
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“กิจกรรมก าจัดผักตบชวาและสร้างฝายชะลอน  า”  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา อ าเภอสงัขะ จังหวัดสุรินทร ์

www.thepruksa.go.th / Fanpage : องค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา 

http://www.thepruksa.go.th/


โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(กิจกรรมจิตอาสาก าจดัผักตบชวาและสร้างฝายชะลอน  า) 

ความเป็นมาของโครงการ 
ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากกรมปกครองว่าในการประชุมการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
เป็นประธานการประชุม ได้มอบหมายให้กระทรวงกระทรวงมหาดไทยด าเนินการก าจัดผักตบชวาในพื นที่ และ
ขับเคลื่อนการด าเนินการของชมรมคนริมน  า ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน  าให้เกิดความยั่งยืน 
โดยให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื นที่สาธารณะ คู คลอง หนองน  าและ
รางระบายน  าสาธารณะ ประกอบกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างสูงท าให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาน  าเสียและสิ่งปฏิกูลจากการปล่อยลงแม่น  าล าคลอง ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี การสะสมของ
วัชพืชเศษขยะต่างๆ ซึ่งมีแหล่งก าเนิดน  าเสียมาจากบ้านเรือน ร้านค้าชุมชน จุดรับซื อพืชผลทางการเกษตรที่กระจาย
อยู่ในเขตต าบล ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน  าในคลอง หนองน  าต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา
มีนโยบายเชิงรุกเพ่ือเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน  าให้ดีขึ นและ
สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงภาพรวมทั งระบบการบริหารจัดการน  าจากชุมชน ที่อยู่อาศัย ที่จะ
เชื่อมโยงไปยังแหล่งน  าในพื นที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
ในชุมชนมากที่สุด โดยได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (ข้อ 2) ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ รักษาความสะอาด
ของถนน ทางน  า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน  า และทางระบายน  า จึงได้จัดโครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้หลักเกณฑ์ที่
ก าหนดของจังหวัดสุรินทร์และภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561 – 2565)  
 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
1. เพ่ือก าจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน  าอย่างเป็นระบบ ตลอดถึงแก้ไขปัญหาน  าท่วม 
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2. เพ่ือปรับปรุง ฟ้ืนฟู คุณภาพน  าในคลองให้ดีขึ นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสามารถใช้

ประโยชน์จากคลองตามความเหมาะสม 
3. เพ่ือให้เกิดคลองสวย น  าใส และเป็นต้นแบบน าร่องในการขยายผลไปยังพื นที่อ่ืนๆต่อไป 
4. เพ่ือช่วยชะลอการไหลของน  า จากเดิมที่ฤดูน  าหลากน  าจะหลากลงสู่ที่ต่ าอย่างรวดเร็ว ชะลอความ

แรงของน  าหลาก ลดการกัดเซาะของตลิ่งล าน  า ช่วยดักตะกอนแม่น  า กิ่งไม้ เศษไม้ ดิน โคลน ทราย หลังฝายตื นเขิน
ช้าลง เก็บกักน  า ท าให้เกิดความชุ่มชื น ในบริเวณฝายและพื นที่เหนือฝาย 

เป้าหมายและพื นที่ด าเนินการ 
1. พื นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนต าบลเทพรักษา อ่างเก็บน  าห้วยเสนหมู่ที่ 10  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วน

ต าบลเทพรักษา ผู้น าชุมชนทั ง 13 ชุมชน และประชาชนจิตอาสาทั ง 13 หมู่ จ านวน 300 คน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 

แผนการด าเนินงาน 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรม/แต่งตั งคณะกรรมการโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ/จัดท าแผนด าเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นเพ่ือการท างานแบบบูรณการ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
5. ติดตามประเมินผล 
6. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
7. รายงานผลการด าเนินการ 

วิธีการด าเนินงาน 
การจัดการเพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพน  าในคลองห้วยเสนจะประกอบด้วย กิจกรรมทั งด้านการชะลอการไหลของ

น  า จากเดิมที่ฤดูน  าหลากน  าจะหลากลงสู่ที่ต่ าอย่างรวดเร็ว ชะลอความแรงของน  าหลาก ช่วยลดการกัดเซาะของตลิ่ง
ล าน  า ช่วยดักตะกอนแม่น  า กิ่งไม้ เศษไม้ ดิน โคลน ทราย ท าให้ล าน  าหลังฝายตื นเขินช้าลง เก็บกักน  า ท าให้เกิดความ
ชุ่มชื น ในบริเวณฝายและพื นที่เหนือฝาย กิจกรรมท าความสะอาดก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น  าล าคลอง 
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งบประมาณและค่าใช้จ่ายในโครงการ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนงานเกษตร หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65) หน้าที่ 167 ข้อที่ 3  

หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ 
หน่วยงานหลัก องค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
หน่วยงานรอง โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ 

