
 

บทท่ี 4 

มาตรฐานงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

มาตรฐานการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการด าเนินงาน ของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง 
ส าหรับการสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมิน และการประกันคุณภาพของงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 
สาระท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 1.1 บุคลากร 
เข้าใจการบริหารและการจัดการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการคิดและการ

ปฏิบัติ การแต่งต้ังคณะท างานในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปฏิบัติตามหลักการอนุรักษ์และพัฒนา บนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานท่ี 1.2 ระบบ 
เข้าใจการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ การจัดท าแผนงานด้าน การ

บริหารและการจัดการ การปฏิบัติงาน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การด าเนินงาน สรุปและประเมินผล 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนางาน และการรายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เพ่ือการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ เห็นความส าคัญของประโยชน์แท้แก่มหาชน น าไปสู่การอนุรักษ์และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
สาระท่ี 2 การจัดการวิทยาการ 
 มาตรฐานท่ี 2.1 วิชาการ 
 รู้และเข้าใจ แหล่งการเรียนรู้ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญของฐานทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา เพ่ือเป็นแบบอย่างการมี การใช้ ศักยภาพ ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
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มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ  : งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
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พระราชด าริบางประการ 
 

“....ส่วนส ำหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ได้มีประสบกำรณ์ในกำรที่ไปเยี่ยมโรงเรียนในภำคต่ำง  ๆ มำหลำย
แห่ง ก็เห็นว่ำเรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือให้เด็กมีควำมรู้ และมี ความรักทรัพยากร คือความรักชาติ รักแผ่นดิน 
นี้ก็คือรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขำ กำรที่ให้เขำรักษำประเทศชำติหรือรักษำสมบัติของเขำนั้น  ท ำได้โดยสร้ำงควำม
รักควำมเข้ำใจ ถ้ำใครไม่รู้จักกัน เรำก็ไม่มีควำมสัมพันธ์ ไม่มีควำมผูกพันต่อกัน แต่ว่ำถ้ำให้เขำรู้จักว่ำสิ่งนั้นคืออะไร 
เขำจะรู้สึกชื่นชมและรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่ำเป็นของตนและจะท ำให้เกิดประโยชน์ได้ ....” วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 
2540 พระราโชวาทและแนวทางการด าเนินงาน  อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีสอง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
กรุงเทพฯ 

 
“...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยำกรพร้อมมูล ทั้งทรัพยำกรธรรมชำติและทรัพยำกรบุคคล  ซ่ึงเรำ

สำมำรถน ำมำใช้เสริมสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์และเสถียรภำพอันถำวรของบ้ำนเมืองได้เป็นอย่ำงดี  ข้อส ำคัญเรำต้อง
รู้จักใช้ทรัพยำกรนั้นอย่ำงฉลำด คือไม่น ำมำทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์  หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ำ 
หำกแต่ระมัดระวังใช้ด้วยควำมประหยัดรอบคอบ  ประกอบด้วยควำมคิดพิจำรณำตำมหลักวิชำ  เหตุผล และ
ควำมถูกต้องเหมำะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชำติ ทั้งในปัจจุบันและอนำคตอันยืนยำว ...” 
วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ในเรื่องรักษาทรัพยากร พระราชด ารัสในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคม  ในงานพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

 
“โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบรำณสถำนทั้งหลำยเป็นของมีคุณค่ำและจ ำเป็นแก่กำรศึกษำค้นคว้ำในทำง

ประวัติศำสตร์ศิลปโบรำณคดี เป็นกำรแสดงถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของชำติไทยที่มีมำแต่อดีตควรสงวนรักษำไว้ให้
คงทนถำวร  เป็นสมบัติของชำติไว้ตลอดกำล” วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ทรงให้รักษาศิลปวัตถุและ
โบราณสถาน พระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีพระราชด ารัสในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  
“งำนด้ำนกำรศึกษำศิลปะและวัฒนธรรมนั้น  คืองำนสร้ำงสรรค์ควำมเจริญทำงปัญญำและทำงจิตใจซ่ึงเป็น

ทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขำดไม่ได้ของควำมเจริญด้ำนอ่ืนๆทั้งหมด  และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรำรักษำและด ำรง
ควำมเป็นไทยไว้ได้สืบไป” วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ทรงให้เห็นความส าคัญของศิลปะและวัฒนธรรม  
พระราชด ารัสของ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 “...ให้เร่งอนุรักษ์และหำวิธีกำรรักษำสิทธิ…” เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ อาคารชัยพัฒนา 
สวนจิตรลดา  
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“...ปัจจุบันงำนของโครงกำรฯ มิได้จ ำกัดเพียงศึกษำอนุรักษ์พันธุ์พืชเท่ำนั้น  แต่ขยำยวงกว้ำงไปถึง
กำรศึกษำเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืนด้วย เช่น ดิน หิน แร่ และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท  ทุกสิ่งที่กล่ำวมำล้วน
แต่มีควำมเก่ียวพันกัน สิ่งหนึ่งสิ่งใดขำดไปก็จะกระทบต่อกำรด ำรงอยู่ของชำติและประชำชน นอกจำกศึกษำสภำวะ
ของทรัพยำกรธรรมชำติแล้ว กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนก็เป็นสิ่งส ำคัญ  โดยเฉพำะในเรื่องกำรใช้ประโยชน์จำก
ธรรมชำติอย่ำงเหมำะสม วิธีสงวนรักษำ เพ่ือทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  อย่ำงยั่งยืนตลอดไป . . .” วันท่ี 19 
ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ 
คลองไผ่ ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

