
แบบรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แผนงานที่ ๑) 

๑. โครงการบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

๒. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

๓. งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

                     ๗๕,๐๐๐   (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๔. ผลการด าเนินงานตามแผนที่ ๑ มีดังนี ้

 ๔.๑ ด าเนินการส ารวจและติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยลงพ้ืนที่

ส ารวจแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ป้อมปราการของจังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาค้นคว้าทราบว่ามี

การสร้างป้อมปราการในจังหวัดสมุทรปราการเพ่ือป้องกันอริราชศัตรูที่จะเข้ามารุกรานประเทศไทยทางน้ าที่

จังหวัดสมุทรปราการทั้งสิ้นจ านวน 22 ป้อม แต่ได้มีการบุกรุก ท าลาย รื้อถอนไปจนส่วนใหญ่ไม่มีเศษซากให้

เห็นในปัจจุบัน ที่ยังมีเศษซากให้เห็นและบางป้อมได้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง บางป้อมยังคงมีการดูแลท านุ

บ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีมีเพียง ๔-๕ ป้อมเท่านั้น คือ 

 ๑.ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลราชประชาสมาสัย 

 ๒.ป้อมแผลงไฟฟ้า      ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอพระประแดง 

 ๓.ป้อมผีเสื้อสมุทร      ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ าใกล้กับพระสมุทรเจดีย์ 

 ๔.ป้อมนาคราช          ตั้งอยู่ในเขตโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 

 ๕.ป้อมปีกกา             ตั้งอยู่ที่ถนนท้ายบ้าน 

 ๖.ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตั้งอยู่ที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

 ซึ่งจากการลงพื้นที่ส ารวจติดตามสถานการณ์และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแหล่งโบราณสถานและ

ศิลปกรรม ป้อมปราการในจังหวัดสมุทรปราการที่ยังเหลืออยู่และบางป้อมยังมีคงสภาพที่ดีทั้ง ๖ ป้อมและได้



จัดเก็บ รวบรวม ท าเป็นฐานข้อมูลน าเข้าสู่เว็บไซด์ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ (WWW.ANURAK-SP.IN.TH) 

 ๔.๒ การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอ่ืนๆ: 

  -เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้น าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และศิลปกรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

  -เข้าร่วมประชุมประจ าปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐ 

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมล าปางเวียงทอง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

  -จัดประชุมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม

ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

 ๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ 

  จากการด าเนินการส ารวจและติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่ดูแลรับผิดชอบและชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดี ส่วนแหล่งศิลปกรรม

บางแห่งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ดูแลรับผิดชอบให้ความส าคัญจัดงบประมาณในการดูแล ซ่อมแซม

ปรับปรุงให้คงอยู่สืบไปไดเ้ป็นอย่างดี บางแห่งก็ละเลย ถูกบุกรุกท าลาย ทั้งจากหน่วยงานของรัฐที่เข้าใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ีและชุมชนโดยรอบขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางอนุรักษ์ จนท าให้แหล่งศิลปกรรมอัน

ทรงคุณค่าต้องผุผัง เสียหาย สาบสูญไปตามกาลเวลา ควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ เห็นถึงคุณค่า 

ความส าคัญในแนวทางอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นให้คงไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสมบัติคู่แผ่นดิน อีกท้ังพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ช่วยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง 

 ๖. ปัญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความส าเร็จ 

  ๖.๑ จากการด าเนินงานในส่วนคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ประจ าจังหวัด ได้มีการด าเนินการแจ้งหน่วยราชการที่เป็นอนุกรรมการ เพ่ือทราบและในส่วนของการพิจารณา

เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวน ๓ คน เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบและออกเป็นค าสั่ง

จังหวัดนั้น ทางหน่วยอนุรักษ์ฯได้ประสานงานกับส านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดและด าเนินการส่งรายชื่อเพ่ือ

พิจารณาส่งให้ทางจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากทางจังหวัด ซึ่งอาจจะเป็นปัญหา

จากการให้ความส าคัญ 

http://www.anurak-sp.in.th/


๗. ข้อเสนอแนะ  

  ๗.๑ ควรมีการประสานงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติให้เห็นถึงคุณค่าในส่วนของ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานทหารในพื้นที่ เป็นต้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจมีทัศนคติที่เห็นถึงคุณค่า

ในส่วนของการอนุรักษ์และเข้าใจถึงบทบาทอย่างเข้มข้น 

๘. ภาพประกอบ 

ป้อมนาคราช 

 

  

  

   



ป้อมพระจุลจอมเกล้า 

-ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตั้งอยู่ที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ในเขตรับผิดชอบของทหารเรือ มีการดูแล ซ่อมแซม 

ปรับปรุงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีอีกท้ังยังเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปท่องเที่ยวอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



ป้อมผีเสื้อสมุทร 

ป้อมผีเสื้อสมุทร ตั้งอยู่ที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ในเขตรับผิดชอบของทหารเรือ มีการดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง

อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีอีกท้ังยังเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปท่องเที่ยวอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป้อมผีเสื้อสมุทร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป้อมปีกกา 

-พ้ืนที่ตั้งป้อมปีกกา ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะและกองบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมือง

สมุทรปราการ ตัวป้อมนั้นไม่มีให้เห็นแล้วแล้วคงเหลือแต่เพียงหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป้อมแผลงไฟฟ้า 

-ป้อมแผลงไฟฟ้า ปัจจุบันถูกปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

 

 

 



ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย 

-ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลราชประชาสมาสัย ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมือง

ปู่เจ้าสมิงพราย และได้รับงบประมาณในการดูแลปรับปรุงอนุรักษ์ไว้ในส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แผนงานที่ ๔) 

๑. โครงการ พัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการสื่อสารทางระบบ social media  

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 

๓. งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๔. สาระส าคัญ 

 การด าเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี

เครือข่าย ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและติดตามผล รายงานสถานการณ์ในด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 

ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  ทางหน่วยอนุรักษ์ฯสมุทรปราการจึงน าระบบ social media ในรูปแบบเว็บไซด์(Website)มาใช้

เพ่ือการด าเนินการดังกล่าว 

๕. ผลการด าเนินงาน 

 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ มีระบบ social 

media ในรูปแบบเว็บไซด์(Website)ใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารและติดตามผล รายงาน

สถานการณ์ในด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ส าหรับการด าเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  มีระบบ social media ในรูปแบบเว็บไซด์(Website)ใช้ในการด าเนินงาน 

 ผลลัพธ์ ใช้เว็บไซด์(Website)เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อสื่อสารและติดตามผล รายงานสถานการณ์

ในด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ส าหรับการด าเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



๗. ปัญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความส าเร็จ 

 ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือ upload ขึ้นไปเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เวลาในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ข้อมูล มีความถูกต้อง ทันสมัย รอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์ เหมาะสมที่จะน าไปใช้ใน

การวางแผน ตัดสินใจในการด าเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

๘. ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในฐานข้อมูลของระบบอย่างต่อเนื่อง 

๙. ภาพประกอบ 

 

 Address   www.anurak-sp.in.th 

 


