บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
ที่ ชย ๗๘๑๐๑/
วันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติจัดทาโครงการ “พยุงธรรม คาไทย ถวายองค์ราชินี”
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
เรื่องเดิม
ด้วยได้รับหนังสือ ที่ ชย ๐๐๒๓.๑/๑๒๒๐๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าได้จัดทาโครงการ “พยุงธรรม คาไทย ถวายองค์ราชินี ” ขึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมเชิญชวนบุคลากรในสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กร
ปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้นพยุงภายในบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัติงาน บ้านเรือน
ที่สาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือสถานที่ที่หน่วยงานกาหนดเพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียว ความร่มรื่นและสวยงามใน
พืนที่ตามความเหมาะสม ตังแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยจะดาเนินการตามโครงการดังกล่าว
ทั่วประเทศ
ข้อเท็จจริง
องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ได้ดาเนินการจัดทาโครงการ“พยุงธรรม คาไทย ถวาย
องค์ราชินี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติ
ตามหนั ง สื อ กรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๕๙๖ ลงวั นที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง โครงการ “พยุงธรรม คาไทย ถวายองค์ราชินี”
ข้อพิจารณา
เห็นควรดาเนินการตามโครงการ “พยุงธรรม คาไทย ถวายองค์ราชินี”ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมลงนาม

(นางรุ่งนภา ขุนพรหม)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ
(นายไมตรี หอมจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

ลงชื่อ
(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรม “พยุงธรรม ค้าไทย ถวายองค์ราชินี”
องค์การบริหารส่วนต้าบลคอนสาร อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
-----------------------------------หลักการและเหตุผล
“...พระเจ้าอยู่หัวเป็นนา ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อนา พระเจ้าอยู่หัวสร้าง
อ่างเก็บนา ฉันก็จะสร้างป่า ” พระราชดารัสพระราชทานแก่ราษฎรบ้านถาติว ณ บ้านถาติว อาเภอส่องดาว
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นพระราชดารสพระราชทานที่ทรงให้ความสาคัญกับป่า
ไม้ในประเทศทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ให้บรรเทาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยของโลก ทรงเชิญชวน
ประชาชนทั่วไปและข้าราชการในภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรัก
หวงแหนป่าไม้บรมนาถบพิตร ตลอดจนเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ทรงใช้หลักการ “ปลูกป่าในใจคน”
ของพระบาทสมเด็กที่จะเติบโตเป็นป่า นอกจากนีทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตังโครงการ “บ้านเล็กในป่า
ใหญ่”เป็นโครงการที่เข้าจัดระเบียบให้ประชาชนอยู่กันเป็นกลุ่มๆ โดยรอบป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมส่งเสริม
อาชีพเสริม ให้ กับประชาชนให้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน มีรายได้เพียงพอ ต่อการเลี ยงครอบครัว ซึ่งจะทาให้
ประชาชน หยุดการบุกรุกทาลายป่าไม้และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม “นอกจากจะทรงให้
ความสาคัญกับการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้แล้วยังทรงให้ความสาคัญกับการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
อีกด้วย ดังพระราชดารัสพระราชทานในพิธีเปิดการประชุม ครังที่ ๒๖ ของสภาสตรีระหว่างประเทศ ณ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งว่า “...ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลใน
การผลิ ต น าให้ แ ก่ เ รา น าซึ่ ง เป็ น ความจ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ รวมไปถึ ง การเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆ ของชาติ เราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ ทั่วไปอย่าง
เข้มแข็งเพื่อทานุบารุงสภาพแวดล้อม อันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทังมวลต่อไปด้วย...”
เนื่ องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิ มพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร สานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสาคัญและทรงมีพระ
ราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ จึงจัดทาโครงการ
“พยุงธรรม คาไทยถวายองค์ราชินี ” โดยปลูกต้นไม้พยุงในเขตพืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
คอนสาร จานวน ๕๐ ต้น ซึ่งต้นพยุงมีความสาคัญในฐานะเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
มีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มพืนที่สีเขียวในชุมชนอีกด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒. เพื่ อ สื บ สานพระราชปณิ ธ านของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้ าง พนั กงานจ้ าง ตลอดจนภาคเอกชน ประชาชน มวลชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทา” ของบุคลากรในสานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ตลอดจนภาคเอกชน ประชาชน มวลชนในท้องถิ่น
เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
๑. ผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ร่วมกับประชาชนและภาคเอกชนใน
พืนที่ปลูกต้นพยุง จานวน ๕๐ ต้น
๒. ประเทศไทยมีต้นพยุงในฐานะพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึนประมาณปีละ ๗๘,๕๑๐ ต้น
เชิงคุณภาพ
๑. ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒. เพิ่มพืนที่สีเขียวทาให้สิ่งแวดล้อมดีขึนและช่วยลดภาวะโลกร้อน
๓. ประชาชนได้เล็งเห็ น ถึงความส าคัญของต้นพยุงในฐานะพืชเศรษฐกิจและพืช พืนถิ่นดั่งเดิมของ
ประเทศไทยที่มีประวัติความเป็นมาสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวไทย
งบประมาณ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๐๐)
งานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๑)งบดาเนินการ(๕๓๐๐๐๐)ค่าใช้สอย(๕๓๒๐๐๐)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(๓๒๐๓๐๐)ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ตังไว้
๑๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ ายตามโครงการนี จานวน ๑,๐๐๐บาท (หนึ่งพัน บาทถ้ว น) รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณมีดังนี
๑.ค่าต้นกล้าไม้พยุง จานวน ๕๐ ต้นๆละ ๑๐ บาท
เป็นเงิน
๕๐๐
บาท
๒.ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๒๔๐X๓๐๐ ซ.ม.
เป็นเงิน
๕๐๐
บาท
ระยะเวลาการด้าเนินงาน
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานที่ดาเนินการ
รอบสระสาธารณะองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒. ได้ สื บ สานพระราชปณิ ธ านของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓. ผู้ บ ริห าร สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลคอนสาร พนักงานส่ว นตาบล ลู กจ้าง
พนักงานจ้ าง ตลอดจนภาคเอกชน ประชาชน มวลชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เกิด ความรั กความสมั ครสมานสามั ค คี “ร่ ว มคิ ด ร่ว มท า” ของบุ ค ลากรในส านั กงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ตลอดจนภาคเอกชน ประชาชน มวลชนในท้องถิ่น
๕.พยุงธรรม เป็นการขัดเกลาจิตใจให้ทุกคนเข้าถึงหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา ซึ่งจะ
นาพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นางรุ่งนภา ขุนพรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญงาน
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายไมตรี หอมจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร

