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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ตลอดจนการติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดการขับเคลื่อนการสนองงานตามแนวพระราชด าริอย่างเป็นรูปธรรม 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนทุกส่วน ทุกกองที่ได้มีส่วน
ร่วมด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน และเริ่มขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ในครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไผ่นกเขา และหมู่ที่ 15 บ้านหนองนกเขา ที่ให้ความร่วมมือ และเข้าร่ วม
ประชุมประชาคมเพื่อขอใช้พื้นที่ปุาชุมชนให้เป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากร และด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ินตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเสนอช่ือปราชญ์ชาวบ้านเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการการเรียนรู้ทรัพยากร 

นายซ้อน กองศรี 
นายสมศักดิ์ เช้ือจันอัด 
นายบุญเลิง สุดตา 
นางศิรินญาร์ พานไธสง 
นางสาวบุญเหลือ ผาสุกสม 
นางฐิตารีย์ เวียงสิมมา 
นายเพ็ชร ชาภักดี 
นายมานพ สารรัมย์ 
นางสาวกรรณิการ์ ปัตถานัง 
นายสุรชาติ เทียมทะนงค์ 
นายสุชาติ สร้างนา 
นายทรงยุทธ พันจุฬา 
นางสมบูรณ์ ศรีหาชาลี 
นายอุดม รวบทองหลาง 
นายเสถียร เลยกลาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

ค าน า/... 
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ค าน า 
 

การท างานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จากพระบรมราโชวาท พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่งที่เป็นสมบัติของ
ตัวเรา การที่จะให้เขารักประเทศชาติ หรือรักษาสมบัติของเขานั้นท าได้โดยก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ 
ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไร หรือว่าท างานก็จะรู้สึกช่ืนชม 
และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะท าให้เกิดประโยชน์ได้”  

ในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับต้องมีความเข้าใจและให้
ความส าคัญ องค์การบริหารส่วนต าบลถือเป็นหน่วยบริหารประเทศที่เล็กที่สุด ที่ต้องดูแลการศึกษา ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ดูแลประโยชน์สุขของชุมชน และมีภารกิจในการท าแผนพัฒนาการเกษตร
ของชุมชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องทราบข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลทางชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อน าภูมิปัญญานั้นไปพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท าให้
เป็นมาตรฐานสากล   

จากจากพระบรมราโชวาท พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ
หลักใหญ่ใจความส าคัญในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  องค์การบริหารส่วนต าบล
หลุ่งตะเคียนได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้สมัครเข้าร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  และเริ่ม
ด าเนินงานให้เป็นรูปธรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

 
 
 
 
 
 

สารบัญ/… 
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สารบัญ 
หน้า 

กิตติกรรมประกาศ         ข 
ค าน า           ค 
สารบัญ           ง-จ 
บทน า 
1.1 องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัด   1 

ท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1. รายงานการประชุม 

- วาระการประชุม 
- รายช่ือ ลายมือช่ือ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน (ก านันผู้ใหญ่บ้าน) 
ชุมชน ผู้รู้ในท้องถ่ิน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท าฐาน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

2. หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม       7 
- บันทึกการประชุม 
- ภาพถ่าย       

1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน   13 
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.ต าบล ต้องระบุ 
หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจน 
2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ต าบล    19 
 1. คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
 2. คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 
 3. คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 
 4. คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน 
 5. คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 
 6. คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 
 
 

สารบัญ (ต่อ)/... 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
1.3 วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  22 
 1) แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท าฐานทรัพยากร 
ท้องถ่ินรวมกับแผนงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแสดงผังโครงสร้างการบริหาร 
 2) แผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน แสดงรายละเอียด  23  
ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 
1.4 การด าเนินงานตามแผน        26 

 1) หนังสือเชิญประชุม 
1.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน       29 
1.6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน       30 
 1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป 
 2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า/… 
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บทน า 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

1.1 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 1. รายงานการประชุม 
  - วาระการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุม 
ประชาคมขอมิตจิัดต้ังพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน และแต่งตั้งคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  

ตามโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ครั้งที่ 1/2563  
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 

ณ สี่แยกกลางหมูบ่้านบ้านไผ่นกเขา-หนองนกเขา 
********************************** 

ระเบียบวาระที่   ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่อง……………………………………………………………………………….. 
๑.๒  เรื่อง...........................................................................................    
๑.๓  เรื่อง………………………………………………………………………………..   
๑.๔  เรื่อง..........................................................................................    
๑.๕  เรื่อง..........................................................................................    

