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ค าน า 

 

              คู่มือการจัดท าองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์จริง  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจและให้แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดท าแผนการจัดการความรู้ เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนมากขึ้นจาก

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย ด าเนินกิจกรรมใน ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ  

ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  การสร้างขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมหน่วยงานต่าง 

ๆ  ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงจังหวัด และขับเคล่ือนสู่ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ย่อมน ามาซึ่งประโยชน์ต่อชุมชน

ทุกหมู่เหล่า ท าให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร เป็นการสร้างจิตส านึกให้เยาวชน 

ประชาชน เกิดความรักและความหวงแหนในทรัพยากรของประเทศ  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

              คณะผู้วิจัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและจังหวัด ใช้เป็น

แนวทางในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  เพื่อน าไปสู่สัมฤทธิผล ในการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพัฒนา

เป็นยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและประเทศต่อไปในอนาคต  

 

 

 

                                                                                            หัวหน้าโครงการวิจัย                                                                  

                                                                                                      ธันวาคม 2561 
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กิตติกรรมประกาศ 

                 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราช กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระ

ราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงมีสายพระ

เนตรอัน กว้างไกล โดยทรงให้ความส าคัญและเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากร 

และการสร้าง จิตส านึก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทยและประเทศไทย

เป็นล้นพ้น ท่ีได้รับพระราชทานแนวพระราชด าริ พระราชกระแส และพระราชวินิจฉัย เพื่อเป็นกรอบในการ

ด าเนินงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น คู่มือการด าเนินงานองค์ความรู้เทคโนโลยี : สู่การใช้ประโยชน์จริง  ส าเร็จได้

ด้วยความมุ่งมั่น ในการเรียนรู้ และพัฒนา วิทยาการ ปัญญา และภูมิปัญญาแห่งตนจากทุกภาคส่วน ในการ

ด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ตาม

ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564) ท้ังนี้

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร อพ.สธ. และคณะท่ีปรึกษา ประสานงาน อพ.สธ.ตลอดจนส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ  ท่ีสละเวลาอันมีค่าให้ข้อเสนอแนะ ชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข ปรับปรุง  พัฒนา

คู่มือเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าท่ีประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  เจ้าหน้าท่ีประจ า

อ าเภอและจังหวัด ท่ีร่วมคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และองค์ความรู้ จากการด าเนินงานและติดตาม

ประสานงาน ได้น าไปสู่การสร้าง ความเข้าใจ สนทนา และอภิปราย ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็น อันเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท าร่างและเสนอเพื่อปรับปรุง พัฒนา ท้ังคุณภาพและมาตรฐาน เป็นคู่มือการ

ด าเนินงานสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  จนส าเร็จ

สมบูรณ์ ลุล่วงไปด้วยดี ท้ายนี้ใคร่ขอขอบพระคุณทุกสรรพส่ิง สรรพชีวิต สรรพการกระท า ท่ีล้วนก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ และองค์ความรู้ จากนามธรรม จนปรากฏเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินงานด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น การด าเนินชีวิตและการพัฒนาจิตใจ บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

                                                                                      คณะผู้วิจัย                                                                  

                                                                                                                  ธันวาคม 2561 
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บทที่ 1 บทน า 

             จากพระราชกระแส 

“การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ  รักแผนดิน” 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) แสดงใหเห็นชัดเจนวา  การอนุรักษพันธุกรรมพืชจะยังใหเกิดผลประโยชนถึงมหาชน

ชาวไทยนั้น  ตองด าเนินกิจกรรมหลายอยาง พรอมกันไป  และมีพันธุกรรมพืชเปาหมายเดียวกัน  บุคคลเดียวหรือ

หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงหนวยงานเดียว  ไมสามารถท าไดครบถวน  ตองใชทรัพยากรมากท้ังทรัพยากร

บุคคล อุปกรณ สถานท่ี เวลาและงบประมาณ ตลอดจนตองท าตอเนื่อง ไมมีท่ีสิ้นสุด  นอกจากนั้นจ า  เปนตองให

ประชาชนท่ัวไป มีความรู้จนเกิดความเขาใจอยางถองแท เห็นประโยชน และความส าคัญของพันธุกรรมพืช  จึง

ท าใหการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมบูรณได เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ตามกรอบแนวทางการด าเนินงาน อพ .สธ. 

เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ด าเนินงานตามภาระกิจของมหาวิทยาลัย ๔ ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการ

วิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาท่ีมีความพร้อมด้านบุคลากร 

เครื่องมือวิจัย และงบประมาณ  ได้วางนโยบายเป้าหมายหลักในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น  จึงได้เข้าร่วม

สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  และมีพระราชานุญาตในปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  โดยมีการด าเนินงานตาม

แผนแม่บทและแผนปฏิบัติทุก ๕ ปี ในการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายโครงการ อพ.สธ. ในระดับท้องถิ่น 

จนถึงการเสนอแนะแนวทางผลักดันให้เป็นยุทธศาสตร์ประจ าจังหวัด โดยได้น าต้นแบบความส าเร็จในพื้นท่ี   

อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  ท่ีเรียกกว่า “โกสุมโมเดล” มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯในระดับ

ท้องถิ่นซึ่งก่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน  ดังนั้น การศึกษาต้นแบบโกสุมโมเดลสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ

จังหวัดมหาสารคาม  จึงเป็นโครงการต่อเนื่องท่ีขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรประเทศ   ท่ีมีกรอบ
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แนวคิดทิศทางการด าเนินงานเพื่อสนองพระราชด าริในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศไม่เฉพาะทรัพยากร

พันธุกรรมพืชอย่างเดียวแต่หมายถึงทรัพยากร ๓ ฐานทรัพยากรได้แก่ทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพและ

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๑ และยัง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยท้ัง ๕ ยุทธศาสตร์ฯของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือให้ส่ง

ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากท่ีสุด  นอกจากนี้แนวทางด าเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชยัง

มีความชัดเจนและความพร้อมของพื้นท่ีท่ีจะด าเนินงานศักยภาพและความพร้อมของหน่วยปฏิบัติงานและการ

บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินงานท่ีจะน าไปสู่ จุดมุ่งหมายและ

