โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรอบการสร้างจิตสานึก
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

คู่มือการพิจารณาให้คะแนนตามแบบประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ด้านที่ 1 การบริหารและการจั ดการ ด้านที่ 2 การดาเนิ นงาน ด้า นที่ 3 ผลการดาเนิ นงาน

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แบบประเมิน
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ปี 25…….

ข้อมูลทั่วไป
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็นผู้ บันทึกข้ อมูล/รายงาน
1. ชื่อองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ………………………..……………………………………………………………………
โทรศั พท์ …………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….………….
E-mail ............................................................................................................................................
ตาบล /แขวง ………………………….อาเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..…
สังกัด ……………...………………………………….…………………………………………………………………….….....
…………………………………………………….……………………………………………………………..……………………
2. ชื่อหัวหน้าองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ……………………………………………………………………………………
3. งาน / โครงการหรื อกิ จกรรมดี เด่น
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
(ลงชื่อ)……….………………………………..ผู้รายงาน
(……………..………………………….)
หัวหน้าองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สสส

แบบประเมิน
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
เพื่อรั บป้า ยสนองพระราชดาริในงานฐานทรัพยากรท้ องถิ่น
การประเมินป้ายสนองพระราชดาริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. เกณฑ์ก ารประเมิน แบ่งเป็น 3 ด้าน
(ด้านที่ 1 - 3 คะแนน 1,000 คะแนน)
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน 200 คะแนน ต้องได้ไม่ ต่ากว่า 150 คะแนน
ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
คะแนน 600 คะแนน ต้องได้ไม่ต่ากว่า 350 คะแนน
ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน
คะแนน 200 คะแนน ต้องได้ไม่ต่ากว่า 150 คะแนน
รวมคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 650 คะแนน
2. ผู้ร่วมปฏิบั ติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สนับสนุนงบประมาณ การดาเนินงาน อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- สืบสานอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2) ผู้บริหาร
- รู้เป้าหมาย ... “จิตสานึก” ... แล้วทา
รู้หน้าที่... “สนับสนุนผู้ปฏิบัติ” ...แล้วทา
3) ผู้ปฏิบัติ
- ซื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม
4. วิธีการประเมิน
1) พิจารณาหลัก ฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี
2) สอบถามบุคลากรในท้อ งถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
ชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ด้านที่ 1 การบริห ารและการจัดการ
คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

รายการประเมิน

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจั ดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (30คะแนน)
- แสดงตัวอย่างหนังสือขอสนองพระราชด าริ ฯ หนั ง สื อ ตอบรั บ จาก อพ.สธ.
บันทึกการประชุมร่วมกันในครั้งที่สมัครสนองพระราชดาริฯ พร้อมอธิบายรายละเอียด
ในการสนองพระราชดาริฯ
1) รายงานการประชุม
- วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10 คะแนน)
..........
จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ควรมีอย่างน้ อย 4 คณะ)
1. การประชุมสภา
2. การประชุมประชาคม
3. กาประชุมกลุ่มอนุรักษ์ ของหมู่บ้าน
4. การประชุมคณะทางาน (3 ด้าน และ 6 งาน)
ตัวอย่าง ตารางสรุปการประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประชุม
1.การประชุมสภา
2.ประชุมประชาคม
3.ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บา้ น
4.ประชุมคณะทางาน (3 ด้าน และ 6 งาน)
รวม

จานวน (ครั้ง)
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
25....
25....
2
2
3
3
10
12
15
18
30
35

- แสดงวาระการประชุ มของแต่ล ะคณะ ในแต่ล ะปี โดยกาหนดเรื่อ งในวาระ
การประชุม วัน เวลา และสถานที่ เป็น ต้น
- การประชุมสภา ต้องแสดงการประชุ มสภาก่อนเป็นสมาชิ ก โดยมีวาระเพื่ อ
พิจารณาเรื่องการร่วมสนองพระราชดาริฯ แล้วมี มติในที่ ประชุ มเห็นชอบในการ
สนองพระราขดาริฯ 100 เปอร์เซ็นต์
การเข้าร่วมกิ จกรรมกั บหน่ว ยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.)
1) การประชุมกลุ่ม
2) การเยี่ยมกลุ่ ม
3) การเยี่ยมเป้าหมาย
4) การฝึกอบรมปฏิบั ติการงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น
5) การฝึกอบรมปฏิบั ติการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การบริห ารและการจัดการ (ต่ อ)
คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

รายการประเมิน
ตัวอย่าง ตารางสรุปการประชุมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.)
การประชุม
1.การประชุมกลุ่ม
2.การเยี่ยมกลุ่ม
3.การเยี่ยมเป้าหมาย
3.การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
4.การฝึกอบรมปฏิบัติการสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
รวม

จานวน (ครั้ง)
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
25....
25....
2
2
2
3
3
4
2
3
2

3

11

15

- แสดงวาระการประชุ มของแต่ล ะคณะในแต่ละปี โดยกาหนดเรื่อ งในวาระ
การประชุม วัน เวลา และสถานที่ เป็น ต้น
รายชื่ อ ลายมื อ ชื่ อ ของสมาชิ ก องค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น (ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน) ชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ
การจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปจานวนผู้เข้าร่วมประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ควรมีอย่างน้ อย 4 คณะ)
1. การประชุมสภา
2. การประชุมประชาคม
3. กาประชุมกลุ่มอนุรักษ์ ของหมู่บ้าน
4. การประชุมคณะทางาน (3 ด้าน และ 6 งาน)
ตัวอย่าง ตารางสรุปจานวนผู้เข้าร่วมประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประชุม
1.การประชุมสภา
2.ประชุมประชาคม
3.ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บา้ น
4.ประชุมคณะทางาน (3 ด้าน และ 6 งาน)
รวม

จานวน (คน)
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
25....
25....
100
120
100
115
150
190
65
65
415
490

- แสดงรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
- แสดงตารางสรุปจานวนผู้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร.
อปท.)