 
“...ประเทศไทยเรำเป็นประเทศที่มีควำมสมบูรณ์มำแต่โบรำณกำล  ด้วยเหตุที่ มีทรัพยำกรธรรมชำติ

หลำกหลำยทั้งพืชสัตว์ และแร่ธำตุ สมดังค ำที่กล่ำวว่ำ “ทรัพย์ในดินสินในน้ ำ” ทรัพยำกรเหล่ำนี้ให้คุณประโยชน์
เก้ือกูลแก่ชนทุกหมู่เหล่ำ ในด้ำนกำรยังชีพ อีกทั้งสร้ำงภำวะสมดุลให้แก่สภำพแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติทุก  ๆ 
สิ่งมีควำมเชื่อมโยงเก่ียวพันกัน หำกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมดสิ้นสูญไปก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งอ่ืน  ๆ ต่อสภำวะแวดล้อม 
และท้ำยที่สุด ต่อกำรด ำ รงชีวิตของมนุษย์ทรัพยำกรธรรมชำติเป็นสมบัติของเรำพวกเรำทุกคน  ไม่ใช่ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยเฉพำะ เรำทุกคนจึงมีหน้ำที่จะต้องช่วยกันปกปักรักษำทรัพยำกรอันมีค่ำให้ด ำรงอยู่  ช่วยกันปลูกฝัง
และสืบทอดเจตนำรมณ์เรื่องกำรอนุรักษ์ให้แก่อนุชน  เพ่ือให้ประเทศของเรำยังมีทรัพยำกรที่จะเอ้ืออ ำนวย
ประโยชน์ให้แก่มหำชนสืบเนื่องต่อไป...” วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล
ไทย เขาหมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 
“...งำนที่มหำวิทยำลัยแม่โจ้จัดขึ้นในครั้งนี้  สะท้อนภำพชีวิตตำมวัฒนธรรมเกษตร  และภูมิปัญญำเกษตร

พ้ืนบ้ำนของชำวล้ำนนำ  ผู้เข้ำชมงำนซ่ึงถือว่ำเป็นคนรุ่นใหม่ จะสำมำรถมองเห็นและเข้ำใจเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน  
เห็นวิถีชีวิตที่แฝงปรัชญำควำมพอเพียง และควำมรู้ของบรรพบุรุษที่ เป็นรำกเหง้ำของปัจจุบัน ส่วนที่ดีงำมที่
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ต้ังใจแสดงออกในงำนนี้ จะท ำให้ผู้มีโอกำสได้ชมงำนเกิดควำมรู้สึกซำบซ้ึง ควำมภำคภูมิใจใน
บรรพบุรุษ และควำมรู้สึกรักถิ่นฐำนบ้ำนเกิดอันอำจน ำไปสู่ควำมคิดที่จะพัฒนำสังคมตลอดจนประเทศชำติโดย
อำศัยรำกเหง้ำเดิมเป็นพ้ืนฐำน  เพ่ือให้เกิดควำมเจริญอย่ำงยั่งยืนและถูกทิศทำง  ในส่วนกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชที่มีต่อเนื่องกันมำนำน ก็หวังจะให้เกิดประโยชน์แก่เยำวชนที่ยังอยู่ในวัยเรียน  ในแง่กำรศึกษำ  ส่งเสริมให้เกิด
ควำมรัก ควำมภูมิใจในท้องถิ่น  และควำมภำคภูมิใจที่ตนได้มีส่วนช่วยในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรอันมีค่ำของท้องถิ่น
และของประเทศชำติ....” วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 
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“...ข้ำพเจ้ำรู้สึกชื่นชมที่ได้ทรำบว่ำงำนของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ได้ขยำยไปถึงองค์กำรบริหำร
ส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนอนุรักษ์ทรัพยำกร อำท ิทรัพยำกรทำงกำยภำพ ทรัพยำกรทำงชีวภำพ ครอบคลุมไปถึง
ทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมภูมิปัญญำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรธ ำรงรักษำสภำพแวดล้อม
ให้คงสภำพที่ดี และด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญำที่บรรพบุรุษได้ต้ังใจสืบสำนกันมำให้ด ำรงอยู่และเก้ือกูล
ประโยชน์แก่คนรุ่นนี้และรุ่นต่อไป ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่อุดมด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ  แต่ด้วยเหตุปัจจัย
หลำยประกำรเป็นเหตุให้ทรัพยำกรอันอุดมพร่องไปอย่ำงน่ำกังวล  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  นอกจำก
ด ำเนินงำนอนุรักษ์ทรัพยำกร ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เยำวชนและบุคคลทั่วไป  เห็นคุณค่ำของทรัพยำกร
สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์และส่งเสริมให้เยำวชนเกิดควำมรักในท้องถิ่น ทั้งเต็มใจที่จะเข้ำร่วมในกำรบ ำรุงรักษำ
วัฒนธรรมภูมิปัญญำประจ ำถิ่นของตนให้คงอยู่ ในส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำที่จะเปิดในวันนี้ ก็เชื่อว่ำจะท ำ
หน้ำที่เป็นแหล่งศึกษำเพ่ิมพูนสติปัญญำให้แก่เยำวชนได้เป็นอย่ำงดี  เยำวชนจะสำมำรถมำเรียนรู้  และท ำควำม
เข้ำใจภำพรวมของธรรมชำตินอกเหนือจำกเรียนในชั้นเรียน ควำมรู้และควำมเข้ำใจจะเป็นแรงบันดำลให้เกิดควำม
ส ำนึกด้ำนอนุรักษ์ในจิตใจของเยำวชนในภำยหน้ำ เยำวชนเหล่ำนี้จะเป็นแรงส ำคัญในกำรธ ำรงรักษำทรัพยำกรของ
ท้องถิ่นและของชำติให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืนเอ้ืออ ำนวยคุณประโยชน์ให้แก่ชนในชำติได้ทุกรุ่น...”  วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
“.....ควำมเจริญก้ำวหน้ำที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วในทุก  ๆ ด้ำน มีผลกระทบให้วิถีชีวิตด้ังเดิมของคน  และ

