
 

 
 

โครงการอนุรกัษพ์ันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

 
 

กรอบการสร้างจิตส านึก 
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

  
 
 
 

 

คู่มือการพิจารณาให้คะแนนตามแบบประเมิน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ  ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน  ด้านท่ี 3 ผลการด าเนินงาน 



 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
 

แบบประเมิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

ปี  25……. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ บันทึกข้อมูล/รายงาน 
 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ………………………..…………………………………………………………………… 
โทรศัพท์…………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….…………. 
E-mail ............................................................................................................................. ............... 
ต าบล /แขวง ………………………….อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..… 
สังกัด  ……………...………………………………….…………………………………………………………………….…. .... 
…………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… 

 
2.   ชื่อหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน…………………………………………………………………………………… 

   
   3.   งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
 

   (ลงชื่อ)……….………………………………..ผู้รายงาน 
(……………..………………………….) 

                                หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสส 
 



 
แบบประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
เพ่ือรับป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  

      
  การประเมินป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1. เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้าน  
      (ด้านที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
  ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ   คะแนน  200  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่ ากว่า   150  คะแนน 
  ด้านที่ 2 การด าเนินงาน                 คะแนน  600  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่ ากว่า   350  คะแนน 
 ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน             คะแนน  200  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  150  คะแนน 
              รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  650 คะแนน 
  
2. ผู้ร่วมปฏิบัติ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- สนับสนุนงบประมาณ การด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
- สืบสานอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

2) ผู้บริหาร 
     - รู้เป้าหมาย ... “จิตส านึก” ... แล้วท า    
  -  รู้หน้าที่...  “สนับสนุนผู้ปฏิบัติ” ...แล้วท า  

  3) ผู้ปฏิบัติ   
     -  ซ่ือตรง  มุ่งม่ัน  พัฒนา  สามัคคี  มีคุณธรรม 

   
4. วิธีการประเมิน   
  1) พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี 
    2) สอบถามบุคลากรในท้องถิ่น  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  
ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ    

 
 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (30คะแนน)   
- แสดงตัวอย่างหนังสือขอสนองพระราชด าริฯหนังสือตอบรับจาก อพ.สธ. 

บันทึกการประชุมร่วมกันในครั้งที่สมัครสนองพระราชด าริฯ พร้อมอธิบายรายละเอียด 
ในการสนองพระราชด าริฯ 

 
 

  

1) รายงานการประชุม  
    - วาระการประชุมเรื่องเก่ียวกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 
จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
   1. การประชุมสภา  
   2. การประชุมประชาคม 
   3. กาประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน  
   4. การประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 
 

ตัวอย่าง ตารางสรุปการประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การประชุม  
จ านวน (คร้ัง) 

ปีงบประมาณ  
25.... 

ปีงบประมาณ  
25.... 

1.การประชุมสภา 2 2 
2.ประชุมประชาคม 3 3 
3.ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 10 12 
4.ประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 15 18 

รวม 30 35 
 

       - แสดงวาระการประชุมของแต่ละคณะ ในแต่ละปี โดยก าหนดเรื่องในวาระ
การประชุม วัน เวลา และสถานที่ เป็นต้น  
       - การประชุมสภา  ต้องแสดงการประชุมสภาก่อนเป็นสมาชิก โดยมีวาระเพ่ือ
พิจารณาเรื่องการร่วมสนองพระราชด าริฯ  แล้วมีมติในที่ประชุมเห็นชอบในการ
สนองพระราขด าริฯ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.) 
1) การประชุมกลุ่ม  
2) การเยี่ยมกลุ่ม 
3) การเยี่ยมเป้าหมาย  
4) การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
5) การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

 
.......... 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
ตัวอย่าง ตารางสรุปการประชุมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.) 

การประชุม  
จ านวน (คร้ัง) 

ปีงบประมาณ  
25.... 

ปีงบประมาณ  
25.... 

