โครงการพัฒนาลุ่มนา้ แม่ คาวตามแนวพระราชดาริ
หลักการและเหตุผล
ลำน้ ำแม่คำวเป็ นลำน้ ำสำขำของแม่น้ ำปิ ง ที่มีควำมสำคัญต่อกำรดำรงชีวิตของประชำชนทุกภำค
ส่ วน ในจังหวัดเชี ยงใหม่ มีควำมยำวประมำณ 35 กิโลเมตร ไหลผ่ำน 5 อำเภอ 13 ตำบล ไหลลงสู่ แม่น้ ำกวง
ปั จจุบนั แม่น้ ำคำว ประสบปั ญหำน้ ำเน่ำเสี ย ตื้นเขิน มีวชั พืช ขึ้นปกคลุมลำน้ ำ ขยะ และเศษวัสดุต่ำง ๆ
กีดขวำงทำงเดินของน้ ำ ส่ งผลทำให้ในช่วงฤดูน้ ำหลำก น้ ำจะไหลบ่ำเข้ำท่วมพื้นที่ ทำควำมเสี ยหำยแก่พ้ืนที่
กำรเกษตรและพื้นที่ในเขตชุ มชนได้รับควำมเสี ยหำย เป็ นจำนวนมำก ตลอดจนกำรระบำยน้ ำออกจำกพื้นที่
ลุ่ม หรื อพื้นที่ที่มีน้ ำท่วมขัง ไม่สำมำรถระบำยได้เท่ำที่ควร ซึ่ งจำกกำรออกสำรวจในพื้นที่สองฝั่งลำน้ ำแม่คำว
พบว่ำ ผักตบชวา (Water Hyacinth) มีกำรขยำยพันธ์ และเจริ ญเติบโตอย่ำงรวดเร็ วแพร่ ขยำยออกไป
เต็มล้ ำน้ ำ จนเกิดเป็ นทะเลผักตบชวำ กีดขวำงลำน้ ำ ทำให้เกิดปั ญหำน้ ำท่วม ตำมมำนับครั้งไม่ถว้ น
จำกพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. 2545
ควำมว่ำ “...ปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญควบคู่ กับการพัฒ นา ความเจริ ญก้ าวหน้ าซึ่ งเป็ น
ปัญหาร่ วมกันของทุกประเทศ กล่ าวคือการพัฒนายิง่ รุ ดหน้ า ปัญหาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม และภาวะมลพิษก็ยิ่ง
ก่ อตัว และทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึน้ ประเทศไทยก็เป็ นประเทศหนึ่งที่กาลังประสบกับปั ญหาดังกล่ าวอยู่ใน
ขณะนี.้ ..” ย่อมประจักษ์ให้เห็นถึงควำมห่ วงใยของพระองค์ต่อปั ญหำสิ่ งแวดล้อมที่ประเทศไทยต้องเผชิ ญอยู่
ซึ่ งนับวันจะยิง่ รุ นแรงมำกขึ้นเรื่ อย ๆ ส่ งผลต่อระบบนิเวศทำงสิ่ งแวดล้อมโดยรวม
องค์ก ำรคณะท ำงำนร่ วมกำรปฏิ บ ัติ ง ำนพัฒ นำหมู่ บ ้ำนชนบท ในโครงกำรอัน เนื่ อ งมำจำก
พระรำชดำริ ร่ วมกับมูลนิ ธิใต้ร่มฉัตร จังหวัดเชี ยงใหม่ องค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดเชี ยงใหม่ อำเภอเมือง
เชี ยงใหม่ เทศบำลตำบลท่ำศำลำ เทศบำลตำบลฟ้ ำฮ่ำม เทศบำลตำบลหนองป่ ำครั่ง เทศบำลตำบลสันผีเสื้ อ
เทศบำลตำบลหนองหอย เทศบำลตำบลป่ ำแดด เทศบำลตำบลช้ำงเผือก เทศบำลตำบลสุ เทพ เทศบำลตำบล
สั นทรำย เทศบำลตำบลแม่ เหี ยะ เทศบำลตำบลสั น กำแพง องค์ก ำรบริ ห ำรส่ วนตำบลสั นกลำง องค์ก ำร
บริ ห ำรส่ ว นต ำบลไชยสถำน มณฑลทหำรบกที่ 33 กรมทำงหลวง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำ ภำคประชำชน
ภำคเอกชน ทุ กหมู่ เหล่ ำ จึ งได้ร่วมกันรณรงค์พฒั นำลุ่ มน้ ำแม่ค ำวตำมแนวพระรำชดำริ โดยในระยะแรก
ร่ วมกันนำผักตบชวำขึ้นจำกลำน้ ำ โดยร่ วมกันน้อมนำพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มำเป็ น
แนวทำงในกำรแก้ไ ขปั ญ หำ ควบคู่ ก ับ กำรพัฒ นำลุ่ ม น้ ำแม่ ค ำว อำทิ เช่ น แนวทำงทฤษฏี ก ำรพัฒ นำ
“นา้ ดีไล่นา้ เสี ย” “การบาบัดนา้ เสี ยด้ วยการกรองนา้ เสี ยด้ วยผักตบชวา (Filtration)” ซึ่ งเรี ยกว่ำ
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เครื่องกรองน้าธรรมชาติ นอกจำกนั้น ในระยะที่สองของโครงกำรจะได้ดำเนินกำรพัฒนำอำชีพ สร้ำงรำยได้
เสริ มให้แก่ครอบครัวชำวบ้ำนในท้องที่ โดยกำรวำงแนวทำงที่เหมำะสมในกำรแปรสภำพผลพลอยได้จำก
ผักตบชวำให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด อำทิ เช่ น นำมำทำปุ๋ ยหมัก เชื้ อเพลิ ง วัสดุ คลุ มดิ น แปลงผักลอยน้ ำและ
สิ่ งของเครื่ องใช้ที่สำนจำกผักตบชวำ โดยเริ่ มตั้งแต่กำหนดจุดขึ้นผักตบชวำจำกแม่น้ ำลำคลองร่ วมกัน และมี
กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่ ตลอดจนประสำนกับศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้ฯ เพื่อกำรให้ควำมรู ้
หรื อประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรทำผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ จำกผักตบชวำ จำกศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
เทคนิ คกำรทำปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ำกกรมพัฒนำที่ดิน รวมทั้งประสำนงำนทำงกำรตลำดจำกกระทรวงพำณิ ชย์ และ
ภำคธุ รกิ จ จำกผูเ้ ชี่ ยวชำญเฉพำะด้ำน พร้ อมใจกันคัดเลื อกผักตบชวำที่จะใช้เป็ นวัตถุ ดิบ กำรออกแบบ กำร
ผลิต ไปจนถึงกำรบรรจุหีบห่ อผลิตภัณฑ์ จำกผักตบชวำให้เป็ นที่ตอ้ งกำรของลูกค้ำ และในระยะที่สำม จะได้
ทำกำรพัฒนำลุ่มน้ ำแม่คำวตำมแนวพระรำชดำริ ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรื อเชิงอนุรักษ์ มุ่งสู่ กำรเป็ น
Unseen of Chiangmai

ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ ำ ว คณะท ำงำนร่ วมกำรปฏิ บ ัติ ง ำนพัฒ นำหมู่ บ ้ำ นชนบท ในโครงกำรอัน
เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ พร้ อมคณะผูร้ ่ วมโครงกำรขอนำเสนอโครงกำรดังกล่ ำวมำเป็ นแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำควบคู่กบั กำรพัฒนำอำชี พให้แก่ ประชำชนในพื้นที่เป้ ำหมำย ทั้งนี้ ได้น้อมนำแนวทำงทฤษฎี กำร
พัฒนำ และกำรแก้ปัญหำ ตลอดจนหลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั มำเป็ นแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมโครงกำร สำหรับบุญกุศลแห่ งคุณควำมดีในกำรบำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ต่อสังคมในครั้งนี้
ขอน้อมถวำยเป็ นพระรำชกุศล เพื่อสนองพระมหำกรุ ณำธิ คุณอันยิ่งใหญ่แด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัวที่
ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทยอย่ำงนำนัปกำร ในกำรนี้ คณะทำงำนร่ วมฯ หวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำโครงกำรพัฒนำลุ่ม
น้ ำแม่คำวตำมแนวพระรำชดำริ จะเป็ นประโยชน์อย่ำงสู งสุ ดต่อทำงรำชกำร ประชำชนทุกภำคส่ วน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ให้ทุกภำคส่ วนร่ วมกันบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวมสนอง
พระมหำกรุ ณำธิ คุณแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย
2. เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหำลำน้ ำแม่คำวตำมแนวพระรำชดำริ
3. เพื่อเผยแพร่ ควำมรู ้ในกำรประกอบอำชีพตำมแนวพระรำชดำริ ให้แก่กลุ่มเป้ ำหมำย
4. เพื่อพัฒนำลำน้ ำแม่คำวให้เกิดควำมสมดุล (Balance)ทำงธรรมชำติ มุ่งสู่ กำรเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรื อเชิงอนุรักษ์แหล่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
(UNSEEN OF CHIANGMAI)

