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ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดสระแก้ว  ภาคผนวก ก.

« ร่างค าสั่งคณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อ าเภอ....ภาคผนวก ข.
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ ให้ เกิด
ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง 
จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริจัดตั้งงาน 

เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้
เยาวชนนั้น ได้ ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์     
ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
ซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน  
เป็นการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เผชิญกับ
ความเป็นจริงตามธรรมชาติของสิ่ งมีชี วิตโดยเฉพาะต้นไม้    
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตอื่น ที่อยู่อาศัยสัมพันธ์กับพืชพรรณไม้ทั้งหลาย 
และรวมถึงระบบนิเวศที่เกื้อกูลกันของธรรมชาติในบริเวณนั้น 

“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

1.1
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1. ที่มาและความส าคัญ
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สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนจึงเป็นการรวบรวมพันธุ์
ไม้ที่มีชี วิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษา
ต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณ
ไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูก
รวบรวมไว้ในโรงเรียน บันทึกข้อมูลและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้า
และมีการน าไปใช้ประโยชน์ เป็นสื่อในการที่จะให้
นักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีความ
เข้าใจเห็นความส าคัญของพืชพรรณ เกิดความรัก
หวงแหน และรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

จะเห็นได้ว่า การรักทรัพยากรนั้นไม่เฉพาะทรัพยากรกายภาพและ
ทรัพยากรชีวภาพเท่านั้น ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ก็เป็น
สมบัติที่ต้องรัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา   ให้เกิดประโยชน์ได้ และในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ทรงมีรับสั่ง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาว่า “ได้ไป
กับ สมศ. มาเห็นว่าโรงเรียนยังสัมพันธ์กับชุมชนน้อย ท าอย่างไร     
ให้ชุมชนและโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และให้มีการท า DNA Fingerprint ในโรงเรียน” อีกทั้งในแผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
เป็นก าลัง ได้พิจารณาแล้วว่า การท าความเข้าใจกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริ ห า รส่ ว นต า บล  ที่ จ ะ ต้ อ งดู แ ลก า รศึ กษ า  ดู แ ล รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลประโยชน์สุขของชุมชน 
และมีภารกิจในการท าแผนพัฒนาเกษตรของชุมชน ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทราบในเรื่องข้อมูลทางกายภาพ 
ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม ศักยภาพชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อน าภูมิปัญญานั้นไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท า
ให้เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่
มีบุคลากร ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องประสานกับชุมชนและโรงเรียน 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้พระราชทานพระราชด าริ “การรักในทรัพยากร”   
คือ การรักชาติรักแผ่นดินรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา 
การที่จะให้เขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น 
ท าได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน 
เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่า
ถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่า คืออะไร หรือว่าท างานก็จะรู้สึกชื่น
ชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะท าให้
เกิดประโยชน์ได้
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พื้ นที่ ส่ วนที่ เหลื อเป็ นพื้ นที่ ชุ มชน พื้ นที่ สาธารณะประโยชน์  อยู่ ในความดู แลของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งทาง อพ.สธ. เน้นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลงไปท่ีพื้นท่ีประเภทน้ี โดยมีจุดแข็งที่เป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม ภูมิปัญญา (ที่ก ากับการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน) เด็กนักเรียนจากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นผู้ช่วย
ท้องถิ่นในการบันทึก สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นการพิสูจน์ภูมิปัญญาในเบื้องต้นผ่าน
โครงงานวิทยาศาสตร์ และพืชศึกษา หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นช่วยในการต่อยอดขยายผลสู่ผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรม ส่วนราชการด าเนินงานสนับสนุนงานนี้ตามพันธกิจลงสู่ชุมชนท้องถิ่น บูรณาการสู่การเป็นศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบล โดยหากใช้แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี 

1.2 พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า 102,156,350.53 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศ (ที่มา : ส านัก
จัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้, 2560) ส่วนมากเป็นพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ และ
พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรม
อุทยานแห่งชาติ  สัต ว์ป่า  และพันธุ์พืช  กระทรวง
ทรั พยากรธ ร รมชาติ แ ล ะ สิ่ ง แ วดล้ อม แต่พื้ น ที่
นอกเหนือจากนี้  จะอยู่ภายใต้การก ากับดู แลของ
หน่วยงานอื่น

“พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น” อยู่ ในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิม และบูรณาการเข้ากับการจัดการป่าชุมชนของกรมป่าไม้ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่า          
ตามนโยบายและตัวชี้วัดการเพิ่มพื้นที่ป่าของรัฐบาลได้ และประชาชนในชุมชนท้องถิ่นก็สามารถที่จะมีส่วนร่วม    
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

1.3

3



คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

ประธานกรรมการ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

อ านาจหนา้ที ่

1

2

3

2.1
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

เลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานที่มีหัวหน้า
ส่วนราชการนั้น ๆ  เป็นประธาน อย่างน้อย       
ปีละ 1 ครั้ง

ร่างและจัดท าแผนแม่บทของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.

ร่างและจัดท าแผนปฏิบัติการรายปี  
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.

4

5

6

ด าเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.

สนับสนุนกิจกรรมตา่ง ๆ ในพ้ืนท่ีโครงการฯ

จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
ทุก ๆ  6 เดือน และรายงานประจ าปีงบประมาณ

4

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิต 

2. กลไกการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ



คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

ประธานกรรมการ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

อ านาจหนา้ที ่

1

2

3

2.2
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จังหวัด......

ผู้ว่าราชการจังหวัด

รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

เลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานที่มีหัวหน้า
ส่วนราชการนั้น ๆ  เป็นประธาน อย่างน้อย       
ปีละ 1 ครั้ง

ร่างและจัดท าแผนแม่บทของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.

ร่างและจัดท าแผนปฏิบัติการรายปี  
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.

4

5

6

ด าเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.

สนับสนุนกิจกรรมตา่ง ๆ ในพ้ืนท่ีโครงการฯ

จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
ทุก ๆ  6 เดือน และรายงานประจ าปีงบประมาณ

5

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าส านักงานจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด



คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

อ านาจหนา้ที ่

1

2

3

2.3

4

ระดับจงัหวัด 
คณะท างานขบัเคลือ่นและสนบัสนนุการด าเนนิงานโครงการ
อนุรกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด ารฯิ จังหวดั..

(1) คณะท างาน จัดท าแผนแม่บท 

วางแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริตามแผนแม่บทหรือแนวทางการด าเนินงานตาม 
กรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. และด าเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนการร่างและจัดท าแผนแม่บทของจังหวัด และแผนปฏิบัติงานรายปี ให้สอดคล้องกับ     
แผนแม่บทของ อพ.สธ.

ก า กั บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ เ ร่ ง รั ด ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้ เ ป็ น ไ ปต า ม แผนปฏิ บั ติ ง า น ร า ย ปี   
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานทุก 6 เดือน และรายงานประจ าปี

6

ประธานคณะท างาน 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัด

คณะท างาน 

คณะท างานและเลขานุการ 

หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

คณะท างาน 



คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

อ านาจหนา้ที ่

1

2

3

(2) คณะท างานขบัเคลือ่นและสนบัสนนุ    
การด าเนินงานตามกรอบการ           
เรียนรู้ทรัพยากร 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม “กิจกรรมปกปักทรัพยากร” โดยจัดท าขอบเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท าพิกัด เพื่อรวบรวบเป็นฐานข้อมูล  ในพ้ืนท่ีขององค์กรต่าง ๆ และ
ส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปัก
รักษาทรัพยากรในระดับหมู่บ้านและพื้นที่สถานศึกษา 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม “กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร” โดยการส ารวจเก็บ
รวบรวมตัวอย่างทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในพื้นท่ีเป้าหมายหรือพื้นที่ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม “กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร” โดยการน าทรัพยากรที่ได้ตาม
กิจกรรมปกปักทรัพยากรและกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรมาเก็บรักษาไว้ในพื้นที่           
ที่ปลอดภัย เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ และการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7

ประธานคณะท างาน 

ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

คณะท างาน 

คณะท างานและเลขานุการ 

หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

คณะท างาน 



คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

อ านาจหนา้ที ่

1

2

3

(3) คณะท างานขบัเคลือ่นและสนบัสนนุ
การด าเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์

สนับสนุนการด าเนินงานตาม “กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร” โดยสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยจนน าไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม “กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร” โดยร่วมกับ อพ.สธ. 
จัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ 

สนับสนุนการด าเนินงานตาม “กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร” 

8

ประธานคณะท างาน 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรและโครงการพิเศษ
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

คณะท างาน 

คณะท างานและเลขานุการ 

หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

คณะท างาน 

4
ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานรายปีอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.



คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

อ านาจหนา้ที ่

(4) คณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบการสร้างจิตส านึก

วางแนวทางการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น น าไปสู่
การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรต าบล และ
การขับเคลื่อนการด าเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2

วางแนวทาง /ก าหนดแผนการสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โดย
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรม ตามแผนแม่บท อพ.สธ. และก าหนดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่องและขยายผลการด าเนินงาน
ในอ าเภอ

1

ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบั ติ ง านรายปีอย่ างมี ปร ะสิ ทธิ ภาพและ
สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.

3

(4.1)

9

คณะท างานขบัเคลือ่นและสนบัสนนุการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ประธานคณะท างาน 

ท้องถิ่นจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจังหวัด 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

คณะท างาน 

หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจังหวัด 

คณะท างาน 

คณะท างานและเลขานุการ 

อ านาจหนา้ที ่

ติดตามการด า เนินงานของโรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในการรวบรวมพืชพรรณไม้
ท้องถิ่น และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชพรรณ 
ทบทวนปรับปรุงการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่ท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนคุณสมบัติและเกณฑ์
มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก าหนดและน าไปสู่การประเมินเพือ่
รับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตร

2

วางแนวทาง/ก าหนดแผนการสนับสนุนให้สถานศึกษา
ภายในจังหวัดเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โดยสมัครเป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และมีการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อปลูกฝังการสร้าง
จิตส านึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท อพ.สธ.

1

3 ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบั ติ ง านรายปีอย่ างมี ปร ะสิ ทธิ ภาพและ
สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.

(4.2) คณะท างานขบัเคลือ่นและสนบัสนนุการด าเนนิสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประธานคณะท างาน 

ศึกษาธิการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจังหวัด 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

คณะท างาน 

หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจังหวัด 

คณะท างาน 

คณะท างานและเลขานุการ 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มี
ความศรัทธาในพระราชด าริที่ทรงท าเพื่อผลประโยชน์แก่มหาชน
ชาวไทย ประกอบกับได้รับทราบการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ทรงสืบทอดงาน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร นับตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2536 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิด
กิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึง
ประชาชนชาวไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ก าหนด
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ การด าเนินงานไว้

ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสนองพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐา  
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านทรัพยากร
กายภาพ ด้านทรัพยากรชีวภาพ และด้านทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

1

ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การปกปักทรัพยากรท้องถิ่น การส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น และการสนับสนุนในการอนุรักษ์และ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น

2

5.1 พันธกิจ 
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3. บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564)
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1
เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งในส่วนราชการ
ระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท ามาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในทุกระดับ

3
เพื่อเป็นแผนปฏิบัติงานให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปรับใช้ในการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

5.2 วัตถปุระสงค์ของการจัดท าคู่มืองานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
สมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้ง 
“ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น”

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น การส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และการสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรซึ่ งมีทั้ งทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น

พัฒนายกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งที่ผ่านการประเมินผลการด าเนินงานโดย
ได้ รั บพระ ร าชทานป้ ายสนองพร ะร าชด า ริ 
และเกียรติบัตรฯ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่น 

1 2

3

4 5
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4. เป้าหมายของโครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)



คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.
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5. แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

5.1 แนวทางส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ได้มีนโยบายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) สามารถด าเนินการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในกรอบการสร้างจิตส านึก  กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยสมัครเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”

รวบรวม รักษา พัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนน้อมน าแนวพระราชด าริฯ สู่การร่วม
คิดร่วมปฏิบัติ ด าเนินงานการปลูกรักษา ศูนย์ข้อมูลและสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด น าไปสู่การ
จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ – องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การก าหนดรหัสสมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ตัวอย่าง : ค าอธิบายรหัส

ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา รหัส 8-2300101
ค าอธิบายรหัส 

8 คือ   กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
2300101    คือ   รหัสองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดนครราชสีมา

การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น 
- สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- สืบสานอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
- มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา 

12

หลักการ 

สาระส าคัญ

ผู้ร่วมปฏิบตัิ

แนวปฏบิตั ิ:

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน  กลุ่มจิตอาสา
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2) ผู้บริหาร 
- รู้เป้าหมาย...“จิตส านึก”... แล้วท า
- รู้หน้าที่...“สนับสนุนผู้ปฏิบัติ”...แล้วท า 
- ปกครองโดยธรรม 

3) ผู้ปฏิบัติ  
- ซื่อตรง  มุ่งมั่น  พัฒนา  สามัคคี  มีคุณธรรม 
- อนุรักษ์และพัฒนาบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารและการจัดการ    จ านวน  7 ตัวช้ีวัด
ด้านที่ 2 ด้านการด าเนินงาน  จ านวน  3 ตัวช้ีวัด
ด้านที่ 3 ด้านผลการด าเนินงาน จ านวน  2 ตัวช้ีวัด

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารและการจัดการ  7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1  การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา          
ตัวชี้วัดที่ 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3 การวางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 4 การด าเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 5 การสรุปและประเมินผลการด าเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 6  การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
ตัวชี้วัดที่ 7 การรายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทราบ

อย่างน้อยปีละ1ครั้ง 
ด้านที่ 2 ด้านการด าเนินงาน 3 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 2 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 3 การสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 

ด้านที่ 3 ด้านผลการด าเนินงาน 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ – องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด ..........................
ตัวชี้วัดที่ 2 การเชื่อมโยงเครือข่าย 
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รายละเอยีดการด าเนนิงาน

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ  จ านวน 7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 

1) รายงานการประชุม 
- วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
- รายชื่อ  ลายมือชื่อของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร สถานศึกษาและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 

2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม 
- บันทึกการประชุม 
- ภาพถ่ายการประชุม 

ตัวชี้วัดที่ 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
1) การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด ......................................

- คณะกรรมการด้านที่ 1 บริหารและการจัดการ  
- คณะกรรมการด้านที่ 2 การด าเนินงาน 
- คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

2) การจัดท าค าสั่งคณะอนุกรรมการ การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
- คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด
- คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
- คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 3 การวางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
1) แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด รวมกับ
แผนงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แสดงผังโครงสร้างการบริหาร 

2) แผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงาน 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

3) การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การด าเนินงานตามแผน 

การประสานงานของคณะกรรมการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด
กับหน่วยงานต่าง ๆ 

1)  เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด ลงนามชื่อผู้บริหาร หัวหน้างาน 
2)  หนังสือเชิญประชุม 
3)  หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม 
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ตัวชี้วัดที่ 5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  

1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป 
2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป  

ตัวชี้วัดที่ 7 รายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด

1) การรวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
- ทรัพยากรพืช 
- ทรัพยากรสัตว์ 
- ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ 
- ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

2) การปลูกและรักษาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
- พื้นที่ปลูก เช่น พื้นท่ีแปลงปลูกพันธุกรรม  
- พื้นท่ีรักษา เช่น ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
- การติดตามหลังการปลูกและรักษาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
- การติดตามการเจริญเติบโต 
- การติดตามการเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดที่ 2 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
1) การรวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรจากสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

- ทรัพยากรกายภาพ  
- ทรัพยากรชีวภาพ  
- ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

2) การจัดและสืบค้นข้อมูล 
- การจัดเก็บระบบเอกสาร 
- การจัดเก็บระบบคอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การสนับสนุนในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
1) การสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด

(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)
2) การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และอ านวยความสะดวก 
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ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด...................................................... 
1) การจัดท าโครงสร้างการบริหารและบุคลากร 
2) การจัดท าแผนงานและงบประมาณในการด าเนินงานประจ าปี

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดเชื่อมโยงเครือข่าย 
1) การจัดท า website
2) การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม เครือข่าย ฯลฯ  

16

120 
cm.

80 cm.

ศูนย์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชด าริโดย
อบจ./เทศบาล/อบต. ......................