.........

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การบริห ารและการจัดการ (ต่ อ)
คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

รายการประเมิน
การเข้าร่วมกิ จกรรมกั บหน่ว ยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.)
1. การประชุมกลุ่ ม
2. การเยี่ยมกลุ่ม
3. การเยี่ยมเป้าหมาย
4. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น
5. การฝึกอบรมปฏิบัติการสารวจและจัดทาฐานทรั พยากรท้องถิ่น
ตัวอย่าง ตารางสรุปจานวนผู้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร./
อปท.)
การประชุม
1.การประชุมกลุ่ม
2.การเยี่ยมกลุ่ม
3.การเยี่ยมเป้าหมาย
3.การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
4.การฝึกอบรมปฏิบัติการสารวจและ
จัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
รวม

…….

จานวน (คน)
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
25....
25....
15
16
20
22
65
65
10

12

10

12

120

127

- แสดงรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม บันทึกการประชุม (5 คะแนน)
จัดประชุมภายในองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (ควรมีอ ย่างน้อย 4 คณะ)
1. การประชุมสภา
2. การประชุมประชาคม
3. การประชุมกลุ่ มอนุรักษ์ข องหมู่บ้าน
4. การประชุมคณะทางาน (3 ด้าน และ 6 งาน)
- แสดงบันทึกการประชุม แสดงวัน เวลา สถานที่ และผู้จดบันทึ ก พร้อมเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อ งกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เช่น การดาเนินงานทั้ง 6 งาน การนางาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เข้าสู่ชุมชน เป็น ต้น
การเข้าร่วมกิ จกรรมกั บหน่ว ยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร./อปท.)
1. การประชุมกลุ่ ม
2. การเยี่ยมกลุ่ม
3. การเยี่ยมเป้าหมาย
4. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น
5. การฝึกอบรมปฏิบัติการสารวจและจัดทาฐานทรั พยากรท้องถิ่น

............

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การบริห ารและการจัดการ (ต่ อ)
รายการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

- แสดงบันทึกการประชุม แสดงวัน เวลา สถานที่ และผู้จดบันทึ ก พร้อมเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อ งกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เช่น การดาเนินงานทั้ง 6 งาน การนางาน
ฐานทรัพยาหกรท้องถิ่น เข้าสู่ชุมชน เป็น ต้น ในแต่ล ะคณะ
- ภาพถ่าย (5 คะแนน)
…………..
จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ควรมีอย่างน้ อย 4 คณะ)
1. การประชุมสภา
2. การประชุมประชาคม
3. การประชุมกลุ่ มอนุรักษ์ข องหมู่บ้าน
4. การประชุมคณะทางาน (3 ด้าน และ 6 งาน)
- แสดงภาพถ่ายที่สอดคล้องกับการประชุมแต่ละคณะ โดยใต้ภาพระบุเรื่อง
วัน เดือน ปี สถานที่ ในการประชุมในแต่ละปี
การเข้าร่วมกิ จกรรมกั บหน่ว ยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.)
1. การประชุมกลุ่ ม
2. การเยี่ยมกลุ่ม
3. การเยี่ยมเป้าหมาย
4. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น
5. การฝึกอบรมปฏิบัติการสารวจและจัดทาฐานทรั พยากรท้องถิ่น
- แสดงภาพถ่ายที่สอดคล้องกับการประชุมแต่ละคณะ โดยใต้ภาพระบุเรื่อง
วัน เดือน ปี สถานที่ ในการประชุมในแต่ละปี
1.2 แต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนิ นงาน การจัดทาฐานทรั พยากรท้องถิ่ น
(30 คะแนน)
1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฐานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น อพ.สธ.-ตาบล
ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินงานให้ชัดเจน (15 คะแนน)
1. คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริ ห ารและการจั ด การ ต้ อ งมี น ายกองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น เป็ น ประธาน รองนายกฯ เป็ น รองประธาน ปลั ด ฯ และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งฝ่ายการเงิน ธุรการ เป็นคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการด้านที่ 2 การดาเนินงาน ปลัดฯ เป็นประธาน ผู้อานวยการ
กองฯ เป็ น รองปร ะธา นและผู้ ที่ ท า หน้ า ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า งา นทั้ ง 6 งา นเป็ น
คณะกรรมการ
3. คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน เน้นฝ่ายวัดประเมินผลเป็น
ประธาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ เป็นคณะกรรมการ
-แสดงคาสั่งคณะกรรมการ 3 ด้าน ชี้ประเด็น หน้าที่ความรับ ผิ ด ชอบจ านวน
คณะกรรมการ

…….

