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บทปฏิบัติการที่ 1 การวิเคราะห์วิธีการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
งานมอบที่ 1

งานมอบที่ 1
งานที่จะต้องดาเนิ นการ
ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
ประกอบด้วย 6 งาน ดังนี้
1.งานปกปักทรั พยากร
ท้องถิ่น

รายละเอีย ด(งานย่อย)
1.1การกาหนดขอบเขตพื้นที่ และการ
สารวจทรัพยากร
1) การกาหนดขอบเขตพื้น ที่ปกปัก

2) การสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก

3) การจาแนกชนิดของทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปัก

4) การติดรหัสประจาชนิด

วิธีการ

งานที่จะต้องดาเนิ นการ
1.งานปกปักทรั พยากร
ท้องถิ่น (ต่อ)

รายละเอีย ด(งานย่อย)
1.2 การทาผังแสดงขอบเขตพื้นที่ ปก
ปัก

1.3 การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่
ปกปัก
1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ป กปัก

2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปก
ปัก

1.4 การทาตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่
ปกปัก

วิธีการ

งานที่จะต้องดาเนิ นการ
รายละเอีย ด(งานย่อย)
1.งานปกปั กทรัพ ยากร 1.5 การทาทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่
ท้องถิ่น (ต่อ)
ปกปัก
1) การทาทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่
ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ.

2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้น ได้
(เอกสารและคอมพิว เตอร์)

1.6 การดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่
ปกปัก
-ทาแนวกันไฟ
-ปลูกป่าเพิ่ม
-เก็บรวบรวมพันธุ์พืช
-จัดทาแปลงเพาะพันธุ์ไ ม้ท้อ งถิ่น
-สร้างสานึกเยาวชนในการดูแลรักษา
-เส้นทางการเดินสารวจป่า

วิธีการ

งานที่จะต้องดาเนิ นการ
2.งานสารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่ น (ต่ อ)

รายละเอีย ด(งานย่อย)
2.1 การเก็บข้อมูล พื้นฐานในท้องถิ่น

2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชี พ
ในท้องถิ่น

2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพใน
ท้องถิ่น

2.4 การเก็บข้อมูลประวัติห มู่บ้าน วิถี
ชุมชน

วิธีการ

งานที่จะต้องดาเนิ นการ
2.งานสารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่ น (ต่ อ)

รายละเอีย ด(งานย่อย)
2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ
พืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ใน
ชุมชน

2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัต ว์
ใน ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่น

2.7 การสารวจเก็บข้อมูลการใช้
ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆในชุ มชน

วิธีการ

งานที่จะต้องดาเนิ นการ
2.งานสารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่ น (ต่ อ)

รายละเอีย ด(งานย่อย)
2.8 การเก็บรวบรวมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี

2.10 การจัดทารายงานผลการสารวจ
และจัดทาฐานทรั พยากรท้องถิ่น

วิธีการ

งานที่จะต้องดาเนิ นการ
รายละเอีย ด(งานย่อย)
3. งานการดาเนินงานปลู ก 3.1 การจัดหาและรวบรวมทรั พยากร
รักษาทรัพยากรท้ องถิ่น ท้องถิน่

3.2 การปลูก และการรักษา ทรัพยากร
ท้องถิ่น

3.4 การติดตามการเจริญเติบ โตและ
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้ องถิ่น
เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง

วิธีการ

งานที่จะต้องดาเนิ นการ
4.งานการดาเนินงาน
อนุรัก ษ์แ ละใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่ น

รายละเอีย ด(งานย่อย)
4.1 การฟื้นฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์
เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กั บชุมชน
ตาบล
4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
อย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ การพัฒนาผลิตภั ณฑ์จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้
ฯลฯ

5.งานการดาเนินงานศูนย์
ข้อมูลทรัพ ยากรท้ องถิ่น

5.1 การรวบรวมและบันทึกข้ อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร
วัฒนธรรมภู มิปัญญา)
5.2 ระบบจัดเก็บและสืบ ค้นได้
(เอกสาร และคอมพิวเตอร์)

6.งานสนับสนุนในการ
อนุรัก ษ์แ ละจั ดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่ น

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุ กรรมพื ช (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน)

วิธีการ

ใบงานที่ 3 การเขียนผังมโนทัศน์แผนการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
งานมอบที่ 3.1 สาหรับ อบต./ทต./ทม.
ให้เขียนผังมโนทัศน์ จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องการดาเนิ นงาน 6 งาน
กับภารกิจ/แผนยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒ นา ในการดาเนิ นงานของแต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
งานมอบที่ 3.2 สาหรับโรงเรียน
ให้เขียนผังมโนทัศน์ จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องการดาเนิ นงาน งานที่ 2
งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้ องถิ่ น กับการเรีย นการสอน กับ 8 กลุ่มสาระตาม
หลักสูตรแกนกลาง ปี 2551

สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานมอบที่ 3.1 ให้เขียนผังมโนทั ศน์ จากการการวิเ คราะห์ความสอดคล้ องแผนการดาเนินงาน 6 งาน กับภารกิ จ/แผนยุ ทธศาสตร์การดาเนินงานของแต่องค์ กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

สาหรับ โรงเรียน
งานมอบที่ 3.2 ให้เขียนผังมโนทั ศน์ จากการวิ เคราะห์ ความสอดคล้องแผนการดาเนิ นงานฐานทรั พยากรท้องถิ่ น งานที่ 2 สารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ตามหลัก สู ตรแกนกลาง ปี 2551

งานที่ 2 งานสารวจ
รวบรวมทรัพยากรท้ องถิ่น

สาหรับโรงเรียน
แผนการดาเนินงาน
โรงเรียน............................................................................ จังหวัด...................................... ปีการศึก ษา ........................
งานที่จะต้องดาเนิ นการ
2.งานสารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น

รายละเอีย ด (งานย่ อย)
2.1 การเก็บข้ อมูลพื้นฐานในท้ องถิ่ น
2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชี พในท้อ งถิ่น
2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
2.4 การเก็บข้อมูลประวัติห มู่บ้าน วิถี ชุมชน
2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชใน
ท้องถิ่นทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัต ว์ในท้องถิ่น
ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน
2.7 การสารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพ
อื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆในชุ มชน
2.8 การเก็บรวบรวมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่ งทรัพยากรธรรมชาติ
และโบราณคดี
2.10 การจัดทารายงานผลการสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น

ปริมาณงาน

ผู้รับผิ ดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลา

สาหรั บองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทปฏิ บั ติการที่............แผนการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล …………………………………………………..…………………………..หมู่ที่ ………จังหวัด……………………..
งานหลัก
ด้านที่ 2
1.งานปกปั กทรัพ ยากรท้ องถิ่น

รายละเอีย ดงานย่ อย
1.1 การกาหนดขอบเขตพื้นที่ และการสารวจ
ทรัพยากร
1) การกาหนดขอบเขตพื้นที่ปกปั ก
2) การสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
3) การจาแนกชนิดของทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก
4) การติดรหัสประจาชนิ ด
1.2 การทาผัง แสดงขอบเขตพื้นที่ ปกปั ก
1.3 การศึก ษาทรั พยากรในพื้นที่ ปกปัก
1) การศึ กษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปั ก
2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
1.4 การทาตัว อย่างทรั พยากรในพื้นที่ ปกปั ก
1.5 การท าทะเบีย นทรัพยากรในพื้น ที่ปกปั ก
1) การทาทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
ตามแบบ อพ.สธ.
2) ระบบการจั ดเก็ บและสืบค้นได้
(เอกสารและคอมพิวเตอร์ )
1.6 การดูแ ล รัก ษา ทรัพ ยากรในพื้ นที่ปกปั ก

2.งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่ น

2.1 การเก็บข้ อมูลพื้นฐานในท้ องถิ่ น
2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

ปริมาณงาน

ผู้รับผิ ดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลา

งานหลัก

รายละเอีย ดงานย่ อย
2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้ องถิ่น
2.4 การเก็บข้อมูลประวั ติหมู่ บ้าน วิถี ชุมชน
2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้อ งถิ่น
ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัต ว์ในท้องถิ่น
ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน
2.7 การสารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆ
ทะเบียนชีวภาพอื่น ๆในชุมชน
2.8 การเก็บรวบรวมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่ งทรัพยากรธรรมชาติ
และโบราณคดี
2.10 การจัดทารายงานผลการสารวจและจัดทา
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

3.งานปลูกรั ก ษาทรัพ ยากรท้ องถิ่น

3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น
3.3 การติดตามการเจริญเติบ โตและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึก การเปลี่ยนแปลง

4.งานอนุรัก ษ์ และใช้ ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น

4.1 การฟื้นฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่าย
ให้กับชุมชน ตาบล

ปริมาณงาน

ผู้รับผิ ดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลา

งานหลัก

รายละเอีย ดงานย่ อย

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่ง เรียนรู้
5.งานศูนย์ข้ อมูลทรัพยากรท้องถิ่ น
5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา)
5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้น ได้
(เอกสาร และคอมพิ วเตอร์)
6.งานสนั บสนุ นในการอนุรัก ษ์แ ละจัดทาฐาน 6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุ กรรม
ทรัพยากรท้ องถิ่น
พืช ( งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน )
6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อานวย
ความสะดวกต่างๆ

ปริมาณงาน

ผู้รับผิ ดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลา

การดาเนินงานตามแผน
องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล …………………………………………………..…………………………..หมู่ที่ ………จังหวัด……………………..
โรงเรียน................................................... จังหวัด...................................... ปีการศึก ษา ........................
งานหลัก