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
4.๑ เรื่อง ขอมิติที่ประชุมเห็นชอบขอใช้พื้นที่ปุาชุมชนโคกหนองโดนและปุา

ชุมชนหนองเสม็ดจัดตั้งเป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน เพื่อสนองพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

4.2 เรื่อง ขอมิติที่ประชุมเสนอและเห็นชอบปราชญ์ชาวบ้านเป็นคณะกรรมการ
ฐานทรัพยากรท้องถ่ินระดับชุมชน ตามแขนงของปราชญ์ดังต่อไปนี้ 

    4.2.1 ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืช (ผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านต้นไม้)  
หมู่บ้านละ 1 ท่าน 
 

4.2.2 ปราชญ์ชาวบ้าน/... 
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 4.2.2 ปราชญ์ชาวบ้านด้านสัตว์ (ผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านสัตว์) 
หมู่บ้านละ 1 ท่าน 

4.2.3 ปราชญ์ชาวบ้านด้านสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก เช่น จุลินทรีย์ เห็ด 
รา ไรเค่น เฟิร์น มอส ฯลฯ (ผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านเห็ด) หมู่บ้านละ 1 
ท่าน 

    4.2.4 ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ผู้ที่มี
ความรู้  

ความเช่ียวชาญด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน) หมู่บ้านละ 1 ท่าน 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

๕.๑ เรื่อง ............................................................................................................... 
๕.๒ เรื่อง ............................................................................................................... 
๔.๓ เรื่อง  .............................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รายช่ือผู้เข้าร่วม/… 
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-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
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2.หลกัฐานที่แสดง/... 
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2.หลักฐานท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วม 
- บันทึกการประชุม 
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-ภาพถ่าย/... 
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-ภาพถ่าย 
ภาพกิจกรรม ประชุมประชาคมขอมติเห็นชอบเพ่ือใช้พื้นท่ีป่าชุมชนหนองสะเม็ดและป่าโคกหนองโดน

เป็นพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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1.2 การแต่งตั้ง/... 
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1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ต าบล ต้องระบุหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจน 
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2) คณะอนุกรรมการ/… 
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2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 
 1. คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 1. นายฉัตรมงคล จ่ารักษ์ ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ช านาญการ  ประธาน 
 2. นายชุมสิน แย้มกระโทก ต าแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส  รองประธาน 
 3. นายเจษฎา ทองใบ  ต าแหน่งนิติกร      คณะท างาน 
 4. พันจ่าเอกพิพัฒนพ์ล เตโพธ์ิ ต าแหน่งจพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยคณะท างาน  
 5. นายสุริยา โกรพิมาย  ต าแหน่งจ้างเหมาบริการ(กองช่าง)  คณะท างาน 
 6. นายคูณ ขาวพิมาย  ต าแหน่งจ้างเหมาบริการ   คณะท างาน 
 7. นายวีระพงษ์ สีแก้ว  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  เลขานุการ 
 8. นายมนต์ชัย ตาไธสง  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี  ก าหนดแนวเขตพื้นที่การส ารวจทรัพยากร ท าผังแสดงแนวเขตพื้นที่ปกปัก 
ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก ท าตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก ท าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่
ปกปัก  ดูแล รักษาทรัพยากรในพื้นทีปกปัก 
2. คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 

 1. นางฐิตารีย์ เวียงสิมมา  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  ประธาน 
 2. นายฉัตรมงคล จ่ารักษ์  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ช านาญการ รองประธาน 
 3. นายเจษฎา ทองใบ  ต าแหน่งนิติกร      คณะท างาน 
 4. พันจ่าเอกพิพัฒนพ์ล เตโพธ์ิ ต าแหน่งจพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยคณะท างาน  
 5. นายดี เหมือยไธสง  ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง) คณะท างาน 
 6. นายประชิด แซ่เฮง  ต าแหน่งจ้างเหมาบริการ   คณะท างาน 
 7. นายวีระพงษ์ สีแก้ว  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  เลขานุการ 
 8. นายมนต์ชัย ตาไธสง  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้าท่ี  เก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมลูการประกอบอาชีพ ข้อมลูกายภาพ ประวัตหิมู่บ้าน วิถี 

