
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

การรักษามาตรฐาน อพ.สธ.  
ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

ฝ่ายสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร แผนกปฏิบัติการ 
ข้อมูล  ณ  วันที่  13 เมษายน พ.ศ.2563 

แก้ไข ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 



มาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง การด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ตามเกณฑ์ที่มีการรับรองด้านปริมาณและคุณภาพ จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานที่กรีนิซ     
             สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนดทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ    
             เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน  
             (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) 

อพ.สธ. หมายถึง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

มาตรฐาน อพ.สธ. 



 
  

มาตรฐานที่ 1 ผู้บริหาร มีจิตส านึก รู้หน้าที่ รู้เป้าหมาย สนับสนุน ปกครองโดยธรรม 
 
มาตรฐานที่ 2 ผู้ปฏิบัติ ใช้ทรัพยากรเป็นสื่อน าคุณธรรม จริยธรรม  เพียรค้นหาสรรสร้างวิธีการ
ใหม่ๆ บนฐานของจิตที่มีความเห็นชอบ ปฏิบัติงานด้วยความผาสุก กลมเกลียว ประหยัดสุด 
ประโยชน์สูง กลมกลืนในงาน 
 
มาตรฐานที่ 3 สถานที ่สรรพสิ่ง สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ชม เยี่ยม สะอาด เป็นระเบียบทุกหน
แห่งในหน่วยงาน 
 
มาตรฐานที่ 4 วิธีการ น าทรัพยากรมาบูรณาการโดยใช้ปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์  
มีบรรยากาศของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

มาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  



ความส าคัญ 
 

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้ด าเนินงานกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 การสมัครสมาชิก 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ขั้นที่ 2 จัด
เอกสารประกอบการสมัครและขั้นที่ 3 จัดส่งใบสมัคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 - 2563 มีสมาชิกฯ 
จ านวน 3,982 แห่ง  (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563) 
 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการด าเนินงาน สร้างพื้นฐาน ต่อยอดงาน เติมเต็มพัฒนา โดย
มีการจัดการฝึกอบรม ประชุมกลุ่มสร้างความเข้าใจใน 6 งานและ 4 ทรัพยากร  ในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ทั่วประเทศ 
 ระบบการวัดและประเมินผล สมาชิกด าเนินงานให้มีความถูกต้องทางวิชาการ มีการ  
สะสมงาน การวัดและประเมินผล ตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตั้งคณะกรรม 
การเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนน ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเข้ารับพระราชทานตามล าดับบัตร
รับรองคุณธรรม 

ระบบการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 



 ตั้งแตป่ี พ.ศ.2556 – 2562 รวมจ านวน 35 แห่ง (ข้อมลู ณ วนัที่ 29 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562) โดยแบ่งเป็น 
 1.ป้ายสนองพระราชด ารใินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน 31  แห่ง 
 2.เกียรติบตัรฯ ขัน้ที่ 1 เกียรตบิัตรแหง่ความมุ่งมั่น อนุรักษ ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต  
                ด้วยจิตส านึกในงานฐานทรัพยากรทอ้งถิน่ จ านวน 4 แห่ง 
 3.เกียรติบตัรฯ ขัน้ที่ 2 เกียรตบิัตรแหง่การเข้าสู่สถานภาพ สถานศกึษา อบรมสั่ง 
                สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ จ านวน  -  แห่ง 
 4.เกียรติบตัรฯ ขัน้ที่ 3 เกียรตบิัตรแหง่การเปน็สถานอบรมสั่งสอนเบด็เสร็จ บนฐาน 
                งานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น จ านวน  -  แห่ง 
 ระบบการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้แจ้งสมาชิกให้ด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและประกาศสถานภาพในการรักษามาตรฐาน ซึ่งมีความส าคัญในการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากร น าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ก่อเกิดปัญญา คุณธรรม ผลงานดี มีปริมาณและ
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ด าเนินงานอย่างเนื่องต่อ เผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินงาน 

สมาชิกได้ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานเข้ารับพระราชทาน 



      

     1.เพื่อรักษาผลงานเชิงปริมาณและคุณภาพในการด าเนินงานอย่างเนื่องต่อ 

     2.เพื่อจัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

     3.เพื่อเผยแพร่ผลงานที่ได้มาตรฐาน 

     4.เพื่อเป็นแบบอย่างในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 



1.ประกาศผลการรักษามาตรฐาน 
         ผู้ว่าราชการจังหวัด 
         นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ดาวน์โหลดประกาศในเว็บไซต์ อพ.สธ.  