รายละเอีย ดงานย่ อย

ด้านที่ 2
1.งานปกปั กทรัพ ยากรท้ องถิ่น

1.1 การกาหนดขอบเขตพื้นที่ และการสารวจ
ทรัพยากร
1) การกาหนดขอบเขตพื้นที่ปกปั ก
2) การสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
3) การจาแนกชนิดของทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก
4) การติดรหัสประจาชนิ ด
1.2 การทาผัง แสดงขอบเขตพื้นที่ ปกปั ก
1.3 การศึก ษาทรั พยากรในพื้นที่ ปกปัก
1) การศึ กษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปั ก
2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
1.4 การทาตัว อย่างทรั พยากรในพื้นที่ ปกปั ก
1.5 การท าทะเบีย นทรัพยากรในพื้น ที่ปกปั ก
1) การทาทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
ตามแบบ อพ.สธ.
2) ระบบการจั ดเก็ บและสืบค้นได้
(เอกสารและคอมพิวเตอร์ )
1.6 การดูแ ล รัก ษา ทรัพ ยากรในพื้ นที่ปกปั ก

2.งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่ น

2.1 การเก็บข้ อมูลพื้นฐานในท้ องถิ่ น
2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ตั้ง ไว้

งบประมาณที่ใช้จริง

หมายเหตุ

งานหลัก

3.งานปลูกรั ก ษาทรัพ ยากรท้ องถิ่น

4.งานอนุรัก ษ์แ ละใช้ประโยชน์ทรั พยากร
ท้องถิ่น
4.งานอนุรัก ษ์แ ละใช้ประโยชน์ทรั พยากร
ท้องถิ่น

รายละเอีย ดงานย่ อย
2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้ องถิ่น
2.4 การเก็บข้อมูลประวั ติหมู่ บ้าน วิถี ชุมชน
2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้อ งถิ่น
ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัต ว์ในท้องถิ่น
ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน
2.7 การสารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆ
ทะเบียนชีวภาพอื่น ๆในชุมชน
2.8 การเก็บรวบรวมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่ งทรัพยากรธรรมชาติ
และโบราณคดี
2.10 การจัดทารายงานผลการสารวจและจัดทา
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น
3.3 การติดตามการเจริญเติบ โตและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึก การเปลี่ยนแปลง
4.1 การฟื้นฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและ
แจกจ่ายให้กับชุมชน ตาบล
4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่ง เรียนรู้

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ตั้ง ไว้

งบประมาณที่ใช้จริง

หมายเหตุ

งานหลัก
5.งานศูนย์ข้อมู ลทรัพ ยากรท้ องถิ่น

รายละเอีย ดงานย่ อย

5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา)
5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้น ได้
(เอกสาร และคอมพิ วเตอร์)
6.งานสนับสนุนในการอนุรั ก ษ์แ ละจั ดทาฐาน 6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุ กรรม
ทรัพยากรท้ องถิ่น
พืช ( งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน )
6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อานวย
ความสะดวกต่างๆ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ตั้ง ไว้

งบประมาณที่ใช้จริง

หมายเหตุ

สรุปและประเมิ นการดาเนินงานตามแผน
องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล …………………………………………………..…………………………..หมู่ที่ ………จังหวัด……………………..
โรงเรียน................................................... จังหวัด...................................... ปีการศึก ษา ........................
งานหลัก

รายละเอีย ดงานย่ อย

แผนการดาเนินงาน

สรุปงานตามแผน

การประเมิน ผล
ปริมาณ

ด้านที่ 2
1.งานปกปั กทรัพ ยากรท้ องถิ่น

1.1 การกาหนดขอบเขตพื้นที่ และการสารวจ
ทรัพยากร
1) การกาหนดขอบเขตพื้นที่ปกปั ก
2) การสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
3) การจาแนกชนิดของทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก
4) การติดรหัสประจาชนิ ด
1.2 การทาผัง แสดงขอบเขตพื้นที่ ปกปั ก
1.3 การศึก ษาทรั พยากรในพื้นที่ ปกปัก
1) การศึ กษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปั ก
2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
1.4 การทาตัว อย่างทรั พยากรในพื้นที่ ปกปั ก
1.5 การท าทะเบีย นทรัพยากรในพื้น ที่ปกปั ก
1) การทาทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
ตามแบบ อพ.สธ.
2) ระบบการจั ดเก็ บและสืบค้นได้
(เอกสารและคอมพิวเตอร์ )
1.6 การดูแ ล รัก ษา ทรัพ ยากรในพื้ นที่ปกปั ก

2.งานสารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้ องถิ่น

2.1 การเก็บข้ อมูลพื้นฐานในท้ องถิ่ น
2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