ชุมชน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ทะเบียนพรรณไม้ ทะเบียนพันธ์ุสัตว์ 
ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ รวบรวมภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวบรวมข้อมลูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งโบราณคดี จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน 

 
 
 

3. คณะท างานปลกู/… 
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 3. คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
 1. นางฐิตารีย์ เวียงสิมมา  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  ประธาน 
 2. นายฉัตรมงคล จ่ารักษ์  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ช านาญการ รองประธาน 
 3. นายดี เหมือยไธสง  ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง) คณะท างาน 
 4. นายสมหมาย อยู่ยัง  ต าแหน่งจ้างเหมาบริการ(กองช่าง)  คณะท างาน 
 5. นายรณกฤต ศรีศิริวิบูลย์ ต าแหน่งจ้างเหมาบริการ   คณะท างาน 
 6. นายประชิต แซ่เฮง  ต าแหน่งจ้างเหมาบริการ   คณะท างาน 
 7. นายวีระพงษ์ สีแก้ว  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  เลขานุการ 
 8. นายมนต์ชัย ตาไธสง  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี  จัดหา รวบรวม ปลูก รักษา ติดตามการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของ 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน 

 4. คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
 1. นางฐิตารีย์ เวียงสิมมา  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  ประธาน 
 2. นางสาวกรรณิการ์ ปัตถานัง ต าแหน่งผอ.กองการศึกษาฯ  รองประธาน 
 3. นายฉัตรมงคล จ่ารักษ์  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ช านาญการ คณะท างาน 
 4. นางทัศนนันท์ สุบิน  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ คณะท างาน 
 5. นางอนัญญา นันทะจันทร์ ต าแหน่งครูผู้ช่วย    คณะท างาน 
 6. นางแสงดาว ไชยขันธ์ุ  ต าแหน่งครูผู้ช่วย    คณะท างาน 
 7. นางสาวสุพัฒตรา เพียงโงก ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เลขานุการ 
 8. นายมนต์ชัย ตาไธสง  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี  ฟื้นฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธ์ุ แจกจ่าย ให้ชุมชนต าบล จัดการทรัพยากรอย่าง 
 ยั่งยืน เช่นการจัดการทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากร และแหล่งเรียนรู้ 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน 

 5. คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
 1. นางฐิตารีย์ เวียงสิมมา  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  ประธาน 
 2. นายฉัตรมงคล จ่ารักษ์  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ช านาญการ รองประธาน 
 3. นางทัศนนันท์ สุบิน  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ คณะท างาน 
 4. นางสาวสุภาภรณ์ นนทะสี ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน คณะท างาน 
 5. นางสาวสุพัฒตรา เพียงโงก ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เลขานุการ 
 6. นายมนต์ชัย ตาไธสง  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่/...   
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 มีหน้าท่ี  รวบรวม บันทึกข้อมลู ทรัพยากรทอ้งถ่ิน(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ  
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถ่ิน) จัดเกบ็และสบืค้นได้ ในรูปแบบเอกสาร และระบบ
คอมพิวเตอร ์

 6. คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 1. นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธาน 
 2. นางฐิตารีย์ เวียงสิมมา  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  รองประธาน 
 3. นายเพ็ชร ชาภักดี  ต าแหน่งรองปลัดฯรักษาการผอ.กองคลัง คณะท างาน 
 4. นางสุดาพรรณ นามไพร ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  คณะท างาน 
 5. นายฉัตรมงคล จ่ารักษ์ ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ช านาญการ  คณะท างาน 
 6. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปะติเก ต าแหน่งนักวิเคราะห์ฯ ช านาญการ คณะท างาน 
 7. นางสาวสุภาภรณ์ นนทะสี ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน เลขานุการ 
 8. นายมนต์ชัย ตาไธสง  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี  สนับสนุนการสร้างจิตส านึก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวยความสะดวก
ต่างๆ ในการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 วางแผนการบรหิาร/… 
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1.3 วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 1) แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ินรวม 
กับแผนงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแสดงผังโครงสร้างการบริหาร 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง  จงัหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.  ยุทธศาสตร์การสานตอ่แนวพระราชด าร ิ