1.การประชุมกลุ่ม  2 2 
2.การเย่ียมกลุ่ม 2 3 
3.การเย่ียมเป้าหมาย 3 4 
3.การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 2 3 
4.การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 2 3 

รวม 11 15 
       - แสดงวาระการประชุมของแต่ละคณะในแต่ละปี โดยก าหนดเรื่องในวาระ
การประชุม วัน เวลา และสถานที่ เป็นต้น  

  รายชื่อ ลายมือชื่ อ ของสมาชิกอง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  (ก านั น 
ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ
การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 
      - แสดงตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
   1. การประชุมสภา  
   2. การประชุมประชาคม 
   3. กาประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน  
   4. การประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 
ตัวอย่าง ตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การประชุม  
จ านวน (คน) 

ปีงบประมาณ  
25.... 

ปีงบประมาณ  
25.... 

1.การประชุมสภา 100 120 
2.ประชุมประชาคม 100 115 
3.ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 150 190 
4.ประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 65 65 

รวม 415 490 
 
     - แสดงรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
    - แสดงตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร.
อปท.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......... 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.) 
1. การประชุมกลุ่ม  
2. การเยี่ยมกลุ่ม 
3. การเยี่ยมเป้าหมาย  

          4. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
          5. การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 

ตัวอย่าง ตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร./
อปท.) 

การประชุม  
จ านวน (คน) 

ปีงบประมาณ  
25.... 

ปีงบประมาณ  
25.... 

1.การประชุมกลุ่ม  15 16 
2.การเย่ียมกลุ่ม 20 22 
3.การเย่ียมเป้าหมาย 65 65 
3.การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐาน 
  ทรัพยากรท้องถ่ิน 10 12 

4.การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและ 
  จัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 10 12 

รวม 120 127 
 

- แสดงรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
……. 

  

2) หลักฐานท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วม บันทึกการประชุม (5 คะแนน) 
   จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
   1. การประชุมสภา  
   2. การประชุมประชาคม 
   3. การประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 
   4. การประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 
    - แสดงบันทึกการประชุม แสดงวัน เวลา สถานที่ และผู้จดบันทึก พร้อมเนื้อหา
ที่เก่ียวข้องกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เช่น การด าเนินงานทั้ง 6  งาน การน างาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นเข้าสู่ชุมชน เป็นต้น  
การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร./อปท.) 

1. การประชุมกลุ่ม  
2. การเยี่ยมกลุ่ม 
3. การเยี่ยมเป้าหมาย  

          4. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
          5. การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

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

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
    - แสดงบันทึกการประชุม แสดงวัน เวลา สถานที่ และผู้จดบันทึก พร้อมเนื้อหา
ที่เก่ียวข้องกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เช่น การด าเนินงานทั้ง 6  งาน การน างาน
ฐานทรัพยาหกรท้องถิ่นเข้าสู่ชุมชน เป็นต้น ในแต่ละคณะ 
    - ภาพถ่าย  (5  คะแนน) 
จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
   1. การประชุมสภา  
   2. การประชุมประชาคม 
   3. การประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 
   4. การประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 
    - แสดงภาพถ่ายที่สอดคล้องกับการประชุมแต่ละคณะ โดยใต้ภาพระบุเรื่อง 
 วัน เดือน ป ีสถานที่ ในการประชุมในแต่ละปี 
การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.) 

1. การประชุมกลุ่ม  
2. การเยี่ยมกลุ่ม 
3. การเยี่ยมเป้าหมาย  

          4. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
          5. การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

- แสดงภาพถ่ายที่สอดคล้องกับการประชุมแต่ละคณะ โดยใต้ภาพระบุเรื่อง  
วัน เดือน ปี สถานที่ ในการประชุมในแต่ละปี 

 
 
 

………….. 
 