เป้าหมาย
1. ประชำชนทุกภำคส่ วน ร่ วมกันรณรงค์และพัฒนำลำน้ ำแม่คำวตำมแนวพระรำชดำริ
2. เพื่อถวำยเป็ นพระรำชกุศล จำนวนประมำณ 10,000 คน ในวันอำทิตย์ที่ 29 พฤศจิกำยน
พ.ศ. 2552
3. เทศบำลฯหรื อ อบต.ในเขตพื้นที่สองฝั่งลำน้ ำแม่คำวไหลผ่ำนร่ วมกันแก้ปัญหำ
ตำมแนวพระรำชดำริ อย่ำงน้อย 5 เทศบำล ภำยในปี พ.ศ. 2553
4. ประชำชนในพื้นที่เทศบำลหรื อ อบต.ที่เข้ำร่ วมโครงกำร ได้รับกำรพัฒนำอำชีพ
อย่ำงน้อยเทศบำลละ 10 คน ภำยในปี พ.ศ. 2553
5. ลำน้ ำแม่คำว กลับคืนสู่ ระบบนิเวศสิ่ งแวดล้อมที่ดี มีควำมสมดุลทำงธรรมชำติ และ
พัฒนำขึ้นสู่ เส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรื อเชิงอนุรักษ์ ภำยในปี พ.ศ. 2555
6. กำหนดให้วนั ที่29 พฤศจิกำยน 2552 เป็ นวันเริ่ มชีวติ ใหม่ ของลำแม่น้ ำคำว
แหล่งประวัติศำสตร์ ลำ้ นนำ สนองพระรำชดำริ ที่พระรำชทำนไว้วำ่ “นา้ คือชีวติ ”
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วิธีการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์นำผักตบชวำขึ้นจำกลำแม่น้ ำคำว (Water Hyacinth)
เพื่อถวำยเป็ นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั (ระยะที่หนึ่ง)
ขั้นตอนดาเนินการ
1. ขั้นเตรียมงาน
1.1 ประชุมปรึ กษำหำรื อ ร่ วมกับเทศบำลที่พ้นื ที่ควำมรับผิดชอบอยูใ่ นบริ เวณ
ลำแม่น้ ำคำวไหลผ่ำน เทศบำล อบต.ในท้องที่จงั หวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษำ
ควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรฯ และบันทึ กในข้อตกลงร่ วมกันในฐำนะเจ้ำภำพ
หลัก
1.2 ประมำณกำลังพล หรื อเครื อข่ำย ภำคีภำคเอกชน ภำคธุ รกิจ ภำครำชกำร
สถำนกำรศึกษำ องค์กรสำธำรณะประโยชน์ต่ำง ๆ ที่จะร่ วมกันรณรงค์
แบบมีส่วนร่ วม
1.3 สำรวจพื้นที่ดำเนิ นกำรนำร่ อง สองฝั่ งลำน้ ำแม่คำว กำหนดระยะทำง (ควำมยำว)
ของลำน้ ำนำร่ อง กำหนดจุดรณรงค์ จุดทิ้งวัชพืช ต่ำง ๆ ตลอดจน จุดอำนวยกำร
ต่ำง ๆ
จุดที่ 1 จุดพิธีเปิ ดโครงกำร ตั้งปรัมพิธีเปิ ด และพิธีกำรทำงศำสนำ พร้อมทั้ง
กองอำนวยกำร บริ เวณลำนตรงข้ำม รร.อนุ บำลร่ มเย็น เขตรับ ผิดชอบ
เทศบำลตำบลท่ำศำลำ
จุดที่ 2 ลำนเอนกประสงค์
จุดที่ 3 ท้ำยซอยอีกอ้ เขตรับผิดชอบของเทศบำลตำบลท่ำศำลำ
จุดที่ 4 ท้ำยหมู่ที่ 2 ซอย 14 ถึงฝำยกำละโป่ เขตรับผิดชอบของเทศบำลตำบลท่ำศำลำ
1.4 กำหนดแผนกิ จกรรมต่ำง ๆ ในกำรรณรงค์ กิ จกรรมแก้ปั ญหำ กิ จกรรมพัฒนำ
อำชีพให้แก่รำษฎร กิจกรรมพัฒนำลำน้ ำแม่คำวให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หรื อเชิงนิเวศ ตำมแนวพระรำชดำริ
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2. ขั้นเริ่มงาน
2.1 เตรียมความพร้ อม ด้ านต่ าง ๆ ดังนี.้ 2.1.1 ด้ านสถานที่ กำหนดสถำนที่ที่ใช้ในรณรงค์ภำคสนำมในช่วง เวลำ
09.00 น.-16.00 น .และภำคถวำยเป็ นพระรำชกุศล พร้อมทั้งกิจกรรม
ทำงด้ำนวัฒนธรรมล้ำนนำ และกิจกรรมนันทนำกำรต่ำง ๆ ในช่วงเวลำ
18.00 น. – 24.00 น.(รำยละเอียดตำมกำหนดกำรแนบ)