1.1 แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
อนุรักษ์พืช และ 
สมุนไพร ใน
ท้องถ่ิน  อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีส่วนร่วมใน
การอนุรกัษ์
พืช  และ  
สมุนไพรใน
ท้องถ่ิน ให้
ด ารงอยู่
ต่อไป 

จัดตั้งศูนย์
อนุรักษ์พื้ช

และสมุนไพร
จ านวน ๑ 

ศูนย์ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีการ
จัดตั้ง
ศูนย์

อนุรักษ์
พืชและ
สมุนไพร 

พืชในท้องถ่ิน 
และ 
สมุนไพรใน
ท้องถ่ิน
สามารถอยู่คู่
กับหลุ่ง
ตะเคียน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการปาุ
ชุมชนบ้านไผ่
นกเขา 

เพื่อให้
ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรปาุ
ไม้อย่าง
ต่อเน่ือง  เกิด
ประโยชน์ต่อ
ชุมชนทั้ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม เกิด
การมีส่วน
ร่วมทุกภาค
ส่วนและ
พัฒนาไปสู่
การสร้าง
เครือข่ายปุา
ชุมชน  

เขตท้องที่
บ้านไผ่นกเขา  

หมู่ที่  ๓  

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

100,000 ปุามี
ความ
อุดม

สมบูรณ ์

 ตลอดจน
ทรัพยากรปาุ
ไม้ได้รับการ
ดูแลรักษา 
โดยชุมชนให้
มีความอุดม
สมบูรณ์และ
พัฒนาปุา
ชุมชนให้
ตอบสนอง
ความ
ต้องการของ
ชุมชนได้
อย่างย่ังยืน 

ส านักงาน
ปลัด 

2) แผนการด าเนิน/... 
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 2) แผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน แสดงรายละเอียด ปริมาณงาน 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

แผนด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น น าร่อง) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
************************ 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

ได้ด าเนินโครงการออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธ์ุพืช สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนได้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) และเสนอช่ือหมู่บ้านที่มีพื้นที่ปุาชุมชน ปุาสาธารณะเข้าร่วมสนองพระราชด าริใน
โครงการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานฐานทรัพยากรท้องถ่ินน าร่อง)
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. เพื่อด าเนินการปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
3. เพื่อให้มีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถ่ิน 
 
 
 
 

เปูาหมาย/... 
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เป้าหมาย 
1 กิจกรรมเป้าหมาย ด าเนินกิจกรรมตามกรอบ และกิจกรรมฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ดังนี้   

  กรอบท่ี 1 (F1) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร จัดท า 3 กิจกรรมใหญ่  และ 5  
กิจกรรมย่อย ดังนี้  

   - กิจกรรมท่ี 1 (A1) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
1) ประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 และบ้านหนอง
นกเขา หมู่ที่ 15 ขอมติเห็นชอบเพื่อใช้พื้นที่ปุาชุมชนหนองสะเม็ด และ
ปุาโคกหนองโดนเป็นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชและทรัพยากร เพื่อสนอง
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2) ขอมติจัดต้ังคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถ่ินบ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 
3 และบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 เพื่อเป็นคณะท างานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน เพื่อสนองพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
3) แต่งตั้งคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถ่ินภายในหน่วยงาน เพื่อ
เป็นคณะท างานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน เพื่อสนองพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  

2. บุคคลเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชนประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ส ารวจท ารหัสพิกัดทรัพยากร จ านวน 

150 คน  
3. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  

บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 และบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15  
แผนงานวิธีด าเนินการ 

  1 กิจกรรมท่ี 1 (A1) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
- ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ข้ันตอนด าเนินการ 

  1.เขียนโครงการ/แผนงาน เสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
2.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ในกิจกรรม 
3.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

 
4.ท าหนังสือ/... 
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4.ท าหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านเปูาหมายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้าน
เข้าร่วมประชุมประชาคม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ   
1 กิจกรรมท่ี 1 (A1) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
- ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ภายในเดือนมิถุนายน  2563 

