
โครงการส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕7 

 
๑.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 
    ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง 

    ๑.๒ แนวทางการพัฒนา 4.3 :  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  

    ๑.๓  ตัวช้ีวัดโครงการ   :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
     
๒.  หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก  ดังจะเห็นได้ว่าในอดีตเมืองล าปาง  
เป็นเมืองที่มีการค้าขายไม้เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ  แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ท่ีผิดกฎหมายเพิ่ม
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศ
ไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยใน
ปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ  โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานับประการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้
ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน  
คือ  แนวคิดเรื่อง  “ปลูกป่า 3  อย่าง  เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง ”   ปลูกป่า 3 อย่าง  ได้แก่  ปลูกไม้ให้พออยู่  พอกิน  
พอใช้  และระบบนิเวศน์  “พออยู่”  หมายถึง  ไม้เศรษฐกิจ  ปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย   “พอกิน”  หมายถึง  
ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร  “พอใช้”  หมายถึง  ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน  เช่น  ไม้ฟืน และ  
ไม้ไผ่  เป็นต้น  เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เทศบาลนครล าปาง   ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  ได้
ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาลนครล าปาง  
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

๓. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี  และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

๔.  เป้าหมาย 

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลนครล าปาง จ านวน 43 ชุมชน  
โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่าง ๆ  ทั้งไม้ยืนต้น  ไม้ประดับ  ไม้ผล  ไม้ดอก  และพืชผักสวนครัวรั้วกินได้  เป็นต้น 

4.2. ดูแล  อนุรักษ์   ฟื้นฟู   สภาพแหล่งน้ า  คู คลอง  ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลนครล าปาง   จ านวน  43  ชุมชน   และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลนครล าปาง  โดยบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานต่าง  ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ  
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4.3. ผู้เข้าร่วมโครงการ   ประกอบด้วย   คณะผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง   สมาชิกสภาเทศบาล
นครล าปาง  พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลนครล าปาง  ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ  ทั้ง 43 ชุมชน  ได้แก่ ประธานชุมชน   
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ  ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี  ฯลฯ  กลุ่มเด็กและเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  หน่วยงาน
ต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน  เป็นต้น 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  

  พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครล าปาง  และแหล่งน้ า  คู  คลอง  แม่น้ า
วัง  ในเขตเทศบาลนครล าปาง   

 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557  –  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
 

7.  สถานที่ด าเนินการ 

  7.1 ประชุมเสวนาที่ห้องประชุมเทศบาลนครล าปาง  
  7.2 จัดกิจกรรมเสวนาแกนน ากลุ่มพิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ   ที่วัด  โรงเรียน  หรือสถานที่สาธารณะ
ประโยชน์ในชุมชน 

7.3 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน  หรือพ้ืนที่ส่วนบุคคลที่ได้รับการอนุญาต 
7.4 แหล่งน้ า  คู  คลอง  แม่น้ า  ในพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครล าปาง 

 
8.  ผู้รับผิดชอบ 

8.1 หน่วยงานหลัก  งานชุมชนเมือง   ฝ่ายพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม 
8.2 หน่วยงานรอง   ส านักการช่าง  ส านักการศึกษา  ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ   
     กองวิชาการและแผนงาน 
8.3 หน่วยงานสนับสนุน   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง   
     ส านักงานชลประทานที่  2  ล าปาง  กรมเจ้าท่า   สถานศึกษาต่าง ๆ   หน่วยงานภาครัฐ 
     และภาคเอกชน   ห้างร้าน   องค์กรภาคประชาชน  ฯลฯ 

9. วิธีการด าเนินงาน  
9.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตาม    

โครงการ   ( กลุ่มรวมทุกชุมชน ) 
9.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ า ชุมชน    ( 

กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน ) 
9.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  (กลุ่มย่อยแต่ละ

ชุมชน ) 
9.4   จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน  พัฒนา  ขุดลอก คู คลอง  ก าจัดวัชพืชในแม่น้ า       
       คู  คลอง   ท าความสะอาดถนนและพ้ืนทีส่าธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและ 
       ในเขตเทศบาลนครล าปาง 
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9.5   จัดกิจกรรมพัฒนา  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

          ให้มีความสวยงาม  สะอาด  ร่มรืน่ย ์ นา่พักผ่อนหยอ่นใจและเป็นสถานทีอ่อกก าลังกาย  
          ของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืน ๆ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป  

9.6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน  หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์ 
        ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม   เพ่ือเป็นกรณีตัวอยา่งให้แก่ชุมชนตา่ง ๆ ในเขตเทศบาล 
        นครล าปาง 
 

10. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน                                    ปีงบประมาณ  ๒๕๕7 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.จัดท าโครงการและเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ 

            

๒.ประชุมชี้แจงให้แกนน าใน
ชุมชนทราบ 

            

๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้
แกนน าชุมชน  แจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้สมาชิกในชุมชน
ทราบถึงโครงการ/กิจกรรม 

            

๔. ประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 

            

4.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรณรงค์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ล าปาง 43 ชุมชน 

            

5. ติดตามผลการด าเนินงาน
และสรุปรายงานเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

            

 

11.  งบประมาณ 

  ค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว  
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน   ตั้งไว้  300,000.-บาท   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด        กิกรรมต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

11.1 กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาแกนน ากลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม   เพื่อระดมความ 
    คิดเห็น   และมอบบทบาทภารกิจหน้าที่ของแกนน ากลุ่มอนุรักษ์พิทักษ์  
    ส่ิงแวดล้อมในการรณรงคป์ระชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนในชุมชน  ได้มีส่วนร่วม  
    ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 43 ชุมชน ๆ ละ  
    1  ครั้ง ๆ ละ 10 คน   รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
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 1. ค่าวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก  ( 2 คน x 600 x 5 ชั่วโมง )   
     เป็นเงิน   6,000.-บาท 
  2. ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์     เป็นเงิน  5,000 บาท 
  3. ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน   จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ  75.-บาท  
      ชุมชนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 10 คน จ านวน 43 ชุมชน เป็นเงิน 32,250 บาท  
  4. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 25.-บาท  
     ชุมชนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 10 คน จ านวน 43 ชุมชน  เป็นเงิน  21,500.-บาท  
  4. ค่าวัสดุประกอบการรณรงค์และพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เช่น  จอบ   
      เสียม   ไม้กวาด  ตะกร้า ฯลฯ   เป็นเงิน 10,000 บาท  

รวมเป็นเงิน   74,750 บาท  (-เจ็ดหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 

11.2  กิจกรรมปลูกต้นไม้   พันธุ์ไม้  ปลูกป่าชุมชน  อนุรักษ์  พัฒนา ปรับปรุง  ฟื้นฟู  ภูมิ
ทัศน์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน  กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด คู  
คลอง  ห้วย  หนอง  แม่น้ า  โดยมีค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นค่าพันธุ์กล้าไม้   ค่าไม้ค้ า  ค่าดิน  ค่า
ปุ๋ย  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่   
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดในชุมชน  ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์   ค่าป้ายไวนิลโครงการ  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบหรือ
หน่วยงานต้นแบบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม   ค่าของท่ีระลึก   ค่าพาหนะในการเดินทาง  ค่าน้ ามัน
รถ  ค่าเช่าที่พัก   ค่าน้ าดื่ม          ค่าน้ าแข็ง  ค่าถ่ายรูป  ค่าล้างอัดและขยายภาพสี   ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  รวมเป็นเงิน  
225,250.-บาท  (-สองแสนสองหม่ืนห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 

สรุปรวมค่าใช้จ่ายทั้ง  2  กิจกรรม  เป็นเงินทั้งหมด  300,000 บาท  (-สามแสนบาทถ้วน-) 
 ( ขออนุมัติถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายกิจกรรมทุกรายการ )  

 
๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
  มีกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น   
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น  
 

 
งานชุมชนเมือง  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

     กองสวัสดิการสังคม 
 

 
    
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 

ผลการด าเนินงานของโครงการมีกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนมีดังนี้ 
1. การสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนตระหนักและร่วมกันท านุบ ารุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 
 

  
 

  
 
 
 
 



๒.  กิจกรรมการลงนามความร่วมมืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาสิ่งแวดล้อม  และมอบต้นไม้ให้กับชุมชน 
             เป็นการลงนามความร่วมมือกันทีจ่ะให้ชมุชนไดมี้สว่นร่วมกับเทศบาลในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้
ก่อให้เกิดการปล่อยกาซเรือนกระจก  และมอบต้นไม้ให้น าปลูกในชุมชนเพ่ิมแหล่งดูดซับกาซให้มากข้ึน  
 

 
 

            
 

              
 
 
 
 
 



 
 

 
 

   
 

   
 



 



 



๓.  กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและเพ่ิมแหล่งดูดซับกาซเรือนกระจก  
 กิจกรรมการปลูกต้นไม้เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกและดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความ
ร่มเย็นให้กับชุมชน  และยังสามารถเป็นแหล่งดูดซับกาซเรือนกระจกได้อีกด้วย 
 

     
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. กิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ า 
กิจกรรมนี้เป็นการรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันรักษาแหล่งน้ าให้มีความสะอาด  โดยการก าจัดวัชพืชและ

ขยะต่างๆ ออกจากแม่น้ าและคูคลองท่ีอยู่ในแต่ละชุมชน เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าเน่าเสียเกิดเป็นกาซมีเทนซึ่งเป็น
กาชเรือนกระจกที่ส าคัญตัวหนึ่ง โดยมีชื่อกิจกรรมว่า”คลองคือเมือง” 

  

 
 

 



   
 

   
 

    
 

   
 

   
 