ด้านที่ 1 การบริห ารและการจัดการ (ต่ อ)
รายการประเมิน
2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล (15 คะแนน)
1. คณะทางานปกปักทรั พยากรท้องถิ่น
2. คณะทางานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น
3. คณะทางานปลูกรักษาทรั พยากรท้องถิ่น
4. คณะทางานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้ องถิ่น
5. คณะทางานศูนย์ข้อ มูลทรัพยากรท้ องถิ่น
6. คณะทางานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- ในแต่ละคณะระบุ ชี้ประเด็น หน้า ทีค่ วามรับผิ ดชอบ จานวน
คณะกรรมการ ประธาน รองประธาน เลขานุการ แต่ละงานมีความสมดุ ลของ
คณะกรรมการต่ อการดาเนินงาน และมีใจรัก หรือจิตอาสา
3) คณะอนุกรรมการทรัพยากรท้องถิ่น (ระดับเกียรติบัตรฯ)
1. คณะทางานทรัพยากรท้ องถิ่น : การศึกษาพืช
2. คณะทางานทรัพยากรท้ องถิ่น : การศึกษาสั ตว์
3. คณะทางานทรัพยากรท้ องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
4. คณะทางานทรัพยากรท้ องถิ่น : การศึกษาภู มิปัญญา
- ในแต่ละคณะระบุ ชี้ประเด็น หน้า ที่ความรับผิ ดชอบ จานวน
คณะกรรมการ ประธาน รองประธาน เลขานุการ แต่ละงานมีความสมดุ ลของ
คณะกรรมการต่ อการดาเนินงาน และมีใจรัก หรือจิตอาสา
1.3 วางแผนการบริห ารและแผนการดาเนิ นงานการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(50 คะแนน)
1) แผนการดาเนินงานด้านการบริ หาร โดยเขีย นแผนการจั ดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น รวมกั บแผนงานประจาปีข ององค์ก ารบริ หารส่ว นตาบล แสดงผัง
โครงสร้างการบริ หาร (5 คะแนน)
-แสดงนโยบาย วิสัยทัศน์ให้ส อดคล้องกับ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ อพ.สธ.
-แสดงโครงสร้างบริหารงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มี งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นอยู่ในโครงสร้างส่วนสานักปลั ด
-แสดงแผนพั ฒนาตาบล 4 ปี โดยนางานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่นจัดไว้ใน
แผนพัฒนาตาบล แสดงหน้าปก ชี้ประเด็น งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในส่วนใด
(แนบแถลงนโยบายโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
-แสดงผังโครงสร้างการบริหาร การบรรลุงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นลงในผั ง
โครงสร้างบริหาร

คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

…….

…….

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การบริห ารและการจัดการ (ต่ อ)
รายการประเมิน
2) แผนการดาเนินงานการจัดทาฐานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น แสดงรายละเอี ย ดงาน
ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา (40 คะแนน)
ระดับป้ายฯ
ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและ
เหตุผลวั ตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนที่ 2 แผนการดาเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณ
งานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลา
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
 งานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
 งานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้ องถิ่น
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระดับเกียรติ บัตรฯ
ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและ
เหตุผลวั ตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนที่ 2 แผนการดาเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณ
งานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลา
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
 งานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
 งานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้ องถิ่น
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์

คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

…….

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การบริห ารและการจัดการ (ต่ อ)
รายการประเมิน

คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3) การจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน (5 คะแนน)
- แสดงปฏิทินให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน ซึ่งกาหนดระยะเวลาเริ่ มต้ น
และสิ้นสุดในแต่ละปี โดยแสดง bar chart ให้สอดคล้องกับแผนงานใน 1.3 2)
ระดับป้ายฯ
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
 งานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
 งานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
ระดับเกียรติ บัตรฯ
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
 งานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
 งานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล

…….

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การบริ หารและการจัดการ (ต่อ)
รายการประเมิน

คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

1.4 ดาเนินงานตามแผน (20 คะแนน)
การประสานงานของคณะกรรมการดาเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้ องถิ่นตาบล กับหน่วยงานต่างๆ
1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลงนาม ชื่อ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน (10 คะแนน)
...............
การใช้งบประมาณ
-แสดงตารางสรุปการใช้งบประมาณตามแผนการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกั บ
ข้อ 1.3.1) และหลักฐานการเบิ กจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกั บงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ในแต่ล ะปี (5 คะแนน)
...............
ระดับป้ายฯ
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
 งานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
 งานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
ระดับเกียรติ บัตรฯ
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
 งานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
 งานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
- แสดงเอกสาร ตัวอย่างหลัก ฐาน การเบิกจ่าย ผู้เบิก และผู้มีอานาจอนุมัติ ในแต่
ละปี

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การบริห ารและการจัดการ (ต่ อ)
รายการประเมิน
2) หนังสือเชิญประชุม (5 คะแนน)
การประสานงานทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน
-แสดงตารางสรุปจานวนหนังสือเชิญประชุม ในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับข้อ 1.1 1)
ตัวอย่างตารางสรุปจานวนหนังสือเชิญประชุม
ปีการศึกษา
จานวนครั้ง
จานวนฉบับ
25...
25...
รวม
-แสดงตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ในแต่ละปี
3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม (5 คะแนน)
การประสานงานทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน
-แสดงตารางสรุปจานวน หนังสือขอบคุณ ในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับข้อ 1.1 1)
-แสดงตัวอย่างหนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม ในแต่ละปี
ตัวอย่ างตารางสรุปจานวนหนังสือขอบคุณ ผู้ร่วมประชุม
ปีการศึกษา
จานวนครั้ง
จานวนฉบับ
25...
25...
รวม
1.5 สรุปและประเมิน ผลการดาเนิ นงาน (20 คะแนน)
-แสดงตารางสรุปและประเมินผล การดาเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ใน 1.3 1) แสดงทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแสดงเป็นร้อยละ หรือเปอร์ เซ็นต์ ในแต่ล ะปี
ระดับป้ายฯ
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
 งานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
 งานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล

คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

…….

…….

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การบริห ารและการจัดการ (ต่ อ)
รายการประเมิน
ระดับเกียรติ บัตรฯ
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
 งานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
 งานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
แสดงตารางสรุปและประเมินผล การดาเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ใน 1.3 1) แสดงทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแสดงเป็นร้อยละ หรือเปอร์ เซ็นต์ ในแต่ล ะปี

คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การบริห ารและการจัดการ (ต่ อ)
รายการประเมิน

คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

1.6 วิเคราะห์ ผลและปรั บปรุง พัฒ นางาน (20คะแนน)
1) วิเคราะห์ ผล และหาข้อ สรุป (10 คะแนน)
-แสดงตารางวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคการ
ดาเนินงาน ให้ครอบคลุ มทั้ง ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 การ
ดาเนินงาน ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และ
การศึกษาทรัพยากรท้อ งถิ่น
ระดับป้ายฯ
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
 งานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
 งานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
ระดับเกียรติ บัตรฯ
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
 งานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
 งานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล

…….