เป้าหมายตามแนวพระราชด าริท่ีได้วางไว้ด้วยการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านวิชาการ

ท้ังในด้านการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้ต่อเนื่อง  อันจะน าไปสู่การ

พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและส่งผลประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทยอย่างแท้จริง 

 

วัตถุประสงค ์ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายระดับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด าริภายใต้ 

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

    สยามบรมราชกุมารี 

๓. เพ่ือให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

๔. เพ่ือเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ ระดับจังหวัดมหาสารคาม 
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บทที่ 2 แนวทางการด าเนินงาน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ (อพ.สธ)  เปนแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ 

จากค าขวัญ อพ.สธ.  เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2546  ซึ่งไดด าเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มา 10 ป หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงรับสั่ง

กับทานเลขาธิการพระราชวัง ในป พ.ศ.2535 และเริ่มด าเนินโครงการฯมาตั้งแตป  พ.ศ. 2536   ในขณะนั้นมี

ความคิดท่ีจะใหเจาหนาท่ี  อพ.สธ.   มีทิศทางในการท างานโดยให  ค าขวัญ เพื่อก ากับความคิด พฤติกรรม 

และถือเปนค าส่ังปฏิบัติ  

 

         ค าขวัญ อพ.สธ. มี 5 ขอ คือ   ซี่อตรง    มุงมั่น    พัฒนา   สามัคคี  มีคุณธรรม  ท่ีมีความหมายดังนี้  

  

ซื่อตรง : ตอตนเอง หนาท่ีรับผิดชอบ อาชีพ องคกร ผบูังคับบัญชา ผใูตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน  

มุงมั่น  :  มีศรัทธา มีจิตปณิธานมุงมั่น  ท่ีจะปฏิบัติงานใหส าเร็จ เพ่ือผลประโยชนแท 

พัฒนา :  วิทยาการ  ปญญา 

                      พัฒนาคุณภาพงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต 

                      พัฒนาตนเองใหพรอมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและการไดรับมอบหมาย    

                      เรียนรู ศึกษา คนควา รจูริง รูท า รจู า พัฒนาดวยความยั่งยืน  

                      พัฒนาสุขภาพกาย ใหมีสุขภาพแข็งแรง        

                      พัฒนาสุขภาพจิต ใหเขมแข็ง พอเพียง 
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สามัคคี :  รวมมือ รวมใจ รวมคิด รวมปฏิบัติ มีความพรอมเพรียงเปนหนึ่ง (one for all all for one) 

มีคุณธรรม :  ความรับผิดชอบ ซื่อตรง  ซื่อสัตย  อดทน อดกลั้น  สามัคคี  เอื้อเฟอ  เผื่อแผ เมตตา กรุณา 

มุทิตา  รักษาศีล จะเห็นไดจากความหมายท่ีอธิบาย เปนการผูกพัน สัมพันธ ตอเนื่องกัน ซึ่อตรงแรกเปนคุณ

ธรรมท่ีเสมือนเปนหัวเรือ  คุณธรรมหลังเปนเหมือนหางเสือ  ท่ีคอยก ากับ   โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความ

รับผิดชอบท่ีมีความหมายลึกลงไปอีก   ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในหัวขอในหลวงกับความรับผิดชอบซึ่งหมายถึงการรูหนาท่ี มีวินัย ตรงตอเวลา 

ความเปนเลิศ ความกลาหาญ  ความซื่อตรง  การค านึงตอผูอื่น  ถามีความรับผิดชอบแลว  งานยอมส าเร็จ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย จากนั้นคุณธรรมอื่นๆ จะตามมา ทายสุด การรักษาศีล ผูนับถือศาสนาใด ก็รักษาถือ

ปฏิบัติ ตามหลักศรัทธา ขอปฏิบัติของศาสนานั้น  ดังนั้น ส านักงานใด  องคกรใด  รักษาขอปฏิบัติแตละศาสนา

ท่ีตนเองนับถือ ท่ีรักษาศีล 5 ส านักงานหรือองคกรนั้น ๆ ก็จะประสบแตความสุข ความสงบ และความ

เจริญก้าวหน้า  

        ค าขวัญ อพ.สธ.  ซี่อตรง มุงมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม  ท่ีมี 5 ขอ ตรงกับรหัสสัญญานวิทยุ ดงดิบ 

05  รหัส 905  ท่ีรวมกันเทากับ 5 และความหมายของ 5 ก็คือ 5 นิ้ว เทากับ 1 มือ  ในแนวคิดท่ีหนึ่งมือนั้น

จะใชในการสรางสรร ออนโยน ตอสู ปองกัน แข็งกราว ท าลาย   ถาเราใชสองมือของเราท่ีใชในการสรางสรร 

มาชวยกันรวมคิดรวมปฏิบัติ  เปนสิบมือ  รอยมือ  พันมือ  ความส าเร็จก็คงไมไกลเกินเอื้อม  ดังนั้น การขยาย

ค าขวัญ อพ.สธ.  ใหเปนวิถี  อพ.สธ.  เปนคานิยมใหมในการท างานแบบเครือขาย  อพ.สธ. เผยแพรไปยัง    

หนวยงาน องคกรมหาวิทยาลัย  สถาบันการศึกษา  โรงเรียน องคการบริหารสวนทองถิ่น ท่ีรวมสนอง

พระราชด าริ  โดยการหารือท าความเขาใจ และเห็นประโยชน  ของการด าเนินงานในวิถีทางเดียวกัน  ก็จะ   

เปนการเพิ่มพลังในการท างาน  โดยเริ่มจากตนเอง  ถือวิถี  อพ.สธ. คือ ซื่อตรง มุ งมั่น พัฒนา สามัคคี มี

คุณธรรรม  น าไปลูการปฏิบัติ  คือ รูขอบเขตงานรูบทบาทหนาท่ี มีแผนปฏิบัติ ตรวจสอบตนเอง เขาใจ

ภาพรวมของงาน เห็นผลกระทบ จากนั้นถายทอด วิถี อพ.สธ.ชวยเหลือสนับสนุน รวมงานเครือขาย มีแผนการ

ท างาน คุมทิศทางงาน อพ.สธ. พรอมลงมือปฏิบัติในการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศ น าไปสู เศรษฐกิจ

