โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การสมัครสมาชิก“ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”สาหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
1.1 กำหนดระเบียบวำระกำรประชุม เรื่อง การสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น"
1.2 รำยงำนกำรประชุม
1.2.1 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ดังนี้
- ฝ่ำยบริหำร คือ นำยกฯ รองนำยกฯ ปลัด สมำชิก หัวหน้ำฝ่ำย และเจ้ำหน้ำที่
- ฝ่ำยนิตบิ ญ
ั ญัติ คือ ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ เลขำนุกำรสภำ และคณะกรรมกำรสภำ
1.2.2 บันทึกรำยงำนกำรประชุม ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
1.2.3 มติที่ประชุม เห็นชอบและพร้อมดำเนินกำรสมัครสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
(มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)
1.2.4 หลักฐำนรำยชื่อ ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
2. จัดเอกสารการสมัคร
เอกสำรหมำยเลข 1 หนังสือรำชกำรขอสมัครเป็นสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”
เอกสำรหมำยเลข 2 แบบสอบถำมข้อมูลองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เพื่อประเมินควำมพร้อมของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เอกสำรหมำยเลข 3 แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศำสตร์ และมำตรำส่วน
เอกสำรหมำยเลข 4 รำยงำนกำรประชุมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

3. จัดส่งเอกสารการสมัคร
1. ยื่นเอกสารการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ทำงไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรง จ่ำหน้ำซองเอกสำรถึง
ท้องถิ่นจังหวัด
กรุณำนำส่ง
ท้องถิ่นจังหวัด.......................................................
สำนักงำนท้องถิ่นจังหวัด…………………………………..
อำเภอ……………………………………………………………..
จังหวัด…………………………………………………………….
รหัสไปรษณีย์…………………………………………………..
(เอกสำรสมัครสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก ได้ที่
Website http://www.rspg.or.th/domestic/files/application_instructions_domestic.pdf
2. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ ตรวจสอบเอกสารสมัครสมาชิกและตอบรับ
การเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ได้ที่
Website http://www.rspg.or.th/domestic/ls_subscribe_status/ls_subscribe_status.html
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สำนักงำนท้องถิ่นจังหวัด
2.สำนักงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
โทรศัพท์ 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219 – 2222, 081-6277601, 081-9078050
โทรสาร 0-2281-7999 ต่อ 2221

1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.1 กาหนดระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กำหนดวำระกำรประชุม และเชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทรำบและพิจำรณำ
เรื่องกำรสมัครสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น” โดยประธำนในที่ประชุมนำเสนอ เพื่อรับทรำบและพิจำรณำ ตำม
ตัวอย่ำงวำระกำรประชุม
(ตัวอย่าง)
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 : ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญในกำรสนองพระรำชดำริฯ
1.2 พระรำชดำริฯ บำงประกำร
1.3 สรุปแนวทำงกำรดำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 ขั้นตอนกำรสมัครเป็นสมำชิก
2.2 กำรจัดเอกสำรกำรสมัคร
2.3 มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมดำเนินกำร) มติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องอื่นๆ
1.2 รายงานการประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด แสดงองค์ประกอบของรำยงำนกำรประชุม ดังนี้
1.2.1 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ดังนี้
- ฝ่ำยบริหำร คือ นำยกฯ รองนำยกฯ ปลัด สมำชิก หัวหน้ำฝ่ำย และเจ้ำหน้ำที่
- ฝ่ำยนิติบัญญัติ คือ ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ เลขำนุกำรสภำ และคณะกรรมกำรสภำ
1.2.2 บันทึกกำรประชุม
1.2.3 มติที่ประชุม เห็นชอบและพร้อมดำเนินกำรสมัครสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”
(มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)
1.2.4 หลักฐำนรำยชื่อ ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