 

  

1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
(30 คะแนน) 

   

1) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.-ต าบล 
ต้องระบุหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจน  (15  คะแนน) 

1. คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ  ต้องมีนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน รองนายกฯ เป็นรองประธาน  ปลัดฯ และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งฝ่ายการเงิน ธุรการ เป็นคณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการด้านที่ 2 การด าเนินงาน  ปลัดฯ เป็นประธาน ผู้อ านวยการ
กองฯ เป็ น รองประธา นและผู้ ที่ท า หน้ า ที่ เป็นหั วหน้ างา นทั้ ง 6  งา นเป็ น
คณะกรรมการ 

3. คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน เน้นฝ่ายวัดประเมินผลเป็น
ประธาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ เป็นคณะกรรมการ  

-แสดงค าสั่งคณะกรรมการ 3 ด้าน  ชี้ประเด็น หน้าที่ความรับผิดชอบจ านวน
คณะกรรมการ 

 
……. 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
 
 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ต าบล (15 คะแนน) 
          1. คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

2. คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
3. คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4. คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
5. คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6. คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
- ในแต่ละคณะระบุ ชี้ประเด็น หน้าทีค่วามรับผิดชอบ จ านวน

คณะกรรมการ ประธาน รองประธาน เลขานุการ แต่ละงานมีความสมดุลของ
คณะกรรมการต่อการด าเนินงาน และมีใจรัก หรือจิตอาสา  
3) คณะอนุกรรมการทรัพยากรท้องถ่ิน (ระดับเกียรติบัตรฯ) 
            1. คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
            2. คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
            3. คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
            4. คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

- ในแต่ละคณะระบุ ชี้ประเด็น หน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวน
คณะกรรมการ ประธาน รองประธาน เลขานุการ แต่ละงานมีความสมดุลของ
คณะกรรมการต่อการด าเนินงาน และมีใจรัก หรือจิตอาสา  

…….   

1.3  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน   
(50 คะแนน)    

   

1) แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน รวมกับแผนงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  แสดงผัง
โครงสร้างการบริหาร (5 คะแนน)  
       -แสดงนโยบาย วิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ อพ.สธ.  
       -แสดงโครงสร้างบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นอยู่ในโครงสร้างส่วนส านักปลัด  
       -แสดงแผนพัฒนาต าบล 4 ปี โดยน างานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจัดไว้ใน
แผนพัฒนาต าบล แสดงหน้าปก ชี้ประเด็น งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในส่วนใด 
(แนบแถลงนโยบายโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

-แสดงผังโครงสร้างการบริหาร การบรรลุงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นลงในผัง
โครงสร้างบริหาร 

 
 
……. 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
2) แผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน แสดงรายละเอียดงาน 

ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา (40 คะแนน)  
 
ระดับป้ายฯ 
          ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและ
เหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ  
          ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณ
งานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลา  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
          ส่วนที่ 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
ระดับเกียรติบัตรฯ  
          ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและ
เหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ  
          ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณ
งานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลา  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 

 
……. 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

- ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
ส่วนที่ 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

3)  การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน (5  คะแนน) 
      - แสดงปฏิทินให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน ซ่ึงก าหนดระยะเวลาเริ่ มต้น
และสิ้นสุดในแต่ละปี โดยแสดง bar chart ให้สอดคล้องกับแผนงานใน 1.3 2) 
ระดับป้ายฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น    
                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
 

ระดับเกียรติบัตรฯ  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น  
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

- ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  

 
 
 
 
 
 
 

……. 

  



ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
1.4  ด าเนินงานตามแผน (20 คะแนน) 
         การประสานงานของคณะกรรมการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบล กับหน่วยงานต่างๆ 

   

1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลงนาม  ชื่อ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน (10 คะแนน) 
การใช้งบประมาณ 

-แสดงตารางสรุปการใช้งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับ
ข้อ 1.3.1) และหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ในแต่ละปี (5 คะแนน) 
ระดับป้ายฯ 

- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
- ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร  
    ท้องถิ่น    

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
ระดับเกียรติบัตรฯ  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร  
     ท้องถิ่น 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
- แสดงเอกสาร ตัวอย่างหลักฐาน การเบิกจ่าย  ผู้เบิก และผู้มีอ านาจอนุมัติ ในแต่
ละปี 

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

 
 
 

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

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
 2) หนังสือเชิญประชุม  (5 คะแนน) 
การประสานงานท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  
-แสดงตารางสรุปจ านวนหนังสือเชิญประชุม ในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับข้อ 1.1 1) 
ตัวอย่างตารางสรุปจ านวนหนังสอืเชิญประชุม 

ปีการศึกษา จ านวนครั้ง จ านวนฉบับ 
25...   
25...   
รวม   

-แสดงตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ในแต่ละปี 

 
……. 