พอเพียง ดังท่ีพระราชทานพระราโชวาท 
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" การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผนดิน " 

( 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ) 

" ความมั่นคงของประเทศ คือความมั่นคงทางทรัพยากร " 

( 31 พฤษภาคม พ.ศ.2544 ) 

 

แนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีทีห่ก 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ข้างต้น จึงก าหนดแนวทางและแผนการ

ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.  ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยมี

กิจกรรม 8 กิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   
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                   1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้าน

ปกปักทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นท่ีป่าธรรมชาติดั้งเดิมท่ีปกปักรักษาไว้ โดยมี

กิจกรรมท่ีด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บ

รวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช   
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 

1. การท าขอบเขตพื้นท่ีปกปักทรัพยากร 

2. การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นท่ีของหน่วยงาน 

3. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช  

4. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่น ดิน หิน แร่ธาตุ  คุณภาพน้ า คุณภาพ

อากาศ เป็นต้น  

5. การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรในพื้นที 

6. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นท่ีสถานศึกษา  
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

 

 1. การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญา พื้นที่เป้าหมาย บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ  

2. การเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและตัวอย่างดองเพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช  

3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ตัวอย่างในพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต ชิ้นส่วนพืชท่ีมีชีวิต  
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปลูกรักษา 

 

1. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าพันธุกรรมพืช งาน

ขยายพันธุ์พืช งานจัดท าแผนที่ต้นพันธุกรรมและท าพิกัดต้นพันธุกรรม 

2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ 

3. การเก็บรักษาท้ังในรูปของเมล็ด ธนาคารพันธุกรรม  ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์  และทดสอบการงอก

ของเมล็ดพันธุ์ 
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4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด และในไนโตรเจนเหลว 

(cryopreservation) และศึกษาการขยายพันธ์ุโดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  

5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) ของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 

6. การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ การปลูกพืชในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใน 

7. งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท าแผนท่ีต้นพันธุกรรมและ

ท าพิกัดต้นพันธุกรรมของพืชท่ีปลูก 

8.  ในกรณีท่ีเป็นพันธุกรรมสัตว์หรือจุลินทรีย์ ให้ด าเนินการให้มีสถานท่ีหรือห้องปฏิบัติการท่ีจะเก็บรักษาได้

อย่างปลอดภัย  

  

 

 

                       2. กรอบการใช้ประโยชน์ 

                         เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของ

ทรัพยากรต่าง ๆ ใน อพ.สธ.  ท้ังในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันและเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อกัน  รวมท้ังพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ 

สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริ  โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานได้แก่ 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

และกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรต่าง ๆ  

1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาตุในดิน คุณสมบัติของน้ า จากแหล่งก าเนิดพันธุกรรมดั้งเดิมของพืช 

2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมีพันธุศาสตร์ เป็นต้น 

3. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารส าคัญ เช่น รงควัตถุ กล่ิน สาระส าคัญต่าง ๆ  

4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติในพันธุกรรมพืช  

5. การศึกษาการจ าแนกสายพันธ์ุโดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาพันธ์ุพืชสัตว์ และจุลินทรีย์  

6. การจัดการพื้นท่ีท่ีก าหนดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง เพ่ือการ

เรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังศูนย์ฯ เหล่านี้สามารถใช้

ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

1. อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรม

ส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ด้าน

การส ารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์  

2. น าข้อมูลของตัวอย่างพืชท่ีเก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริองค์กรอื่น เช่น กรมป่า

ไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น   เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของศูนย์

ข้อมูลพันธุกรรม  พืช อพ.สธ. 

3. น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการปลูกรักษา 

ข้อมูลการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิกสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้า  เก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช เพื่อการประเมินคุณค่าและน าไปสู่การวางแผน

พัฒนาพันธ์ุพืชและทรัพยากรอื่น ๆ 

4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ มีความสมบูรณ์และ

เป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืชจากการส ารวจเก็บ

รวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและ

วางแผนด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง อาจผ่านทางเว็บไซต์ ท่ีมีระบบป้องกันการเข้าถึง

ฐานข้อมูล 

5. หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

ในงาน อพ.สธ. จ าเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอพระราชทานข้อมูลนั้น ๆ และขึ้นอยู่กับ

พระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทาน 

พระราชานุญาต ให้ด าเนินการท าหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อ านวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 

เดือน) 
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 

1. คัดเลือกพันธ์ุพืชท่ีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป 

2. ด าเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาพันธุ์พืชท่ีคัดเลือกแล้ว เพื่อให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยและ

พระราชทานให้กับหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดนั้นตามเป้าหมาย   

3. ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาพันธุ์พืชด าเนินการพัฒนาพันธุ์พืช และน าออกไป

สู่ประชาชน และอาจน าไปปลูกเพื่อเป็นการค้าต่อไป 

4. ด าเนินการจดสิทธิบัตรพันธ์ุพืชใหม่ท่ีได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม เพ่ือประโยชน์ของมหาชนชาวไทย 

3. กรอบการสร้างจิตส านึก 

           เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ได้ 

จนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย 

โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรม

ท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อม

รับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก อพ.สธ. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยให้สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครู/

อาจารย์ น าพรรณไม้ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนไปเป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชาต่าง  ๆ ท่ีมีอยู่ในหลักสูตรใช้พืชเป็น

ปัจจัยหลักในการเรียนรู้ สนับสนุน ร่วมกันส ารวจจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  น าไปสู่การจัดท าหลักสูตร

ท้องถิ่นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานท่ีท าอยู่เดิมให้

ครบถ้วนตามมาตรฐานท่ี อพ.สธ. ก าหนด น าไปสู่การประเมินเพ่ือรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตร 
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2. งานพิพิธภัณฑ ์

     งานพิพิธภัณฑ์เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึงประชาชน

ท่ัวไป ตัวอย่างเช่น 

1. งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต  

2. งานพิพิธภัณฑ์พืช ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่ 

3. งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราช ด าริ เช่น มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นต้น 

4. งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

เขาหมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ 

5. งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปะวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  

6. นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ 

7. ศูนย์การเรียนรู ้

 

3. งานอบรม 

        อพ.สธ. ด าเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท า

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย์

ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ  
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

1. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริในการจัดการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ อพ.สธ. ทุก ๆ 2 ปี  
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2. อพ.สธ. สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าท่ีและนักวิจัย อพ.สธ.รวมถึงงานของหน่วยงานท่ี

ร่วมสนองพระราชด าริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศและต่างประเทศ และให้มีการขออนุญาตใน

การน าเสนอผลงานทุกครั้ง 

3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย โดยผ่าน

ทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพ่ือใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.) 

4. ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ด าเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรม

ท่ี 1-7 โดยท่ี อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯตามเงื่อนไขของชมรมฯ 

5. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ สามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึกอบรมตาม

สถานท่ีของหน่วยงานเอง หรือ ขอใช้สถานท่ีของ อพ.สธ. ร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของ

หน่วยงานเอง แต่ผ่านการวางแผนและเห็นชอบจากอพ.สธ. และอบรมให้กับเครือข่าย อพ.สธ. เช่น สมาชิกงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

6. การท าหลักสูตร ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

7. การเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ทีได้รับความ

เห็นชอบจาก อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้สัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้เมื่อ

ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

8. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  

9. หน่วยงานเอกชนหรือบุคคลท่ัวไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ. 

10. การด าเนินงานอื่น ๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ามางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
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งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชด าริ โดยการสมัครเข้า

มาเป็นสมาชิกและด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยตรงกับ อพ.สธ. โดยมีการแต่ งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต าบลท่ีร่วมสนองพระราชด าริ มีการจัดท าแผนแม่บทและน าไปสู่

การประเมินเพ่ือรับการประเมินรับป้ายพระราชทานในการสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

1. สนับสนุนงานปกติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีต้องทราบในเรื่องข้อมูล

ทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าภูมิปัญญานั้นไป

พัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีท าให้เป็นมาตรฐานสากล 

2. สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล ท างานร่วมกับสถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีประสานกับชุมชน

และโรงเรียน ร่วมกันส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพราะสถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2551 ซึ่งบ่งชี้ว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบในเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่นและ

การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 

3. องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการท าทะเบียนทรัพยากร

ต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เพื่อน าไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพยากร 

เตรียมพร้อมส าหรับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ตามพิธี

สารนาโงย่า (Nagoya protocol) 
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บทท่ี 3  วิธีการสร้างเครือข่าย 

 

 

   

 

 

 

1. 

เลือกพื้นที่
เป้าหมาย 

2. 

ปลุกปั้น
ความคิด

3. 
ปรับเปลี่ยน

4.

๓ กรอบ 

๘ กิจกรรม

5.

คัดเลือก
ต้นแบบ

6.

ตั้งศูนย์เรียนรู้ 
อพ.สธ.

โกสุมโมเดล 
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1.เลือกพื้นที่เป้าหมาย   

1.1 ประสานงานชี้แจงโครงการฯ กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

1.2 ประสานงานชี้แจงโครงการฯ กับหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอและท้องถิ่น 

1.3 คัดเลือก อบต.ท่ีมีความพร้อม/อบต.ท่ีมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

1.4 แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักประจ าอ าเภอ/หน่วยงาน อบต.ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ  

กิจกรรม หน่วยงาน 

๑.ประสานงานการด าเนินโครงการร่วมกับจังหวัดโดยการประชุมประจ าเดือนหัวหน้า

ส่วนระดับจังหวัด/อ าเภอทุกอ าเภอ 

จังหวัด/อ าเภอ 

๒.ประสานงานโครงการในระดับอ าเภอแต่ละอ าเภอโดยการร่วมประชุมหัวหน้าส่วน

ระดับอ าเภอในแต่ละอ าเภอเพื่อคัดเลือกหน่วยงานระดับต าบล/อบต. ท่ีมีความพร้อม

และสมัครใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการ  

อ าเภอ/อปท. 

๓.จัดประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานระดับอ าเภอ/อบต. ท่ีพร้อมจะเข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ โดยจัดส่งหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าท่ีท่ีจะรับผิดชอบโครงการ  

อ าเภอ/อปท. 

 

2.กระบวนการปลุกปั้นความคิด     

2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโกสุมโมเดลฯ ระดับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อ าเภอ/ท้องถิ่น 

2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโกสุมโมเดลฯ ระดับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการในท้องถิ่น(ทต./อบต.) 

2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโกสุมโมเดลฯ ระดับชุมชน 

2.4 เตรียมการขอสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ ในแต่ละหน่วยงานระดับท้องถิ่น (แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ./ การประชุมสมัยวิสามัญสภา อบต./การขอมติคณะกรรมการท้องถิ่น) 
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2.5 จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล 

2.6 คัดเลือกหัวหน้าสายระดับอ าเภอ/ท้องถิ่น เพื่อประสานข้อมูลระดับท้องถิ่นในการด าเนินกิจกรรมตาม

กรอบ อพ.สธ. 

กิจกรรม หน่วยงาน 

๑.อบรมเชิงปฏิบัติการตามกรอบการด าเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม ท าหน้าท่ี “ปลุก

ปั้น” สร้างความส านึกรักษ์ในทรัพยากรท่ีมีในท้องถิ่นตัวเองขึ้นในหัวใจ และสร้าง

ความเข้าใจในฐานคิดท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากความเชื่อเดิมของสังคมอย่างสิ้นเชิง  จาก 

อพ.สธ. จากส่วนกลาง โดยส่งหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าท่ีพร้อมผู้น าชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง

เข้าร่วม หน่วยงานละไม่เกิน ๕ คน 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

มหาสารคาม /

อ าเภอ/อบต.  

๒. หน่วยงานระดับต าบลและอ าเภอ ถ่ายทอดข้อมูลท่ีได้รับจากการอบรมเชิง

ปฏิบัติการกรอบการด าเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม ของ อพ.สธ. จากส่วนกลาง  

ให้กับเจ้าหน้าด้านอื่น ๆ และผู้น าชุมชนถ่ายทอดสู่ชุมชนพร้อมวางแนวทางการ

ด าเนินงาน การประชุมเตรียมการ การจัดท าเอกสารหลักฐาน ในการขอเข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ  

อ าเภอ/อปท. 