   1.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เผยแพร่ Website banner งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
   2.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. 
   3.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 

  แจ้งด าเนินการ  
  ส่งหนังสือจาก อพ.สธ. ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนภาพระบบการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563 

 พิจารณาตัวชี้วัด   

  ประกาศสถานภาพ 

ประสานงาน 

 1.ประกาศผลการรักษามาตรฐาน 
       ผู้ว่าราชการจังหวัด 
        นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผลการรักษามาตรฐาน “ปรับลดล าดับบัตร”  
(การรักษามาตรฐานให้เข้าสู่ระบบการวัดและ
ประเมนิผลใหม่) 

รักษามาตรฐาน ไม่ได้ รักษามาตรฐาน ได้  



1.หนังสือน า เรียน ผู้วา่ราชการจังหวัด.............................................................................. 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 1.แผนภาพระบบการรกัษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น 
 2.ตัวชี้วดัและตารางปฏบิัตงิานการรกัษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 3.แบบตอบรับการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ 
 4.รายชื่อสมาชิกฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น ที่ได้รบัพระราชทาน 

2.หนังสือน า เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น...................................................................... 
    สิ่งทีส่่งมาด้วย 
 1.แผนภาพระบบการรกัษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น 
 2.ตัวชี้วัดและตารางปฏบิัติงานการรกัษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 3.แบบตอบรับการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ 

  แจ้งด าเนินการ  
   ส่งหนังสือจาก อพ.สธ. ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประสานงาน 



ตัวอย่างเอกสารแนบหนังสือแจ้งด าเนินการ 

เอกสารหมายเลข 2 
ตัวชี้วัดและตารางปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 

 ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

เอกสารหมายเลข 1 
แผนภาพระบบการรักษามาตรฐาน อพ.สธ.  

 ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

แก้ไข 



ตารางปฏิบัติงานแก้ไขแล้ว 
เอกสารหมายเลข 2 

ตัวชี้วัดและตารางปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 
 ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 



ตารางปฏิบัติงานแก้ไขแล้ว 
เอกสารหมายเลข 2 

ตัวชี้วัดและตารางปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 
 ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 



ตัวอย่างเอกสารแนบหนังสือแจ้งด าเนินการ 

เอกสารหมายเลข 4 
รายชื่อสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

ที่ได้รับพระราชทาน 

เอกสารหมายเลข 3 
แบบตอบรบัรักษามาตรฐาน อพ.สธ.  

ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 



 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เผยแพร่ Website banner งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 1) แบ่งปันความดีงามในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
                  วิธีการและปัจจัยในการด าเนินงานสู่ ความส าเร็จ ได้เข้ารับพระราชทาน 
 2) ภาพการด าเนินงาน และการเรียนรู้ 
 3) ตารางสะสมงาน 
 4) สื่อน าเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) อื่นๆ ตามความเหมาะสม      
2.องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ ส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ.  
 1) รายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
 2) รายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
 3) รายงานผลการศึกษา 4 ทรัพยากร ประจ าปีงบประมาณ  
          (รายงานผลการศึกษาทรัพยากรพืช, รายงานผลการศึกษาทรัพยากรสัตว์,  
              รายงานผลการศึกษาทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ และรายงานผลการศึกษาทรัพยากรภูมิปัญญา) 
3.องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ ส่งปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ   
 1) ปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงานของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 

   1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เผยแพร่ Website banner งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
   2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. 
   2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งปรับปรุงฐานข้อมลูหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 

  พิจารณาตัวชี้วัด   



แบ่งปันความดีงามงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบ่งปันความดีงามได้ที่ : http://www.rspg.or.th/domestic/index.html 

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ Website banner งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 1) แบ่งปันความดีงามในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น            



1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ Website banner งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 2) ภาพการด าเนินงาน และการเรยีนรู้ 
  



