
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง  
รายงานผลการด าเนนิงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

(ส าหรบัหน่วยงาน/องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 
งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

 
 
 
 

 รายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

 ร   า  งบประมาณ…..….. 
 
 
 
 

                                                 สนองพระราชด าริโดย 
............................................................... 

 
 

ต าบล..................อ าเภอ ...................   จังหวัด .................  
วันท่ี 1  ตุลาคม  พ.ศ. ……… 

 

 
“ตัวอย่างปก” 

3 ซม. 

2.5 ซม. 

3 ซม. 

ให้พิมพ์ห่างจากสัญลักษณ์  
1.5  เซนติเมตร  ตัวอักษร 
TH SarabunPSK                
ขนาด 18 ตัวหนา 

 ตราสัญลักษณ์โครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนติเมตร  
จัดวางต าแหน่งไว้ก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
สีตามต้นฉบับ 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา  
(วันท่ีให้ใช้ตามตัวอย่าง พ.ศ 
ตามปีท่ีส่งรายงาน) 

2.5 ซม. 

3.5 ซม. 
เว้น 4 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 4 บรรทัด 

เว้น 2 บรรทัด 

เว้น 4 บรรทัด 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 

ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางการด าเนินงาน .........…………………………………………………… .......................... 
.............................................................................................................................................................. .................
................................................................ ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ........ (ควรระบุชื่อ – นามสกุล) 
  
 
 
 

 
องค์การบริหาร............................................................ 

 
        

ตัวอักษร TH SarabunPSK  
ขนาด  16  ตัวปกติ  
 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา  

3 ซม. 



 
 
 

ค าน า 
 

 …………………………………………………………………………………………………....................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.......................................................................................................  
 
 …………………………………………………………………………………………………....................................................
..................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.......................................................................................................  
 
 …………………………………………………………………………………………………........... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................ 
 
 
 

องค์การบริหาร............................................................

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา  

ตัวอักษร TH SarabunPSK  
ขนาด  16  ตัวปกติ  
 



สารบัญ   (ตัวอักษร TH SarabunSPK  ขนาด  18 ตัวหนา) 
                  หน้า 

 กิตติกรรมประกาศ           ข 

 ค าน า             ค 

 สารบัญ           ง - จ 

 สารบัญภาพ             ฉ 

 สารบัญตาราง            ช 

  บทน า  
        1.1 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัด                ...  - ... 

                   ท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น                                                                       ...  - ... 

         1) รายงานการประชุม  
      - วาระการประชุมเรื่องเก่ียวกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น                       ...  - ... 

     - รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)    ...  - ... 

       ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท าฐาน                
                ทรัพยากรท้องถิ่น 

  2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม    
     - บันทึกการประชุม                                                                            ...  - ... 

                        - ภาพถ่าย                           ...  - ... 

 1.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น                     ...  - ... 

  1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต าบล ต้องระบุหน้าที่
               ของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจน                                        ...  - ... 

  2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล                ...  - ... 

                1. คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

      2. คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  

      3. คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  

      4. คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  

สารบัญ (ต่อ)  (ตัวอักษร TH SarabunSPK  ขนาด  18 ตัวหนา) 
   

                  หน้า 
     5. คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    

                        6.คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  



 1.3 วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น              ...  - ... 

          1) แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นรวม
        กับแผนงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแสดงผังโครงสร้างการบริหาร  ...  - ... 

            2) แผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงาน 
        ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา                    ...  - ... 

    3)  การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน                     ...  - ... 

     1.4 การด าเนินงานตามแผน                                                                          ...  - ... 

    1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ลงนาม   
                           ชื่อผู้บริหาร  หัวหน้างาน                          ...  - ... 
             2) หนังสือเชิญประชุม                                                                         ...  - ... 
                       3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม                    ...  - ... 
     1.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน                                                             ...  - ... 
     1.6.วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน                                                               
    1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป                        ...  - ... 
           2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป                                ...  - ... 
  ภาคผนวก 
           - ใบงาน 9 (ทุกหมู่บ้าน เรียงตามล าดับหมู่บ้าน)  

  - ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน                      ...  - ... 

  - ทะเบียนสัตว์ในชุมชน                         ...  - ... 

  - ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน                       ...  - ... 

  - ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน                                 ...  - ... 

           - ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติงานทั้ง 6 งาน                      ...  - ... 


