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Working Group for Supporting Rural Village Development Work  in the Royal Initiated Projects 

 

 

                                โครงการพฒันาลุ่มน า้แม่คาวตามแนวพระราชด าริ 

หลกัการและเหตุผล 

 ล ำน ้ำแม่คำวเป็นล ำน ้ ำสำขำของแม่น ้ำปิง ท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำรงชีวิตของประชำชนทุกภำค
ส่วน  ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีควำมยำวประมำณ 35 กิโลเมตร ไหลผำ่น 5 อ ำเภอ 13 ต ำบล ไหลลงสู่แม่น ้ ำกวง 
ปัจจุบนั แม่น ้ำคำว ประสบปัญหำน ้ำเน่ำเสีย ต้ืนเขิน มีวชัพืช ข้ึนปกคลุมล ำน ้ำ ขยะ และเศษวสัดุต่ำง ๆ  
กีดขวำงทำงเดินของน ้ ำ  ส่งผลท ำให้ในช่วงฤดูน ้ ำหลำก น ้ ำจะไหลบ่ำเขำ้ท่วมพื้นท่ี ท ำควำมเสียหำยแก่พื้นท่ี
กำรเกษตรและพื้นท่ีในเขตชุมชนไดรั้บควำมเสียหำย เป็นจ ำนวนมำก ตลอดจนกำรระบำยน ้ ำออกจำกพื้นท่ี
ลุ่ม หรือพื้นท่ีท่ีมีน ้ำท่วมขงั ไม่สำมำรถระบำยไดเ้ท่ำท่ีควร ซ่ึงจำกกำรออกส ำรวจในพื้นท่ีสองฝ่ังล ำน ้ำแม่คำว  
พบวำ่     ผักตบชวา (Water Hyacinth) มีกำรขยำยพนัธ์ และเจริญเติบโตอยำ่งรวดเร็วแพร่ขยำยออกไป
เตม็ล ้ำน ้ำ จนเกิดเป็นทะเลผกัตบชวำ กีดขวำงล ำน ้ำ ท ำใหเ้กิดปัญหำน ้ำท่วม  ตำมมำนบัคร้ังไม่ถว้น 
 

 จำกพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม พ.ศ. 2545  
ควำมว่ำ “...ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความส าคัญควบคู่กับการพัฒนา ความเจริญก้าวหน้าซ่ึงเป็น
ปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือการพฒันายิง่รุดหน้า ปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อม และภาวะมลพิษกย็ิ่ง
ก่อตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ประเทศไทยก็เป็นประเทศหน่ึงที่ก าลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ใน
ขณะนี.้..” ยอ่มประจกัษใ์หเ้ห็นถึงควำมห่วงใยของพระองคต่์อปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีประเทศไทยตอ้งเผชิญอยู่
ซ่ึงนบัวนัจะยิง่รุนแรงมำกข้ึนเร่ือย ๆ ส่งผลต่อระบบนิเวศทำงส่ิงแวดลอ้มโดยรวม 
 

