
  

 
 

  
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลต้นธงชัย 
   ที ่         /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงาน อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เทศบาลตำบลต้นธงชัย 

……………………………..……………….. 
 

   ด้วย เทศบาลตำบลต้นธงชัย ได้สมัครเข้าร่วม  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) และได้รับการตอบรับเข้าร่วมสนอง
พระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นในตำบลต้นธงชัย    

                     เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5        
ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) ซึ่งได้เป็นแผนงานที่ได้จัดทำขึ้นตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น       
ตำบลต้นธงชัย ดังต่อไปนี้ 

1.คณะทำงาน งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 
                1. จ่าเอกสุเทพ  มาลีบุตร             ปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย                  ประธานคณะทำงานฯ 
                2. นายมณเฑียร เลาห์ประเสริฐ      ผู้อำนวยการกองช่าง                      รองประธานคณะทำงานฯ 
                3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย                                                            คณะทำงานฯ 
                4. ผู้นำชุมชนตำบลต้นธงชัย ทุกหมู่บ้าน                                                         คณะทำงานฯ 
                5. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)                                     คณะทำงานฯ 
                6. ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา                                                               คณะทำงานฯ 
                7. เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง                                           คณะทำงานฯ 
                8. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นครื่น                                                                คณะทำงานฯ 
                9. เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าทันใจ                                                                     คณะทำงานฯ 
                10. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย                                  คณะทำงานฯ 
                11. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่จำบอน                              คณะทำงานฯ 
                12. นายอรรณพ  ตัวละมูล         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                             คณะทำงานฯ 
                13. นายพลากรณ์  ศรัทธาสุข      วิศวกรโยธาชำนาญการ                                   คณะทำงานฯ 
                14. นายจริน       เครือสาร        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                          คณะทำงานฯ 
                15. นายธาราธคิุณ จิตรบาน        ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย     คณะทำงานฯ 
                16. นางสาวหนึง่   เขียวมาวงศ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เลขานุการคณะทำงานฯ 
                17. นายพงษ์นิกรณ์ ตั๋นทุละ        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน       ผู้ชว่ยเลขานุการคณะทำงานฯ 
                18. นางสาวจุฬารัตน์  คำถาเครือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์     ผู้ชว่ยเลขานุการคณะทำงานฯ 
 
 



 
 

 
-2- 

 
ให้คณะทำงาน งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่ ดังนี้ 
                  1. ดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสวงหาพื้นที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตำบลต้นธงชัย เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในการรักษาป่าไม้ธรรมชาติดั้งเดิม เพ่ือรักษาทรัพยากรดั้งเดิม พืช สัตว์ 
จุลินทรีย์ ฯลฯ เช่น พ้ืนที่ป่าชุมชน พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ โดยจัดทำขอบเขต พ้ืนที่ทำป้ายประกาศเป็นพ้ืนที่สนอง
พระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. สำรวจในพ้ืนที่ว่ามีทรัพยากร จัดตั้งอาสาชาวบ้าน ชุมชน เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนที่ปกปัก 
ทำตัวอย่างทรัพยากร  ทำทะเบียนทรัพยากร และดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ตามแผนการดำเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลต้นธงชัย 
                 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ อาทิ สำนักงานป่าไม้ลำปาง ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ,กอ.รมน.จังหวัดลำปาง, อำเภอเมืองลำปาง ฯลฯ เพ่ือดำเนินการภารกิจตามข้อ 1 
                 3. วิเคราะห์ผลและข้อสรุป วางแผนและปรับปรุงการพัฒนางาน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยแล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป  

