
บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ ๓  ครั้งที่  ๑ 

วันที่  ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายส าลี  สียางนอก ประธานสภา ส าลี  สียางนอก  
๒ นายเลี่ยม  ดากลาง รองประธานสภา เลี่ยม  ดากลาง  
๓ นายหมึก  สีเหลื่อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ หมึก  สีเหลื่อม  
๔ ร.ต.ต.วัชรชัย  ธีรวโิรจน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ วัชรชัย  ธีรวโิรจน์  
๕ นายอุดม  อุดแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ อุดม  อุดแก้ว  
๖ นางสาวอ าพร  ทิพย์ลม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ อ าพร  ทิพย์ลม  
๗ นายสมส่วน  สกุลกัมปนาท สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ สมส่วน  สกุลกัมปนาท  
๘ นางระเบียบ  จิตกลาง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔ ระเบียบ  จิตกลาง  
๙ นายชาตรี  นาคมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ชาตรี  นาคมณี  

๑๐ นายชื่น  ราชสุรินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ชื่น  ราชสุรินทร์  
๑๑ นายส าราญ  ยินดีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ส าราญ  ยินดีชาติ  
๑๒ นายสมพงษ์  กลมกล่อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ สมพงษ ์ กลมกล่อม  
๑๓ นายใจเมือง  ระบายศร ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ ใจเมือง  ระบายศร ี  
๑๔ นายขันติ  แก้วงา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ ขันติ  แก้วงา  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์ นายก อบต. สุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์  
๒ นายเสมียน  เจริญดี รองนายก อบต. เสมียน  เจริญดี  
๓ นางเสาวลักษณ์  ถนัยถิรพัฒน์ รองนายก อบต. เสาวลักษณ์  ถนัยถิรพัฒน์  
๔ นายคมสัน  กุลไกลจักร ปลัด  อบต. คมสัน  กุลไกลจักร  

  
 
 
 
 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว   
ประธานสภาฯ  จึงได้เริ่มการประชุม  ในเวลา   ๐๙.๓๐  น.    



ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                               ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑ /๒๕๖๒  
 เมื่อวันที่       สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอใหม่ 

๓.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประธานสภา    เชิญนายก อบต.  ได้ชี้แจงการขอโอนงบประมาณรายจ่าย 
นายก อบต.    ตามท่ีสภาฯ ได้อนุมัติเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี ๒๕๖๒  ไปแล้วนั้น  
 แต่เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ  เพ่ือตั้งเป็นรายการ 
 ใหม่  และ โอนเพิ่มเติมบางรายการในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  ดังต่อไปนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓   การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
              โอนเพิ่ม 
             -งานไฟฟูาถนน   

  -งานไฟฟูาถนน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๔๓,๘๔๐ บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนดิน (สายช่อจ าปา) หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๓๘ ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม. (ตามแบบที่

อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท 
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายขุนเดช หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๔๖,๐๐๐ บาท 
-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

4. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๒ (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 
 

-งานบ าบัดน้ าเสีย 
๕.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๑๐ ขนาดท่อ ๐.๔๐ ม. จ านวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนว (ตามแบบที่อบต.
ก าหนด) งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท  รวมโอนลด ๓๓๓,๘๔๐ บาท 
 -งานบริหารงานทั่วไป 
๖.โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณหลังที่ท าการบริหารส่วนต าบล (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ 
บาท 
รวมโอนเพ่ิม ๔๐๘,๘๔๐ บาท 
 

            โอนลด 
- งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการปกปูองสถาบัน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท 



- งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและศึกษาดูงาน ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด 
๕๐,๐๐๐ บาท 

- งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๑๔๕,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

- งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ ค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๙๐,๐๐๐ บาท 

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการสร้างบ้านเพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท โอนลด 
๕๐,๐๐๐ บาท 

- งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท  

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ อบต.สัญจร ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท       ขอโอนลด๑๘,๘๔๐ 
บาท 
รวมโอนลด ๔๐๘,๘๔๐ บาท 
 
 