 องค์กำรคณะท ำงำนร่วมกำรปฏิบัติงำนพัฒนำหมู่บ้ำนชนบท ในโครงกำรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ ร่วมกบัมูลนิธิใตร่้มฉัตร จงัหวดัเชียงใหม่ องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัเชียงใหม่  อ ำเภอเมือง
เชียงใหม่  เทศบำลต ำบลท่ำศำลำ เทศบำลต ำบลฟ้ำฮ่ำม เทศบำลต ำบลหนองป่ำคร่ัง เทศบำลต ำบลสันผีเส้ือ 
เทศบำลต ำบลหนองหอย เทศบำลต ำบลป่ำแดด เทศบำลต ำบลชำ้งเผือก เทศบำลต ำบลสุเทพ เทศบำลต ำบล
สันทรำย เทศบำลต ำบลแม่เหียะ เทศบำลต ำบลสันก ำแพง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไชยสถำน  มณฑลทหำรบกท่ี 33  กรมทำงหลวง  นิสิตนักศึกษำ  ภำคประชำชน 
ภำคเอกชน ทุกหมู่เหล่ำ จึงได้ร่วมกนัรณรงค์พฒันำลุ่มน ้ ำแม่คำวตำมแนวพระรำชด ำริ โดยในระยะแรก  
ร่วมกนัน ำผกัตบชวำข้ึนจำกล ำน ้ ำ โดยร่วมกนัน้อมน ำพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว มำเป็น
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ ควบคู่กับกำรพัฒนำลุ่มน ้ ำแม่คำว อำทิเช่น แนวทำงทฤษฏีกำรพัฒนำ            
“น า้ดีไล่น า้เสีย”    “การบ าบัดน า้เสียด้วยการกรองน า้เสียด้วยผกัตบชวา (Filtration)” ซ่ึงเรียกวำ่ 
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 เคร่ืองกรองน ้าธรรมชาติ นอกจำกนั้น ในระยะท่ีสองของโครงกำรจะไดด้ ำเนินกำรพฒันำอำชีพ สร้ำงรำยได้
เสริมให้แก่ครอบครัวชำวบำ้นในทอ้งท่ี  โดยกำรวำงแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรแปรสภำพผลพลอยไดจ้ำก
ผกัตบชวำให้เกิดประโยชน์สูงสุด อำทิเช่น น ำมำท ำปุ๋ยหมกั เช้ือเพลิง วสัดุคลุมดิน  แปลงผกัลอยน ้ ำและ
ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้สำนจำกผกัตบชวำ โดยเร่ิมตั้งแต่ก ำหนดจุดข้ึนผกัตบชวำจำกแม่น ้ ำล ำคลองร่วมกนั และมี
กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมของพื้นท่ี ตลอดจนประสำนกบัศูนยก์ลำงกำรเรียนรู้ฯ เพื่อกำรให้ควำมรู้ 
หรือประสำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กำรท ำผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช ้จำกผกัตบชวำ จำกศูนยศิ์ลปำชีพบำงไทร 
เทคนิคกำรท ำปุ๋ยอินทรียจ์ำกกรมพฒันำท่ีดิน รวมทั้งประสำนงำนทำงกำรตลำดจำกกระทรวงพำณิชย ์ และ
ภำคธุรกิจ จำกผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น พร้อมใจกนัคดัเลือกผกัตบชวำท่ีจะใช้เป็นวตัถุดิบ กำรออกแบบ กำร
ผลิต ไปจนถึงกำรบรรจุหีบห่อผลิตภณัฑ์ จำกผกัตบชวำใหเ้ป็นท่ีตอ้งกำรของลูกคำ้ และในระยะท่ีสำม จะได้
ท ำกำรพฒันำลุ่มน ้ำแม่คำวตำมแนวพระรำชด ำริ ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ ์มุ่งสู่กำรเป็น 
Unseen of Chiangmai 
 

 ด้วยเหตุผลดังกล่ำว คณะท ำงำนร่วมกำรปฏิบัติงำนพัฒนำหมู่บ้ำนชนบท ในโครงกำรอัน

เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ พร้อมคณะผูร่้วมโครงกำรขอน ำเสนอโครงกำรดังกล่ำวมำเป็นแนวทำงในกำร

แกปั้ญหำควบคู่กบักำรพฒันำอำชีพให้แก่ประชำชนในพื้นท่ีเป้ำหมำย ทั้งน้ี ไดน้้อมน ำแนวทำงทฤษฎีกำร

พฒันำ และกำรแกปั้ญหำ ตลอดจนหลกักำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั มำเป็นแนวทำงในกำร

ปฏิบติังำนตำมโครงกำร ส ำหรับบุญกุศลแห่งคุณควำมดีในกำรบ ำเพญ็สำธำรณะประโยชน์ต่อสังคมในคร้ังน้ี  

ขอน้อมถวำยเป็นพระรำชกุศล เพื่อสนองพระมหำกรุณำธิคุณอนัยิ่งใหญ่แด่พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวท่ี

ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทยอยำ่งนำนปักำร  ในกำรน้ีคณะท ำงำนร่วมฯ หวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่โครงกำรพฒันำลุ่ม

น ้ำแม่คำวตำมแนวพระรำชด ำริ จะเป็นประโยชน์อยำ่งสูงสุดต่อทำงรำชกำร ประชำชนทุกภำคส่วน 
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อรณรงคใ์หทุ้กภำคส่วนร่วมกนับ ำเพญ็สำธำรณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมสนอง
พระมหำกรุณำธิคุณแด่พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 

2. เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหำล ำน ้ำแม่คำวตำมแนวพระรำชด ำริ 
3. เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพตำมแนวพระรำชด ำริใหแ้ก่กลุ่มเป้ำหมำย 

4. เพื่อพฒันำล ำน ้ำแม่คำวใหเ้กิดควำมสมดุล (Balance)ทำงธรรมชำติ มุ่งสู่กำรเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษแ์หล่งแรกในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 (UNSEEN OF CHIANGMAI) 

 

