
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเข้าร่วมสนองพระราชดำริขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
(อบจ.) 
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      สารบัญ 
 
 
 เรื่อง                     หน้า 
 
 แผนภาพ 3 กรอบ  8 กิจกรรม           3 
 หลักการ              3 
 สาระสำคัญ             3 
 แนวปฏิบัติ             3 
 การกำหนดรหัสสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนจังหวัด      4 
 ด้านที่ 1 บริหารและการจัดการ  จำนวน 7 ตัวชี้วัด         6 
 ด้านที่ 2 การดำเนินงาน           จำนวน 3 ตัวชี้วัด         7 
 ด้านที ่3 ผลการดำเนินงาน        จำนวน 2 ตัวชี้วัด         7 
  
 เอกสารประกอบ 
    - แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี        8 
    - ใบสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)     14 
    - การวิเคราะห์ความสอดคล้อง งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น    30 
            
   
 
 
 
 
 



  3 
 
การดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
กรอบท่ี 1 กรอบการเรียนรู้ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 
กรอบท่ี 2 กรอบการใช้ประโยชน์ 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
 
กรอบท่ี 3 กรอบการสร้างจิตสำนึก 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
       แผนภาพ แสดงการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
  
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ได้มีนโยบายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) สามารถดำเนินการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในกรอบการสร้างจิตสำนึก  กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  โดยสมัครเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
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            การสนองพระราชดำริ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
 
หลักการ   
 รวบรวม รักษา พัฒนา 
 
สาระสำคัญ  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่การ
ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ดำเนินงานการปลูกรักษา ศูนย์ข้อมูลและสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
นำไปสู่การการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ – องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
การกำหนดรหัสสมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
ตัวอย่าง : คำอธิบายรหัส 
 
 ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา  รหัส  8-2300101 
           คำอธิบายรหัส    
             8    คือ   กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
   2300101    คอื   รหัสองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แนวปฏิบัต ิ  
ผู้ร่วมปฏิบัติ 
 1) สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 3) ชุมชน  กลุ่มจิตอาสา 
 
การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
   1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น  
 - สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 - สืบสานอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
 - มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา  
   2) ผู้บริหาร  
     - รู้เป้าหมาย...“จิตสำนึก”... แล้วทำ     
  - รู้หน้าที่...“สนับสนุนผู้ปฏิบัติ”...แล้วทำ  
 - ปกครองโดยธรรม  
   3) ผู้ปฏิบัติ   
     - ซื่อตรง  มุ่งม่ัน  พัฒนา  สามัคคี  มีคุณธรรม  
 - อนุรักษ์และพัฒนาบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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การดำเนินงาน 3 ด้าน  
 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารและการจัดการ    จำนวน  7 ตัวชี้วัด 
 ด้านที่ 2 ด้านการดำเนินงาน    จำนวน  3 ตัวชี้วัด 
 ด้านที่ 3 ด้านผลการดำเนินงาน   จำนวน  2 ตัวชี้วัด 
 
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารและการจัดการ   7 ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดที่ 1  การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา           
 ตัวช้ีวัดที่ 2  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดที่ 3  การวางแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
 ตัวช้ีวัดที่ 4  การดำเนินงานตามแผน 
 ตัวช้ีวัดที่ 5  การสรุปและประเมินผลการดำเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
 ตัวช้ีวัดที่ 6  การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด   
 ตัวช้ีวัดที่ 7  การรายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
        ทราบอย่างน้อยปีละ1ครั้ง  
 
ดา้นที่ 2 ด้านการดำเนินงาน 3 ตัวช้ีวัด  
 ตัวช้ีวัดที่ 1  การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
  ตัวช้ีวัดที่ 2  ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
 ตัวช้ีวัดที ่3  การสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
   
ด้านที่ 3 ด้านผลการดำเนินงาน 2 ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดที่ 1  การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 
           โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ – องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด ................................ 
      ตัวช้ีวัดที่ 2  การเชื่อมโยงเครือข่าย  
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     รายละเอียดการดำเนิน 
 
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ  จำนวน 7 ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา  
มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
 1) รายงานการประชุม  
  - วาระการประชุมเรื่องเก่ียวกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
  - รายชื่อ  ลายมือชื่อของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร สถานศึกษาและผู้ที่ 
     เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
 2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม  
  - บันทึกการประชุม  
  - ภาพถ่ายการประชุม  
 
ตัวช้ีวัดที่ 2  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น    
 1) การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด ......................................  
  - คณะกรรมการด้านที่ 1 บริหารและการจัดการ   
  - คณะกรรมการด้านที่ 2 การดำเนินงาน  
  - คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน  
 2) การจัดทำคำสั่งคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
  - คณะทำงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด   
  - คณะทำงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
  - คณะทำงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
   