 

แหล่งงบประมาณ 
ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  ปรากฏในแผนงาน

การเกษตร  โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ  ตั้งไว้ 50,000 บาท   

 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
  งานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 

หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการ 
  1. ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหลุง่ตะเคียน 
  2. กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

3. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

  5. โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 
   

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ไดส้นองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายรับทราบแนวทางการด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
3. มีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

   1.4 การด าเนินงาน/...  
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1.4 การด าเนินงานตามแผน 
 1) หนังสือเชิญประชุม 
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1.5 สรปุและประเมินผล/... 
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1.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนได้ด าเนินการประชุมประชาคมเพื่อขอมติจัดตั้งพื้นที่
ปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ผลการด าเนินงานเป็นดังนี้ 
 1.5.1 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 114 คน 
 1.5.2 มติที่ประชุมเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนใช้พื้นที่ปุาชุมชนบ้านหนอง
นกเขาจ านวน 2 แห่ง คือปุาโคกหนองโดน และปุาหนองเสม็ด  
 1.5.3 ที่ประชุมได้เสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถ่ิน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1) คณะท างานทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาพืช ประกอบด้วย 
   1.  นายเกิด หมั่นอุตส่าห์  ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืช หมู่ที่ 3 
   2. นายจันทร์ แจ่มทองหลาง ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืช หมู่ที่ 15 
  2) คณะท างานทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาสัตว์ ประกอบด้วย 
   1. นายสมภาร โม้ภักดี  ปราชญ์ชาวบ้านด้านสัตว์ หมู่ที่ 3 
   2. นายเจียมรัตน์ เริญไธสง ปราชญ์ชาวบ้านด้านสัตว์ หมู่ที่ 3 
   3. นายสมัย มิสา   ปราชญ์ชาวบ้านด้านสัตว์ หมู่ที่ 15 
   4. นายผล บุญเขียว  ปราชญ์ชาวบ้านด้านสัตว์ หมู่ที่ 15 
  3) คณะท างานทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ ประกอบด้วย 
   1. นางสีทอง สุภาพ  ปราชญ์ชาวบ้านชีวภาพอื่นๆ หมู่ที่ 3 
   2. นางล่อน วิชาเกวียน  ปราชญ์ชาวบ้านชีวภาพอื่นๆ หมู่ที่ 3 
   3. นางสมบัติ แจ้งไธสง  ปราชญ์ชาวบ้านชีวภาพอื่นๆ หมู่ที่ 15 
   4. นางมล เหมือยไธสง  ปราชญ์ชาวบ้านชีวภาพอื่นๆ หมู่ที่ 15 
  4) คณะท างานทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา ประกอบด้วย 
   1. นายสุวรรณ ประนาท ามา ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญา หมู่ที่ 3 
   2. นายทรงยุทธ พันจุฬา  ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญา หมู่ที่ 3  
   3. นายสุพจน์ เริญไธสง  ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญา หมู่ที่ 3 
   4. นายเสถียร เลยกลาง  ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญา หมู่ที่ 15 

5. นายวัชระ พันจุฬา  ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญา หมู่ที่ 15 
4. นายสังคม เทียมทะนงค์ ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญา หมู่ที่ 15 

 
 

1.6 วิเคราะหผ์ล/... 
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1.6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน 
 1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป 
  1.1 ผลการด าเนินงาน 
   เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ประชาชนให้ความร่วมมือ ในการด าเนิน
กิจกรรมการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดี แต่การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังคงไม่มีการด าเนินงานเพราะข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา บุคลากร และประกอบ
กับการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า โควิด-19 จึงจะด าเนินการขับเคลื่อนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของงาน
ฐานทรัพยากรท้องถ่ินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 

