
   ช่องทางเลือก ในการส่งเอกสารใบสมัคร  (ภายในเดือนกันยายน ของปีงบประมาณ) 

   ๑. ส านักงานทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทุกแห่งท่ัวประเทศ      

       โดย Download ใบสมัคร จากช่องทางบรกิารออนไลน์ www.deqp.go.th  คลิกบริการออนไลน์   

       เมอืงสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และลงทะเบียนผ่าน www.deqp.go.th หรอืแอพลิเคชั่น Green 4 Thai 

    2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส านักงานทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ      

       หรอืที่ กลุ่มส่งเสรมิการพัฒนาท่ียั่งยืน ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ชั้น ๗)  

       กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ ๔๙  ซอย ๓๐ ถนนพระรามที่ ๖ พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

        โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๘ ๘๔๐๐ ต่อ ๑๗๐๔-๖   โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 

        E-mail: deqp_la 21@live.com     Facebook: http://www.facebook.com/localagenda 21 

  

  

ใบสมัครเข้าร่วมใบสมัครเข้าร่วมสมาชิกเครือขา่ยสมาชิกเครือขา่ย 
เมืองเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยนืสิ่งแวดล้อมยั่งยนื  ((GGrreeeenn  CCiittyy))  

 

ชื่อหน่วยงาน (อบจ. / เทศบาล / อบต.)         

ต าบล    อ าเภอ        

จังหวัด    ไปรษณีย์       

โทรศัพท์    โทรสาร       

มีความยินดี 

  ๑) สมัครเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ      

  ๒) จัดเตรยีมงบประมาณ  ส าหรับบรหิารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  

      พหุภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาชุมชน/ท้องถ่ินให้น่าอยู่สู่สังคมสีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน 

  ๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก คอื นาย/นาง/นางสาว       

      ต าแหน่ง     โทร      

      E-Mail:           

       

                ลงชื่อ.......................................................... 

        (........................................................) 

                                           ต าแหน่ง นายก......................................................... 

                                                        วันท่ี.........เดือน...................พ.ศ.............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    4 องค์ประกอบ                   
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
    (Green City) 

เมืองแห่งการเรียนรู้ 

mailto:deqp_la%2021@live.com
http://www.facebook.com/localagenda%2021


เงื่อนไขการเขา้ร่วม..เครือข่ายเมอืงเมอืงสิง่แวดล้อมยั่งยนืสิง่แวดล้อมยั่งยนื  

  ((LLooccaall  AAggeennddaa  2211  &&  GGrreeeenn  CCiittyy  ;;  LLAA  2211  &&  GGCC)) 
  ๑. คุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขา้ร่วมโครงการ 

๑.๑ ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการทุกขั้นตอน 

๑.๒ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสรมิท้องถิ่นให้นา่อยู่สู่สังคมสีเขียวและสิง่แวดล้อม 

      เมืองย่ังยืน (Green City) พร้อมผู้รับผดิชอบกิจกรรมที่ชัดเจน  

๑.๓ ผู้น า และชุมชน ต้องมีจิตอาสา มคีวามเข้มแข็ง และมสี่วนร่วมในการด าเนินงานทกุขั้นตอน และ 

      ร่วมเป็นเจ้าของโครงการ/กิจกรรม  

๑.๔ มีการด าเนินโครงการในรูปแบบการท างานเป็นทีม เช่น คณะกรรมการ /คณะท างาน ฯลฯ โดย อปท.         

บูรณาการงานจากทุก ชมุชน/กอง/ฝ่าย ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน 

  ๒. ข้ันตอนการด าเนนิงานตามกรอบแนวคิดโครงการในปทีี๑่...บันไดสู่ความส าเร็จ ๔ ขั้น               

(Plan-Do- Check-Action ; PDCA) (การสร้างเครือขา่ยพหุภาคีในพื้นท่ี โดยใชก้ระบวนการ LA 21) ดังนี้ 

        ขั้นที่ ๑ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Plan) โดยใช้แผนปฏิบัติการท้องถิ่น / แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเคร่ืองมือ  

         เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพหุภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นให้นา่อยู่ มี ๕ ขั้นตอนย่อย  

 ๑) เวทีการเปิดตัวโครงการ  เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินงานโครงการ 

 ๒) วิเคราะห์ชมุชน ค้นหาศักยภาพของชุมชน และสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์และจัดท าแผน 

    ท้องถิ่นให้สอดคล้องเหมาะสมกับบรบิทชุมชน สามารถเสนอโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปญัหา/พัฒนาชุมชน       

    ทั้งในด้านสิง่แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ตรงตามความต้องการของชุมชน สอดคล้องตามหลกัแนวคิด 

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางตามเกณฑ์ชี้วัด ๔ องค์ประกอบของเมอืงสิ่งแวดลอ้มยั่งยนื 

๓) จัดท าแผนชุมชน ก าหนดกิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ และเป้าหมาย 

๔) บูรณาการแผนชุมชนเข้ากบัแผนพฒันาท้องถิน่ประจ าปี หรือ ๔ ป ีโดยพหุภาคี /หน่วยที่เกี่ยวข้อง 

๕) จัดเวทีน าเสนอแผน โดยชุมชน และส่งมอบแผนปฏิบัตกิารท้องถิ่น แก่ ผู้บรหิารของ อปท. 