ตัวอย่าง
รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประชุม.................................................................
ครั้งที.่ ...................................
วันที.่ ............................เดือน.............................. พ.ศ............................
ณ.................................................................................................................................
ผู้มาประชุม
1. ชื่อ-สกุล.............................................................................................ตำแหน่ง..................................................................
2. ชื่อ-สกุล.............................................................................................ตำแหน่ง..................................................................
3. ชื่อ-สกุล.............................................................................................ตำแหน่ง..................................................................
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)
1. ชื่อ-สกุล.............................................................................................ตำแหน่ง..................................................................
2. ชื่อ-สกุล.............................................................................................ตำแหน่ง..................................................................
3. ชื่อ-สกุล.............................................................................................ตำแหน่ง..................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
1. ชื่อ-สกุล.............................................................................................ตำแหน่ง..................................................................
2. ชื่อ-สกุล.............................................................................................ตำแหน่ง..................................................................
3. ชื่อ-สกุล.............................................................................................ตำแหน่ง..................................................................
เริ่มประชุม เวลำ........................น.
ระเบียบวาระที่ 1 : ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ที่มาและความสาคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชดาริ
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เป็นโครงกำรที่สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสืบสำนพระรำช
ปณิธำนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ซึ่งทรงมีสำยพระเนตรยำวไกล โดยที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ทรงให้ควำมสำคัญและเห็นควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดดังในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์
ต้นยำงนำ ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้นำพรรณไม้จำกภูมิภำคต่ำง ๆ มำปลูกไว้ในสวนจิตรลดำ เพื่อเป็นแหล่งศึกษำ และ
ทรงมีโครงกำรพระรำชดำริที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พัฒนำทรัพยำกร พัฒนำแหล่งน้ำ กำรอนุรักษ์และพัฒนำดิน อนุรักษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้ เป็นกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ ต่อมำในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ทรงสืบทอดพระรำชปณิธำนต่อโดยมีพระรำชดำริกับ นำยแก้วขวัญ
วัชโรทัย เลขำธิกำรพระรำชวัง ให้ดำเนินกำรอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระรำชทำนให้โครงกำรส่วนพระองค์ฯ

สวนจิตรลดำ ฝ่ำยวิชำกำร เป็นผู้ดำเนินกำรจัดตั้งธนำคำรพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ. 2536-2549 โดยรับทุนสนับสนุนจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (กปร.) และเป็นหน่วยงำนขึ้นตรงกับ
เลขำธิกำรพระรำชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2550 สำนักพระรำชวังดำเนินกำรจัดสรร
งบประมำณให้ และให้ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ ดำเนินกำรแยกส่วนอย่ำงชัดเจนจำก
โครงกำรส่ว นพระองค์ฯ สวนจิ ตรลดำ กำรดำเนินงำน โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ฯ
ดำเนินงำนโดยอยู่ภำยใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ ห้ำปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมำ และในแผนแม่บทระยะ 5 ปี
ที่หกนี้ มีแนวทำงดำเนินกำรที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่สำคัญได้แก่ (1) กำรน้อมนำและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่ วม (3) กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
กำรปฏิรูปประเทศ และ (4) กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ซึ่งกรอบ
แนวควำมคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้องดำเนินกำรภำยใต้กำรดูแลรักษำทรัพยำกรและกำรนำมำใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ยิ่งไป
กว่ำนั้น โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ฯ ยังมีกิจกรรมตำมกรอบแผนแม่บท ที่สอดคล้องกับ
แผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณำกำรของประเทศและกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปีทั้ง 7
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) ด้ำนควำมมั่นคง (2) ด้ำนกำรเกษตร (3) ด้ำนอุตสำหกรรม (4) ด้ำนสังคม (5) ด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข (6) ด้ำนพลังงำน (7) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชำติและ
ประชำชนให้มำกที่สุด เพื่อกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ผลงำนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร และภูมิปัญญำขอ ง
ประเทศ สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสมที่เข้ำถึงประชำชนและประชำสังคมอย่ำง
แพร่หลำย
แผนแม่บท โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ฯ ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลำคม พ.ศ. 2559กันยำยน พ.ศ. 2564) เป็นแผนแม่บทที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงพระรำชดำริ สมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยมีหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชดำริเข้ำมำมี
ส่วนร่วมวำงแผนงำน ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคทั่วประเทศไทย ทั้งภำครัฐและเอกชน ให้มีแนวทำงดำเนินง ำน
ต่อเนื่ องตำมกรอบแผนแม่บ ท โดยเน้ น กำรทำงำนเข้ ำไปสร้ำ งจิตส ำนึกในกำรรักษำทรัพยำกรตั้งแต่ในสถำนศึกษำ
ดำเนินงำนในระดับท้องถิ่นในกำรทำฐำนข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐำนทรัพยำกร ได้แก่ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จำกฐำนข้อมูลดังกล่ำวจะนำไปสู่กำรอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำนของกำรมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป
สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย
ในปัจ จุ บัน ทั่วโลกที่เห็ น ตระหนั กถึงภัยธรรมชำติที่มีมำกขึ้น เนื่องจำกข่ำวสำรที่สำมำรถสื่ อสำรได้อย่ำงฉับไว
สำมำรถให้ควำมกระจ่ำงและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ประเทศไทยมีแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แห่งชำติ พ.ศ. 2553-2557 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2552 ซึ่งแผนดังกล่ำวได้ใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรจัดกำรภัยพิบัติข องประเทศ แต่ถึงแม้ประเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่ำว แต่นั่นเป็นกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำต่อ
ภัยธรรมชำติที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตระหนักมำกที่สุดคือสำเหตุของกำรเกิดสิ่งเหล่ำนั้น อันได้แก่กำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติที่
กำลังถูกคุกคำมในหลำย ๆ ลักษณะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประชำคมโลกควรตระหนักและเห็นควำมสำคัญ ในเรื่องคุ้มครอง
และใช้ป ระโยชน์จำกทรั พยำกร และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพและยั่งยืน ตระหนักถึงควำม
สมบูรณ์ทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ต่ำง ๆ ตลอดจนรับทรำบปัญหำและระดับควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นจำกกำรที่