เป้าหมาย 

1. ประชำชนทุกภำคส่วน ร่วมกนัรณรงคแ์ละพฒันำล ำน ้ำแม่คำวตำมแนวพระรำชด ำริ 

2. เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล จ ำนวนประมำณ 10,000 คน ในวนัอำทิตยท่ี์ 29 พฤศจิกำยน 

พ.ศ. 2552 

3.  เทศบำลฯหรือ อบต.ในเขตพื้นท่ีสองฝ่ังล ำน ้ำแม่คำวไหลผำ่นร่วมกนัแกปั้ญหำ 

ตำมแนวพระรำชด ำริ อยำ่งนอ้ย 5 เทศบำล ภำยในปี พ.ศ. 2553 

4. ประชำชนในพื้นท่ีเทศบำลหรือ อบต.ท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร ไดรั้บกำรพฒันำอำชีพ  

อยำ่งนอ้ยเทศบำลละ 10 คน ภำยในปี พ.ศ. 2553 

5. ล ำน ้ำแม่คำว กลบัคืนสู่ระบบนิเวศส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีควำมสมดุลทำงธรรมชำติ และ

พฒันำข้ึนสู่เส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ ์ภำยในปี พ.ศ. 2555 

6. ก ำหนดใหว้นัท่ี29 พฤศจิกำยน 2552 เป็นวนัเร่ิมชีวติใหม่ ของล ำแม่น ้ำคำว 
แหล่งประวติัศำสตร์ลำ้นนำ สนองพระรำชด ำริท่ีพระรำชทำนไวว้ำ่   “น า้คือชีวติ”   
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วธีิการด าเนินการ 

    กจิกรรมที ่1      กิจกรรมรณรงคน์ ำผกัตบชวำข้ึนจำกล ำแม่น ้ำคำว (Water Hyacinth) 

     เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั (ระยะท่ีหน่ึง) 
 
              ขั้นตอนด าเนินการ 

1. ขั้นเตรียมงาน 

1.1 ประชุมปรึกษำหำรือ ร่วมกบัเทศบำลท่ีพื้นท่ีควำมรับผดิชอบอยูใ่นบริเวณ 

ล ำแม่น ้ำคำวไหลผำ่น เทศบำล อบต.ในทอ้งท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษำ 

ควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรฯ และบนัทึกในขอ้ตกลงร่วมกนัในฐำนะเจำ้ภำพ

หลกั 

1.2 ประมำณก ำลงัพล หรือเครือข่ำย ภำคีภำคเอกชน ภำคธุรกิจ ภำครำชกำร  

สถำนกำรศึกษำ องคก์รสำธำรณะประโยชน์ต่ำง ๆ ท่ีจะร่วมกนัรณรงค ์ 

แบบมีส่วนร่วม  

1.3 ส ำรวจพื้นท่ีด ำเนินกำรน ำร่อง สองฝ่ังล ำน ้ ำแม่คำว ก ำหนดระยะทำง (ควำมยำว)

ของล ำน ้ ำน ำร่อง ก ำหนดจุดรณรงค ์จุดทิ้งวชัพืช ต่ำง ๆ ตลอดจน  จุดอ ำนวยกำร

ต่ำง ๆ 

จุดที ่1   จุดพิธีเปิดโครงกำร   ตั้งปรัมพิธีเปิด และพิธีกำรทำงศำสนำ พร้อมทั้ง 

              กองอ ำนวยกำร บริเวณลำนตรงขำ้ม รร.อนุบำลร่มเย็น เขตรับผิดชอบ

เทศบำลต ำบลท่ำศำลำ 

จุดที ่2  ลำนเอนกประสงค ์

จุดที ่3   ทำ้ยซอยอีกอ้ เขตรับผดิชอบของเทศบำลต ำบลท่ำศำลำ 

จุดที ่4   ทำ้ยหมู่ท่ี 2 ซอย 14 ถึงฝำยกำละโป่เขตรับผดิชอบของเทศบำลต ำบลท่ำศำลำ 

1.4 ก ำหนดแผนกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรรณรงค์  กิจกรรมแกปั้ญหำ กิจกรรมพฒันำ

อำชีพใหแ้ก่รำษฎร กิจกรรมพฒันำล ำน ้ำแม่คำวให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

หรือเชิงนิเวศ ตำมแนวพระรำชด ำริ 
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2.  ขั้นเร่ิมงาน  

2.1 เตรียมความพร้อม ด้านต่าง ๆ ดังนี.้- 

2.1.1 ด้านสถานที ่     ก ำหนดสถำนท่ีท่ีใชใ้นรณรงคภ์ำคสนำมในช่วง เวลำ 

 09.00 น.-16.00 น .และภำคถวำยเป็นพระรำชกุศล พร้อมทั้งกิจกรรม

ทำงดำ้นวฒันธรรมลำ้นนำ และกิจกรรมนนัทนำกำรต่ำง ๆ ในช่วงเวลำ   

18.00 น. – 24.00 น.(รำยละเอียดตำมก ำหนดกำรแนบ) 