ผลที่ได้รับจากโครงการ 
1. กิจกรรมก าจัดผักตบชวาช่วยลดสิ่งกีดขวางทางน  าอย่างเป็นระบบ ตลอดถึงแก้ไขปัญหาน  าท่วมได้ 
2. เป็นการปรับปรุง ฟ้ืนฟู คุณภาพน  าในคลองให้ดีขึ นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสามารถ

ใช้ประโยชน์จากคลองตามความเหมาะสม 
3. กิจกรรมก าจัดผักตบชวาและวัชพืช ท าให้เกิดคลองสวย น  าใส และเป็นต้นแบบน าร่องในการขยาย

ผลไปยังพื นท่ีอ่ืนๆต่อไป 
4. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน  า ลดการไหลของน  า จากเดิมที่ฤดูน  าหลากน  าจะหลากลงสู่ที่ต่ าอย่าง

รวดเร็ว ชะลอความแรงของน  าหลาก ช่วยลดการกัดเซาะของตลิ่งล าน  า ช่วยดักตะกอนแม่น  า กิ่งไม้ เศษไม้ ดิน โคลน 
ทราย ท าให้ล าน  าหลังฝายตื นเขินช้าลง เก็บกักน  า ท าให้เกิดความชุ่มชื น ในบริเวณฝายและพื นที่เหนือฝาย 

แนวทางการประเมินโครงการ 
ตัวช้ีวัดจากโครงการ 

- เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพรักษา ผู้น าชุมชนทั ง 13 ชุมชน และจิตอาสาจากคณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ 
จ านวน 300 คนมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 300 คน ดังนั น ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา ผู้น าชุมชนทั ง 13 ชุมชน และจิตอาสาจากคณะครูนักเรียนโรงเรียน
มัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจาการติดตามประเมินผลโครงการ          
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- เป้าหมายการกักเก็บน  าจากกิจกรรมสร้างฝายชะลอน  า บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยเสน หมู่ที่ 10 บ้าน

ทับทิมสยาม 04 ได้ด าเนินการก่อสร้างฝาย (ขนาด 30 x 1 x 0.50 เมตร) กักเก็บปริมาณได้จ านวน 100,000
ลูกบาศก์เมตร และท าการก าจัดผักตบชวา วัชพืชเพ่ือป้องกันการขีดขวางการไหลของน  าและแก้ปัญหาการตื นเขิน
ของแหล่งน  า เป็นต้นแบบน าร่องในการขยายผลไปยังพื นที่อ่ืนๆต่อไปอีกด้วย 

ปัจจัยท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
ปัจจัยด้านบุคคล 

1. คณะผู้จัดท าโครงการได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการสร้างฝายว่าควรมีคือการตระหนักถึงความส าคัญใน
การสร้างจิตส านึกเพ่ือให้ภายนอกได้เห็นถึงศักยภาพของคณะผู้ด าเนินโครงการ 

2. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการเรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกันสร้างความสามัคคีในชุมชน ฟ้ืนฟูอนุรักษ์
และพัฒนาพื นที่กักเก็บแหล่งน  า 

ปัจจัยด้านวัสดุหรือวัตถุดิบ 
มีการวางแผนในเรื่องการสรรหาวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่กิจกรรมได้จัดขึ น เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินกิจกรรมของกิจกรรม และมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์นั น ๆ 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  
1. บุคลากรผู้ด าเนินกิจกรรมมีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการงานในกิจกรรมโดยการแบ่งหน้าที่

ให้กับสมาชิกทุกคนในกลุ่มอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกภาคส่วน 
2. บุคลากรผู้ด าเนินกิจกรรมจัดการประชุม เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน และประชุมเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการท ากิจกรรมเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ สามารถประสานงานผ่านทางสังคมออนไลน์ (Facebook) ใน
การแจ้งก าหนดการต่าง ๆ ของกิจกรรม 

3. คณะผู้จัดกิจกรรมได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือแจ้งถึงการขออนุญาตการใช้พื นท่ี
เพ่ือจัดท ากิจกรรมขึ นมา ทั งนี เพ่ือให้หน่วยงานได้ทราบข่าวล่วงหน้า และเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่อไปภายหลัง 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ที่ได้จากการกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมจิตอาสาก าจัดผักตบชวาและ

สร้างฝายชะลอน  า ครั งนี ถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั งความรู้และ
ยังร่วมกันท ากิจกรรมสร้างความสามัคคี ร่วมกันคิดร่วมกันท าเพ่ือพัฒนาชุมชน ท าให้มีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ
ยังได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

 
ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม

โครงการและประเมินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ซึ่งได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา และผู้เกี่ยวข้องส าหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มี
ความก้าวหน้าต่อไป 

 
 



ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(กิจกรรมจิตอาสาก าจัดผักตบชวาและสร้างฝายชะลอน  า) 

 

 
 
 
 



 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


















