ตัวช้ีวัดที่ 3  การวางแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
 1) แผนการดำเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด รวมกับ 
      แผนงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แสดงผังโครงสร้างการบริหาร  
 2) แผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงาน  
        ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา  
 3) การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การดำเนินงานตามแผน  
 การประสานงานของคณะกรรมการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด กับ
หน่วยงานต่างๆ  
 1)  เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด ลงนามชื่อผู้บริหาร หัวหน้างาน  
 2)  หนังสือเชิญประชุม  
 3)  หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  
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ตัวช้ีวัดที่ 5 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
 
ตัวช้ีวัดที่ 6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด   
 1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป  
 2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป   
 
ตัวช้ีวัดที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทราบ 
               อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 
ด้านที่ 2 การดำเนินงาน  
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด   
 1) การรวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
  - ทรัพยากรพืช  
  - ทรัพยากรสัตว์  
  - ทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ  
  - ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 2) การปลูกและรักษาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
  - พ้ืนที่ปลูก เช่น พ้ืนที่แปลงปลูกพันธุกรรม   
  - พ้ืนที่รักษา เช่น ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ  
  - การติดตามหลังการปลูกและรักษาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
  - การติดตามการเจริญเติบโต  
  - การติดตามการเปลี่ยนแปลง  
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
 1) การรวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรจากสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
  - ทรัพยากรกายภาพ   
  - ทรัพยากรชีวภาพ   
            - ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 2) การจัดและสืบค้นข้อมูล  
  - การจัดเก็บระบบเอกสาร  
  - การจัดเก็บระบบคอมพิวเตอร์  
 
ตัวช้ีวัดที ่3 การสนับสนุนในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด   
 1) การสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
              (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)    
 2) การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และอำนวยความสะดวก     
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ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน   
ตัวช้ีวัดที่ 1 การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด......................................................  
  1) การจัดทำโครงสร้างการบริหารและบุคลากร  
  2) การจัดทำแผนงานและงบประมาณในการดำเนินงานประจำปี 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การจัดเชื่อมโยงเครือข่าย  
  1) การจัดทำ website 
  2) การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม เครือข่าย ฯลฯ   
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แนวทาง 
 

รายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
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  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 
 
     งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
     ประจำปีงบประมาณ…..….. 
 
 
 
 
                                                 สนองพระราชดำริโดย 
                        องค์การบริหารส่วนจังหวัด......................................... 
 
 
   ตำบล..................อำเภอ ...................   จังหวัด .................  
     วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. ……………..… 
 

 
“ตัวอย่างปก” 

3 ซม. 

2.5 ซม. 

3 ซม. 

ให้พิมพ์ห่างจากสัญลักษณ์
1.5  เซนติเมตร  ตัวอักษร 
THSarabunPSK                
ขนาด 18 ตัวหนา 

 ตราสัญลักษณ์โครงการฯ ขนาด 
2.5 x 3.5 เซนติเมตร  
จั ด ว า ง ต ำ แ ห น่ ง ไ ว้ กึ่ ง ก ล า ง
หน้ากระดาษ สีตามต้นฉบับ 

ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 
18 ตัวหนา 

ตั ว อั ก ษ ร  TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 
ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา  
(วันที่ ให้ ใช้ตามตัวอย่ าง 
พ.ศ ตามปีที่ส่งรายงาน) 

2.5 ซม. 

3.5 ซม. 
เว้น 4 บรรทัด 

เว้น 4 บรรทัด 

เว้น 2 บรรทัด 

เว้น 4 บรรทัด 
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        กิตติกรรมประกาศ 
 
 
 
        ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ที่ได้ให้แนวทางการดำเนินงาน 
..............………………………………………………………………………………………………………………………….….......................... 
.............................................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... (ควรระบุชื่อ – นามสกุล) 
  
 
 
 
 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัด............................................................  
 
        

ตัวอักษร TH SarabunPSK  
ขนาด  16  ตัวปกติ  
 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา  

3 ซม. 
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          คำนำ 
 
 ………………………………………………………………………………………………….........................................................
................................................................................................................................. ...................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................ 
 
 ………………………………………………………………………………………………….........................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ........
........................................................................................ 
 
 …………………………………………………………………………………………………........... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 
 
 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด............................................................

ตั ว อั กษ ร  TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา  

ตัวอักษร TH SarabunPSK  
ขนาด  16  ตัวปกติ  
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    สารบัญ   (ตัวอักษร TH SarabunSPK  ขนาด  18 ตัวหนา) 
 