ต าบล............ อ าเภอ ..................  จังหวัด ............
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5.2 แนวทางส าหรับเทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)
การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ส าหรับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  ได้แบ่งการ

ด าเนินงานออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1) ระดับป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สนับสนุนงบประมาณ การด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- สืบสานอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

2) ผู้บริหาร
- รู้เป้าหมาย ... “จิตส านึก” ... แล้วท า
- รู้หน้าที.่..  “สนับสนุนผู้ปฏิบัต”ิ ...แล้วท า 

3) ผู้ปฏิบัติ  
- ซื่อตรง  มุ่งมั่น  พัฒนา  สามัคคี  มีคุณธรรม
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2) ระดับเกยีรติบตัรงานฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ ขั้นที่ 1
เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- 6 งาน  4 ทรัพยากร ครบ เห็นได้ชัดเจน
- ปริมาณ ผู้มีส่วนร่วมในงาน... เพิ่ม
- ความหลากหลายของงาน... เพิ่ม
- ผู้บริหาร  สนับสนุน ดูว่าจริงใจ จริงจัง
- ไม่เครียด เพียร หมั่น...มีวิธีการใหม่ๆ 
- ผู้ปฏิบัติเกิดมี “กรุณาจิต” ต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง

...ไม่คุกคาม ไม่ท าร้าย – ท าลาย
- ผู้ปฏิบัติ เกิดมี “มุทิตาจิต” ต่อสรรพชีวิต  สรรพสิ่ง

... ช่วยเหลือเกื้อหนุน
เห็น... ทั้งท้องถิ่น  สะอาด  เป็นระเบียบ

... ทุกสรรพสิ่ง สมบูรณ์ตามธรรมชาติ    
3) ระดับเกยีรติบตัรงานฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ ขั้นที่ 2

เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- 6 งาน 4 ทรัพยากร ครบ เห็นได้ชัดเจน

ผู้บริหาร... ปกครองโดยธรรม
- ปฏิบัติงานด้วยความผาสุก กลมเกลียว 

ประหยัดสุด ประโยชน์สูง
- มีธรรม มีปัญญา... จัดระเบียบของกาย 

จนเป็นระเบียบของใจ
... ความกร้าวไม่มี

... ชม.. เยี่ยม.. สะอาด เป็นระเบียบทุกหนแห่ง    
4) ระดับเกยีรตบิตัรงานฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ ขั้นที่ 3
เกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสว่าง... คือปัญญา
.. ชี้น า  สนทนา  รูปธรรมที่ปรากฏ เชื่อมโยงสู่ชีวิตแห่งตนและสังคม

- ผู้บริหาร  กลมกลืนในงาน บนฐานของจิต ที่มีความเห็นชอบ
- ผู้ปฏิบัติ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

.. ปราศจากความหิว
ปราศจากอบาย       

ปราศจากความคับแค้น   
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การสนองพระราชด าริของเทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น        
มีการบริหารและการจัดการ ดังนี้

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1) รายงานการประชุม 

- วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ)

1. การประชุมสภา
2. การประชุมประชาคม
3. กาประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน
4. การประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน)

การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ /โรงเรียน/อปท.) การประชุมกลุ่ม  
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น

2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม บันทึกการประชุม
- บันทึกการประชุม แสดงวัน เวลา สถานที่ และผู้จดบันทึก พร้อมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น เช่น การด าเนินงานทั้ง 6 งาน การน างานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเข้าสู่ชุมชน เป็นต้น 
- ภาพถ่าย
1.2 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน การจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถิน่
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต าบล ต้องระบุหน้าที่ของ

คณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจน
(1) คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ต้องมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน 

รองนายกฯ เป็นรองประธาน  ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งฝ่ายการเงิน ธุรการ เป็นคณะกรรมการ
(2) คณะกรรมการด้านที่ 2 การด าเนินงาน  ปลัดฯ เป็นประธาน ผู้อ านวยการกองฯ เป็นรองประธานและผู้ที่

ท าหน้าที่เป็นหัวหน้างานทั้ง 6 งานเป็นคณะกรรมการ
(3) คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน เน้นฝ่ายวัดประเมินผลเป็นประธาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคาร

สถานที่ ฯลฯ เป็นคณะกรรมการ
- ค าสั่งคณะกรรมการ 3 ด้าน  ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบจ านวนคณะกรรมการ

2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล
(1) คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
(2) คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
(3) คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
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(4) คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
(5) คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น   
(6) คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น

- ในแต่ละคณะระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวนคณะกรรมการ ประธาน รองประธาน เลขานุการ     
แต่ละงานมีความสมดุลของคณะกรรมการต่อการด าเนินงาน และมีใจรัก หรือจิตอาสา

3) คณะอนุกรรมการทรัพยากรท้องถิ่น (ระดับเกียรติบัตรฯ)
(1) คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
(2) คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
(3) คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
(4) คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา

- ในแต่ละคณะระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวนคณะกรรมการ ประธาน รองประธาน เลขานุการ     
แต่ละงานมีความสมดุลของคณะกรรมการต่อการด าเนินงาน และมีใจรัก หรือจิตอาสา

1.3  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
(1) แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงาน

ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  แสดงผังโครงสร้างการบริหาร
- นโยบาย วิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
- โครงสร้างบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในโครงสร้าง 

ส่วนส านักปลัด 
- แผนพัฒนาต าบล 4 ปี โดยน างานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจัดไว้ในแผนพัฒนาต าบล แสดงหน้าปก   

ชี้ประเด็น งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในส่วนใด (แนบแถลงนโยบายโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- ผังโครงสร้างการบริหาร การบรรลุงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นลงในผังโครงสร้างบริหาร

(2) แผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ระดับป้ายฯ
ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

พื้นที่ด าเนินการ
ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

และระยะเวลา 
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การด าเนินงาน

งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
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งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   

- ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
ส่วนที่ 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระดับเกียรติบัตรฯ 
ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

พื้นท่ีด าเนินการ
ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

และระยะเวลา 
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน

งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา

- ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
ส่วนท่ี 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(3)  การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน (5  คะแนน)
- แสดงปฏิทินให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน ซึ่งก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในแต่ละปี  

โดยแสดง bar chart ให้สอดคล้องกับแผนงานใน 1.3 2)
ระดับป้ายฯ

- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การด าเนินงาน     

งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
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งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   

- ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล

ระดับเกียรติบัตรฯ 
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การด าเนินงาน

งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา

- ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
1.4  ด าเนินงานตามแผน

(1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลงนาม  ชื่อผู้บริหาร หัวหน้างาน
- ตารางสรุปการใช้งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับข้อ 1.3.1) และหลักฐานการ

เบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในแต่ละปี
- เอกสาร ตัวอย่างหลักฐาน การเบิกจ่าย  ผู้เบิก และผู้มีอ านาจอนุมัติ ในแต่ละปี

(2) หนังสือเชิญประชุม   การประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  การประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

1.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  
- ตารางสรุปและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ใน 1.3 1) แสดงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

โดยแสดงเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ในแต่ละปี
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1.6  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
(1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป

- ตารางวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน ให้ครอบคลุมทั้ง ด้านที่ 1 
การบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 การด าเนินงาน ด้านท่ี 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และ
การศึกษาทรัพยากรท้องถิ่น

(2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป
- ตารางการวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน ในแต่ละปี ให้ครอบคลุมทั้ง ด้านที่ 1 การบริหารและการ

จัดการ ด้านที่ 2 การด าเนินงาน ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และการศึกษา
ทรัพยากรท้องถิ่น

1.7 รายงานผลการด าเนินงานให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- หนังสือน าส่งในแต่ละปี 
- รายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจ าปี จัดท าเป็นรูปเล่มเอกสาร  ประกอบด้วย 

หน้าปก  ค าน า สารบัญที่แสดงข้อ 1.1-1.6 เนื้อหา สรุป และภาคผนวก โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ตัวอย่าง
ใบงานผลงาน 1- 9 ทะเบียนงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ทะเบียนงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ภาพถ่ายการ
ด าเนินงานทั้ง 6 งานฯลฯ

- รายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจ าปี  จัดท าเป็น CD/DVD ประกอบด้วยข้อมูลที่
รวบรวมได้ท้ังหมดจากข้อ 1.1 – 1.6  
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5.3 แนวทางส าหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ส าหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)    

ได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

(1.1) องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครบ  เห็นได้ชัดเจน .
(1.2) ผู้บริหาร

- รู้เป้าหมาย ... “จิตส านึก” ... แล้วท า   
- รู้หน้าที่...  “สนับสนุนครูผู้ปฏิบัติ” ...แล้วท า 

(1.3) ครูผู้ปฏิบัติ  - ใช้รูปธรรมเป็นสื่อน านามธรรม  ไปสู่นามธรรมในเด็ก
(1.4) เด็ก  - “คลุกคลี” กับพืชพรรณจนเกิดความรู้เบื้องต้น น าผลที่ได้แสดง พร้อมทั้งวิธีการ    

อันเป็นท่ีมาแห่งผลนั้น
(2) เกียรตบิตัรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ขั้นที่ ๑

เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกของครูและเยาวชน
(2.1) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     

- ปริมาณครู  เด็ก  มีส่วนร่วมในงาน ... เพิ่มขึ้น
- ความหลากหลายของงาน...  เพิ่มขึ้น

(2.2) ผู้บริหาร สนับสนุน ดูว่าจริงใจ  จริงจัง
(2.3) ครูผู้ปฏิบัติ ไม่เครียด  เพียรหมั่นหาวิธีการใหม่ ๆ
(2.4) เด็ก  

- เกิดมี  “กรุณาจิต” ต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง... ไม่คุกคาม ไม่ท าร้าย – ท าลาย
- เกิดมี  “กรุณาจิต” ต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง... ช่วยเหลือเกื้อหนุน  เห็น ...ทั้งโรงเรียน 

สะอาด เป็นระเบียบ ... ทุกสรรพสิ่ง  สมบูรณ์ตามธรรมชาติ
(3) เกียรตบิตัรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ขั้นที่ 2

เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จบนฐานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

(1) ผู้บริหาร  ปกครองโดยธรรม
(2) ครูผู้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานด้วยความผาสุข กลมเกลียว  ประหยัดสุด  ประโยชน์สูง
(3) เด็ก  มีธรรม  มีปัญญา...  จัดระเบียบของงาน  จนเป็นระเบียบของใจ...  ความก้าวร้าว...ไม่มี

ในหมู่เด็ก ... ชม ... เยี่ยม...  สะอาด  เป็นระเบียบทุกหนแห่ง
(4) เกียรตบิตัรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ขั้นที่ 3

เกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(1) ทุกสรรพสิ่ง  ล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสว่าง  คือ  ปัญญา ชี้น า  สนทนา  รูปธรรมที่ปรากฏ 

เชื่อมโยงสู่ชีวิตแห่งตนและสังคม
(2) ผู้บริหาร  ครู  กลมกลืนในงาน  บนฐานของจิตที่มีความเห็นชอบ
(3) เด็ก เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  โรงเรียน  ปราศจากความหิว  ปราศจากอบาย  ปราศจากความคับ

แค้น
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การสนองพระราชด าริของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน มี การบริหารและการจัดการ ดังนี้

1.1 โรงเรยีน และชุมชนมสีว่นรว่ม ในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
1) รายงานการประชุม 

- วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- ตารางสรุปจ านวนครั้งในการประชุมในแต่ละปี ของกรรมการชุดต่าง ๆ ตั้งแต่ 4 คณะขึ้นไป ตัวอย่างเช่น 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา
2. คณะผู้ปกครอง
3. คณะผู้บริหารและครู
4. คณะกรรมด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

- รายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการสถานศึกษา และ/หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม   
- บันทึกการประชุม แสดงวัน เวลา สถานที่ และผู้จดบันทึก พร้อมเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น การด าเนินงานตาม องค์ประกอบ สาระการเรียนรู้  การบูรณาการไปยังกลุ่มสาระต่าง ๆ     
เป็นต้น ในแต่ละคณะ

- ภาพถ่ายที่สอดคล้องกับการประชุมแต่ละคณะ โดยใต้ภาพระบุเรื่อง วัน เดือน ปี สถานที่ ในการประชุมในแต่ละปี
1.2 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

1) ค าสั่งแต่งตั้งในแต่ละปี  ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชดัเจน แสดงค าสั่งคณะกรรมการ 4 ด้าน
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ เน้นผู้บริหารเป็นประธาน รองผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เป็นรองประธาน 

และหัวหน้ากลุ่มสาระต่าง ๆ รวมทั้งฝ่ายการเงิน เป็นคณะกรรมการ
- ด้านที่ 2 การด าเนินงาน รองฝ่ายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นรองประธาน 

หัวหน้ากลุ่มสาระอื่น ๆ เป็นคณะกรรมการ (5 องค์ประกอบ  พืชศึกษา  3 สาระ)
- ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน เน้นฝ่ายวัดประเมินผลเป็นประธาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ 

เป็นคณะกรรมการ 
- ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ เน้นหัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นประธาน  หัวหน้ากลุ่มสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นรองประธาน  และครูผู้สอนกลุ่มสาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ
หมายเหตุ : •  ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละด้านให้ชัดเจน

•  ในกรณีที่ทางโรงเรียนมีจ านวนบุคลากรน้อยสามารถตั้งคณะกรรมการซ้ าในแต่ละด้าน
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2) คณะกรรมการการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- หลักฐาน ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ ในแต่ละล าดับการเรียนรู้ของแต่ละองค์ประกอบ  ให้สอดคล้องกับ

จ านวนเด็ก และปริมาณงาน  การน าเสนอ  ชื่อหัวหน้าแต่ละคณะ  จ านวนคณะกรรมการในแต่ละปี 
- ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจนแต่ละองค์ประกอบ และแต่ละล าดับการเรียนรู้ในแต่ละปี
3)  คณะกรรมการพืชศึกษา  สาระธรรมชาติแห่งชีวิต  สาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน
ระดับป้ายฯ
ค าสั่งแต่งตั้ง พืชศึกษา 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงสร้างแต่ละส่วนของพืช (ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด) 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรียนรู้นิเวศวิทยา
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขยายพันธุ์  การดูแลรักษา  และการเจริญเติบโต
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการน าไปใช้ประโยชน์
โดยแสดงค าสั่งและหน้าที่ให้แสดงชื่อประธาน รองประธาน และกรรมการที่สอดคล้องกับปริมาณงาน 

ปริมาณนักเรียนในแต่ละปี
ระดับเกียรติบัตรขั้นที่ 1  2  และ 3 (เพิ่มค าสั่ง 3 สาระ)
ค าสั่งแต่งตั้ง  สาระธรรมชาติแห่งชีวิต  สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน
- หลักฐาน  แต่ละปีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ในแต่ละล าดับการเรียนรู้ของแต่ละสาระการเรียนรู้  

จ านวนคณะกรรมการแต่ละล าดับการเรียนรู้ของแต่ละสาระการเรียนรู้  สอดคล้องกับจ านวนเด็ก และปริมาณงาน       
ให้แสดงชื่อประธานรองประธาน และคณะกรรมการ 

- ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจนในแต่ละล าดับการเรียนรูใ้นแต่ละปี
1.3 วางแผนการบรหิารและแผนการจดัการเรยีนรู ้ 

1) แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรวมกับแผนงาน
ประจ าปีของโรงเรียน แสดงรายละเอียดงาน  ระยะเวลา   งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

- แผนภูมิ โครงสร้างบริหารของโรงเรียนแต่ละปี  โดยระบุงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยู่ในความ
รับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ

- แผนงานประจ าปีของโรงเรียน   
- ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- ผังมโนทัศน์ (Mind mapping) ของการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ในทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดย
• โรงเรียนรับป้ายฯ แสดงการบูรณาการ 5 องค์ประกอบ และพืชศึกษาโรงเรียน ขั้นที่ 1 รับป้ายฯ
- การเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนท่ี 1 ชื่อแผนงาน ผู้รับผิดชอบ 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินการ ส่วนที่ 2 ตารางแสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงาน 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลาที่จะท า  ที่แสดงแผนการด าเนินงานด้านบริหาร แผนการด าเนินงาน 5 
องค์ประกอบ พืชศึกษา (ป้ายฯ) 3 สาระ (เกียรติบัตรขั้นที่ 1, 2, 3)  แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และแผนงาน
ด้านที่ 4  ส่วนท่ี 3 ประโยชน์ที่ได้รับ อื่น ๆ ฯลฯ
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2)  การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน
- ปฏิทินแผนการด าเนินงานด้านบริหาร แผนการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา (ป้ายฯ) 3 สาระ 