ช่ วงเวลากลางวัน ( ว. 09.00 น. - 16.00 น.) กำหนดจุดเริ่ มต้นของกำรรณรงค์ พิธีเปิ ด
กำรรณรงค์ จุดสิ้ นสุ ดกำรรณรงค์ อำทิเช่น จุดตั้งปรัมพิธีทำงศำสนำ และพิธีเปิ ดกำรรณรงค์ จุดวำงกำลัง
พล จุดวำงเครื่ องจักร จุดทิ้งวัชพืช จุดอำนวยกำรและ ประชำสัมพันธ์ ช่ องทำงกำรประชำสัมพันธ์ จุด
จอดรถ จุ ดบริ ก ำรห้ องน้ ำ-ห้องสุ ขำ จุดบริ ก ำรอำหำรเครื่ องดื่ ม จุ ดพยำบำล จุดรัก ษำควำมปลอดภัย
(รำยละเอียดตำมแผนที่แนบ)
ช่ วงเวลากลางคืน (ว.18.00 น. – 24.00 น.) กำหนดสถำนที่จะใช้ใน กิจกรรมกำรถวำย
พระพรเพื่อถวำยเป็ นพระรำชกุศลแด่ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว กิ จกรรมกำรแสดงทำงวัฒนธรรม
ล้ำนนำ กำรจัดขันโตกเพื่อรับประทำนอำหำรร่ วมกัน กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณ กิจกรรมอื่นตำมควำม
เหมำะสม (รำยละเอียดตำมกำหนดกำร และแผนงำนดำเนินกำรแต่ละส่ วนแนบ)
2.2.2 ด้ านการประชาสัมพันธ์ ช่องทำงทำกำรประชำสัมพันธ์ผำ่ นทำงวิทยุชุมชน
รถแห่ ป้ ำยคัสเอ้ำส์ ป้ ำยไฟวิง่ ข่ำวหนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจำยเสี ยง แผ่นพับ ใบปลิว กำรบอกต่อ
สื่ อทีวี และกำรประดับ ธงชำติ สลักกับ ธง ภปร.ตลอดแนวบริ เวณถนนสำยสันกำแพง ถนนสำยวง
แหวน และถนนสำยหลักต่ำง ๆ ทั้งนี้ สำหรับผูใ้ ห้กำรสนับสนุ นโครงกำรจะมีตรำโลโก้ ชื่ อผูใ้ ห้กำร
สนับสนุนโครงกำร ในแต่ละช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน
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กิจกรรมที่ 2

แผนกำรดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำน้ ำเสี ยลุ่มแม่น้ ำคำวตำมแนวพระรำชดำริ
2.1 ขอควำมอนุเครำะห์เครื อข่ำยทุกภำคส่ วน เข้ำร่ วมกำรแก้ไขปั ญหำน้ ำเสี ย
ควบคู่กบั กำรพัฒนำฯตำมแนวทำงทฤษฎีกำรพัฒนำ และแนวทำงกำรทรงงำน
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั อำทิเช่น
2.1.1 ระเบิดจำกข้ำงใน
2.1.2 กำรทำงำนแบบองค์รวม
2.1.3 ระบบกำรบำบัดน้ ำเสี ยด้วยกำรกรองน้ ำเสี ยด้วยผักตบชวำ
หรื อเครื่ องกรองน้ ำธรรมชำติ
2.1.4 เครื่ องเติมอำกำศแบบทุ่นลอย
2.1.5 ระบบบ่อบำบัดน้ ำเสี ย และวัชพืชบำบัด (Lagoon Treatment and
Grass Filtration)