ทรัพยำกรต่ำงๆ กำลังจะสูญสิ้นไป ซึ่งจะนำไปสู่กำรจัดกำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืน
ข้อมูลของกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช พบว่ำพื้นที่ป่ำไม้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลทำให้พรรณพืชหลำกหลำยชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษำและบำงชนิดที่ยังไม่สำรวจพบสูญพันธุ์ไป จำกสิ่ง
เหล่ำนี้ไม่ได้เพียงแต่ทรัพยำกรชีวภำพที่ประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดนทำลำย แต่ทรัพยำกรกำยภำพ และ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำที่เกี่ยวข้องก็จะสูญหำยไปด้วย
ปี พ.ศ. 2553 จำกรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2553 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมำณ 2553 โดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติที่ต้องจัดทำรำยงำนเพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์นั้นพบว่ำในส่วนของทรัพยำกรป่ำไม้
ซึ่งจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพื้นที่ป่ำทั้งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 33.56% ของพื้นที่ประเทศ และเป็น
พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 20.22% ของพื้นที่ประเทศ และพบว่ำยังคงถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้ และ
ถูกทำลำยโดยไฟป่ำอย่ำงต่อเนื่องทุ กปี ในขณะที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพิ่มพื้นที่ป่ำของ
ประเทศไทยเป็น 40% ของพื้นที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2563 หรือในอีก 9 ปี โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 25%
ทั้งกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชำติ อุทยำนแห่งชำติฯ หรือพื้นที่ป่ำสงวน เป็ นต้น ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้เป็นพื้นที่
ป่ำเศรษฐกิจต่อไป โดยมีหลักกำรลดกำรคุกคำมกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ปลูกป่ำเพื่อฟื้นฟูสภำพป่ำที่
เสื่อมโทรม ตลอดจนทำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเกิดมูลค่ำเพิ่ม โดยเฉพำะพืชสมุนไพรที่มีอย่ำงหลำกหลำยมำทำ
วิจัยและนำไปใช้ได้จริงในระบบสำธำรณสุขและผลักดันสมุนไพร และตำรับยำแผนไทยหรือยำสมุนไพรเข้ำสู่บัญชียำหลัก
แห่งชำติโ ดยกระทรวงสำธำรณสุ ขมำกกว่ำ 70 รำยกำรซึ่งในจำนวนยำเหล่ำนั้นจำเป็นต้องใช้สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุ
มำกกว่ำ 200 ชนิด ผนวกกับธำตุวัตถุ สัตว์วัตถุและภูมิปัญญำในด้ำนกำรแพทย์ แผนไทย ในกำรผลิตยำแผนไทยให้มี
คุณภำพและเป็นที่ยอมรับในกำรใช้ในโรงพยำบำลทั่วไปในประเทศและต่ำงประเทศ สิ่งเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรำยังมี
ทรัพยำกรนั้นๆ อยู่ ไม่ว่ำจะเป็นทรัพยำกรกำยภำพ ชีวภำพ และภูมิปัญญำในกำรใช้ทรัพยำกรนั้นๆ นั่นคือต้องทำให้เกิด
กำรสื่อสำร กำรศึกษำเรื่องกำรอนุรักษ์ นำไปสู่ควำมมี จิตสำนึกต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรที่ทุกคนเกิดควำมตระหนักและ
หวงแหนทรัพยำกรที่มีอยู่
ในเรื่องของทรัพยำกรทำงทะเล ประเทศไทยมียุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล (พ.ศ.2555 – 2559)
ได้กำหนดให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติในกำรแสวงประโยชน์จำกทะเลในห้วงเวลำดังกล่ำว และมุ่งเน้น
กำรสร้ำงเสถียรภำพ ควำมปลอดภัย เสรีภำพ และสภำวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรดำเนินกิจกรรมทำงทะเลของทุกภำคส่วน
อย่ำงยั่งยืน จึงได้ดำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล เพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมำยเพื่อ
รักษำผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลโดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็นหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชดำริ โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ฯ เป็นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
กรมประมง กรมป่ำไม้ กรมอุทยำนฯ และอีกหลำยหน่วยงำน ซึ่งตระหนักในปัญหำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำ
ทรัพยำกรและนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ เช่น ปัญหำกำรทำลำยสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหำอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทำงทะเล ปัญหำทรัพยำกรและกำรทำประมง กำรบริหำรและกำรจัดกำรผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล กำรแย่งชิ ง
ทรัพยำกรในทะเลระหว่ำงกลุ่มผลประโยชน์ภำยในชำติและระหว่ำงประเทศ รวมทั้งปัญหำอื่น ๆ ที่จะนำไปสู่กำรทำลำย
ทรัพยำกรทำงทะเลที่เป็นแหล่งรวมทรัพยำกรกำยภำพ ทรัพยำกรชีวภำพ รวมถึงทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของ
ประเทศไทย และเกี่ยวพันกับประเทศเพื่อนบ้ำนอีกด้วย
จำกคำสั่ งคณะหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 62/2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลำคม 2559
เรื่อง “กำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยกำหนดให้มีสภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ เพื่อทำ