2.คณะทำงาน งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 
                1. นายอรรถพล   อุทุมพร         รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย                 ประธานคณะทำงานฯ 
                2. นายวัฒนา      อิ่มพวง          หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง         รองประธานคณะทำงานฯ 
                3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย                                                            คณะทำงานฯ 
                4. ผู้นำชุมชนตำบลต้นธงชัย ทุกหมู่บ้าน                                                         คณะทำงานฯ 
                5. นางสุดาภรณ์   แก้วสาย         นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                          คณะทำงานฯ 
                6. นายนิติรุจน์     ปิยมั่นคงวิทย์  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ          คณะทำงานฯ 
                7. นายวุฒิชัย      ทะนะ            เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน                   คณะทำงานฯ 
                8. นางสาวณัฏฐนันท์ เนียมรอด    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                           คณะทำงานฯ 
                9. นางสาวปทิตตา  เขียวคำ        ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                  คณะทำงานฯ 
                10. นายคมสัน        ชัยเนตร        ผูช้่วยนายช่างไฟฟ้า                                      คณะทำงานฯ 
                11. นายวิทยา       โท๊ะนาบุตร    ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                        คณะทำงานฯ 
                12. นายพินิจ        ใจมา           พนักงานวิทยุ                                               คณะทำงานฯ 
                13. นายจิระพงษ์   ศรีธิจิน         พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                     คณะทำงานฯ 
                14. นายปิติพร      อานนท์         คนงานทั่วไป                                               คณะทำงานฯ 
                15. นายบุญเทียม   แต้มคม         คนงานทั่วไป                                               คณะทำงานฯ 
                16. นางสาวเพ็ชร์นารา ยอดคำปัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขานุการคณะทำงานฯ 
                17. นายพงษ์นิกรณ์ ตั๋นทุละ        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน       ผู้ชว่ยเลขานุการคณะทำงานฯ 
                18. นางสาวจุฬารัตน์  คำถาเครือ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์    ผูช้่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
 
ให้คณะทำงาน งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร เขตพ้ืนที่ตำบลต้นธงชัย  โดยเฉพาะพ้ืนที่กำลัง                
จะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา เพ่ือทราบว่ามีพรรณพืช พันธุ์สัตว์ ทรัพยากรชีวภาพ และรวบรวมภูมิปัญญาที่เกี่ยว      
ข้องกับพืช และทรัพยากรชีวภาพ โดยใช้เครืองมือ ทั้ง 9 ใบงาน จัดทำรายงานผลสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนดำเนินงาน 
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                  2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ี เพื่อดำเนินการภารกิจตามข้อ 1 
                  3. วิเคราะห์ผลและหาข้อสรุป วางแผนและปรับปรุงการพัฒนางาน เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป 

3.คณะทำงาน งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 
                1. นายสุรินทร์     ใหม่กิติ         กำนันตำบลต้นธงชัย                              ประธานคณะทำงานฯ 
                2. นายประหยัด   ขัดสมภาร      ผู้ใหญ่บ้านศรีดอนชัย ม.5                   รองประธานคณะทำงานฯ 
                3. นายวันคนอง ณ ลำปาง         ผู้ใหญ่บ้านแม่ทรายคำ ม.6                                คณะทำงานฯ  
                4. นายอำนวย     จำปาอูป        ผู้ใหญ่บ้านห้วยฮี ม.7                                       คณะทำงานฯ 
                5. นายบุญยืน      ถาใจ            ผู้ใหญ่บ้านนาป้อใต้  ม.8                                  คณะทำงานฯ 
                6. นางวัชราภรณ์ คำมาโต         ผู้ใหญ่บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว  ม.12                        คณะทำงานฯ 
                7. นายจำนงค์     จำปาอูป        ประธานผู้สงูอายุบ้านศรีดอนชัย                           คณะทำงานฯ 
                8. นายศุภชัย      ใจยามี           ประธานเยาวชนตำบลต้นธงชัย                           คณะทำงานฯ 
                9. นายณรงค์      พุทธสาร         นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                 คณะทำงานฯ 
                10.นางสาวนิภาพร  จำปาอูป      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                          คณะทำงานฯ 
                11.นายศรายุทธ    วาวแวว        เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                     คณะทำงานฯ 
                12. นายจำลอง      แก้วสาย       นักจัดการงานทั่วไป                                       คณะทำงานฯ 
                13.นางขวัญลดา    ทนันไชย       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                          คณะทำงานฯ 
                14. นายนพรัตน์    แสนวงค์คำ    พนักงานดับเพลิง                                           คณะทำงานฯ 
                15. นายคนึง        บุญภู           พนักงานดับเพลิง                                           คณะทำงานฯ 
                16. นายอภิวัฒน์   วงค์เรือน       คนงานทัวไป                                                คณะทำงานฯ 
                17. นายวิรชั        ขัดทุ่งฝาย      คนงานทั่วไป                                                คณะทำงานฯ              
                18. นางสาวเพ็ชร์นารา ยอดคำปัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขานุการคณะทำงานฯ 
                19.  นายพงษ์นิกรณ์ ตั๋นทุละ       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน       ผู้ชว่ยเลขานุการคณะทำงานฯ 
                20.  นางสาวจฬุารัตน์  คำถาเครือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์    ผูช้่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 