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การบริห ารและการจัดการ (ต่ อ)
รายการประเมิน
2) วางแผน ปรับปรุง และพั ฒนาการดาเนิ นงานในปี ต่อ ไป (10 คะแนน)
- แสดงตารางการวางแผนและปรับปรุง พัฒนางาน ในแต่ละปี ให้ครอบคลุมทั้ ง
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 การดาเนินงาน ด้านที่ 3 ผลการ
ดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และการศึกษาทรั พยากรท้องถิ่น
ระดับป้ายฯ
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
 งานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
 งานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้ องถิ่น
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
ระดับเกียรติ บัตรฯ
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
 งานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
 งานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้ องถิ่น
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล

คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

…….

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 1 การบริห ารและการจัดการ (ต่ อ)
รายการประเมิน
1.7 รายงานผลการดาเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(40 คะแนน)
รายงานผลการดาเนินงาน การจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดง
หลักฐานตั้งแต่ข้อ 1.1 – 1.6
- รายงานผลการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยแสดงหลักฐานตั้งแต่ข้อ
1.1 – 1.6
- แสดงขั้นตอนและวิธีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานในแต่ละปีการศึกษา
- แสดงหนังสือนาส่งในแต่ละปี
- แสดงรายงานผลการดาเนินงาน จั ด ท าเป็ น รู ป เล่ มเอกสาร ประกอบด้ ว ย
หน้าปก คานา สารบัญที่แสดงข้อ 1.1-1.6 เนื้อหา สรุป และภาคผนวก โดยแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ตัวอย่ า งใบงานผลงาน 1- 9 ทะเบี ย นงานปกปั ก
ทรัพยากรท้องถิ่น ทะเบียนงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้ อ งถิ่ น ภาพถ่ า ยการ
ดาเนินงานทั้ง 6 งานฯลฯ
- แสดงรายงานผลการดาเนินงาน จัดทาเป็น CD/DVD ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ที่
รวบรวมได้ทั้งหมดจากข้อ 1.1 – 1.6 (30 คะแนน)
รวมคะแนนที่ ได้ ด้า นที่ 1 การบริหารและการจั ดการ

คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

…….

…….

การให้คะแนน ไม่มี = 0 คะแนน
มี = 1 - 50 คะแนน
มีเป็นปฏิบั ติการใหม่ ๆ และปัจจุบัน มีการพัฒนาตามสภาพที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
คะแนน 100 คะแนน

รายการประเมิน

หน่วยงาน

1. การดาเนินงานปกปั กทรัพ ยากรท้องถิ่น
1.1 กาหนดขอบเขตพื้นที่ และการสารวจทรัพยากร (20 คะแนน)
ระดับป้ายฯ
-แสดงจานวนพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด
-แสดงจานวนพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้ อ งถิ่ น ที่ ก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ และการ
สารวจทรัพยากร ให้ ไ ด้ 65 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของพื้ น ที่ ป่ า ปกปั ก ทรั พยากรท้ อ งถิ่ น
ทั้งหมด
ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 1
-แสดงจานวนพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด
-แสดงจานวนพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้ อ งถิ่ น ที่ ก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ และการ
สารวจทรัพยากร ให้ ไ ด้ 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของพื้ น ที่ ป่ า ปกปั ก ทรั พยากรท้ อ งถิ่ น
ทั้งหมด
ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 2
-แสดงจานวนพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด
-แสดงจานวนพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้ อ งถิ่ น ที่ ก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ และการ
สารวจทรัพยากร ให้ ไ ด้ 90 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของพื้ น ที่ ป่ า ปกปั ก ทรั พยากรท้ อ งถิ่ น
ทั้งหมด
ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 3
- แสดงจานวนพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด
- แสดงจานวนพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ที่ ก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ และการ
สารวจทรัพยากร ให้ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ของพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้ อ งถิ่ น
ทั้งหมด
1) การกาหนดขอบเขตพื้นที่ปกปัก (5 คะแนน)
-แสดงผังขอบเขตและผังพรรณไม้พื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้ อ งถิ่ น และมี ป้ า ย
แสดงชื่อพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีข้อความสีขาว บนพื้นสีม่วง ดังนี้
“....พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
สนองพระราชดาริฯ โดย
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................................”
2) การสารวจทรัพ ยากรในพื้ นที่ ป่าปกปัก ทรัพยากรท้ องถิ่น (5 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปทรั พยากรพรรณไม้ในพื้นที่ป่าปกปัก ทรัพยากรท้อ งถิ่น
ปีงบประมาณ
25...
25...
รวม

จานวนชนิด

จานวนต้น

- แสดงตารางสรุปทรั พยากรพันธุ์สั ตว์ในพื้นที่ ป่าปกปักทรั พยากรท้องถิ่น
ปีงบประมาณ
25...
25...
รวม

จานวนประเภท

จานวนตัว

…….

…….

กรรมการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน (ต่อ )
คะแนน 100 คะแนน
หน่วยงาน
กรรมการประเมิน

รายการประเมิน
- แสดงตารางสรุปทรั พยากรชีวภาพอื่น ๆ ในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
ปีงบประมาณ
25...
25...
รวม

จานวนประเภท

จานวนชีวภาพ

- แสดงตารางสรุปทรั พยากรภูมิปัญญา ในพื้นที่ ป่าปกปักทรั พยากรท้องถิ่น
ปีงบประมาณ
25...
25...
รวม

จานวนประเภท

จานวนภูมิปัญญา

- แสดงตารางสรุปทรั พยากรกายภาพ ในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
ปีงบประมาณ
25...

25...