๓. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างก าลังใจสร้าง

ความส านึกรักษ์ในทรัพยากรท่ีมีในท้องถิ่นตัวเองขึ้นในหัวใจ และมีความรักกันเสมือน

เครือญาติ 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

มหาสารคาม 

 

3.กระบวนการปรับเปลี่ยน 

3.1 การขอสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ ในแต่ละหน่วยงานระดับท้องถิ่นส่งเอกสารท้ังหมดผ่านหน่วยงาน

ถึงอ าเภอและถึงจังหวัดลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดส่งไปถึงส านักพระราชวัง 
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3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโกสุมโมเดลฯ ระดับชุมชนขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจ า

หน่วยงานแต่ละหน่วย 

3.3 อบรมการจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ KM ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงและ

เดินสายแต่ละหน่วยในการด าเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท 

3.4 ขับเคลื่อนกิจกรรมตามกรอบงาน อพ.สธ. (3 กรอบ 8 กิจกรรม) ในแต่ละสายประชุมหน่วยงานในทีมใน

การจัดกิจกรรมให้เกิดความหลากหลายมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เล้ียง  

3.5 มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงสังเคราะห์ข้อมูลพร้อมออกแบบสอบถามการด าเนินกิจกรรมและการติดตามตัวชี้วัด

การด าเนินงานโครงการโกสุมโมเดล 

กิจกรรม หน่วยงาน 

๑. หน่วยงานระดับอ าเภอและต าบล เตรียมส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมในการจัดท า

แผนแม่บท แผนปฏิบัติการโครงการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  

อ าเภอ/อบต./

ราชภัฏ 

๒.จัดส่งจดหมายพร้อมเอกสารขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริของหน่วยงาน อบต ในการท่ี

สนองพระราชด าริ ใน อพ.สธ. โดยมีคณะวิจัยเป็นพี่เลี้ยงอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานไปท่ี อพ.สธ. ส่วนกลาง และรอการตอบรับเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 

อ าเภอ/อบต./

ราชภัฏ 
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เชื่อมโยง
เครือข่าย 4 ห่วง 

อบรมผู้น า
โครงการ 

 

เชื่อมโยงพืน้ที่
แม่ข่าย 

อบรมเจ้าหน้าที่
ปฏบิัตกิาร 

จัดท าแผนแม่บทและ
แผนปฏบิัตกิาร 

ขอร่วมสนอง
พระราชด าริ 

การยกย่องชมเชย 

และการให้ก าลังใจ 

รอการตอบรับ

ให้ร่วมสนอง

พระราชด าริ 

จัดกิจกรรมตามกรอบ อพ.สธ. 

3 กรอบ 8 กิจกรรม 

(รัฐ วัด บ้าน โรงเรียน) 
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๔. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างจิตส านึก  
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กิจกรรม อพ.สธ. ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม 

 
  ๕. คัดเลือกตั้งต้นแบบความส าเร็จ 

5.1 มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง/หน่วยงานระดับท้องถิ่น จัด KM วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น/แนวทางการแก้ไขระหว่าง

การด าเนินกิจกรรม 

5.2  เตรียมการสร้างขวัญก าลังใจให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ โดยการคัดเลือก

ต้นแบบความส าเร็จระดับต าบล/อ าเภอ 

5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกต้นแบบ/พร้อมหลักเกณฑ์ การเข้าประกวด 

5.4 คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมในพื้นท่ี/พร้อมให้คะแนน/คัดเลือกให้เหลือ ๑ แห่ง 

 

 

 

• ปกปักทรัพยากร

• ส ารวจรวบรวม

• ปลูกรักษาทรัพยากร
กรอบการเรียนรู้

ทรัพยากร

• อนุรักษ์และใชประโยชน์

• ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

• วางแผนพัฒนาทรัพยากร

กรอบการใช้ประโยชน์ • สร้างจิตส านึก

• กิจกรรมพิเศษในการ
อนุรักษ์

กรอบการสร้างจิตส านึก
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กิจกรรม หน่วยงาน 

๑.มหาวิทยาลัยแม่เครือข่ายประสานงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน(KM) ท้ัง ๑๓ อ าเภอ ได้

เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางด าเนินกิจกรรม ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม หลังจากท่ีได้

ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา ๗ เดือน พร้อมการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

ปัญหารวมถึงการเขียนรายผลการด าเนินงานส่งไปท่ี อพ.สธ. ส่วนกลาง และร่วมกันหา

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยกัน 

มหาวิทยาลัย

แม่ข่าย/

อ าเภอ/ต าบล 

๒. เตรียมการประชุมทีมงานวิจัยเพ่ือประสานงานคณะกรรมการ ท่ีจะคัดเลือกตั้งต้นแบบ

ความส าเร็จระดับต าบลและระดับอ าเภอ  โดยคณะกรรมการจะประกอบด้วย อพ.สธ. 

จากส่วนกลาง  หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด  หัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ และต าบล 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยแม่ข่าย และตัวแทนจากส านักงานวิจัยแห่งชาติ (ด้านการ

จัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ)    

อ าเภอ/อบต./

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

มหาสารคาม   

๓.เชิญคณะกรรมการประชุมเตรียมสร้างกรอบหลักเกณฑ์การให้คะแนนและแจ้ง

หน่วยงานทราบเพื่อด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน 

อ าเภอ/ราช

ภัฏ/จังหวัด   

๔. คณะกรรมการประสานงานลงพื้นท่ีเพ่ือคัดเลือกต้นแบบตามวันเวลาท่ีก าหนด อ าเภอ/ราช

ภัฏ/จังหวัด   

 

 ๖.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ระดับท้องถิ่น  

        โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๕  หน่วยงานระดับท้องถิ่น ท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ

ในจังหวัดมหาสารคามทุกแห่ง  คัดเลือกเพียง จ านวน ๑ แห่ง  เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับท้องถิ่น  ในจังหวัด 
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มหาสารคาม เพื่อพัฒนาคน อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น และเป็นเครือข่ายในการถ่ายทอด

และส่งเสริมงาน อพ.สธ. ของจังหวัดต่อไป 

        เมื่อทุกอ าเภอได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. เรียบร้อยแล้วจึงจัดท าประชาพิจารณ์กับ