(เกียรติบัตรขั้นที่ 1, 2, 3)  แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และแผนงานด้านที่ 4 ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุด  
ในแต่ละปี โดยขีด bar chart ให้สอดคล้องกับแผนงานใน 1.3 1)

3)  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  แสดงให้เห็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้อย่างชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

- วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน เช่น จัดท าหลักสูตร การบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม ฯลฯ 
ในแต่ละปี 

- ผังมโนทัศน์ (Mind mapping) บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ตามวิธีการจัดการเรียนรู้ในแต่ละปี เช่น วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

- ระดับป้ายฯ แสดง mind mapping 5 องค์ประกอบ  กับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และพืชศึกษากับ 8 กลุ่ม
สาระ (รูปแบบที่ 1 แสดง 5 องค์ประกอบ บูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระ รูปแบบท่ี 2 แสดง 8 กลุ่มสาระบูรณาการกับ 5 
องค์ประกอบ)

- ระดับเกียรติบัตร 1,2,3, เพิ่ม mind mapping สาระธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้
แก่มหาชน  

1.4 ด าเนนิงานตามแผน  การประสานงานของคณะกรรมการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
หน่วยงานต่าง ๆ  

1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ลงนามชื่อผู้บริหาร  หัวหน้างาน
- ตารางงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้และค่าใช้จ่าย ข้อ 1.3 1) 

โรงเรียนรับป้ายฯ แสดงหลักฐานประกอบด้วย  แผนการด าเนินงานด้านบริหาร  แผนการด าเนินงาน 5
องค์ประกอบ  พืชศึกษา  แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และแผนงานด้านที่ 4

โรงเรียนรับเกียรติบัตรขั้นท่ี 1, 2, 3 แสดงหลักฐานประกอบด้วย  แผนการด าเนินงานด้านบริหาร  แผนการ
ด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ  พืชศึกษา  3 สาระ  แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และแผนงานด้านที่ 4   ในแต่ละปี

- เอกสาร ตัวอย่างหลักฐาน การเบิกจ่าย  ผู้เบิก และผู้มีอ านาจอนุมัติ ในแต่ละปี
1.5  สรุปและประเมนิผลการด าเนนิงาน  

1) ผลการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- สรุปผลการด าเนินงานใน 5 องค์ประกอบ  แต่ละล าดับการเรียนรู้ ในแต่ละปี
- ประเมินผลการด าเนินงาน จ านวนท่ีด าเนินการได้แล้วมีช่องประเมินเปรียบเทียบกับท่ีวางแผนไว้เท่าไร   

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  สรุปว่าท าได้กี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปี  
- ตารางสรุปและประเมินผล การด าเนินงานด้านการบริหาร  ที่แสดงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ         

โดยแสดงเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ในแต่ละปี 
- ตารางสรุปและประเมินผล การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ  ที่แสดงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ         

โดยแสดงเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ในแต่ละปี
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2) ผลการด าเนินงานพืชศึกษา สาระการเรียนรู้ สาระธรรมชาติแห่งชีวิต สาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 
สารประโยชน์แท้แก่มหาชน 

โรงเรียนรับป้ายฯ  
- ตารางสรุปและประเมินผล การด าเนินงานพืชศึกษา  ตามแผนที่ตั้งไว้ในข้อ 1.3 1) แสดงทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ โดยแสดงเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ในแต่ละปี 
โรงเรียนรับเกียรติบัตรขั้นท่ี 1, 2, 3  
- ตารางสรุปและประเมินผล การด าเนินงานพืชศึกษา 3 สาระ  ตามแผนที่ตั้งไว้ใน ข้อ 1.3 1)  แสดงทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ โดยแสดงเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ในแต่ละปี 
- ตารางสรุปและประเมินผล แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และแผนงานด้านที่ 4

1.6  วิเคราะห์ผลและปรบัปรงุพัฒนางาน
1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป
โรงเรียนรับป้ายฯ  
- ตารางวิเคราะห์ และสรุปปัญหาอุปสรรค การด าเนินงานด้านการบริหาร การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ   พืช

ศึกษา แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และแผนงานด้านที่ 4  
โรงเรียนรับเกียรติบัตรขั้นท่ี 1, 2, 3   

- ตารางวิเคราะห์ และสรุปปัญหาอุปสรรค  การด าเนินงานด้านการบริหาร  การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ  
พืชศึกษา  3 สาระ แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และแผนงานด้านที่ 4   

ด้านการบริหารและการจัดการในแต่ละปี ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน พืชศึกษาและ 3 สาระ 
- ตารางวิเคราะห์ และสรุปปัญหาอุปสรรคด้านการด าเนินงานในแต่ละปีให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน พืชศึกษา

และ  3 สาระ
2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป น าปัญหาและข้อสรุป จาก 1.6 (1)  น ามาวางแผน

และพัฒนางานในปีต่อไป
- ตารางการวางแผนและปรับปรุงพัฒนางานด้านการบริหารและการจัดการในแต่ละปีให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 

พืชศึกษาและ 3 สาระ
- ตารางการวางแผนและปรับปรุงพัฒนางานด้านการด าเนินงานในแต่ละปีให้ครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน พืชศึกษา

และ 3 สาระ 
โรงเรียนรับป้ายฯ  
- ตารางการวางแผน และปรับปรุงพัฒนางานการด าเนินงานด้านการบริหาร  การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ  

พืชศึกษา  แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และแผนงานด้านที่ 4  
โรงเรียนรับเกียรติบัตรขั้นท่ี 1, 2, 3  

- ตารางการวางแผน และปรับปรุงพัฒนางานการด าเนินงานด้านการบริหาร  การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ  
พืชศึกษา  3 สาระ แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และแผนงานด้านที่ 4
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1.7 รายงานผลการด าเนนิงานใหโ้ครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชืฯ ทราบ อย่างนอ้ยปกีารศกึษาละ 1 ครั้ง 
- แสดงหนังสือน าส่งในแต่ละปี 
- รายงานผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปี จัดท าเป็นรูปเล่มเอกสาร ประกอบด้วย 

หน้าปก ค าน า สารบัญที่แสดงข้อ 1.1-1.6 เนื้อหา สรุป และภาคผนวก โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ตัวอย่าง
ใบงาน, ตัวอย่างเอกสาร ก.7-003,  เล่มทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005),  ตัวอย่างชิ้นงานในแต่ละกลุ่มสาระฯลฯ

- รายงานผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปี  จัดท าเป็น CD/DVD  ประกอบด้วย
ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดจากข้อ 1.1 – 1.6
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ด้านการสง่เสรมิและสนบัสนนุการเขา้รว่ม        
สนองพระราชด าริ ภายในปี พ.ศ. 2562

จังหวัดซกัซอ้มแนวทางการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ตามคู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) ประจ าปี    
พ.ศ. 2562

จังหวัดมีการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จังหวัด...

อ าเภอจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ อ าเภอ.... และมีการประชุมด าเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนในพื้นท่ี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์และประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ แก่ชุมชน วัด 
และโรงเรียน ให้เห็นถึงความส าคัญในการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้าน
กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

1
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติงาน /แผนงบประมาณขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช      
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ดังนี้
1) การปกปักทรัพยากรท้องถิ่น       2) การส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
3) การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  4) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
5) ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น     6) สนับสนุนในการอนุรักษ์และจดัท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

2 ด้านการด าเนนิงานเพือ่น าไปสูเ่ปา้หมาย
การปฏิบัติ ภายในปี พ.ศ. 2563

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น /อ า เ ภ อ / จั ง ห วั ด ร า ย ง า นผลก า ร ด า เ นิ น ง า น
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าฐานข้อมูลและป้ายพรรณไม้ท้องถิ่น และภาพ  QR code 
จาก URL ของลิงค์ข้อมูลพรรณไม้แต่ละชนิด และแสดงพิกัดหรือแหล่งที่พบพรรณไม้ 
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กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น /จังหวัด /อ า เภอ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

จังหวัด/อ าเภอพัฒนายกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ และเกียรติบัตรฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและผู้ท่ีสนใจเรียนรู้

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นบรรจุวิชาเกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ไว้ในหลักสูตรการอบรม   
ต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

3 ด้านการขยายผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการ
ประเมินผลการด าเนินงานโดยได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ และ
เกียรติบัตรฯ ภายในปี พ.ศ. 2563
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7. กระบวนการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 



คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.34



คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ภายในปี พ .ศ. 2562

35

บทบาทของจงัหวดั

จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสมัครเข้า
ร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามแนวทางคู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) 
ประจ าปี พ.ศ. 2562

1

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ จังหวัด ปีละ 2 ครั้ง  เพื่อวางแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริตาม
แผนแม่บทหรือแนวทาง การด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. และ
ด าเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการร่างและจัดท าแผนแม่บทของจังหวัด และแผน
ปฏิบัติงานรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานรายปี  อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผน
แม่บทของ อพ.สธ. และจัดท ารายงานความก้าวหน้าของ การด าเนินงานทุก 6 เดือน และ
รายงานประจ าปี รายละเอียดตามภาคผนวก ก. 

2

คณะท างานขบัเคลือ่นและสนบัสนนุ
การด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-อ าเภอ ประธานคณะท างาน 

นายอ าเภอ

หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ 

ท้องถิ่นอ าเภอ
ส านักงานการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ

คณะท างาน 

คณะท างานและเลขานุการ 

หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ  
คณะท างาน 

จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานฯ โดยมีนายอ าเภอ เป็นประธาน 
หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ เป็นคณะท างาน และท้องถิ่นอ าเภอ เป็นคณะท างานและ
เลขานุการ ฯลฯ และจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่
สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ และสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการสนอง
พระราชด าริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นท่ีอ าเภอ รายละเอียดตามภาคผนวก ข.

3

บทบาทของอ าเภอ

7.1
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อ านาจหนา้ที ่

1

2

วางแนวทาง/ก าหนดแผนการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม ตามแผนแม่บท อพ.สธ. และก าหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่องและขยายผลการด าเนินงานในอ าเภอ

วางแนวทางการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น น าไปสู่การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ต าบล และการขับเคลื่อนการด าเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3
ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานรายปีอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.

จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยมีองค์ประกอบการประชุม ดังนี้ นายกองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าศาสนา 
ผู้บริหารศึกษา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ จิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ผู้แทนชุมชน ฯลฯ รายละเอียดตามภาคผนวก ค.

บทบาทขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

4

1. ก าหนดระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น ก าหนดวาระการประชุม และเชิญประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพื่อรับทราบและพิจารณา เรื่องการสมัคร
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยประธานในที่ประชุมน าเสนอเพื่อรับทราบและพิจารณา ตามตัวอย่างวาระ       
การประชุม

(ตัวอยา่ง) วาระการประชมุ
ระเบียบวาระที่ 1 : ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ที่มาและความส าคัญในการสนองพระราชด าริฯ
1.2 พระราชด าริฯ บางประการ
1.3 สรุปแนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
2.2 การจัดเอกสารประกอบการสมัคร
2.3 มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมด าเนินการ)

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องอื่น ๆ

แนวทางการจดัประชมุผูเ้กีย่วขอ้งกบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
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2.  รายงานการประชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงองค์ประกอบของรายงานการประชุม ดังนี้   
2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้   

- ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกฯ ปลัดฯ ผู้อ านวยการส านัก /กอง 
หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาประธานสภา และสมาชิกสภา
- ผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน 

กลุ่มอนุรักษ์ และตัวแทนชุมชน
2.2 บันทึกการประชุม
2.3 มติที่ประชุม เห็นชอบและพร้อมด าเนินการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น (มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)
2.4 หลักฐานรายชื่อลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

รณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ แก่ชุมชน วัด และโรงเรียน ให้เห็นถึง
ความส าคัญในการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นมรดกของชาติ
ไทยสืบไป และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่องด้วยการส ารวจทรัพยากรทางชีวภาพ
บริเวณรอบส านักงาน สองข้างทางถนน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เช่น ต้นไม้ พันธุ์พืช แล้วจัดท า
ฐานข้อมูลและป้ายพรรณไม้ท้องถิ่น และภาพ QR code จาก URL ของลิงค์ข้อมูลพรรณไม้
แต่ละชนิด และแสดงพิกัดหรือแหล่งที่พบพรรณไม้

บทบาทขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

5

คู่มือการสรา้ง QR CODE

เตรียมไฟลเ์อกสารทีต่้องการ
เผยแพร่ท าการฝากข้ึน

บนเว็บไซต์

Upload ไฟล์เอกสารที่ต้องการ
ลงเว็บไซต์เพื่อให้ได้ที่อยู่ URL

สร้าง QR CODE โดย
สามารถสร้างบนเว็บไซตท์ี่
อนุญาตให้สร้างฟรี 

(ค้นหาได้จาก Google) 

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น QR Reader 
ได้ทั้งระบบ ios และ Android

Copy ลิงค์ URL ที่สร้างไว้
และท าการวางลงิค์ไฟล์
เอกสารที่ต้องการ

กด SAVE และ 
Website

กดเลือก      
และ Share image

เลือกไฟลรู์ป PNG + กด

บนัทกึรูปภาพหรอืเลือกแชร์

ทาง LINE

น า QR CODE ทีส่รา้งไว ้

น าไปเผยแพร ่

กรณีทีแ่ชร ์QR CODE ทาง LINE ใหพิ้มพช์ื่อเรื่อง

แลว้เลือกผูร้บัทีต่อ้งการสง่ออก

1
2

3

456

7
8

9
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แนวทางการจดัท าฐานขอ้มลูและปา้ยพรรณไมท้อ้งถิน่

จัดท าปา้ย และ
องค์ประกอบของปา้ย

• ใช้ฐานข้อมูลพรรณไม้จากฐานข้อมูลสารานุกรม วิกีพีเดีย
• ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย

จัดท า
ฐานข้อมลู
พรรณไม้

จัดท า  QR code
แสดงฐานขอ้มลู
พรรณไม้

การใชง้าน

• เข้า https://www.qr-code-generator.com/
• กรอก URL 
• Download QR Code ที่ได้

ชื่อสามัญของพรรณไม้ 

ชื่อวิทยาศาสตร์

QR Code แสดง
ข้อมูลพรรณไม้

QR Code แสดง
ต าแหน่งที่พบ

• ใช้ Line App เพื่อ Scan QR Code

ตัวอยา่งฐานข้อมลู  ประดู่บา้น จากฐานข้อมลูวิกีพเีดยี 
ชื่อไทย ประดู่บ้าน (Angsana)
ชื่อท้องถิน่ ดู่บ้าน (ภาคเหนือ) ประดู่ก่ิงอ่อน ประดู่ลาย (ภาคกลาง) ประดู่เหลือง ประดู่อังสนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus indicus Willd.
วงศ์ FABACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การใช้ประโยชน ์

38
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สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียม
เอกสารประกอบการสมัครตามแบบฟอร์มและรายละเอียดที่ก าหนดส่งผ่านไปยังส านักงาน
ท้องถิ่นอ าเภอ เพื่อตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด โดยรวบรวมเอกสารการสมัครน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานฯ 
(ผ่านหัวหน้าส านักงานจังหวัดในฐานะเลขานุการฯ) และพิจารณาลงนามประสานส่งชุด
เอกสารการสมัครขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ทั้งหมดในแต่ละวงรอบ) ไปยัง
ผู้อ านวยการโครงการ อพ.สธ. แล้วโครงการ อพ.สธ. พิจารณาผลการสมัครและแจ้งเลข
สมาชิกของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้นให้ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสรุปผลรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
รายละเอียดตามภาคผนวก ง.

บทบาทขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

6

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1. จัดเอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารหมายเลข 1 หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
เอกสารหมายเลข 2 แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประเมินความพร้อมขององค์กร
เอกสารหมายเลข 3 แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์ และมาตราส่วน
เอกสารหมายเลข 4 รายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น จั ด ส่ ง ใ บ ส มั ค ร ส ม า ชิ ก   “ ฐ า น ท รั พ ย า ก ร ท้ อ ง ถิ่ น ” 
ผ่านส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ ไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วจังหวัด
ตรวจสอบเอกสารเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามถึงรองผู้อ านวยการโครงการ อพ.สธ. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ2219, 2220-22
มือถือ 081-6277601, 081-9078050
โทรสาร 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ2221
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก ได้ท่ี
Website http://www.rspg.or.th/domestic/files/pdf/8_014.pdf
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ใบสมัคร & เอกสารประกอบการสมัคร
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อปท.)

