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บทปฏบิัติการที่ 1 การวิเคราะห์วิธีการด าเนินงานฐานทรพัยากรท้องถิ่น  

 งานมอบที่ 1                                                                     



งานมอบท่ี 1                                                                      
งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 

ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 6 งาน ดังน้ี 
1.งานปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น 

1.1การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่  และการ
ส ารวจทรัพยากร 
1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
 
 
 

 

 

2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
 
 
 

 

3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปัก 
 
 
 

 

4) การติดรหัสประจ าชนิด  
 
 
 
 
 
 
 
 



งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
1.งานปกปักทรัพยากร

ท้องถิ่น (ต่อ) 
1.2 การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปก
ปัก 

 

1.3 การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปัก 
1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
 
 

 

 2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปก

ปัก 

 

 

 

1.4 การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปัก 

 

 



 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 

1.งานปกปักทรัพยากร
ท้องถ่ิน (ต่อ) 

1.5 การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปัก 
1) การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. 

 

 

2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้
(เอกสารและคอมพิวเตอร์) 

 

1.6 การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปัก 
-ท าแนวกันไฟ 
-ปลูกป่าเพ่ิม 
-เก็บรวบรวมพันธุ์พืช 
-จัดท าแปลงเพาะพันธุ์ไม้ท้องถิ่น  
-สร้างส านึกเยาวชนในการดูแลรักษา  
-เส้นทางการเดินส ารวจป่า 

 

 

 

 



งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
2.งานส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถ่ิน (ต่อ) 

2.1 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น 
 

 

 

 
 

2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น 

 

2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพใน
ท้องถิ่น 

 

2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี
ชุมชน 

 

 



งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
2.งานส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถ่ิน (ต่อ) 

 

2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ
พืชในท้องถิ่น  ทะเบียนพรรณไม้ใน
ชุมชน 
 
 
 
 

 

 2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์
ใน ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่น  
 
 
 
 
 

 

 2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้
ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน  
 
 
 
 
 

 

 



 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
2.งานส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถ่ิน (ต่อ) 

 

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 

 

2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี 
 
 
 
 
 

 

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจ
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 

 

 



 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
3. งานการด าเนินงานปลูก

รักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 
3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 

 3.2 การปลูก และการรักษา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 

 3.4 การติดตามการเจริญเติบโตและ
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น 
เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 

 

 



 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
4.งานการด าเนินงาน

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

4.1 การฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา  ขยายพันธุ์
เพ่ิมขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน  
ต าบล 

 

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ 
ฯลฯ 

 

5.งานการด าเนินงานศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 

5.1 การรวบรวมและบันทึกข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ  
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร
วัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

 

 5.2 ระบบจัดเก็บและสืบค้นได้
(เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

 

6.งานสนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

 

 



 ใบงานที่ 3 การเขียนผังมโนทัศน์แผนการด าเนนิงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

งานมอบที่ 3.1 ส าหรับ อบต./ทต./ทม.   

 ให้เขียนผังมโนทัศน์ จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องการด าเนินงาน  6 งาน 
กับภารกิจ/แผนยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา ในการด าเนินงานของแต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  

งานมอบที่ 3.2  ส าหรับโรงเรียน   

 ให้เขียนผังมโนทัศน์ จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องการด าเนินงาน งานที่ 2 
งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน กับการเรียนการสอน กับ 8 กลุ่มสาระตาม
หลักสูตรแกนกลาง ปี 2551  

 



งานมอบท่ี 3.1 ให้เขียนผังมโนทัศน์ จากการการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนการด าเนินงาน  6 งาน กับภารกิจ/แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแต่องค์กร  

                ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 



 
 

งานมอบท่ี 3.2 ให้เขียนผังมโนทัศน์ จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน งานท่ี 2 ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน กับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 
 

  
 

ส าหรับ โรงเรียน 

งานที่ 2 งานส ารวจ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  



แผนการด าเนินงาน 
โรงเรียน............................................................................   จังหวัด......................................   ปีการศึกษา  ........................ 

 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 
ระยะเวลา 

2.งานส ารวจเก็บรวบรวม 
   ทรัพยากรท้องถิ่น 

2.1 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น      

2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น         

2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น             

2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน         

2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชใน  
      ท้องถิ่นทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   

    

2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น  
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

    

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพ 
     อ่ืนๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

    

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น        

2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
      และโบราณคดี    

    

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐาน  
        ทรัพยากรท้องถิ่น    
 

    

ส าหรับโรงเรียน 



บทปฏิบัติการท่ี............แผนการด าเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล …………………………………………………..…………………………..หมู่ท่ี………จังหวัด……………………..  

 

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
 
ระยะเวลา 

ด้านท่ี 2  
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

 1.1  การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี และการส ารวจ 
       ทรัพยากร   
       1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
       2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
       3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
       4) การติดรหัสประจ าชนิด 
 

    

1.2  การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก   
 

    

1.3  การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
       1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
      2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
 

    

1.4  การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
 

    

1.5  การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก 
     1) การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
         ตามแบบ อพ.สธ.   
      2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ 
          (เอกสารและคอมพิวเตอร์)    

    

1.6  การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก 
 

    

2.งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 2.1  การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น      
2.2  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น         

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
 
ระยะเวลา 

2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น             
2.4  การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน         
2.5  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
       ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   
 

    

2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น      
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

    

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ   
     ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

    

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 

    

2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
      และโบราณคดี    

    

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท า 
        ฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

    

3.งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 3.1  การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น   
 

    

3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น  
 

    

3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง  
 

    

4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร    
   ท้องถ่ิน 
 

4.1 การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่าย
ให้กับชุมชน ต าบล 
 

    



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
 
ระยะเวลา 

 
  

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น  
     การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนา   
     ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  

    

5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน    5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น   
      (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ  และ 
       ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

    

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้  
      (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

    

6.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม 
     พืช (  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน )   

    

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย  
     ความสะดวกต่างๆ   

    

 



การด าเนินงานตามแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล …………………………………………………..…………………………..หมู่ท่ี………จังหวัด……………………..  