หน้ำที่ในกำรกำหนดทิศทำงนโยบำย ยุทธศำสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิ จัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนกำกับ
และติดตำมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดสรรงบประมำณ และประเมินผลกำรดำเนินกำร ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมี
เอกภำพ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรวิจัยของประเทศ และปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำร และกำหนดกรอบ
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปี ได้แก่ ทั้ง 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ควำมมั่นคง กำรเกษตร อุตสำหกรรม สังคม กำรแพทย์
และสำธำรณสุข พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบำยและกำหนดยุทธศำสตร์ ที่ต้องใช้ทุนทำง
ทรัพยำกรเป็นพื้นฐำนทั้งสิ้น
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ จึงติดตำมและประสำนงำนในมิติกำรดูแลรักษำ
ทรัพยำกรของประเทศ ในแง่ของกำรสร้ำงควำมตระหนักนำไปสู่กำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรรักษำทรัพยำกรของประเทศ ที่
นำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของทรัพยำกรของประเทศที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษำ
ฟื้น ฟู พัฒ นำ และน ำไปสู่ กำรใช้ป ระโยชน์ อ ย่ ำงยั่งยืนให้ กั บประเทศไทย ซึ่งตรงกับเป้ ำหมำยและวัต ถุประสงค์ของ
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ฯ และภำยใต้กำรน้อมนำ พระรำชกระแส “กำรรักทรัพยำกร
คือกำรรักชำติ รักแผ่นดิน” มำสู่กำรปฏิบัติโดยแท้จริง
1.2 พระราชดาริบางประการ
“วันที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2536 ณ อำคำรที่ประทับในสำนักงำนชลประทำน เขต 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล จังหวัด
เชียงใหม่ กำรสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีกำรปลูกฝังให้เด็กเห็นควำมงดงำม
ควำมน่ำสนใจ และเกิดควำมปิ ติที่จะทำกำรศึกษำและอนุรักษ์พืช พรรณต่อไป กำรใช้วิธีกำรสอนกำรอบรมที่ให้เกิด
ควำมรู้สึกกลัวว่ำ หำกไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรำยแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดควำมเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสีย
แก่ประเทศในระยะยำว”
“วันที่ 29 กรกฎำคม 2540 ณ อำคำรชัยพัฒ นำ สวนจิตรลดำ ทรงให้หำวิธีกำรที่จะทำให้เด็กสนใจพืชพรรณ
ต่ำงๆ เกิดควำมสงสัย ตั้งคำถำมตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ จะนำไปสู่กำรศึกษำทดลองค้นคว้ำวิจัยอย่ำงง่ำยๆ
สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ที่ดีนัก หำกอำจำรย์โรงเรียนต่ำงๆทำได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคน
ฉลำด”
“วันที่ 14 สิงหำคม 2540 ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ กำรรักในทรัพยำกร คือกำรรักชำติรักแผ่นดิน รักสิ่ง
ที่เป็นสมบัติของตัวเรำ กำรที่จะให้เขำรักประเทศชำติหรือรักษำสมบัติของเขำนั้น ทำได้โดยก่อให้เกิดควำมรักควำม
เข้ำใจ ถ้ำใครไม่รู้จักกัน เรำก็ไม่มีควำมสัมพันธ์ ไม่มีควำมผูกพันต่อกัน แต่ว่ำถ้ำให้รู้จักสิ่งนั้นว่ำคืออะไรหรือว่ำทำงำน ก็จะ
รู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่ำเป็นของตน และจะทำให้เกิดประโยชน์ได้ ”
“เคยแนะนำโรงเรียนต่ำงๆ นอกจำกพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีในธรรมชำติ สิ่งที่หำได้ง่ำย อำจเป็นอุปกรณ์สอนได้
หลำยอย่ำง แม้แต่วิชำศิลปะก็ให้มำวำดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหำของอื่นมำเป็นแบบหรือเรื่องภำษำไทย กำรเรียงควำม ก็อำจ
ทำให้เรื่องของกำรเขียนรำยงำน ทำให้หัดเขียนหนังสือ หรืออำจแต่งคำประพันธ์ ในเรื่องพืชเหล่ำนี้ เป็นตัวอย่ำงงำนศึ กษำ
งำนวิทยำศำสตร์ และวิชำอื่นๆ ดังที่ได้กล่ำวมำ นอกจำกนั้นในวิชำพฤกษศำสตร์โดยเฉพำะ ซึ่งอำจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคย
กล่ำว คือเรื่องวิชำกำรท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ไม่ใช่เฉพำะให้นักเรียน
ปลูกป่ำหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้ำแฝกอย่ำงเดียว ก็พยำยำมจะให้ออกไปดูข้ำง ๆ โรงเรียน ว่ำที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้
ชื่ออะไร เป็นอะไร”
“ ทรงพระรำชทำนพระรำชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2548 ได้ไปกับ สมศ. มำ เห็นว่ำโรงเรียนยังสัมพันธ์กับ
ชุมชนน้อย ทำอย่ำงไร ให้ชุมชนมำให้โรงเรียน โดยเฉพำะนักเรียน ช่วยในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้มีกำรทำ
DNA Fingerprint ในโรงเรียน ”