คุณภาพ

งานหลัก

รายละเอีย ดงานย่ อย

แผนการดาเนินงาน

สรุปงานตามแผน

การประเมิน ผล
ปริมาณ

2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้ องถิ่น
2.4 การเก็บข้อมูลประวั ติหมู่ บ้าน วิถี ชุมชน
2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้อ งถิ่น
ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัต ว์ในท้องถิ่น
ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน
2.7 การสารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆ
ทะเบียนชีวภาพอื่น ๆในชุมชน
2.8 การเก็บรวบรวมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่ งทรัพยากรธรรมชาติ
และโบราณคดี
2.10 การจัดทารายงานผลการสารวจและจัดทา
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3.งานปลูกรั ก ษาทรัพ ยากร
ท้องถิ่น

3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น
3.3 การติดตามการเจริญเติบ โตและการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรท้อ งถิ่น เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง

4.งานอนุรัก ษ์แ ละใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ องถิ่น
4.งานอนุรัก ษ์แ ละใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ องถิ่น

4.1 การฟื้นฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและ
แจกจ่ายให้กับชุมชน ตาบล
4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่ง เรียนรู้

คุณภาพ

งานหลัก

รายละเอีย ดงานย่ อย

แผนการดาเนินงาน

สรุปงานตามแผน

การประเมิน ผล
ปริมาณ

5.งานศูนย์ข้อมู ลทรัพ ยากร
ท้องถิ่น

5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา)
5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้น ได้
(เอกสาร และคอมพิ วเตอร์)
6.งานสนับสนุนในการอนุรั ก ษ์ 6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
และจัดทาฐานทรั พยากรท้องถิ่ น
พันธุกรรมพืช (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อานวย
ความสะดวกต่างๆ

คุณภาพ

การวิเ คราะห์ ผล และปรั บปรุงพั ฒนางาน
องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล …………………………………………………..…………………………..หมู่ที่ ………จังหวัด……………………..
โรงเรียน................................................... จังหวัด...................................... ปีการศึก ษา ........................
งานหลัก

รายละเอีย ดงานย่ อย

ด้านที่ 2
1.งานปกปั กทรัพ ยากรท้ องถิ่น

1.1 การกาหนดขอบเขตพื้นที่ และการสารวจ
ทรัพยากร
1) การกาหนดขอบเขตพื้นที่ปกปั ก
2) การสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
3) การจาแนกชนิดของทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก
4) การติดรหัสประจาชนิ ด
1.2 การทาผัง แสดงขอบเขตพื้นที่ ปกปั ก
1.3 การศึก ษาทรั พยากรในพื้นที่ ปกปัก
1) การศึ กษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปั ก
2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
1.4 การทาตัว อย่างทรั พยากรในพื้นที่ ปกปั ก
1.5 การท าทะเบีย นทรัพยากรในพื้น ที่ปกปั ก
1) การทาทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
ตามแบบ อพ.สธ.
2) ระบบการจั ดเก็ บและสืบค้นได้
(เอกสารและคอมพิวเตอร์ )
1.7 การดูแ ล รัก ษา ทรัพ ยากรในพื้ นที่ปกปั ก

2.งานสารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้ องถิ่น

2.1 การเก็บข้ อมูลพื้นฐานในท้ องถิ่ น
2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้ องถิ่น

การวิเ คราะห์ ผล

การปรั บปรุงพั ฒนางาน

งานหลัก

รายละเอีย ดงานย่ อย
2.4 การเก็บข้อมูลประวั ติหมู่ บ้าน วิถี ชุมชน
2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้อ งถิ่น
ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัต ว์ในท้องถิ่น
ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน
2.7 การสารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆ
ทะเบียนชีวภาพอื่น ๆในชุมชน
2.8 การเก็บรวบรวมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่ งทรัพยากร
และโบราณคดี

3.งานปลูกรั ก ษาทรัพ ยากร
ท้องถิ่น

4.งานอนุรัก ษ์แ ละใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ องถิ่น
4.งานอนุรัก ษ์แ ละใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้ องถิ่น
5.งานศูนย์ข้อมู ลทรัพ ยากร
ท้องถิ่น

2.10 การจัดทารายงานผลการสารวจและจัดทา
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น
3.3 การติดตามการเจริญเติบ โตและการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรท้อ งถิ่น เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง
4.1 การฟื้นฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและ
แจกจ่ายให้กับชุมชน ตาบล
4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่ง เรียนรู้
5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา)
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การปรั บปรุงพั ฒนางาน

งานหลัก

รายละเอีย ดงานย่ อย

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้น ได้
(เอกสาร และคอมพิ วเตอร์)
7.งานสนับสนุนในการอนุรั ก ษ์ 7.1 สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
และจัดทาฐานทรั พยากรท้องถิ่ น
พันธุกรรมพืช ( งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน )
7.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อานวย
ความสะดวกต่างๆ
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