 

           ช่วงเวลากลางวัน ( ว. 09.00 น. - 16.00 น.) ก ำหนดจุดเร่ิมตน้ของกำรรณรงค ์พิธีเปิด 
กำรรณรงค ์จุดส้ินสุดกำรรณรงค ์อำทิเช่น จุดตั้งปรัมพิธีทำงศำสนำ และพิธีเปิดกำรรณรงค ์จุดวำงก ำลงั
พล จุดวำงเคร่ืองจกัร จุดทิ้งวชัพืช จุดอ ำนวยกำรและ ประชำสัมพนัธ์ ช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์ จุด
จอดรถ จุดบริกำรห้องน ้ ำ-ห้องสุขำ จุดบริกำรอำหำรเคร่ืองด่ืม จุดพยำบำล จุดรักษำควำมปลอดภัย 
(รำยละเอียดตำมแผนท่ีแนบ) 
 
 ช่วงเวลากลางคืน (ว.18.00 น. – 24.00 น.)  ก ำหนดสถำนท่ีจะใชใ้น กิจกรรมกำรถวำย 
พระพรเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว กิจกรรมกำรแสดงทำงวฒันธรรม
ลำ้นนำ  กำรจดัขนัโตกเพื่อรับประทำนอำหำรร่วมกนั กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณ กิจกรรมอ่ืนตำมควำม
เหมำะสม (รำยละเอียดตำมก ำหนดกำร และแผนงำนด ำเนินกำรแต่ละส่วนแนบ) 
 
 2.2.2  ด้านการประชาสัมพนัธ์   ช่องทำงท ำกำรประชำสัมพนัธ์ผำ่นทำงวทิยชุุมชน  
รถแห่  ป้ำยคสัเอำ้ส์  ป้ำยไฟวิง่  ข่ำวหนงัสือพิมพ ์วทิยกุระจำยเสียง   แผน่พบั  ใบปลิว กำรบอกต่อ  
 ส่ือทีวี  และกำรประดบัธงชำติ สลกักบั ธง ภปร.ตลอดแนวบริเวณถนนสำยสันก ำแพง ถนนสำยวง
แหวน และถนนสำยหลกัต่ำง ๆ  ทั้งน้ี ส ำหรับผูใ้ห้กำรสนับสนุนโครงกำรจะมีตรำโลโก้ ช่ือผูใ้ห้กำร
สนบัสนุนโครงกำร  ในแต่ละช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์ ก ำหนดระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนั 
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กจิกรรมที ่2          แผนกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำน ้ำเสียลุ่มแม่น ้ำคำวตำมแนวพระรำชด ำริ 

                               2.1  ขอควำมอนุเครำะห์เครือข่ำยทุกภำคส่วน เขำ้ร่วมกำรแกไ้ขปัญหำน ้ำเสีย 

                                       ควบคู่กบักำรพฒันำฯตำมแนวทำงทฤษฎีกำรพฒันำ และแนวทำงกำรทรงงำน  

ในพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั อำทิเช่น 

                                       2.1.1    ระเบิดจำกขำ้งใน 

    2.1.2   กำรท ำงำนแบบองคร์วม 

          2.1.3   ระบบกำรบ ำบดัน ้ำเสียดว้ยกำรกรองน ้ำเสียดว้ยผกัตบชวำ  

            หรือเคร่ืองกรองน ้ำธรรมชำติ 

 2.1.4    เคร่ืองเติมอำกำศแบบทุ่นลอย 

 2.1.5     ระบบบ่อบ ำบดัน ้ำเสีย และวชัพืชบ ำบดั (Lagoon Treatment and  

                                                       Grass Filtration) 

กจิกรรมที ่  3          อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร  

ระยะเวลาด าเนินการ  

        กิจกรรมท่ี 1      กำรรณรงคพ์ฒันำลุ่มน ้ำแม่คำวตำมแนวพระรำชด ำริ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล 

                                  และสนองพระมหำกรุณำธิคุณแด่พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั 

                                  ในวนัอำทิตยท่ี์ 29 พฤศจิกำยน 2552  

         กิจกรรมท่ี 2      กำรพฒันำควบคู่กบัแนวทำงกำรแกปั้ญหำล ำน ้ำแม่คำวตำมแนวพระรำชด ำริ  

