
บทท่ี 5 
การวัดผลและการประเมินผล 

5.1 เกณฑ์การประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ล ำดับของ  “บัตร” กำรรับรอง  และ คุณธรรม แบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้  
 1. ระดับป้ำยสนองพระรำชด ำริในงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
 2. ระดับเกียรติบัตรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ขั้นที่ 1  
             เกียรติบัตรแห่งควำมมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตส ำนึกในงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 
 3. ระดับเกียรติบัตรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ขั้นที่ 2 
             เกียรติบัตรแห่งกำรเข้ำสู่สถำนภำพ สถำนอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ บนฐำนงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 
 4.ระดับเกียรติบัตรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ขั้นที่ 3 
             เกียรติบัตรแห่งกำรเป็นสถำนอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐำนงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 
 
5.1.1 ระดับป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.เกณฑ์การประเมิน (ด้ำนที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)         
 ด้ำนที่ 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 150  คะแนน 
 ด้ำนที่ 2 กำรด ำเนินงำน   คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 350  คะแนน 
 ด้ำนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 150  คะแนน 
       รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 650  คะแนน 
2. ผู้ร่วมปฏิบัติ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

        - สนับสนุนงบประมำณ กำรด ำเนินงำน อย่ำงต่อเนื่อง 
        - ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
        - สืบสำนอนุรักษ์ และพัฒนำควำมรู้ ภูมิปัญญำจำกกำรเรียนรู้ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
        - มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และพัฒนำ 

2) ผู้บริหำร :  - รู้เป้ำหมำย “จิตส ำนึก” แล้วท ำ 
         - รู้หน้ำที่ “สนับสนุนผู้ปฏิบัติ” แล้วท ำ 
         - ปกครองโดยธรรม 

 3) ผู้ปฏิบัติ  :  - ซ่ือตรง มุ่งม่ัน พัฒนำ สำมัคคี มีคุณธรรม 
         - อนุรักษ์และพัฒนำบนฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. วิธีการประเมิน   
         1) พิจำรณำหลักฐำนเอกสำรที่ปรำกฏย้อนหลัง 2 ปี 
         2) สอบถำมบุคลำกรในท้องถิ่นสมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน)  ชุมชน  ผู้รูใ้น
ท้องถิ่น  ผู้บรหิำรสถำนศึกษำ และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
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5.1.2  เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 1 
เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

1.เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้ำน  (ด้ำนที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
     ด้ำนท่ี 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 160  คะแนน 
     ด้ำนท่ี 2กำรด ำเนินงำน   คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 480  คะแนน 
     ด้ำนท่ี 3 ผลกำรด ำเนินงำน  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 160  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  800 คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช (1,000 คะแนน)        
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์ (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืน (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  2,400 คะแนน 
2. ผู้ร่วมปฏิบัติ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  สถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  

- ด ำเนินงำน 6 งำน และ 4 ทรัพยำกรครบ เห็นได้ชัดเจน 
- ปริมำณ ผู้มีส่วนร่วมในงำน เพ่ิม 

3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (ต่อ) 
- ควำมหลำกหลำยของงำน เพ่ิม 
- ผู้บริหำร  สนับสนุน ดูว่ำจริงใจ จริงจัง 
- ไม่เครียด เพียร หม่ัน มีวิธีกำรใหม่ๆ  
- ผู้ปฏิบัติเกิดมี “กรุณำจิต” ต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง 

   ไม่คุกคำม ไม่ท ำร้ำย - ท ำลำย 
-  ผู้ปฏิบัติ เกิดมี “มุทิตำจิต” ต่อสรรพชีวิต  สรรพสิ่ง 

   ช่วยเหลือเก้ือหนุน 
    เห็น ทั้งท้องถิ่น  สะอำด  เป็นระเบียบ 
     ทุกสรรพสิ่ง สมบูรณ์ตำมธรรมชำติ     
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4. วิธีการประเมิน   
 1) พิจำรณำหลักฐำนเอกสำรที่ปรำกฏย้อนหลัง 2 ปี 
 2) สอบถำมบุคลำกรในท้องถิ่นสมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก ำนนั ผู้ใหญ่บำ้น)  ชุมชน  ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น  ผู้บรหิำรสถำนศึกษำ และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  

 
5.1.3 เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 2 
เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1.เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้ำน  (ด้ำนที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
         ด้ำนท่ี 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
         ด้ำนท่ี 2 กำรด ำเนินงำน   คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 540  คะแนน 
         ด้ำนท่ี 3 ผลกำรด ำเนินงำน   คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  900 คะแนน 
การเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช (1,000 คะแนน)        
 1.กำรเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 320  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์ (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 320  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืนๆ (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 320  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 320  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  3,200 คะแนน 
2.ผู้ร่วมปฏิบัติ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

- 6 งำน 4 ทรัพยำกร ครบ เห็นได้ชัดเจน 
ผู้บริหำร  ปกครองโดยธรรม 

-  ปฏิบัติงำนด้วยควำมผำสุก กลมเกลียว  
            ประหยัดสุด ประโยชน์สูง 

-  มีธรรม มีปัญญำ จัดระเบียบของกำย  
  จนเป็นระเบียบของใจ 
   ควำมกร้ำวไม่มี 

 ชม เยี่ยม สะอำด เป็นระเบียบทุกหนแห่ง     
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4.วิธีการประเมิน   
 1) พิจำรณำหลักฐำนเอกสำรที่ปรำกฏย้อนหลัง 2 ปี 
 2) สอบถำมบุคลำกรในท้องถิ่นสมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก ำนนั ผู้ใหญ่บำ้น)  ชุมชน  ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น  ผู้บรหิำรสถำนศึกษำ และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
 
5.2.4 เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 3 
เกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 
1.เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้ำน  (ด้ำนที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
         ด้ำนท่ี 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 200  คะแนน 
         ด้ำนท่ี 2 กำรด ำเนินงำน  คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 600  คะแนน 
         ด้ำนท่ี 3 ผลกำรด ำเนินงำน  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 200  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ีย 950 – 1,000 คะแนน 

** (คะแนน  900 - 950 คะแนน(คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์)  พิจารณารับประกาศฯ) 
การเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช (1,000 คะแนน)        
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  400  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์ (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  400  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืนๆ (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  400  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  400  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ีย  3,500 –  4,000 คะแนน 

(คะแนน  900 - 950 คะแนน(คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์)  พิจารณารับประกาศฯ) 
2.ผู้ร่วมปฏิบัติ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
3.การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
     ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเป็นปัจจัยแห่งควำมสว่ำง คือปัญญำ 
           ชี้น ำ  สนทนำ  รูปธรรมที่ปรำกฏ เชื่อมโยงสู่ชีวิตแห่งตนและสังคม 

         - ผู้บริหำร  กลมกลืนในงำน บนฐำนของจิต ที่มีควำมเห็นชอบ 
         - ผู้ปฏิบัติ เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

           ปรำศจำกควำมหิว 
                  ปรำศจำกอบำย        
                       ปรำศจำกควำมคับแค้น       
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4. วิธีการประเมิน   
 1) พิจำรณำหลักฐำนเอกสำรที่ปรำกฏย้อนหลัง 2 ปี 
 2) สอบถำมบุคลำกรในท้องถิ่นสมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก ำนนั ผู้ใหญ่บำ้น)  ชุมชน   
 ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  