1.3 แนวทางการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- เป้ำหมำย
เพื่อพัฒนำบุคลำกร
อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร
ให้เกิดประโยชน์ถึงมหำชนชำวไทย
-

วัตถุประสงค์
เข้ำใจและเห็นควำมสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร
ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหำชนชำวไทย
ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
- แผนแม่บทของ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ ดำเนินงำนใน 3
ฐำนทรัพยำกร ได้แก่
1. ทรัพยำกรภำยภำพ
2. ทรัพยำกรชีวภำพ
3. ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
- กรอบกำรดำเนินงำน 3 กรอบ กิจกรรมสนับสนุนกำรดำเนินงำน 8 กิจกรรม
1. กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยำกร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร
2. กรอบกำรใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำทรัพยำกร
3. กรอบกำรสร้ำงจิตสำนึก ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
- วิถี โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
ซื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนำ สำมัคคี มีคุณธรรม
- ซื่อตรง : ต่อตนเอง หน้ำที่รับผิดชอบ อำชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อนร่วมงำน
- มุ่งมั่น : มีศรัทธำ มีจิตปณิธำนมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงำนให้สำเร็จ เพื่อผลประโยชน์แท้
- พัฒนำ : วิทยำกำร ปัญญำ พัฒนำคุณภำพงำน พัฒนำคุณภำพชีวิต พัฒนำตนเองให้
พร้อมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรได้รับมอบหมำย เรียนรู้ ศึกษำ
ค้นคว้ำ รู้จริง รู้ทำ รู้จ ำ พัฒ นำด้ว ยควำมยั่งยื น พั ฒ นำสุ ขภำพกำย ให้
สุขภำพแข็งแรง พัฒนำสุขภำพจิต ให้เข็มแข็ง พอเพียง
- สำมัคคี : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ มีควำมพร้อมเพรียงเป็นหนึ่ง (one for
all all for one) one=พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิ
พลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร one=โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ

- มีคุณธรรม : ควำมรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น สำมัคคี เอื้ อเฟื้อ เผื่อ
แผ่ เมตตำ กรุณำ มุทิตำ รักษำศีล ซื่อตรงแรกเหมือนเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็นหัว
เรือ คุณธรรมหลังเป็นเหมือนหำงเสือที่คอยกำกับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เรื่องควำม
รับ ผิ ดชอบ ตำมแนวทำงกำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ตำมแนวพระรำชดำริ ของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
ในหั ว ข้อในหลวงกับควำมรับผิ ดชอบ หมำยถึงกำรรู้ห น้ำที่ มีวินัย ตรงต่อเวลำ
ควำมเป็นเลิศ ควำมกล้ำหำญ ควำมซื่อตรง ถ้ำมีควำมรับผิดชอบแล้วงำนย่อม
สำเร็จตำมที่ได้รับมอบหมำย จำกนั้นคุณธรรมอื่นๆ จะตำมมำ ท้ำยสุดกำรรักษำศีล
ผู้นับถือตำมศำสนำใด ก็รักษำปฏิบัติตำมหลักศรัทธำ รักษำข้อปฏิบัติแต่ละศำสนำ
ที่ตนเองนับถือ สำนักงำนหรือองค์กรนั้นๆ ก็จะประสบแต่ควำมสุข ควำมสงบ และ
ควำมเจริญก้ำวหน้ำ
- การดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
งำนฐำนทรั พยำกรท้องถิ่น อยู่ในกรอบกำรดำเนินงำนที่ 3 กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

แผนภำพแสดงควำมสัมพันธ์กำรดำเนินงำน โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
และหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชดำริในกำรดำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น

การดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรจัดทำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน กำรจัดทำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น วำงแผนกำรบริหำรและแผนกำรดำเนินงำนกำรจัดทำ
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น กำรดำเนินงำนตำมแผน สรุปและประเมินผลกำรดำเนินงำน วิเครำะห์ผลและปรับปรุงพัฒนำงำน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ ทรำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
งำนที่ 1 กำรดำเนินงำนปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น
1.1 กำรกำหนดขอบเขตพื้นที่ และกำรสำรวจทรัพยำกร
1.2 กำรทำผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น
1.3 กำรศึกษำทรัพยำกรในพื้นที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น
1.4 กำรทำตัวอย่ำงทรัพยำกรในพื้นที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น
1.5 กำรทำทะเบียนทรัพยำกรในพื้นที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น
1.6 กำรดูแล รักษำ ทรัพยำกรในพื้นที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น
งำนที่ 2 กำรดำเนินงำนสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกรท้องถิ่น
2.1 กำรเก็บข้อมูลพื้นฐำนในท้องถิ่น
2.2 กำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพในท้องถิ่น
2.3 กำรเก็บข้อมูลด้ำนกำยภำพในท้องถิ่น
2.4 กำรเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้ำน ชุมชน วิถีชุมชน
2.5 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
2.6 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน
2.7 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ชีวภำพอื่นๆ ทะเบียนชีวภำพอื่นๆ ในชุมชน
2.8 กำรเก็บข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญำในชุมชน
2.9 กำรเก็บ ข้อมูลแหล่ งทรัพยำกรและโบรำณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยำกรในชุมชน และ
ทะเบียนโบรำณคดีในชุมชน
2.10 กำรจัดทำรำยงำนผลกำรสำรวจและจัดทำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
งำนที่ 3 กำรดำเนินงำนปลูกรักษำทรัพยำกรท้องถิ่น
3.1 กำรจัดหำและรวบรวมทรัพยำกรท้องถิ่น
3.2 กำรปลูก และรักษำ ทรัพยำกรท้องถิ่น
3.3 กำรติดตำมกำรเจริญเติบโตและกำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึก
กำรเปลี่ยนแปลง
งำนที่ 4 กำรดำเนินงำนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรท้องถิ่น
4.1 กำรฟื้นฟู บำรุงรักษำ ขยำยพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ำยให้กับชุมชน ตำบล
4.2 กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน เช่น กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกทรัพยำกรในท้องถิ่น กำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
งำนที่ 5 กำรดำเนินงำนศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่น
5.1 กำรรวบรวมและกำรบันทึกข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่น (ทรัพยำกรกำยภำพ
ทรัพยำกรชีวภำพ และทรัพยำกรวัฒนธรรมภูมิปัญญำ)
5.2 ระบบกำรจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสำร และคอมพิวเตอร์)
งำนที่ 6 งำนสนับสนุนในกำรอนุรักษ์และจัดทำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
6.1 สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร (งำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน)
6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ

ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน
3.1 สภำพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีควำมสะอำด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่ำอยู่
3.2 บรรยำกำศของท้องถิ่น
3.3 บุคลำกร มีคุณธรรม จริยธรรม
3.4 ผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น บุคลำกร ดีเป็นที่ยอมรับ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
2.1.1 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จำนวน............ครั้ง จำนวน ...... คณะ (องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด ได้มีกำรประชุมหำรือเพื่อพิจำรณำในกำรเข้ำร่วมสมัครสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น” ของคณะ
ผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จำนวนครั้ง จำนวนคณะ)
2.1.2 จัดเอกสำรกำรสมัครสมำชิก ตรวจสอบควำมเรียบร้อย สมบูรณ์
เอกสำร 1 หนังสือรำชกำรขอสมัครสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”
เอกสำร 2 แบบสอบถำมข้อมูลองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เพื่อประเมินควำมพร้อมขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดที่จะร่วมสนองพระรำชดำริ
เอกสำร 3 แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศำสตร์ และมำตรำส่วน
เอกสำร 4 รำยงำนกำรประชุมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
2.1.3 มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมดำเนินกำร)
- ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคน ในแต่ละคณะ รับทรำบและพิจำรณำกระบวนกำรดำเนินงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น
- ประธำนในที่ประชุม สอบถำมผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรสมัครสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”
1.ผู้เข้ำประชุมพร้อมที่จะสนับสนุนกำรดำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
2.ผู้เข้ำประชุมพร้อมประสำนกับหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
3.ผู้เข้ำประชุมพร้อมที่จะเข้ำประชุมในโอกำสต่ำงๆ ในงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
สรุปจานวนผู้ลงมติที่ประชุม จานวน...........เสียง
ประธำนกำรประชุมได้แจ้งกำรสมัครสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น” ให้ที่ประชุมได้ทรำบกันทั่วทุกท่ำนแล้ว มีมติดังนี้
(
) เห็นชอบ
(
) พร้อม
ผลลงมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ จึงพิจารณาตอบรับการเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”

ตัวอย่าง
แบบบันทึกรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องอื่นๆ
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
...................................................................................................................................... .........................................................
...............................................................................................................................................................................................

เลิกประชุม เวลำ................น.

( ลำยมือชื่อ )
(...........................................)
(ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม)
( ลำยมือชื่อ )
(...........................................)
(ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม)

2. จัดเอกสารการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”
เอกสารหมายเลข 1
1. หนังสือราชการขอสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”

ตัวอย่าง

ที.่ ............................

..............................................................
วันที.่ ......................................................

เรื่อง ขอสมัครสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”
เรียน ผู้อำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. แบบสอบถำมข้อมูลองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพื่อประเมินควำมพร้อมขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดทีจ่ ะร่วมสนองพระรำชดำริ
2. แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศำสตร์ และมำตรำส่วน
3. รำยงำนกำรประชุมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ตำมทีโ่ ครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ได้ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำรฯ ในกิจกรรมปกปักทรัพยำกร สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร ปลูกรักษำ
ทรัพยำกร อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร ศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร วำงแผนพัฒนำทรัพยำกร สร้ำงจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร โดยที่กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
มีงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงำนที่ปฏิบัติโดยตรงในกำรจัดทำฐำนทรัพยำกร
ทั้งทรัพยำกรกำยภำพ
ทรัพยำกรชีวภำพ และทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ จึงได้ประชุมทุกภำคส่วน ในกำรนี้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
.........................จึงได้ลงมติเห็นชอบและพร้อมที่จะดำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
จึงเรียนมำเพื่อขอสมัครสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น” และดำเนินกำรต่อไปด้วย
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด)
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2. แบบสอบถามข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะร่วม
สนองพระราชดาริ
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชื่อองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด …………..……………………………………………............................................................................
ที่อยู่ / ที่ติดต่อ………………………………………………………………………………………………...........................................................
โทรศัพท์……………………………………………………………………………………………………….............................................................
โทรสำร……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….....…..
Website ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด…………………..…………………………………………………………………………………....…..
E-mail address…………………………………………………………………………………………..............................................................
2.ข้อมูลบุคลากร
ชื่อนำยก/ผู้บริหำร......................................................... …………เบอร์โทรศัพท์……………………………………..…………………….
ชื่อปลัด...................................................................…………………เบอร์โทรศัพท์......……………..……………………..……………….
จำนวนบุคลำกรในหน่วยงำน ……………………………...................................……………………………………………………………..…..
จำนวนประชำกรทั้งหมด………………..…………………………………………………………………………………..………………………...……..
ชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ประสำนงำน ชื่อ – สกุล..……………..……..………...............ตำแหน่ง………………………........…………
เบอร์โทรศัพท์.......................................................... E-mail address………………………………………...………………………….....
3.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งและอำณำเขต สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ตั้งอยู่ หมู่ที่ .......... ระยะทำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอ/ศำลำว่ำกำร ประมำณ ............กิโลเมตร
มีพื้นที่ประมำณ.........ไร่ – งำน – ตำรำงวำ พิกัด ตำแหน่งที่ตั้ง (GPS) ......................................................
อำณำเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ............................................................................................................................. .....
ทิศใต้
ติดต่อกับ ..................................................................................................................................
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ..................................................................................................................................
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ............................................................................................................................. ......
สภำพภูมิประเทศ (ลักษณะพื้นที่ ดิน แหล่งน้ำ อื่น ๆ)………………………………………………………………………....………….....…..
สภำพภูมิอำกำศ…………………………………………………………………………………………………………………..................................….