กิจกรรมที่ 3

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กำรรณรงค์พฒั นำลุ่มน้ ำแม่คำวตำมแนวพระรำชดำริ เพื่อถวำยเป็ นพระรำชกุศล
และสนองพระมหำกรุ ณำธิ คุณแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
ในวันอำทิตย์ที่ 29 พฤศจิกำยน 2552
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำควบคู่กบั แนวทำงกำรแก้ปัญหำลำน้ ำแม่คำวตำมแนวพระรำชดำริ
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 – 2555
กิจกรรมที่ 3

กำรพัฒนำอำชีพประชำชนในเขตพื้นที่เป้ ำหมำย สำมำรถประกอบอำชีพ
มีรำยได้เพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2553 – ธันวำคม 2553 ตำมแนวทำง
พระรำชทำน “เศรษฐกิจพอเพียง” และแนวทำง “ศิลปำชีพ” แห่งสมเด็จ
พระ นำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ

ปฏิทนิ กิจกรรม หรือปฏิทนิ งานในโครงการ (GANTT CHART)
(รำยละเอียดตำมแนบ...)
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ด้ านงบประมาณ (กิจกรรมที่ 1)
1 แหล่ งทีม่ าจากงบประมาณ
- งบประมาณภายใน เทศบำล เงินอุดหนุ น จำกผูท้ ี่ เข้ำร่ วมโครงกำร องค์กำร
บริ หำรส่ วนจังหวัดเชียงใหม่ หรื อหน่วยงำนอื่นที่ให้กำรสนับสนุน โดยรวมเงินงบประมำณ และ
เงินอุดหนุน รวบรวมไว้ ณ เทศบำลตำบลท่ำศำลำ
- งบประมาณภายนอก ได้แก่เงินสมทบภำคเอกชน บริ ษทั บรรดำห้ำงร้ำนฯ
ต่ำง ๆ หรื อผูอ้ ื่นใด ที่ให้กำรสนับสนุนโครงกำร รวบรวมไว้ ณ มูลนิธิใต้ร่มฉัตร
2. ประมาณการใช้ จ่าย (กิจกรรมที่ 1)
ภาคกลางวัน

ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิ ด

50,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวอำหำร – เครื่ องดื่ม 50,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำตอบแทน ค่ำเดินทำง และน้ ำมันเชื้อเพลิง 100,000 บำท
ค่ำป้ ำยประชำสัมพันธ์ และสื่ อประชำสัมพันธ์ 50,000 บำท
ภาคกลางคืน

ค่ำเวทีกำรแสดง นักดนตรี ค่ำไฟฟ้ ำ เครื่ องเสี ยง 150,000 บำท
ค่ำตอบแทน และโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงำนที่เข้ำร่ วม 50,000 บำท
ค่ำอำหำร- เครื่ องดื่ม ในแต่ละชุดขันโตก จำนวน 100 ชุ ด 100,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด อื่น ๆ ที่อำจเกิดขึ้น 50,000 บำท
3. ประมาณค่ าใช้ จ่ายในการติดตาม และประเมินผล (กิจกรรมที่ 1)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำม และประเมินผล ในระยะที่หนึ่ง เพื่อนำผลที่ได้

รับมำปรับใช้ในกำรดำเนินกำรในระยะที่สอง และระยะที่สำม จำนวน 30 วัน ๆ 500 บำท รวมทั้งค่ำ
เอกสำรแบบพิมพ์ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงคิดแบบเหมำจ่ำย 10,000 บำท รวมเป็ นเงิน 25,000 . - บำท
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อประสำนงำน ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงเข้ำร่ วม
ประชุม ทั้งภำคกลำง และภำคเหนื อ คิดแบบเหมำจ่ำย 25,000 .- บำท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 650,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน)