                       หน้า 
 กิตติกรรมประกาศ           ข 
 คำนำ             ค 
 สารบัญ           ง - จ 
 สารบัญภาพ             ฉ 
 สารบัญตาราง            ช 
 บทนำ  
 ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ  
 ตัวช้ีวัดที่ 1 การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            ...-...  
       และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
      1) รายงานการประชุม  
       - วาระการประชุมเรื่องเก่ียวกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
       - รายชื่อ  ลายมือชื่อของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร สถานศึกษา 
         และผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
      2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม  
       - บันทึกการประชุม  
       - ภาพถ่ายการประชุม  
 ตัวช้ีวัดที่ 2  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น    ...-... 
 1) การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น     ...-... 
              โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ - องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....................                       ...-... 
       - คณะกรรมการด้านที่ 1 บริหารและการจัดการ   
       - คณะกรรมการด้านที่ 2 การดำเนินงาน  
       - คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน  
 2) การจัดทำคำสั่งคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด                   ...-... 
       - คณะทำงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด   
       - คณะทำงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด  
       - คณะทำงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
 ตัวช้ีวัดที่ 3  การวางแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น     ...-… 
        จังหวัด    
 1) แผนการดำเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น               ...-… 
              จังหวัด รวมกับแผนงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
    แสดงผังโครงสร้างการบริหาร  
 2) แผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด แสดงรายละเอียดงาน                ...-… 
    ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา  
 3) การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน                                                                   ...-… 
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   สารบัญ (ต่อ)  (ตัวอักษร TH SarabunSPK  ขนาด  18 ตัวหนา)    
                       หน้า 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 การดำเนินงานตามแผน  
 1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด ลงนามชื่อผู้บริหาร       ...-… 
              หัวหน้างาน    
 2) หนังสือเชิญประชุม  
 3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  
 ตัวช้ีวัดที่ 5 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด   ...-... 
 ตัวช้ีวัดที่ 6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด    ...-... 
 1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป  
 2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป   
 
  ภาคผนวก 
           - ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติงาน                       ...  - ... 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

การสมัครสมาชิก“ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.) 

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก  
 

1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
 1.1 กำหนดระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง การสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น" 
 1.2  รายงานการประชุม  
 1.2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 
         - ฝ่ายบริหาร  คือ นายกฯ  รองนายกฯ  ปลัด  สมาชิก   หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ 
         - ฝ่ายนิติบัญญัติ  คือ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภา และคณะกรรมการสภา 
 1.2.2 บันทึกรายงานการประชุม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 1.2.3 มติที่ประชุม  เห็นชอบและพร้อมดำเนินการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
         (มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)  
 1.2.4 หลักฐานรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง   

2. จัดเอกสารการสมัคร  
 เอกสารหมายเลข 1 หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก  “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
 เอกสารหมายเลข 2 แบบสอบถามข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือประเมินความพร้อมองค์กร 
 เอกสารหมายเลข 3 แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์ และมาตราส่วน 
 เอกสารหมายเลข 4 รายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด       

3. จัดส่งเอกสารการสมัคร 
 1. ยื่นเอกสารการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรง จ่าหน้าซอง
เอกสารถึง ท้องถิ่นจังหวัด   
 

   กรุณานำส่ง   
   ท้องถิ่นจังหวัด.................................... ......................                                   
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด…………………….………………..     
                                 อำเภอ……………………………………………….….……………..   
                                 จังหวัด……………………………………………..………………….            
                                 รหัสไปรษณีย์……………………………………..……………….. 
                                                                                                                                                    
       

               (เอกสารสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”) 
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก ได้ที่   
 Website http://www.rspg.or.th/domestic/files/application_instructions_domestic_abj.pdf 
 
          2.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ตรวจสอบเอกสารสมัครสมาชิกและ
ตอบรับการเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ได้ที่   
  Website   http://www.rspg.or.th/domestic/ls_subscribe_status/ls_subscribe_status.html 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 1.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  
 2.สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
  โทรศัพท์  0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219 – 2222,  
      081-6277601, 081-9078050 
  โทรสาร   0-2281-7999 ต่อ 2221 
 

http://www.rspg.or.th/domestic/files/application_instructions_domestic_abj.pdf
http://www.rspg.or.th/domestic/ls_subscribe_status/ls_subscribe_status.html
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1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 1.1  กำหนดระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง การสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดวาระการประชุม และเชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรับทราบและ
พิจารณา เรื่องการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”  โดยประธานในที่ประชุมนำเสนอ เพ่ือรับทราบและ
พิจารณา ตามตัวอย่างวาระการประชุม 
 
         (ตัวอย่าง)  
   
     วาระการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 1 : ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1 ที่มาและความสำคัญในการสนองพระราชดำริฯ 
  1.2 พระราชดำริฯ บางประการ 
  1.3 สรุปแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  
 ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  2.1 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก 
  2.2 การจัดเอกสารการสมัคร 
  2.3 มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมดำเนินการ) มติเป็นเอกฉันท์  
  
 ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องอ่ืนๆ 
 
 1.2 รายงานการประชุม 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  แสดงองค์ประกอบของรายงานการประชุม ดังนี้ 
  1.2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 
                             - ฝ่ายบริหาร  คือ นายกฯ  รองนายกฯ  ปลัด  สมาชิก   หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ 
                             - ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภา และ   
           คณะกรรมการสภา 
  1.2.2 บันทึกการประชุม  
  1.2.3 มติที่ประชุม  เห็นชอบและพร้อมดำเนินการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
          (มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) 
  1.2.4 หลักฐานรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม  และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
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ตัวอย่าง 
  รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
รายงานการประชุม................................................................. 