ให้คณะทำงาน งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่ ดังนี้ 
                1. ดำเนินงานหาพ้ืนที่สามารถที่จะใช้ปลูกต้นไม้ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า พ้ืนที่ที่จะปลูกพรรณพืชที่มีโอกาส
สูญพันธุ์ เมื่อมีการปลูกรักษาแล้ว มีการศึกษาติดตามการเจริญเติมโตปลูกรักษา จัดหารวบรวมทรัพยากรติดตามการ
เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร ท้องถิ่นในพ้ืนที่ตามแผนการดำเนินงาน 
                2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ อาทิ สำนักงานป่าไม้ลำปาง ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ,กอ.รมน.จังหวัดลำปาง, อำเภอเมืองลำปาง ฯลฯ เพ่ือดำเนินการภารกิจตามข้อ 1 
                3. วิเคราะห์ผลและข้อสรุป วางแผนและปรับปรุงการพัฒนางาน เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยแล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป  
 
 
 
 
 
 



 
 

-4- 
 

4.คณะทำงาน  งานอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 
                1. ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย                                                ประธานคณะทำงานฯ 
                2. รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย                                       รองประธานคณะทำงานฯ 
                3. เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย                                                    คณะทำงานฯ 
                4. ประธานสมาคมรถม้าตำบลต้นธงชัย                                                          คณะทำงานฯ 
                5. ประธานผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย                                                                คณะทำงานฯ 
                6. ผู้นำชุมชนตำบลต้นธงชัย ทุกหมู่บ้าน                                                         คณะทำงานฯ 
                7. นางปิ่นฤทัย     ใจแก้ว           หวัหน้าฝ่ายพัฒนารายได้                                  คณะทำงานฯ 
                8. นางนิศานาถ    อยู่ครบ          นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                              คณะทำงานฯ 
                9.นายอรรณพ     ตัวละมูล         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                             คณะทำงานฯ 
                10. นายณรงค์     เป็งตาวงศ์      นายช่างโยธาอาวุโส                                        คณะทำงานฯ 
                11. นายศรายุทธ  วาวแวว         เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                     คณะทำงานฯ 
                12. นางศรีลัย      จันทร์ดี         ครู คศ.2 ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก                             คณะทำงานฯ 
                13.นางแขนภา     ตัวเหลียว       ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                             คณะทำงานฯ 
                14. นายประเสริฐ  ศรีขาว          พนักงานวิทยุ                                               คณะทำงานฯ 
                15. นายคนึง       บุญภู            พนักงานดับเพลิง                                           คณะทำงานฯ 
                16. นายอภิวัฒน์   วงค์เรือน       คนงานทัวไป                                                คณะทำงานฯ 
                17. นายวิรชั        ขัดทุ่งฝาย      คนงานทั่วไป                                                คณะทำงานฯ   
                18. นางสาวหนึง่   เขียวมาวงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   เลขานุการคณะทำงานฯ 
                19.  นายพงษ์นิกรณ์  ตั๋นทุละ     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน        ผู้ชว่ยเลขานุการคณะทำงานฯ 
                20.  นางสาวจฬุารัตน์  คำถาเครือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์    ผูช้่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 

