯ จํานวน ๑ 

บริหารจดัการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

 

๒๔ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
้อมจังหวัดสระแก้ว 
๒๔ 

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ําปี
 2
55
7 

 
 
 
 

กิจกรรมการจัดทําแผนบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
2557 

ชุมชนบ้านวังศิลา 
เพ่ือให้ชุมชนบ้านวังศิลามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้อง 

เย็น จังหวัดสระแก้ว 

โครงการสนับสนุนดําเนินการภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ของกระทรวง
เงินท้ังสิ้น 25,000 บาท 

ประชุมเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ในวันจันทร์ท่ี ๒๒ 

บ้านวังศิลา หมู่ท่ี ๑๔ ตําบลวังน้ําเย็น 
๑ แผน 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจ

๒๕

 

 

 

๒๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
้อมจังหวัดสระแก้ว 
๒๕ 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์  
1 .  เ พ่ื อ เ สริ มสร้ า งกระบวนการ เ รี ยนรู้ ร่ ว ม กันของภา คีร่ วม พัฒนา ในการจั ดกา ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง
2. เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพและกา

ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน ท่ีนําไปสู่การสร้างความพอเพียงในการพ่ึงตนเองได้ รวมท้ังการสร้างเศรษฐกิจชุมชน
และการสร้างสังคมท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

3. เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกัน
สิ่งแวดล้อม  ท่ีอาจเป็นเหตุในการคุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชน

4. เพ่ือพัฒนากลไกการบริหารจัดการท่ีดี ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม บนพ้ืนฐานของการ
ตรวจสอบ ได้ของประชาชน รวมท้ังส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

เป้าหมาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 

งบประมาณ   
งบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดําเนินงานและภาพกิจกรรม
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ

เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ
ในวันอังคารท่ี 

ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจ

๒๖

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัด 

เ พ่ื อ เ สริ มสร้ า งกระบวนการ เ รี ยนรู้ ร่ ว ม กันของภา คีร่ วม พัฒนา ในการจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง

เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพและกา
ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน ท่ีนําไปสู่การสร้างความพอเพียงในการพ่ึงตนเองได้ รวมท้ังการสร้างเศรษฐกิจชุมชน
และการสร้างสังคมท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกัน
คุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เพ่ือพัฒนากลไกการบริหารจัดการท่ีดี ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม บนพ้ืนฐานของการ
ได้ของประชาชน รวมท้ังส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว 

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเงินท้ังสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน

งานและภาพกิจกรรม  
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.
ในวันอังคารท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.  

ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
 

 

๒๖ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
้อมจังหวัดสระแก้ว 
๒๖ 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เ พ่ื อ เ สริ มสร้ า งกระบวนการ เ รี ยนรู้ ร่ ว ม กันของภา คีร่ วม พัฒนา ในการจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน ท่ีนําไปสู่การสร้างความพอเพียงในการพ่ึงตนเองได้ รวมท้ังการสร้างเศรษฐกิจชุมชน

เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกัน/ขจัดมลพิษ

เพ่ือพัฒนากลไกการบริหารจัดการท่ีดี ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม บนพ้ืนฐานของการ
ได้ของประชาชน รวมท้ังส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

.ศ.2559 
 

บริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

 



 

การประชุมเพ่ือพิจารณาแผนงาน
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในวันศุกร์ท่ี 
ณ ห้องประชุม

 

แผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจ

๒๗

ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนงาน/โครงการ เพ่ือบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ

ในวันศุกร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น.  
ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต อาคารจตุรายะ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 

 

แผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559
 

     

 

๒๗ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
้อมจังหวัดสระแก้ว 
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โครงการ เพ่ือบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ 
ศ.2559  

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

 

 

2559 

 



 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกํากับดูแลประกอบกิจการน้ําบาดาล 
ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือเสรมิสร้างศักยภาพด้านการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล
๒. เพ่ือรวบรวม ตรวจสอบและติดตามข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลการประกอบ

กิจการน้ําบาดาลให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ซับซ้อน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพ่ือติดตามหนี้ค้างชําระค่าใช้น้ําบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ําบ
๔. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ําบาดาลให้แก่

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

เป้าหมาย 
กิจกรรมท่ี ๑ การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมีการจัดเก็บรายได้และท่ีขอต่ออายุใบอนุญาตเป้าหมาย 

๔๐ บ่อ/ปี  
กิจกรรมท่ี ๒ การตรวจสอ

ใหม่ เป้าหมาย ๑๐ บ่อ/ป ี
กิจกรรมท่ี ๓ การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมีความเสี่ยงในด้านการประกอบกิจการน้ําบาดาล 

เป้าหมาย ๑๐ บ่อ/ป ี
กิจกรรมท่ี ๔ การติดตามหนี้ค้างชําระ เป้าหมาย 
กิจกรรมท่ี ๕ การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ี

บ่อ/ป ี
กิจกรรมท่ี ๖ การเสริมสร้างและพัฒนาน้ําบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป้าหมาย 

จํานวน ๑๒ ครั้ง/ปี เดือนๆละ ๑ ครั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์นอกสถานท่ีซ่ึงเก่ียวข้องกับการให้ความรู้ด้านการ
ประกอบกิจการน้ําบาดาล 

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตฯ โดยดําเนินการประชุมเดือนละ 
ครั้ง จํานวน ๑๒ เดือน  

ยุทธศาสตร์ ๔ : การบริ
การจัดการน้ําในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจ

๒๘

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกํากับดูแลประกอบกิจการน้ําบาดาล 
ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ

ศักยภาพด้านการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล
เพ่ือรวบรวม ตรวจสอบและติดตามข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลการประกอบ

กิจการน้ําบาดาลให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ซับซ้อน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือติดตามหนี้ค้างชําระค่าใช้น้ําบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล 
เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ําบาดาลให้แก่

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดสระแก้ว 

การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมีการจัดเก็บรายได้และท่ีขอต่ออายุใบอนุญาตเป้าหมาย 

การตรวจสอบบ่อบาดาลเพ่ือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลราย

การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมีความเสี่ยงในด้านการประกอบกิจการน้ําบาดาล 

การติดตามหนี้ค้างชําระ เป้าหมาย ๑๐ ราย 
การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ และตรวจสอบการอุดกลบ เป้าหมาย 

การเสริมสร้างและพัฒนาน้ําบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป้าหมาย 
ครั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์นอกสถานท่ีซ่ึงเก่ียวข้องกับการให้ความรู้ด้านการ

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตฯ โดยดําเนินการประชุมเดือนละ 

การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ให้ม ี
การจัดการน้ําในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมี

 

๒๘ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
้อมจังหวัดสระแก้ว 
๒๘ 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกํากับดูแลประกอบกิจการน้ําบาดาล  
ศ.๒๕๕๗ 

ศักยภาพด้านการกํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล 
เพ่ือรวบรวม ตรวจสอบและติดตามข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลการประกอบ

เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ําบาดาลให้แก่

การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมีการจัดเก็บรายได้และท่ีขอต่ออายุใบอนุญาตเป้าหมาย 

บบ่อบาดาลเพ่ือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลราย

การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมีความเสี่ยงในด้านการประกอบกิจการน้ําบาดาล 

ขาดการติดต่อ และตรวจสอบการอุดกลบ เป้าหมาย ๑๐ 

การเสริมสร้างและพัฒนาน้ําบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป้าหมาย 
ครั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์นอกสถานท่ีซ่ึงเก่ียวข้องกับการให้ความรู้ด้านการ

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตฯ โดยดําเนินการประชุมเดือนละ ๑ 



 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 

งบประมาณ  
งบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านกํากับ ดูแลประกอบกิจการน้ําบาดาล                 

ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รวมเป็นเงิน

ผลการดําเนินงานและภาพกิจกรรม
รายละเอียดแยกเป็นกิจกรรม ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้
กิจกรรมท่ี ๑ การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมีการจัดเก็บรายได้และท่ีขอต่ออายุใบอนุญาต

เป้าหมาย ๔๐ บ่อ/ปี ดําเนินการแล้ว จํานวน 
สระแก้ว คงเหลือตามเป้าหมายอีก 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๒๙

กุมภาพันธ์ 25๕๗ – มกราคม 25๕๘ 

งบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านกํากับ ดูแลประกอบกิจการน้ําบาดาล                 
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.2520 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 

เป็นเงินท้ังสิ้น ๓๕๑,๔๒๔ บาท (สามแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน

และภาพกิจกรรม 
รายละเอียดแยกเป็นกิจกรรม ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี ้

การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมีการจัดเก็บรายได้และท่ีขอต่ออายุใบอนุญาต
ดําเนินการแล้ว จํานวน ๒๓ บ่อ ประกอบด้วยผู้ประกิจการน้ําบาดาลในเขตจังหวัด

สระแก้ว คงเหลือตามเป้าหมายอีก ๑๗ บ่อ (ก.ย.๕๗) (สิ้นสุดการดําเนินงาน ม.ค.๕๘)
 

 

 

 

๒๙ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๒๙ 

รา
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ะจ
ําปี
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งบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านกํากับ ดูแลประกอบกิจการน้ําบาดาล                 
จากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 

สามแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)  

การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมีการจัดเก็บรายได้และท่ีขอต่ออายุใบอนุญาต
บ่อ ประกอบด้วยผู้ประกิจการน้ําบาดาลในเขตจังหวัด

) 

 

 



 

 กิจกรรมท่ี ๒ การตรวจสอบบ่อบาดาลเพ่ือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
รายใหม่ เป้าหมาย ๑๐ บ่อ/ป ีได้มีผู้ยื่นคําขอใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล จํานวน 
ท้ังสิ้น ๒๐ บ่อแล้ว (ก.ย.๕๗) 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๓๐

การตรวจสอบบ่อบาดาลเพ่ือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
ได้มีผู้ยื่นคําขอใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล จํานวน 

 
 

 

 

๓๐ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๓๐ 
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การตรวจสอบบ่อบาดาลเพ่ือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
ได้มีผู้ยื่นคําขอใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล จํานวน 

 

 

 



 

  
กิจกรรมท่ี ๓ การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมีความเสี่ย

เป้าหมาย ๑๐ บ่อ/ปี ได้ดําเนินการตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีมีความเสี่ยงแล้ว จํานวน 
บ่อท่ีอาจมีการใช้น้ําบาดาลเยอะกว่าปกติ แต่รายงานน้อย เช่น โรงน้ําแข็ง หรือบ่อท่ีไม่ได้ขออนุญาตใช้น้ํา
บาดาลและองค์ประกอบของเครื่องวัดปริม

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๓๑

 

การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมีความเสี่ยงในด้านการประกอบกิจการน้ําบาดาล 
ปี ได้ดําเนินการตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีมีความเสี่ยงแล้ว จํานวน 

อาจมีการใช้น้ําบาดาลเยอะกว่าปกติ แต่รายงานน้อย เช่น โรงน้ําแข็ง หรือบ่อท่ีไม่ได้ขออนุญาตใช้น้ํา
องค์ประกอบของเครื่องวัดปริมาณน้ําผิดปกติ เช่น ท่อแยก ๓ ทาง 

 

 

 

๓๑ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๓๑ 
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งในด้านการประกอบกิจการน้ําบาดาล 
ปี ได้ดําเนินการตรวจสอบบ่อน้ําบาดาลท่ีมีความเสี่ยงแล้ว จํานวน ๕ บ่อ ประกอบด้วย 

อาจมีการใช้น้ําบาดาลเยอะกว่าปกติ แต่รายงานน้อย เช่น โรงน้ําแข็ง หรือบ่อท่ีไม่ได้ขออนุญาตใช้น้ํา

 



 

 