ครั้งที่.................................... 
วันที่.............................เดือน.............................. พ.ศ............................ 

ณ..................................................................... 
ผู้มาประชุม 
 1. ชื่อ-สกุล............................................................................ตำแหน่ง........................................................... 
 2. ชื่อ-สกุล............................................................................ตำแหน่ง...........................................................  
 3. ชื่อ-สกุล............................................................................ตำแหน่ง...........................................................  
 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) 
 1. ชื่อ-สกุล............................................................................ตำแหน่ง........................................................... 
 2. ชื่อ-สกลุ............................................................................ตำแหน่ง...........................................................  
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ระเบียบวาระท่ี 1 : ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 
1.1 ที่มาและความสำคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดังในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้นำพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง 
ๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา  เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา  และทรงมีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อโดยมีพระราชดำริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการ
พระราชวัง ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา 
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ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ. 2536-2549 โดยรับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับ
เลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สำนักพระราชวังดำเนินการ
จัดสรรงบประมาณให้ และให้ อพ.สธ. ดำเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา 
การดำเนินงาน อพ.สธ. ดำเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา  
และในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หกนี้ มีแนวทางดำเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ
ได้แก่  (1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้องดำเนินการภายใต้การดูแล
รักษาทรัพยากรและการนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บ ท 
อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์
การวิจัยแห่งชาติ 20 ปีทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการเกษตร (3) ด้านอุตสาหกรรม (4) 
ด้านสังคม (5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (6) ด้านพลังงาน (7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วย
ยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 
 แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559-กันยายน พ.ศ. 2564) เป็นแผนแม่บทที่จัดทำขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนงาน ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีแนวทางดำเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแผน
แม่บท โดยเน้นการทำงานเข้าไปสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาดำเนินงานในระดับ
ท้องถิ่นในการทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป 
   
    สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย 
 ในปัจจุบันทั่วโลกท่ีเห็นตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่มีมากข้ึน เนื่องจากข่าวสารที่สามารถสื่อสารได้อย่างฉับ
ไว สามารถให้ความกระจ่างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว    ประเทศไทยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบแนว
ทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศ  แต่ถึงแม้ประเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่าว แต่นั่นเป็นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตระหนักมากที่สุดคือสาเหตุของการเกิดสิ่งเหล่านั้น อัน
ได้แก่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังถูกคุกคามในหลาย ๆ ลักษณะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมโลกควร
ตระหนักและเห็นความสำคัญ ในเรื่องคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตระหนักถึงความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดจน
รับทราบปัญหาและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรต่างๆ กำลังจะสูญสิ้นไป ซึ่งจะนำไปสู่การ
จัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
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 ข้อมูลของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่ยังไม่สำรวจพบสูญพันธุ์ไป  จาก
สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ทรัพยากรชีวภาพที่ประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดนทำลาย  แต่ทรัพยากร
กายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องก็จะสูญหายไปด้วย 
  ปี พ.ศ. 2553 จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมาณ 2553 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ต้องจัดทำรายงานเพ่ือ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นพบว่าในส่วนของ
ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพ้ืนที่ป่าทั้งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 33.56% ของ
พ้ืนที่ประเทศ และเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 20.22% ของพ้ืนที่ประเทศ  และพบว่ายังคง
ถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้  และถูกทำลายโดยไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกปี   ในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีแผนเพ่ิมพ้ืนที่ป่าของประเทศไทยเป็น 40% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2563 หรือในอีก 
9 ปี โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 25% ทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ อุทยานแห่งชาติฯ หรือพ้ืนที่ป่า
สงวน เป็นต้น ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้เป็นพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจต่อไป โดยมีหลักการลดการคุกคามการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ตลอดจนทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพ
เกิดมูลค่าเพ่ิม  โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีอย่างหลากหลายมาทำวิจัยและนำไปใช้ได้จริงในระบบสาธารณสุขและ
ผลักดันสมุนไพร และตำรับยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 
70 รายการซึ่งในจำนวนยาเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุมากกว่า 200 ชนิด ผนวกกับธาตุวัตถุ สัตว์
วัตถุและภูมิปัญญาในด้านการแพทย์แผนไทย ในการผลิตยาแผนไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในการใช้ใน
โรงพยาบาลทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ เรายังมีทรัพยากรนั้นๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ นั่นคือต้องทำให้เกิดการสื่อสาร การศึกษาเรื่อง
การอนุรักษ์ นำไปสู่ความมีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ทุกคนเกิดความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรที่มี
อยู่  
 ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเล ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2555  – 
2559) ได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชาติในการแสวงประโยชน์จากทะเลในห้วงเวลาดังกล่าว 
และมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดำเนินกิจกรรมทาง
ทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เพื่อ
ผลักดันให้เกิดกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. เป็นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรม
ป่าไม้ กรมอุทยานฯ และอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งตระหนักในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากร
และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ เช่น ปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทาง
ทะเล ปัญหาทรัพยากรและการทำประมง การบริหารและการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การแย่งชิง
ทรัพยากรในทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติและระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ ที่จะนำไปสู่การ
ทำลายทรัพยากรทางทะเลที่เป็นแหล่งรวมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของประเทศไทย และเก่ียวพันกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
 จากคำสั่งคณะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 
เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยกําหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
เพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ตลอดจนกํากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดําเนินการ ให้เป็นไป
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อย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจั ยของประเทศ และปฏิรูปการบริหาร
ราชการ และกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้แก่ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความมั่นคง 
การเกษตร อุตสาหกรรม สังคม การแพทย์และสาธารณสุข พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
นโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ ที่ต้องใช้ทุนทางทรัพยากรเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น   
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จึงติดตามและประสานงานในมิติ
การดูแลรักษาทรัพยากรของประเทศ ในแง่ของการสร้างความตระหนักนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการรักษา
ทรัพยากรของประเทศ ที่นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่  
ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษา ฟื้นฟู พัฒนา และนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย ซึ่งตรงกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และภายใต้การน้อม
นำ  พระราชกระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง 
 