(ค่ าใช้ จ่ายดังกล่ าวข้ างต้ น ใช้ วิธีถวั่ เฉลี่ยได้ ตามความเป็ นจริ ง แต่ ไม่ เกินวงเงินทีไ่ ด้ รับอนุมัติในโครงการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. องค์กำรคณะทำงำนร่ วมกำรปฏิบตั ิงำนพัฒนำหมู่บำ้ นชนบท ในโครงกำรอันเนื่ องมำจำก
พระรำชดำริ
2. มูลนิธิใต้ร่มฉัตร
3. องค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดเชียงใหม่
4. เทศบำลตำบลท่ำศำลำ
หน่ วยงานให้ การสนับสนุน
ภาคกลาง
1. เจ้ำกรมกิจกำรพลเรื อนทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย (พลโท อภิชยั พิณสำยแก้ว)
2. ส่ วนงำนมวลชนและกิจกำรพิเศษ กองอำนวยกำรรักษำควำมมัน่ คงภำยในรำชอำณำจักร
(พลโท สุ รศักดิ์ กำญจนรัตน์ ผูช้ ่วยเสนำธิ กำรทหำรบกฝ่ ำยกิจกำรพลเรื อน และผูอ้ ำนวยกำร
ส่ วนงำนมวลชนและกิจกำรพิเศษ)
3. ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
4. กระทรวงศึกษำธิกำร
5. กรมประชำสัมพันธ์ สำนักนำยกรัฐมนตรี
6. กรมอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม
7. กรมพัฒนำที่ดิน
8. กรมพัฒนำชุนชน
9. กลุ่มจักสำนผักตบชวำ ตำบลหันสัง อำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
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10. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนหอรัตนชัย ตำบลหอรัตนชัย อำเภอพระนครฯ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยำ
11. เทศบำลตำบลผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
ภาคเหนือ
12. คณะสงฆ์จงั หวัดเชียงใหม่
13. จังหวัดเชียงใหม่
14. ธนำคำรสมองจังหวัดเชียงใหม่
15. ศำลยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
16. มณฑลทหำรบกที่ 33
17. สำนักงำนพัฒนำภำค 3 หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ กองบัญชำกำรกองทัพไทย
18. กองกำลังผำเมือง กองพันทหำรม้ำที่ 1
19. กองพันทหำรรำบที่ 7 พัน 2 ค่ำยกำวิละ
20. หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ น.พ.ค.32
21. สำนักงำนตำรวจภูธรภำค 5
22. ตำรวจตระเวนชำยแดน ค่ำยสมเด็จพระรำชชนนี
23. สถำนีตำรวจภูธรแม่ปิง
24. กองกำกับกำร 5 กองบังคับกำรตำรวจทำงหลวง
25. ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่
26. กรมเจ้ำท่ำเขตเชียงใหม่
27. สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่
28. กลุ่มตำมรอยพ่อ
29. ทัณฑสถำนเชียงใหม่
30. สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
31. สำนักงำนป่ ำไม้จงั หวัดเชียงใหม่
32. สำนักงำนสิ่ งแวดล้อมภำคที่ 1
33. สำนักงำนท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภำคเหนือเขต 1
34. ศูนย์ส่งเสริ มอุตสำหกรรมภำคเหนื อ
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35. สำนักงำนพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชียงใหม่
36. สำนักงำนชลประทำนที่ จังหวัดเชียงใหม่
37. สำนักงำนกรมเจ้ำท่ำจังหวัดเชียงใหม่
38. แขวงกำรทำงเชียงใหม่ที่ 2
39. สำนักงำนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย จังหวัดเชียงใหม่
40. สำนักงำนประชำสัมพันธ์ เขต 3
41. สำนักงำนประชำสัมพันธ์จงั หวัดเชียงใหม่
42. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
43. สภำวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
44. มูลนิธิสถำบันพัฒนำเมือง (เชี ยงใหม่)
45. มูลนิธิชำวไทยภูเขำ
46. มูลนิธิไทยรักษ์ป่ำ
47. ภำคีคนฮักเชียงใหม่
48. สมำคมปกำเกอะญอเพื่อกำรพัฒนำสังคม และสิ่ งแวดล้อม
49. สมำคมศิษย์เก่ำมงฟอร์ ต วิทยำลัย
50. สมำคมศิษย์เก่ำปริ นส์รอยแยลส์ วิทยำลัย
51. ชมรมเสริ มสร้ำงบุญบำรมีแห่ งประเทศไทย
52. สภำคริ สตจักรแห่งประเทศไทย
53. กลุ่มหัตถศิลป์ ล้ำนนำวัดศรี สุพรรณ
54. หอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่