  

  3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  (5  คะแนน) 
การประสานงานท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  
-แสดงตารางสรุปจ านวน หนังสือขอบคุณ ในแต่ละป ีให้สอดคล้องกับข้อ 1.1 1) 
-แสดงตัวอย่างหนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม ในแต่ละปี 
 

ตัวอย่างตารางสรุปจ านวนหนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม 
ปีการศึกษา จ านวนครั้ง จ านวนฉบับ 

25...   
25...   
รวม    

 
……. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  (20 คะแนน)       
 -แสดงตารางสรุปและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนที่ต้ังไว้ใน 1.3 1) แสดงทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแสดงเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ในแต่ละปี  
ระดับป้ายฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น    
                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  

   



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

ระดับเกียรติบัตรฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
แสดงตารางสรุปและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนที่ต้ังไว้ใน 1.3 1) แสดงทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแสดงเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ในแต่ละปี  

   



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
1.6  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน (20คะแนน)     

       1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป (10 คะแนน) 
     -แสดงตารางวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคการ
ด าเนินงาน ให้ครอบคลุมทั้ง ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 การ
ด าเนินงาน ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และ
การศึกษาทรัพยากรท้องถิ่น  
ระดับป้ายฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
ระดับเกียรติบัตรฯ  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น    
                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  

…….   



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป (10  คะแนน) 
 - แสดงตารางการวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน ในแต่ละปี ให้ครอบคลุมทั้ง  
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 การด าเนินงาน ด้านที่ 3 ผลการ
ด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  และการศึกษาทรัพยากรท้องถิ่น  
ระดับป้ายฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา    

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
ระดับเกียรติบัตรฯ  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  

…….   



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
 การให้คะแนน ไม่มี  =  0  คะแนน  มี  =  1  -  50   คะแนน                     
   มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

1.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(40 คะแนน)    
      รายงานผลการด าเนินงาน  การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดง 
หลักฐานต้ังแต่ข้อ 1.1 – 1.6 
      - รายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยแสดงหลักฐานต้ังแต่ข้อ  
      1.1 – 1.6  
     - แสดงขั้นตอนและวิธีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา       
     - แสดงหนังสือน าส่งในแต่ละปี  
     - แสดงรายงานผลการด าเนินงาน จัดท าเป็นรูปเล่มเอกสาร  ประกอบด้วย 
หน้าปก  ค าน า สารบัญที่แสดงข้อ 1.1-1.6 เนื้อหา สรุป และภาคผนวก โดยแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ตัวอย่างใบงานผลงาน 1 - 9 ทะเบียนงานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น ทะเบียนงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ภาพถ่ายการ
ด าเนินงานทั้ง 6 งานฯลฯ 
     - แสดงรายงานผลการด าเนินงาน  จัดท าเป็น CD/DVD  ประกอบด้วยข้อมูลที่
รวบรวมได้ทั้งหมดจากข้อ 1.1 – 1.6  (30 คะแนน) 

 
……. 

  

รวมคะแนนท่ีได้   ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ  …….   



ด้านท่ี 2   การด าเนินงาน 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 100 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน  กรรมการประเมิน 

1. การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน    
1.1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี และการส ารวจทรัพยากร  (20  คะแนน) 
ระดับป้ายฯ 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นที่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่  และการ
ส ารวจทรัพยากร ให้ได้ 65 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งหมด 
 

ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 1 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นที่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่  และการ
ส ารวจทรัพยากร ให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งหมด 
ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 2 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นที่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่  และการ
ส ารวจทรัพยากร ให้ได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งหมด 
ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 3 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นที่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการ
ส ารวจทรัพยากร ให้ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ของพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งหมด 

   

1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก (5  คะแนน)   
     -แสดงผังขอบเขตและผังพรรณไม้พ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นและมีป้าย
แสดงชื่อพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีข้อความสีขาว บนพ้ืนสีม่วง ดังนี้ 
                         “....พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
                             สนองพระราชด าริฯ โดย 
               ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................................” 

…….   