1.2  พระราชดำริบางประการ 
 “วันที่ 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2536  ณ อาคารที่ประทับในสำนักงานชลประทาน เขต 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล  
จังหวัดเชียงใหม่  การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม  ความน่าสนใจ  และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการ
อบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 

 “วันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงให้หาวิธีการที่จะทำให้เด็กสนใจพืช
พรรณต่างๆ เกิดความสงสัย ตั้งคำถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ จะนำไปสู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัย
อย่างง่ายๆ  สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ดีนัก   หากอาจารย์โรงเรียนต่างๆทำได้ดังนี้ ก็จะ
ช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด” 
 

 “วันที่ 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา การรักในทรัพยากร  คือการรักชาติรักแผ่นดิน 
รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา   การที่จะให้เขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทำได้โดยก่อให้เกิดความ
รักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไร
หรือว่าทำงาน ก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทำให้เกิดประโยชน์ได้  ” 
 

 “เคยแนะนำโรงเรียนต่างๆ นอกจากพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่าย อาจเป็นอุปกรณ์สอน
ได้หลายอย่าง แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอ่ืนมาเป็นแบบหรือเรื่องภาษาไทย การ
เรียงความ ก็อาจทำให้เรื่องของการเขียนรายงาน ทำให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งคำประพันธ์ ในเรื่องพืช
เหล่านี้ เป็นตัวอย่างงานศึกษา งานวิทยาศาสตร์ และวิชาอ่ืนๆ ดังที่ได้กล่าวมา นอกจากนั้นในวิชาพฤกษศาสตร์
โดยเฉพาะ ซึ่งอาจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคยกล่าว คือเรื่องวิชาการท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
การอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ใช่เฉพาะให้นักเรียนปลูกป่าหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะให้
ออกไปดูข้าง ๆ โรงเรียน ว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้ชื่ออะไร เป็นอะไร” 
 

     “ ทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัย   เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2548 ได้ไปกับ สมศ. มา  เห็นว่าโรงเรียนยัง
สัมพันธ์กับชุมชนน้อย  ทำอย่างไร  ให้ชุมชนมาให้โรงเรียน  โดยเฉพาะนักเรียน  ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และให้มีการทำ DNA Fingerprint ในโรงเรียน” 
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1.3 แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 เป้าหมาย 
  เพ่ือพัฒนาบุคลากร   
   อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
    ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
  วัตถุประสงค์ 
    - เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
    - ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ  จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
    - ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร  สื่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ 
  แผนแม่บทของ อพ.สธ. ดำเนินงานใน 3 ฐานทรัพยากร  ได้แก่ 
   1. ทรัพยากรภายภาพ 
   2. ทรัพยากรชีวภาพ 
   3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
  กรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ  กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน  8 กิจกรรม 
   1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย 
    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
   2. กรอบการใช้ประโยชน์  ประกอบด้วย 
    กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
   3. กรอบการสร้างจิตสำนึก  ประกอบด้วย 
    กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
     วิถี อพ.สธ.  
   ซื่อตรง มุ่งม่ัน  พัฒนา สามัคคี  มีคุณธรรม 
    - ซื่อตรง : ต่อตนเอง หน้าที่รับผิดชอบ อาชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชา  
       ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
    - มุ่งม่ัน : มีศรัทธา มีจิตปณิธานมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ เพ่ือ 
       ผลประโยชน์แท้ 
    - พัฒนา : วิทยาการ ปัญญา พัฒนาคุณภาพงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา  
       ตนเองให้พร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการได้รับมอบหมาย เรียนรู้ 
      ศึกษา ค้นคว้า รู้จริง รู้ทำ รู้จำ พัฒนาด้วยความยั่งยืน พัฒนาสุขภาพกาย ให้ 
       สุขภาพแข็งแรง พัฒนาสุขภาพจิต ให้เข็มแข็ง  พอเพียง 
    - สามัคคี : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ มีความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่ง   
                           (one for all all for one) one=พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
                 one = โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
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   - มีคุณธรรม : ความรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น สามัคคี เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
                     เมตตา กรุณา มุทิตา รักษาศีล   
 ซื่อตรงแรกเหมือนเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็นหัวเรือ คุณธรรมหลังเป็นเหมือนหางเสือที่คอยกำกับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรับผิดชอบ ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระราชดำริ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ในหัวข้อในหลวงกับความ
รับผิดชอบ หมายถึงการรู้หน้าที่  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ ความซื่อตรง   ถ้ามีความ
รับผิดชอบแล้วงานย่อมสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  จากนั้นคุณธรรมอ่ืนๆ จะตามมา ท้ายสุดการรักษาศีล ผู้นับ
ถือตามศาสนาใด ก็รักษาปฏิบัติตามหลักศรัทธา  รักษาข้อปฏิบัติแต่ละศาสนาที่ตนเองนับถือ  สำนักงานหรือ
องค์กรนั้นๆ ก็จะประสบแต่ความสุข ความสงบ และความเจริญก้าวหน้า 
 
การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อยู่ในกรอบการดำเนินงานที่ 3 กรอบการสร้างจิตสำนึก  กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภาพ แสดงความสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
  และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
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การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ประกอบด้วย  3 ด้าน ดังนี้ 
 
 ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น วางแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานการจัดทำ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น การดำเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน  วิเคราะห์ผลและปรับปรุง
พัฒนางาน รายงานผลการดำเนินงานให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 ด้านที่ 2 การดำเนินงาน 
  งานที่ 1  การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
   1.1 การกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการสำรวจทรัพยากร   
   1.2 การทำผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   
   1.3 การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น     
   1.4 การทำตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   
   1.5 การทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
   1.6 การดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
  งานที่ 2  การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
   2.1 การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น  
   2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น   
   2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น   
       2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 
       2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน      
       2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน    
       2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน 
   2.8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
       2.9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน  
        และ ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 
   2.10 การจัดทำรายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  งานที่ 3  การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
   3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น   
   3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น 
   3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบ 
         บันทึก การเปลี่ยนแปลง  
  งานที่ 4  การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
   4.1 การฟ้ืนฟู  บำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมข้ึนและแจกจ่ายให้กับชุมชน ตำบล 
   4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
        การ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น การสร้างแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
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  งานที่ 5  การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
   5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ    
        ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา)  
   5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 
  งานที่ 6  งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
   6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
                   (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
   6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกต่างๆ   
 ด้านที่ 3  ผลการดำเนินงาน 
  3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่  
  3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น  
  3.3 บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม  
  3.4 ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่ยอมรับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 2.1 ขั้นตอนการสมคัรสมาชิก 
  2.1.1 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน............ครั้ง จำนวน ......  
คณะ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการประชุมหารือเพ่ือพิจารณาในการเข้าร่วมสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น” ของคณะผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนครั้ง  จำนวนคณะ) 
  2.1.2  จัดเอกสารการสมัครสมาชิก  ตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณ์   
   เอกสาร 1 หนังสือราชการขอสมัครสมาชิก  “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
   เอกสาร 2 แบบสอบถามข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือประเมินความพร้อมของ 
                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะร่วมสนองพระราชดำริ 
   เอกสาร 3 แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์ และมาตราส่วน 
   เอกสาร 4 รายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  2.1.3  มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมดำเนินการ) 
    - ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ในแต่ละคณะ รับทราบและพิจารณากระบวนการ 
      ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
   - ประธานในที่ประชุม สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมในการสมัครสมาชิก  
      “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”                       
           1.ผู้เข้าประชุมพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
                                2.ผู้เข้าประชุมพร้อมประสานกับหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
              ฐานทรัพยากรท้องถิ่น                                 
                                3.ผู้เข้าประชุมพร้อมที่จะเข้าประชุมในโอกาสต่างๆ ในงานฐานทรัพยากท้องถิ่น 
   สรุปจำนวนผู้ลงมติที่ประชุม จำนวน...........เสียง  
ประธานการประชุมได้แจ้งการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”   ให้ที่ประชุมได้ทราบกันทั่วทุกท่านแล้ว   
มีมติดังนี ้            (       ) เห็นชอบ     (       ) พร้อม    
          ผลลงมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ จึงพิจารณาตอบรับการเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
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      ตัวอย่าง 
    แบบบันทึกรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 
 
  ที ่               ชื่อ-นามสกุล               ตำแหน่ง              ลายมือชื่อ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องอ่ืนๆ 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... .................  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................... .................................................  
....................................................................................................................................................................................  
 
เลิกประชุม เวลา................น. 
 
 
 
             (   ลายมือชื่อ   ) 
               (...........................................) 
                 (ผู้บันทึกรายงานการประชุม) 
 
                        (     ลายมือชื่อ      ) 
                (...........................................) 
                  (ผู้ตรวจรายงานการประชุม) 
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2. จัดเอกสารการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
    

                เอกสารหมายเลข 1 
1. หนังสือราชการขอสมัครสมาชิก  “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”  
       
      ตัวอย่าง 
 
 
 
 
         ที่...................................................  
        วันที่............................................................ 