ตัวอย่าง ตารางสะสมงานของสมาชิกฐานทรพัยากรท้องถิ่น 

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ Website banner งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 3) ตารางสะสมงาน 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตารางสะสมงานไดท้ี่ : http://www.rspg.or.th/domestic/index.html 



ค าอธิบาย ตารางสะสมงาน 
ของสมาชิกฐานทรพัยากรท้องถิ่น 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตารางสะสมงานไดท้ี่ : http://www.rspg.or.th/domestic/index.html 



1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ Website banner งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 4) สื่อน าเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ Website banner งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 5) อื่นๆ ตามความเหมาะสม 



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 กระทรวงมหาดไทย  
 (ไม่ไดจ้ัดท า)  

1.เว็บไซต์ที่มีค่าบริการ 
 1.1 การเช่า host 
 1.2 การลงทะเบียน Domain 
      http://www. …..go.th 
      http://www. …..com 
2.เว็บไซต์ทีไ่ม่มีค่าบริการ 
    จัดท าใน sites.google.com  

แผนภาพสรุปเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เว็บไซต์โดยต้นสังกัด เว็บไซต์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานตน้สังกัดจัดท า Website banner 
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นลงในเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม 
  - จัดท าเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - จัดท า Website banner งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  - เชื่อมโยง Website banner กับเว็บไซต์หลกัต้นสังกัด 

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ Website banner งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 



พื้นที่จัดเก็บข้อมูล อย่างน้อย 1 GB 

คุณสมบัติของเว็บไซต์หลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในงานฐานทรพัยากรท้องถิน่ 

หัวข้อหลัก 
        1.แบ่งปันความดีงาม                   จ านวน 2 MB      ต่อ 1 ไฟล ์
        2.ภาพการเรียนรู้                       จ านวน 200 MB   1 ภาพไม่ควรเกิน 2 MB 
        3.ตารางสะสมงาน                     จ านวน 50 KB     ต่อ 1 ไฟล์ 
        4.สื่อน าเสนอตามแบบประเมิน       จ านวน 100 MB ต่อ 1 ไฟล ์

หมายเหตุ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่จัดเก็บมากกว่าที่ก าหนดสามารถน าผลงานขึ้นได้ 
              มากกวา่ 1 ปีงบประมาณ 



  Banner   สัญลักษณ์ อพ.สธ. (ดาวน์โหลด file จากเว็บไซต ์อพ.สธ.) 
      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

       สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) 

     งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า Website banner งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
        1) แบ่งปันความดีงามในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
           วิธีการและปัจจัยในการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ ได้เข้ารับพระราชทาน 
        2) ภาพการด าเนินงาน และการเรียนรู ้
        3) ตารางสะสมงาน 
        4) สื่อน าเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        5) อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 หน้าเว็บไซต์หลักของงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เชื่อมโยงจาก banner 

รูปแบบการจดัท าหน้าเว็บไซต์หลักของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

จัดท า banner น าไป
แสดงที่หน้าหลกัของ
เว็บไซต์องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ข้อแนะน า : 1.ไม่น าพระฉายาลักษณ์หรือภาพถ่ายบุคคล มาใส่ในหน้า Website banner 
                  2.จัดวาง Website banner อยู่ในต าแหน่งที่เหน็ไดช้ัดและเหมาะสม 
                  3.ออกแบบ หน้าเว็บไซต์หลัก 
                      - ให้มีข้อความและหัวข้อตามรูปแบบ 
                      - ให้ใช้สัญลักษณ์ อพ.สธ. (ดาวน์โหลด file จากเว็บไซต์ อพ.สธ.) ที่เหมาะสม เชน่จัดวางเหมาะสมชัดเจน 
                      - ให้จัดสัดส่วนและรูปแบบที่เหมาะสม เชน่ ตัวอักษร สี พื้นหลัง เปน็ต้น 



 

หน้าเว็บไซต ์(Website banner) 
   1.ร่างหน้าเว็บไซต์โดยมีข้อมูลตามรูปแบบ 
   2.ตกแต่งเว็บไซต์  

 