ประธานสภา  ได้เชิญสมาชิกสภาอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายการข้างต้น 

นางอ าพร ทิพย์ลม เนื่องจากถนนเพ่ือการเกษตรของหมู่ ๓ เป็นหลุมเป็นบ่อ ยากต่อการสัญจรของราษฎร ใน
การเกษตร เห็นควรให้มีการน าเงินจากโครงการที่ไม่ได้เบิกจ่าย มาจัดท าโครงการนี้ก่อน 

นายชาตรี นาคมณี  เห็นด้วยการโอนงบประมาณข้างต้น เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนของราษฎรในหมู่บ้าน 

                                เมือ่ไม่มีสมาชิกผู้ใดอภิปรายอีก ประธานสภาฯ จึงขอมติว่าเห็นด้วยให้อนุมัติโอนงบประมาณ 
รายการดังกล่าวหรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 

                                ๓.๒ การขอขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

ประธานสภาฯ  เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงต่อสภาฯ 

นายก อบต ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขอขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ ที่ไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เนื่องจากงบประมาณด้านรายได้ที่เข้ามายังองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประเภทรายรับภาษีประเภทต่างๆ ที่รัฐบาลจัดสรรมาในช่วงเดือนสิงหาคม
และกันยายน ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ ประกอบกับเป็นฤดูฝนยากต่อการจัดท า
โครงการ จึงขออนุมัติต่อสภาตามระเบียบการเงินต่อไป 

 
เลขานุการสภา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและมีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่



เกินระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้นเมื่อรายการดังกล่าว ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จึงขอให้สภาพิจารณาใน
การอนุมัติกันเงินตามระเบียบต่อไป  

   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

                             ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา  

                            เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ    

                            ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี  

                            ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ  

                           อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                            ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

                           ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 

                             ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ 

                             อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 

                             แล้วแต่กรณี ซึ่งมี โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ขออนุมัติกันเงิน ดังนี้        
  ๑) โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านเสือชะเง้อ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท  
                              ๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างลานมันเอ้ือมพร หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนนิภาศิริ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ 
ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
                              ๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
                              ๕) โครงการขยายไหล่ทางเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ 
                                    ช่วงที่ ๑ สายหน้าบ้านนายอ านาจ มุ่งเฝูากลาง ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๑๑๐ ม. 

      ช่วงที่ ๒ สายหน้าบ้านนายไสว ใหญ่กลาง ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๒๓๐ ม. (ตามแบบที่
อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

๖) โครงการขยายไหล่ทาง ถนนสายโรงเรียนนิภาศิริ –ไปต าบลบุกระสัง ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว 
๕๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท 

 
 
๗) โครงการจัดสวนหย่อมบริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ 

บาท 
๘) โครงการต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
๙) โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  

                             ๑๐) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ 
ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๔๓,๘๔๐ บาท 

              ๑๑) โครงการก่อสร้างถนนดิน (สายช่อจ าปา) หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๓๘ ม.  
สูงเฉลี่ย ๑ ม. (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท 

              ๑๒) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายขุนวัง หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๓.๕ ม.  
ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๔๖,๐๐๐ บาท 

              ๑๓) โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๒ (ตามแบบที่อบต.ก าหนด)  



งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 
                            ๑๔) โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๑๐ ขนาดท่อ ๐.๔๐ ม. จ านวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนว 
(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

                  ๑๕) โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณหลังที่ท าการบริหารส่วนต าบล 
(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท 
                            ๑๖)ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                -เก้าอ้ีนวม  เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท 
                                -เครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน ๙๗,๒๐๐ บาท 
 
               

นายหมึก สีเหลื่อม เห็นด้วยกับการกันเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรต่อไป 

นายอุดุม อุดแก้ว      เห็นด้วยกับการด าเนินการกันเงิน  เพ่ือท าต่อในปีถัดไป  ไม่ให้โครงการตกไป 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับการกันเงินหรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นด้วยอนุมัติให้กันเงินของโครงการดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ 
เสียง 

 