ที่ประชุมคณะท างาน อพ.สธ.- จังหวัด 
คณะท างานกรอบการสร้างจิตส านึก (4.1)

พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความถูกต้องของเอกสาร

หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก 
(เรียน ผอ. อพ.สธ.) 

แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนท่ีประกอบการเดินทาง

แผนท่ีแสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์ และมาตราส่วน

รายงานการประชุมของ อปท.

ขั้นตอนการประสานงานจัดส่งชุดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อปท.) ผ่านจังหวัดถึง อพ.สธ.

1

2

3

4

5

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เอกสารไม่ครบถ้วน/ไมถู่กต้อง 
อปท.แก้ไขและส่งใหม่ภายใน 

1 สัปดาห์

ท้องถ่ินจังหวัดรวบรวมผ่าน
หัวหน้าส านักงานจังหวัด เสนอ 
ผวจ. พิจารณาลงนามหนังสือ

น าส่ง ผอ. อพ.สธ.

อพ.สธ.

อพ.สธ. รับชุดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมคัร
สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ (อปท.) จากจังหวัด

เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. กรอบการสร้างจิตส านึกตรวจสอบเอกสาร

พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ออกเลขสมาชิก

เอกสารไม่ครบถ้วน/
ไม่ถูกต้องแจ้งกลับใหแ้ก้ไข

เสนอ ผอ. อพ.สธ. พิจารณาลงนามหนงัสอืประสานจังหวัด - ผวจ. 

จังหวัด

ขั้นตอนการพิจารณาชุดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (อปท.) และประสานงานแจ้งผลการสมัครถึงจังหวัด

รายงานผลการสมัครให้กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

ส านักงานส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
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ขั้นตอนการสมคัรสมาชกิฐานทรพัยากรทอ้งถิน่และสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
ผ่านการด าเนนิงานโดยจงัหวัด

อปท.

โรงเรียน

สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ท าใบสมัครและเอกสารการสมัคร
(เรียน ผอ. อพ.สธ.)

จังหวัด

คณะท างาน 4.1-4.2 
รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง

ผู้ว่าราชการจงัหวัดลงนาม

1

2

อพ.สธ.กรอบการสรา้งจิตส านึก

แจ้งผลการสมัครไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

แจ้งท้องถิ่นจังหวัด 
แจ้ง อปท.

แจ้งศึกษาธิการจังหวัด 
ศึกษานิเทศก์ ผอ.
ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาจังหวัด

41
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ด้านการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติ ภายในปี พ.ศ. 2563 
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บทบาทขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

จัดตั้งศูนย์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อได้รับแจ้งตอบรับให้เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริฯ  และได้เลขสมาชิกแล้ว ให้ด าเนินการจัดท าป้ายศูนย์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อบจ./เทศบาล/อบต.

1

7.2

120 
cm.

80 cm.

ศูนย์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย
อบจ./เทศบาล/อบต. ......................

ต าบล............ อ าเภอ ..................  จังหวัด ............

ตัวอย่างป้ายศูนย์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
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บทบาทขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

จัดท าแผนปฏบิตังิาน/แผนงบประมาณโดยการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และ
เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กระท าตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฏกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ   
ถ่ายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน รายการการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่น การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ

2

จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ.-อปท. (ชื่อย่อ) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ 3 คณะ ประกอบด้วย รายละเอียดตามภาคผนวก จ.

3

ขั้นตอนการท างานฐานทรพัยากรทอ้งถิน่โดย อบต./เทศบาล

อบต./เทศบาล

จัดตั้งคณะกรรมการ/ท างาน     
จากในอบต./เทศบาล โรงเรียน    

และหน่วยงานต่าง ๆ

ส ารวจทรัพยากร 3 ฐาน

น าข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล

วิเคราะห์และจัดการข้อมูล 
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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การแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน
ฐานทรพัยากรทอ้งถิน่

คณะกรรมการดา้นที ่1
การบรหิารและการจดัการ

องค์ประกอบ โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นประธาน สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารศึกษา ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน เป็นกรรมการ และมีปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ฯลฯ

อ านาจหน้าที่ 
(1) จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ อพ.สธ.-อปท. อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
(2)  ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้อง        
กับแผนแม่บท อพ.สธ. 
(3) ด าเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท 
อพ.สธ. 
(4) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและศึกษาด้านพันธุกรรมพืช
(5) แต่งตั้งคณะท างานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินงาน 
ตามแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. 

คณะกรรมการดา้นที ่3
คณะกรรมการดา้นตดิตามและ
ประเมนิผลการด าเนนิงาน

องค์ประกอบ โดยมีคณะท างาน 6 ฝ่าย 
1) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
2) งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
3) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
4) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
5) งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
6) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์ และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น

องค์ประกอบ โดยรองปลัดหรือผู้อ านวยการ ส านัก/
กอง เป็นประธาน หัวหน้าฝ่าย เป็นรองประธาน 
เจ้าหน้าที่  ผู้ แทนสถานศึกษา เป็นกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการ ฯลฯ

อ านาจหน้าที่      
จัดท าขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพพืช สัตว์ 
ข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น ข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน 
วิถีชุมชน การเก็บรักษาทั้งในรูปเมล็ด เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อนุรักษ์ รักษา
ทรัพยากรต่าง ๆ ด า เนินกิจกรรม / โครงการ /งานสนับสนุนของ
คณะท างานชุดที่ 1 - 6

อ านาจหน้าที่ 
(1) ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินป้ายสนอง
พระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(2) รวบรวมผลการด าเนินงานตลอดจนการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(3) ปรับปรุง วางแผน ติดตามผล การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
สภาพแวดล้อมทั่วไป ให้เป็นระเบียบและบรรยากาศที่ดีของงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น บุคลากรในการปฏิบัติงานมีคุณธรรมจริยธรรม
(4) ก ากับดูแลการจัดท าหลักสูตรบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
หลักสูตรท้องถิ่น

คณะกรรมการดา้นที ่2
การด าเนนิงาน

44
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บทบาทขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อก าหนดกรอบ
แนวทาง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อัน เนื่องมาจากพระราชด าริฯ รวมทั้ งการขับ เคลื่อนงานและติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามโครงการ เพื่อรายงานต่ออ าเภอและจังหวัด

4

การด าเนินกิจกรรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ดังนี้ รายละเอียดตามภาคผนวก ฎ.5

งานที ่1 ปกปักทรพัยากรทอ้งถิน่ หมายถึง การส ารวจท าขอบเขต
พื้นที่ปกปัก ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ การส ารวจและ
ท ารหัสประจ าตัวต้นของพรรณไม้ต่าง ๆ การศึกษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เช่น พื้นที่
บริ เวณส านักงาน ส่วนราชการ หน่วยงาน พื้ นที่บริ เวณ
สถานศึกษา พื้นที่สองข้างทางถนน พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ เป็นต้น

งานที ่2 ส ารวจเกบ็รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น หมายถึง เป็นการ
ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พื้นที่เป้าหมาย
ตามความเหมาะสมของเขตพื้นที่รบัผิดชอบ หรือพื้นที่บริเวณที่ก าหนด 

งานที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น หมายถึง เป็นการจัดตั้ง
สวนพฤกษศาสตร์จากผลการส ารวจและศึกษาฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่ งานขยายพันธุ์พืช งานปลูก
พันธุกรรมและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท าแผนที่พันธุกรรม 
และท าพิกัดต้นพันธุกรรมพืช การเก็บรักษาในรูปแบบต่าง ๆ

งานที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น หมายถึง   
เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช       
โดยการพัฒนาเส้นทางการศึกษาธรรมชาตเิพื่อการเรยีนรู้ต่าง ๆ 
อาทิ ศึกษาด้านชีวภาพ ด้านสุขภาพและการเจริญเติบโต      
ด้านการขยายพันธุ์ ด้านการเพาะปลูก ด้านการจ าแนกสายพันธุ์ 

งานที ่5 ศูนย์ขอ้มลูทรพัยากรทอ้งถิน่ หมายถึง เป็นการจัดระบบ
การรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชในรูปแบบและสื่อต่าง ๆ ที่สะดวก
ต่อการสืบค้นและน าไปใช้ประโยชน์ ด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ สะดวกต่อการเรียนรู้ การต่อยอด การ
ศึกษาวิจัย เพื่อใช้ประโยชนด์้านทีอ่ยู่อาศัย อาหาร สมุนไพร ฯลฯ

งานที่ 6 สนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
หมายถึง เป็นการจัดตั้งแหล่งเรียนรูเ้พื่อน าไปสูก่ารสรา้งจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และ
งานจัดฝึกอบรม ฯลฯ 

1. ก าหนดขอบเขตพื้นที่และส ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
2. ท าผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
3. ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
4. ท าตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
5. ท าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
6. ดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

1. ข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น                        6. ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากสัตว์ในท้องถิ่น
2. ข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 7. ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่น ๆ ในท้องถิ่น              
3. ข้อมูลกายภาพในท้องถิ่น 8. ข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น
4. ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 9. ข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น
5. ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น  10. รายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น

1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน
2. ปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
3. ติดตามการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรท้องถิ่น

1. ฟื้นฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มข้ึนและแจกจ่ายให้กับชุมชน
2. ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ

1. รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
(ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมภูมิปัญญา)
2. ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์)

1. สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
2. สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ

5.1 วิธีการด าเนนิงาน
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5.2 การจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ 9 ใบงาน

งานส ารวจเกบ็รวบรวมทรพัยากรทอ้งถิ่นโดยใชใ้บงาน 9 ใบงาน  
การบนัทกึข้อมลูในใบงาน และการจดัท าฐานข้อมลู

งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
โดยใช้ใบงาน 9 ใบงาน  
และบันทึกข้อมูลในใบงาน

1. การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
2. การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
3. การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
4. การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน
5. การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
6. การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
7. การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพในท้องถิ่น
8. การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น
9. การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น

จะมีการฝึกอบรมอยา่งเข้มข้นโดย อพ.สธ. และมีหนว่ยงานตา่ง ๆ และมหาวิทยาลยั
เป็นผูส้นบัสนนุและเปน็พี่เลีย้ง

46
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9 ใบงาน

หมู่บ้าน

หมู่บ้าน

หมู่บ้าน

หมู่บ้าน

โรงเรียน
อบต.

อพ.สธ.

โรงเรยีน

อพ.สธ.อบต.
ร่วมมอื

เครือข่ายการจัดท าฐานข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถ่ินระดับต าบล

ค่านิยม วัฒนธรรม

ความเป็นไทย ภูมิคุ้มกัน พัฒนา การเปล่ียนแปลง
ภูมิปัญญา

ไทย
วิถีไทย

ทะเบยีนฐานทรพัยากรทอ้งถิน่
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บทบาทขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

จัดท าฐานข้อมูลและป้ายพรรณไม้ท้องถิ่น และภาพ QRcode จาก URL ของลิงค์ข้อมูล
พรรณไม้แต่ละชนิด และแสดงพิกัดหรือแหล่งที่พบพรรณไม้ หมายถึง จัดหาแผ่นป้ายโดยอาจ
เป็นแผ่นไม้ พลาสติก โลหะ หรือในกรณีที่เป็นกระดาษหลังจัดท าเสร็จให้เคลือบด้วยพลาสติก
เพื่อป้องกันน้ า แผ่นป้ายที่จัดท ามีขนาดเท่ากับมาตรฐานกระดาษ A5 ขนาด 148 x 210
มิลลิเมตร วางแนวนอน สีพื้นที่ใช้ให้ใช้เป็นด า หรือสีน้ าตาลเข้มแบบด้าน (สีโอ๊ค) ข้อความ
ตัวอักษรภายในป้ายมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ชื่อแสดงพรรณไม้ ให้ใช้ชื่อสามัญหรือชื่อท้องถิ่น เป็น
ภาษาไทย 2) ชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ตามมาตรฐาน เป็นภาษาอังกฤษ 3) แสดงภาพ QR code
แสดงถึงข้อมูลของพรรณไม้แต่ละชนิด และพิกัดหรือแหล่งที่พบพรรณไม้ 4) ชื่อหรือโลโก้หน่วยงาน
ที่จัดท าป้าย (ตัวอย่างตามหน้าที่ 38 -39)

6

บทบาทของจงัหวดั

รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกวันที่  30
ของทุกเดือน หมายถึง ให้จังหวัดรายงานสถานะความคืบหน้าของการขับเคลื่อนการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน 

7

ที่ ผลการสมัครเข้ารว่ม รหัส
สมาชิก

อปท./
โรงเรียน

อ าเภอ จังหวัด ผู้ประสานงาน 
(ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์ติดต่อ

/อีเมล์)

หมายเหตุ

ยังไม่สมัคร สมัครเข้าร่วมแล้ว

หมายเหตุ  องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใดเมื่อได้สมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. และด าเนินกิจกรรมงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้ว ให้ด าเนินการถอดบทเรียนผลการด าเนินการ          
เพื่อรายงานให้อ าเภอ/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย

ลงชื่อ                                     ผู้รายงาน
(...........................)

ท้องถิ่นจังหวัด.....................
วันที.่...............................
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บทบาทของจงัหวดั/
อ าเภอ/องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้  การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ หมายถึง จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้เห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ของการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา 

1

ด้านการขยายผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน
การประเมินผลการด าเนินงานโดยได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ 
และเกียรติบัตรฯ ภายในปี พ.ศ. 2563

7.3

บทบาทองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

พัฒนายกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินผลการด าเนินงาน โดย
ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ และเกียรติบัตรฯ หมายถึง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตรการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ และเตรียมความพร้อมของสถานที่เพื่อยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ทรัพยากร
ท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ และผู้ที่สนใจเรียนรู้ 

2

บทบาทของกรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ 
โดยสถาบนัพฒันา
บุคลากรทอ้งถิน่

บรรจุวิชาเกี่ยวกับการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ      
ไว้ในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หมายถึง ให้สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น บรรจุเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ไว้ในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ โดยเชิญผู้แทน อพ.สธ. และผู้แทนองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
ตามหลักสูตรต่าง ๆ
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1. ประสบการณก์ารด าเนนิงาน
ที่ผ่านมา ให้ข้อคดิเหน็อยา่งไร

» » การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้ เช่น การสร้างรายได้ด้วยการน าพืช
ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสินค้า /ผลิตภัณฑ์ 
ที่มีคุณภาพ รวมถึงการส ารวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น อาจท าให้ชุมชน
ได้ค้นพบทรัพยากรที่มีค่าและควรอนุรักษ์ไว้
» » การเรียนรู้ไม่ได้จ ากัดอยู่ในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่การเรียนรู้
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่โดยชุมชนสามารถส ารวจทรัพยากรเพื่อศึกษาได้โดย
ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน เพราะแต่ละชุมชนมีภูมิประเทศที่แตกต่างกัน เช่น 
บางชุมชนอาจมีแต่ทะเล ภูเขา หรืออาจะเป็นแค่ชุมชนเมือง ซึ่งมุ่งเน้นด้านงาน
ฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพียงอย่างเดียว
» » การลงมือท าเพียงล าพังอาจไม่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงาน จึงควรมี
การสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความร่วมมือกันภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน เช่น การสร้างความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนโดยอาจร่วมมือกับ
ชุมชน สถานศึกษา ส่วนราชการ และอาสาสมัคร เพื่อสร้างความสามัคคี
ในพื้นที่ ทั้งนี้ ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลการด าเนินงานอาจจะต้องใช้
เวลาจึงจะเห็นผล ความมุ่งมั่นและตั้งใจจึงถือเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงาน 
โดยผู้น าชุมชน ผู้บริหารองค์กร และผู้ปฏิบัติ ควรศึกษาการด าเนินงาน
ให้เชี่ยวชาญเพื่อการสื่อสารกับทุกภาคส่วนและสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจได้ด้วยการประชาสัมพันธ์และอบรมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ชุมชน การจัดท าแผนผังการด าเนินงาน การปักป้ายอนุรักษ์ 
และการจัดโครงการปกปักป่า

8. สรุปผลการถอดบทเรยีนความส าเร็จจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ที่ผ่านการประเมนิผลการด าเนนิงานโดยได้รบัพระราชทานปา้ยสนอง