กำรแบ่งเขตกำรปกครองและจำนวนประชำกร
จำนวนอำเภอ / จำนวนตำบล...................................ดังนี้
อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แห่ง
อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แห่ง
อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แห่ง
อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แห่ง
อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แห่ง
อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แห่ง
อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แห่ง
อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แห่ง
อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แห่ง
อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แห่ง
โครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนกำรคมนำคม.............................................................................................................................................. ....................
..............................................................................................................................................................................................
ด้ำนเศรษฐกิจ (ประชำกรประกอบอำชีพ สภำพเศรษฐกิจ).................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .....................................
ด้ำนกำรสำธำรณสุข และอนำมัย....................แห่ง ดังนี้....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
ด้ำนกำรศึกษำ มีสถำนศึกษำ.................................แห่ง ดังนี้..........................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ด้ำนกำรศำสนำ ประชำกรนับถือศำสนำ.............................................มีศำสนำสถำน.......................แห่ง ดังนี้....................
........................................................................................................................................ .......................................................
ด้ำนวัฒนธรรมและประเพณี วัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
4.ข้อมูลคอมพิวเตอร์
มีคอมพิวเตอร์
( ) มี จำนวน ............................. เครื่อง
มี Internet ใช้หรือไม่ ( ) มี จำนวน ............................. เครื่อง
ควำมสะดวกในกำรใช้ Internet ( ) สะดวก
( ) ไม่สะดวก
ระบบที่ใช้ ( ) สำยโทรศัพท์
( ) Leased Line
( )
ควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดข้อมูล (ช้ำ / เร็ว) …………………………. ( ) ธรรมดำ

( ) ไม่มี
( ) ไม่มี
( ) อื่นๆ
จำนดำวเทียม
( ) ควำมเร็วสูง
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3. แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง ประกอบด้วย
1. แสดงให้เห็นขอบเขตทั้งหมดขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
2. แสดงขอบเขตกำรแบ่งกำรปกครอง ออกเป็นอำเภอ ตำบล
3. แสดงลักษณะภูมิศำสตร์ ทิศ และมำตรำส่วน
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4.รายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. วำระกำรประชุม
2. บันทึกรำยงำนกำรประชุม และมติที่ประชุมเห็นชอบและพร้อมดำเนินกำร (มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์)
3. หลักฐำนรำยชื่อ ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม

3. จัดส่งเอกสารการสมัคร
1. ยื่นเอกสารการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ทำงไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรง จ่ำหน้ำซองเอกสำรถึง
ท้องถิ่นจังหวัด
กรุณำนำส่ง
ท้องถิ่นจังหวัด.......................................................
สำนักงำนท้องถิ่นจังหวัด…………………………………..
อำเภอ……………………………………………………………..
จังหวัด…………………………………………………………….
รหัสไปรษณีย์…………………………………………………..
(เอกสำรสมัครสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก ได้ที่
Website http://www.rspg.or.th/domestic/files/application_instructions_domestic.pdf
2. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ ตรวจสอบเอกสารสมัครสมาชิกและตอบรับ
การเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ได้ที่
Website http://www.rspg.or.th/domestic/ls_subscribe_status/ls_subscribe_status.html
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สำนักงำนท้องถิ่นจังหวัด
2.สำนักงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
โทรศัพท์ 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219 – 2222, 081-6277601, 081-9078050
โทรสาร 0-2281-7999 ต่อ 2221