                                          ๓.๓ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

                            ๑.๑ ที่มาและความส าคัญในการเข้าร่วมลนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราช 
ปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรชองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงให้ความส าคัญและเห็นความส าคัญชองการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดังในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ทรงอนุรักษ์ 
ต้นยางนา ในปี พ.ศ.๒๕๐๔ ทรงให้น่าพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูกไวในสวนจิตรลดา เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และ ทรง
มีโครงการพระราชด าริ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่ง ,นา การอนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์ 
ทรัพยากรปุาไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อโดยมีพระราชด าริกับ นายแก้วขวัญ 
วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณชองประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ 
สวนจิตรลดา ฝุายวิชาการ เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๙ โดยรับทุนสนับสนุนจาก 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับ 
เลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักพระราชวังด าเนินการจัดสรร  



 
งบประมาณให้ และให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ด าเนินการแยกส่วนอย่างซัด

เจนจาก โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา การด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา และในแผนแม่บทระยะ ๕ ปี 
ที่หกนี้มีแนวทางด าเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญได้แก่ (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก 
ปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง (๒) คนเป็นศูนย์กลางชองการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด 
การปฏิรูปประเทศ และ (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้ลังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบ 
แนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้องด าเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ยิ่งไป 
กว่านั้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท ที่สอดคล้องกับ 
แผนการซับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการชองประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชา ติ ๒๐ ปีทั้ง ๗ 
ยุทธศาสตร์ได้แก่ (๑)ด้านความมั่นคง (๒)ด้านการเกษตร(๓) ด้านอุตสาหกรรม (๔) ด้านลังคม (๕)ด้านการแพทย์และ 
สาธารณสุข (๖) ด้านพลังงาน (๗) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและ 
ประชาชนให้มากที่สุด เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาชอง 
ประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เซิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เช้าถึงประชาชนและประชาลังคมอย่าง 
แพร่หลาย 

แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙- 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็นแผนแม่บทท่ีจัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ สมเด็จพระ 
กนิษฐาริราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริเช้ามามี 
ส่วนร่วมวางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีแนวทางด าเนินงาน 
ต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บท โดยเน้นการท างานเช้าไปสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษา 
ด าเนินงานในระดับท้องถิ่นในการท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย ๓ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากร 
ชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานชองการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย 
ในปัจจุบันทั่วโลกที่เห็นตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น เนื่องจากข่าวสารที่สามารถสื่อสารได้อย่างฉับไว 

สามารถให้ความกระจ่างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ตั้งแต่จันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งแผนดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติชองประเทศ แต่ถึงแม้ประเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่าว แต่มั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าต่อ ภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตระหนักมากที่สุดคือสาเหตุชองการเกิดสิ่งเหล่านั้น อันได้แก่การดู แล
ทรัพยากรธรรมชาติที่ ก าลังถูกคุกคามในหลาย ๆ ลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมโลกควรตระหนักและเห็น
ความส าคัญ ในเรื่องคุ้มครอง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ตระหนักถึงความ สมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาและระดับความ
รุนแรงที่เกิดข้ึนจากการที่ ทรัพยากรต่างๆ ก าลังจะสูญสิ้นไป ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน 

 



 
 
 
 