เรื่อง ขอสมัครสมาชิก  “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
เรียน ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  
         1. แบบสอบถามข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วน 
                        จังหวัดที่จะร่วมสนองพระราชดำริ 
         2. แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์ และมาตราส่วน 
         3. รายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 ตามท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ในกิจกรรมปกปักทรัพยากร สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ปลูก
รักษาทรัพยากร อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร วางแผนพัฒนาทรัพยากร สร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยที่กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร มีงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรงในการจัดทำฐานทรัพยากร  
ทั้งทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จึงได้ประชุมทุกภาคส่วน ในการ
นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด.........................จึงได้ลงมติเห็นชอบและพร้อมที่จะดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือขอสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”  และดำเนินการต่อไปด้วย 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
     ........................................................... 
         (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 
                 



  28 
 
                เอกสารหมายเลข 2 
 
2. แบบสอบถามข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   ที่จะร่วมสนองพระราชดำริกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด …………..…………………………………………….................................................................... 
ที่อยู่ / ที่ติดต่อ……………………………………………………………………………………………….................................................. 
โทรศัพท…์……………………………………………………………………………………………………................................................... 
โทรสาร……………………………………………………………………..……………………………………………………………..……….....….. 
Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด…………………..………………………………………….………………………………....….. 
E-mail address………………………………………………..………………………………....................................................... ....... 
 
2.ข้อมูลบุคลากร 
ชื่อนายก/ผู้บริหาร...................................... ................... …………เบอร์โทรศัพท…์…………………………………..…………… 
ชื่อปลัด...................................................................…………………เบอร์โทรศัพท์......……………..……………………..……….
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน ……………………………..........................……………………………………………………………..….. 
จำนวนประชากรทั้งหมด………………..……………..…………………………………………………………..………………………...…….. 
ชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงาน  ชื่อ – สกุล..……………..……..………...............ตำแหน่ง…………….………….……… 
เบอร์โทรศัพท์..................................................... ..... E-mail address……………………………….…………………………..... 
 
3.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ที่ตั้งและอาณาเขต  สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ตั้งอยู่   หมู่ที่ .......... ระยะทางจากท่ีว่าการอำเภอ/ศาลาว่าการ ประมาณ ............กิโลเมตร     
 มีพ้ืนที่ประมาณ.........ไร่ – งาน – ตารางวา พิกัด ตำแหน่งที่ตั้ง (GPS) ......................................................  
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  .................................................................................................................. ...... 
 ทิศใต้              ติดต่อกับ  ......................................... ............................................................................... 
 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ....................................................................... ................................................. 
 ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ .................................................................................................. ....................... 
สภาพภูมิประเทศ (ลักษณะพ้ืนที่ ดิน แหล่งน้ำ อื่น ๆ)………………………………………………………………………..........….. 
สภาพภูมิอากาศ………………….……………………………………………………………………………………………............................. 
การแบ่งเขตการปกครองและจำนวนประชากร 
จำนวนอำเภอ / จำนวนตำบล...................................ดังนี้ 
 อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แห่ง 
 อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แห่ง 
 อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แห่ง 
 อำเภอ (ระบุชื่อ) ....................... จำนวนตำบล....................แหง่ 
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โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการคมนาคม................................................................................................................................................... ..... 
.................................................................................................................................................................................... 
ด้านเศรษฐกิจ  (ประชากรประกอบอาชีพ  สภาพเศรษฐกิจ)......................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
ด้านการสาธารณสุข  และอนามัย....................แห่ง ดังนี้......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ด้านการศึกษา   มีสถานศึกษา.................................แห่ง    ดังนี้............................. .................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
ด้านการศาสนา  ประชากรนับถือศาสนา.............................................มีศาสนสถาน.......................แห่ง  ดังนี้  
....................................................................................................................................................................................  
ด้านวัฒนธรรมและประเพณี     วัฒนธรรมและประเพณีท่ีสำคัญ 
....................................................................................................................................................................................  
 
4.ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
มีคอมพิวเตอร์  (      )   มี  จำนวน ............................. เครื่อง  (      )    ไม่มี  
มี Internet  ใช้หรือไม่  (      )   มี  จำนวน ............................. เครื่อง  (      )    ไม่มี  
ความสะดวกในการใช้ Internet  (      )   สะดวก          (      )   ไม่สะดวก             (      )   อื่นๆ 
ระบบที่ใช้      (      )   สายโทรศัพท์          (      )   Leased  Line          (      )    จานดาวเทียม  
ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล  (ช้า / เร็ว)  …………………………. (      )   ธรรมดา           (      ) ความเร็วสูง  
 
 
 