2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน (5   คะแนน)  
   - แสดงตารางสรุปทรัพยากรพรรณไม้ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

ปีงบประมาณ จ านวนชนิด จ านวนต้น 
25...   
25...   
รวม   

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ จ านวนประเภท จ านวนตัว 

25...   
25...   
รวม    

…….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ด้านท่ี 2   การด าเนินงาน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน  กรรมการประเมิน  
- แสดงตารางสรุปทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

ปีงบประมาณ จ านวนประเภท จ านวนชีวภาพ 
25...   
25...   
รวม   

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรภูมิปัญญา ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ จ านวนประเภท จ านวนภูมิปัญญา 

25...   
25...   
รวม    

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรกายภาพ ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ ทรัพยากรกายภาพ รายละเอียด 

25... น้ า  
 ดิน  
 หิน  
 แร่  

25... น้ า  
 ดิน  
 หิน  
 แร่   

…….  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- แสดงผลงาน ชิ้นงาน และภาพถ่ายประกอบ     
3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
(5 คะแนน)   
- แสดงตารางจ าแนกชนิดของทรัพยากรทั้ง ชีวภาพและกายภาพ 
- แสดงตารางสรุปทรัพยากรพรรณไม้ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

ปีงบประมาณ ลักษณะวิสัย จ านวนชนิด จ านวนต้น 
25... ไม้ต้น   

ไม้พุ่ม   
ไมเ้ล้ือย   
ไม้รอเล้ือย   
ไม้ล้มลุก   

รวม    
 

ปีงบประมาณ ลักษณะวิสัย จ านวนชนิด จ านวนต้น 
25... ไม้ต้น   

ไม้พุ่ม   
ไมเ้ล้ือย   
ไม้รอเล้ือย   
ไม้ล้มลุก   

รวม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



ด้านท่ี 2   การด าเนินงาน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน  กรรมการประเมิน 

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ ประเภท จ านวนตัว 

25... น้ า  
สะเทินน้ าสะเทินบก  
เล้ียงลูกด้วยน้ านม  
สัตว์ปีก  
สัตว์เล้ือยคลาน  

รวม   
 

ปีงบประมาณ ประเภท จ านวนตัว 
25... น้ า  

สะเทินน้ าสะเทินบก  
เล้ียงลูกด้วยน้ านม  
สัตว์ปีก  
สัตว์เล้ือยคลาน  

รวม   
 

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ ประเภท จ านวน 

25... สาหร่าย  
เห็ด  
รา  
ไลเคน  

รวม   
 

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรภูมิปัญญาในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ สาขา จ านวนภูมิปัญญา 

25... เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  
หัตถกรรม  
การแพทย์แผนไทย  
ศิลปกรรม  

รวม   
 

ปีงบประมาณ สาขา จ านวนภูมิปัญญา 
25... เกษตรกรรม  

อุตสาหกรรม  
หัตถกรรม  
การแพทย์แผนไทย  
ศิลปกรรม  

รวม   
-แสดงผลงาน ชิ้นงาน และภาพถ่ายประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ด้านท่ี 2   การด าเนินงาน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน  กรรมการประเมิน 

4) การติดรหัสประจ าชนิด (5  คะแนน) 
          - แสดงตารางสรุปจ านวน การติดรหัสทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ 
          - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

1.2  ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก  (10  คะแนน)  
        - แสดงผังขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
        - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

   

1.3  ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  (20  คะแนน)    
  1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
- แสดงตารางสรุปจ านวนทรัพยากรที่ศึกษาในพ้ืนที่ปกปัก  
- แสดงผลงาน ชิ้นงาน และหรือภาพถ่ายประกอบ  

…….   

  2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
- แสดงถ่ายภาพ หากเป็นพืชให้ถ่ายครบทุกส่วนของพืช  

…….   

1.4  ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  (20  คะแนน) 
      - แสดงตารางสรุปจ านวนตัวอย่างทรัพยากร (พืช สัตว์ ...............พร้อมแสดง
วิธีการท าตัวอย่าง 
      - แสดงผลงาน และภาพถ่ายประกอบ  

…….   