กิจกรรมท่ี ๔ การติดตามหนี้ค้างชําระ เป้าหมาย 
ดําเนินการจ่ายค่าน้ําบาดาลตรงตามเวลาท่ีกําหนด และไม่ได้เสียเพ่ิมหากกรณีท่ีมีการจ่ายเกินกําหนดเวลา ได้
ดําเนินการแล้ว จํานวน ๒ ราย (ก

 
กิจกรรมท่ี ๕ การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ และตรวจสอบการอุดกลบ เป้าหมาย 

๑๐ บ่อ/ป ีได้ดําเนินการแล้ว จํานวน 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๓๒

การติดตามหนี้ค้างชําระ เป้าหมาย ๑๐ บ่อ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการท่ีไม่ได้
ดําเนินการจ่ายค่าน้ําบาดาลตรงตามเวลาท่ีกําหนด และไม่ได้เสียเพ่ิมหากกรณีท่ีมีการจ่ายเกินกําหนดเวลา ได้

ก.ย.๕๗) 

การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ และตรวจสอบการอุดกลบ เป้าหมาย 
ได้ดําเนินการแล้ว จํานวน ๓ บ่อ (ก.ย.๕๗) 

  

 

๓๒ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๓๒ 
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ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการท่ีไม่ได้
ดําเนินการจ่ายค่าน้ําบาดาลตรงตามเวลาท่ีกําหนด และไม่ได้เสียเพ่ิมหากกรณีท่ีมีการจ่ายเกินกําหนดเวลา ได้

การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ และตรวจสอบการอุดกลบ เป้าหมาย 

 



 

กิจกรรมท่ี ๖ การเสริมสร้างและพัฒนาน้ําบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป้าหมาย 
จํานวน ๑๒ ครั้ง/ปี เดือนๆละ ๑ 

 

ครั้งท่ี วัน เดือน ปี สถานท่ี

๑ 13 ก.พ.57 โรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก
ต.ทัพเสด็จ
อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว

๒ 14 มี.ค.57 โรงเรียนวัด
พวงนิมิตร
ต.เขาสามสิบ
อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว

๓ 25 เม.ย.57 วัดบ้านตุ่น 
หมู่ท่ี 7 
ต.บ้านด่าน
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๓๓

การเสริมสร้างและพัฒนาน้ําบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป้าหมาย 
๑ ครั้งดําเนินการแล้ว ดังนี ้

สถานท่ี 
รายละเอียดการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ 
กลุ่มเป้าหมาย

บ้าน
โคกเพร็ก 
ทัพเสด็จ 
ตาพระยา 
สระแก้ว 

1.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประเภทของน้ําบาดาล 
2.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
พรบ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
3.อธิบายการข้ันตอนในการขอ
อนุญาต เจาะ ใช้ และต่ออายุ
ใบอนุญาตในแบบต่างๆ ให้ผู้ท่ีจะ
ประกอบกิจการน้ํ าบาดาลให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง 

ประชาชน
หน่วยงานในระดับ
พ้ืนท่ี 

วัด
พวงนิมิตร 

สามสิบ 
เขาฉกรรจ ์
สระแก้ว 

1.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประเภทของน้ําบาดาล 
2.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
พรบ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
3.อธิบายการข้ันตอนในการขอ
อนุญาต เจาะ ใช้ และต่ออายุ
ใบอนุญาตในแบบต่างๆ ให้ผู้ท่ีจะ
ประกอบกิจการน้ําบาดาลให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง 

ประชาชน
หน่วยงานในระดับ
พ้ืนท่ี 

วัดบ้านตุ่น 
 

บ้านด่าน 
อรัญประเทศ 
สระแก้ว 

1.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประเภทของน้ําบาดาล 
2.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
พรบ.น้ําบาดาลพ.ศ.๒๕๒๐ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
3.อธิบายการข้ันตอนในการขอ
อนุญาต เจาะ ใช้ และต่ออายุ
ใบอนุญาตในแบบต่างๆ ให้ผู้ท่ีจะ
ประกอบกิจการน้ําบาดาลให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง 

ประชาชน
หน่วยงานในระดับ
พ้ืนท่ี 

 

๓๓ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๓๓ 
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การเสริมสร้างและพัฒนาน้ําบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 
(ราย) 

ประชาชน และ
หน่วยงานในระดับ

134 

ประชาชน และ
หน่วยงานในระดับ

115 

ประชาชน และ
หน่วยงานในระดับ

204 



 

ครั้งท่ี วัน เดือน ปี สถานท่ี

๔ 16 พ.ค.57 วัดรีนิมิต
ต.บ้านแก้ง
อ.เมือง
สระแก้ว 
จ.สระแก้ว

๕ ๑๓ มิ.ย. ๕๗ โรงเรียน        
บ้านใหม่        
ไทยพัฒนา 
หมู่ท่ี ๖  
ต.หนอง
ตะเคียนบอน
อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว
 

๖ ๑๑ ก.ค. ๕๗ โรงเรียน           
ละลมติม
หมู่ท่ี ๔ 
ต.โคกสูง 
อ.โคกสูง 
จ.สระแก้ว

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๓๔

สถานท่ี 
รายละเอียดการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ 
กลุ่มเป้าหมาย

 
บ้านแก้ง 

 
สระแก้ว 

1.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประเภทของน้ําบาดาล 
2.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
พรบ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
3.อธิบายการข้ันตอนในการขอ
อนุญาต เจาะ ใช้ และต่ออายุ
ใบอนุญาตในแบบต่างๆ ให้ผู้ท่ีจะ
ประกอบกิจการน้ําบาดาลให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง 

ประชาชน
หน่วยงานในระดับ
พ้ืนท่ี 

        
        

ไทยพัฒนา  
 

ตะเคียนบอน 
วัฒนานคร 
สระแก้ว 

1.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประเภทของน้ําบาดาล 
2.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
พรบ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
3.อธิบายการข้ันตอนในการขอ
อนุญาต เจาะ ใช้ และต่ออายุ
ใบอนุญาตในแบบต่างๆ ให้ผู้ท่ีจะ
ประกอบกิจการน้ําบาดาลให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง 

ประชาชน
หน่วยงานในระดับ
พ้ืนท่ี 

           
ละลมติม 

 
 
 

สระแก้ว 

1.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประเภทของน้ําบาดาล 
2.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
พรบ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
3.อธิบายการข้ันตอนในการขอ
อนุญาต เจาะ ใช้ และต่ออายุ
ใบอนุญาตในแบบต่างๆ ให้ผู้ท่ีจะ
ประกอบกิจการน้ําบาดาลให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง 

ประชาชน
หน่วยงานในระดับ
พ้ืนท่ี 

 

๓๔ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๓๔ 
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าน
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กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 
(ราย) 

ประชาชน และ
หน่วยงานในระดับ

93 

ประชาชน และ
หน่วยงานในระดับ

๑๗๔ 

ประชาชน และ
หน่วยงานในระดับ

๑๘๔ 



 

ครั้งท่ี วัน เดือน ปี สถานท่ี

๗ ๒๒ ส.ค. ๕๗ โรงเรียน 
คลองยายอินทร์
หมู่ท่ี ๓ 
ต.วังทอง
อ.วังสมบูรณ์
จ.สระแก้ว

๘ ๑๒ ก.ย. ๕๗ วัดไทยเจริญ
ธรรม 
ต.คลองหาด
อ.คลองหาด
จ.สระแก้ว

ณ โรงเรียนบ้านโคกเ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๓๕

สถานท่ี 
รายละเอียดการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ 
กลุ่มเป้าหมาย

 
คลองยายอินทร ์

 
วังทอง 
วังสมบูรณ์ 
สระแก้ว 

1.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประเภทของน้ําบาดาล 
2.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
พรบ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
3.อธิบายการข้ันตอนในการขอ
อนุญาต เจาะ ใช้ และต่ออายุ
ใบอนุญาตในแบบต่างๆ ให้ผู้ท่ีจะ
ประกอบกิจการน้ําบาดาลให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง 

ประชาชน
หน่วยงานในระดับ
พ้ืนท่ี 

วัดไทยเจริญ

คลองหาด 
คลองหาด 
สระแก้ว 

1.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประเภทของน้ําบาดาล 
2.ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
พรบ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
3.อธิบายการข้ันตอนในการขอ
อนุญาต เจาะ ใช้ และต่ออายุ
ใบอนุญาตในแบบต่างๆ ให้ผู้ท่ีจะ
ประกอบกิจการน้ําบาดาลให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง 

ประชาชน
หน่วยงานในระดับ
พ้ืนท่ี 

 
ครั้งท่ี ๑ 

วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
ณ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

 
 
 

 

๓๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๓๕ 
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าน
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กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 
(ราย) 

ประชาชน และ
หน่วยงานในระดับ

๒๐๔ 

ประชาชน และ
หน่วยงานในระดับ

156 

 

 



 

ณ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต

ณ วัดบ้านตุ่น หมู่ท่ี 

ณ วัดรีนิมิต ต

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๓๖

ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2557 

ณ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

 
ครั้งท่ี ๓ 

วันท่ี  25 เมษายน พ.ศ. 2557 
ณ วัดบ้านตุ่น หมู่ท่ี 7 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

 
ครั้งท่ี ๔ 

วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
ณ วัดรีนิมิต ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

 
 

 

๓๖ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๓๖ 
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สระแก้ว 

 

 

 

 



 

ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ท่ี 

ณ โรงเรียนละลมติม หมู่ท่ี 

ณ วัดคลองยายอินทร์ หมู่ท่ี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๓๗

ครั้งท่ี ๕ 
วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ท่ี ๖ ต.หนองตะเคียนบอนอ.วัฒนานคร

 
ครั้งท่ี ๖ 

วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ณ โรงเรียนละลมติม หมู่ท่ี ๔ ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 

 

 
ครั้งท่ี ๗ 

วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ วัดคลองยายอินทร์ หมู่ท่ี ๓ ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

 

๓๗ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๓๗ 
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วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

 

 

 

ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

 



 

ณ วัดไทยเจริญธรรม ต

กิจกรรมท่ี ๗ การประชุมคณะอนุ
ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง จํานวน 

๑) การประชุมคณะอนุกรรมการเขตน้ําบาดาลจังหวัดสระแก้ว 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว มีนาย
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานอนุกรรมการน้ําบาดาลเขตจังหวัดสระแก้ว มีผู้แทนจากเทศบาล 
ผู้แทนจาก อบต. ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด เป็นอนุกรรมการ และผู้
และเลขานุการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๓๘

ครั้งท่ี ๘ 
วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

วัดไทยเจริญธรรม ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 
 

 

 
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตฯ โดยดําเนินการ

ครั้ง จํานวน ๑๒ เดือน ดําเนินการแล้วจํานวน ๒ ครั้ง ดังนี ้
คณะอนุกรรมการเขตน้ําบาดาลจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี 
๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
มีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานอนุกรรมการน้ําบาดาลเขตจังหวัดสระแก้ว มีผู้แทนจากเทศบาล 
ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด เป็นอนุกรรมการ และผู้อํานวยการส่วนน้ํา เป็นอนุกรรมการ 

 

๓๘ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๓๘ 
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กรรมการกลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตฯ โดยดําเนินการ

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ในวันพุธท่ี 
รัพยากรธรรมชาติและ

พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานอนุกรรมการน้ําบาดาลเขตจังหวัดสระแก้ว มีผู้แทนจากเทศบาล 

อํานวยการส่วนน้ํา เป็นอนุกรรมการ 

 



 

๒) การประชุมคณะอนุกรรมการเขตน้ําบาดาลจังหวัดสระแก้ว 
พฤหัสบดี ท่ี 31 กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานอนุกรรมการน้ําบาดาลเขตจังหวัดสระแก้ว 
มีผู้แทนจากเทศบาล ผู้แทนจาก อบต
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ แทนผู้อํานวยก
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๓๙

