แนวทาง
รายงานผลการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(สาหรับหน่วยงาน/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น)

3 ซม.

“ตัวอย่างปก”

2.5 ซม.

ตราสัญลักษณ์โครงการฯ ขนาด 2.5 x
3.5 เซนติเมตร
จัดวางตาแหน่งไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
สีตามต้นฉบับ

3.5 ซม.
เว้น 4 บรรทัด

โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ให้พิมพ์ห่างจากสัญลักษณ์
1.5 เซนติเมตร ตัวอัก ษร
TH SarabunPSK
ขนาด 18 ตัวหนา

เว้น 1 บรรทัด

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น

ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 ตัวหนา

เว้น 4 บรรทัด
3 ซม.

2.5 ซม.

รายงานผลการดาเนิ นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 ตัวหนา

ร า งบประมาณ…..…..
เว้น 4 บรรทัด

สนองพระราชดาริโดย
...............................................................
เว้น 2 บรรทัด

ตาบล..................อาเภอ ................... จังหวั ด .................
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ………

ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 ตัวหนา
ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 ตัวหนา
(วันที่ให้ใช้ตามตัวอย่าง พ.ศ
ตามปีที่ส่งรายงาน)

ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 ตัวหนา

กิตติกรรมประกาศ
3 ซม.

ขอบคุณโครงการอนุรัก ษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ ให้แนวทางการดาเนิน งาน .........……………………………………………………..........................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... (ควรระบุชื่อ – นามสกุล)
ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 ตัวปกติ

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

ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 ตัวหนา

คานา
…………………………………………………………………………………………………....................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………....................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...........
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................

ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 ตัวปกติ

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

สารบัญ (ตัวอักษร TH SarabunSPK ขนาด

18 ตัวหนา)

กิตติกรรมประกาศ

หน้า
ข

คานา

ค

สารบัญ

ง-จ

สารบัญภาพ

ฉ

สารบัญตาราง

ช

บทนา
1.1 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มี ส่วนร่วมในการจัด
ทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น

... - ...
... - ...

1) รายงานการประชุม
- วาระการประชุมเรื่องเกี่ย วกับการจัดทาฐานทรั พยากรท้องถิ่น

... - ...

- รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ... - ...
ชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อ งเกี่ยวกับการจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
- บันทึกการประชุ ม
- ภาพถ่าย

... - ...
... - ...

1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน การจัดทาฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น

... - ...

1) คาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น อพ.สธ.-ตาบล ต้องระบุ หน้าที่
ของคณะกรรมการดาเนินงานให้ชัด เจน
... - ...
2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรัก ษ์และพัฒนาทรั พยากรท้องถิ่น ตาบล

... - ...

1. คณะทางานปกปัก ทรัพยากรท้อ งถิ่น
2. คณะทางานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
3. คณะทางานปลูกรัก ษาทรัพยากรท้อ งถิ่น
4. คณะทางานอนุรักษ์แ ละใช้ ประโยชน์ทรั พยากรท้องถิ่น

สารบัญ (ต่อ) (ตัวอักษร TH SarabunSPK ขนาด

18 ตัวหนา)

หน้า
5. คณะทางานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้อ งถิ่น
6.คณะทางานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น

1.3 วางแผนการบริหารและแผนการดาเนินงานการจัดทาฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น

... - ...

1) แผนการดาเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่นรวม
กับแผนงานประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลแสดงผังโครงสร้างการบริหาร ... - ...
2) แผนการดาเนินงานการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอี ยดงาน ปริมาณงาน
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา
... - ...
3) การจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
1.4 การดาเนินงานตามแผน
1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลงนาม
ชื่อผู้บริหาร หัวหน้างาน
2) หนังสือเชิญประชุม
3) หนังสือขอบคุ ณผู้ร่วมประชุ ม
1.5 สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
1.6.วิเคราะห์ผลและปรับปรุ งพัฒนางาน
1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป
2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินงานในปีต่อไป

... - ...
... - ...
...
...
...
...

- ...
- ...
- ...
- ...

... - ...
... - ...

ภาคผนวก
- ใบงาน 9 (ทุกหมู่บ้าน เรียงตามลาดั บหมู่บ้าน)
- ทะเบียนพรรณไม้ในชุ มชน

... - ...

- ทะเบียนสัตว์ในชุ มชน

... - ...

- ทะเบียนชีวภาพอื่น ๆ ในชุมชน

... - ...

- ทะเบียนภูมิปัญญาในชุ มชน

... - ...

- ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติ งานทั้ง 6 งาน

... - ...