พระราชด ารแิละเกยีรตบิตัรฯ ในงานฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ 
ประจ าป ี2556 - 2561
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» » การศึกษาเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานด้วยการศึกษาจากคู่มือ
การด าเนินงานเพียงอย่างเดียวอาจสร้างความเข้าใจได้ยาก จึงควร
มีการศึกษาจากการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้โดยเจ้าหน้าที่จากโครงการ 
และการศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงที่ประสบผลส าเร็จ
» » ในอนาคตชุมชนอาจพัฒนาและกลายเป็นเมืองและส่งผลให้ทรัพยากร
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นชุมชนสูญหายไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ การด าเนินโครงการ อพ.สธ. จึงถือเป็นสิ่งส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่นไว้ โดยอาจมีการบันทึกข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน 
ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ด ารงชีวิตในชุมชนมาอย่างยาวนานและเข้าถึงทรัพยากร
ท้องถิ่นต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้  การส ารวจทรัพยากรท้องถิ่นบางประเภท 
อาจด าเนินงานร่วมกับกรมป่าไม้เนื่องจากปราชญ์ชาวบ้านอาจมีสุขภาพ
ไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะร่วมส ารวจได้
» » ควรมีการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการปฏิบัติงาน 
และด้านการส ารวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ โดยอาจน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การน ากล้องวงจรปิด
มาติดตั้ ง ในป่ า เพื่ อส ารวจข้อมูลสายพันธุ์ แล ะจ านวนของสัต ว์ป่ า 
ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของการด าเนินงานคือการสร้างจิตส านึกให้แก่ชุมชน
ในพื้นท่ีเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

2. การเรยีนรูท้ีท่ าใหเ้กดิผลส าเรจ็ 
มีการเรยีนรูอ้ยา่งไร

» » การเรียนรู้ที่ท าให้เกิดผลส าเร็จควรเป็นการเรียนรู้ที่ศึกษาให้เชี่ยวชาญ 
โดยมีการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นแบบ 29 แห่ง และบุคลากรจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่เริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการปลูกจิตส านึกให้มีใจรัก
และมุ่งมั่นที่จะด าเนินโครงการ อพ.สธ. ทั้งนี้ การเรียนรู้ที่ดีควรเป็นการเรียนรู้
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งชุมชนผู้เป็นท้ังเจ้าของและผู้สนับสนุนงาน

51



คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

หัวข้อ รายละเอียด

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติทั้งระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 
และระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานอนุรักษ์ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ซึ่งในฐานะผู้ปฏิบัติทั้ง 3 ระดับนั้น ควรรู้ลึก และรู้จริงถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการ   การด าเนินงาน และควรมีวิธีการถ่ายทอดให้ผู้ฟังทราบไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถท างานร่วมกันและด าเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกันได้ส าเร็จ โดยยึดหลัก 3Hs คือ Head การท างานอย่าง
มีแบบแผน Hand การลงมือท า และHeart การท างานด้วยใจ ศรัทธา ความมุ่งมั่น 
และการประสานสัมพันธ์ท้องถิ่นเพื่อท างานร่วมกันอย่างเข้าใจและเข้าถึง

3. ปัญหาอุปสรรคทีพ่บ
ระหวา่งด าเนนิการเปน็อยา่งไร 
และมีแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งไร

ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการด าเนินการ คือ 
» » การขาดความรู้ในระดับผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ รวมถึงระดับจังหวัด 
ทั้ง ในด้านการปฏิบัติ งานแบบลงลึก และการปฏิบัติงานเชิง วิชาการ 
ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการจัดอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้โดยเจ้าหน้าที่
จาก อพ.สธ. และอาจด าเนินการขยายสาขาของศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ประสานงาน
ในแต่ละภาคเพื่อด าเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนได้รวดเร็วขึ้น
» » การสื่อสารถึงประโยชน์ของโครงการ อพ.สธ. ให้แก่ชุมชนทราบ 
เนื่องจากชุมชนอาจกลัวที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการฯ เช่น การเข้าร่วม
โครงการฯ อาจไม่สามารถเข้าไปเก็บของป่าได้อีก จึงควรมีการอบรมให้
ความรู้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถถ่ายทอดให้
ชุมชนทราบว่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการฯ
» » องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเข้าใจในการวิเคราะห์เงิน/คน/งาน 
ตามแผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ. ซึ่งส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รวมถึงระเบียบที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ควรมีการจัดท าแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องต่อบริบทของท้องถิ่น
นั้น ๆ และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติงาน
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» » ผู้ปฏิบัติมองว่าการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นการเพิ่มภาระให้แก่
ผู้ปฏิบัติ ซึ่งควรมีการปรับมุมมองในการท างาน โดยอาจลดกระบวนการ
หรือขั้นตอนลง รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติว่า การด าเนินงาน
ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจ เช่น การบรรจุโครงการ อพ.สธ. ลงในการประเมิน LPA ประจ าปี
» »  ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริม และก ากับโดยส่วนกลางในการระบุหน้าที่
ในการปฏิบัติงานเนื่องจากการด าเนินงานของ อพ.สธ. นั้น จะเป็นการสร้าง
ภาระให้เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติบางส่วน/กลุ่มงานเท่านั้น และส่งผลให้การท างาน
มีความล่าช้า จึงเห็นควรให้มีการกระจายภาระการท างานออกให้เป็นรูปธรรม
ตามโครงสร้างองค์กรมากขึ้น

4. ปัจจยัสูค่วามส าเรจ็มอีะไรบา้ง 
หากเปน็ปจัจยัภายนอกสามารถ
หาไดจ้ากสว่นใด

ปัจจัยสู่ความส าเร็จมีดังนี้
» »  การสร้างจิตส านึกและจิตศรัทธา
» »  การสร้าง/ขยายสาขา ศูนย์ประสานงานในทุกภูมิภาค โดยมีมหาวิทยาลัย
และวิทยากรผู้ช่วย เพื่อให้ค าปรึกษาและอบรม รวมถึงควรมีการ ฝึกอบรม
สร้างวิทยากรผู้ช่วยเพ่ิมเติม
» »  การสร้างจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
» »  การสนับสนุนบุคลากรให้เป็นวิทยากรผู้ช่วยในการเดินทางไปอบรม
ให้ความรู้ในพื้นท่ีอื่น ๆ
» »  การบูรณาการร่วมกันและการสร้างเครือข่ายภาคีเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานทุกด้าน
» »  การลงมือปฏิบัติ
» »  การจัดอบรมหลักสูตรทั้ ง ในระดับ เจ้ าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  บุคลากร
ของส่วนราชการ รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หัวข้อ รายละเอียด

5. มองอนาคตอยา่งไรถงึจะท าให้
โครงการยัง่ยนืชมุชนมคีวามสขุ
กับการรว่มโครงการ

» »  ควรมีการด าเนินงานที่เน้นความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างความร่วมมือพื้นที่
จากทุกภาคส่ วนด้วยการสร้างศรัทธาและจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงอนาคตที่การอนุรักษ์สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
และสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ ให้มีการคงไว้
ซึ่งนโยบายระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

6. ตัวช่วยทีท่ าใหง้าน
ประสบผลส าเรจ็มอีะไรบา้ง
และสามารถชว่ยไดอ้ยา่งไร

ตัวช่วยที่ท าให้งานประสบผลส าเร็จ มีดังนี้
» »   ศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด (สถจ.) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นแบบจะเป็นผู้ช่วยเหลือในทางปฏิบัติ และให้ศูนย์ประสานงานเป็นผู้ช่วยเหลือ
ทางการวิชาการ
» »   การจัดท าข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สมบูรณ์
» »   กระบวนการการแบ่งปันความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ
ทั้ง 29 แห่ง
» »   การศึกษาด้วยการลงมือปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
» »   การสนับสนุนงบประมาณโดยจังหวัดและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดกาญจนบรุี
อ าเภอพนมทวน
อบต.หนองโรง

เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2557 ภายใต้การเชิญชวนของอธิบดีกรมป่าไม้ โดยใช้ทรัพยากรที่อยู่ในชุมชน
หน่วยงานราชการที่อยู่ในท้องถิ่น ข้าราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน และน าโครงการนี้เข้าแผนพัฒนาของต าบล 
และอยู่ในงบประมาณแต่ละปี ปีละ 100,000 บาท เพื่อใช้ด าเนินงาน เพื่อส ารวจข้อมูลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
มีป่าชุมชนทั้งหมด 15,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80 มีสมุนไพรทั้งหมด 270 กว่าชนิด ในปี 2555 ได้ประกวด
ป่า จุดเด่นของผู้บริหาร คือ ใช้พนักงานข้าราชการในท้องถิ่นเป็นตัวน าใช้บุคลากรของ อบต. อยู่ในทุก
คณะ จึงไม่ค่อยประสบปัญหาเนื่องจากชาวบ้านให้ความร่วมมือร่วมใจช่วยกันส ารวจให้การด าเนินการง่าย
ขึ้น ได้รับป้ายเกียรติบัตรมาแล้ว

ในส่วนของงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต. ด าเนินการเรื่องแผนโบราณ 
ด้านพืชท าเรื่องไพร

ด้านสัตว์ท าเรื่องแย้ ทั้งนี้ เคยส่งผู้แทนเป็นวิทยากรให้ทหาร
ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอในเรื่องการท าป่า การรักษา
พันธุกรรมพืชเป็นการใช้จริงท าจริง เป็นการรักษาทรัพยากรของ
ไทยให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์

สามารถสบืคน้ไดท้ี ่http://www.nhongrong.go.th/

จังหวัดขอนแกน่
อ าเภอช าสงู
อบต.หว้ยเตย

อบต.ห้วยเตยได้ด าเนินโครงการ อพ.สธ. ตั้งแต่ปี 2558 โดยแต่งตั้งคณะท างาน 6 คณะ เพื่อด าเนินงาน
กิจกรรม 9 ใบงาน โดยได้มีการ าป้ายรหัสที่และติดรหัสประจ าชนิดของทรัพยากร จัดท าผังแสดงขอบเขตพื้นที่
ปกปัก รวมถึงจัดท าป้ายแสดงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ทรัพยากรที่โดดเด่น คือ รังมดแดงและไก่ด า ซึ่งได้มีการต่อยอดการอนุรักษ์การดูแลรักษามดแดงด้วยการให้น้ า          
ให้อาหาร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในส่วนของภูมิปัญญานั้นได้มีการจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นกกซึ่งได้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนและ
ผู้สนใจชุมชน ทั้งนี้ อบต.ห้วยเตย ได้มีการจัดท าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยน าพืชพันธุ์ต่างๆ มาประกอบการเรียนการสอน

สามารถสบืคน้ไดท้ี ่http://www.huaitoei.com

9. พื้นทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีส่มคัรเขา้รว่มสนองพระราชด ารฯิ 
และด าเนนิโครงการอนรุกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ

(1)

(2)
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดขอนแกน่
อ าเภอน้ าพอง
อบต.บวัเงนิ

เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2558 โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ 3 กรอบ ได้แก่ กรอบ
การเรียนรู้ กรอบการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์และกรอบการสร้างจิตส านึกซึ่ง ได้จัดท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน และสถานศึกษา ในส่วนของการจัดหาและรวบรวมนั้น มีพันธุ์พืช จ านวน 5 ชิ้นได้แก่ 
ยางนา มะม่วงป่า สมอไทย หม่อน แคป่า  สัตว์ จ านวน 1 ชนิด คือ ไก่ด า ซึ่งได้รับมอบจากชาวบ้าน
ในพื้นท่ี ชีวภาพ คือ เทา และภูมิปัญญา จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ การสานไซดักปลา การนวดจับเส้น 
และการทอเสื่อกก 

ยางนา มะม่วงป่า สมอไทย หม่อน แคป่า

ไก่ด า การนวดจับเส้น การทอเสื่อกก การสานไซดัก
โดยในส่วนของการอนุรักษ์นั้น ได้มีการแจกจ่าย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้แก่ชาวบ้าน และถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ ทั้งนี้ 

เป้าหมาย คือการสร้างจิตส านึกที่ดีให้แก่ชุมชน
สามารถสบืคน้ไดท้ี ่http://www.bua-ngoen.go.th/

จังหวัดจนัทบรุี
อ าเภอนายายอาม
อบต.นายายอาม

ได้ด าเนินการตั้งแต่ปี 2556 โดยได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าจากวิทยากร คณะที่ปรึกษา ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. ในการด าเนินงานมาตลอด โดยด าเนินงานใน 3 ด้าน 7 กิจกรรม ดังนี้

การด าเนินกิจกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อน เช่น การส ารวจ การบันทึก 
และการจัดเก็บพันธุ์พืชและชีวภาพด้วยการดอง

การด าเนินกิจกรรมที่มีความเรียบง่าย เช่น การปล่อยกุ้ง การปลูกพืชในพื้นที่วัดและพื้นที่
สาธารณะ 

ในส่วนของการเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น มีตั้งแต่การท าไม้กวาด การท าน้ าพริก
แกง การท าขนมข้าวตู และการสร้างเครื่องกวาดขยะ

สามารถสบืคน้ไดท้ี ่http://www.nayaiamsao.go.th/

(3)
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดจนัทบรุี
อ าเภอสอยดาว
อบต.ทุง่ขนาน

ได้ด าเนินโครงการตั้งแต่ปี  2559 โดยเป็นแผนงานภายใต้แนวทางงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
3 ด้าน 6 งาน จุดเด่น คือ การจัดท าข้อมูลฐานทรัพยากรในโรงเรียนด้วยการท า DNA Fingerprint ทั้งนี้ ได้
มีการด าเนินการในสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ราชการ และพื้นที่วัดป่า เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบรวมถึงการส่งเสริมวิถีชีวิตของชุมชนในรูปแบบเกษตรกรรม

รูปแบบประเพณีเพื่อการอนุรักษ์ เช่น การท าสวน การท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ และประเพณีบั้งไฟ
สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://www.govesite.com/thungkanan/index.php?p=1

จังหวัดชลบรุี
อ าเภอเมอืงชลบรุี
ทต.บางทราย

ด าเนินการตั้งแต่ปี 2557 โดยจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ เช่น ชุมชน สถานศึกษา และโครงการ อพ.สธ.  ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ

วัดเขาบางทราย ตลาดประมง ท่าเรือพลี ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา

โดยมีความโดดเด่นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งโบราณคดี เช่น วัดเขาบางทราย หรือพื้นที่
น่าสนใจในเชิงการท่องเที่ยว เช่น ตลาดประมงท่าเรือพลี ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนะ
ธรรมและภูมิปัญญาอีกทางหนึ่ง 

สามารถสบืคน้ไดท้ี ่http://bangsaichonburi.go.th/public/
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดชมุพร
อ าเภอทา่แซะ
อบต.สลยุ

ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ตั้งแต่ปี 2557 โดยได้ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ซึ่งในงาน
อนุ รั กษ์ แล ะ ใช้ ป ร ะ โยชน์ท รัพยากรท้ องถิ่ นนั้ น  ได้ แ จกจ่ า ยพันธุ์ ไ ม้ ใ ห้ แก่ ปร ะชาชน  เ จ้ า หน้ าที่ 
และผู้สนใจน าไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนที่ป่า 

อบต. ได้ร่วมด าเนินการจัดอบรมและด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียน 7 แห่ง เพื่อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ชุมชนและปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน

สามารถสบืคน้ไดท้ี ่https://www.saluy.go.th/

จังหวัดชมุพร
อ าเภอทา่แซะ

อบต.สองพีน่อ้ง 

อบต.สองพี่น้องได้เริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2557 ซึ่ง อบต.สองพี่น้อง และ อบต.สลุย มีพื้นที่ร่วมกันใน
การศึกษาพื้นท่ี โดย อบต.สองพี่น้อง มีพื้นที่ป่าห้วยใหญ่ อบต.สลุย มีพื้นที่ป่าพ่อตาหินช้าง อบต.สองพี่น้อง มี
พื้นท่ีติดกับประเทศพม่า 1800 ไร่ 288 ตารางกิโลเมตร จัดกิจกรรม 3 ด้าน กับ 6 งาน 

หลังจากเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ.  มีการลักลอบการตัดไม้น้อยลง และชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาป่ามากขึ้น 
โดยมีโรงเรียนช่วยกันดูแลรับผิดชอบ มีการเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์กล้าไม้ และแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อ
ขยายพันธุ์ในชุมชนต่อไปอบต.สองพี่น้อง มีแผนผังเส้นทางเดินธรรมชาติ มี QR Code ต้นไม้ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ และทุ่งบัวตอง

สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://www.songpeenong.go.th/
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดเชยีงใหม่
อ าเภอแมแ่ตง
อบต.กืด้ชา้ง เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2555 โดยด าเนินการ 3 ด้าน 6 งาน ซึ่งมีประโยชน์และน าไปขยายผลได้เป็น