ทรัพยากรกายภาพ

รายละเอียด

น้า
ดิน
หิน
แร่
น้า
ดิน
หิน
แร่

- แสดงผลงาน ชิ้นงาน และภาพถ่ายประกอบ
3) การจาแนกชนิ ดของทรั พยากรในพื้นที่ ป่าปกปั กทรัพยากรท้ องถิ่น
(5 คะแนน)
- แสดงตารางจาแนกชนิดของทรัพยากรทั้ ง ชีวภาพและกายภาพ
- แสดงตารางสรุปทรัพยากรพรรณไม้ในพื้นที่ป่าปกปั กทรัพยากรท้ องถิ่น
ปีงบประมาณ
25...

ลักษณะวิสัย
ไม้ต้น
ไม้พมุ่
ไม้เลื้อย
ไม้รอเลื้อย
ไม้ลม้ ลุก

จานวนชนิด

จานวนต้น

ลักษณะวิสัย
ไม้ต้น
ไม้พมุ่
ไม้เลื้อย
ไม้รอเลื้อย
ไม้ลม้ ลุก

จานวนชนิด

จานวนต้น

รวม
ปีงบประมาณ
25...

รวม

…….

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน (ต่อ )
รายการประเมิน
- แสดงตารางสรุปทรั พยากรพันธุ์สั ตว์ในพื้นที่ ป่าปกปักทรั พยากรท้องถิ่น
ปีงบประมาณ
25...

ประเภท

จานวนตัว

น้า
สะเทินน้าสะเทินบก
เลี้ยงลูกด้วยน้านม
สัตว์ปีก
สัตว์เลื้อยคลาน

รวม
ปีงบประมาณ
25...

ประเภท

จานวนตัว

น้า
สะเทินน้าสะเทินบก
เลี้ยงลูกด้วยน้านม
สัตว์ปีก
สัตว์เลื้อยคลาน

รวม

- แสดงตารางสรุปทรั พยากรชีวภาพอื่น ๆ ในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
ปีงบประมาณ
25...

ประเภท
สาหร่าย
เห็ด
รา
ไลเคน

จานวน

รวม

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรภูมิปัญญาในพื้นที่ป่าปกปั กทรัพยากรท้ องถิ่น
ปีงบประมาณ
25...

สาขา
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
หัตถกรรม
การแพทย์แผนไทย
ศิลปกรรม

จานวนภูมิปัญญา

สาขา
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
หัตถกรรม
การแพทย์แผนไทย
ศิลปกรรม

จานวนภูมิปญั ญา

รวม
ปีงบประมาณ
25...

รวม

-แสดงผลงาน ชิ้นงาน และภาพถ่ายประกอบ

คะแนน 100 คะแนน
หน่วยงาน
กรรมการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน (ต่อ )
รายการประเมิน
4) การติ ดรหั สประจ าชนิ ด (5 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปจานวน การติดรหั สทรั พยากรชีวภาพและกายภาพ
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
1.2 ทาผังแสดงขอบเขตพื้น ที่ปกปัก (10 คะแนน)
- แสดงผังขอบเขตพื้นที่ป กปัก
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
1.3 ศึกษาทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก (20 คะแนน)
1) การศึกษาทรั พยากรในพื้น ที่ปกปัก
- แสดงตารางสรุปจานวนทรัพยากรที่ศึกษาในพื้นที่ปกปั ก
- แสดงผลงาน ชิ้นงาน และหรือภาพถ่ายประกอบ
2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปั ก
- แสดงถ่ายภาพ หากเป็น พืชให้ถ่ายครบทุกส่วนของพืช
1.4 ทาตัวอย่ างทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก (20 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปจานวนตัวอย่างทรั พยากร (พืช สัตว์ ...............พร้อ มแสดง
วิธีการทาตัวอย่าง
- แสดงผลงาน และภาพถ่ายประกอบ
1.5 ทาทะเบียนทรั พยากรในพื้นที่ ปกปัก (10 คะแนน)
1) การทาทะเบียนทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. (5 คะแนน)
- แสดงทะเบียน พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ และทะเบียนภู มิปัญญา
2) ระบบการจั ดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิ วเตอร์) (5 คะแนน)
- แสดงระบบการสืบค้น เช่น คอมพิวเตอร์ เอกสาร ฯลฯ
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
1.6 ดูแล รัก ษา ทรั พยากรในพื้นที่ ป่า ปกปั กทรัพ ยากรท้องถิ่น (20 คะแนน)
แบบบันทึกการดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นทีป่ ่าปกปักทรัพยากรท้อ งถิ่น
เช่น การทาแนวกันไฟ การทาฝายชะลอน้า อาสาสมัครดูแลรักษาพื้นทีป่ ่าปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น ฯลฯ
- แสดงตารางบันทึกการดูแลรักษา ทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น
- แสดงรายละเอียดและหลักฐานการตั้งกลุ่มอนุรักษ์ อาสาสมัครดูแลทรัพยากร
พื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
รวมคะแนนการดาเนินงานปกปักทรั พยากรท้องถิ่ น

คะแนน 100 คะแนน
หน่วยงาน
กรรมการประเมิน

…….

…….
…….
…….

…….
…….

…….

…….

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน (ต่ อ)
รายการประเมิน
2. การดาเนินงานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่ น
- แสดงจานวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ดาเนินงานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน 100 คะแนน
หน่วยงาน

…….