                                   ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 – 2555 

         กิจกรรมท่ี 3       กำรพฒันำอำชีพประชำชนในเขตพื้นท่ีเป้ำหมำย สำมำรถประกอบอำชีพ 

                                มีรำยไดเ้พิ่มข้ึน  ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2553 – ธนัวำคม 2553 ตำมแนวทำง  

                                พระรำชทำน “เศรษฐกิจพอเพียง” และแนวทำง “ศิลปำชีพ” แห่งสมเด็จ 

                                พระ นำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ 

ปฏิทนิกจิกรรม หรือปฏิทนิงานในโครงการ (GANTT CHART) 

         (รำยละเอียดตำมแนบ...) 
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ด้านงบประมาณ (กจิกรรมที ่1) 

 1   แหล่งทีม่าจากงบประมาณ  

                   - งบประมาณภายใน เทศบำล เงินอุดหนุน จำกผูท่ี้เขำ้ร่วมโครงกำร องค์กำร

บริหำรส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ หรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีใหก้ำรสนบัสนุน โดยรวมเงินงบประมำณ และ 

เงินอุดหนุน รวบรวมไว ้ณ เทศบำลต ำบลท่ำศำลำ 

                                      - งบประมาณภายนอก  ไดแ้ก่เงินสมทบภำคเอกชน บริษทั บรรดำหำ้งร้ำนฯ 

ต่ำง ๆ หรือผูอ่ื้นใด ท่ีใหก้ำรสนบัสนุนโครงกำร รวบรวมไว ้ณ มูลนิธิใตร่้มฉตัร 

                    2.   ประมาณการใช้จ่าย  (กจิกรรมที ่1) 

ภาคกลางวัน                          ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิด 50,000  บำท   

                                                ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวอำหำร – เคร่ืองด่ืม     50,000  บำท   

                           ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัค่ำตอบแทน ค่ำเดินทำง และน ้ำมนัเช้ือเพลิง 100,000 บำท      

                              ค่ำป้ำยประชำสัมพนัธ์ และส่ือประชำสมัพนัธ์  50,000 บำท 

 ภาคกลางคืน                           ค่ำเวทีกำรแสดง นกัดนตรี ค่ำไฟฟ้ำ เคร่ืองเสียง  150,000 บำท 

                                                 ค่ำตอบแทน และโล่เกียรติคุณใหแ้ก่หน่วยงำนท่ีเขำ้ร่วม 50,000  บำท 

                            ค่ำอำหำร- เคร่ืองด่ืม ในแต่ละชุดขนัโตก จ ำนวน 100 ชุด 100,000 บำท 

                                                 ค่ำใชจ่้ำยเบด็เตล็ด อ่ืน ๆ ท่ีอำจเกิดข้ึน 50,000  บำท                                                           

 3. ประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตาม และประเมินผล  (กจิกรรมที ่1) 

                                                 ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดตำม และประเมินผล ในระยะท่ีหน่ึง  เพื่อน ำผลท่ีได้

รับมำปรับใชใ้นกำรด ำเนินกำรในระยะท่ีสอง  และระยะท่ีสำม   จ  ำนวน 30 วนั ๆ 500 บำท รวมทั้งค่ำ

เอกสำรแบบพิมพ ์ค่ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงคิดแบบเหมำจ่ำย 10,000 บำท รวมเป็นเงิน 25,000 . - บำท 



 

Project Brief By …Sub Lt. Natthapol Thananchai                                                             Page 8 
 
Working Group for Supporting Rural Village Development Work  in the Royal Initiated Projects 

                                                 ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อประสำนงำน ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงเขำ้ร่วม

ประชุม ทั้งภำคกลำง และภำคเหนือ     คิดแบบเหมำจ่ำย   25,000 .- บำท 

                             รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  650,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) 

 

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น  ใช้วิธีถัว่เฉลี่ยได้ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกนิวงเงินทีไ่ด้รับอนุมัติในโครงการ) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. องคก์ำรคณะท ำงำนร่วมกำรปฏิบติังำนพฒันำหมู่บำ้นชนบท ในโครงกำรอนัเน่ืองมำจำก

พระรำชด ำริ  

2. มูลนิธิใตร่้มฉตัร 

3. องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

4. เทศบำลต ำบลท่ำศำลำ  

หน่วยงานให้การสนับสนุน 

 

ภาคกลาง 

1. เจำ้กรมกิจกำรพลเรือนทหำร  กองบญัชำกำรกองทพัไทย (พลโท อภิชยั พิณสำยแกว้) 

2. ส่วนงำนมวลชนและกิจกำรพิเศษ กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร 