โครงการที่ท้องถิ่นให้ความส าคัญและสามารถต่อยอดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมชลประทาน การศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ขณะนี้ด าเนินการร่วมกับศูนย์ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมที่โดดเด่นของ อบต.กื้ดช้าง คือการอนุรักษ์พันธุ์ช้าง 
ทั้งในเรื่องของการจัดประเพณีที่มีช้างประกอบพิธี การให้อาหารช้าง ซึ่ง
ถือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่เป็น
จุดเด่นของชุมชน

สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://www.kuedchang.go.th/

จังหวัดนครนายก
อ าเภอองครกัษ์
อบต.ชมุพล

อบต.ชุมพล ได้ด าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2558 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนองต่อพระราชปณิธานและพระ
ราชภารกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี 2503 และทรงเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในการปกปักพันธุกรรมพืช การส ารวจ ปลูกรักษา การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
เพื่อป้องกันชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาวิจัยและพัฒนาแล้วจัดสิทธิบัตรเป็นพืชพันธุ์ใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้
ประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนั้นๆ

ต้นยางนา

อบต.ชุมพลได้ร่วมกับโรงเรียน และชาวบ้านในชุมชน ในการร่วมสนอง
พระราชด าริและเห็นความส าคัญในการสร้างจิตส านึก โดยเริ่มที่การสอน
ให้เด็กและนักเรียนรู้จักกับทรัพยากรท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึก
รัก และต้องการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรนั้นๆ ต่อไป

สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://chumphon-sao.go.th/
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดนครราชสมีา
อ าเภอปากชอ่ง
อบต.ขนงพระ

จังหวัดนครราชสมีา
อ าเภอเมอืงฯ
ทต.โคกกรวด

สภาพความเป็นมาเดิมของ อบต.ขนงพระ เคยมีการบุกรุกป่าและน าขยะมาทิ้ง อบต.ขนงพระ 
จึงน าพื้นที่นี้มาพัฒนาโดยการเข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2552 ด้วยพื้นที่ 500 ไร่ ซึ่งมีการ
ประชาคมกับชาวบ้านในชุมชนเพื่อช่วยกันดูแล และสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับสหกรณ์ 
จังหวัดนครราชสีมา มีมหาวิทยาลัยศิลปากรช่วยลงระบบฐานข้อมูล และร่วมกับชาวบ้าน    
และบริษัทต่าง ๆ ช่วยท า CSR โดยมีกิจกรรม ดังนี้

โดยมีการศึกษาทรัพยากรท้องถิ่น 4 ด้าน เช่น การศึกษา ผักโขม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาผักโขมและมาสก์หน้า น าจิ้งหรีดมาแปรรูป
เป็นน้ าพริก จิ้งหรีดทอด มีการศึกษาด้านชีวภาพของเห็ดนางฟ้า
ฮังการี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การท าระหัดวิดน้ า ซึ่งเป็นระบบการผลติน้ า
ขนาดเล็ก และมีการน าใบบัวบกเข้าร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และต่อยอดเพื่อพัฒนาน ามาใช้ประโยชน์ในชุมชน และ
การน าว่านขันหมากเป็นพืชทีน ามาแปรรูปซึ่งสามารถเพิ่มสมรรถนะ
ทางเพศได้

ผักโขม ใบบวับก

ว่านขนัหมาก

จิ้งหรดีทอด 

เห็ดนางฟา้ฮงัการ ี

ทต.โคกกรวด ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ตามนโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อปี 2553 โดยพื้นที่ในต าบลโคกกรวด แต่เดิมได้มีการพัฒนาเมือง
จากสังคมเกษตรสู่สังคมเมืองและอุตสาหกรรม ส่งผลให้ทรัพยากรท้องถิ่นต่าง ๆ ถูกท าลายและสูญ
หายรวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

ทต. โคกกรวด จึงได้ด าเนินการศึกษาทรัพยากรท้องถิ่นต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผล
การศึกษา การใช้ประโยชน์ และการสร้างจิตส านึกในชุมชนให้เกิดความรักและความ
หวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง และทต .โคกกรวดยังได้มีการติดป้าย
แสดงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์และหวงแหนไม่ให้สูญไป

สามารถสบืค้นไดท้ี ่http://www.khanongpra.go.th/

สามารถสบืค้นไดท้ี ่http://www.kokkruatcity.go.th/index.php
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดนครราชสมีา
อ าเภอเมอืงฯ

อบต.หนองระเวียง

จังหวัดนครราชสมีา
อ าเภอคง
อบต.คขูาด

อบต. หนองระเวียง เป็น อบต. ขนาดเล็ก ซึ่งได้ลงสมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2554     
และใช้เวลาเพียง 1 ปี ในการประสบความส าเร็จ  โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น        
มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการในตอนแรกเริ่ม จ านวน 5 คน ซึ่ง อบต. หนองระเวียง มีพื้นที่ 1,000 ไร่

เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลอีสาน มีชุมชนแบบชนบท และเกิดผลตอบรับที่มีความคุ้มค่ามาก ซึ่งถือ
เป็นต้นแบบความส าเร็จของการร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน

สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://www.nongraviang.go.th/

อบต.คูขาด ได้ด าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2557 และได้ด าเนินการทั้งหมด 6 กิจกรรม ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและสถานศึกษาในพื้นที่ในการจัดท างานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น โดยถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สืบสานอนุรักษ์และพัฒนา
ความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ด้วยความซื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนา สามัคคี และมีคุณธรรม 

ทั้งนี้ อบต.คูขาด มีจุดเด่นในเรื่องของพันธุ์ไก่พื้นเมือง 
“พันธุ์คอล่อน” ซึ่งได้ด าเนินการอนุรักษ์และมีการติดตาม

ในส่วนของทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญานั้น 
อบต.คูขาด ได้มีการอนุรักษ์การสานสุ่มไก่ การท าสุ่มซาวด์น่า 
และได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ในเรื่อง
ดังกล่าว

สามารถสบืคน้ไดท้ี ่http://www.khukhad.go.th/
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดนา่น
อ าเภอเชยีงกลาง

อบต.เปอื

สามารถสบืคน้ไดท้ี ่http://www.puelocal.com/master6.php

จังหวัดบงึกาฬ
อ าเภอเซกา
ทต.ศรพีนา

ทต.ศรีพนา สมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด 
3 ด้าน จ านวน 6 งาน และถือเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจากมีการวาง
แผนการด าเนินงานต่างๆ

รวมถึงมีการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเพื่อเป็นข้อสังเกตให้แก่ อปท . เช่น การพิจารณาเลือกพื้นที่ปกปักที่มี   
ความเหมาะสม การพิจารณาเลือกชุมชนที่จะด าเนินกิจกรรมในระยะแรกของโครงการ และการเลือกพื้นที่ปลูกรักษาที่
เหมาะสม เป็นต้น สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://www.sriphanacity.go.th/

อบต.เปือ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ตั้งแต่ปี 
2553 โดยสมัยก่อนนั้น พื้นที่มีปัญหาเนื่องจากวิกฤตใน
อ่างเก็บน้ าอ้อของต าบล      ซึ่งชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน ใช้
อุปโภคบริโภค พบว่ามีปลาในอ่างเก็บน้ าตายทางต าบล 
จึงเรียกประชุม และน าน้ าไปพิสูจน์ พบว่าน้ าเป็นพิษ ซึ่ง
เกิดจากชาวบ้านบริเวณรอบอ่างใช้สารเคมีในการท า
เกษตร จึงมีการรณรงค์และทอดผ้าป่าซื้อที่ดินบริเวณ
นั้นทั้งหมด เพื่อเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ.

ชุมชนทั้งต าบลมีความเข้มแข็งเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวป่าชุมชนดีเด่น ส าหรับ
การด า เ นิ น ง าน ในอนาคต  อบต .  มี ค วามต้ อ งก ารที่ จ ะ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน อื่นๆ เข้าร่วมต่อไป
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดปทมุธานี
อ าเภอคลองหลวง
อบต.คลองสี่

อบต .คลองสี่  ได้ เริ่มด า เนินโครงการตั้ งแต่ปี  2555
ซึ่ ง ใ ช้ หลั กการคนสาม วัย  สร้ า งกร ะบวนการท า ง าน 
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยให้ผู้สูงอายุบอกเล่าเรื่องราวใน
อดีตเกี่ยวกับพืชพรรณ พันธุ์สัต ว์ ชีวภาพ ภูมิปัญญา 
วิถีชีวิต ผ่านคนวัยท างาน เด็กและเยาวชน เพ่ือสร้างการเรียนรู้ 
สร้างจิตส านึก เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ และการ
อนุรักษ์ และเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นที่และน ากลับมา
ฟื้นฟู ส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

สามารถสบืคน้ไดท้ี ่http://www.klongsi.go.th/

จังหวัดปทมุธานี
อ าเภอเมอืงฯ
ทต.บา้นใหม่

ทต.บ้านใหม่ เป็นต้นแบบของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ด้วยอุปสรรคที่เป็น อปท. 
ในพื้นท่ีเขตเมือง ซึ่งมีพื้นที่ป่าน้อยมาก และด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณได้ยาก จึงได้เน้นการ
ด าเนินการอนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นหลัก

ฐานะทรพัยากรทอ้งถิน่  อนุรักษ์พืชพรรณไม้

อนุรักษ์พันธุ์พืชทางชีวภาพ

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์

อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถสบืคน้ไดท้ี ่http://baanmai.go.th/
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดปราจนีบรุี
อ าเภอประจนัตคาม

อบต.ดงบงั

อบต.ดงบัง ได้เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ตั้งแต่ปี 2557 โดยคณะกรรมการบริหารจัดการงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้มีการประชุมคัดเลือก ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง พื้นที่หมู่ที่ 5 เป็นเขตพื้นที่
ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 169 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา เป็นที่น าร่องและจะขยาย
ผลไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขต อบต .ดงบัง เนื่องจากป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง เป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีทั้งแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร และพืชในท้องถิ่นอีกหลายชนิด แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีคนบางกลุ่มใช้ประโยชน์จากป่าอย่างผิดวิธี โดยการลักขโมยพันธุ์ไม้ เช่น ผักหวาน 
และขโมยสมุนไพรเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ มีการปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในป่าท าให้พรรณไม้
ต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย อบต.ดงบัง จึงน้อมน าแนวพระราชด าริ มาบริหารจัดการพื้นท่ีดังกล่าว 

สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://www.dongbang.go.th/index.php

จังหวัดพงังา
อ าเภอเกาะยาว

อบต.เกาะยาวนอ้ย

อบต.เกาะยาวน้อย ได้เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. เมื่อปี 2553 ซึ่งด าเนินการทั้ง 3 ด้าน 6 งาน และได้
น าพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
“ท าอย่างไรให้ชุมชน ให้โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการท า 
DNA Fingerprint ในโรงเรียน”

อบต.เกาะยาวน้อยจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรเกาะ
ยาวน้อย” เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเกาะยาวน้อย และประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดย
เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียน สถานศึกษา กลุ่ม
แม่บ้าน ภาคเอกชน พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในการจัด
ท างานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้วยความรัก สามัคคีในองค์กร เพื่อน าไปสู่
ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://www.yaonoi.go.th/

(19)

(20)
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดพงังา
อ าเภอเกาะยาว
ทต.เกาะยาวใหญ่

ทต.เกาะยาวใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. เมื่อปี 2558 ตามนโยบายของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการสนับสนุนให้ อปท. ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ซึ่งด าเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมที่ 8 โดย ทต.เกาะยาวใหญ่    
ได้ด าเนินการทั้ง 3 ด้าน 4 ฐานทรัพยากร และได้มีการใช้เครื่องมือ GPS ในการจับ
ต าแหน่งหรือปกปักทรัพยากรท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่ให้ผิดพลาด ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการใช้
เทคโนโลยีในการด าเนินโครงการ

สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://020282.abt.in.th/

จังหวัดพงังา
อ าเภอเกาะยาว
ทต.พรใุน

ทต.พรุในมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบหุบเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้นานา
ชนิดแต่ปัจจุบันความเจริญเติบโตของธุรกิจในรูปแบบที่พักมีจ านวนมากขึ้น และมีค่านิยมสมัยใหม่เข้ามา
แทนที่ท าให้วิถีชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามเลือนหายไป จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วม
โครงการในปี 2553 และเริ่มจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นในปี 2556 ด้วยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาล
ชุมชน สถานศึกษา มัสยิด และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างดีเยี่ยม โดยทรัพยากรที่โดดเด่นของ 
ทต.พรุในจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนบนเกาะ เช่น ภูมิปัญญาการท าไซดักปลา เป็นต้น

สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://www.prunai.go.th/

(21)

(22)
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดสงขลา
อ าเภอสงิหนคร
อบต.ร าแดง

อบต.ร าแดง ได้เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ตั้งแต่ปี 2556 และได้ด าเนินการทั้ง 3 ด้าน 6 งาน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลร าแดง ทั้งนี้พื้นที่ต าบลร าแดง 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องขุดคลองเพื่อกักเก็บน้ าไว้ท าการเกษตร

รวมถึงปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน การปลูกหญ้าแฝกจึงเป็นงานปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป

สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://www.ramdang.go.th/

จังหวัดสงขลา
อ าเภอหาดใหญ่
อบต.ทา่ขา้ม

อบต.ท่าข้าม ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. เมื่อปี 2556 โดยด าเนินกิจกรรมทั้งหมด   
3 ด้าน 6 งาน และมุ่งเน้นที่การศึกษา 4 ทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากรพืชที่ได้คัดเลือกพืชศึกษา 
คือ กะพ้อสัตว์ศึกษา คือ ผึ้งโพรยไทย หรือผึ้งยวน ชีวภาพศึกษาคือ เห็ดแครง และการศึกษา
วัฒนธรรมภูมิปัญญา

การท าซั้งหรือฝายมีชีวิตมาท าการศึกษา โดยเลือกทรัพยากรศึกษาทั้ง 4 กรณีนั้น เพื่อมุ่งเน้น การเฟ้น
หาคุณค่า และศักยภาพของทรัพยากรแต่ละชนิด เพื่อการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาไว้ สร้างจิตส านึกให้คนใน
ชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://www.thakham.go.th/

(23)
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดสงขลา
อ าเภอสะเดา
ทต.สะเดา

ทม.สะเดา ได้ผ่านการประเมินผลการด าเนินงานจากคณะกรรมการโครงการ อพ .สธ. 
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2560 และได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น     
เมื่อวันที่28 พ.ย. 2560 โดยสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสนับสนุน  
ในเรื่องงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการฟื้นฟู การบ ารุงรักษา และ
การขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น

เทศบาลเล็งเห็นถึงพันธุ์พืชในท้องถิ่น เช่น ส้มโอ
ส้มจุก ไหลเผือก ที่ก าลังจะสูญหายจากท้องถิ่น โดย
น ามาขยายพันธุ์ และปลูกรักษาในพื้นที่แปลงปลูกของ 
ทม.สะเดา

สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://sadaocity.go.th/event.php

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี
อ าเภอพนม

ทต.คลองชะอุน่

ทต.คลองชะอุ่น ได้เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ซึ่งแรกเริ่มนั้น ทต.คลองชะอุ่น ไม่มีความมั่นใจในการเข้า
ร่วมโครงการ อพ.สธ. แต่ได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษาโครงการฯ ให้ด าเนินการต่อในโครงการ
พระราชด าริต่อไป จึงมีการส ารวจพื้นที่อนุรักษ์และเส้นทางข้อมูลพันธุ์ไม้ด้วยการใช้ข้อมูล GPS มีการปัก
ป้ายกันเขตไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์พืช มีการส ารวจข้อมูลท้องถิ่น มีการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท้องถิ่น

มีการจัดค่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตส านึกในชุมชน มีการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นซึ่ง
ปัจจุบันได้อยู่ในข้ันตอนการเตรียมความพร้อมในการจัดท า 

สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://www.klongchaun.go.th/

(25)
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดหนองคาย
อ าเภอศรเีชยีงใหม่
ทต.พระพุทธบาท

อบต.พระพุทธบาท ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. เมื่อปี 2558 ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรม
ทั้ง 3 ด้าน 6 งาน และมีจุดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื่องจากต าบล
พระพุทธบาทนั้น แต่เดิมเป็นชาวอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยและชาวลาว 
ต าบลพระพุทธบาทจึงมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าสนใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น 
การท าไม้กวาดดอกหญ้า การทอผ้า การสานไม้ไผ่ การสานเชือกไนล่อนการท าอุปกรณ์จับ
ปลา ชื่อท้องถิ่น “จั่น” เป็นต้น

สามารถสบืคน้ไดท้ี่ http://020743.abt.in.th/

จังหวัดอบุลราชธานี
อ าเภอวารนิช าราบ
อบต.โนนโหนน

ในปี งบประมาณ พ .ศ .  2558 อบต . โนนโหน ได้ด า เนินการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่ น 
ต.โนนโหน เพื่อให้ได้รู้จักทรัพยากรท้องถิ่นของตน และทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นที่ป่าโนนเอียด ส่งเสริมให้มีการ
ฟื้นฟูบ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มข้ึน

โดยมีการจัดกิจกรรมในการปลูกรักษา ดังนี้
1. จัดท าศูนย์เพาะช ากล้าไม้
2. จัดกิจกรรมป่ันปลูกป่า
3. จัดกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์และยังเป็นการสืบทอด

ความรู้จากคนรุ่นหลังสู่คนรุ่นใหม่

สามารถสบืคน้ไดท้ี ่http://www.nonnhon.go.th/

(27)
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

จังหวัดอบุลราชธานี
อ าเภอเขื่องใน
อบต.ยางขี้นก

อบต.ยางขี้นก ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ. 2558 ล าดับ
สมาชิ ก ฐ านทรั พยากรท้ อ งถิ่ น  8 - 6 3 4 0 4 1 0 เ พื่ อ สนองพร ะ ร า ชด า ริ  แ ล ะ
เป็นการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ
ที่น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ณ ตอนนี้ช่วยกันอนุรักษ์  รักษา ฟื้นฟู  พัฒนา และน าไปสู่การใช้ประโยชน์  ซึ่ งตรงกับเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. และภายใต้การน้อมน า พระราชกระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ
รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติอย่ างแท้จริ ง  ซึ่ งมีผลส า เร็ จ ใน ด้านการขุด เจาะบ่อธนาคารน้ า ใต้ดิน 
และ  การจัดการน้ าเสียของห้องสุขา ด้วยธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด “สุขาพันป”ี

สามารถสบืคน้ไดท้ี ่http://www.yangkhinok.com/

(29)
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ.