แผนด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

************************ 
หลักการและเหตุผล 

การท างานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จากพระบรมราโชวาท พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่งที่เป็น
สมบัติของตัวเรา การที่จะให้เขารักประเทศชาติ หรือรักษาสมบัติของเขานั้นท าได้โดยก่อให้เกิด
ความรัก ความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไร 
หรือว่าท างานก็จะรู้สึกช่ืนชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะท าให้เกิดประโยชน์ได้”  
  ในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับต้องมีความเข้าใจ
และให้ความส าคัญ องค์การบริหารส่วนต าบลถือเป็นหน่วยบริหารประเทศที่เล็กที่สุด ที่ต้องดูแล
การศึกษา ดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม ดูแลประโยชน์สุขของชุมชน และมีภารกิจในการท า
แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องทราบข้อมูลทางกายภาพ 
ข้อมูลทางชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อน าภูมิปัญญานั้นไป
พัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท าให้เป็นมาตรฐานสากล   

 
 
 
 

จะเห็นได้ว่าการ/... 



-31- 
 

จะเห็นได้ว่าการรักทรัพยากรนั้นไม่เพียงแค่ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพเท่านั้น 
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาก็เปน็สมบัติที่ต้องรัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 
ไดเ้มื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ ที่มาที่ไป ประโยชน์และความส าคัญของวัฒนธรรม ภูมปัญญาท้องถ่ิน
ก็จะเกิดความรักและหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ให้ด ารงไว้ในชุมชนท้องถ่ินสืบไป 

ตาม พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ 
หมวด ๒ องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 
๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ข้อที่ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

จากจากพระบรมราโชวาท พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช 
กุมารี และหลักใหญ่ใจความส าคัญในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนต าบลหลุง่ตะเคียนได้เล็งเหน็ความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. เพื่อด าเนินการปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน ปลูก
รักษาทรัพยากรท้องถ่ิน อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถ่ิน ศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถ่ิน  
3. เพื่อให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่นักศึกษาเยาวชน 
และประชาชน 
4. เพื่อปลูกรักษาพันธุกรรพืชที่ส ารวจในท้องถ่ิน 
5. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของต าบลหลุ่งตะเคียน 

เป้าหมาย 
1 กิจกรรมเป้าหมาย ด าเนินกิจกรรมตามกรอบ และกิจกรรมฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ดังนี้ 

  กรอบท่ี 1 (F1) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร จัดท า 2 กิจกรรมใหญ่  และ 2  
กิจกรรมย่อย ดังนี้  
 

 
- กิจกรรมที่ 2/… 
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   - กิจกรรมท่ี 2 (A2) กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
1) ส ารวจท ารหัสพิกัดทรัพยากรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากร 
   - กิจกรรมท่ี 3 (A3) ปลูก รักษาทรัพยากร 

1)  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่ส ารวจรวบรวม ณ เรือนเพาะช ากล้าไม้  
สวนสมุนไพร อบต.หลุ่งตะเคียน  

   กรอบท่ี 2 (F2) กรอบการใช้ประโยชน์ จัดท า 1 กิจกรรมใหญ่  และ 1  
กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

 - กิจกรรมท่ี 5 (A5) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
1) จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรด้านพืช สัตว์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่

เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร 
กรอบท่ี 3 (F3) กรอบการสร้างจิตส านึก จัดท า 1 กิจกรรมใหญ่  และ 1 
กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
- กิจกรรมท่ี 7 (A7) สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

1) ฝึกอบรมเยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป ส ารวจทรัพยากร
ท้องถ่ิน 

2. บุคคลเป้าหมาย 
1. เจ้าหน้าที่ เยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน ส ารวจท ารหัสพิกัดทรัพยากร จ านวน 50 คน  
2. ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการส ารวจทรัพยากรท้องถ่ินแก่เจ้าหน้าที่ เยาวชน ปราชญ์ 
ชาวบ้าน ผู้น าชุมชนพื้นที่ปกปักทรัพยากร จ านวน 50 คน 

3. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  
 1. ส ารวจท ารหัสพิกัดทรัพยากรปุาสาธารณะหนองสะเม็ด ปุาสาธารณะโคกหนองโดน 
และภายในหมู่บ้าน บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 และบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15  
2. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่ส ารวจรวบรวม ณ เรือนเพาะช ากล้าไม้ สวนสมุนไพร อบต.
หลุ่งตะเคียน  
3. ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการส ารวจทรัพยากรท้องถ่ิน ณ หอประชุมอบต.หลุ่งตะเคียน 
 
 
 