55. อำเภอเมืองเชียงใหม่
56. อำเภอสันกำแพง
57. อำเภอสำรภี
58. เทศบำลนครเชียงใหม่
59. เทศบำลตำบลฟ้ ำฮ่ำม
60. เทศบำลตำบลหนองป่ ำครั่ง
61. เทศบำลตำบลสันผีเสื้ อ
62. เทศบำลตำบลหนองหอย
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63. เทศบำลตำบลป่ ำแดด
64. เทศบำลตำบลช้ำงเผือก
65. เทศบำลตำบลสุ เทพ.
66. เทศบำลตำบลแม่เหี ยะ
67. เทศบำลตำบลสันกำแพง
68. เทศบำลตำบลสันทรำย
69. อบต. สันกลำง
70. อบต. ไชยสถำน
71. อบต. ช้ำงเผือก
72. อบต.ป่ ำบง
73. มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตเชียงใหม่
74. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
75. มหำวิทยำลัยพำยัพ
76. มหำวิทยำลัยแม่โจ้
77. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
78. มหำวิทยำลัยนอร์ท
79. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
80. มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทิน
81. วิทยำลัยพำยัพเทคโนโลยี
82. วิทยำลัยนำฏศิลปะเชียงใหม่
83. โรงเรี ยนมงฟอร์ ต วิทยำลัย
84. โรงเรี ยนพระหฤทัย วิทยำลัย
85. โรเรี ยนเรยีนำเชลี วิทยำลัย
86. โรงเรี ยนกำวิละ วิทยำลัย
87. โรงเรี ยนยุพรำช วิทยำลัย
88. โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์ วิทยำลัย
89. โรงเรี ยนดำรำ วิทยำลัย
90. โรงเรี ยนวัฒโนทัยพำยัพ
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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.ท้องถิ่นเชียงใหม่นิวส์
97. น.ส.พ.ผูจ้ ดั กำร
98. น.ส.พ.แนวหน้ำภำคเหนือ
99. วิทยุชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ผลผลิต ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ประชำชนในพื้นที่เป้ ำหมำยทุกภำคส่ วน มีส่วนร่ วมในกำรรณรงค์พฒั นำลุ่มน้ ำแม่คำว
ตำมแนวพระรำชดำริ เพื่อถวำยเป็ นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
 ตัวชี้วดั เชิงปริ มำณ : จำนวนประชำชนในพื้นที่มีส่วนร่ วมในกำรรณรงค์
พัฒนำลุ่มน้ ำแม่คำวตำมแนวพระรำชดำริ เพื่อถวำย
เป็ นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
 ตัวชี้วดั เชิงคุณภำพ : ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อโครงกำรรณรงค์
พัฒนำลุ่มน้ ำแม่คำวตำมแนวพระรำชดำริ
2. เทศบำล หรื อ อบต. หน่วยงำนอื่น มีส่วนร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำลำน้ ำแม่คำวตำม
แนวพระรำชดำริ
 ตัวชี้วดั เชิงปริ มำณ : จำนวนเทศบำลหรื ออบต. หน่วยงำนอื่น มีส่วนร่ วม
ในกำรแก้ปัญหำ ในปี พ.ศ. 2553
 ตัวชี้วดั เชิงคุณภำพ : ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบตั ิงำนกำรแก้ปัญหำของ
หน่วยงำนผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำร ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
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3. ประชาชนในพืนทีเป าหมายไดรับการพัฒนาอาชีพ มีรายไดเพิมขึน
 ตัวชีวดั เชิงปริ มาณ : จํานวนประชาชนในพืนทีเป าหมายไดรับการ
พฒันาอาชีพ
 ตัวชีวดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในพืนทีเป าหมาย
มีอาชีพหลกัใ นการประกอบอาชีพและมีรายไ ด
เพิม
4. ลํานําแมคาวปรับความสมดุลเขาสู ระบบนิเวศสิ งแวดลอมทีดี
 ตัวชีวดั เชิงปริ มาณ : ปริ มาณความสกปรกในรู ปของอินทรี ยอ ยู (BOD)
อยูใ นชวงตํากวา . – มากกวา . มิลลิกรัมตอ
ลิตร
 ตัวชีวดั เชิงคุณภาพ : คุณภาพของลําแมนาํ คาวอยูใ นเกณฑดี
(RISK MANAGEMENT)
 ด านทรัพ ยากรมนุษย : เพือใหการบริ หารงานเป็ นไปอยางมีประสิ ทธิภาพ ผบู ริ หาร
เทศบาลพนักงานควรกําหนดตัวผูร ับผิดชอบในโครงการ
อีกภารกิจหนึงนอกจากงานประจํา
: การคัดเลือกผูท ีไ ดรับการส งเสริ มอาชีพตามแนวพระราชดาํริ
ควรจะใ หระดบัหมูบา นเป็ นผูค ดั เลือก เสนอตามลําดับชัน
 ด านงบประมาณ