คณะอนุกรรมการเขตน้ําบาดาลจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี 
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว มีนายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานอนุกรรมการน้ําบาดาลเขตจังหวัดสระแก้ว 
มีผู้แทนจากเทศบาล ผู้แทนจาก อบต. ผู้แทนจากหอการค้าจังหวดั เป็นอนุกรรมการ และนายณัฐพล ส
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ แทนผู้อํานวยการส่วนน้ํา ซึง่เป็นอนุกรรมการ และเลขานุการ

 

๓๙ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๓๙ 
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ครั้งท่ี 2/๒๕๕๗ ในวัน
ณ ห้องประชุมสํานักงาน

ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานอนุกรรมการน้ําบาดาลเขตจังหวัดสระแก้ว 

ด เป็นอนุกรรมการ และนายณัฐพล สวัสดี 
งเป็นอนุกรรมการ และเลขานุการ 

 



 

โครงการ

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างความ

จัดการและการคัดแยกประเภทของขยะก่อนจะเข้าสู่วิธีการกํา
Reduce Reuse Recycle มาใช้ในการจัดการขยะ

2. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเมินผลสําเร็จของการดําเนินโครงการเมืองสระแก้ว 
สวยใสไร้มลพิษ ปี 2557 ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ีย
แนวทางและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการกําจัดขยะ

3. เพ่ือเสนอแนะปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการและร่วมหาแนวทางแก้ไข

เป้าหมาย 
1. ตัวแทนชุมชน หรือเยาวชนจากเทศบาลบ้านใหม่หนองไทร 

โครงการสระแก้วเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถประเมินการดําเนินของตนเองตาม

สระแก้ว สวยใสไร้มลพิษ ปี 2557 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

เหมาะสมในการกําจัดขยะ 
4. ทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไ

มลพิษ ปี 2557  

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 

สถานท่ีดําเนินงาน 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําร่อง จํานวน 
2. เทศบาลตําบลบ้านใหม่หนองไทร อําเภออรัญประเทศ

งบประมาณ   

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 

 

ยุทธศาสตร์ ๖ : การพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกในการดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๔๐

โครงการเมืองสระแก้ว สวยใสไร้มลพิษ ปี ๒๕๕7 

สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
จัดการและการคัดแยกประเภทของขยะก่อนจะเข้าสู่วิธีการกําจัดต่อไป โดยการนําหลักการ

มาใช้ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเมินผลสําเร็จของการดําเนินโครงการเมืองสระแก้ว 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ีย
แนวทางและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการกําจัดขยะ 

เพ่ือเสนอแนะปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการและร่วมหาแนวทางแก้ไข

ตัวแทนชุมชน หรือเยาวชนจากเทศบาลบ้านใหม่หนองไทร ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของ
สระแก้วเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถประเมินการดําเนินของตนเองตาม
2557 โดยใช้หลักเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางและเทคโนโลยีท่ี

ทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการดําเนินโครงการเมืองสระแก้ว สวยใสไร้

ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําร่อง จํานวน 16 แห่ง 
เทศบาลตําบลบ้านใหม่หนองไทร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมควบคุมมลพิษ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น

การพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกในการดูแลรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ 

 

๔๐ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๔๐ 
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เกิดข้ึนในชุมชน วิธีการ
นําหลักการ 3R คือ 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเมินผลสําเร็จของการดําเนินโครงการเมืองสระแก้ว 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

เพ่ือเสนอแนะปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการและร่วมหาแนวทางแก้ไข 

ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของ

ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถประเมินการดําเนินของตนเองตามโครงการเมือง

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางและเทคโนโลยีท่ี

ขปัญหาจากการดําเนินโครงการเมืองสระแก้ว สวยใสไร้

จังหวัดสระแก้ว 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 50,000 บาท  

 



 

ผลการดําเนินงานและภาพกิจกรรม
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผลการจัดการขยะ

มลพิษกําหนด รวมถึงแนวทางและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการกําจัดขย
ท้องถ่ินนําร่องจังหวัดสระแก้ว จํานวน 
น. ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต อาคารจตุรายะ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 

2. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร 
กลุ่มเป้าหมายจากเทศบาลตําบลบ้านใหม่หนองไทร ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 
และโรงเรียนอนุบรรพต จํานวน 
การกําจัดขยะให้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับคัดเลือก ในวันท่ี 
ณ เทศบาลตําบลบ้านใหม่หนองไทร ตําบลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จํานวน 
มีคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมเพ่ิมข้ึน

 

 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๔๑

ผลการดําเนินงานและภาพกิจกรรม 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผลการจัดการขยะ

แนวทางและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการกําจัดขยะ ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินนําร่องจังหวัดสระแก้ว จํานวน 16 แห่ง ในวันพุธท่ี 18 มิถุนายน 2557 เวลา 

ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต อาคารจตุรายะ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

 
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร 1 วัน ในการให้ความรู้ทางวิชาการ พร้อมสาธิต

กลุ่มเป้าหมายจากเทศบาลตําบลบ้านใหม่หนองไทร ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 
จํานวน 1 รุ่น รุ่นละ 50 คน พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมพันธุ์ไส้เดือนใน

การกําจัดขยะให้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับคัดเลือก ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 
บ้านใหม่หนองไทร ตําบลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การ

นวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58 อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่
มีคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมเพ่ิมข้ึน 

 

๔๑ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๔๑ 
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จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผลการจัดการขยะตามท่ีกรมควบคุม
ะ ให้กับองค์กรปกครองส่วน

เวลา 08.30 - 12.00 

 

ในการให้ความรู้ทางวิชาการ พร้อมสาธิต/ฝึกปฏิบัติให้แก่
กลุ่มเป้าหมายจากเทศบาลตําบลบ้านใหม่หนองไทร ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 

พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมพันธุ์ไส้เดือนใน
เวลา 08.30 – 16.30 

โดยผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การ
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่

 



 

3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมพันธุ์ไส้เดือนในการกําจัดขยะให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
หนองไทร 

 

 
4. ติดตามผลการเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือใช้ในการย่อยขยะ

หนองไทร 
 

 
5. ติดตามการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 
 

 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๔๒

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมพันธุ์ไส้เดือนในการกําจัดขยะให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

รเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือใช้ในการย่อยขยะอินทรีย์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

ติดตามการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ
13 (ชลบุร)ี 

 

๔๒ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๔๒ 
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สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมพันธุ์ไส้เดือนในการกําจัดขยะให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

 

อินทรีย์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

 

ติดตามการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ

 



 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการฯ
 1. ปัญหาความพร้อมทางด้านงบประมาณ เครื่องจัก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2. การจัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษามีความกระตือรือร้น
และให้ความสนใจในการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๔๓

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการฯ 
ปัญหาความพร้อมทางด้านงบประมาณ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการขยะมูลฝอย

 
การจัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษามีความกระตือรือร้น

และให้ความสนใจในการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก 

 

๔๓ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๔๓ 
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ร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการขยะมูลฝอย

การจัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษามีความกระตือรือร้น



 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสระแก้ว ปี 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา 

ตัวอย่างน้ํา การตรวจวัดคุณภาพ
การตรวจคุณภาพน้ํา   

2. เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ในการวาง
คุณภาพน้ําอย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการเก็บตัวอย่างน้ําเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุกา
มีการระบายของเสียลงแหล่งน้ําสาธารณะ

เป้าหมาย 
1. อําเภอเมืองสระแก้ว ได้แก่ โรงเรียนสระแก้ว ตําบลศาลาลําดวน ตําบลท่าเกษม ตําบล

หนองบอน และชุมชนเมืองย่อย 
2. อําเภอวัฒนานคร
3. อําเภอเขาฉกรรจ์ ได้แก่ ตําบลเขาสามสิบ
4. อําเภออรัญประเทศ ได้แก่ ตําบลหันทราย 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 

งบประมาณ   
งบประมาณจากโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ

พ้ืนท่ี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมช
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 255

ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 ระบุพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
การระบุพ้ืนท่ีเป้าหมายพิจารณาจากพ้ืนท่ีท่ีเกิดกรณีเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษทางน้ํา ซึ่งมี

แนวโน้มรุนแรงข้ึน จํานวน 10 
ตําบลท่าเกษม ตําบลหนองบอน และชุมชนเมืองย่อย อําเภอวัฒนานคร
ตําบลหนองน้ําใส อําเภอเขาฉกรรจ์ ได้แก่ ตําบลเขาสามสิบ และอําเภออรัญประเทศ ได้แก่ ตําบลหันทราย 
แห่งละ 5 คน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๔๔

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  

กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสระแก้ว ปี 2557

เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา และส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในการเก็บ
ตัวอย่างน้ํา การตรวจวัดคุณภาพน้ําโดยชุดทดสอบอย่างง่าย (Test Kit) การวิเคราะห์ และ

เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ในการวาง

เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการเก็บตัวอย่างน้ําเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุกา
ของเสียลงแหล่งน้ําสาธารณะ 

อําเภอเมืองสระแก้ว ได้แก่ โรงเรียนสระแก้ว ตําบลศาลาลําดวน ตําบลท่าเกษม ตําบล
หนองบอน และชุมชนเมืองย่อย  

อําเภอวัฒนานคร ได้แก่ ตําบลห้วยโจด ตําบลหนองแวง ตําบลหนองน้ําใส 
าฉกรรจ์ ได้แก่ ตําบลเขาสามสิบ  

อําเภออรัญประเทศ ได้แก่ ตําบลหันทราย  

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 

งบประมาณจากโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
พ้ืนท่ี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมช

2557  จํานวนเงินท้ังสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน

ระบุพ้ืนท่ีเป้าหมาย  
การระบุพ้ืนท่ีเป้าหมายพิจารณาจากพ้ืนท่ีท่ีเกิดกรณีเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษทางน้ํา ซึ่งมี

แห่ง ดังนี้ อําเภอเมืองสระแก้ว ได้แก่ โรงเรียนสระแก้ว ตําบลศาลาลําดวน 
ตําบลท่าเกษม ตําบลหนองบอน และชุมชนเมืองย่อย อําเภอวัฒนานคร ได้แก่ ตําบลห้วยโจด ตําบลหนองแวง
ตําบลหนองน้ําใส อําเภอเขาฉกรรจ์ ได้แก่ ตําบลเขาสามสิบ และอําเภออรัญประเทศ ได้แก่ ตําบลหันทราย 

ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 
 

 
 

 

๔๔ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๔๔ 
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และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี 

2557 

มีความรู้ความเข้าใจในการเก็บ
การวิเคราะห์ และการรายงานผล

เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ในการวางแผนและเฝ้าระวัง

เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการเก็บตัวอย่างน้ําเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์กรณีท่ี

อําเภอเมืองสระแก้ว ได้แก่ โรงเรียนสระแก้ว ตําบลศาลาลําดวน ตําบลท่าเกษม ตําบล

ได้แก่ ตําบลห้วยโจด ตําบลหนองแวง ตําบลหนองน้ําใส  

งบประมาณจากโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
พ้ืนท่ี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สามแสนบาทถ้วน)  

การระบุพ้ืนท่ีเป้าหมายพิจารณาจากพ้ืนท่ีท่ีเกิดกรณีเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษทางน้ํา ซึ่งมี
แห่ง ดังนี้ อําเภอเมืองสระแก้ว ได้แก่ โรงเรียนสระแก้ว ตําบลศาลาลําดวน 

ได้แก่ ตําบลห้วยโจด ตําบลหนองแวง 
ตําบลหนองน้ําใส อําเภอเขาฉกรรจ์ ได้แก่ ตําบลเขาสามสิบ และอําเภออรัญประเทศ ได้แก่ ตําบลหันทราย 



 

กิจกรรมท่ี 2 – 3 
จัดประชุมตัวแทนพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็
50 คน อปท.และพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ รวมท้ังสิ้น 

กิจกรรมท่ี 4 จัดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
มีการจัดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา เม่ือวันศุกร์ท่ี

08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต อาคารจตุรายะ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีสมาชิกเครือข่ายฯ
เข้าร่วมอบรม ท้ังสิ้น 55 คน และสมาชิกเครือเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
น้อยกว่าร้อยละ 80 จํานวน 47
แต่ทุกคนมีคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมเพ่ิมข้ึน

 

.