 
แผนงาน/… 
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แผนงานวิธีด าเนินการ 
  1 กิจกรรมท่ี 1 (A1) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

- จัดท าแนวเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
1.เขียนโครงการ/แผนงาน เสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
2.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ในกิจกรรม 
3.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
4.ท าหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านเปูาหมาย 

2. กิจกรรมท่ี 2 (A2) กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
- ส ารวจท ารหัสพิกัดทรัพยากรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ข้ันตอน
ด าเนินการ 

1.เขียนโครงการ/แผนงาน เสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
2.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ในกิจกรรม 
3.บันทึกขอเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน 
4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
5.ส่งหนังสือเชิญบุคคลเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ/ลงทะเบียน 
6.ด าเนินงานส ารวจท ารหัสพิกัดทรัพยากร ตามแบบฟอร์ม อพ.สธ. 

  3. กิจกรรมท่ี 3 (A3) ปลูก รักษาทรัพยากร 
-  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ข้ันตอนด าเนินการ 

1.เขียนโครงการ/แผนงาน เสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
2.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ในกิจกรรม 
3.จัดเตรียมสถานที่ด าเนินกิจกรรม 
4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
5.บันทึกเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม 
6.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
7.ด าเนินกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชส ารวจรวบรวมในท้องถ่ิน โดยวิธีการที่
เหมาะสมเช่น เพาะเมล็ด ช ากิ่ง ตอนกิ่ง เป็นต้น /ติดตาม/ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

  4 กิจกรรมท่ี 5 (A5) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
- จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรด้านพืช สัตว์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรข้ันตอนด าเนินการ 

1.เขียนโครงการ/… 
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1.เขียนโครงการ/แผนงาน เสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
2.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ในกิจกรรม 
3.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
4.บันทึกฐานข้อมูลทรัพยากรด้านพืช สัตว์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ทรัพยากรลงในไฟล์ตามรูปแบบ อพ.สธ. 

5. กิจกรรมท่ี 7 (A7) สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
- ฝึกอบรมเยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป ส ารวจทรัพยากรท้องถ่ิน ข้ันตอน
ด าเนินการ 

1.เขียนโครงการ/แผนงาน เสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
2.ประสานวิทยากร 
3.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ในกิจกรรม 
4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
5.ส่งหนังสือเชิญบุคคลเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ/ลงทะเบียน 
6.ด าเนินงานตามแผน/สรุป/รายงาน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ   
1. กิจกรรมท่ี 1 (A1) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
- จัดท าแนวเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 
2. กิจกรรมท่ี 2 (A2) กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
- ส ารวจท ารหัสพิกัดทรัพยากรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ระหว่างเดือน
มีนาคม-สิงหาคม 2564 

  3. กิจกรรมท่ี 3 (A3) ปลูก รักษาทรัพยากร 
-  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2564 

  4. กิจกรรมท่ี 5 (A5) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
- จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรด้านพืช สัตว์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรข้ันตอนด าเนินการ ระหว่างเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป-ตลอดปีงบประมาณ 
2564 
5. กิจกรรมท่ี 7 (A7) สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
- ฝึกอบรมเยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป ส ารวจทรัพยากรท้องถ่ิน ภายใน
เดือน มีนาคม 2564 

7. แหล่งงบประมาณ/… 
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แหล่งงบประมาณ 
ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  ปรากฏในแผนงาน

การเกษตร  โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ  ตั้งไว้ 20,000 บาท   

 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
  งานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 

หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการ 
  9.1 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหลุง่ตะเคียน 
  9.2 กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

9.3 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
9.4 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนต าบลหลุง่ตะเคียน 

  9.5 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 
  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ไดส้นองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. ไดทู้ลเกล้าฯถวายโครงการแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
3. ทรัพยากรท้องถ่ินมีความอุดมสมบูรณ์ ด ารงอยู่คู่กับท้องถ่ินต าบลหลุ่งตะเคียนสืบไป  
4. ทรัพยากรท้องถ่ินถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  
5. มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถ่ินอย่างรู้คุณค่า  
6. นักเรียน เยาวชน และประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร
ท้องถ่ิน 
7. มีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของต าบลหลุ่งตะเคียน 

………………………………………… 
 