ส านักงานจังหวัด อย่างน้อย ๑ ครั้ง กับผู้น าระดับท้องถิ่นทุกอ าเภอและตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อเสนอ

แนวทาง/ข้อเสนอแนะ ในการให้จังหวัดได้ผลักดันโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

เป็นยุทธศาสตร์จังหวัด  
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• ประชาพิจารณ์

• เสนอแนวทาง/
ข้อเสนอแนะ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 
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บทที่ 4  มาตรฐานงานทรัพยากรท้องถิ่น 

 
            มาตรฐานการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพและ

มาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในการด าเนินงานของสมาชิกเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นหลักใน

การเทียบเคียงส าหรับการสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับดูแลการตรวจสอบการประเมิน และการประกันคุณภาพ

ของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 

สาระที่ 1 การบริหารและการจัดการ   

 

มาตรฐานท่ี 1.1 บุคลากร  

           เข้าใจการบริหารและการจัดการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมในการคิด

และการปฏิบัติ การแต่งตั้งคณะท างานในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปฏิบัติตามหลักการอนุรักษ์และพัฒนาบน

ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

มาตรฐานท่ี 1.2 ระบบ 

           เข้าใจการบริหารและการจัดการท่ีเป็นระบบการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ การจัดท าแผนงาน ด้าน

การบริหารและการจัดการ การปฏิบัติงาน การจัดท าแผน การจัดการเรียนรู้  การด าเนินงาน  สรุปและ

ประเมินผลวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนางาน และการรายงานผลการด าเนินงาน ฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ เห็นความส าคัญของประโยชน์แท้แก่มหาชน 

น าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สาระที่ 2 การจัดการวิทยาการ  

มาตรฐานท่ี 2.1 วิชาการ   

            รู้และเข้าใจ แหล่งการเรียนรู้ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญของฐานทรัพยากร 

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา  
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4.1 มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ   

 

มาตรฐาน ตัวชี้วดั 

1.ฝ่ายบุคลากร  

1.1 การมีส่วนร่วมในงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น 

1.การประชุม (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ)  

     1.1 การประชุมสภาก่อนเป็นสมาชิกต้องอยู่ในวาระเพ่ือ

พิจารณา แล้วมีมติในที่ประชุมเห็นชอบในการสนองพระราขด าริฯ 

100 % 

     1.2 การประชุมสภา  

     1.3 การประชุมประชาคม/ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน  

/ต าบล 

     1.4 การประชุมคณะท างาน (3 ด้านและ 6 งาน) 

2.การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ . / ร.ร.  /

อปท.)  

      2.1 การประชุมกลุ่ม /เย่ียมกลุ่ม   

      2.2 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

      2.3 การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร  

            ท้องถิ่น 

1.2 คณะท างาน  

 

1.แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครบ 3   

ด้าน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม โดยระบุหน้าท่ีความ

รับผิดชอบให้ชัดเจน  

      1.1 คณะกรรมการด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการต้องมี

นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน รองนายกฯ เป็น

รองประธาน  ปลัดฯ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ รวมท้ังฝ่ายการเงิน 

ธุรการ  เป็นคณะกรรมการ  
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      1.2 คณะกรรมการด้านท่ี 2 การด าเนินงาน ปลัด ฯ เป็น

ประธาน  ผู้อ านวยการกองฯ เป็นรองประธานและผู้ท่ีท าหน้าท่ี 

เป็นหัวหน้า 6 งานเป็นคณะกรรมการ           

       1.3 คณะกรรมการด้านท่ี 3 ผลการด าเนินงาน เน้นฝ่ายวัด 

ประเมินผล เป็นประธาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานท่ี ฯลฯ 

เป็นคณะกรรมการ  

2.แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร

ท้องถิ่น 

     2.1 คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

     2.2 คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  

     2.3 คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น   

    2.4 คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  

     2.5 คณะท างานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น     

     2.6 คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน 

ทรัพยากรท้องถิ่น 

3.แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการทรัพยากรท้องถิ่น  

     3.1 คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช  

     3.2 คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์  

     3.3 คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ 

     3.4 คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา   

2.ฝ่ายระบบ  

2.1 นโยบาย วิสัยทัศน์   

1.ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์  อพ.สธ.   

2.2 แผนงานด้านการบริหาร 

 

1. แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท า

ฐาน  ทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผน งานประจ าปีขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  แสดงผังโครงสร้างการบริหาร     
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     1.1 โครงสร้างบริหารงานองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มีงาน

ฐาน ทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในส านักปลัด  

     1.2 มีงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในแผนพัฒนาต าบล 3 ปี 

2. แผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดง

รายละเอียดงาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลา  

      ส่วนท่ี 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ ) ผู้รับผิดชอบ 

หลักการและเหตุผลวัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย พื้นท่ี ด าเนินการ  

      ส่วนท่ี 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียด

งานปริมาณงานผู้รับผิด ชอบ งบประมาณ และระยะเวลา  

           - ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

           - ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน  

           - ด้านท่ี 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม  

             ประเมินผล   

           - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช   

            - ทรัพยากรทอ้งถิ่น : การศึกษาสัตว์  

           - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ  

           - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

      ส่วนท่ี 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3. การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

    3.1 จัดท าปฏิทินให้สอดคล้อง กับแผนการด าเนินงาน  โดย

การ ก าหนดระยะเวลาเริ่ม ต้นและสิ้น สุดในแต่ ละปี  

          - ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

          - ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน  

          - ด้านท่ี 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม  

            ประเมินผล  
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          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช  

          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์   

          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ 

          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 

2.3 การด าเนินงาน 1.การใช้งบประมาณ  

     1.1 จัดท าตารางสรุปการใช้งบประมาณตามแผนการ

ด าเนินงานแหลักฐาน การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

2.การประสานงานท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  

      2.1 จัดท าตารางสรุปจ านวนหนังสือเชิญและหนังสือขอบคุณ   

 

2.4 สรุปและประเมินผล  

 

 

1.จัดท าสรุปและประเมินผลการด าเนินงานเชิงปริมาณและ

คุณภาพ                        

 - ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

- ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน  

- ด้านท่ี 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม 

ประเมินผล  

          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช  

          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์  

          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ 

          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 

2.7 รายงานผลการด าเนินงาน 1.จัดท าและส่งรายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ประจ าปี  
 