ที่ ชย ๗๘๑๐๑/๕๕๔

องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๘๐
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการ “พยุงธรรม คาไทย ถวายองค์ราชินี”
เรียน นายอาเภอคอนสาร
อ้างถึง หนังสือที่ ชย ๐๐๒๓.๑/๑๒๒๐๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพถ่าย

จานวน

๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าได้จัดทาโครงการ “พยุง
ธรรม คาไทย ถวายองค์ราชินี” ขึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมเชิญชวนบุคลากรในสังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้น
พยุงภายในบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัติงาน บ้านเรือน ที่สาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือสถานที่ที่หน่วยงาน
กาหนดเพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียว ความร่มรื่นและสวยงามในพืนที่ตามความเหมาะสม ตังแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยจะดาเนินการตามโครงการดั งกล่าวทั่วประเทศ พร้อมนีให้แจ้งผลการดาเนินงานตาม
แบบรายงานฯภาพพร้อมถ่ายให้อาเภอคอนสาร นัน
บัดนี องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร ได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงขอรายงานให้อาเภอคอนสารทราบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
สานักปลัด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๘๗-๖๑๘๒
www.khonsanlocal.net

ลาดับ
ที่
๑

หน่วยงานที่ดาเนินการปลูก



อาเภอ
อปท.
อื่นๆ
อบต.คอนสาร

แบบรายงานโครงการ “พยุงธรรม ค้าไทย ถวายองค์ราชินี”
องค์การบริหารส่วนต้าบลคอนสาร อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
วัน เดือน ปี สถานที่ปลูก จานวนที่ปลูก จานวนพืนที่ ผู้เข้าร่วม งบประมาณ
ที่ดาเนินการ
(ต้น)
(ตร.ม.)
กิจกรรม
(บาท)
(จานวนคน)
๓๑ สิงหาคม
รอบสระ
๕๐
๕๐
๓๕
๑,๐๐๐
๒๕๖๐
สาธารณะข้าง
อบต.คอนสาร

หมายเหตุ(ภาพถ่าย)

ที่ ชย ๗๘๑๐๑/๕๔๘

องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๘๐
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “พยุงธรรม คาไทย ถวายองค์ราชินี”
เรียน คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร จัดทา“พยุงธรรม คาไทย ถวายองค์ราชินี”เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อเพิ่มพืนที่ป่าไม้ในพืนที่ตาบลคอนสารและฟื้นฟูสภาพป่า
เสื่อมโทรมให้คืนความอุดมสมบูรณ์ และปลูกฝังจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบารุง ดูแล
รักษาและอนุรักษ์ป่าให้มคี วามอุดมสมบูรณ์
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลคอนสาร จึง ขอเรี ยนเชิ ญท่ านร่ว มกิ จกรรมปลู ก ต้น ไม้ ตาม
โครงการฯ ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ บริเวณ
รอบสระสาธารณองค์การบริหารส่วนต้าบลคอนสาร โดยพร้อมเพียงกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
สานักปลัด อบต.
โทร/โทรสาร ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
www.khonsanlocal.net

ที่ ชย ๗๘๑๐๑/ ๕๔๙

องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๘๐
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “พยุงธรรม คาไทย ถวายองค์ราชินี”
เรียน กานันตาบลคอนสาร / ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒-๙
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดทาโครงการ“พยุงธรรม คาไทย ถวายองค์ราชินี”เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อเพิ่มพืนที่ป่าไม้ในพืนที่ตาบลคอนสารและฟื้นฟูสภาพป่า
เสื่อมโทรมให้คืนความอุดมสมบูรณ์ และปลูกฝังจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบารุง ดูแล
รักษาและอนุรักษ์ป่าให้มคี วามอุดมสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านของท่านเพื่อเชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านของท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
เพียงกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ บริเวณรอบสระ
สาธารณะองค์การบริหารส่วนต้าบลคอนสาร
จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอนสาร
สานักปลัด อบต.
โทร/โทรสาร ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
www.khonsanlocal.net

ภาพถ่ายการดาเนินการโครงการ “พยุงธรรม คาไทย ถวายองค์ราชินี”

โครงการ “พยุงธรรม ค้าไทย ถวายองค์ราชินี”
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ บริเวณสระน้าสาธารณะองค์การบริหารส่วนต้าบลคอนสาร
องค์การบริหารส่วนต้าบลคอนสาร
อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