ข้อมูลของกรมปุาไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุพืช พบว่าพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
อย่างรวดเร็ว ส่งผลท าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่ยังไม่ส ารวจพบสูญพันธุไป จากสิ่ง 
เหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ทรัพยากรชีวภาพที่ประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดนท าลาย แต่ทรัพยากรกายภาพ และ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องก็จะสูญหายไปด้วย 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน 
ราชการที่เกี่ยวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ต้องจัดท ารายงานเพ่ือเสนอ
ต่อ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน่าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นพบว่าในส่วนของทรัพยากรปุา
ไม้ ซึ่งจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพ้ืนที่ปุาทั้งหมด ๑๐๗,๖๑๕,๑๘๑ ไร่ หรือคิดเป็น ๓๓.๕๖% ของพ้ืนที่ประเทศ 
และเป็น พื้นที่ปุาอนุรักษ๖์๔,๘๒๖,๖๕๘ไร่หรือคิดเป็น ๒๐.๒๒%ของพ้ืนที่ประเทศ และพบว่ายังคงถูกบุกรุกสักลอบตัดไม้ 
และ ถูกท าลายโดยไฟปุาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพ่ิมพ้ืนที่ปุาของ 
ประเทศไทยเป็น ๔๐% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ หรือในอีก ๙ ปี โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 
๒๕% ทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ อุทยานแห่งชาติฯ หรือพ้ืนที่ปุาสงวน เป็นต้น ส่วนอีก ๑๕% จะผลักดันให้เป็น
พ้ืนที่ ปุาเศรษฐกิจต่อไป โดยมีหลักการลดการคุกคามการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกปุาเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพปุาที่ 
เสื่อมโทรม ตลอดจนท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีอย่างหลากหลายมาท า 
วิจัยและน่าไปใช้ได้จริงในระบบสาธารณสุขและผลักดันสมุนไพร และต ารับยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลัก 
แห่งชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า ๗๐ รายการซึ่งในจ านวนยาเหล่านั้นจ าเป็นต้องใช้สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุ 
มากกว่า ๒๐๐ ชนิด ผนวกกับธาตุวัตถุ สัตว์วัตถุและภูมิปัญญาในด้านการแพทย์แผนไทย ในการผลิตยาแผนไทยให้มี 
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในการใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรายังมี 
ทรัพยากรนั้นๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ นั่นคือต้องท าให้เกิด 
การสื่อสาร การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ น่าไปสู่ความมีจิตส านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ทุกคนเกิดความตระหนักและ 
หวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ 

ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเล ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความนั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
ได้ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชาติในการแสวงประโยชน์จากทะเลในห้วงเวลาดังกล่าว และมุ่งเน้น 
การสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วน 
อย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เพ่ือผลักดันให้เกิดกฎหมายเพ่ือ 
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นส่วนใหญ่เซ่น กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรม
ประมง กรมปุาไม้ กรมอุทยานฯ และอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งตระหนักในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา 
ทรัพยากรและน่าไปสู่การใช้ประโยชน์ เซ่น ปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์  ปัญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ทางทะเล ปัญหาทรัพยากรและการท าประมง การบริหารและการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การแย่งชิง 
ทรัพยากรในทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติและระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ ที่จะน่าไปสู่การท าลาย 
ทรัพยากรทางทะเลที่เป็นแหล่งรวมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ 
ประเทศไทย และเก่ียวพันกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 



 
 
 
 
 
 
จากด าสั่งคณะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยก าหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือท า 
หน้าที่ในการก าหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนก ากับ 
และติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการด าเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี 
เอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแกไขปัญหาการวิจัยของประเทศ และปฏิรูปการบริหารราชการ และก าหนดกรอบ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ปีได้แก่ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความมั่นคง การเกษตร อุตสาหกรรม สังคม การแพทย์ 
และสาธารณสุข พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ ที่ต้องใช้ทุนทาง 
ทรัพยากรเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จึงติดตามและประสานงานในมิติการดูแลรักษา 
ทรัพยากรชองประเทศ ในแง่ชองการสร้างความตระหนักน่าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรชองประเทศ ที่ 
น่าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานชองทรัพยากรชองประเทศที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษา 
ฟ้ืนฟู พัฒนา และน่าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย ซึ่งตรงกับเปูาหมายและวัตถุประสงค์ชอง โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และภายใต้การน้อมน า พระราชกระแส “การรักทรัพยากร คือการรัก
ชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง 

1.2 พระราชด าริบางประการ 
“วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ อาคารที่ประทับในส านักงานชลประทาน เขต ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล จังหวัด 

เชียงใหม่ การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม 
ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิด 
ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสีย 
แก่ประเทศในระยะยาว” 

“วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงให้หาวิธีการที่จะท าให้เด็กสนใจพืชพรรณ 
ต่างๆ เกิดความสงลัย ตั้งค าถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ จะน่าไปสู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่ายๆ 
ส าหรับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ดีนัก หากอาจารย์โรงเรียนต่างๆท าได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคน 
ฉลาด” 

“วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา การรักในทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่ง 
ที่เป็นสมบัติชองตัวเรา การที่จะให้เขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติชองเขานั้น ท าได้โดยก่อให้เกิดความรักความ เช้าใจ 
ล้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าล้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่าท างาน ก็จะ รู้สึก
ชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นชองตน และจะท าให้เกิดประโยชน์ได้ ” 

“เคยแนะน าโรงเรียนต่างๆ นอกจากพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่าย อาจเป็นอุปกรณ์สอนได้ 
หลายอย่าง แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาชองอ่ืนมาเป็นแบบหรือเรื่องภาษาไทย การเรียงความ ก็อาจ 
ท าให้เรื่องชองการเขียนรายงาน ท าให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งด าประพันธ์ ในเรื่องพืชเหล่านี้ เป็นตัวอย่างงานศึกษา 
งานวิทยาศาสตร์ และวิชาอ่ืนๆ ดังที่ได้กล่าวมา นอกจากนั้นในวิชาพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคย 



กล่าว คือเรื่องวิชาการท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบายชองกระทรวงศึกษาธิการ การอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ใช่เฉพาะให้นักเรียน 
ปลูกปุาหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะให้ออกไปดูช้าง ๆ โรงเรียน ว่าที่มั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้ 
ชื่ออะไร เป็นอะไร” 

“ ทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ ได้ไปกับ สมศ. มา เห็นว่าโรงเรียนยังสัมพันธ์ 
กับชุมชนน้อย ท าอย่างไร ให้ชุมชนมาให้โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้มีการท า 
DNA Fingerprint ในโรงเรียน ” 

 
 
 

1.3 แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เปูาหมาย 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชน

ชาวไทย 

- วัตถุประสงค์ 
- เช้าใจและเห็นความส าคัญชองพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
- ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
- ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 

- แผนแม่บทชอง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ด าเนินงานใน ๓ ฐาน 
ทรัพยากร ได้แก่ 

1. ทรัพยากรภายภาพ 
2. ทรัพยากรชีวภาพ 
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

- กรอบการด าเนินงาน ๓ กรอบ กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน ๘ กิจกรรม 
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

2. กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

3. กรอบการสร้างจิตส านึก ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรม

พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร - วิถี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ซื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม 

- ซื่อตรง : ต่อตนเอง หน้าที่รับผิดชอบ อาชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพ่ือนร่วมงาน 
- มุ่งม่ัน : มีศรัทธา มีจิตปณิธานมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ เพ่ือผลประโยชน์แห้ 



- พัฒนา : วิทยาการ ปัญญา พัฒนาคุณภาพงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเอง
ให้ 

พร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการได้รับมอบหมาย เรียนรู้ ศึกษา ด้นคว้า รู้ 
จริง รู้ท า รู้จ า พัฒนาด้วยความยั่งยืน พัฒนาสุขภาพกาย ให้สุขภาพแข็งแรง 
พัฒนาสุขภาพจิต ให้เข็มแข็ง พอเพียง 

- สามัคคี : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ มีความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่ง  (one              
for 

all all for one) one=wระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย 
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๐ท๖=โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริฯ 
 

- มีคุณธรรม : ความรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น สามัคคี เอ้ือเฟือ เผื่อ 
แผ่ เมตตา กรุณา มุทิตา รักษาศีล ซื่อตรงแรกเหมือนเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็น 
หัวเรือ คุณธรรมหลังเป็นเหมือนหางเสือที่คอยก ากับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง 
ความรับผิดชอบ ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระราชด าริ 
ชองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ 
บพิตร ในหัวข้อในหลวงกับความรับผิดชอบ หมายถึงการรู้หน้าที่ มีวินัย ตรงต่อ 
เวลา ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ ความซื่อตรง ถ้ามีความรับผิดชอบแล้วงาน 
ย่อมส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นคุณธรรมอ่ืนๆ จะตามมา ท้ายสุดการ 
รักษาศีล ผู้นับถือตามศาสนาใด ก็รักษาปฏิบัติตามหลักศรัทธา รักษาข้อปฏิบัติ 
แต่ละศาสนาที่ตนเองนับถือ ส านักงานหรือองค์กรนั้นๆ ก็จะประสบแต่ความสุข 
ความสงบ และความเจริญก้าวหน้า 

- การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อยู่ในกรอบการด าเนินงานที่ ๓ กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมที่ ๘ 

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริในการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

 



การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ 
ด้าน ดังนี้ ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น วางแผนการบริหารและแผนการ
ด าเนินงานการจัดท า ฐานทรัพยากรท้องถิ่น การด าเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน รายงานผลการด าเนินงานให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ด้านที่ ๒ การด าเนินงาน 

งานที่ ๑ การด าเนินงานปกปีกทรัพยากรท้องถิ่น 
1.1 การก าหนดชอบเขตพ้ืนที่ และการส ารวจทรัพยากร 
1.2 การท าผังแสดงชอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
1.3 การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
1.4 การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรห้องถิ่น 
1.5 การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
1.6 การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น งาน
ที ่๒ การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
2.1 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น 
2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 
2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 
2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน 
2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุสัตว์ในชุมชน 
2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน 
2.8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
2.9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
และ ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 
2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ ๓ การ
ด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น 
3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงชองทรัพยากรท้องถิ่น เซ่น 
แบบบันทึก การเปลี่ยนแปลง 

งานที่ ๔ การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
4.1 การพ้ืนฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธุเพ่ิมข้ึนและแจกจ่ายให้กับชุมชน ต าบล 
4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เซ่น การจัดการท่องเที่ยว เซิง
นิเวศ การ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น การสร้างแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

งานที่ ๕ การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 
5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบด้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 



งานที่ ๖ งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน) 
6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่างๆ 
 
 
 

ด้านที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ 
3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น 
3.3 บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่ยอมรับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องเพื่อพิจารณา 
2.1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
2.1.1 จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑ ครั้ง จ านวน  ๑ คณะ 
(องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประชุมหารือเพ่ือพิจารณาในการเข้าร่วมสมัครสมาซิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
ของคณะ ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑ ครั้ง จ านวน ๑ คณะ) 
2.1.2 จัดเอกสารการสมัครสมาซิก ตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณ์ 

เอกสาร ๑ หนังสือราชการขอสมัครสมาซิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
เอกสาร ๒ แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประเมินความพร้อมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมสนองพระราชด าริ เอกสาร ๓ แผนที่แสดงขอบเขต 
ภูมิศาสตร์ และมาตราส่วน เอกสาร ๔ รายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.1.3 มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมด าเนินการ) 
- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ในแต่ละคณะ รับทราบและพิจารณากระบวนการด าเนินงาน

ฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น 
- ประธานในที่ประชุม สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมในการสมัครสมาซิก “ฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น” 
1. ผู้เข้าประชุมพร้อมที่จะสนับสนุนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
2. ผู้เข้าประชุมพร้อมประสานกับหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
3. ผู้เข้าประชุมพร้อมที่จะเข้าประชุมในโอกาสต่างๆ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 



มติที่ประชุม             เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง ให้สมัครโครงการดังกล่าว 

   ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
                            ๕.๑  แผนที่แนวเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
                            ๕.๒  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ทุ่งกระตาดพัฒนาเกมส์ ครั้งที่ ๑๒                                    
     

   ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๓๐  น. 
 
   ลงช่ือ               เนตรดาว  สมฤทธิ์     ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาวเนตรดาว  สมฤทธิ์) 
    
 
   ลงช่ือ               คมสัน  กุลไกรจักร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายคมสัน  กุลไกรจักร) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 
 
   ลงช่ือ                   ส าลี  สียางนอก  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายส าลี  สียางนอก) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 