1.เชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ (Website  
   banner) กับเว็บไซต์องค์กรปกครอง   
    ส่วนท้องถิ่น 
2.เชื่อมโยงหัวข้อ (Topic) กับหน้า    
   Website banner  
3.น าข้อมูลลงในเว็บไซต์โดยให้มี 
  ผู้ดูแลการอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
4.งานที่จะน าขึ้นเว็บไซต์ต้องมีการ 
  ตรวจสอบโดย คณะกรรมการงานฐาน   
  ทรัพยากรท้องถิ่น 

กระบวนการจัดท า Website banner 
และหัวข้อแสดงในเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หัวข้อ (Topic) 
  1.รวบรวมผลงาน  
  2.คัดเลือกสาระส าคัญ จัดเปน็หมวดหมู่ 
  3.สรุปเรียบเรียง 
  4.รายงานผลจัดท าเป็นเอกสารรูปแบบ PDF. 
  5.ภาพการด าเนินงานเอกสารรูปแบบ JPG. 
       ความละเอียดภาพ 640x480 Pixels 

แนวทางการท าหน้าเว็บไซต์และหัวข้อ การเผยแพร่ 



2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ.  
 1) รายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
 2) รายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
 3) รายงานผลการศึกษา 4 ทรัพยากร ประจ าปีงบประมาณ  
       (รายงานผลการศกึษาทรัพยากรพืช, รายงานผลการศึกษาทรัพยากรสตัว์,  
       รายงานผลการศึกษาทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ และรายงานผลการศึกษาทรัพยากรภูมิปญัญา) 



  รูปแบบเล่มรายงาน สามารถดาวน์โหลด   
       http://www.rspg.or.th/domestic/index_manual.html 

รายงานฯ จะต้องแสดงหลักฐาน หัวข้อการบริหารและจัดการ ตั้งแต่ข้อ 1.1-1.6 
    1.1 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและชมุชนมสีวนรวมในงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น 
    1.2 แตงตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ 
    1.3 วางแผนการบริหารและแผนการจัดการการด าเนินงาน 
    1.4 ด าเนินงานตามแผน 
    1.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
    1.6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน 

  ส่งรายงานในเอกสารรูปแบบ PDF File (1 ไฟล/์เล่ม) 

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ.  
 1) รายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 



รูปแบบเล่มรายงาน สามารถดาวน์โหลด 
   http://www.rspg.or.th/domestic/index_manual.html  
      

รายงาน 1 เล่ม / ต าบล 

  ส่งรายงานเอกสารรูปแบบ PDF File (1 ไฟล์/เล่ม) 

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ.  
 2) รายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 



 รูปแบบเล่มรายงาน สามารถดาวน์โหลด 
     http://www.rspg.or.th/domestic/index_manual.html  
      

   รายงานผลการศึกษา 4 ทรัพยากร ประจ าปีงบประมาณ  
       รายงานผลการศึกษาทรัพยากรพืช 
  รายงานผลการศึกษาทรัพยากรสัตว์  
       รายงานผลการศึกษาทรัพยากรชวีภาพอื่นๆ  
 รายงานผลการศึกษาทรัพยากรภูมิปัญญา 

   ส่งรายงานเอกสารรูปแบบ PDF File (1 ไฟล์/เล่ม) 

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ.  
 3) รายงานผลการศึกษา 4 ทรัพยากร ประจ าปีงบประมาณ  



3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ   
       1) ปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงานของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 

โดยเข้าไปที่บันทึกข้อมูลที่           
http://www.rspg.or.th/domestic/index.html  

 หรือส่งผ่าน QR code ปรับปรุงฐานข้อมูลหนว่ยงาน ภายในปีงบประมาณ 

QR code ปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงาน  



1.ประกาศผลการรักษามาตรฐาน 
       ผู้ว่าราชการจังหวัด 
       นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ดาวน์โหลดประกาศในเว็บไซต์ อพ.สธ.  

 ประกาศสถานภาพ 

 1.ประกาศผลการรักษามาตรฐาน 
      ผู้ว่าราชการจังหวัด 
       นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผลการรักษามาตรฐาน “ปรับลดล าดับบัตร”  
(การรักษามาตรฐานให้เข้าสู่ระบบการวัดและ
ประเมนิผลใหม่) 

รักษามาตรฐาน ไม่ได้ รักษามาตรฐาน ได้  



1.หนังสือน า เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด.................................................... 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 
         1.รายชื่อสมาชิกฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น  จังหวัด.....................ประจ าปี ........ 