1.5  ท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก (10  คะแนน)       
        1) การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. (5 คะแนน) 
      - แสดงทะเบียน พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ และทะเบียนภูมิปัญญา  

…….   

        2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  (5 คะแนน) 
      - แสดงระบบการสืบค้น เช่น คอมพิวเตอร์ เอกสาร ฯลฯ 
      - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

1.6  ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน (20  คะแนน)          
         แบบบันทึกการดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนทีป่่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
เช่น การท าแนวกันไฟ การท าฝายชะลอน้ า อาสาสมัครดูแลรักษาพ้ืนทีป่่าปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น ฯลฯ 
      - แสดงตารางบันทึกการดูแลรักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น 
      - แสดงรายละเอียดและหลักฐานการต้ังกลุ่มอนุรักษ์ อาสาสมัครดูแลทรัพยากร
พ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
      - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

รวมคะแนนการด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

……. 
 
 

 
 



ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน (ต่อ) 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 
- แสดงจ านวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ด าเนินงานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ระดับป้ายฯ 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านที่ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
ให้ได้ 65 เปอร์เซ็นต์ ของหมู่บ้านทั้งหมด 
 

ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 1 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านที่ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
ให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ของหมู่บ้านทั้งหมด 
 

ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 2 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านที่ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
ให้ได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ของหมู่บ้านทั้งหมด 
 

ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 3 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านที่ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
ให้ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ของหมู่บ้านทั้งหมด 

…….   

2.1 เก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น (5 คะแนน) 
- แสดงตารางสรุปข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น (5  คะแนน)    
- แสดงตารางสรุปข้อมูลพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพแต่ละหมู่บ้าน 
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ  

…….   

2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น (5 คะแนน)      
- แสดงตารางสรุปข้อมูลด้านกายภาพแต่ละหมู่บ้าน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ   

…….   

2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน (10 คะแนน)    
- แสดงตารางสรุปข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน ของแต่ละหมู่บ้าน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ   

…….   

 



ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนน 100 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน  
(10 คะแนน)   
- แสดงตารางสรุปจ านวนพรรณไม้ทั้งหมดก่ีชนิด   
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น  ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน  
(10 คะแนน)  
- แสดงตารางสรุปจ านวนสัตว์ทั้งหมดก่ีชนิด  
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ   

 
……. 

  

2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืน ๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืน ๆ ในชุมชน (10 
คะแนน)    
แสดงตารางสรุปจ านวนชีวภาพทั้งหมดก่ีชนิด   
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  

 - แสดงภาพถ่ายประกอบ      

 
……. 

  

2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน (10 คะแนน)   
- แสดงตารางสรุปจ านวนภูมิปัญญาทั้งหมดก่ีภูมิปัญญา  
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  

 - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน (10 คะแนน)   
- แสดงตารางสรุปข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  

 - แสดงภาพถ่ายประกอบ   

…….   

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (25 คะแนน)  
- แสดงรายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นของโรงเรียน ซ่ึง
ประกอบไปด้วย หน้าปก ค าน า สารบัญ ภาคผนวก 

…….   

รวมคะแนนการด าเนินงานการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

……. 
  

 
 
 



ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน (ต่อ) 

 
 

 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

3. การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 
- แสดงพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ที่ไม่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ชื่อพ้ืนที่ ขนาด ภาพถ่ายพ้ืนที่  

…….   

3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  (30 คะแนน)     
- แสดงตารางสรุปการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น การรับตัวอย่างจาก
หน่วยงานต่าง 

- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)       
- แสดงตารางสรุป การปลูกรักษา พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ ตารางสรุปประกอบด้วย 
สิ่งที่ปลูกรักษา วันที่  สถานที่ จ านวน 

- ชี้ประเด็นพรรณไม้ที่ปลูกรักษา เพ่ืออะไร  (เช่น รักษาพันธุ์ ใกล้สูญพันธุ์ ฯลฯ)    
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น 
แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง  (40 คะแนน)        

- แสดงตารางการบันทึก การเปลี่ยนแปลง และการดูแลรักษา      
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

รวมคะแนนการด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

……. 
  