สภำพแวดล้อมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ชุมชนที่ยังคงรักษำวิถีชีวิตตำมแบบอย่ำงที่มีมำแต่เดิม ในปัจจุบันแทบไม่
มีเหลือให้ชนรุ่นหลังได้ซึมซับควำมงำมของวัฒนธรรมที่ตกทอดมำแต่อดีต  ชุมชนเหล่ำนี้ เป็นตัวอย่ำงที่ ดีของค ำว่ำ
ควำมพอเพียง คนในชุมชนพ่ึงพำอำศัยกันได้ และอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข มีขนบประเพณีอันดีงำม ภูมิปัญญำชำญ
ฉลำด ชุมชนลักษณะนี้มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรมและจิตใจ เป็นประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำในแง่มุมต่ำง  ๆ ปัจจุบันมีให้
เห็นเพียงไม่ก่ีแห่ง หำกไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ก็จะสูญสลำยไปอย่ำงน่ำเสียดำย....” พระราชด ารัส  วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2548 ในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรม หัวข้อแนวทางการอนุรักษ์เชิงบูรณา
การเพ่ือน า ไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ณ ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ 
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  “....พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นที่ เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของ  บันทึกเรื่องรำว ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
ประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กำรด ำเนินชีวิตและควำมเปลี่ยนแปลงของผู้คนในท้องถิ่นต่ำง  ๆ กำรที่พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นจ ำนวนมำกจำกทั่วทุกภูมิภำคของประเทศมำร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้  เป็นโอกำสอันดีที่ผู้ เข้ำชมงำนจะได้
ศึกษำข้อมูลควำมรู้เบื้องต้นของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลำยแห่งได้ในครำวเดียว  ขณะเดียวกันผู้ด ำเนินงำนพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นก็จะได้เรียนรู้ลักษณะควำมคล้ำยคลึงหรือแตกต่ำง และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซ่ึงกันและกัน  อันจะน ำไปสู่
ควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ก้ำวหน้ำ  สำมำรถท ำหน้ำที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั้งในและนอก
ท้องถิ่นได้อย่ำงเข้มแข็งยั่งยืน ...” วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 พระราชด ารัสในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
 
  “....คนในซีก โลกตะวันออกหลำยเชื้ อชำติรู้จั กน ำยำ งรั กมำใช้ประโยชน์มำน ำนนับพันๆ ปีทั้งใน
ชีวิตประจ ำวัน ได้แก่ กำรใช้ยำงรักเคลือบพ้ืนไม้ให้สวยงำมคงทน หรือภำชนะสำนให้บรรจุของเหลวได้  และใช้ใน
งำนศิลปะ คนไทยก็ใช้ยำงรักเป็นวัสดุส ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์งำนประณีตศิลป์ขั้นสูงมำเป็นเวลำนำน  งำนลงรักปิด
ทอง เขียนลำยรดน้ ำ งำนช่ำงประดับมุก ประดับกระจกหรืองำนหัตถกรรมทั่วไป เช่น กำรท ำเครื่องเขิน  ล้วนต้องใช้
ยำงรักคุณภำพดีเป็นองค์ประกอบส ำคัญ ยำงรักที่ดีควรเป็นยำงรักธรรมชำติที่ มีคุณภำพ  ซ่ึงนับวันจะขำดแคลน 
เพรำะไม้รักมีน้อยลง เป็นเหตุให้มีกำรใช้สำรเคมีเจือปน ท ำให้ยำงรักมีคุณภำพต่ ำ ไม่คงทน ใช้งำนได้ไม่ดี กำรวิจัย
และพัฒนำสำยพันธุ์รัก ส่งเสริมกำรปลูกไม้รักสำยพันธุ์ท่ีให้ยำงรักคุณภำพสูงในท้องถิ่นที่มีภูมิประเทศเหมำะสม  จะ
เป็นประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำงหลำยสถำนในระยะยำว เป็นกำรแก้ต้นเหตุแห่งปัญหำ  อันจะช่วยให้กำรอนุรักษ์สืบ
สำนภูมิปัญญำและศิลปะไทยเป็นไปอย่ำงยั่งยืน....” วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทรงให้อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
“ยางรัก”พระราชด ารัสในการประชุมวิชาการนานาชาติ ศึกษายางรักเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  “Study of Oriental Lacquer Initiated 
by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for Revitalization ofThai Wisdom” โดยกรมศิลปากร 
กรมป่าไม้ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค  
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4.1 มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ  
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
1.ฝ่ายบุคลากร  
1.1 การมีส่วนร่วมในงานฐานทรัพยากร  
     ท้องถิ่น 
 
 
    
    
    
 
 