ขั้นที่ ๒ แปลงแผนปฏิบัติการท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติจริง (Do) เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆตามแผน 

ขั้นที่ ๓ ติดตามประเมินผล ถอดบทเรียน  / สรุปบทเรียน (Check) เพื่อแกไ้ขปัญหา-อุปสรรค และพัฒนา 

ชุดองคค์วามรู้ ค้นหารูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่โดดเด่น เหมาะสมกับชมุชน และ/หรือ ริเร่ิมพัฒนาเป็น 

แหลง่เรียนรู้ต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย่ังยืน ภายในชุมชน/ท้องถิ่น 

ขั้นที่ ๔  ถ่ายทอดองคค์วามรู้ เพื่อขยายผล ขยายแนวคิด พัฒนาต้นแบบ เชื่อมโยงเครือข่ายพหุภาคี (Action) 
       

   

  ๓. งบประมาณ 
    ๒.๑ กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนด้านวิชาการและด าเนินการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี ้ 

       ๑) เวทีเสริมสร้างและยกระดับการมีส่วนร่วม แก่ แกนน าชุมชน ทมีงานของท้องถิน่ และพหุภาคี เครือข่ายร่วม

ด าเนินงาน เพื่อสรา้งผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent ,CA) ของท้องถิ่น 

  ๒) เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กิจกรรมเสรมิสรา้งการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน/ท้องถิ่น 

      และเมืองน่าอยู่/เมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน ระดับจังหวัด  ภาค และระดบัประเทศ 

  ๓) ฝึกอบรมวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมย่ังยืน เทคนคิ/วิชาการ กระบวนการ LA 21 การถอด  

      บทเรียน และการติดตามประเมนิผล ส าหรับทีมงานของท้องถิน่ และวิทยากรแหลง่เรียนรู้ 

  ๔) พัฒนากลไก รูปแบบ เชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสิง่แวดล้อมย่ังยืน เพื่อขยายผลและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลัก สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม และงบประมาณ 

 โดยปีแรก ในขั้นที่ ๑ : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ท้องถิ่นควรตั้งงบประมาณ ตามความเหมาะสม หรือปรับแผนงบประมาณ 

เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรม

พัฒนาชุมชนด้านต่างๆทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมของบริบทท้องถิ่น  มีรายละเอียด

ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

                    ๑)  เวทีการเปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมท้องถิน่ให้นา่อยู่สู่สงัคมสเีขียวและสิง่แวดล้อมเมืองย่ังยืน (Green City) 

                            - วิทยากรกระบวนการ ( ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และค่าที่พกัตามความเหมาะสม ) 

     - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ ส าหรับผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

๒)  เวทีการจดัท าแผนชุมชน / แผนปฏิบตัิการท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของพหุภาคีทุกภาคส่วน 

  ของท้องถิน่ และบูรณาการไปพร้อมกบัเวทีประชาคมประจ าปีของท้องถิ่น หรือเวทีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี   

     - วิทยากรกระบวนการ ( คา่ตอบแทน ค่าพาหนะ และค่าที่พกัตามความเหมาะสม ) 

     - ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และสถานที่ในการจัดเวที (ขึน้อยู่กับรูปแบบของแต่ละพืน้ที่) 

  ๓) เวทีสง่มอบแผนชุมชน / แผนปฏิบัตกิารท้องถิ่น  แก่ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย บูรณาการด าเนนิงาน

สอดคล้องกับ เวทีจัดท าแผนชุมชน / แผนประชาคมประจ าปี หรือ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี  

                    ๔) คา่พาหนะ ส าหรับทีมเจ้าหน้าที ่และแกนน าชุมชน ในการเขา้ร่วมเวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ 

      แลกเปลี่ยน เรียนรู้ต่างๆที่ ทสจ. / สสภ. / กรมสง่เสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม เป็นผู้จัด (เป็นการจัดกิจกรรมนอกสถานที่) 

   ๔. ผลที่ได้รับ:ขับเคลื่อนท้องถิน่ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน(Sustainable Development Goals ;SDGs)  

       ซึง่เป็นการพัฒนาที่มคีวามสมดลุทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเมืองย่ังยืนก้าวสู่สังคมสีเขียว โดย 

๑) มีเครือข่าย และแกนน าชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นนา่อยู่อย่างย่ังยืน 

    ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวติประจ าวันและมกีารบรโิภค 

     แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒) แกนน าชุมชน และทีมงานของท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยน องคค์วามรู้ และประสบการณ์ต่างๆ กับองค์กรปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่นอื่นๆทั้งในระดับภาค และระดับประเทศ อกีทัง้ก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบสงัคมสีเขียว และแหลง่เรียนรู้ 

ศึกษาดูงาน มีการเรียนรู้แบบก้าวกระโดด เกิดการพึ่งพา ช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายอย่างย่ังยืน 

๓) ท้องถิ่นมีการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับสู่มาตรฐานเมืองสิง่แวดล้อมย่ังยืน 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชีว้ัด 

ส าหรับ อปท. ที่มีศกัยภาพสูง และมตี้นทุนเดิมในพื้นที่ เดนิตามเส้นทางลดัแบบกา้วกระโดค  

(Fast Track ) คือ ๑. เสรมิสรา้งการมสี่วนร่วม และถอดบทเรียน  ๒. พัฒนาต้นแบบ  ๓. ขยายผล 

 