(พลโท สุรศกัด์ิ กำญจนรัตน์ ผูช่้วยเสนำธิกำรทหำรบกฝ่ำยกิจกำรพลเรือน และผูอ้  ำนวยกำร 

ส่วนงำนมวลชนและกิจกำรพิเศษ) 

3. ศูนยศิ์ลปำชีพบำงไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

4. กระทรวงศึกษำธิกำร 

5. กรมประชำสัมพนัธ์ ส ำนกันำยกรัฐมนตรี 

6. กรมอุตสำหกรรม  กระทรวงอุตสำหกรรม 

7. กรมพฒันำท่ีดิน 

8. กรมพฒันำชุนชน 

9. กลุ่มจกัสำนผกัตบชวำ ต ำบลหนัสัง อ ำเภอบำงปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
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10. กลุ่มวสิำหกิจชุมชนหอรัตนชยั ต ำบลหอรัตนชยั อ ำเภอพระนครฯ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยำ 

11. เทศบำลต ำบลผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

ภาคเหนือ         

12. คณะสงฆจ์งัหวดัเชียงใหม่ 

13. จงัหวดัเชียงใหม่ 

14. ธนำคำรสมองจงัหวดัเชียงใหม่  

15. ศำลยติุธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 

16. มณฑลทหำรบกท่ี 33 

17. ส ำนกังำนพฒันำภำค 3 หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ กองบญัชำกำรกองทพัไทย 

18. กองก ำลงัผำเมือง กองพนัทหำรมำ้ท่ี 1 

19. กองพนัทหำรรำบท่ี 7 พนั 2  ค่ำยกำวลิะ 

20. หน่วยพฒันำกำรเคล่ือนท่ี น.พ.ค.32 

21. ส ำนกังำนต ำรวจภูธรภำค 5 

22. ต ำรวจตระเวนชำยแดน ค่ำยสมเด็จพระรำชชนนี 

23. สถำนีต ำรวจภูธรแม่ปิง 

24. กองก ำกบักำร 5 กองบงัคบักำรต ำรวจทำงหลวง 

25. ต ำรวจท่องเท่ียวเชียงใหม่ 

26. กรมเจำ้ท่ำเขตเชียงใหม่ 

27. ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัเชียงใหม่ 

28. กลุ่มตำมรอยพอ่ 

29. ทณัฑสถำนเชียงใหม่ 

30. ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ 

31. ส ำนกังำนป่ำไมจ้งัหวดัเชียงใหม่ 

32. ส ำนกังำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 1 

33. ส ำนกังำนท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยภำคเหนือเขต 1 

34. ศูนยส่์งเสริมอุตสำหกรรมภำคเหนือ 
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35. ส ำนกังำนพฒันำกำรท่องเท่ียวเชียงใหม่ 

36. ส ำนกังำนชลประทำนท่ี  จงัหวดัเชียงใหม่ 

37. ส ำนกังำนกรมเจำ้ท่ำจงัหวดัเชียงใหม่ 

38. แขวงกำรทำงเชียงใหม่ท่ี  2 

39. ส ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณะภยั จงัหวดัเชียงใหม่ 

40. ส ำนกังำนประชำสัมพนัธ์ เขต 3 

41. ส ำนกังำนประชำสัมพนัธ์จงัหวดัเชียงใหม่ 

42. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 

43. สภำวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 

44. มูลนิธิสถำบนัพฒันำเมือง (เชียงใหม่) 

45. มูลนิธิชำวไทยภูเขำ 

46. มูลนิธิไทยรักษป่์ำ 

47. ภำคีคนฮกัเชียงใหม่ 

48. สมำคมปกำเกอะญอเพื่อกำรพฒันำสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

49. สมำคมศิษยเ์ก่ำมงฟอร์ต วทิยำลยั 

50. สมำคมศิษยเ์ก่ำปรินส์รอยแยลส์  วทิยำลยั 

51. ชมรมเสริมสร้ำงบุญบำรมีแห่งประเทศไทย 

52. สภำคริสตจกัรแห่งประเทศไทย 

53. กลุ่มหตัถศิลป์ลำ้นนำวดัศรีสุพรรณ 

54. หอกำรคำ้จงัหวดัเชียงใหม่ 

55. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

56. อ ำเภอสันก ำแพง 

57. อ ำเภอสำรภี 

58. เทศบำลนครเชียงใหม่ 

59. เทศบำลต ำบลฟ้ำฮ่ำม 

60. เทศบำลต ำบลหนองป่ำคร่ัง 

61. เทศบำลต ำบลสันผเีส้ือ 

62. เทศบำลต ำบลหนองหอย 
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63. เทศบำลต ำบลป่ำแดด 

64. เทศบำลต ำบลชำ้งเผอืก 

65. เทศบำลต ำบลสุเทพ. 