ระดับป้ายฯ
- แสดงจานวนพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด
- แสดงจานวนพื้นที่ห มู่บ้านที่ดาเนิน งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น
ให้ได้ 65 เปอร์เซ็นต์ ของหมู่บ้านทั้งหมด
ระดับเกียรติ บัตรงานฐานทรัพ ยากรท้องถิ่น ขั้น ที่ 1
- แสดงจานวนพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด
- แสดงจานวนพื้นที่หมู่บ้านที่ดาเนิน งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น
ให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ของหมู่บ้านทั้งหมด
ระดับเกียรติ บัตรงานฐานทรัพ ยากรท้องถิ่น ขั้น ที่ 2
- แสดงจานวนพื้นที่ห มู่บ้านทั้งหมด
- แสดงจานวนพื้นที่ห มู่บ้านที่ดาเนิน งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น
ให้ได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ของหมู่บ้านทั้งหมด
ระดับเกียรติ บัตรงานฐานทรัพ ยากรท้องถิ่น ขั้น ที่ 3
- แสดงจานวนพื้นที่ห มู่บ้านทั้งหมด
- แสดงจานวนพื้นที่หมู่บ้านที่ดาเนิน งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น
ให้ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ของหมู่บ้านทั้ง หมด
2.1 เก็ บข้ อมู ลพื้ นฐานในท้องถิ่ น (5 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปข้อมูล พื้นฐานในท้อ งถิ่นแต่ล ะหมู่บ้าน
- แสดงใบงานนักเรียน
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้ องถิ่น (5 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปข้อมูล พื้นฐานในการประกอบอาชี พแต่ล ะหมู่ บ้าน
- แสดงใบงานนักเรียน
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
2.3 เก็บข้อมูล ด้านกายภาพในท้องถิ่น (5 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปข้อมูลด้านกายภาพแต่ล ะหมู่บ้าน
- แสดงใบงานนักเรียน
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
2.4 เก็บข้อมูลประวัติห มู่บ้าน วิถี ชุมชน (10 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปข้อมูลประวัติห มู่บ้าน วิถี ชุมชน ของแต่ละหมู่บ้าน
- แสดงใบงานนักเรียน
- แสดงภาพถ่ายประกอบ

…….

…….

…….

…….

กรรมการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน (ต่ อ)
รายการประเมิน
2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช ในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
(10 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปจานวนพรรณไม้ ทั้งหมดกี่ชนิ ด
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อ มูลภายในทะเบียน
- แสดงใบงานนักเรียน
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สั ตว์ในท้อ งถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน
(10 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปจานวนสัตว์ ทั้งหมดกี่ชนิ ด
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อ มูลภายในทะเบียน
- แสดงใบงานนักเรียน
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่น ๆ ทะเบียนชีวภาพอื่น ๆ ในชุมชน (10
คะแนน)
แสดงตารางสรุปจานวนชีวภาพทั้ งหมดกี่ชนิด
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อ มูลภายในทะเบียน
- แสดงใบงานนักเรียน
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
2.8 เก็บข้อมูลภู มิปัญญาท้อ งถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุ มชน (10 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปจานวนภูมิปัญญาทั้งหมดกี่ภู มิปัญญา
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อ มูลภายในทะเบียน
- แสดงใบงานนักเรียน
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่ งทรัพยากรในชุ มชน
ทะเบียนโบราณคดี ในชุมชน (10 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปข้อมูลแหล่ งทรัพยากรและโบราณคดี
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อ มูลภายในทะเบียน
- แสดงใบงานนักเรียน
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
2.10 การจัดทารายงานผลการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น (25 คะแนน)
- แสดงรายงานผลการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้ องถิ่นของโรงเรียน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย หน้าปก คานา สารบัญ ภาคผนวก
รวมคะแนนการดาเนินงานการสารวจและจั ดท าฐานทรั พยากรท้องถิ่ น

คะแนน 100 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน (ต่ อ)
รายการประเมิน
3. การดาเนินงานปลูกรั ก ษาทรัพ ยากรท้องถิ่น
- แสดงพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ที่ไม่ ทับซ้อนกับ พื้นที่ปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น
- แสดงจานวนพื้นที่ปลูกรักษาทรั พยากรท้องถิ่น ชื่อ พื้นที่ ขนาด ภาพถ่ายพื้นที่
3.1 จัดหาและรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่ น การรับตัวอย่างจาก
หน่วยงานต่าง
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)
- แสดงตารางสรุป การปลูกรัก ษา พืช สัตว์ ชีวภาพอื่น ๆ ตารางสรุปประกอบด้วย
สิ่งที่ปลูกรัก ษา วันที่ สถานที่ จานวน
- ชี้ประเด็นพรรณไม้ที่ ปลูกรักษา เพื่ออะไร (เช่น รักษาพันธุ์ ใกล้สูญ พันธุ์ ฯลฯ)
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
3.3 ติดตามการเจริญเติ บโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้อ งถิ่น เช่น
แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง (40 คะแนน)
- แสดงตารางการบันทึก การเปลี่ยนแปลง และการดูแลรักษา
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
รวมคะแนนการดาเนินงานปลู กรัก ษาทรั พยากรท้องถิ่ น

รายการประเมิน

คะแนน 100 คะแนน
หน่วยงาน

รวมคะแนนการดาเนินงานอนุรัก ษ์ และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้ องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

…….

…….

…….

…….

…….

คะแนน 100 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

4. การดาเนินงานอนุรัก ษ์แ ละใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่น
4.1 ฟื้นฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่ มขึ้นและแจกจ่ายให้กับ ชุ มชน ตาบล
(60 คะแนน)
- แสดงหลั กฐานทั้ง พืช สัตว์ ชีวภาพ และภูมิปัญญา
- สรุปการขยายพันธุ์ การแจกจ่าย จานวนชนิด จานวนต้น รายชื่อหน่วยงานที่รับ
การแจกจ่าย วัน เวลา และสถานที่
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่อ งเที่ยวเชิงนิเวศ
การพัฒนาผลิตภั ณฑ์จากทรัพยากรในท้อ งถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ (40 คะแนน)
- สรุปการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
- แสดงภาพถ่าย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการแปรรูป ทรัพยากรท้องถิ่น รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเ วศ

กรรมการประเมิน

…….

…….

…….

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน (ต่อ)
รายการประเมิน

คะแนน 100 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

5. การดาเนินงานศูนย์ข้อมู ลทรัพ ยากรท้องถิ่น
5.1 รวบรวมและการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทรั พยากร ท้ อ งถิ่ น (ทรั พยากร กายภา พ
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (60 คะแนน)
- แสดงโครงสร้างของข้อมูล ทั้งหมด มี 3 ฐานทรัพยากร
 ทรัพยากรกายภาพ
 ทรัพยากรชีวภาพ
 ทรัพยากรวัฒนธรรมภู มิปัญญา
5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (40 คะแนน)
- แสดงระบบการสืบค้น ทั้งแบบเอกสารและคอมพิวเตอร์
รวมคะแนนการดาเนินงานศูนย์ข้ อมูลทรั พยากรท้องถิ่ น

รายการประเมิน

…….

