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แบบประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพ่ือรับการประเมินเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขั้นท่ี 1 

เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1. เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้าน (ด้านที ่ 1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
 ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 160  คะแนน 
 ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 480  คะแนน 
 ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 160  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า    800 คะแนน 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช (1,000 คะแนน)        
  1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์ (1,000 คะแนน)          
  1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืน (1,000 คะแนน)          
  1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (1,000 คะแนน)          
  1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  2,400 คะแนน 
 
2. ผู้ร่วมปฏิบัติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

-  6 งาน - 4 ทรัพยากร ครบ เห็นได้ชัดเจน 
-  ปริมาณ ผู้มีส่วนร่วมในงาน… เพ่ิม 
-  ความหลากหลายของงาน… เพ่ิม 
-  ผู้บริหาร  สนับสนุน ดูว่าจริงใจ จริงจัง 
-  ไม่เครียด เพียร หม่ัน…มีวิธีการใหม่ๆ  
-  ผู้ปฏิบัติเกิดมี “กรุณาจิต” ต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง 

 …ไม่คุกคาม ไม่ท่าร้าย – ท่าลาย 
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-  ผู้ปฏิบัติ เกิดมี “มุทิตาจิต” ต่อสรรพชีวิต  สรรพสิ่ง 
 … ช่วยเหลือเก้ือหนุน 
  เห็น… ทั้งท้องถิ่น  สะอาด  เป็นระเบียบ 
   … ทุกสรรพสิ่ง สมบูรณ์ตามธรรมชาติ     
 
4. วิธีการประเมิน  : พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี 
      : สอบถามบุคลากรในท้องถิ่นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น   
       ผู้บรหิารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 
ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

 

 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.1  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (30  คะแนน) 

   

        1) รายงานการประชุม  
            - วาระการประชุมเร่ืองเกีย่วกบัการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
             (10  คะแนน) 

  
 

 

    - รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และ    
     ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 

   

2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม    
           - บันทึกการประชุม (5 คะแนน) 

   

    - ภาพถ่าย  (5  คะแนน)    
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     (30 คะแนน) 

   

1) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ .สธ.-
ต่าบล ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด่าเนินงานให้ชัดเจน  (15  คะแนน) 

   

       2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  
            (15 คะแนน) 
           1. คณะท่างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

2. คณะท่างานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
3. คณะท่างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4. คณะท่างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
5. คณะท่างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6. คณะท่างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.3  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น          
(40 คะแนน)    

   

       1) แผนการด่าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท่าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจ่าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดง
ผังโครงสร้างการบริหาร (5  คะแนน)  

   

        2) แผนการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียด
งาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา ( 30 คะแนน)  

   

        3)  การจัดท่าปฏิทินการปฏิบัติงาน (5  คะแนน)    
1.4  ด าเนินงานตามแผน  (20 คะแนน) 
         การประสานงานของคณะกรรมการด่าเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต่าบลกับหน่วยงานต่างๆ   

   

           1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
ลงนาม  ชื่อผูบ้ริหาร  หวัหน้างาน   (10  คะแนน) 

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น     
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

           2) หนังสือเชิญประชุม  (5  คะแนน)    
           3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  (5  คะแนน)    
1.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  (20 คะแนน)       
ผลการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

1.6  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน  (20คะแนน)     

       1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป  (10 คะแนน)    

       2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด่าเนินงานในปีต่อไป  (10 คะแนน)    
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

 การให้คะแนน ไม่มี  =  0  คะแนน  มี  =  1  -  50   คะแนน 
 มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     (40 คะแนน)    
      รายงานผลการด่าเนินงาน  การจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดงหลักฐาน
ตั้งแต่ขอ้ 1.1 – 1.6 

   

รวมคะแนนท่ีได้   ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
1.1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการส ารวจทรัพยากร  (20  คะแนน)               
        1) การก่าหนดขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น  (5  คะแนน)      
        2) การส่ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (5  คะแนน)     
        3) การจ่าแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (5คะแนน)      
        4) การติดรหัสประจ่าชนิด (5  คะแนน)    
1.2  ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (10  คะแนน)     
1.3  ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (20  คะแนน)    

  1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (10  คะแนน)    

  2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)    
1.4  ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (20  คะแนน)    

1.5  ท าทะเบยีนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)       

1) การท่าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นตามแบบ        
   อพ.สธ. (5  คะแนน) 

   

        2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  (5  คะแนน)    
1.6  ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (20  คะแนน)       

         แบบบันทกึการดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น     
        การท่าแนวกันไฟ การท่าฝายชะลอน่้า อาสาสมคัรดแูลรักษา พื้นที่ปกปัก ฯลฯ 