โรงเรียน...................................................   จังหวัด......................................   ปีการศึกษา  ........................ 
 

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง  

ด้านท่ี 2  
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

 1.1  การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี และการส ารวจ 
       ทรัพยากร   
       1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
       2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
       3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
       4) การติดรหัสประจ าชนิด 

 
 
 
 
 
 

  

1.2  การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก      

1.3  การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
       1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
      2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 

 
 

  

1.4  การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก      
1.5  การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก 
     1) การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
         ตามแบบ อพ.สธ.   
      2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ 
          (เอกสารและคอมพิวเตอร์)    

 
 
 
 
 

  

1.6  การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก    

2.งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 2.1  การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น     
2.2  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น        



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง  

2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น            
2.4  การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน        
2.5  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
       ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   

 
 

  

2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น      
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

 
 

  

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ   
     ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

 
 

  

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น       
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
      และโบราณคดี    

 
 

  

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท า 
        ฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

   

3.งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 3.1  การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น      
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น     
3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง  

   

4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร    
   ท้องถ่ิน 
4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร    
   ท้องถ่ิน  

4.1 การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและ
แจกจ่ายให้กับชุมชน ต าบล 

 
 

  

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น  
     การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนา   
     ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  

 
 
 
 

  



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง  

5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน    5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น   
      (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ  และ 
       ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

   

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้  
      (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

 
 

  

6.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม 
     พืช (  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน )   

   

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย  
     ความสะดวกต่างๆ   

   

 



สรุปและประเมินการด าเนินงานตามแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล …………………………………………………..…………………………..หมู่ท่ี………จังหวัด……………………..  

โรงเรียน...................................................   จังหวัด......................................   ปีการศึกษา  ........................ 
 

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย แผนการด าเนินงาน สรุปงานตามแผน 
การประเมินผล 

ปริมาณ คุณภาพ 
ด้านท่ี 2  
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

 1.1  การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี และการส ารวจ 
       ทรัพยากร   
       1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
       2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
       3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
       4) การติดรหัสประจ าชนิด 

 
 
 
 
 
 

   

1.2  การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก       

1.3  การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
       1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
      2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 

 
 

   

1.4  การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก       
1.5  การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก 
     1) การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
         ตามแบบ อพ.สธ.   
      2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ 
          (เอกสารและคอมพิวเตอร์)    

 
 
 
 
 

   

1.6  การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก     

2.งานส ารวจเก็บรวบรวม 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 

2.1  การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น      
2.2  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น         



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย แผนการด าเนินงาน สรุปงานตามแผน 
การประเมินผล 

ปริมาณ คุณภาพ 
2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น             
2.4  การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน         
2.5  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
       ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   

 
 

   

2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น      
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

 
 

   

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ   
     ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

 
 

   

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น        
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
      และโบราณคดี    

 
 

   

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท า 
        ฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

    

3.งานปลูกรักษาทรัพยากร 
   ท้องถ่ิน 

3.1  การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น       
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น      
3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

    

4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 
4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์    
   ทรัพยากรท้องถ่ิน  

4.1 การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและ   
      แจกจา่ยให้กับชุมชน ต าบล 

 
 

   

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น  
     การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนา   
     ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  

 
 
 

   



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย แผนการด าเนินงาน สรุปงานตามแผน 
การประเมินผล 

ปริมาณ คุณภาพ 
5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
   ท้องถ่ิน    

5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
     ท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ   
     และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

    

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้  
      (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

 
 

   

6.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
      พันธุกรรมพืช (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)   

    

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย 
     ความสะดวกต่างๆ   

    

 



การวิเคราะห์ผล และปรับปรุงพัฒนางาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล …………………………………………………..…………………………..หมู่ท่ี………จังหวัด……………………..  

โรงเรียน...................................................   จังหวัด......................................   ปีการศึกษา  ........................ 
 

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย การวิเคราะห์ผล การปรับปรุงพัฒนางาน 

ด้านท่ี 2  
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

 1.1  การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี และการส ารวจ 
       ทรัพยากร   
       1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
       2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
       3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
       4) การติดรหัสประจ าชนิด 

 
 
 
 
 
 

 

1.2  การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก     

1.3  การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
       1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
      2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 

 
 

 

1.4  การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก     
1.5  การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก 
     1) การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
         ตามแบบ อพ.สธ.   
      2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ 
          (เอกสารและคอมพิวเตอร์)    

 
 
 
 
 

 

1.7  การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   

2.งานส ารวจเก็บรวบรวม 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 

2.1  การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น    
2.2  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น       
2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น           



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย การวิเคราะห์ผล การปรับปรุงพัฒนางาน 

2.4  การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน       
2.5  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
       ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   

 
 

 

2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น      
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

 
 

 

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ   
     ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

 
 

 

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น      
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากร  
      และโบราณคดี    

 
 

 

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท า 
       ฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

  

3.งานปลูกรักษาทรัพยากร 
   ท้องถ่ิน 

3.1  การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น     
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น    
3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

  

4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 
4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์    
   ทรัพยากรท้องถ่ิน  

4.1 การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและ   
      แจกจา่ยให้กับชุมชน ต าบล 

 
 

 

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น  
     การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนา   
     ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  

 
 
 

 

5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
   ท้องถ่ิน    

5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
     ท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ   
     และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 
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5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้  
      (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

 
 

 

7.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

7.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
      พันธุกรรมพืช (  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน )   

  

7.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย  
     ความสะดวกต่างๆ   

  

 