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๔๕

แผนท่ีแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีมีเรื่องร้องเรียน 

3 จัดประชุมตัวแทนพ้ืนท่ีเป้าหมาย (อปท.) 
จัดประชุมตัวแทนพ้ืนท่ีเป้าหมาย (อปท.) เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการและหาสมาชิก

เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นตัวแทนพ้ืนท่ีเป้าหมายท้ัง 10 แห่งๆ 
และพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ รวมท้ังสิ้น 58 คน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้

จัดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา 
มีการจัดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา เม่ือวันศุกร์ท่ี 13 มิถุนายน 

ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต อาคารจตุรายะ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีสมาชิกเครือข่ายฯ
คน และสมาชิกเครือเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา แบบมีส่วนร่วม ผ่านเกณฑ์การอบรมไม่

47 คน คิดเป็นร้อยละ 85.45 ไม่ผ่านเกณฑ์ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
แต่ทุกคนมีคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมเพ่ิมข้ึน 

 

๔๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๔๕ 
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เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการและหาสมาชิก
แห่งๆ 5 คน รวมท้ังสิ้น 

คน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

มิถุนายน 2557 เวลา 
ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต อาคารจตุรายะ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีสมาชิกเครือข่ายฯ 

แบบมีส่วนร่วม ผ่านเกณฑ์การอบรมไม่
คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 

 



 

กิจกรรมท่ี 5 จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ํา รวมถึง
อุปกรณ์สนับสนุน  

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ําร
สนับสนุนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด

1. จัดซื้ออุปกรณ์การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ํารวมถึงอุปกรณ์สนับสนุน 
ตามสัญญาซื้อขาย เลขท่ี 17/
แบบหลายตัวแปร พร้อมโพลบวัด จํานวน 
ถังน้ําแข็งบรรจุตัวอย่างน้ํา จํานวน 

2. จัดซื้อชุดทดสอบคุณภาพน้ําอย่างง่าย 
จํานวนอย่างละ 10 ชุด เพ่ือสนบัสนุนให้สมาชิกเครือข่ายท้ัง 

 

 
กิจกรรมท่ี 6-7 เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแบบมีส่วนร่วม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเบื้องต้น

และเฝ้าระวังมลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ี 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๔๖

จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ํา รวมถึง

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ําร
สนับสนุนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

จัดซื้ออุปกรณ์การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ํารวมถึงอุปกรณ์สนับสนุน 
/2557 กับบริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด ได้แก่ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา

อมโพลบวัด จํานวน 1 เครื่อง เครื่องเก็บตัวอย่างน้ํา (Sampler)
ถังน้ําแข็งบรรจุตัวอย่างน้ํา จํานวน 1 ถัง และจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จํานวน 1 ตัว 

จัดซื้อชุดทดสอบคุณภาพน้ําอย่างง่าย (Test kit) ประกอบด้วย ชุดทดสอบ 
ชุด เพ่ือสนบัสนุนให้สมาชิกเครือข่ายท้ัง 10 แห่ง 

เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแบบมีส่วนร่วม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเบื้องต้น
และเฝ้าระวังมลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ี และติดตามผลการดําเนินกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 

 

๔๖ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๔๖ 
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จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ํา รวมถึง

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ํารวมถึงอุปกรณ์

จัดซื้ออุปกรณ์การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ํารวมถึงอุปกรณ์สนับสนุน             
กับบริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด ได้แก่ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา           

Sampler) จํานวน 1 เครื่อง  

ประกอบด้วย ชุดทดสอบ pH และ DO 

 

เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแบบมีส่วนร่วม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเบื้องต้น

 



 

แผนท่ีแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีมีเรื่องร้องเรียนและจุดติดตามคุ
 

  แหล่งกําเนิดมลพิษ
  จุดติดตามคุณภาพน้ํา

ปัญหา/อุปสรรค 
1. สมาชิกเครือข่ายฯ 
2. เครือข่ายฯ ขาดเทคโนโลยีในการสื่อสารท่ีทันสมัย

ข้อเสนอแนะ 
1. หาช่องทางการสื่อสารให้สมาชิกเครือข่ายไม่ต้องเผชิญหน้
2. ชี้แจงทําความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติกรณีได้รับผลกระทบหรือมีเรื่องร้องเรียน

ด้านมลพิษทางน้ําสมาชิกเครือข่าย
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๔๗

แผนท่ีแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีมีเรื่องร้องเรียนและจุดติดตามคุณภาพน้ํา

แหล่งกําเนิดมลพิษ   
จุดติดตามคุณภาพน้ํา 

สมาชิกเครือข่ายฯ เกรงปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าของแหล่งกําเนิดมลพิษ
ขาดเทคโนโลยีในการสื่อสารท่ีทันสมัย 

หาช่องทางการสื่อสารให้สมาชิกเครือข่ายไม่ต้องเผชิญหนา้กับผู้ประกอบการโดยตรง
ชี้แจงทําความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติกรณีได้รับผลกระทบหรือมีเรื่องร้องเรียน

ด้านมลพิษทางน้ําสมาชิกเครือข่าย    

 

 

 

๔๗ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๔๗ 
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ณภาพน้ํา 

 

เกรงปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าของแหล่งกําเนิดมลพิษ 

ากับผู้ประกอบการโดยตรง               
ชี้แจงทําความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติกรณีได้รับผลกระทบหรือมีเรื่องร้องเรียน



 

โครงการสนับสนุนการดําเนนิ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจําปีงบประมาณ พ

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยชุมชน
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน และเกิดการ

ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน  
3) เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการ

เป้าหมาย 
ชุมชนบ้านวังศิลา 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 

งบประมาณ  
งบประมาณจากโครงการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจําปีงบประมาณ  พ
174,400 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน

ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑ การจัดการน้ําเสียชุมชน ด้วยวิธีทางธรร

(หมู่ท่ี ๑๔ บ้านวังศิลา ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว 
1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน 

สิงหาคม 255๗ ณ ศาลาประชุมคมบ้านวังศิลาหมู่ท่ี 
อบรมท้ังสิ้นจํานวน ๖๐ คน  

 

 
2) สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ด้วยวิธีธรรมชาติ 

บึงประดิษฐ์(แพหญ้าแฝก) ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวังศิลา ประธานเครือข่าย ทสม
เจ้าหน้าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดสระแก้ว 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๔๘

โครงการสนับสนุนการดําเนนิกิจกรรมชุมชนวังศิลาสีเขียวภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
ปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจําปีงบประมาณ พ

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยชุมชน
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน และเกิดการ

       
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการบ้าน ครัวเรือน และชุมชนสีเขียว

 หมู่ท่ี ๑๔ ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว

ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 

งบประมาณจากโครงการสนับสนุนดําเนินการภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

การจัดการน้ําเสียชุมชน ด้วยวิธีทางธรรมชาติบําบัด ใช้พืช หรือบึงประดิษฐ์
บ้านวังศิลา ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว ) 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ณ ศาลาประชุมคมบ้านวังศิลาหมู่ท่ี 14 ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น

สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ด้วยวิธีธรรมชาติ 
ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวังศิลา ประธานเครือข่าย ทสม

าท่ีดินจังหวัดสระแก้ว  

 

๔๘ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๔๘ 
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ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 
ปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยชุมชน   
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน และเกิดการ

  
บ้าน ครัวเรือน และชุมชนสีเขียว   

ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว 

สนับสนุนดําเนินการภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ของ
7 รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น

มชาติบําบัด ใช้พืช หรือบึงประดิษฐ ์

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน ในวันจันทร์ท่ี ๒๕ 
วังน้ําเย็น มีผู้เข้ารับการ

 

สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ด้วยวิธีธรรมชาติ โดยใช้พืชหรือ
ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวังศิลา ประธานเครือข่าย ทสม.อําเภอวังน้ําเย็นและ



 

3) การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองพ่อใหญ่หนูอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ พ้ืนท่ีบริเวณคลองพ่อใหญ่หนู
กิจกรรมท้ังสิ้นจํานวน ๑๐๐ คน 

 

 
กิจกรรมท่ี 2 การลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน โดยการเลี้ยงไส้เดือนดิน
๑) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการไส้เดือนดิน เพ่ือลดปริมาณขยะมูล

ฝอยชุมชนอย่างครบวงจร ในวันพฤหัสบดีท่ี 
ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น

 

 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๔๙

 
การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองพ่อใหญ่หนูอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน 

พ้ืนท่ีบริเวณคลองพ่อใหญ่หนู หมู่ท่ี 14 ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น
คน  

การลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน โดยการเลี้ยงไส้เดือนดิน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการไส้เดือนดิน เพ่ือลดปริมาณขยะมูล

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชุมคมบ้านวังศิลา หมู่ท่ี 
อวังน้ําเย็น มีผู้เข้ารับการอบรมท้ังสิ้นจํานวน ๕๐ คน  

 

๔๙ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๔๙ 
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การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองพ่อใหญ่หนูอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันอาทิตย์ท่ี 
ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น มีผู้เข้าร่วม

 

การลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน โดยการเลี้ยงไส้เดือนดิน 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการไส้เดือนดิน เพ่ือลดปริมาณขยะมูล

ณ ศาลาประชุมคมบ้านวังศิลา หมู่ท่ี 14 

 



 

๒) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานขยายผลการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการเลี้ยงไส้เดือนดินอย่างมีประสิทธิภาพจํานวน 

กิจกรรมท่ี ๓ การประกวด
ท้ังสิ้น ๑๐ คุ้ม ทุกครัวเรือนต้องมีส่วนร่วมท้ังหมู่บ้าน แบ่งการประกวดออกเป็น 

ก่อนประกวด

 

3) ผลการประกวด จากคณะกรรมการท้ัง 
ชนะเลิศ คุ้มสันติสุขท่ี ๓ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
ส่วนคุ้มสันติสุขท่ี ๑, ๒, ๖, ๗, ๘
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๕๐

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานขยายผลการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการเลี้ยงไส้เดือนดินอย่างมีประสิทธิภาพจํานวน ๑๐ ชุด 

การประกวดครัวเรือนสีเขียว (Green family) ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจํานวน
คุ้ม ทุกครัวเรือนต้องมีส่วนร่วมท้ังหมู่บ้าน แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

ก่อนประกวด     หลังการประกวด 

ผลการประกวด จากคณะกรรมการท้ัง ๑๙ ท่าน ผลปรากฏว่า คุ้มสันติสุขท่ี 
ด้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คุ้มสันติสุขท่ี ๕ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

๘, ๙, และ ๑๐ ได้รางวัลชมเชย 

 

๕๐ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๕๐ 
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สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานขยายผลการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพ่ือให้เกิดการ

ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจํานวน
ช่วง ดังนี ้
 

 

ท่าน ผลปรากฏว่า คุ้มสันติสุขท่ี ๔ ได้รางวัล
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 



 

โครงการส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียวจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถ่ินให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสี

เขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. เพ่ือพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาท้องถ่ินสู่เมือง ชุมชนสีเขียวโดยผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 
๓. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาให้เกิดพลังการขับเคลื่
๔. เพ่ือเผยแพร่รูปแบบแนวคิดและองค์ความรู้การพัฒนาสังคมสีเขียวท่ียั่งยืนสู่สาธารณะ 

เป้าหมาย 
กลุ่มเครือข่ายประชาชน ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสระแก้ว 

อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างเดือน กุมภาพั

งบประมาณ  
งบประมาณโครงการ

สภาวะภูมิอากาศ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เบิกงบประมาณไปท้ังสิ้น จํานวน 
บาท (สี่หม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ผลการดําเนินงานและภาพกิจกรรม
กิจกรรมท่ี ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้าใจทีมงานสู่การพัฒนาท้องถ่ินน่าอยู่