66. เทศบำลต ำบลแม่เหียะ  

67. เทศบำลต ำบลสันก ำแพง  

68. เทศบำลต ำบลสันทรำย 

69. อบต. สันกลำง 

70. อบต. ไชยสถำน 

71. อบต. ชำ้งเผอืก 

72. อบต.ป่ำบง 

73. มหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั วทิยำเขตเชียงใหม่ 

74. มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

75. มหำวทิยำลยัพำยพั 

76. มหำวทิยำลยัแม่โจ ้

77. มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ 

78. มหำวทิยำลยันอร์ท 

79. มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ 

80. มหำวทิยำลยัฟำร์อีสเทิน 

81. วทิยำลยัพำยพัเทคโนโลยี 

82. วทิยำลยันำฏศิลปะเชียงใหม ่

83. โรงเรียนมงฟอร์ต  วทิยำลยั 

84. โรงเรียนพระหฤทยั วทิยำลยั 

85. โรเรียนเรยนีำเชลี วทิยำลยั 

86. โรงเรียนกำวลิะ วทิยำลยั 

87. โรงเรียนยพุรำช วทิยำลยั 

88. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์  วทิยำลยั 

89. โรงเรียนดำรำ  วทิยำลยั 

90. โรงเรียนวฒัโนทยัพำยพั 
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91. น.ส.พ.ไทยรัฐ 

92. น.ส.พ.มติชน 

93. น.ส.พ.สยำมรัฐ 

94. น.ส.พ.ไทยนิวส์ 

95. น.ส.พ.คนเมืองเหนือ 

96. น.ส.พ.ทอ้งถ่ินเชียงใหม่นิวส์ 

97. น.ส.พ.ผูจ้ดักำร 

98. น.ส.พ.แนวหนำ้ภำคเหนือ 

99. วทิยชุุมชนในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ผลผลิต  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

1. ประชำชนในพื้นท่ีเป้ำหมำยทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรรณรงคพ์ฒันำลุ่มน ้ำแม่คำว

ตำมแนวพระรำชด ำริ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั 

 ตวัช้ีวดัเชิงปริมำณ   :    จ ำนวนประชำชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในกำรรณรงค ์

                                     พฒันำลุ่มน ้ำแม่คำวตำมแนวพระรำชด ำริ เพื่อถวำย  

                                                         เป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั 

 ตวัช้ีวดัเชิงคุณภำพ   :    ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อโครงกำรรณรงค ์

                                       พฒันำลุ่มน ้ำแม่คำวตำมแนวพระรำชด ำริ 

 

2.  เทศบำล หรือ อบต. หน่วยงำนอ่ืน มีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำล ำน ้ำแม่คำวตำม  

แนวพระรำชด ำริ 

 ตวัช้ีวดัเชิงปริมำณ   :    จ ำนวนเทศบำลหรืออบต. หน่วยงำนอ่ืน มีส่วนร่วม  

                                     ในกำรแกปั้ญหำ ในปี พ.ศ. 2553 

 ตวัช้ีวดัเชิงคุณภำพ   :    ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบติังำนกำรแกปั้ญหำของ 

                                     หน่วยงำนผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 
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3.  ประชาชนในพนืทีเป าหมายไ ดรับการพฒันาอาชีพ มีรายไ ดเพิมขึน 

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ   :    จาํนวนประชาชนในพนืทีเป าหมายไ ดรับการ 

                                      พชีาอานฒัพ  

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ   :     ความพึงพอใจของประชาชนในพืนทีเป าหมาย  

                                        ดไยารมีะลแพชีาอบอกะรปรากนใกัลหพชีาอมี  

                                        เพมิ 

4.  ลาํนาํแมคาวปรับความสมดุลเขาสูระบบนิเวศสิงแวดลอมทีดี    

 ตวัชีวดัเชิงปริมาณ   :    ปริมาณความสกปรกในรูปของอินทรียอยู (BOD) 

                                      อยูในชวงตาํกวา .  – มากกวา .  มิลลิกรัมตอ 

                                      ลิตร 

 ตวัชีวดัเชิงคุณภาพ   :     คุณภาพของลาํแมนาํคาวอยูในเกณฑดี 

 (RISK MANAGEMENT) 