: เทศบาล หรื ออบต.ในพืนทีเป าหมาย ควรมีการวางแผนดาน
การเงิน การขอตังงบประมาณ แหลงงบประมาณ ใหเพียงพอ
กับการบริ หารจัดการตามโครงการฯ

 ด านบริหารจัดการ

: หนวยงานทุกภาคส วนทีรวมโครงการ ควรจะถอดหมวกที
ตนเองสวมอยูอ อกกอน แลวสวมหมวกของโครงการ
ใบเดียวกัน เพือใหการทํางานอยางประสิ ทธิภาพ ไมยดึ ติดกับ
ตําแหนงหนาทีราชการ หรื อตําแหนงอืนทีตนเองดํารงอยู โดย
นอมนาํแนวทางใ นการบริหารจัดการแบบองค รวม
อนั

(Holistic Management)
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 ด้ านเครื่องมืออุปกรณ์ : เทศบำล หรื ออบต.ในพื้นที่เป้ ำหมำย ควรจะมีกำรเชื่อมโยง
เครื อข่ำย และ แลกเปลี่ยนเครื่ องมือเครื่ องจักรระหว่ำงกัน
 ด้ านการประสานงาน : เทศบำล หรื อ อบต. ควรจะแต่งตั้งคณะทำงำนฝ่ ำย
ประสำนงำนเพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรฯ เป็ นไปด้วย
ควำมรำบรื่ น
กิจกรรมติดตามและการประเมินผล
โดยวิธีใช้แบบสอบถำม

การประเมินผล

ก. กำรประเมินผลก่อนดำเนิ นกำร (Pre – Evaluation)
ข. กำรประเมินผลหลังดำเนินกำร

(Post – Project Evaluation)

ผู้ประเมินโครงการ
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. ประชำชนในพื้นที่เป้ ำหมำยทุกภำคส่ วน ได้มีส่วนร่ วมในกำรรณรงค์พฒั นำลุ่มน้ ำ
แม่คำวตำมแนวพระรำชดำริ เพื่อถวำยเป็ นพระรำชกุศลสนองพระมหำกรุ ณำธิคุณแด่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
2. เทศบำล หรื อ อบต. หน่วยงำนอื่นใด มีส่วนร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำลำน้ ำแม่คำวตำม
แนวพระรำชดำริ
3. ประชำชนในพื้นที่เป้ ำหมำยได้รับกำรพัฒนำอำชีพ มีรำยได้เพิ่มขึ้น
4. ลำน้ ำแม่คำวได้รับกำรพัฒนำให้เกิดควำมสมดุล (Balance)ทำงธรรมชำติ มุ่งสู่ กำร
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรื อเชิงอนุรักษ์แหล่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
(UNSEEN OF CHIANGMAI)
Project Brief By …Sub Lt. Natthapol Thananchai
Working Group for Supporting Rural Village Development Work in the Royal Initiated Projects

Page 14

ผูจ้ ดั ทำ/เสนอโครงกำร
ว่ำที่ร้อยตรี
(ณัฐภณ ธนันชัย)
คณะทำงำนร่ วมกำรปฏิบตั ิงำนพัฒนำหมู่บำ้ นชนบท
ในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
23 กันยำยน 2552

ผูเ้ ห็นชอบ/อนุมตั ิโครงกำร

(นำยพัลลภ สุ วรรณมำลิก)
ประธำนคณะทำงำนร่ วมกำรปฏิบตั ิงำนพัฒนำหมู่บำ้ นชนบท
ในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
25 กันยำยน 2552

หมายเหตุ :

1. ที่ประชุมสภำเทศบำลตำบลท่ำศำลำ สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2552
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎำคม 2552 มีมติ เห็นชอบในหลักกำร
2. ที่ประชุมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) วันจันทร์ ที่ 21 กันยำยน 2552 ณ เทศบำลตำบล
ท่ำศำลำ มีมติ เห็นชอบ และเข้ำร่ วมโครงกำรรณรงค์ฯ
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