                เอกสารหมายเลข 3 
 
3. แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง  ประกอบด้วย 
 1. แสดงให้เห็นขอบเขตทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 2. แสดงขอบเขตการแบ่งการปกครอง ออกเป็นอำเภอ ตำบล 
 3. แสดงลักษณะภูมิศาสตร์   ทิศ  และมาตราส่วน 
 
 
                เอกสารหมายเลข 4 
 
4.รายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 1. วาระการประชุม 
 2. บันทึกรายงานการประชุม และมติที่ประชุมเห็นชอบและพร้อมดำเนินการ   (มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์) 
 3. หลักฐานรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 
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3. จัดส่งเอกสารการสมัคร 
 1. ยื่นเอกสารการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ทางไปรษณีย์  หรือส่งโดยตรง จ่าหน้าซอง
เอกสารถึง ท้องถิ่นจังหวัด   
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก ได้ที่   
 Website http://www.rspg.or.th/domestic/files/application_instructions_domestic_abj.pdf 
 
          2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตรวจสอบเอกสารการสมัครสมาชิกและ
ตอบรับการเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น สามารถตรวจสอบรหัสสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้ที่ 
 Website   http://www.rspg.or.th/domestic/ls_subscribe_status/ls_subscribe_status.html 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 1.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  
 2.สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
  โทรศัพท 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219 – 2222,  
      081-6277601, 081-9078050 
  โทรสาร  0-2281-7999 ต่อ 2221 
 
   
 

http://www.rspg.or.th/domestic/files/application_instructions_domestic_abj.pdf
http://www.rspg.or.th/domestic/ls_subscribe_status/ls_subscribe_status.html
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    การวิเคราะห์ความสอดคล้องงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด 
 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบอำนาจหน้าที่ไปจากเดิมโดย

จะมีหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งเน้นการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับต่ำกว่าภายในจังหวัด 

พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 มาตรา 45 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไว้ดังนี้ 
          1.ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
          2.จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่ 
             คณะรัฐมนตรีกำหนด 
          3.สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
          4.ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
          5.แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่น 
          6.อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราชการส่วนจังหวัดพ.ศ.2498 เฉพาะในเขตสภา 
             ตำบล 
          7.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             7 ทวิ)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
          8.จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต อบจ. และกิจการนั้น 
            เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดำเนินการหรือให้อบจ. จัดทำตามท่ีกำหนดใน 
            กฎกระทรวง 
          9.จัดทำกิจการอ่ืนๆ ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบจ. เช่น พ.ร.บ. กำหนดแผนและ 
             ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 เมื่อพิจารณาถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 เห็นควรกำหนดภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 
 1.โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ (มาตรา 17 (13)) 
  2) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           (มาตรา 17 (16)) 
  3) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 17 (21)) 
 2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      1)การจัดการศึกษา (มาตรา 17 (6)) 
  2)การจัดให้มีสถานพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
       (มาตรา 17 (18)) 
       3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  
                (มาตรา 17 (21)) 
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 3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 17 (7)) 
  2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 17 (22)) 
 4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
           1) การจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตาม 
     ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (มาตรา 45 (2)) และมาตรา 17 (1)) 
  2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง (มาตรา 17 (17)) 
  3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 17 (14)) 
  4) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับ 
      บุคลลอ่ืน หรือจากสหการ (มาตรา 17 (15)) 
 5.ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1) การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      (มาตรา 45 (7)) และมาตรา 17 (5)) 
  2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม (มาตรา 17 (10)) 
  3) การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม (มาตรา 17 (11)) 
  4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
 6.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1) การจัดการศึกษา (มาตรา 17 (6)) 
  2) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
          (มาตรา 45 (7 ทวิ)) 
  3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18)) 
  4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ (มาตรา 17 (20)) 
 7.ด้านการบริหารจัดการและการสนับสุนนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น  
  1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))  
                   และมาตรา 17 (2)) 
  2) สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
                   มาตรา 17 (25)) 
  3) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และองค์กรปกครองส่วน 
                  ท้องถิ่นอ่ืน มาตรา 45 (4)) มาตรา 17 (3)) 
  4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   อ่ืน  มาตรา 45 (4)) มาตรา 17 (4)) 
  5) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน     
                  ท้องถิ่นอ่ืน มาตรา 17 (26))  
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ภารกิจหลัก ภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องดำเนินการ 
 ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
ภารกิจหลัก 
 1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะ  
             รัฐมนตรีกำหนด 
 2.การจัดการศึกษา 
 3.การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
 4.การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
 6.การจัดการและดแูลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ 
 7.การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
 9.การจัดให้มีสถานพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 10.การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
 11.การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
 12.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 13.การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบในจังหวัด 
 14.จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่นที่อยู่ในเขต และกิจการนั้นเน 
             การสควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้  
             ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 
 15.การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 16.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 17.จัดทำกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน กำหนดใก้เป็นอำนาจ และ 
              หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 18.กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
ภารกิจรอง 
 1.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 2.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 3.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 4.การส่งเสนิมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 5.การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 6.การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7.การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 8.การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 9.การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 10.สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 


