กิจกรรมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทาให้
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุ ษย์ อาทิ เกิดความแห้ งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ
ทัว่ โลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ
ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการ “กิ จ กรรมท้ อ งถิ่ น ปลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ “ท้ อ งถิ่ น สร้ า งป่ า รั ก ษ์ น้ า”ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและสมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหา
มงคลดังกล่ าว ดั งนั้ น กองสาธารณสุ ขและสิ่ ง แวดล้ อม องค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านกลาง จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกลางเพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตาบลบ้านกลาง
3. เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุล
เพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน
เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบลและสมาชิกสภา อบต. ร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน ๑,๐๐๐ ต้น
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินงาน
1. ประสานงานกั บ ส่ ว นราชการ องค์ ก รภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา กลุ่ ม พลั ง มวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพื่อปลูกต้นไม้
3. จัดหากล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
4. ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
๓. ทาให้พนักงานส่วนตาบลมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน
๑๑. ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
(นางปิติพร ดีพรหม)
หัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
๑๒. ผู้เห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายภูวนัย หัสสา)
รองปลัด อบต.บ้านกลาง

(นายวรพจน์ เข็มปัญญา)
ปลัด อบต.บ้านกลาง

๑๓. ผู้อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)
(นายสุนทา บรรหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
ที่

นพ ๗๕๔๐๑/

เรื่อง

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการดาเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง ได้จัดทาแผนป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยกาหนดจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อ
กิจกรรมสร้างจิตสานึกแลความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน และนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
ในการนี้ องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ านกลาง ได้จั ด โครงการปลู กป่ าเฉลิ มพระเกี ยรติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด จึงรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมดังกล่าวมายังท่านเพื่อทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)
(นางสาวกิตติพิชญ์ ไชยภักดี)
นิติกรชานาญการ
(ลงชื่อ)
(นางปิติพร ดีพรหม)
หัวหน้าสานักปลัด
(ลงชื่อ)
(นายภูวนัย หัสสา)
รองปลัด อบต.
(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายวรพจน์ เข็มปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
(ลงชื่อ)
(นายสุนทา บรรหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง

กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้า”
โดยพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและสมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้า”
โดยพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและสมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