1.การประชุม (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
     1.1 การประชุมสภาก่อนเป็นสมาชิกต้องอยู๋ในวาระเพ่ือพิจารณา  
แล้วมีมติในที่ประชุมเห็นชอบในการสนองพระราขด าริฯ 100 % 
     1.2 การประชุมสภา  
     1.3 การประชุมประชาคม/ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน/ต าบล 
     1.4 การประชุมคณะท างาน (3 ด้านและ 6 งาน) 
2.การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. / ร.ร.  /อปท.) 
      2.1 การประชุมกลุ่ม / เยี่ยมกลุ่ม  
      2.2 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยกรท้องถิ่น  
      2.3 การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร  
            ท้องถิ่น 

1.2 คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ครบ 3 ด้าน 
   ด้าน โดย  พิจารณาตามความเหมาะสม โดยระบุหน้าที่ความ  
   รับผิดชอบให้ชัดเจน  
      1.1 คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ต้องมี
นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน รองนายกฯ เป็นรอง
ประธาน  ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งฝ่ายการเงิน ธุรการ 
เป็นคณะกรรมการ  
      1.2 คณะกรรมการด้านที่ 2 การด าเนินงาน  ปลัดฯ เป็นประธาน 
ผู้อ านวยการกองฯ เป็นรองประธานและผู้ที่ท าหน้าที่ เป็นหัวหน้างานทั้ง 
6 งานเป็นคณะกรรมการ           
       1.3 คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน เน้นฝ่ายวัด
ประเมินผลเป็นประธาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ เป็น
คณะกรรมการ  
2.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น  
     2.1 คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
     2.2 คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
     2.3 คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
1.2 คณะท างาน (ต่อ) 
 

     2.4 คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
     2.5 คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
     2.6 คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร 
           ท้องถิ่น 
3.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการทรัพยากรท้องถิ่น  
     3.1 คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
     3.2 คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
     3.3 คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
     3.4 คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

2.ฝ่ายระบบ 
2.1 นโยบาย วิสัยทัศน์ 

 1.ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์   
   อพ.สธ.  

2.2 แผนงานด้านการบริหาร 
 

1. แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท าฐาน   
    ทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน   
    ท้องถิ่น  แสดงผังโครงสร้างการบริหาร    
     1.1 โครงสร้างบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงานฐาน  
           ทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในส านักปลัด 
     1.2 มีงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในแผนพัฒนาต าบล 3 ปี 
2. แผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละ  
    เอียดงาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา 
      ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ ) ผู้รับผิดชอบ หลักการ
และเหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ  
      ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน 
ปริมาณงานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลา  
           - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
           - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
           - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม 
             ประเมินผล  
           - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
2.2 แผนงานด้านการบริหาร (ต่อ) 
 

           - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
           - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
           - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 
      ส่วนที่ 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

2.2 แผนงานด้านการบริหาร (ต่อ) 3. การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
    3.1 จัดท าปฏิทินให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน  โดยก าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในแต่ละปี  
          - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
          - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
          - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม 
            ประเมินผล  
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 

2.3 การด าเนินงาน 1.การใช้งบประมาณ  
     1.1 จัดท าตารางสรุปการใช้งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและ
หลักฐาน การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น  
2.การประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
      2.1 จดัท าตารางสรุปจ านวนหนังสือเชิญและหนังสือขอบคุณ 

2.4 สรุปและประเมินผล 
 
 
 
 

1.จัดท าสรุปและประเมินผลการด าเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพ  
          - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
          - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
          - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม 
            ประเมินผล  
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
2.5 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  1.จัดท าตารางวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคการ

ด าเนินงาน  
          - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
          - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
          - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม 
            ประเมินผล  
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 

2.6 ปรับปรุงพัฒนางาน 
 
 
 
 
 

1.จัดท าแนวทางการปรับปรุงพัฒนางาน  
          - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
          - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
          - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม 
            ประเมินผล  
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 

2.7 รายงานผลการด าเนินงาน 1.จัดท าและส่งรายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นประจ าปี  
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4.2 มาตรฐานด้านการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
  4.2.1การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 6 งาน 

ตัวชี้วัด  สาระการด าเนินงาน 
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

1) อธิบายการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และ
สามารถจ าแนก อธิบายวิธีการ ส ารวจ
ทรัพยากร ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 อธิบาย และท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปก  
     ปักทรัพยากรท้องถิ่นได้ 

 
1.3 อธิบายขั้นตอนและศึกษาทรัพยากรใน  
     พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นได้ 
 
 
 
 
1.4 อธิบาย และเลือกวิธีการจัดท าตัวอย่าง 
     ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร  
     ท้องถิ่นได้ 
1.5 อธิบายขั้นตอน วิธีการและท าทะเบียน  
    ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
    เลือกวิธีการจัดเก็บและสืบค้นของทะเบียน  
    ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นได้ 
1.6 สามารถดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปก  
     ปักทรัพยากรท้องถิ่น สามารถบอกวิธีการ  
     การดูแลทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
     ทรัพยากรท้องถิ่นได้ 

1.1 การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่และการส ารวจทรัพยากร 
1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก แสดงขอบเขตและป้ายพ้ืนที่ปกปัก 
   ทรัพยากรท้องถิ่น 
2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ส ารวจพืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ ภูมิ 
   ปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก จ าแนกพืช สัตว ์ชีวภาพ 
   อ่ืนๆ ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
4) การใหแ้ละติดรหัสประจ าชนิด โดยการติดรหัส พืช สัตว ์ชีวภาพอ่ืนๆ  
   ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
 