4.2 มาตรฐานการฝึกอบรม ปฏิบตัิการฐานทรัพยากรท้องถิ่น   

รูปแบบการฝึกอบรมปฏิบัติการส าหรับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ  
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1 แบบรวม ประกอบไปด้วย   

   1) การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน  

   2) การฝึกอบรมปฏิบัติ การงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร   

2 แบบเฉพาะ ประกอบด้วย  

   1) ฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจ 

   2) จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน   
 

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 1.การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน 

การจัดฝึกอบรม วันท่ี 1  

 

พิธีการ  

1. พิธีเปิด โดย ผู้อ านวยการฝึกอบรม  

การบรรยาย  

1. แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช

อัน เนื่อง มาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)   

2. งานท่ี 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละ

กลุ่ม / ตัวแทนกลุ่ม) 1. ปกปักทรัพยากร

ท้องถิ่น (การส ารวจทรัพยากร การศึกษา

ทรัพยากร การถ่ายภาพทรัพยากร การท า

ตัวอย่างทรัพยากร)  

2. ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (การท าผังแสดง

ทรัพยากร)  

3. ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (การท าทะเบียน

ทรัพยากร)  

สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
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1. สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติการ  ปกปัก

ทรัพยากรท้องถิ่น   

2 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 6 งาน  

การจัดฝึกอบรม วันที่ 2   

การบรรยาย  

1. งานที่ 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

ท้องถิ่น   

1.1. ใบงานท่ี  1 การเก็บข้อมูลพื้นฐานใน
ท้องถิ่น 
1.2. ใบงานท่ี 2 การเก็บข้อมูลการประกอบ

อาชีพในท้องถิ่น  

1.3. ใบงานท่ี 3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพใน

ท้องถิ่น  

1.4. ใบงานท่ี 4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้านวิถี

ชุมชน 

1.5. ใบงานท่ี 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์

ของ พืชในท้องถิ่น 

1.6. ใบงานท่ี 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์

สัตว์ ในท้องถิ่น     

1.7. ใบงานท่ี 7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้

ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆ  

1.8. ใบงานท่ี  8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

1.9. ใบงานท่ี 9 การรวบรวมข้อมูลแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี  

 

การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ ละ

กลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม)  
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1. ใบงานท่ี 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

ท้องถิ่น  

2. ใบงานท่ี 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์

ของ พืชในท้องถิ่น  

3. ใบงานท่ี 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์

สัตว ์ในท้องถิ่น    

4. ใบงานท่ี 7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้

ประโยชน์ชีวภาพอื่น  

5. ใบงานท่ี  8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น   

  

สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

1. สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติการใบงานท่ี 4 

ใบงานท่ี 8 – 9 

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร 

ท้องถิ่น 6 งาน 

การจัดฝึกอบรม วันที่ 3 

การบรรยาย  

1. บรรยาย : งานท่ี 3 งานปลูกรักษาทรัพยากร

ท้องถิ่น    

1.1. การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 

การปลูก และรักษาทรัพยากรท้องถิ่น   

1.2. การติดตามการเจริญเติบโตและการ

เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น แบบ

บันทึก การเเปลี่ยนแปลง    

1.3. การวิเคราะห์สภาพพื้นท่ี การก าหนดการใช้

ประโยชน์ พื้นท่ีการท าผังภูมิทัศน์   

การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละ

กลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม)   
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1. แสดงแนวคิด การจัดหาและรวบรวม

ทรัพยากรท้องถิ่น   

2. การวิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี การก าหนดการใช้

ประโยชน์ พ้ืนท่ี การท าผังภูมิทัศน์  

3. การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น  

4. ออกแบบการติดตามการเจริญ เติบโตและ

การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น   

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 6 งาน   

การจัดฝึกอบรม วันที่ 4  

 

การบรรยาย  

1. งานท่ี 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรท้องถิ่น   

1.1. การฟื้นฟูบ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและ

แจกจ่ายให้กับชุมชน ต าบล   

1.2. การใช้ประโยชน์ทรัพยากร ท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเท่ียว เชิงนิเวศน์  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น 

แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ   

2. งานท่ี 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น     

1.3. การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากร

ท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ 

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา)   

1.4. ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร 

และคอมพิวเตอร์)  โดย : เจ้าหน้าท่ี อพ.สธ.     

3. งานท่ี 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และ

จัดท า ฐานทรัพยากรท้องถิ่น   

3.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากร (งานสวนพฤกษศาสตร์โรง เรียน)   



    

  ร่างคู่มือองค์ความรู้เทคโนโลยี  : สู่การใช้ประโยชนจ์ริง                                                                   หน้า  44 
 

3.2 สนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 

อ านวย  ความ   สะดวกตา่งๆ     

การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ ละ

กลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม)  

1) ปฏิบัติการ  : การฟื้นฟู  ขยายพันธุ์ 

บ ารุงรักษา 

2) ปฏิบัติการ  : การจัดเก็บและสืบค้น ได้  

  

พิธีการ  

2. พิธีปิด  และมอบเกียรติบัตร  
 

 

 

การวัดผลและการประเมินผล   
5.1 เกณฑ์การประเมิน คัดเลือกตั้งต้นแบบความส าเร็จ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.เกณฑ์การประเมิน (ด้านท่ี  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)         

 ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน  200  คะแนน ต้องได้ไมต่่ ากว่า  150  คะแนน 

 ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน   คะแนน  500  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  350  คะแนน 

             กิจกรรมทรัพยากรท้องถิ่น : พืช (100 คะแนน)         

                1.การเรียนรู้    คะแนน 30  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  15  คะแนน 

                2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 30  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  15  คะแนน 

                3.การสร้างจิตส านึก  คะแนน 40  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  20  คะแนน  

             กิจกรรมทรัพยากรท้องถิ่น : สัตว์ (100 คะแนน)           

                1.การเรียนรู้   คะแนน 30  คะแนน ตอ้งได้ไม่ต่ ากว่า  15  คะแนน 

                2.การใช้ประโยชน์   คะแนน 30  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  15  คะแนน  