…….
…….

คะแนน 100 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) (60 คะแนน)
- แสดงตารางสรุปการสนับสนุน ชื่อหน่วยงาน เรื่องที่สนับสนุน วัน เวลา สถานที่
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อานวยความสะดวกต่างๆ
(40 คะแนน)
- แสดงตารางในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณชื่ อหน่วยงาน เรื่องที่ สนับสนุน วัน
เวลา สถานที่
- แสดงภาพถ่ายประกอบ
รวมคะแนนงานสนับสนุนในการอนุรั ก ษ์แ ละจั ดทาฐานทรัพ ยากรท้ องถิ่น

…….

…….

…….

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน
รายการประเมิน
3.1 สภาพแวดล้ อมทั่ว ไปของท้ องถิ่น มี ความสะอาด เป็นระเบีย บ ร่มรื่น น่า อยู่
(50 คะแนน)
ข้อพิจารณา : พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน
1) มีความสะอาด (20 คะแนน)
- แสดงภาพถ่ายถึ งความสะอาด เช่น ถนนหลัก ถนนย่อย ถนนเข้าหมู่บ้าน หมู่บ้าน
ที่มีที่พักอาศัย วัด สถานที่ราชการ โรงเรียน ฯลฯ ใต้ภาพแสดงชื่ อภาพ
2) มีความเป็นระเบียบ (15 คะแนน)
- แสดงภาพการจัดสิ่งต่าง ๆ ในหมู่บ้าน สภาพแวดล้ อมทุ กอย่างในหมู่บ้านแสดงถึ ง
ความเป็นระเบียบ
3) มีความร่มรื่น น่าอยู่ (15 คะแนน)
- แสดงภาพความร่ มรื่นในท้องถิ่น ซึ่ง มาจากการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้ องถิ่น
3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น (50 คะแนน)
1) มีความเบิกบาน มีชีวิ ตชีวา (20 คะแนน)
- แสดงภาพความเบิกบาน มีชีวิต ชีวา ของบุคลากร ในท้อ งถิ่นที่เกิ ดจากการ
ดาเนินงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น
2) มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมท้ องถิ่น
(15 คะแนน)
- แสดงภาพวิถีชี วิต ประเพณี วัฒนธรรมท้ องถิ่น ที่เกิดจากการดาเนิน งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
3) มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้ สวนสาธารณะ
(15 คะแนน)
- แสดงภาพแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
3.3 บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ( สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ ยวกับการ
จัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น) (70 คะแนน)
1) มีความรับผิดชอบ (10 คะแนน)
- แสดงภาพความรับผิ ดชอบที่ เกิดจากการดาเนิน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2) มีความซื่อตรง (10 คะแนน)
- แสดงภาพความซื่ อตรงที่ เกิดจากการดาเนิน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3) มีความอดทน (10 คะแนน)
- แสดงภาพความอดทนที่เ กิดจากการดาเนินงานฐานทรั พยากรท้องถิ่น
4) มีความเพียร (10 คะแนน)
- แสดงภาพความเพียรที่เ กิดจากการดาเนินงานฐานทรั พยากรท้องถิ่น
5) มีความสามัคคี (10 คะแนน)
- แสดงภาพความสามัคคี ที่เกิดจากการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น
6) มีความเอื้ออาทร เกื้อ หนุน (10 คะแนน)

คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

…….
…….

…….
…….

…….

…….

…….
…….
…….
…….
…….
…….

ข้อเสนอแนะ

ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
รายการประเมิน
- แสดงภาพความเอื้ออาทรที่ เกิดจากการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
7) มีความเมตตา กรุณา (10 คะแนน)
- แสดงภาพความเมตตา กรุณาที่เกิ ดจากการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้ องถิ่น
3.4 ผลการดาเนินงานขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น บุคลากร
ดีเป็นที่ย อมรับ (30 คะแนน)
1) สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บา้ น ชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็น
แหล่งเรียนรู้ (10 คะแนน)
- แสดงภาพถึง การใช้ฐานทรัพยากรท้ องถิ่นร่วมกัน
2) การเยี่ยมชมงานฐานทรั พยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆ (5 คะแนน)
- แสดงสมุดเยี่ย ม ภาพถ่ายการเยี่ยมชม
- แสดงภาพประกอบ
3) การไปให้ความรู้เกี่ยวกั บงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น เช่น หนังสือเชิญ
หนังสือขอบคุณ สมุด เยี่ยมชม ภาพถ่าย (15 คะแนน)
- แสดงภาพการให้ ความรู้ของนายก เจ้าหน้าที่อื่นๆ
รวมคะแนนด้ านที่ 3 ผลการดาเนินงาน

คะแนน 200 คะแนน
หน่วยงาน กรรมการประเมิน

…….

…….
…….

…….
…….