ภาคผนวก



คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ. ภาคผนวก

ตัวอย่างค าสั่งคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชื
อันเนือ่งมาจากพระราชด ารฯิ จังหวัดรอ้ยเอด็
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ตัวอย่างค าสั่งคณะท างานขบัเคลื่อนและสนบัสนนุการด าเนนิ
โครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด ารฯิ 

จังหวัดสระแก้ว
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ร่างค าสัง่คณะท างานขบัเคลือ่นและสนบัสนนุการด าเนนิงาน
โครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด ารฯิ อ าเภอ........

ค าสั่งอ าเภอ.................................
ที่ ........./.......

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอ.....

------------------------------

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                
สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช      
บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกล โดยทรงให้ความส าคัญและเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ทรัพยากร และการสร้างจิตส านึกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทย
และประเทศไทยเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานแนวพระราชด าริ พระราชกระแส และพระราชวินิจฉัย เพื่อเป็นกรอบใน
การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

เพื่อให้สนับสนุนการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ อ าเภอ..........จึงแต่งตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอ........โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้

(1) นายอ าเภอ ประธาน
(2) หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ คณะท างาน
(3) เกษตรอ าเภอ คณะท างาน 
(4) ที่ดินอ าเภอ คณะท างาน
(5) ปศุสัตว์อ าเภอ คณะท างาน
(6) ฯลฯ คณะท างาน
(7) ท้องถิ่นอ าเภอ คณะท างานและเลขานุการ
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อ านาจหน้าที่
(1) วางแนวทาง/ก าหนดแผนการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม ตามแผนแม่บท อพ.สธ. และก าหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่องและขยายผลการด าเนินงานในอ าเภอ

(2 )  วางแนวทางการจั ดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่ น  น า ไปสู่ การจั ดตั้ งศู นย์ อนุ รั กษ์
และพัฒนาทรัพยากรต าบล และการขับเคลื่อนการด าเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3 )  ก ากั บ  ติดตาม  และ เ ร่ ง รั ดการด า เนิ นงาน ให้ เ ป็ น ไปตามแผนปฏิบัติ ง านรายปี
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.

(4) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี  ................................................

(........................................)
นายอ าเภอ....................
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ตัวอยา่งรายงานการประชมุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
รายงานการประชมุ.................................................................

ครั้งที.่...................................
วันที่.............................เดอืน........................ พ.ศ...........
ณ.....................................................................

ผู้มาประชุม
1. ชื่อ-สกุล......................................ต าแหน่ง.......................................
2. ชื่อ-สกุล......................................ต าแหน่ง.......................................
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)
1. ชื่อ-สกุล......................................ต าแหน่ง........................................
2. ชื่อ-สกุล......................................ต าแหน่ง........................................
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
1. ชื่อ-สกุล......................................ต าแหน่ง........................................
2. ชื่อ-สกุล......................................ต าแหน่ง........................................
เริ่มประชุมเวลา........................น.
ระเบยีบวาระที ่1 : ประธานแจง้เพื่อทราบ
1.1 ที่มาและความส าคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความส าคัญและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดังในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ. 2504 ทรงให้น าพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูก
ไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชด าริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนา
แหล่งน้ า การอนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราช
ปณิธานต่อโดยมีพระราชด าริ ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ    
สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้น ในปี พ .ศ. 2536 - 2549 โดยรับทุนสนับสนุน
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จากส านั กงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ  (กปร . )พิ เศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ส านักพระราชวังด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้ 
อพ.สธ. ด าเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา การด าเนินงาน อพ.สธ. 
ด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา และในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก
นี้ มีแนวทางด าเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12.(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญได้แก่ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   
ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้องด าเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากร และการน ามาใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูป
ระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20ปีทั้ง 7ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1)ด้านความมั่นคง    
(2) ด้านการเกษตร (3)ด้านอุตสาหกรรม (4)ด้านสังคม (5)ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (6)ด้านพลังงาน (7) ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด เพื่อการบริหารจัดการ
ความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย

แผนแม่บท อพ.สธ.  ระยะ 5 ปีที่ หก (ตุลาคม พ .ศ .  2559- กันยายน พ.ศ .  2564) เป็ นแผนแม่บท
ที่จัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนงาน              
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีแนวทางด าเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บท 
โดยเน้นการท างานเข้าไปสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาด าเนินงานในระดับท้องถิ่นในการ
จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ 
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
บนพ้ืนฐานของการมีจิตส านึก  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป
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ในปัจจุบันทั่วโลกที่เห็นตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น เนื่องจากข่าวสารที่สามารถสื่อสารได้อย่างฉับไว 
สามารถให้ความกระจ่างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศ แต่ถึงแม้ประเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่าว แต่นั่นเป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตระหนักมากที่สุดคือสาเหตุของการเกิดสิ่งเหล่านั้น อันได้แก่การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังถูกคุกคาม ในหลาย ๆ ลักษณะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมโลกควรตระหนักและเห็นความส าคัญ ในเรื่องคุ้มครองและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตระหนักถึงความสมบูรณ์ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาและระดับความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรต่าง ๆ 
ก าลังจะสูญสิ้นไป ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ข้อมูลของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่าพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลท าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่ยังไม่ส ารวจพบสูญพันธุ์ไป      
จากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ทรัพยากรชีวภาพที่ประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ จะ โดนท าลายแต่ทรัพยากร
กายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องก็จะสูญหายไปด้วย

ปี พ.ศ. 2553 จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมาณ 2553 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ต้องจัดท ารายงาน     
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นพบว่าในส่วน
ของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพื้นที่ป่าทั้งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 33.56% ของ
พื้นที่ประเทศ และเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 20.22% ของพื้นที่ประเทศ และพบว่ายังคงถูก  
บุกรุก ลักลอบตัดไม้ และถูกท าลายโดยไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีแผนเพิ่มพื้นท่ีป่าของประเทศไทย เป็น 40% ของพื้นที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2563 หรือในอีก 9 ปี 
โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 25% ทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ อุทยานแห่งชาติฯ หรือพื้นที่ป่าสงวน เป็นต้น

สถานการณด์า้นทรพัยากรของประเทศไทย
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ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้ เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจต่อไป โดยมีหลักการลดการคุกคามการสูญเสีย             
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ตลอดจนท าให้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเกิดมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีอย่างหลากหลายมาท าวิจัยและน าไปใช้ได้จริงในระบบ
สาธารณสุขและผลักดันสมุนไพร และต ารับยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติโดยกระทรวง
สาธารณสุขมากกว่า 70 รายการ ซึ่งในจ านวนยาเหล่านั้นจ าเป็นต้องใช้สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุมากกว่า 200 ชนิด 
ผนวกกับธาตุวัตถุ สัตว์วัตถุและภูมิปัญญาในด้านการแพทย์แผนไทย ในการผลิตยาแผนไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับในการใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป ในประเทศและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรายังมีทรัพยากรนั้น ๆ อยู่
ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ นั่นคือต้องท าให้เกิดการ
สื่อสาร การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ น าไปสู่ความมีจิตส านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ทุกคนเกิดความตระหนักและ
หวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่

ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเล ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2555 -
2559) ได้ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชาติในการแสวงประโยชน์จากทะเล  ในห้วงเวลาดังกล่าว 
และมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนินกิจกรรมทาง
ทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล          
เพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็น
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เป็นส่วนใหญ่ เช่น กองทัพเรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมประมง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งตระหนักในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
รักษาทรัพยากรและน าไปสู่การใช้ประโยชน์ เช่น ปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหาอุตสาหกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล ปัญหาทรัพยากรและการท าประมง การบริหารและการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเล การแย่งชิงทรัพยากรในทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติและระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ  
ที่จะน าไปสู่การท าลายทรัพยากรทางทะเลที่เป็นแหล่งรวมทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย และเกี่ยวพันกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
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จากค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่  62/2559 มี ผลบั งคั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั นที่ 
6 ตุลาคม 2559 เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยก าหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนก ากับและติดตามการบริหารจัดการการจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการ
ด าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศ และปฏิรูป
การบริหารราชการและก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  20 ปี ทั้ ง  7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่              
ความมั่นคง การเกษตร อุตสาหกรรม สังคม การแพทย์และสาธารณสุข พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ ที่ต้องใช้ทุนทางทรัพยากรเป็นพ้ืนฐานทั้งสิ้น 

อพ.สธ. จึงติดตามและประสานงานในมิติการดูแลรักษาทรัพยากรของประเทศในแง่ของการสร้าง
ความตระหนักน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรของประเทศ ที่น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษาฟื้นฟูพัฒนา และ
น าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย ซึ่งตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอพ.สธ. และภายใต้
การน้อมน าพระราชกระแส “ การรักทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน ” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง

1.2 พระราชด าริบางประการ
“วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ อาคารที่ประทับในส านักงานชลประทานเขต1 ถนนทุ่งโฮเตล       

จังหวัดเชียงใหม่ การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็ก
เห็นความงดงามความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน
การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 

“วันที่  29 กรกฎาคม 2540 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงให้หาวิธีการที่จะ
ท าให้เด็กสนใจพืชพรรณต่าง ๆ เกิดความสงสัย ตั้งค าถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ จะน าไปสู่
การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่าย ๆ ส าหรับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ดีนัก หากอาจารย์
โรงเรียนต่าง ๆ ท าได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด” 
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“ วั นที่  14 สิ งหาคม  254 0 ณ ศาลาดุ สิ ดาลั ย  สวนจิ ต รลดา  การรั ก ใ นทรัพยากร 
คือ การรักชาติรักแผ่นดินรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา การที่จะให้เขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น    
ท าได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้
รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่าท างาน ก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะท าให้เกิดประโยชน์ได้” 

“ เคยแนะน า โรง เรียนต่าง  ๆ  นอกจากพืชพรรณแล้วสิ่ งที่มี ในธรรมชาติสิ่ งที่หา ได้ง่ าย
อาจเป็นอุปกรณ์สอนได้หลายอย่างแม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอื่นมาเป็นแบบหรือเรื่อง
ภาษาไทย การเรียงความก็อาจท าให้เรื่องของการเขียนรายงาน ท าให้หัดเขียนหนังสือหรืออาจ แต่งค าประพันธ์       
ในเรื่องพืชเหล่านี้ เป็นตัวอย่างงานศึกษางานวิทยาศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ ดังที่ได้กล่าวมา นอกจากนั้นในวิชาพฤกษศาสตร์
โดยเฉพาะ ซึ่งอาจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคยกล่าว คือเรื่องวิชาการท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
การอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ใช้่เฉพาะให้นักเรียนปลูกป่า หรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะให้
ออกไปดูข้าง ๆ โรงเรียนว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้ช่ืออะไร เป็นอะไร” 

“ทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 ได้ไปกับ สมศ. มาเห็นว่าโรงเรียนยัง
สัมพันธ์กับชุมชนน้อย ท าอย่างไร ให้ชุมชนมาให้โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้
มีการท า DNA Fingerprint ในโรงเรียน” 

1.3 แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
( 1 )  เ ป้ า ห ม า ย เ พื่ อ พัฒน า บุ ค ล า ก ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ พัฒน า ท รั พ ย า ก รพั น ธุ ก ร ร มพื ช

และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
(2) วัตถุประสงค์

(2.1) เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
(2.2) ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
(2.3) ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

(3) แผนแม่บทของ อพ.สธ. ด าเนินงานใน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่
(3.1) ทรัพยากรภายภาพ
(3.2) ทรัพยากรชีวภาพ
(3.3) ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
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(4) กรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน 8 กิจกรรม
(4.1) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

(4.2) กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

(4.3) กรอบการสร้างจิตส านึก ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

(5) วิถี อพ.สธ. ซื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม
(5.1) ซื่อตรง : ต่อตนเอง หน้าที่รับผิดชอบ อาชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพื่อนร่วมงาน
(5.2) มุ่งมั่น : มีศรัทธา มีจิตปณิธานมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ เพื่อผลประโยชน์แท้
(5.3) พัฒนา : วิทยาการปัญญา พัฒนาคุณภาพงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองให้

พร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการได้รับมอบหมาย เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า รู้จริง รู้ท า รู้จ า พัฒนาด้วยความยั่งยืน 
พัฒนาสุขภาพกาย ให้สุขภาพแข็งแรง พัฒนาสุขภาพจิต ให้เข็มแข็ง พอเพียง

(5.4)  สามัคคี  :  ร่ วมมือร่ วม ใจ  ร่ วมคิด  ร่ วมปฏิบั ติ  มีความพร้อม เพรี ยง เป็ นหนึ่ ง  
(one for all all for one) one = พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว one = อพ.สธ.