                3.การสร้างจิตส านึก  คะแนน 40  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ากว่า 20  คะแนน  
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             กิจกรรมทรัพยากรท้องถิ่น : ชีวภาพอื่น (100 คะแนน)           

                1.การเรียนรู้   คะแนน 30  คะแนน ตอ้งได้ไม่ต่ ากว่า  15  คะแนน 

                2.การใช้ประโยชน์   คะแนน 30  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  15  คะแนน  

                3.การสร้างจิตส านึก  คะแนน 40  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ากว่า 20  คะแนน  

             กิจกรรมทรัพยากร ท้องถิ่น : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (200 คะแนน)           

                1.การเรียนรู้   คะแนน 50  คะแนน ตอ้งได้ไม่ต่ ากว่า  25  คะแนน 

                2.การใช้ประโยชน์   คะแนน 50  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  25  คะแนน  

                3.การสร้างจิตส านึก  คะแนน 100  คะแนน ต้องได้ไมต่่ ากว่า 50  คะแนน  

ด้านท่ี 3 ผลการด าเนินงาน  คะแนน  300  คะแนน ต้องได้ ไม่ ต่ ากว่า 200  คะแนน  

       

     รวมคะแนนเฉลี่ยไม่ ต่ ากว่า  750  คะแนน 

 

5.2  ผู้ร่วมปฏิบัติ : องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น  

5.3 การปฏิบัติของบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

        - สนับสนุนงบประมาณ การด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 

        - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

        - สืบสานอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา จากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

        - มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา   

2) ผู้บริหาร :  - รู้เป้าหมาย “จิตส านึก” แล้วท า  

         - รู้หน้าที่ “สนับสนุนผู้ปฏิบัติ ” แล้วท า   

         - ปกครองโดยธรรม 

 3) ผู้ปฏิบัติ  :  - ซื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนา  สามัคคี มีคุณธรรม  

         - อนุรักษ์และพัฒนาบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. วิธีการประเมิน   

         1) พิจารณาหลักฐานเอกสารท่ีปรากฏไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 

         2) สอบถามบุคลากรในท้องถิ่นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  ผู้รู้ใน 

ท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
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บรรณานุกรม 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร.ิ 2551.  แนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.

กรุงเทพฯ. 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร.ิ 2559. แผนแม่บท  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.กรุงเทพฯ. 

รภัสสา    จันทาศรีและสุจริตรา  ผาระนัด. 2559. การสร้างเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรณีศึกษา : อ าเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม. 

รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 70 หน้า.  
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ภาคผนวก 
ขั้นตอนการสนองพระราชด าริ 

โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาลต าบล 

  

1. ประชุมหารือ คณะกรรมการ/ชุมชน เห็นชอบและพร้อมท่ีจะเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ มีรายงานการ

ประชุม 

2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายกเทศมนตรีต าบล จัดท าจดหมายถึง เลขาธิการพระราชวังใน

ฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตามตัวอย่างเอกสาร 

โดยแนบเอกสารดังนี้  

2.1 สรุปการประชุม อบต./เทศบาลต าบล 

2.2 รายงานการประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชนต่างๆ 

2.3 แผนที่  ข้อมูลพื้นฐานต าบล................................... 

2.4 ร่างแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ต าบล..............(ฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต าบล.......................) หรือแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วน

ต าบล........หรือเทศบาลต าบล................ (อาจส่งมาภายหลังได้) 

3. ส่งเอกสารท้ังหมดให้กับนาย พรชัย  จุฑามาศ เพื่อด าเนินการต่อไป  

      จ่าหน้าซอง ให้กับ   

       นาย พรชัย  จุฑามาศ 

       รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สวนจิตรลดา  

        กทม. 10303 

4. การด าเนินการต่างๆ สามารถด าเนินการไปก่อนได้ เช่น การประชุมท าความเข้าใจเบ้ืองต้น  การ

คัดเลือกพื้นท่ี ส าหรับการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ การจัดเตรียมงบประมาณองค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น 
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2. จัดเอกสาร ประกอบการ สมัคร   

เอกสารหมายเลข 1  หนังสือน าท่ีนายกฯ ลงนาม 

เอกสารหมายเลข 2  รายงานการประชุมการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในวาระเพ่ือพิจารณา 

                         และมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

เอกสารหมายเลข 3  ข้อมูลพื้นฐานต าบล (แผนพัฒนาต าบล)  

เอกสารหมายเลข 4  แผนทีต่ าบล (มีพิกัดภูมิศาสตร์และมาตรส่วน) 
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ตัวอย่าง 
จดหมายขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

                  ที่                                                           องค์การบริหารส่วนต าบล..............................................  
                                                                               ต าบล................  อ าเภอ............... จังหวัด....................    
                                                                                                        
                                                                      วัน………. เดอืน………………….. พ.ศ.  ................   
  

               เรื่อง    การเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ               
               เรียน    เลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ  
               สิ่งทีส่งมาด้วย    1. รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล……………….  
                                    2. รายงานการประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชนต่างๆ  
                                    3. แผนที่และข้อมูลพืน้ฐานต าบล……………………..  
                                    4. ร่างแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ต าบล...... 
 
                 เนื่องด้วยทางองค์ การบริหารส่วนต าบล…………… ต าบล……………อ าเภอ……. จังหวัด …………. ได้รับทราบการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ที่ ทรงสืบทอดงานอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีความศรัทธาในพระราชด าริ ที่ทรงท า
เพ่ือผลประโยชน์แท้แก่มหาชนชาวไทย จึงได้ร่วมประชุมทุกภาคส่วนในต าบล………………ในการที่จะสนองพระราชด าริ  ใน 
อพ.สธ. โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ  
และทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   เพ่ือที่จะอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบล…………….. อย่างยั่งยืนสู่
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ต าบล………………. ร่วมสนองพระราชด าริ ฯ ต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 
                                                                   

                              ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                  (                                          ) 

                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล……………. 
                                                                        นายกเทศมนตรีต าบล..................... 
 องค์การบริการสว่นต าบล…………….…………………………/เทศบาลต าบล 

 โทร. …………………………………..………. 
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คณะผู้จัดท า  

 
           ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. รภัสสา  จันทาศรี  

                  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

           ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจิตรา  ผาระนัด  

                  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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