1.2 การท าผัแสดงขอบเขตและผังพรรณไม้พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
        
 
1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนทีปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
    พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
   พืช สัตว ์ชีวภาพอ่ืนๆ ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
 
1.การจัดท าตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง ตัวอย่างเฉพาะส่วนของพรรณไม้  
  สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ ภูมิปัญญา  
 

1) ท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรจ านวน 6 ทะเบียน  
    พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี  
2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์) 
 

1) แบบบันทึกการดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
เช่น การท าแนวกันไฟ การท าฝายชะลอน้ า และอาสาสมัครดูแลรักษา
พ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น เป็นต้น  
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ตัวชี้วัด สาระการด าเนินงาน 
งานท่ี 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 

 
1.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  พ้ืนฐานในท้องถิ่นและบันทึกข้อมูลได้อย่าง 
  ถูกต้อง 

 
1.การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น  ส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูล 
ชื่อหมู่บ้าน ที่ต้ัง ข้อมูล ศาสนา จ านวนประชากร ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์สุขภาพชุมชน 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  

2.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูลการ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นและบันทึกข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 

1.การส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพด้าน  
   เกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และสถานบริการ  
   โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง 

3.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูลด้าน
กายภาพในท้องถิ่นและบันทึกข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.การส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน  
   แหล่งน้ า อุณหภูมิ ปริมาณแสง และพิกัดทางภูมิศาสตร์ โดยแยกแต่  
   ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  

4.อธิบายและ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล
ระหว่างประวัติ วิถีชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน และ
บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

1.การส ารวจ เก็บข้อมูล ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน แขวง วิถีหมู่บ้าน  
   ชุมชน แขวง โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  
 

5.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของพืชในชุมชน บันทึกข้อมูลได้
อย่างถูกต้องและเห็นคุณค่าของพืช   

1.การส ารวจ เก็บข้อมูลพืช การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ระบุผัง  
   แสดงต าแหน่งพรรณไม้ และที่มาของข้อมูล วาดภาพประกอบ  
   โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  

6.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของสัตว์ในชุมชน บันทึกข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง และเห็นคุณค่าของสัตว์ 
   

1.การส ารวจส ารวจ เก็บข้อมูลพันธุ์สัตว์ และวาดภาพประกอบ โดยแยก  
   แต่ละหมู่บ้านชุมชน แขวง  
 

7.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน บันทึก
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเห็นคุณค่าของ
ชีวภาพอ่ืนๆ    

1.การส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่นโดย  
   การบันทึกชื่อเรียกในท้องถิ่น ประเภท การใช้ประโยชน์ การกระจาย  
   พันธุ์ ลักษณะเด่นและบริเวณที่พบ พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ โดย  
   แยกแต่ละหมู่บ้านชุมชน แขวง 

8.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูล อธิบาย 
  ขั้นตอนของแต่ละภูมิปัญญาในท้องถิ่นและ 
  บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

1.การส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยการ 
   บันทึกสาขาของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา เจ้าของภูมิ ปัญญา ประเภท  
   ของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา รายละเอียดของภูมิปัญญา การ 
   ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะของภูมิปัญญา  
   ท้องถิ่น วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา ซ่ึงมี  
   ในพ้ืนที่และพ้ืนที่อ่ืนไม่มี รวมทั้งวาดภาพภูมิปัญญาโดยแยกแต่ละ 
   หมู่บ้านชุมชน แขวง  
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ตัวชี้วัด สาระการด าเนินงาน 
9.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูลแหล่ง 
   ทรัพยากรและโบราณคดีและบันทึกข้อมูล  
   ได้อย่างถูกต้อง 

1.การส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น  
   และข้อมูลแหล่งโบราณคดี พร้อมทั้งวาดประกอบโดยแยกแต่ละ 
   หมู่บ้าน ชุมชน แขวง  

10.อธิบายและจัดท ารายงานผลการส ารวจ  
   และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ 

1.ให้ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลการส ารวจและจัดท าฐาน  
   ทรัพยากรท้องถิ่น ใบงานที่ 1 – 9 โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน  
   ชุมชน แขวง  
2.จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
   ประกอบด้วย  
   ส่วนที่ 1 ส่วนประกอบตอนต้นประกอบด้วย หน้าปก (ปกนอก)  
   หน้าชื่อเรื่อง(ปกใน) ค าน า (กิตติกรรมประกาศ) สารบัญ  
   สารบัญตาราง สารบัญภาพประกอบ  
2.จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
   ประกอบด้วย (ต่อ) 
   ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบตอนกลาง ประกอบด้วย  
   บทท่ี 1 บทน า 
   บทท่ี 2 เอกสารและรายงานการศึกษาที่เก่ียวข้อง  
   บทท่ี 3 วิธีด าเนินการศึกษา 
   บทท่ี 4 ผลการศึกษา  
   บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

10.อธิบายและจัดท ารายงานผลการส ารวจ  

   และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ (ต่อ) 
ส่วนที่ 3 ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม 
    ภาคผนวก และอภิธานศัพท์ 
3.ส่งรายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้อพ.สธ.   
   ทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

งานท่ี 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.อธิบายวิธีการ และจัดหา รวบรวม 
   ทรัพยากรท้องถิ่นได้ 