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน  

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     2.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น (5  คะแนน)    
    2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  (5  คะแนน)        
    2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น  (5 คะแนน)           
    2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมูบ่้าน ชุมชน วิถีชุมชน (10 คะแนน)        
    2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในทอ้งถิ่น ทะเบยีนพรรณไมใ้นชุมชน      
         (10 คะแนน)   

   

    2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สตัว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุส์ัตว์ในชุมชน    
         (10 คะแนน)        

   

    2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชวีภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ใน 
         ชุมชน  (10 คะแนน)         

   

    2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบยีนภูมิปัญญาชุมชน (10 คะแนน)      
    2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบยีนแหล่งทรัพยากรใน 
         ชุมชนและทะเบียนโบราณคดีในชุมชน (10 คะแนน)   

   

     2.10 จัดท่ารายงานผลการส่ารวจและจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (25 คะแนน)      
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  (30 คะแนน)                          
     3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)                          
     3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น        
แบบบันทึกการเปลีย่นแปลง  (40 คะแนน)                       

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

4. การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
4.1 ฟื้นฟู  บ่ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กบัชุมชน ต่าบล 
(60 คะแนน)                       

   

4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

(40 คะแนน)   

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

5. การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)    
5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ    

ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (60 คะแนน) 
   

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (40 คะแนน)    
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  (60 คะแนน) 

   

6.2 สนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ่านวยความสะดวกต่างๆ   
     (40 คะแนน) 

   

คะแนนท่ีได้ ด้านการด าเนินงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

   

รวมคะแนนด้านท่ี 2  การด าเนินงาน    
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ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3.1  สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู ่
(50  คะแนน) 

ข้อพิจารณา :   พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน 

   

           1)  มีความสะอาด          (20  คะแนน)    
          2)  มีความเป็นระเบียบ  (15  คะแนน)    
           3)  มีความร่มร่ืน น่าอยู่  (15  คะแนน)    
3.2  บรรยากาศของท้องถิ่น (50  คะแนน)     
          1)  มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (20  คะแนน)    
         2)  มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                (15  คะแนน) 

   

           3)  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ   
                (15  คะแนน) 

   

3.3  บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม (70  คะแนน) 
( สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้ รู้ในท้องถิ่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น)  

   

         1)  มีความรับผิดชอบ  (10  คะแนน)    
        2)  มีความซื่อตรง  (10  คะแนน)    
         3)  มีความอดทน  (10  คะแนน)    
         4)  มีความเพียร  (10  คะแนน)    
        5)  มีความสามัคคี   (10  คะแนน)    
         6)  มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน  (10  คะแนน)    
         7)  มีความเมตตา กรุณา  (10  คะแนน)    
3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่
ยอมรับ (30  คะแนน) 

  
  

 

        1) สมาชกิองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชมุชน  ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นเป็นแหลง่เรียนรู้  (10  คะแนน) 

   

         2)  การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆ (5 คะแนน)    
          3) การไปให้ความรู้เกี่ยวกบังานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น  หนังสือเชิญ 
หนังสือขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม  ภาพถ่าย  (15  คะแนน) 

   

รวมคะแนนด้านที่ 3  ผลการด าเนินงาน    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาพืช  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาสัตว์  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
       (แสดงวิธีการ ผลงาน ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากพืช (300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช  (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช   (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม (75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การปลูก การดูแลรักษา (75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากพืช (300 คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากพืชและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400 คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
       - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาพืช    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารทีป่รากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
        (แสดงวิธีการ  ผลงาน ชิ้นงาน  )    

1. ศึกษาจากสัตว(์300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดลอ้ม ( 75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากสัตว(์300  คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากสัตว์และก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง  (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
        - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาสัตว์    
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 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :  หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืน แๆละสิ่งแวดล้อม 
          (75 คะแนน) 

   

         - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง    (100 คะแนน)    
          - ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ  (100 คะแนน)    
3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
            (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
(แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา   ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม  
            ( 75 คะแนน) 

   

         - การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
          - ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ(100 คะแนน)    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  (ต่อ) 

 
สรุปผลการประเมินท้ัง  3  ด้านคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน  600  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน  คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนนท่ีได้ท้ัง  3  ด้าน ...............  คะแนน 
สรุปผลการประเมิน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ และภูมิปัญญา  คะแนนเต็ม 4,000คะแนน 

พืชศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
สัตว์ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ชีวภาพอ่ืนๆ ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ภูมิปัญญา     คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนน   ...............  คะแนน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส่านึกในงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น  
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส่านึก ในงาน

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
             (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา    

รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน    


