
โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ “ห่มดิน บ่มน้้า สอยน้้า ส่งดิน ถวายแด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” ดินคือพ่อ น้้าคือแม่

ประจ้าปีงบประมาณ 2557 
เทศบาลต้าบลร้องกวาง อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

************************ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มี ความส าคัญยิ่งของ ประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม แต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ผ่านมา ท าให้มี
ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประชาชน เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ มีการบุกรุกท าลายป่าอย่าง
รุนแรง ท าให้พื้นที่ป่าลดลงเป็นจ านวนมาก ส่งผลเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเรื่อง
การขาดแคลนไม้ใช้สอยภายในประเทศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ า 
ล าธารถูกท าลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดน้ าท่วมฉับพลันและมีการพังทลายของดินจนเกิดปัญหาต่อการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กลายเป็นความทุกข์ของแผ่นดิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรง  
ประกอบกับการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ าที่ผ่านมา หน่วยงานที่รับผิดชอบมักจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
มากกว่าจะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุหรือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจึงมีความจ าเป็นต้องฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมาดังเดิมโดยเร็วที่สุด 
  เทศบาลต าบลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้เล็งเห็นความส าคัญและความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดในปัจจุบันและอนาคต จึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ “ห่มดิน 
บ่มน้ า สอยน้ า ส่งดิน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ดินคือพ่อ น้ าคือแม่” โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ประชาชน  หน่วยงานภาคเอกชน            องค์กรเอกชนและ
องค์กรมหาชน ได้ตระหนักถึ งความส าคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้และเข้ามาร่วมกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้  “ห่มดิน บ่มน้ า สอยน้ า ส่งดิน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ดินคือพ่อ น้ าคือแม่” บริเวณป่าชุมชน บริเวณอ่างเก็บน้ าบริ เวณ
เนินเขาร่องเขา พื้นที่สองข้างทางสาธารณะเข้าพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  ตลอดจนช่วยกันดูแล
รักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์  
  2.1  เพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริม สร้างความเข้าใจให้ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน 
องค์กรเอกชน และองค์กรมหาชน ทั่วไปได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ และเข้ามามีส่วน
ร่วมโครงการฯ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากป่าไม้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
  2.2  เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้และเพิ่มพื้นที่ป่า บริเวณป่าชุมชน บริเวณอ่างเก็บน้ า  บริเวณเนิน
เขาร่องเขา  พื้นที่สองข้างทางสาธารณะเข้าพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
ภายใต้ความร่วมมือของประชาชน หน่วยงานภาคเอกชนองค์กรเอกชนและองค์กรมหาชน 
  2.3  เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร ตลอดจนลด
ปญัหาภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่าง ๆ 



 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะกรรมการป่าชุมชน กลุ่มผู้ใช้ น้ า ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรเอกชน และ
องค์กรมหาชน 
 
4.  ระยะเวลาด้าเนินการ 
  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมารณ พ.ศ.2556 – 2558 
5.  พ้ืนท่ีด้าเนินการ 
  5.1  บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน จ านวน 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวังหม้อ ต าบลทุ่งศรี หมู่ที่ 
2 บ้านผาราง ต าบลทุ่งศรี หมู่ที่ 1 บ้านร้องเข็ม ต าบลร้องเข็ม หมู่ที่ 3 บ้านน้ าโค้ง ต าบลร้องเข็ม หมู่ที่ 5 
บ้านใหม่จัดสรร ต าบลร้องเข็ม และหมู่ที่ 6 บ้านปากทาง ต าบลร้องเข็ม 
  5.2  บริเวณพื้นที่เนินเขา ร่องเขา  พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ที่ถูกบุกรุก  
และทางสาธารณะเข้าพื้นที่การเกษตร 
  5.3  บริเวณพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลร้องกวาง 
 
6.  ขั้นตอนการด้าเนินการ 
  6.1  ประชุม ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชนและผู้ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงค์โครงการและส ารวจพื้นที่ป่าชุมชน อ่างเก็บน้ า บริเวณเนินเขาร่องเขาและพื้นที่ ท ากินในป่าสงวน
และป่าอนุรักษ์ ที่จะด าเนินการ 
  6.2  เสนอโครงการให้ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบและนายกเทศมนตรีต าบลร้องกวางพิจารณาอนุมัติ 
  6.3  แต่งตั้งคณะ ท างานสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ “ห่มดิน บ่มน้ า 
สอยน้ า ส่งดิน”ฯ 
  6.4  คณะท างานสนับสนุนโครงการฯ ประชุมช้ีแจงโครงการและเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ 
หน่วยงานเอกชนองค์กรเอกชน และองค์กรมหาชน เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคสนับสนุน เงินตาม
โครงการฯ 
  6.5  คณะท างานสนับสนุนโครงการฯ ร่วมกับก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชน 
ก าหนดวัน เวลา จัดกิจกรรมและตรวจสภาพพื้นที่ด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมด าเนินกิจกรรม  
  6.6  ด าเนินกิจกรรม “ห่มดิน บ่มน้ า สอยน้ า ส่งดิน” และกิจกรรมปลูกป่า 
  6.7  รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม ให้ผู้ที่สนับสนุนโครงการและผู้ที่สนใจ
ทั่วไปทราบและสามารถติดตามความก้าวหน้า การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ทุกระยะ ทางเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลร้องกวางและสื่อต่าง ๆ  
 