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

4. การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน     

4.1 ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ต าบล  
      (60 คะแนน)       
- แสดงหลักฐานทั้งพืช สัตว์ ชีวภาพ และภูมิปัญญา  
- สรุปการขยายพันธุ์ การแจกจ่าย  จ านวนชนิด จ านวนต้น รายชื่อหน่วยงานที่รับ
การแจกจ่าย วัน เวลา และสถานที่   
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ (40 คะแนน)   
- สรุปการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น   
- แสดงภาพถ่าย  เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการแปรรูป ทรัพยากรท้องถิ่น   รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
……. 

  

รวมคะแนนการด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน  …….   



ด้านท่ี 2  การด าเนินงาน   (ต่อ) 

 
 

 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

5. การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน       

5.1  รวบรวมและการบั นทึกข้อมูลทรัพย ากรท้องถิ่น  (ทรัพย ากรกายภา พ   
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (60 คะแนน) 
  - แสดงโครงสร้างของข้อมูลทั้งหมด มี 3 ฐานทรัพยากร 

 ทรัพยากรกายภาพ  
 ทรัพยากรชีวภาพ  
 ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา  

 

 
……. 

  

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (40 คะแนน) 
- แสดงระบบการสืบค้น ทั้งแบบเอกสารและคอมพิวเตอร์ 

…….   

รวมคะแนนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน  …….   

รายการประเมิน 
คะแนน 100 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน    

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  (งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) (60 คะแนน) 
- แสดงตารางสรุปการสนับสนุน ชื่อหน่วยงาน เรื่องที่สนับสนุน วัน เวลา สถานที่  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่างๆ   
 (40 คะแนน) 
- แสดงตารางในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณชื่อหน่วยงาน เรื่องที่สนับสนุน วัน 
เวลา สถานที่ 
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

รวมคะแนนงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

……. 
  



ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

3.1  สภาพแวดล้อมท่ัวไปของท้องถ่ิน มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ 
(50  คะแนน) 

ข้อพิจารณา : พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน 

   

           1)  มีความสะอาด  (20  คะแนน) 
- แสดงภาพถ่ายถึงความสะอาด เช่น ถนนหลัก ถนนย่อย ถนนเข้าหมู่บ้าน หมู่บ้าน 
ที่มีที่พักอาศัย วัด สถานที่ราชการ โรงเรียน ฯลฯ ใต้ภาพแสดงชื่อภาพ  

…….   

          2)  มีความเป็นระเบียบ  (15  คะแนน) 
- แสดงภาพการจัดสิ่งต่าง ๆ ในหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมทุกอย่างในหมู่บ้านแสดงถึง
ความเป็นระเบียบ 

…….   

           3)  มีความร่มรื่น นา่อยู่  (15  คะแนน) 
- แสดงภาพความร่มรื่นในท้องถิ่น ซ่ึงมาจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

…….   

3.2  บรรยากาศของท้องถ่ิน (50  คะแนน)     
          1)  มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา  (20  คะแนน) 
- แสดงภาพความเบิกบาน มีชีวิตชีวา ของบุคลากร ในท้องถิ่นที่เกิดจากการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

         2)  มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                (15  คะแนน) 
- แสดงภาพวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  ที่เกิดจากการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
……. 

  

          3)  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ 
 (15  คะแนน) 
- แสดงภาพแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 
……. 

  

3.3  บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม  ( สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น) (70  คะแนน) 

   

         1)  มีความรับผิดชอบ  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความรับผิดชอบที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

        2)  มีความซ่ือตรง  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความซ่ือตรงที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

         3)  มีความอดทน  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความอดทนที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

         4)  มีความเพียร  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความเพียรที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

        5)  มีความสามัคคี  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความสามัคคีที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

         6)  มีความเอ้ืออาทร เก้ือหนุน  (10  คะแนน) …….   



ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

 
สรุปผลการประเมินท้ัง  3  ด้าน   คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ   คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 2 การด าเนินงาน         คะแนน  600  คะแนนคะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน      คะแนน  200  คะแนนคะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
     รวมคะแนนท่ีได้ท้ัง  3  ด้าน ...............  คะแนน 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

- แสดงภาพความเอ้ืออาทรที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น    
         7)  มีความเมตตา กรุณา  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความเมตตา กรุณาที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

3.4  ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  บุคลากร  
ดีเป็นท่ียอมรับ (30  คะแนน) 

   

        1) สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ก านัน ผู้ใหญ่บา้น  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็น 
แหล่งเรียนรู ้  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพถึงการใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกัน  

 
 

……. 