สรุปผลการประเมิน ทั้ง 3 ด้าน คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน 200 คะแนน คะแนนที่ไ ด้ ...............
ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
คะแนน 600 คะแนนคะแนนที่ไ ด้ ...............
ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน
คะแนน 200 คะแนนคะแนนที่ไ ด้ ...............
รวมคะแนนที่ ได้ ทั้ง 3 ด้าน ...............
ผ่านเกณฑ์การประเมินป้ายสนองพระราชดาริในงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่ น
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินป้ายสนองพระราชดาริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ข้อเสนอแนะ

ทรัพยากรท้องถิ่ น : การศึก ษาพืช
รายการประเมิน
ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี
(แสดงวิธี การ ผลงาน ชิ้นงาน )
1.การเรียนรู้จากพืช (300 คะแนน)
- การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช ( 75 คะแนน)
- การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุ ณสมบัติของพืช ( 75 คะแนน)
- การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่ งแวดล้อ ม ( 75 คะแนน)
- การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)
2.การใช้ประโยชน์จากพืช (300 คะแนน)
- สรุปการเรียนรู้จากพื ช และกาหนดการใช้ ประโยชน์ (ผังความคิ ด 100 นวั ตกรรม)
( 100 คะแนน)
- กระบวนการสรรค์ สร้าง (5 นวั ตกรรม) (100 คะแนน)
- ผลิตภั ณฑ์ และสิ่งใหม่ ๆ (5 นวัตกรรม) (100 คะแนน)
3.การสร้างจิตสานึก (400คะแนน)
- การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)
- การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย (100 คะแนน)
180

รวมคะแนน ทรัพ ยากรท้ องถิ่น : พืช

คะแนน 1,000 คะแนน
หน่วยงาน

กรรมการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ทรัพยากรท้องถิ่ น : การศึก ษาสั ตว์
คะแนน 1,000 คะแนน
รายการประเมิน
ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี
(แสดงวิธี การ ผลงาน ชิ้นงาน )
1.การเรียนรู้จากสัตว์ (300 คะแนน)
- การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ ( 75 คะแนน)
- การเรียนรู้รูปลักษณ์ และพฤติ กรรมของสัตว์ ( 75 คะแนน)
- การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์แ ละสิ่ งแวดล้อ ม ( 75 คะแนน)
- การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)
2.การใช้ประโยชน์จากสัตว์ (300 คะแนน)
- สรุปการเรียนรู้จากสั ตว์ และกาหนดการใช้ ประโยชน์ (ผังความคิ ด 50 นวั ตกรรม)
(100 คะแนน)
- กระบวนการสรรค์ สร้าง (3 นวั ตกรรม) (100 คะแนน)
- ผลิตภั ณฑ์ และสิ่งใหม่ ๆ (3 นวัตกรรม) (100 คะแนน)
3.การสร้างจิตสานึก (400คะแนน)
- การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)
- การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย (100 คะแนน)
180

ทรัพยากรท้องถิ่ น : สัตว์

หน่วยงาน

กรรมการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ทรัพยากรท้องถิ่ น : การศึก ษาชีวภาพอื่ นๆ
รายการประเมิน
ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี
(แสดงวิธี การ ผลงาน ชิ้นงาน )
1.การเรียนรู้จากชีวภาพอื่นๆ (300 คะแนน)
- การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอื่ นๆ ( 75 คะแนน)
- การเรียนรู้รูปลักษณ์ คุ ณสมบั ติ และพฤติกรรมของชี วภาพอื่นๆ ( 75 คะแนน)
- การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอื่ นๆ และสิ่ งแวดล้ อม ( 75 คะแนน)
- การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)
2.การใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่นๆ (300 คะแนน)
- สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอื่ นๆ และกาหนดการใช้ ประโยชน์ (ผังความคิ ด 50
นวัตกรรม) ( 100 คะแนน)
- กระบวนการสรรค์ สร้าง (3 นวั ตกรรม) (100 คะแนน)
- ผลิตภั ณฑ์ ใหม่ และสิ่ งใหม่ ๆ (3 นวั ตกรรม) (100 คะแนน)
3.การสร้างจิตสานึก (400คะแนน)
- การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)
- การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย (100 คะแนน)
180

รวมคะแนนทรัพ ยากรท้องถิ่น : ชีวภาพอื่นๆ

คะแนน 1,000 คะแนน
หน่วยงาน

กรรมการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ทรัพยากรท้องถิ่ น : การศึก ษาภูมิ ปัญญา
รายการประเมิน

คะแนน 1,000 คะแนน
หน่วยงาน

กรรมการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี
(แสดงวิธี การ ผลงาน ชิ้ นงาน )
1.การเรียนรู้จากภูมิปัญญา (300 คะแนน)
- การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา (75 คะแนน)
- การเรียนรู้ลักษณะของวั ฒนธรรม ภูมิปัญญา (75 คะแนน)
- การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภู มิปัญญากับสิ่ งแวดล้ อม
(75 คะแนน)
- การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา (75 คะแนน)
2.การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา (300 คะแนน)
- สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและกาหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิ ด
50 นวั ตกรรม) (100 คะแนน)
- กระบวนการสรรค์ สร้าง (3 นวั ตกรรม) (100 คะแนน)
- ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่ งใหม่ ๆ (3 นวั ตกรรม) (100 คะแนน)
3.การสร้างจิตสานึก (400คะแนน)
- การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์
(300 คะแนน)
- การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย (100 คะแนน)
180

รวมคะแนนทรัพ ยากรท้องถิ่น : ภูมิปัญญา
สรุปผลการประเมิน
ทรัพยากรท้องถิ่ น : พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ วั ฒนธรรมและภูมิ ปั ญญา คะแนนเต็ม 4,000 คะแนน
พืชศึก ษา
คะแนน 1,000 คะแนน
คะแนนที่ไ ด้ ............... คะแนน
สัตว์ศึก ษา
คะแนน 1,000 คะแนน
คะแนนที่ไ ด้ ............... คะแนน
ชีวภาพอื่นๆ ศึ กษา
คะแนน 1,000 คะแนน
คะแนนที่ไ ด้ ............... คะแนน
ภูมิปัญญา
คะแนน 1,000 คะแนน
คะแนนที่ไ ด้ ............... คะแนน
รวมคะแนน
............... คะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่ งความมุ่ง มั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ ง สรรพชีวิต ด้วยจิ ตสานึกในงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่ง ความมุ่ง มั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชี วิต ด้วยจิตสานึก ในงาน
ฐานทรัพยากร ท้องถิ่น