1.มีพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น โดยไม่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ปกปัก 
   ทรัพยากรท้องถิ่น  
2.จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น พืช สัตว์ ชีวภาพ ภูมิปัญญา  

2.อธิบายขั้นตอน วิธีการปลูก รักษาและเลือก  
   วิธีการปลูกและรักษาทรัพยากรท้องถิ่นได้ 

1.การปลูก และรักษาทรัพยากรท้องถิ่น พืช สัตว์ ชีวภาพ ภูมิปัญญา 
  

3.อธิบายขั้นตอนการติดตามการเจริญเติบโต  
   การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  
   และเลือกวิธีการติดตามการเจริญเติบโต     
   การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่นได้ 

1.ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร  
   ท้องถิ่น และจัดท าแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ พืช สัตว์ ชีวภาพ  
   ภูมิปัญญา   
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ตัวชี้วัด สาระการด าเนินงาน 
งานท่ี 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.อธิบายขั้นตอน วิธีการ และสามารถฟ้ืนฟู   
   บ ารุงรักษาขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่าย 
   ให้กับชุมชนได้ 

1.การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน  
     1.1 มีแบบบันทึกการฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์ทรัพยากร  
     1.2 มีแบบบันทึกการแจกจ่ายทรัพยากรให้กับชุมชน  

2.เลือกการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น  
   ได้อย่างยั่งยืน 

2.ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
     2.1 มีแหล่งเรียนรู้เชิงระบบนิเวศ 
     2.2 มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  

งานท่ี 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.สามารถรวบรวม และบันทึกข้อมูล  
  ทรัพยากรท้องถิ่นได้  
 
 
 
 
 
 

1.มีห้องศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบ
เอกสารและคอมพิวเตอร์ดังนี้ 
     1.1 รายงานการส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นหมู่ละ 1 เล่ม 
     1.2 ทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน 6  
           เล่ม และทะเบียนทรัพยากรในชุมชน จ านวน 6 เล่ม 
           - ทะเบียนพรรณไม้                 - ทะเบียนแหล่งทรัพยากร 
           - ทะเบียนพันธุ์สัตว์                 - ทะเบียนโบราณคดี 
           - ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ  
           - ทะเบียนภูมิปัญญา  

2.อธิบายขั้นตอน วิธีการการจัดเก็บและ 
   สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้ 

1.3 ไฟล์ทะเบียนทรัพยากร จ านวน 8 ไฟล์ และไฟล์การบันทึกใบงาน 
      การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นจ านวน 9 ใบงาน  
1.4 รายงานประจ าปี จ านวน 1 เล่ม 
1.5 ชิ้นงานที่ได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  

งานท่ี 6 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.ให้การสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร (งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 
 

1.ให้การสนับสนุนในงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการ  
   ฝึกอบรม สนับสนุนพรรณไม้ สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา  

2.ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่างๆ  

1.ให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่างๆ  
   ให้กับโรงเรียนในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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 4.2.2การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 4 ทรัพยากรท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัด สาระการด าเนินงาน 
การศึกษาทรัพยากร : พืช 
1.อธิบายโครงสร้างและการเจริญเติบโต  
   คุณสมบัติ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
   รู้และสามารถขยายพันธุ์ ปลูกและดูแล  
   รักษาได้ 

 

1.การเจริญเติบโตของพืช เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต 
2.การเรียนรู้รูปลักษณ์พืช ด้านรูปร่าง รูปทรง สีผิว เนื้อ ขนาด 
3.การเรียนรู้คุณสมบัติพืช ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ 
4.การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม ระหว่างพืช 
   กับกายภาพ และพืชกับชีวภาพ  
5.การเรียนรู้การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา  

2.น าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์การใช้ประโยชน ์
   จากพืชได้ 
 

1.วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากพืช จากการเรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์และ 
   คุณสมบัติ  
2.ก าหนดการใช้ประโยชน์เป็นผังความคิด แผนภาพ  
3.กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ๆ 

3.อธิบายวิธีการการสร้างจิตส านึกในการ 
   อนุรักษ์ได้ 

1.การจัดต้ังกลุ่ม  
2.การจัดต้ังชมรม  
3.การจัดกิจกรรมค่าย 

การศึกษาทรัพยากร : สัตว์ 
1.อธิบายโครงสร้างและการเจริญเติบโต  
   พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
   รู้และสามารถขยายพันธุ์ และดูแลรักษาได้  
 

1.การเจริญเติบโตของสัตว์ เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต  
2.การเรียนรู้รูปลักษณ์ของสัตว์ ด้านรูปร่าง รูปทรง สีผิว เนื้อ ขนาด 
3.การเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ เช่น การเดิน การกิน การพักผ่อน การ  
  ต่อสู้ การบิน และการเคลื่อนที่ ฯลฯ 
4.การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม  
   ระหว่างสัตว์กับกายภาพ และสัตว์กับชีวภาพ  
5.การเรียนรู้การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  
 
 

2.น าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์การใช้ประโยชน ์
   จากสัตว์ได้ 
 

1.วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากสัตว์ จากการเรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์และ 
   พฤติกรรมของสัตว์  
2.ก าหนดการใช้ประโยชน์เป็นผังความคิด แผนภาพ  
3.กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ๆ 
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ตัวชี้วัด สาระการด าเนินงาน 
การศึกษาทรัพยากร : สัตว์ (ต่อ) 
3.อธิบายวิธีการการสร้างจิตส านึกในการ 
   อนุรักษ์ได้ 