 ดานทรัพยากรมนุษย     :    เพอืใหการบริหารงานเป็นไ ปอยางมีประสิทธิภาพ  ราหริบูผ  

                                           เทศบาลพนกังานควรกาํหนดตวัผู รับผดิชอบในโ ครงการ 

                                            อีกภารกิจหนึงนอกจากงานประจาํ 

                                        :     การคดัเลือกผู ทีไ ดรับการสงเสริมอาชีพ ริาํดชาระรพวนแมาต    

                                             บัดะรหใะจรวค หมูบานเป็นผู คดัเลือก เสนอตามลาํดบัชนั 

 ดานงบประมาณ             :    เทศบาล หรืออบต.ในพนืทีเป าหมาย ควรมีการวางแผ นาดน  

                                            การเงิน การขอตงังบประมาณ แหลงงบประมาณ  ใหเพียงพอ 

                                            กบัการบริหารจดัการตามโ ครงการฯ 

  ดานบริหารจัดการ          :    หนวยงานทุกภาคสวนทีรวมโ ครงการ ควรจะถอดหมวกที 

                                            ตนเองสวมอยูออกกอน  แลวสวมหมวกของโ ครงการ 

                                            ใบเดียวกนั  เพือใหการทาํงานอยางประสิทธิภาพ ไ มยดึติดกบั  

                                             ตาํแหนงหนาทีราชการ หรือตาํแหนงอืนทีตนเองดาํรงอยู โดย  

                                             นใงาทวนแาํนมอน การบริหารจัดการแบบองครวม  

                                             นัอ (Holistic Management) 
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 ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์     :    เทศบำล หรืออบต.ในพื้นท่ีเป้ำหมำย ควรจะมีกำรเช่ือมโยง 

                                             เครือข่ำย และ แลกเปล่ียนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรระหวำ่งกนั 

 

 ด้านการประสานงาน     :    เทศบำล หรือ อบต. ควรจะแต่งตั้งคณะท ำงำนฝ่ำย 

                                                  ประสำนงำนเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ เป็นไปดว้ย  

                                            ควำมรำบร่ืน                                                       

 

กจิกรรมติดตามและการประเมินผล 

 

การประเมินผล                โดยวธีิใชแ้บบสอบถำม  

                          ก.   กำรประเมินผลก่อนด ำเนินกำร     (Pre – Evaluation) 

                          ข.   กำรประเมินผลหลงัด ำเนินกำร      (Post – Project Evaluation) 

 

ผู้ประเมินโครงการ        

                                

                                     คณะบริหารธุรกจิ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

     ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1. ประชำชนในพื้นท่ีเป้ำหมำยทุกภำคส่วน ไดมี้ส่วนร่วมในกำรรณรงคพ์ฒันำลุ่มน ้ำ 

แม่คำวตำมแนวพระรำชด ำริ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลสนองพระมหำกรุณำธิคุณแด่

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั 

2. เทศบำล หรือ อบต. หน่วยงำนอ่ืนใด มีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำล ำน ้ำแม่คำวตำม  

แนวพระรำชด ำริ 

3. ประชำชนในพื้นท่ีเป้ำหมำยไดรั้บกำรพฒันำอำชีพ มีรำยไดเ้พิ่มข้ึน 

4. ล ำน ้ำแม่คำวไดรั้บกำรพฒันำใหเ้กิดควำมสมดุล (Balance)ทำงธรรมชำติ มุ่งสู่กำร
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษแ์หล่งแรกในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 (UNSEEN OF CHIANGMAI) 
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     ผูจ้ดัท ำ/เสนอโครงกำร 

                      

                วำ่ท่ีร้อยตรี 

                                      (ณฐัภณ  ธนนัชยั) 

                คณะท ำงำนร่วมกำรปฏิบติังำนพฒันำหมู่บำ้นชนบท 

                          ในโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ                                                           

                                    23   กนัยำยน  2552 

 

ผูเ้ห็นชอบ/อนุมติัโครงกำร 

 

                                  (นำยพลัลภ  สุวรรณมำลิก) 

     ประธำนคณะท ำงำนร่วมกำรปฏิบติังำนพฒันำหมู่บำ้นชนบท 

                       ในโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ                                  

                                      25  กนัยำยน  2552 

 

 

หมายเหตุ :         1.   ท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำศำลำ สมยัประชุมวสิำมญั สมยัท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2552   

                                 วนัศุกร์ท่ี  10 กรกฎำคม 2552     มีมติ เห็นชอบในหลกักำร 

                     2.  ท่ีประชุมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) วนัจนัทร์ท่ี 21 กนัยำยน 2552 ณ เทศบำลต ำบล 

                           ท่ำศำลำ   มีมติ เห็นชอบ และเขำ้ร่วมโครงกำรรณรงคฯ์ 
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