อย่างยั่งยืน 
ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับเจ้า

๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
ความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมใน
ระดับพ้ืนท่ี และกําหนดทิศทางกา
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดําเนินงานด้านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คณะกรรมการเครือข่าย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ๗ : พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๕๑

 
โครงการส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียวจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 

สร้างศักยภาพของชุมชนท้องถ่ินให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสี

เพ่ือพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาท้องถ่ินสู่เมือง ชุมชนสีเขียวโดยผ่านกระบวนการมี

เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาให้เกิดพลังการขับเคลือ่นสู่สังคมสีเขียว
เพ่ือเผยแพร่รูปแบบแนวคิดและองค์ความรู้การพัฒนาสังคมสีเขียวท่ียั่งยืนสู่สาธารณะ 

กลุ่มเครือข่ายประชาชน ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสระแก้ว 
อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

กุมภาพันธ์ – กันยายน 255๗ 

โครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยเพ่ือป้องกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จํานวนท้ังสิ้น ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน

เบิกงบประมาณไปท้ังสิ้น จํานวน ๖,๘๖๐ บาท (หกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เหลือเงินคืนท้ังสิ้น 
สี่หม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

ภาพกิจกรรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้าใจทีมงานสู่การพัฒนาท้องถ่ินน่าอยู่

ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันท่ี 
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์

ความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมใน
ระดับพ้ืนท่ี และกําหนดทิศทางการดําเนินงานตลอดจนเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพ้ืนท่ี
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดําเนินงานด้านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น ๑๒๐ 

ท้องถ่ิน คณะกรรมการเครือข่าย LA 21 วิทยากรกระบวนการ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาองค์ความรู้ และกลไกในการบริหาร 
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

 

๕๑ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๕๑ 
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โครงการส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียวจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 255๗ 

สร้างศักยภาพของชุมชนท้องถ่ินให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสี

เพ่ือพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาท้องถ่ินสู่เมือง ชุมชนสีเขียวโดยผ่านกระบวนการมี

อนสู่สังคมสีเขียว 
เพ่ือเผยแพร่รูปแบบแนวคิดและองค์ความรู้การพัฒนาสังคมสีเขียวท่ียั่งยืนสู่สาธารณะ  

กลุ่มเครือข่ายประชาชน ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสระแก้ว 

พัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยเพ่ือป้องกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

เหลือเงินคืนท้ังสิ้น ๔๘,๑๔๐ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้าใจทีมงานสู่การพัฒนาท้องถ่ินน่าอยู่

หน้าท่ีจากเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันท่ี ๒๒ – 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมใน
รดําเนินงานตลอดจนเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพ้ืนท่ี

พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดําเนินงานด้านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
๑๒๐ คน ประกอบด้วย 

วิทยากรกระบวนการ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน



 

 

กิจกรรมท่ี ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วม รุ่นท่ี 

ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ
เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชลพฤกษ์  รีสอร์ท อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดย
เสริมสร้างศักยภาพแกนนําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพหุภาคีภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีดําเนิน
กิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และเพ่ือสร้างเครือข่ายใหม่
ท้ังหมดจํานวน ๑๕๐ คน และทีมงานจังหวัดสระแก้ว มีจํานวน 
ประจําพ้ืนท่ี (ดร.บุญเชิด หนูอ่ิม ม
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบันคนคิดดี 
อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา และคณะฯ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๕๒

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วม รุ่นท่ี 

เชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วม รุ่นท่ี ๑ ในวันท่ี 
ณ โรงแรมชลพฤกษ์  รีสอร์ท อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดย

เสริมสร้างศักยภาพแกนนําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพหุภาคีภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีดําเนิน
มด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ะชาชน และเพ่ือสร้างเครือข่ายใหม่ในการดําเนินงาน “พัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
คน และทีมงานจังหวัดสระแก้ว มีจํานวน ๖ คน ประกอบด้วย วิ

บุญเชิด หนูอ่ิม ม.บูรพาฯ) เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองสระแก้ว แกนนําชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบันคนคิดดี 
อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา และคณะฯ 

 

๕๒ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๕๒ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วม รุ่นท่ี ๑  

ในวันท่ี ๓๑ มีนาคม – ๒ 
ณ โรงแรมชลพฤกษ์  รีสอร์ท อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เสริมสร้างศักยภาพแกนนําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพหุภาคีภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีดําเนิน
มด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

พัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” มีผู้เข้าร่วมอบรม
คน ประกอบด้วย วิทยากรกระบวนการ

เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองสระแก้ว แกนนําชุมชน ๓ คน และ
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบันคนคิดดี 



 

 

กิจกรรมท่ี ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้าง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างเครือข่ายพหุภาคี 

มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท หัวหิน
วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคีท่ีร่วมดําเนินงานส่งเสริมพหุภาคีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กําหนดทิศทางแผนการดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมี
พลัง และช่วยเหลือพ่ึงพากันระหว่างพ้ืนท่ี รวมถึงเกิดการขยายเครือข่ายแ
ผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้นจํานวน ๒๕๐ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด วิทยากรกระบวนการ และเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๕๓

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างเครือข่ายพหุภาคี ๔ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมสร้างเครือข่ายพหุภาคี ๔ ภาค ในวันท่ี 

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคีท่ีร่วมดําเนินงานส่งเสริมพหุภาคีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กําหนดทิศทางแผนการดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมี
พลัง และช่วยเหลือพ่ึงพากันระหว่างพ้ืนท่ี รวมถึงเกิดการขยายเครือข่ายและแนวความคิดไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มี

๒๕๐ คน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด วิทยากรกระบวนการ และเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพ

 

๕๓ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๕๓ 
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๔ ภาค 
ในวันท่ี ๒๓ มิถุนายน – ๒๖ 

ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
ประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคีท่ีร่วมดําเนินงานส่งเสริมพหุภาคีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กําหนดทิศทางแผนการดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมี
ละแนวความคิดไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มี

คน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด วิทยากรกระบวนการ และเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพ

 



 

 

กิจกรรมท่ี ๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระดับประเทศ 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในวันท่ี ๔ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท้องถ่ิน ให้เกิดการพัฒนา และขยายแนวคิด
ในการบริหารจัดการท่ีดี สู่ชุมชนเข้มแข็ง และน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีท่ัวป
ร่วมกับเทศบาลเมืองสระแก้ว 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๕๔

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ LA ๒๑ สู่ท้องถ่ินไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ LA ๒๑ สู่ท้องถ่ินไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 
๒๕๕๗ ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อําเภอบ้านนา จังหวั

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท้องถ่ิน ให้เกิดการพัฒนา และขยายแนวคิด
ในการบริหารจัดการท่ีดี สู่ชุมชนเข้มแข็ง และน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีท่ัวป

 

๕๔ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๕๔ 
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สู่ท้องถ่ินไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งท่ี ๙ 

สู่ท้องถ่ินไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งท่ี ๙ ระดับประเทศ 
ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท้องถ่ิน ให้เกิดการพัฒนา และขยายแนวคิด
ในการบริหารจัดการท่ีดี สู่ชุมชนเข้มแข็ง และน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีท่ัวประเทศ 



 

 

การดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี
ในปีงบประมาณ พ

อย่างยั่งยืน ประจําปี ๒๕๕๖ และจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ
ระดับพ้ืนท่ี ให้ส่วนราชการทุกกองในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ไปแล้ว 
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ในวันท่ี 
เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๕๕

 

รรมในพ้ืนท่ี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเทศบาลน่าอยู่

และจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยท่ีผ่านมาได้มีการชี้แจงใน
ระดับพ้ืนท่ี ให้ส่วนราชการทุกกองในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ไปแล้ว ๑ ครั้ง โดยเจ้าหน้าท่ีจากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ในวันท่ี 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

 

๕๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๕๕ 
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เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเทศบาลน่าอยู่
โดยท่ีผ่านมาได้มีการชี้แจงใน

ยเจ้าหน้าท่ีจากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ในวันท่ี ๔ 

 



 

และได้มีการเปิดตัวโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิ
การ ๒๑ ระดับท้องถ่ิน โดยเทศบาลเมืองสระแก้ว มีนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็น
ประธานในพิธี และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานท่ีมา และวัตถุประสงค์ของการดําเนิน
กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว ส่วนราชการระดับ
อําเภอ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๕๖

และได้มีการเปิดตัวโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิ
ระดับท้องถ่ิน โดยเทศบาลเมืองสระแก้ว มีนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็น

ประธานในพิธี และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานท่ีมา และวัตถุประสงค์ของการดําเนิน
กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น ๕๐๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว ส่วนราชการระดับ
อําเภอ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว   

 

๕๖ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๕๖ 
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และได้มีการเปิดตัวโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติ

ระดับท้องถ่ิน โดยเทศบาลเมืองสระแก้ว มีนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็น
ประธานในพิธี และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานท่ีมา และวัตถุประสงค์ของการดําเนิน

หน้าท่ีของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว ส่วนราชการระดับ

 

 



 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี
เพื่อ

กิจกรรมย่อย การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจดัการดา้นสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์  
เพ่ือสนับสนุนชุมชนในท้องท่ีจังหวัดสระแก้วให้มีการผลิต การบริการและการบริโภคท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการนําของ

เป้าหมาย 
ชุมชนเป้าหมาย จํานวน 
1) บ้านวังสุวรรณ หมู่ท่ี 
2) บ้านป่าไร่ หมู่ท่ี 
3) ชุมชนย่อยท่ี 

สระแก้ว 
4) บ้านคลองอาราง หมู่ท่ี 
5) บ้านใหม่คลองปูน หมู่ท่ี 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 

งบประมาณ  
งบประมาณจากโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ

พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ๘ : สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๕๗

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจดัการดา้นสิ่งแวดล้อม (ชุมชนสีเขียว
จังหวัดสระแก้ว ปี 2557 

เพ่ือสนับสนุนชุมชนในท้องท่ีจังหวัดสระแก้วให้มีการผลิต การบริการและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการนําของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ และสามารถขยายผลในพ้ืนท่ีอ่ืนๆได้

ชุมชนเป้าหมาย จํานวน 5 ชมุชน ได้แก่  
บ้านวังสุวรรณ หมู่ท่ี 12 ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
บ้านป่าไร่ หมู่ท่ี 2 ตําบลป่าไร่ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ชุมชนย่อยท่ี 5 บ้านหนองแวงใต้ ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว

บ้านคลองอาราง หมู่ท่ี 16 ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
บ้านใหม่คลองปูน หมู่ท่ี 4 ตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น  เป็นเงินท้ังสิ้น 1,000,000 บาท 

สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๕๗ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๕๗ 
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โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี 

ชุมชนสีเขียว) 

เพ่ือสนับสนุนชุมชนในท้องท่ีจังหวัดสระแก้วให้มีการผลิต การบริการและการบริโภคท่ีเป็น
เสียกลับมาใช้ประโยชน์ และสามารถขยายผลในพ้ืนท่ีอ่ืนๆได ้

จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

ใต้ ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บาท (หนึ่งลา้นบาทถ้วน)  

สร้างความตระหนัก จิตสํานึก และการมีส่วนร่วม 



 

 

ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมชี้แจงองค์กร

2557 เวลา 09.00-12.00 
สระแก้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 

 

 
กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร หลักสูตร 

ขยะ การจัดการธนาคารขยะและการผลิตน้ําหมักชีวภาพ
16.30 น.ณ ห้องประชุมพลับพลึงศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนส
ท่าน และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

 
กิจกรรมท่ี 3 จัดอบรมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร หลักสูตร 

ไส้เดือนดินและผลิตน้ําหมักชีวภาพเพ่ือบํารุงดิน กําจัดน้ําเสีย
เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2557 เวลา 
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๕๘

จัดประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง
00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ท้ังหมด 16 ท่าน ครอบคลุมท้ัง 5 แห่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้

จัดอบรมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร หลักสูตร 
ขยะ การจัดการธนาคารขยะและการผลิตน้ําหมักชีวภาพ”เม่ือวันท่ี19 มีนาคม 2557 

ณ ห้องประชุมพลับพลึงศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายชูศักดิ์ ตรีสาร) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ 

จัดอบรมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร หลักสูตร 
และผลิตน้ําหมักชีวภาพเพ่ือบํารุงดิน กําจัดน้ําเสีย-กลิ่นเหม็นจากเศษอาหารและสารไร่แมลง

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 
มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 67 ท่าน  

 

๕๘ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๕๘ 
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ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 
ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

แห่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

จัดอบรมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร หลักสูตร “การคัดแยก
2557 เวลา 08.30-

มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 69 
เป็นประธานเปิดการอบรมฯ 

 

จัดอบรมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร หลักสูตร การเลี้ยง
กลิ่นเหม็นจากเศษอาหารและสารไร่แมลง”

ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ 



 

 
กิจกรรมท่ี 4 สัมมนาเชิ

พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง
 

 
กิจกรรมท่ี 5 รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
1) ป่าชุมชนตําบลป่าไร่ หมู่ท่ี 

เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2557 ณ ป่าชุมชนตําบลป่าไร่ หมู่ท่ี 
จังหวัดสระแก้ว ดําเนินการปลูกต้นไม้ จํานวน 

 

 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๕๙

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน จํานวน 2 วัน 1 
ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 56 คน 

รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม(ปลูกป่า) จํานวน 5 แห่ง  
ป่าชุมชนตําบลป่าไร่ หมู่ท่ี 2 บ้านป่าไร่ ตําบลป่าไร่ อําเภออรัญประเทศ

ณ ป่าชุมชนตําบลป่าไร่ หมู่ท่ี 2 บ้านป่าไร่ ตําบลป่าไร่ อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ดําเนินการปลูกต้นไม้ จํานวน 1,500 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 

 

๕๙ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๕๙ 
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1 คืน เม่ือวันท่ี 15-16 
คน  

 

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
บ้านป่าไร่ ตําบลป่าไร่ อําเภออรัญประเทศ 

คน  

 



 

2. สวนสุขภาพเทศบาลตําบลศาลาลําดวน
ณ สวนสุขภาพเทศบาลตําบลศาลาลําดวน ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ดําเนินการปลูกต้นไม้ จํานวน 500 

 

 
3. ณ ป่าชุมชนบ้านคลองอาราง หมู่ท่ี 

มิถุนายน 2557 ณ ป่าชุมชนบ้านคลองอาราง หมู่ท่ี 
สระแก้ว ดําเนินการปลูกต้นไม้ จํานวน 

 

4. ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่คลองปูน หมู่ท่ี 
18 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่คลองปูน หมู่ท่ี 
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดําเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๖๐

เทศบาลตําบลศาลาลําดวน ตําบลศาลาลําดวน เม่ือวันท่ี 
ณ สวนสุขภาพเทศบาลตําบลศาลาลําดวน ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

500 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 164 คน  

ป่าชุมชนบ้านคลองอาราง หมู่ท่ี 16 ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว
ป่าชุมชนบ้านคลองอาราง หมู่ท่ี 16 ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว

ดําเนินการปลูกต้นไม้ จํานวน 1,000 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 321 คน  

 

ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่คลองปูน หมู่ท่ี 4 ตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว
ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่คลองปูน หมู่ท่ี 4 ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง

ดําเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 

 

๖๐ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๖๐ 
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เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 
ณ สวนสุขภาพเทศบาลตําบลศาลาลําดวน ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 

ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว เม่ือวันท่ี 23
ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

 

ตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว เม่ือวันท่ี 
ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง
100 คน  

 



 

 

5. ณ ศูนย์ประสานงานหมู่บ้าน 
วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เม่ือวันท่ี 
บ้านวังสุวรรณ หมู่ท่ี 12 ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ดําเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า
ขยะรีไซเคิล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

กิจกรรมท่ี 7 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 
1. ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
3. ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่ง
4. ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

คัดแยกขยะภายในชุมชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๖๑

ณ ศูนย์ประสานงานหมู่บ้าน 4 ดี วิถีพอเพียง บ้านวังสุวรรณ หมู่ท่ี 12 
เม่ือวันท่ี 23กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ประสานงานหมู่บ้าน 

ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ดําเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า
ขยะรีไซเคิล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 258 คน  

 

 

ตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 5 ศูนย์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ธนาคารขยะ, การเพาะชํากล้าไม้, การผลิตน้ําส้มควันไม้
ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ)
ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (การผลิตน้ําส้มควันไม้) 
ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (การเลี้ยงไส้เดือนดิน, เสริมสร้างนิสัยในการรวบรวมและ

 

๖๑ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๖๑ 
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12 ตําบลวังทอง อําเภอ       
ณ ศูนย์ประสานงานหมู่บ้าน 4 ดี วิถีพอเพียง 

ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ดําเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า

 

ศูนย์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย)์ 

การผลิตน้ําส้มควันไม้) 
) 

เสริมสร้างนิสัยในการรวบรวมและ



 

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวั

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชน ประชาชนไ

ปริมาณขยะและการนําขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด
๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้มีเวทีในการ

ส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย
๓.เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลง

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งข้ึ
พัฒนาในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้

เป้าหมาย 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างเดือน มีนาคม

งบประมาณ  
งบประมาณจากโครงการ

ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการดําเนินงานและภาพกิจกรรม
1) ดําเนินการประกวดฯ

ประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๖๒

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปีงบประมาณ ๒๕๕

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลด
และการนําขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด

เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และมี
ส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย 

เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลง
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งข้ึน จนเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
พัฒนาในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได ้

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว 

มีนาคม – กันยายน 255๗ 

งบประมาณจากโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวม จํานวนเงินท้ังสิ้น ๘๔,๐00 บาท (แปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน

และภาพกิจกรรม 
ดําเนินการประกวดฯ เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00

ประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว  

 

๖๒ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๖๒ 
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๒๕๕๗ จังหวัดสระแก้ว 

ด้ทราบถึงแนวทางในการลด
และการนําขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนําไปกําจัด 

แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และมี

เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลง
น จนเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปีงบประมาณ 2557 
แปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

00-16.30 น. ณ ห้อง

 



 

2) ดําเนินการมอบเกียรติบัตร เม่ือวันท่ี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๖๓

ดําเนินการมอบเกียรติบัตร เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2557 เวลา 09
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  

 

๖๓ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๖๓ 
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09.00 น. ณ หอประชุม

 



 

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่าย ทสม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
๒. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน และพ้ื

ต้นแบบการเรียนรู้ของเครือข่าย ทสม
๓. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ี และกระบวนการมีส่วนร่วมของ

เครือข่าย ทสม. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เพ่ือให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธ

เป้าหมาย 
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยาก

ระดับตําบล ระดับอําเภอ ในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 

งบประมาณ  
งบประมาณโครงกา

หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 
๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน

ผลการดําเนินงานและภาพกิจกรรม
กิจกรรมท่ี ๑. การประชุมคณะกร

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว ได้ดําเนินการจัดประชุม จํานวน 
๑.๑ การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทสม.) ระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี 
๐๘.๓๐ – ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้น 
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี  นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
จํานวน ๒๐ ท่าน เป็นการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม
ประจําปี ๒๕๕๗ และการประชุมของคณะกรรมการเครือ
ประกอบด้วยผู้แทนท้ัง ๙ อําเภอของจังหวัดสระแก้ว

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๖๔

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 255๗ 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่าย ทสม. ในการขับเคลื่อน เฝ้าระวัง ป้องกัน และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน และพ้ื
ต้นแบบการเรียนรู้ของเครือข่าย ทสม. จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นรูปธรรม 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ี และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ระดับตําบล ระดับอําเภอ ในท้องท่ีจังหวัดสระแก้ว 

กุมภาพันธ์ – กันยายน 255๗   

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 255๗ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  

และภาพกิจกรรม 
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
จังหวัดสระแก้ว ได้ดําเนินการจัดประชุม จํานวน ๔ ครั้ง ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันท่ี ๒๔ มีนาคม 

ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้น 
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี  นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายฯ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ท่าน เป็นการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม
และการประชุมของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี 

อําเภอของจังหวัดสระแก้ว 

 

๖๔ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
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โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 

ในการขับเคลื่อน เฝ้าระวัง ป้องกัน และฟ้ืนฟู

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน และพ้ืนท่ี

เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ี และกระบวนการมีส่วนร่วมของ

รรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

รธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับหมู่บ้าน 

รพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จํานวนเงินท้ังสิ้น  

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ครั้ง ดังนี ้

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา         

ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ 
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี  นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

เปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายฯ ของสํานักงาน
๒๕๕๗ มีผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่าน เป็นการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. 
จังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 



 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๖๕

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖๕ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
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๑.๒ การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทสม.) ระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี 
– ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้น 
กลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี   นายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชี้แจงผลการดําเนินงานของสํา
ภายใต้ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ
๒/๒๕๕๗ มีนายสุระพง ธรรมวรางกูร ประธานเครือข่าย ทสม
ได้กล่าวถึง ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย ทสม
และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมา พร้อมชี้แจงแนว
ทางการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม
ทสม.จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมจํา

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๖๖

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันท่ี ๕ มิถุนายน 

ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้น 
กลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี   นายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชี้แจงผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ และโครงการ

ทสจ.สระแก้ว และการประชุมเครือข่าย ทสม.ระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี 
มีนายสุระพง ธรรมวรางกูร ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมฯ 

ได้กล่าวถึง ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย ทสม.ระดับประเทศ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมา พร้อมชี้แจงแนว
ทางการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.จังหวัดสระแก้ว และพิจารณากําหนดกิจกรรมพ้ืนท่ีต้นแบบการเรียนรู้ 

จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมจํานวน ๑๕ ท่าน 

 

๖๖ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
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การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ 

ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลา
กลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี   นายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สํานักงาน

นักงานฯ และโครงการ
ระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี           

จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมฯ 
ระดับประเทศ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมา พร้อมชี้แจงแนว
จังหวัดสระแก้ว และพิจารณากําหนดกิจกรรมพ้ืนท่ีต้นแบบการเรียนรู้ 

 

 

 



 

๑.๓ การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทสม.) ระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี
๐๘.๓๐ – ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระ
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชี้แจงผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ และโครงการ
ภายใต้ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ
ภูมิอากาศ (งบ สป.ทส.) จํานวน 
ประชุมเครือข่าย ทสม.ระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี 
เครือข่าย ทสม.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมฯ ได้กล่าวถึง
ทสม.ระดับประเทศ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมา พร้อมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม
สระแก้ว และพิจารณากําหนดกิจกรรมพ้ืนท่ีต้นแบบการเรียนรู้
ป่าแซร์ออ ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม 
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยให้
๕๐๐ กล้า และกําหนดจัดทํากลไกการบริหาร
๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านโคกตาด้วง หมู่ท่ี 
จํานวน ๑๐ ท่าน 

 

 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๖๗

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 

ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระ
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชี้แจงผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ และโครงการ

ทสจ.สระแก้ว ได้ดําเนินการในพ้ืนท่ีต้นแบบโครงการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
จํานวน ๕ พ้ืนท่ี พร้อมผลการศึกษาดูงานในจังหวัดระยอง และจันทบุรี และการ
ระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ มีนายสุระพง ธรรมวรางกูร ประธาน

จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมฯ ได้กล่าวถึง ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย 
ระดับประเทศ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมา พร้อมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม
สระแก้ว และพิจารณากําหนดกิจกรรมพ้ืนท่ีต้นแบบการเรียนรู้ ทสม.จังหวัดสระแก้ว โดยกําหนดงานปลูก

สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์บ้านแผ่นดินเย็น ตําบลแซร์ออ อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยให ้สนง.ทสจ.สระแก้ว สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ โดยเฉพาะ ต้นยางนา จํานวน 

กล้า และกําหนดจัดทํากลไกการบริหารจัดการพ้ืนท่ีต้นแบบการเรียนรู้ ทสม.บ้านโคกตาด้วง ในวันท่ี 
ณ บ้านโคกตาด้วง หมู่ท่ี ๒ ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วม

 

๖๗ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๖๗ 
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การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา 

ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ 
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชี้แจงผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ และโครงการ

ารเปลี่ยนแปลงสภาวะ
พ้ืนท่ี พร้อมผลการศึกษาดูงานในจังหวัดระยอง และจันทบุรี และการ

มีนายสุระพง ธรรมวรางกูร ประธาน
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย 

ระดับประเทศ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมา พร้อมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.จังหวัด

จังหวัดสระแก้ว โดยกําหนดงานปลูก
ณ พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์บ้านแผ่นดินเย็น ตําบลแซร์ออ อําเภอ

สระแก้ว สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ โดยเฉพาะ ต้นยางนา จํานวน 
บ้านโคกตาด้วง ในวันท่ี 

ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วม

 

 



 

๑.๔ การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทสม.) ระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี 
๐๘.๓๐ – ๑6.3๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกตาด้วง หมู่ท่ี 
สระแก้ว โดยมี นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธ
สระแก้ว นายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าท่ีส่วนสิ่งแวดล้อม ได้เข้า
ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีต้นแบบการเรียนรู้ ทสม
สระแก้ว และเปิดการประชุมคณะกรรมการฯ
ทสม.ในอนาคต และปีงบประมาณ พ
เครือข่าย ทสม.ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗
ทสม.จังหวัดสระแก้ว ท่ีประชุมได้กล่าวถึง ผลการดําเนินกิจกรรม ทสม
ดําเนินการเปิดศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกตาด้วง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดทําธนาคารต้นไม้ กล้าไม้ 
การเลี้ยงไก่ การปลูกสมุนไพร การเลี้ยงหมู
หน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี พร้อมท้ังเป็นแหล่งวัฒนธ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ทุกอําเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมในอนาคต 

 

 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๖๘

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน 

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกตาด้วง หมู่ท่ี ๒ ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว โดยมี นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวั
สระแก้ว นายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าท่ีส่วนสิ่งแวดล้อม ได้เข้า
ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีต้นแบบการเรียนรู้ ทสม.บ้านโคกตาด้วง ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว และเปิดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ พร้อมให้แนวทางการดําเนิน

ในอนาคต และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ พร้อมท้ังเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการ
๒๕๕๗ ระดับจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสุระพง ธรรมวรางกูร ประธานเครือข่าย 

จังหวัดสระแก้ว ท่ีประชุมได้กล่าวถึง ผลการดําเนินกิจกรรม ทสม.ปี ๒๕๕๗ การจัดเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือ
ดําเนินการเปิดศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกตาด้วง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดทําธนาคารต้นไม้ กล้าไม้ 
การเลี้ยงไก่ การปลูกสมุนไพร การเลี้ยงหมูป่า และการบริหารจัดการน้ํา นาข้าว และโครงการร่วมกับ
หน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี พร้อมท้ังเป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณ และแนวทางการดําเนินกิจกรรมเครือข่าย ใน

ให้ทุกอําเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสนับสนุนการดําเนิน

 

 

 

๖๘ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
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การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
กันยายน ๒๕๕๗  เวลา 

ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัด
รมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

สระแก้ว นายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าท่ีส่วนสิ่งแวดล้อม ได้เข้า
บ้านโคกตาด้วง ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัด

พร้อมให้แนวทางการดําเนินงานเครือข่าย 
พร้อมท้ังเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการ

สุระพง ธรรมวรางกูร ประธานเครือข่าย 
การจัดเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือ

ดําเนินการเปิดศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกตาด้วง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดทําธนาคารต้นไม้ กล้าไม้ 
นาข้าว และโครงการร่วมกับ

รรมโบราณ และแนวทางการดําเนินกิจกรรมเครือข่าย ใน
ให้ทุกอําเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสนับสนุนการดําเนิน

 

 



 

กิจกรรมท่ี ๒ จัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธ
หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว 

ปัจจุบันข้อมูลเครือข่าย ทสม
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัดสระแก้ว มีท้ังสิ้น

๒.๑ ระดับอําเภอ มีครบท้ัง 
  1)  อําเภอเมืองสระแก้
  2)  อําเภอคลองหาด  
  3)  อําเภอวังน้ําเย็น
  4)  อําเภอวัฒนานคร  
  5)  อําเภออรัญประเทศ
  6)  อําเภอเขาฉกรรจ์
  7)  อําเภอโคกสูง
  8)  อําเภอวังสมบูรณ์
  9)  อําเภอตาพระยา
๒.2 ระดับตําบลจํานวน 

ทสม. ดังนี ้
๑) อําเภอคลองหาด ได้แก่ ตําบลซับมะกรูด และตําบลเบญจขร
๒) อําเภอวัฒนานคร ได้แก่ ตําบลหนองตะเคียนบอน
๓) อําเภออรัญประเทศ ไ

และตําบลบ้านด่าน 
๔) อําเภอเขาฉกรรจ์ ได้แก่ ตําบลเขาฉกรรจ์
๕) อําเภอตาพระยา ได้แก่ ตําบลทัพเสด็จ

๒.๓ ระดับหมู่บ้าน มีเครือข่าย ทสม
ไม่มีสมาชิก หรือมีสมาชิกไม่ครบ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๐    

๒.๔ ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่าย ทสม
ประกาศแต่งตั้งไปแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี 
คณะกรรมการเครือข่าย ทสม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ออกบัตรประจําตัวทสม
และเคลือบบัตรให้กับสมาชิกเครือข่ายทสม

๒.๕ คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
(ทสม.) ระดับจังหวัด มีท้ังสิ้นจํานวน 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๖๙

จัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันข้อมูลเครือข่าย ทสม. ของจังหวัดสระแก้ว มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัดสระแก้ว มีท้ังสิ้นจํานวน 3,468 คน ดังนี ้

ระดับอําเภอ มีครบท้ัง ๙ อําเภอ ของจังหวัดสระแก้ว โดยแยกเป็นรายอําเภอดังนี้
อําเภอเมืองสระแก้ว จํานวน  729  คน 
อําเภอคลองหาด   จํานวน  130  คน 
อําเภอวังน้ําเย็น จํานวน  339  คน 
อําเภอวัฒนานคร   จํานวน  714  คน 
อําเภออรัญประเทศ จํานวน  392  คน 
อําเภอเขาฉกรรจ ์ จํานวน  425  คน 
อําเภอโคกสูง จํานวน  194  คน 
อําเภอวังสมบูรณ์ จํานวน  351  คน 
อําเภอตาพระยา จํานวน  194  คน 

ระดับตําบลจํานวน ๕๐ ตําบล ยังขาดอีก ๙ ตําบล ใน ๕ อําเภอ ท่ียังไม่มีสมาชิกเครือข่าย 

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

อําเภอเขาฉกรรจ์ ได้แก่ ตําบลเขาฉกรรจ ์
อําเภอตาพระยา ได้แก่ ตําบลทัพเสด็จ 

ระดับหมู่บ้าน มีเครือข่าย ทสม. ท้ังสิ้น ๒๖๓ หมู่บ้าน ยังขาดอีกจํานวน 
บ ๙ คน และไม่สามารถคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมู่บ้านได้ ตามระเบียบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่าย ทสม. ท่ีมีสิทธิคัดเลือก จํานวน  2,766  
ประกาศแต่งตั้งไปแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด โดยใน

ได้ออกบัตรประจําตัวทสม.ไปแล้วตามประกาศฯ ดําเนินการออกบัตร ติด
และเคลือบบัตรให้กับสมาชิกเครือข่ายทสม.จังหวัดสระแก้ว 

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ระดับจังหวัด มีท้ังสิ้นจํานวน ๙ ราย ประกอบด้วย 

 
 
 
 

 

๖๙ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
๖๙ 
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รรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของจังหวัดสระแก้ว มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

แยกเป็นรายอําเภอดังนี ้

ท่ียังไม่มีสมาชิกเครือข่าย 

 

ด้แก่ ตําบลคลองน้ําใส ตําบลท่าข้าม ตําบลหนองสังข์ 

หมู่บ้าน ยังขาดอีกจํานวน ๓๘๓ หมู่บ้านท่ียัง
คน และไม่สามารถคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมู่บ้านได้ ตามระเบียบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

766  คน และได้ออก
๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อ

ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด โดยใน
ไปแล้วตามประกาศฯ ดําเนินการออกบัตร ติดรูป 

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน



 

คณะกรรมการเครือข่าย ทสม

รองประธานเครือข่าย ทสม

 

 

ประธานเครอืข่าย ทสม. 
อําเภอเขาฉกรรจ์ 
(นายวรชัย ลบพ้ืน) 

ประธานเครอืข่าย ทสม. 
อําเภอวังสมบูรณ์ 

(นายศรีวิกรณ์ ภักดี) 

ประธานเครื
อําเภออรัญประเทศ
(นายสว่าง แก้วโกมล
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๗๐

คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดสระแก้ว 
 

 
ประธานเครือข่าย ทสม. จงัหวัดสระแก้ว   

(นายสุระพง  ธรรมวรางกูร) 
 

 
รองประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดสระแก้ว   

(พันโทสมชาย ม่ิงมีสุข) 
 

    
 
 
 

  
 
 
 

ประธานเครอืข่าย ทสม. 
อําเภอตาพระยา 

(นายสุทัศน์ นะรานรัมย)์ 

ประธานเครื
อําเภอโคกสูง

(นายบัวลา กาพิมาย

ประธานเครอืข่าย ทสม. 
อําเภออรัญประเทศ 
นายสว่าง แก้วโกมล) 

ประธานเครอืข่าย ทสม. 
อําเภอคลองหาด 
(นายคํามูล บุญมา) 

ประธานเครื

(นายสุรพล เพ็ชรวงษา

 

๗๐ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ประธานเครอืข่าย ทสม. 
อําเภอโคกสูง 

นายบัวลา กาพิมาย) 

ประธานเครอืข่าย ทสม. 
อําเภอวัฒนานคร 

นายสุรพล เพ็ชรวงษา) 



 

กิจกรรมท่ี ๓ การรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรม
เครือข่าย ทสม. ในวันสําคัญ 

การจัดกิจกรรมด้านการรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 
เรียนรู้บ้านโคกตาด้วง หมู่ท่ี ๒ 
ปลัดอาวุโสอําเภอตาพระยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 
ประกอบด้วย การมอบบัตรประจําตัวเครือข่าย ทสม
ต้นมะขามป้อม ต้นข้ีเหล็ก ต้นยางนา เป็นต้น และการทําความสะอาดบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี พร้อมท้ังการ
แลกเปลี่ยนกล้าไม้ระหว่างประธานเครือข่าย ทสม

 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๗๑

 
การรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 255๗ จัดข้ึนในวันอาทิตย์ท่ี ๖ กรกฎาคม 
๒ ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวินัย โตเจริญ 

ปลัดอาวุโสอําเภอตาพระยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 
ประกอบด้วย การมอบบัตรประจําตัวเครือข่าย ทสม.บ้านโคกตาด้วง การปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นพะยู
ต้นมะขามป้อม ต้นข้ีเหล็ก ต้นยางนา เป็นต้น และการทําความสะอาดบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี พร้อมท้ังการ
แลกเปลี่ยนกล้าไม้ระหว่างประธานเครือข่าย ทสม.ระดับอําเภอ 
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ชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ด้านการรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

กรกฎาคม 255๗ ณ พ้ืนท่ีการ
ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวินัย โตเจริญ 