2.หนังสือน า เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล................................................. 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 
         1.ประกาศผลการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

1.ประกาศผลการรักษามาตรฐาน 
       ผู้ว่าราชการจังหวัด 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.ดาวน์โหลดใบประกาศในเว็บไซต์ อพ.สธ.  

รักษามาตรฐาน ได้  



1.หนังสือน า เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด.................................................... 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 
         1.รายชื่อสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  จังหวดั.....................ประจ าปี ........ 

 ตัวอย่างเอกสารแนบหนังสือประกาศผล 



ตัวอย่างเอกสารแนบหนังสือประกาศผล 
2.หนังสือน า เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ................................................. 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.ประกาศผลการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น 







1. หนังสือน า เรยีน ผู้ว่าราชการจังหวัด.................................................... 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 
         1.รายชื่อสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด................ประจ าปี ........ 
          หมายเหตุ : ฉบับเดียวกับฉบับที่รกัษามาตรฐานได ้

2. หนังสือน าเรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่.................................................... 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 
         1.แผนภาพระบบการวัดและประเมนิผลการด าเนินงาน 

 1.ประกาศผลการรักษามาตรฐาน   
          ผู้ว่าราชการจังหวัด 
          นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ผลการรักษามาตรฐาน “ปรับลดล าดับบตัร”  
             การรักษามาตรฐานให้เข้าสู่ระบบการวดั และประเมินผลใหม่ 

รักษามาตรฐานไม่ได้  



ล าดับ รายการ ระยะเวลา (เดือน) 

1 ประสานงาน 
แจ้งด าเนนิการ ส่งหนังสือจาก อพ.สธ.  
   - ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
   - ถึงหน่วยงาน 

ติดตามการส่ง-รับ กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 
หนังสือออก 15 กรกฎาคม 2563 
หนังสือออก 9 กรกฎาคม 2563 

2 พิจารณาตัวชี้วัด 
  ขอ้ที่ 1 เผยแพร่ Website banner หน่วยงานจัดท า    
           Website banner และน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต ์

1 สิงหาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 

  ขอ้ที่ 2 ส่งรายงาน ปีงบประมาณ 2564 ภายใน 1 พฤศจิกายน 2564 

  ขอ้ที่ 3 ส่งปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงาน โดยอัปโหลดไฟล ์       
            บนเว็บไซต ์อพ.สธ. ปีงบประมาณ 2564 

ภายใน 30 พฤศจิกายน 2563  
(ปรับปรุงฐานข้อมูลฯปี 2563  ภายใน 31 สิงหาคม 2563)  

  หมายเหตุ 
     - ส่งแบบตอบรับการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 

 
ภายใน 30 พฤศจิกายน 2564 

     - อพ.สธ. ตรวจสอบข้อมูลการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 30 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

3 ประกาศสถานภาพการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 31 มกราคม 2565 

ตารางปฏิบัติงาน (Work Schedule)  
การรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 

http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html  ภายในปีการศึกษา
http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html  ภายในปีการศึกษา


ล าดับ รายการ ระยะเวลา (เดือน) 
1 ประสานงาน แจ้งด าเนินการ ส่งหนังสอืจาก 

อพ.สธ.  
- ถึงหน่วยงานจ านวน  ฉบบั 
1.สมาชิกฯ รับพระราชทาน จ านวน 35 ฉบับ    
  (หนังสือออกร่วมกับการรักษามาตรฐาน) 
2.สมาชิกฯ ทั่วไป จ านวน 3,963 ฉบับ 

 
ติดตามการส่ง-รับ กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 
 
หนงัสือออก 15 กรกฎาคม 2563 
 

หนงัสือออก 30 มิถุนายน 2563 

2 ส่งปรบัปรงุฐานข้อมูลหน่วยงาน 
โดยอัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์ อพ.สธ. 
  - ปีงบประมาณ 2563 

 
 
ภายใน 31 สิงหาคม 2563 

ตารางปฏิบัติงาน (Work Schedule)  
การปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงานของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 