 



  6.8  คณะท างาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชน และประชาชนในพื้นที่ และ
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมบ ารุง ดูแลรักษาต้นไม้เนื่องในวันส าคัญเช่น วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษาและวันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และจัด
กิจกรรมท าแนวกันไฟ แผ้วถางวัชพืชในวันส าคัญ เช่น วันออกพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว วันข้ึนปีใหม่ วันมาฆบูชา 
  6.9  คณะท างาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการป่าชุมชน ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอนายกเทศมนตรีต าบลร้องกวางเพื่อทราบและพิจารณาใช้เป็นข้อมูล
การด าเนินการโครงการในปีต่อไป 
 
7.  งบประมาณ 
  8.1  งบประมาณจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ แผนงานเกษตร งานอนุรักษ์แหล่ง
น้ าและป่าไม้ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นที่สภาพป่าไม้ “ห่มดิน บ่มน้ า สอยน้ า ส่งดิน เพื่อถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ” ดินคือพ่อ น้ าคือแม่ 
รายละเอียดตามผนวก ก 
  8.2  เงินสนับสนุนโครงการฯ จากประชาชน  หน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรเอกชน 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1  เทศบาลต าบลร้องกวาง ประชาชน หน่ วยงานภาคเอกชนองค์กรเอกชน และองค์กร
มหาชน มีความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพป่าและเข้ามามีส่วนร่ว มกิจกรรม
โครงการฯ ตลอดจนร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
  9.2  เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน  มีแหล่งปัจจัยสี่  และมีป ริมาณน้ าใน
แหล่งน้ าธรรมชาติที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร 
 
9.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลร้องกวางและคณะกรรมการป่าชุมชน 
 
ผู้เขียนโครงการ 
       

       พันจ่าเอก 
        (นพดล   พรมรักษา) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 
 



 
ผู้เสนอโครงการ 
 

      (นายไพรัตน์   รัตนชมภู) 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
ความเห็นของรองปลัดเทศบาลต้าบลร้องกวาง ................................................................................... 
         
        (นายอดุลย์  เพิ่มข้ึน) 
          รองปลัดเทศบาลต าบลร้องกวาง 
 
 
ความเห็นของปลัดเทศบาลต้าบลร้องกวาง ผู้เห็นชอบโครงการ…………………………………………………………..... 
       
 

(นายบุญญพล   กันนา) 
ปลัดเทศบาลต าบลร้องกวาง 

 
 
ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี ผู้เห็นชอบโครงการ…………………………………………………………….…………..... 
 
 
                 ดาบต ารวจ 
           (จ ารัส    อัฐวงศ์) 
       รองนายกเทศมนตรีต าบลร้องกวาง 
 
ความเห็นของนายกเทศมนตรีต้าบลร้องกวาง  ผู้อนุมัติโครงการ.................................................................... 
      
 

       (นายสุรสิทธ์ิ   เพชรปิตุพงษ)์ 
นายกเทศมนตรีต าบลร้องกวาง 

 

 
 



ผนวก ก  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ “ห่มดิน บ่มน้้า สอยน้้า ส่งดิน 

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ดินคือพ่อ        
น้้าคือแม่”ประจ้าปีงบประมาณ 2557 ดังรายละเอียดดังน้ี 

 
1.   ค่าจัดซื้อกล้าไม้  จ านวน 12,000 ต้น    เป็นเงิน  60,000  บาท 
2.   ค่าจัดซื้อปุ๋ยคอก (ข้ีวัว) จ านวน 300 กระสอบ   เป็นเงิน 9,000 บาท 
4.  ค่าจัดซื้อปุ๋ยเคมี จ านวน 6  กระสอบ    เป็นเงิน 4,800 บาท 
5.  ค่าจัดซื้อโซคอน จ านวน 30 กระสอบ    เป็นเงิน 12,000 บาท 
7.  ค่าจัดซื้อกระสอบส าหรับบรรจุปุ๋ยเตรียมดิน จ านวน 300 ใบ  เป็นเงิน 1,500 บาท 
8.  ค่าจัดซื้อกระสอบส าหรับบรรจุปุ๋ยคอก(ข้ีวัว) จ านวน 300 ใบ  เป็นเงิน 1,500 บาท 
9.  ค่าจัดซื้อและจ้างเหมารถขนย้ายซังข้าวโพด กิโลกรัมละ 0.50 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท 
10. ค่าจ้างท าปุ๋ย 300 กระสอบ       เป็นเงิน 3,000 บาท 
11. ค่าน้ าด่ืม         เป็นเงิน 2,200  บาท 

 
 

รวมเป็นเงิน  100,000.- บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพพ้ืนท่ีดําเนินการปาเสื่อมโทรม 

    

    

    

 

 

 

 



รูปภาพการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษ และฟนฟูสภาพปาไม 

ในพ้ืนท่ีปาเส่ือมโทรม 

       

 

    

    

 

 

 

 

 



รูปภาพการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม ฯ 

หมดิน บมน้ํา สอยน้ํา สงดิน พ้ืนท่ีปาชุมชน 

    

    

    

 

 

 

 

 



รูปภาพพ้ืนท่ีปาชุมชน 

    

    

    

 

 

 

 

 