ปลัดอาวุโสอําเภอตาพระยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น ๕๐ คน กิจกรรม
บ้านโคกตาด้วง การปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นพะยูง 

ต้นมะขามป้อม ต้นข้ีเหล็ก ต้นยางนา เป็นต้น และการทําความสะอาดบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี พร้อมท้ังการ

 

 

 



 

กิจกรรมท่ี ๔ การจัดการพ้ืนท่ีเรียนรู้ของ ทสม
ชื่อโครงการ พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการเรียนรู้ของเครื

พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ คือ  
๑. บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ท่ี 
๒. บ้านโคกตาด้วง หมู่ท่ี 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ในการขับเคลื่อน โดย คณะกรรมการเครือข่าย ทสม
บ้านโคกตาด้วง ตําบลทัพไทย มีกิจกรรมดังนี้

๔.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํากลไกการขับเคลื่อน เฝ้าระวัง ป้องกัน และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ในวันจันท
โคกตาด้วง หมู่ท่ี ๒ ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีนายอนันตชัย ภูพิลึก นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทัพไทย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อํานวยการส่วน
สิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธร
วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดทํากลไก และแผนการจัดการศูนย์การเรียนรู้
เครือข่าย ทสม.บ้านโคกตาด้วง การขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม
เรียนรู้ต้นแบบเครือข่าย ทสม.จังหวัดสระแก้ว และการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการจัดการพ้ืนท่ี
การเรียนรู้เครือข่าย ทสม.บ้านโคกตาด้วง และจัดทําแผนการดําเนินงานธนาคารต้นไม้ พร้อมท้ังการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน มีผู้เข้าร่วมจํานวน 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๗๒

การจัดการพ้ืนท่ีเรียนรู้ของ ทสม. 
ชื่อโครงการ พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการเรียนรู้ของเครือข่าย ทสม.สระแก้ว แบ่งออกเป็น 

บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ท่ี ๙ ตําบลแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร 
บ้านโคกตาด้วง หมู่ท่ี ๒ ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา  

ระยะเวลาดําเนินการ (เริ่มต้น – สิ้นสุด) มิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๗ มีโครงสร้า
เคลื่อน โดย คณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการเครือข่าย ทสม

บ้านโคกตาด้วง ตําบลทัพไทย มีกิจกรรมดังนี ้
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํากลไกการขับเคลื่อน เฝ้าระวัง ป้องกัน และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ในวันจันทร์ท่ี ๔ สิงหาคม 255๗ ณ พ้ืนท่ีการเรียนรู้บ้าน   
ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีนายอนันตชัย ภูพิลึก นายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลทัพไทย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อํานวยการส่วน
สิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานท่ีมา และ
วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดทํากลไก และแผนการจัดการศูนย์การเรียนรู้

บ้านโคกตาด้วง การขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. จังหวัดสระแก้วในอนาคต และศูนย์การ
จังหวัดสระแก้ว และการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการจัดการพ้ืนท่ี

บ้านโคกตาด้วง และจัดทําแผนการดําเนินงานธนาคารต้นไม้ พร้อมท้ังการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน มีผู้เข้าร่วมจํานวน ๖๐ คน  

 

๗๒ 
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สระแก้ว แบ่งออกเป็น ๒ 

ตําบลแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร  
 
มีโครงสร้างคณะทํางาน 

จังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํากลไกการขับเคลื่อน เฝ้าระวัง ป้องกัน และฟ้ืนฟู
ณ พ้ืนท่ีการเรียนรู้บ้าน   

ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีนายอนันตชัย ภูพิลึก นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทัพไทย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อํานวยการส่วน

รมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานท่ีมา และ
วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดทํากลไก และแผนการจัดการศูนย์การเรียนรู้

จังหวัดสระแก้วในอนาคต และศูนย์การ
จังหวัดสระแก้ว และการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการจัดการพ้ืนท่ี

บ้านโคกตาด้วง และจัดทําแผนการดําเนินงานธนาคารต้นไม้ พร้อมท้ังการจัดการ

 

 



 

 
๔.๒. จัดกิจกรรมปลูกป่าเพ่ิมพ้ืน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) จํานวน 
ทสม.แซร์ออ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม. ) จั งหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 
สาธารณประโยชน์บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ท่ี 
งามแสง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแซร์ออ เป็นประธานเปิด กิจกรรมประกอบด้วยปลูกต้นไม้ ทํา
ความสะอาด เก็บขยะ และปรังปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ 
ท้ังสิ้น ๗๐ คน  

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๗๓

จัดกิจกรรมปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเ ขียวในพ้ืนท่ีต้นแบบเดิม (
จํานวน ๑๔ ไร ่โดยดําเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้วันแม่ ดูแลในวันพ่อ ในท่ีต้นแบบ 

แซร์ออ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ปีงบประมาณ 255๗ ในวันจันทร์ ท่ี  ๑๑ สิงหาคม 

สาธารณประโยชน์บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ท่ี ๙ ตําบลแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีนายนพีรวิช 
งามแสง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแซร์ออ เป็นประธานเปิด กิจกรรมประกอบด้วยปลูกต้นไม้ ทํา

งปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ ๑๔ 
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(พ้ืนท่ีต้นแบบ ทสม.
โดยดําเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้วันแม่ ดูแลในวันพ่อ ในท่ีต้นแบบ 

แซร์ออ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
สิงหาคม 255๗ ณ พ้ืน ท่ี

ตําบลแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีนายนพีรวิช 
งามแสง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแซร์ออ เป็นประธานเปิด กิจกรรมประกอบด้วยปลูกต้นไม้ ทํา

๑๔ ไร่ มีผู้เข้าร่วมจํานวน

 

 



 

 
๔.๓ กิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน บ้านโคกตาด้วง ในวันอาทิตย์ท่ี 
ด้วง หมู่ท่ี ๒ ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีนายอนันตชัย ภูพิลึก นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทัพไทย เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย ธนาคาร
ต้นไม้ การทํานาข้าว การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง การเลี้ยงหมูป่า 
กิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่าย ทสม
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกเครือข่าย ทสม
โคกตาด้วง มีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น ๖๐ 
ทัศน์พ้ืนท่ีต้นแบบการเรียนรู้ ทสม
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๗๔

กิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน บ้านโคกตาด้วง ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๔ กันยายน 255๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้

ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีนายอนันตชัย ภูพิลึก นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทัพไทย เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย ธนาคาร
ต้นไม้ การทํานาข้าว การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง การเลี้ยงหมูป่า การเลี้ยงปลาดุก และแปลงสมุนไพร มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตําบลทัพไทย 
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกเครือข่าย ทสม

๖๐ คน กิจกรรมประกอบด้วยการจัดทําธนาคารต้นไม้ พัฒนาและปรับภูมิ
ทัศน์พ้ืนท่ีต้นแบบการเรียนรู้ ทสม. พร้อมท้ังสรุปผลการดําเนินกิจกรรมเครือข่าย ทสม

 

 

๗๔ 
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กิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกตา

ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีนายอนันตชัย ภูพิลึก นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทัพไทย เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย ธนาคาร

การเลี้ยงปลาดุก และแปลงสมุนไพร มีผู้เข้าร่วม
จังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตําบลทัพไทย 

เจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกเครือข่าย ทสม.บ้าน
กิจกรรมประกอบด้วยการจัดทําธนาคารต้นไม้ พัฒนาและปรับภูมิ

พร้อมท้ังสรุปผลการดําเนินกิจกรรมเครือข่าย ทสม.จังหวัดสระแก้ว

 

 



 

    
กิจกรรมท่ี ๕ อํานวยการ ประสานงาน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
เป็นการดําเนินกิจกรรมประสานงาน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ พร้อมท้ังการ

เข้าร่วมการประชุม และการอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดข้ึน 
  ๕.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย 
ทสม.๔ ภาค : ยุทธศาสตร์เครือข่าย ท
เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยร่วมกับประธานเครือข่าย ทสม
สระแก้ว รองประธานเครือข่ายทสม
เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๗๕

อํานวยการ ประสานงาน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
นกิจกรรมประสานงาน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ พร้อมท้ังการ

เข้าร่วมการประชุม และการอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดข้ึน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์เครือข่าย ทสม.ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ในวันท่ี 
ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยร่วมกับประธานเครือข่าย ทสม

สระแก้ว รองประธานเครือข่ายทสม.จังหวัดสระแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําใส และ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

๗๕ 
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อํานวยการ ประสานงาน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
นกิจกรรมประสานงาน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ พร้อมท้ังการ

เข้าร่วมการประชุม และการอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดข้ึน  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย 

ออก และภาคตะวันตก ในวันท่ี ๒๒ – ๒๔ 
ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยร่วมกับประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัด

จังหวัดสระแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําใส และ

 

 



 

 
๕.๒ การเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรเพ่ือการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม

จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ มีนางน้ําฝน อ่ิมจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้ารับการอบรมฯ ในวันท่ี 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรงชลพฤกษ์ รีสอร์ต จังหวัดนครนายก และครั้งท่ี 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ในวันท่ี 
นครนายก 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๗๖

การเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรเพ่ือการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม
มีนางน้ําฝน อ่ิมจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้ารับการอบรมฯ ในวันท่ี 
ณ โรงแรงชลพฤกษ์ รีสอร์ต จังหวัดนครนายก และครั้งท่ี 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ในวันท่ี ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ต จังหวัด

 

 

๗๖ 
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การเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรเพ่ือการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม. 
มีนางน้ําฝน อ่ิมจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้ารับการอบรมฯ ในวันท่ี ๓๐ – 
ณ โรงแรงชลพฤกษ์ รีสอร์ต จังหวัดนครนายก และครั้งท่ี ๒ นายณัฐพล สวัสดี 

ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ต จังหวัด

 

 



 

๕.๓ ได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือพาเครือข่าย ทสม
ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว จํานวน 
อาราง ตําบลบ้านแก้ง อุทยานแห่งชาติปางสีดา สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ช่องกล่ําบน 
และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๗๗

 
ได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือพาเครือข่าย ทสม

ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว จํานวน ๕๐ ท่าน ในวันท่ี ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม 
อาราง ตําบลบ้านแก้ง อุทยานแห่งชาติปางสีดา สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ช่องกล่ําบน 
และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
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ได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือพาเครือข่าย ทสม.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านคลอง

อาราง ตําบลบ้านแก้ง อุทยานแห่งชาติปางสีดา สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ช่องกล่ําบน 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๗๘

 

 

 

๗๘ 
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นายประพันธ ์  กาใจท
   

 
 
 

 
นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช
นายสิริพงศ์   ไพบู
นางสาวพิมณดา   
นายณัฐพล   สวัสดี
นางสาวเทพสุดา   
นายธนพล  โนนเภา
นางน้ําฝน   อ่ิมจันทร์
นางสาวกมลวรรณ   
นางสุปรีย์ญา   ลิ้มสิทธิ
นางสาวสุณัฐฌา  
นายณัฐพงษ์   สารกาญจน์
 

 
 
 
 
 
 

 

  ที่ปรึกษา 

  ผู้เรียบเรียง

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อ

๗๙

คณะผู้จัดทํา 

กาใจทราย  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

นายสัญญา   ว่องไวอมรเวช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
ไพบลูย์  นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ 

  นามประเทือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
ด ี  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
  เพ็ญศิริ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

นายธนพล  โนนเภา  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
นางน้ําฝน   อ่ิมจันทร์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
นางสาวกมลวรรณ   กิจสมพงษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสุปรีย์ญา   ลิ้มสิทธกูิล  เจ้าพนักงานธุรการ 

สุณัฐฌา   โสดาราม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
สารกาญจน์  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

 

ผู้เรียบเรียง 

 

๗๙ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
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