(5.5) มีคุณธรรม : ความรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
เมตตา กรุณา มุทิตา รักษาศีล ซื่อตรงแรกเหมือนเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็นหัวเรือคุณธรรมหลังเป็นเหมือนหางเสือที่
คอยก ากับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรับผิดชอบ ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในหัวข้อในหลวงกับความรับผิดชอบ หมายถึงการรู้หน้าที่มีวินัย ตรงต่อ
เวลา ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ ความซื่อตรง ถ้ามีความรับผิดชอบแล้วงานย่อมส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากนั้นคุณธรรมอื่น ๆ  จะตามมา ท้ายสุดการรักษาศีล ผู้นับถือตามศาสนาใด ก็รักษาปฏิบัติตามหลักศรัทธา รักษาข้อปฏิบัติ
แต่ละศาสนาที่ตนเองนับถือ ส านักงานหรือองค์กรนั้น ๆ ก็จะประสบแต่ความสุข ความสงบ และความเจริญก้าวหน้า
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( 6 )  การด า เ นิ น ง านฐานทรั พยากรท้ อ งถิ่ น  ง านฐานทรั พยากรท้ อ งถิ่ น  อยู่ ใ นกรอบ
การด าเนินงานที่ 3 กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ประกอบด้วย 3
ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วม
ในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น วางแผนการ
บริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น การด าเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางานรายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ด้านที่ 2 การด าเนินงาน
งานที่ 1 การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

1.1 การก าหนดขอบเขตพื้นที่และการส ารวจทรัพยากร
1.2 การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
1.3 การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
1.4 การท าตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
1.5 การท าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
1.6 การดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

งานที่ 2 การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
2.1 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น
2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน
2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน
2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่น ๆ ทะเบียนชีวภาพอื่น ๆ ในชุมชน
2.8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน
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2.9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
และทะเบียนโบราณคดีในชุมชน

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
งานท่ี 3 การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
3.2 การปลูกและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น เช่น 

แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง
งานที่ 4 การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น

4.1 การฟื้นฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ต าบล
4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น การสร้างแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
งานที่ 5 การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา)

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร)์
งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น

6.1 สนับสนุนการสร้ างจิตส านึก ในการอนุรั กษ์ทรัพยากร (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน)

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ
ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน

3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่
3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น
3.3 บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม
3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรดีเป็นที่ยอมรับ
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ระดับการประเมินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. ป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2. เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่  1. : เกียรติบัตรแห่งความมุ่ งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ ง

สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3. เ กี ยรติ บั ตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น  ขั้ นที่  2 : เ กี ยรติบั ตร แห่ งการ เข้ าสู่ สถานภาพ 

สถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
4. เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 3 : เกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ 

บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก

2.1.1 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน....ครั้ง จ านวน ..... คณะ 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาในการเข้าร่วมสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ของคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนครั้ง จ านวนคณะ)

2.1.2 จัดเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก ตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณ์ ในการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

เอกสาร 1 หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
เอกสาร 2 แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประเมินความพร้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมสนองพระราชด าริ
เอกสาร 3 แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์ และมาตราส่วน
เอกสาร 4 รายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.3 มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมด าเนินการ)

- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ในแต่ละคณะ รับทราบและพิจารณากระบวนการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น

- ประธานในที่ประชุม สอบถามผู้เข้าประชุมเห็นชอบ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสรุปจ านวนผู้ลงมติ จ านวน.....เสียง  (มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์) 
ได้แจ้งการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ให้ที่ประชุมได้ทราบกันทั่วทุกท่านแล้วมีมติ ดังนี้   

ค.-10



คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ. ภาคผนวก

1. ( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ
2. ( ) พร้อม ( ) ยังไม่พร้อม

2.1 ( ) ผู้บริหารพร้อมที่จะสนับสนุนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2.2 ( )ผู้บริหารพร้อมที่จะประสานกับหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2.3 ( ) ผู้บริหารพร้อมที่จะเข้าประชุมในโอกาสต่าง ๆ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ตัวอย่าง แบบบันทึกรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องอื่น ๆ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

เลิกประชุม เวลา..................น.

(ลายมือชื่อ)
(.......................................)

(ผู้จดรายงานการประชุม)

(ลายมือชื่อ)
(........................................)
(ผู้ตรวจรายงานการประชุม)

ท่ี ชือ่-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชือ่

ค.-11
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ขั้นตอนการจดัสง่เอกสารการสมคัรเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ
โครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ
งานฐานทรัพยากรทอ้งถิน่ และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

(ส าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)

เอกสารประกอบการสมคัรเขา้รว่ม
สนองพระราชด ารโิครงการ อพ.สธ. 

ขั้นตอนการสมคัรเขา้รว่ม
โครงการ อพ.สธ. ติดตอ่ประสานงาน

งานฐานทรัพยากรทอ้งถิน่

1. หนังสือเรียน ผอ.โครงการ อพ.สธ. 
(หนังสือน าส่ง)
2. รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน 
ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในต าบล)
3. ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. แผนที่โดยสังเขปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ระบุขอบเขตชัดเจน)

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

1. ใบสมัคร
2. จดหมายขอสมัครเป็นสมาชิก
"สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
3. แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพร้อมฯ
4. ส ารวจรายช่ือพรรณไม้เบื้องต้นใน
สถานศึกษา
5. แผนที่ประกอบการเดินทาง
6. ส าเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครอง
ที่ดิน
7. ส าเนารายชื่อคร-ูอาจารย์  ที่เข้าร่วมประชุม
พิจารณาในการสนองพระราชด าริ

ติดต่อประสานงาน :
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต
โทรศัพท์ : 02–2419000 ต่อ 4104, 4132
โทรสาร : 02-2416930-1  
E–mail : pcd2555@hotmail.com

ติดต่อประสานงาน :
โทรศัพท์  : 02–2808710, 02–2817999, 
02-2818422 ต่อ 2219, 2220-22 
โทรสาร : ต่อ 2221 
มือถือ : 081-6277601, 081-9078050
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครสมาชิกได้ที่
Website : http://www.rspg.or.th/ 
domestic/files/ pdf/8_014.pdf 

อพ.สธ. (งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 

และงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน) 

กรมสง่เสรมิเสรมิการปกครองทอ้งถิน่

ส านักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอ

ส านักงานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

อปท. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
ให้ครบถ้วนแล้วให้น าส่ง สถอ. 

ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
ก่อนส่งให้ สถจ. 

- สถจ. รวบรวมเอกสารการสมัครน าเรียน
ผวจ .  ในฐานะประธานฯ (ผ่านหัวหน้ า
ส านักงานจังหวัดในฐานะเลขานุการฯ) 
- ผวจ . พิจารณาลงนามประสานส่งชุด
เอกสารการสมัครของ อปท. (ทั้งหมดในแต่
ละวงรอบ) มายัง ผอ.โครงการ อพ.สธ.

โครงการ อพ.สธ. พิจารณาผลการสมัคร
และแจ้งเลขสมาชิกของ อปท . กลับไปยัง 
ผวจ. 

ผอ.โครงการ อพ.สธ.

ส านักงานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สถจ. สรุปรายงานผลให้ สถ. ทราบ
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สมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ส าหรับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)
1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 ก าหนดระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง การสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1.2  รายงานการประชุม 

1.2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้
- ฝ่ายบริหาร  คือ นายกฯ รองนายกฯ ปลัด สมาชิก หัวหน้าฝ่าย ผู้อ านวยการเขต                   

ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต  และคณะเจ้าหน้าที่
- ฝ่ายนิติบัญญัติ  คือ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  เลขาประธานสภา และสมาชิกสภา
- ผู้น าท้องถิ่น คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา               

ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ และตัวแทนชุมชน
1.2.2 บันทึกรายงานการประชุม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2.3 มติที่ประชุม  เห็นชอบและพร้อมด าเนินการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น

(มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)
1.2.4 หลักฐานรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

2. จัดเอกสารประกอบการสมัคร 
เอกสารหมายเลข 1  หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก  “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”
เอกสารหมายเลข 2  แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประเมินความพร้อมขององค์กร
เอกสารหมายเลข 3  แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์ และมาตราส่วน
เอกสารหมายเลข 4 รายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. จัดส่งใบสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ผ่านอ าเภอ ไปยังจังหวัด (ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
พระราชวังดุสิต  สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์   0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22
มือถือ 081-6277601, 081-9078050

โทรสาร 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422  ต่อ 2221
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก ได้ที่  
Website http://www.rspg.or.th/domestic/files/pdf/8_014.pdf

http://www.rspg.or.th/domestic/files/pdf/8_014.pdf


คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ. ภาคผนวก ง.-3

สมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

1.1 ก าหนดระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง  การสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.2 รายงานการประชุม

1.2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้
- คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูทั้งหมดในสถานศึกษา

1.2.2 บันทึกการประชุม
1.2.3 มติที่ประชุม  เห็นชอบและพร้อมด าเนินการการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

(เห็นชอบเป็นเอกฉันท)์
1.2.4 หลักฐานรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม  และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

2. จัดเอกสารประกอบการสมัคร 
เอกสารหมายเลข 1 หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
เอกสารหมายเลข 2 แบบสอบถามข้อมูลสถานศึกษา เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่จะร่วม

สนองพระราชด าริ
เอกสารหมายเลข 3 บันทึกข้อมูลการส ารวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษา
เอกสารหมายเลข 4 ส าเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน        

ตั้งสถานศึกษา
เอกสารหมายเลข 5 รายงานการประชุมของสถานศึกษา

3. จัดส่งใบสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  ผ่านอ าเภอไปยังจังหวัด (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด) 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พระราชวังดุสิต  สวนจิตรลดา 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์  0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22
มือถือ 081-6277601, 081-9078050

โทรสาร    0-2281-7999 ต่อ 2221
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก ได้ที่  

Website http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_2.htm
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ร่างค าสัง่คณะกรรมการด าเนนิโครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด ารฯิ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่....(อพ.สธ.-อปท.)

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล..............
ที่ ............/.............

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....(อพ.สธ.-อปท.)

-----------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล............ ได้ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจกรรมงานทรัพยากรท้องถิ่น 3 ฐาน
ทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

เพื่อให้การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ......เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....(อพ.สธ.-อปท.) โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการด้านการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย
(1) .........................               ที่ปรึกษา
(2) ......................... นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประธาน
(3) .......................... รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองประธาน
(4) .......................... เลขานุการนายกฯ กรรมการ
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(5) .................. ประธานสภาฯ กรรมการ
(6) .................. สมาชิกสภาฯ กรรมการ
(7) .................. ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการ
(8) .................. ก านัน กรรมการ
(9) .................. ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
(10) .................  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ/เลขานุการ
(11) ................  เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

อ านาจหน้าที่
(1) จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ อพ.สธ.-อปท. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
(2)  ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. 
(3) ด าเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับแนว

ทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. 
(4) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและศึกษาด้านพันธุกรรมพืช
(5) แต่งตั้งคณะท างานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงาน 

อพ.สธ. 
2. คณะกรรมการด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย

2.1 คณะท างานฝ่ายปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) ..............ก านัน หัวหน้าคณะท างาน
(2) ..............ผู้ใหญ่บ้าน คณะท างาน
(3) ..............สมาชิกสภาฯ คณะท างาน
(4) ..............ผู้แทนสถานศึกษา คณะท างาน
(5) ..............อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก คณะท างาน
(6) ..............ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา คณะท างาน
(7) ..............ปราชญ์ชาวบ้าน คณะท างาน
(8) ..............เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะท างาน
(9) ..............ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน/เลขานุการ
(10) .............เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
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อ านาจหน้าที่
(1) จัดท าขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร
(2) ส ารวจ ท ารหัสประจ าต้น ท ารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานข้อมูลในพื้นที่ของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชน เช่น พื้นที่ป่าที่ชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา พื้นที่บริเวณส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่บริเวณสถานศึกษา เป็นต้น

(3) ส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพต่าง ๆ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในพื้นที่
ของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชน

(4 )  ส า รวจ เก็ บข้ อมู ล ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น  วัฒนธรรมต่ า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการ ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ

(5) สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักทรัพยากรในระดับหมู่บ้าน
2.2 คณะท างานฝ่ายส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ประกอบด้วย 

(1) ..............ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคณะท างาน
(2) ..............สมาชิกสภาฯ คณะท างาน
(3) ..............ผู้แทนสถานศึกษา คณะท างาน
(4) ..............อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก คณะท างาน
(5) ..............ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา คณะท างาน
(6) ..............ปราชญ์ชาวบ้าน คณะท างาน
(7) ..............เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะท างาน
(8) ..............ผู้อ านวยการกองการศึกษา คณะท างาน/เลขานุการ
(9) ..............เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

อ านาจหนา้ที่
(1) จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพพืช สัตว์ ข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น ข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูล

ประวัติหมู่บ้าน วิถีชุมชน จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(2)  เก็บข้อมูลการใช้ประ โยชน์จากพืช  และสัต ว์ ในท้องถิ่น  การท าทะ เบียนพรรณไม้

และพันธุ์สัตว์ ในชุมชน และการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่น ๆ ทะเบียนชีวภาพอื่น ๆ ในชุมชน จัดท ารายงาน
ผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
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(3) เก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ จัดท ารายงานผล
การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น

(4) การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดองเพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บ
ในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

(5) การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ตัวอย่างในพืช มีการเก็บในรูปแบบเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต 
ชิ้นส่วนพืชที่มีชีวิต รวบรวมภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับพืช ส าหรับทรัพยากรอื่น ๆ สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาได้ เช่น 
ตัวอย่างของสัตว์ จุลินทรีย์ หิน ดิน น้ า ฯลฯ

2.3 คณะท างานฝ่ายปลูกรักษาทรัพยากร ประกอบด้วย 
(1) ............   ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคณะท างาน
(2) ............   สมาชิกสภาฯ คณะท างาน
(3) ............   ผู้แทนสถานศึกษา คณะท างาน
(4) ............   อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก               คณะท างาน
(5) ............   ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา คณะท างาน
(6) ............  ปราชญ์ชาวบ้าน คณะท างาน
(7) ............  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะท างาน
(8) ............  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม       คณะท างาน/เลขานุการ
(9) ............  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ

อ านาจหน้าที่
(1)  การเก็บรักษาทั้ง ในรูปเมล็ด เพาะ เลี้ ยงเนื้อ เยื่อ  ต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก 

และการเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA)
(2) การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ
(3) การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ การปลูกพืชในสถานศึกษา การปลูกพืชในสวนสาธารณะ   

ต่าง ๆ โดยมีระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ในอนาคต
(4) งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต  งานจัดท าแผนที่ต้น

พันธุกรรมพืช และท าพิกัดต้นพันธุกรรม
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2.4 คณะท างานฝ่ายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ประกอบด้วย 
(1) ......ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคณะท างาน
(2) ......สมาชิกสภาฯ คณะท างาน
(3) ......ผู้แทนสถานศึกษา คณะท างาน
(4) ......อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก คณะท างาน
(5) ......ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา คณะท างาน
(6) ......ปราชญ์ชาวบ้าน คณะท างาน
(7) ......เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะท างาน
(8) ......ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน/เลขานุการ
(9) ......เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

อ านาจหน้าที่
(1) อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรต่าง ๆ เช่น พรรณพืช พันธุ์สัตว์ ในท้องถิ่นที่มีโอกาสจะสูญพันธุ์ 

ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูบ ารุงรักษา ขยายพันธุ์พืชเพิ่มเติม และแจกจ่ายให้ชุมชน สร้างจุดขายท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
(2) มีการศึกษาขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส าหรับพันธุ์พืชใหม่ ๆ  มีการปลูก เลี้ยง 

และการขยายพันธุ์
2.5 คณะท างานฝ่ายศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ประกอบด้วย 

(1) ...........ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคณะท างาน
(2) ...........สมาชิกสภาฯ คณะท างาน
(3) ...........ผู้แทนสถานศึกษา คณะท างาน
(4) ...........อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก คณะท างาน
(5) ...........ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา คณะท างาน
(6) ...........ปราชญ์ชาวบ้าน คณะท างาน
(7) ...........เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะท างาน
(8) ...........หัวหน้าส านักปลัดฯ คณะท างาน/เลขานุการ
(9) ...........เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
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อ านาจหน้าที่
บันทึกรวบรวมข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นที่เก็บ

รวบรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญาจากคณะท างานต่าง ๆ
ได้แก่ คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น คณะท างาน
กิจกรรมร่วมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น และคณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

2.6 คณะท างานฝ่ายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ประกอบด้วย 
(1) .........ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าคณะท างาน
(2) .........ผู้อ านวยการส านัก/กอง คณะท างาน
(3) .........เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    คณะท างาน
(4) .........ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน/เลขานุการ
(5) .........เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

อ านาจหน้าที่
(1) ด าเนินกิจกรรม/โครงการ/งานสนับสนุนของคณะท างานชุดที่ 1 - 6 
(2) สนับสนุนการด าเนินโครงการ อพ.สธ.-อปท. ในเรื่องการวางแผนงบประมาณรายจ่าย วัสดุ

อุปกรณ์การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
3. คณะกรรมการด้านติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย

(1) ..............รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ประธาน
(2) ..............สมาชิกสภาฯ กรรมการ
(3) ..............ผู้แทนสถานศึกษา กรรมการ
(4) ..............ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
(5) ..............เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ
(6) ..............หัวหน้าส านักปลัดฯ กรรมการ/เลขานุการ
(7) ..............เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
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คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ. – สถ. ภาคผนวก

อ านาจหน้าที่
(1) ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น
(2) รวบรวมผลการด าเนินงานตลอดจนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น
(3) ปรับปรุง วางแผน ติดตามผล การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างสภาพแวดล้อมทั่วไป ให้เป็น

ระเบียบและบรรยากาศที่ดีของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น บุคลากรในการปฏิบัติงานมีคุณธรรมจริยธรรม
(4) ก ากับดูแลการจัดท าหลักสูตรบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อท าการ

ส ารวจทรัพยากร โดยให้นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ในการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชาวบ้าน
และได้มีโอกาสเรียนรู้ สัมผัสจริง เพื่อเกิดวิทยาการและปัญญา เป็นนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ต่อไป
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