ให้คณะทำงาน งานอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่ ดังนี้ 
                1. ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่มีโอกาสสูญพันธุ์  อาจมีการฟ้ืนฟูบำรุงรักษา ขยายพันธุ์พืช ขึ้น          
และแจกจ่ายให้ชุมชนตำบลต้นธงชัย และใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ   
การอนุรักษก์ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ ตามแผนดำเนินงาน 
                2. วิเคราะห์ผลและข้อสรุป วางแผนและปรับปรุงการพัฒนางาน เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยแล้ว รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป  

5.คณะทำงาน  งานสนับสนุนศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 
                1. นางอาวร       คำวัง             หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                        ประธานคณะทำงานฯ 
                2. นางนุชรัตน์     เยาวรัตน์        หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                        รองประธานคณะทำงานฯ 
                3. นางสาวฉัตรลดา  เขียวคำ       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                            คณะทำงานฯ 
                4. นางสาวนิภาพร   จำปาอูป      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                            คณะทำงานฯ 
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                5. นางสาวชนิกา      ชัยวงศ์        ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                             คณะทำงานฯ 
                6. นายพงษ์นิกรณ์ ตั๋นทุละ          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                เลขานุการคณะทำงานฯ 
                7. นางสาวจุฬารัตน์  คำถาเครือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์         ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 

ให้คณะทำงาน งานสนับสนุนศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่ ดังนี้ 
                1. ดำเนินการทำการบันทึกรวบรวมข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา จากคณะทำงานต่างๆ ที่ดำเนินการปกปัก          
พันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช          
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน) จัดทำระบบจัดเก็บและสืบค้น            
ด้านเอกสารและคอมพิวเตอร์ตามแผนการดำเนินงาน 
                2. วิเคราะห์ผลและข้อสรุป วางแผนและปรับปรุงการพัฒนางาน เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยแล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป  

6.คณะทำงาน  งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ประกอบด้วย                   
                1. นางกัลยา    ฝั้นแก้ว             ผู้อำนวยการกองคลัง                                ประธานคณะทำงาน 
                2. นางอัญชนา    ปวงแก้ว         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                   รองประธานคณะทำงานฯ 
                3. นางสาวกรรณิการ์  ไชยรุ่งเรือง นักวิชาการคลังชำนาญการ                                  คณะทำงานฯ 
                4. นางสมฤทัย  อินต๊ะปะ           นักวชิาการพัสดุปฏิบัติการ                                  คณะทำงานฯ 
                5. นายศุภชัย    ใจยามี             ประธานเยาวชนตำบลต้นธงชัย                             คณะทำงานฯ 
                6. นางสุทธิชา  รอดจากเข็ญ       ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1                          คณะทำงานฯ 
                7. นางสุภาพร  คุณมี                ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1                         คณะทำงานฯ 
                8. นางสุมาลัย  ศรีทอง              ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.7                         คณะทำงานฯ 
                9. นางสาวสุธิน ีเกิดแก้ว             ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ                                   คณะทำงานฯ 
                10.นางสาวหนึง่    เขียวมาวงศ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    เลขานุการคณะทำงานฯ 
                11. นายพงษ์นิกรณ์ ตั๋นทุละ       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
                12. นางสาวจุฬารัตน์  คำถาเครือ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์      ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 

ให้คณะทำงาน งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น  มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. สนับสนุนสร้างจิตรสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในเยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ตำบล        

ต้นธงชัย ให้เข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหนรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ซึ่งความสำคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรของประเทศ สนับสนุนโรงเรียนเป็นสมาชิก             
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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                2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ อาทิ โรงเรียนในพ้ืนที่ตำบลต้นธงชัย มูลนิธิฯลฯ เพ่ือ
ดำเนินการภารกิจตามข้อ 1 
                3. วิเคราะห์ผลและข้อสรุป วางแผนและปรับปรุงการพัฒนางาน เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยแล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป  
 

      ทั้งนี้  ให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
 

    สั่ง   ณ  วันที่          เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2564 
 

            

                      
                        (นายเสริมศักดิ์  เขียวคำ) 
                                     นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 







 
 

บันทึกการอยู่เวรรักษาการณ์ 
ประจำเดือน กันยายน ๒๕61 

 
เทศบาลตำบลต้นธงชัย 

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
 
 
 
 
 
 
 