  

 2)  การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอ่ืนๆ (5 คะแนน) 
- แสดงสมุดเยี่ยม ภาพถ่ายการเยี่ยมชม 
- แสดงภาพประกอบ 

…….   

          3) การไปให้ความรู้เก่ียวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น  หนังสือเชิญ  
หนังสือขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม  ภาพถ่าย  (15  คะแนน) 
- แสดงภาพการให้ความรู้ของนายก เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

 
……. 

  

รวมคะแนนด้านท่ี 3  ผลการด าเนินงาน 
 

……. 
  



ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาพืช   
 

 
รายการประเมิน 

 

คะแนน  1,000 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

               
180 

1.การเรียนรู้จากพืช (300  คะแนน)  
      - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช   ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช  ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม  ( 75 คะแนน) 
      - การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา  ( 75 คะแนน) 

   

 

2.การใช้ประโยชน์จากพืช (300  คะแนน) 
      - สรุปการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด 100 นวัตกรรม) 
( 100 คะแนน) 
      - กระบวนการสรรค์สร้าง (5 นวัตกรรม)  (100 คะแนน) 
      - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่  ๆ(5 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 

   

 

3.การสร้างจิตส านึก (400คะแนน) 

     - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ (300 คะแนน) 
     - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย    (100 คะแนน) 

   

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช    

 



ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาสัตว์   

 
 

รายการประเมิน 
คะแนน  1,000 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

               
180 

1.การเรียนรู้จากสัตว์ (300  คะแนน)  
      - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์  ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้รูปลักษณ์ และพฤติกรรมของสัตว์  ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม  ( 75 คะแนน) 
      - การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  ( 75 คะแนน) 

   

 

2.การใช้ประโยชน์จากสัตว์ (300  คะแนน) 
      - สรุปการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด 50 นวัตกรรม) 
(100 คะแนน) 
      - กระบวนการสรรค์สร้าง (3 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 
      - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่  ๆ(3 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 

   

 

3.การสร้างจิตส านึก (400คะแนน) 

     - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ (300 คะแนน) 
     - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย    (100 คะแนน) 

   

 

ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์    



ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ  
 

รายการประเมิน 
คะแนน  1,000 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

               
180 

1.การเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)  
      - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืนๆ ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้รูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนๆ ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืน  ๆและสิ่งแวดล้อม  ( 75 คะแนน) 
      - การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  ( 75 คะแนน) 

   

 

2.การใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน) 
      - สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด 50 
นวัตกรรม) ( 100 คะแนน) 
      - กระบวนการสรรค์สร้าง (3 นวัตกรรม)   (100 คะแนน) 
      - ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ(3 นวัตกรรม)  (100 คะแนน) 

   

 

3.การสร้างจิตส านึก (400คะแนน) 

     - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ (300 คะแนน) 
     - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย    (100 คะแนน) 

   

รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืนๆ 
   

 



ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา 
 

 
สรุปผลการประเมิน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา   คะแนนเต็ม 4,000 คะแนน 
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 ด้วยจิตส านึกในงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกในงาน
ฐานทรัพยากร ท้องถิ่น  

รายการประเมิน 
คะแนน  1,000 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

   ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ ผลงาน ชิ้นงาน  ) 
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1.การเรียนรู้จากภูมิปัญญา (300  คะแนน)  
      - การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา  (75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา (75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม  
        (75 คะแนน) 
      - การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา  (75 คะแนน) 

   

 

2.การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา (300  คะแนน) 
      - สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด 
50 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 
      - กระบวนการสรรค์สร้าง (3 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 
      - ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ(3 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 

   

 

3.การสร้างจิตส านึก (400คะแนน) 

     - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์  
(300 คะแนน) 
     - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย    (100 คะแนน) 

   

รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : ภูมิปัญญา 
   