1.การจัดต้ังกลุ่ม  
2.การจัดต้ังชมรม  
3.การจัดกิจกรรมค่าย  

การศึกษาทรัพยากร : ชีวภาพ 

1.อธิบายโครงสร้างและการเจริญเติบโต  
   พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
   รู้และสามารถขยายพันธุ์ และดูแลรักษาได้  
 

1.การเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืนๆ เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต 
2.การเรียนรู้รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนๆ ด้านรูปร่าง รูปทรง สีผิว เนื้อ  
3.การเรียนรู้พฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนๆ เช่น การบาน การเหี่ยว ฯลฯ 
4.การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืนๆ และสิ่งแวดล้อม  
   ระหว่างชีวภาพอ่ืนๆ กับกายภาพ และสัตว์กับชีวภาพ  
5.การเรียนรู้การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  

2.น าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์การใช้ประโยชน ์
   จากชีวภาพอ่ืนๆ ได้ 
 

1.วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ จากการเรียนรู้เรื่อง  
   รูปลักษณ์และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนๆ 
2.ก าหนดการใช้ประโยชน์เป็นผังความคิด แผนภาพ  
3.กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ๆ 

3.อธิบายวิธีการ การสร้างจิตส านึกในการ 
   อนุรักษ์ได้ 

1.การจัดต้ังกลุ่ม  
2.การจัดต้ังชมรม  
3.การจัดกิจกรรมค่าย  

การศึกษาทรัพยากร : ภูมิปัญญา  

1.อธิบายประวัติและการพัฒนาของภูมิ 
  ปัญญา การดูแลรักษา ความสัมพันธ์กับ  
  สิ่งแวดล้อมได้ 
 

1.การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา   
2.การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  
3.การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม  
4.การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา   

2.น าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์
จากภูมิปัญญาได้ 
 

1.สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด)  
2.กระบวนการสรรค์สร้าง   
3.ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ 

3.อธิบายวิธีการ การสรา้งจิตส านึกในการ 
   อนุรักษ์ได้ 

1.การจัดต้ังกลุ่ม  
2.การจัดต้ังชมรม  
3.การจัดกิจกรรมค่าย  
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4.3 มาตรฐานการฝึกอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
รูปแบบการฝึกอบรมปฏิบัติการส าหรับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ  
1 แบบรวม ประกอบไปด้วย  

1) การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน  
2) การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร  

2 แบบเฉพาะ ประกอบด้วย  
1) ฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจ 
2) จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน 

 
4.3.1 แบบท่ี 1 แบบรวม 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 6 งาน 

การจัดฝึกอบรม วันที่ 1  
 

พิธีการ 
1. พิธีเปิด โดย ผู้อ านวยการฝึกอบรม 
การบรรยาย 
1. แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 

2. งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (การส ารวจทรัพยากร การศึกษา

ทรัพยากร การถ่ายภาพทรัพยากร การท าตัวอย่างทรัพยากร) 
2. ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (การท าผังแสดงทรัพยากร) 
3. ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (การท าทะเบียนทรัพยากร) 
 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1. สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติการ  ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

2 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน  
การจัดฝึกอบรม วันท่ี 2  

 
 

การบรรยาย 

1. งานท่ี 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 

1.1. ใบงานที่  1 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น 
1.2. ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  
1.3. ใบงานที่ 3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น  
1.4. ใบงานที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถีชุมชน 
1.5. ใบงานที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชใน

ท้องถิ่น 
1.6. ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น    
1.7. ใบงานที่ 7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพ

อ่ืนๆ 
1.8. ใบงานที่  8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1.9. ใบงานที่ 9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

และโบราณคดี 
 
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. ใบงานที่ 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
2. ใบงานที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 
3. ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น    
4. ใบงานที่ 7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืน  
5. ใบงานที่  8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1. สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติการใบงานที่ 4 ใบงานที่ 8 – 9 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 6 งาน 
การจัดฝึกอบรม วันท่ี 3 

 

การบรรยาย 
1. บรรยาย : งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น   

1.1. การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น การปลูก และ
รักษา ทรัพยากรท้องถิ่น  

1.2. การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น แบบบันทึกการ เปลี่ยนแปลง   

1.3. การวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ การก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
การท าผังภูมิทัศน์ 

 
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 

1. แสดงแนวคิด การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
2. การวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ การก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ การ

ท าผังภูมิทัศน์  
3. การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น 
4. ออกแบบการติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยากรท้องถิ่น   
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 6 งาน  

การจัดฝึกอบรม วันท่ี 4  

 

การบรรยาย 

1. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
1.1. การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่าย

ให้กับชุมชน ต าบล  
1.2. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การ

จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่ง เรียนรู้ ฯลฯ 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 6 งาน  

การจัดฝึกอบรม วันท่ี 4  (ต่อ) 

 

2. งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
1.3. การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

(ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา)  

1.4. ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  
 โดย : เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.   

3. งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  

3.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
     (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)   
3.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย  ความ   

สะดวกต่างๆ     
 
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1) ปฏิบัติการ : การฟ้ืนฟู  ขยายพันธุ์ บ ารุงรักษา 
2) ปฏิบัติการ : การจัดเก็บและสืบค้นได้ 
 
พิธีการ 
2. พิธีปิด และมอบเกียรติบัตร  
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
2. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร

ท้องถ่ิน 4 ทรัพยากร 

 การจัดฝึกอบรม วันท่ี 1  

 
 

พิธีการ 
พิธีเปิด บรรยาย : แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 
การบรรยาย 
1. การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช  

1.1. สรุปการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง
ความคิด) 

1.2. กระบวนการสรรค์สร้าง 
1.3. ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 

2. การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช  
3. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม 
4. การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา 
 

การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 

1. ฝึกปฏิบัติการ : การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช 
2. สรุปการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง

ความคิด)  
3. กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ น าเสนอ

ผลงาน 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

2. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน 4 ทรัพยากร 

 การจัดฝึกอบรม วันท่ี 2  

 

การบรรยาย 
1. การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์  

1.1. สรุปการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง
ความคิด) 

1.2. กระบวนการสรรค์สร้าง 
1.3. ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 

2. การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์  
3. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม 
4. การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  
   
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์  
2. สรุปการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง

ความคิด)  
3. กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
น าเสนอผลงาน 

2. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร

ท้องถ่ิน 4 ทรัพยากร 

 การจัดฝึกอบรม วันท่ี 3 

 

การบรรยาย 
1. การเรียนรู้จากการเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืนๆ 

1.1. สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้
ประโยชน์ (ผังความคิด) 

1.2. กระบวนการสรรค์สร้าง 
1.3. ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 

2. การเรียนรู้รูปลักษณ์ พฤติกรรม และคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ  
3. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืนๆและสิ่งแวดล้อม  
การขยายพันธ์ การดูแลรักษา  

การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. การเรียนรู้รูปลักษณ์ พฤติกรรม และคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ 
2. สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้    ประโยชน์ 

(ผังความคิด)  
3. กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
4. น าเสนอผลงาน 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
2. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร

ท้องถ่ิน 4 ทรัพยากร 

 การจัดฝึกอบรม วันท่ี 4 

 

การบรรยาย 
1. การเรียนรู้ประวัติการพัฒนาภูมิปัญญา  

1.1. สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้
ประโยชน์ (ผังความคิด) 

1.2. กระบวนการสรรค์สร้าง 
1.3. ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 

2. การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรมภูมิปัญญา  
3. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับ

สิ่งแวดล้อม 
4. การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา 
 

การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. การเรียนรู้ประวัติการพัฒนาภูมิปัญญา การเรียนรู้ลักษณะ ของ

วัฒนธรรมภูมิปัญญา  
2. สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง

ความคิด) 
3. กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
 
พิธีปิด และมอบเกียรติบัตร  
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4.3.2 แบบท่ี 2 แบบเฉพาะ 
1. มาตราฐานการด าเนินงานการฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  9 ใบงาน 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 9 ใบงาน 

การจัดฝึกอบรม วันท่ี 1  

 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด โดย ผู้อ านวยการฝึกอบรม 
บรรยาย แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทาง
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
 
การบรรยาย        
1. บรรยาย แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  6 งาน 
2. บรรยาย : ใบงานที่ 1 – 3 โดย เจ้าหน้าที่อพ.สธ. 

2.1 ใบงานที่ 1 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น  
2.2 ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  
2.3 ใบงานที่ 3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น   

 
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. ปฏิบัติการ ใบงานที่ 1 – 3  
 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1. สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติการใบงานที่ 1 - 3 

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจและจัดท า

ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 9 ใบงาน 

การจัดฝึกอบรม วันท่ี 2  

 

การบรรยาย 
1. ใบงานที่ 4 8 9  โดย เจ้าหนา้ที่อพ.สธ. 

1.1. ใบงานที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน   
1.2. ใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
1.3. ใบงานที่ 9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีใน

ท้องถิ่น 
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. ปฏิบัติการ ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 8 - 9  

(ออกพ้ืนที่  หมู่ที่.... ต าบล..............) 
2. ปฏิบัติการ ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 8 – 9 

(ออกพ้ืนที่  หมู่ที่.... ต าบล.............) 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1. สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติการใบงานที่ 4 ใบงานที่ 8 – 9 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
1. การฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจและจัดท า

ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 9 ใบงาน 

การจัดฝึกอบรม วันท่ี 3 

 

การบรรยาย 
1. ใบงานที่ 5 6 7 โดย เจ้าหน้าที่อพ.สธ. 

1.1. ใบงานที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
1.2. ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ใน

ท้องถิ่น 
1.3. ใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ

ในทอ้งถิ่น  
 

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 4 ทรัพยากร 
1. ใบงานที่ 5 - 7  (ออกพ้ืนที่  หมู่ที่.... ต าบล.....................) 
2. ใบงานที่ 5 - 7  (ออกพ้ืนที่  หมู่ที่.... ต าบล.....................)  
  
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติการใบงานที่ 5 - 7 
 

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 9 ใบงาน 

การจัดฝึกอบรม วันท่ี 4  

 

การบรรยาย 
1. การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 
2. การน าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การติดตามและประเมินผล  
 
การฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1. จัดท าทะเบียนพรรณไม้ในท้องถิ่น  ทะเบียนภูมิปัญญาในท้องถิ่น   
2. จัดท าทะเบียนสัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น  
3. รวบรวมข้อมูล 9 ใบงาน บันทึกสู่ฐานข้อมูลฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 
 
 สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1. สรุปการฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 
 
พิธีการ 
พิธีปิด และมอบเกียรติบัตร  

 

 

 


