
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 

ใบสมัครสมาชิก“ฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น” 
 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก  
 

1. จัดประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1.1ก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุม  เรื่อง การสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 1.2  รำยงำนกำรประชุม  
 1.2.1 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ดังนี้ 
  - ฝ่ำยบริหำร  คือ นำยกฯ  รองนำยกฯ  ปลัด สมำชิก   หัวหน้ำฝ่ำย  ผู้อ ำนวยกำรเขต                   
    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขต   และคณะเจ้ำหน้ำที่ 
  - ฝ่ำยนิติบัญญัติ  คือ ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ  เลขำประธำนสภำ และสมำชิกสภำ  
  - ผู้น ำท้องถิ่น  คือ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน  ผู้น ำชุมชน  ผู้น ำศำสนำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ               
    ปรำชญ์ชำวบ้ำน   กลุ่มอนุรักษ์  และตัวแทนชุมชน 
 1.2.2 บันทึกรำยงำนกำรประชุม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.2.3 มติที่ประชุม  เห็นชอบและพร้อมด ำเนินกำรสมัครสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
     (มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)  
 1.2.4 หลักฐำนรำยชื่อ ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม    และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  

2. จัดเอกสารประกอบการสมัคร   
 เอกสำรหมำยเลข 1  หนังสือรำชกำรขอสมัครเป็นสมำชิก  “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น” 
 เอกสำรหมำยเลข 2  แบบสอบถำมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประเมินควำมพร้อมขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมสนองพระรำชด ำริ  
 เอกสำรหมำยเลข 3  แผนที่ประกอบกำรเดินทำง 
 เอกสำรหมำยเลข 4  แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศำสตร์ และมำตรำส่วน  
 เอกสำรหมำยเลข 5  รำยงำนกำรประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
   

3. จัดส่งใบสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน” ทางไปรษณีย์  หรือส่งโดยตรง   จ่าหน้าซองเอกสาร 
 ถึง  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  
 ท่ีอยู่ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ พระรำชวังดุสิต  สวนจิตรลดำ เขตดุสิต 
   กรุงเทพมหำนคร 10303 
 โทรศัพท์   0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22 
      มือถือ 081-6277601, 081-9078050 
 โทรสาร     0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422  ต่อ 2221 
 Website http://www.rspg.or.th  E-mail : adreport_school@hotmail.com , n.rspg555@gmail.com 
 ติดตามเพ่ือตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิก ได้ท่ี   
 Website http://www.rspg.or.th/domestic/index.html 
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1. จัดประชุมผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 1.1  ก าหนดระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง การสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำหนดวำระกำรประชุม และเชิญประชุมผู้ที่ เก่ียวข้องกับสถำนศึกษำ เพ่ือรับทรำบ
และพิจำรณำ เรื่องกำรสมัครสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  โดยประธำนในที่ประชุมน ำเสนอ เพ่ือรับทรำบและพิจำรณำ 
ตำมตัวอย่ำงวำระกำรประชุม 

(ตัวอย่าง)   วาระการประชุม 
 

 ระเบียบวำระที่ 1 : ประธำนแจ้งเพ่ือทรำบ 
  1.1 ที่มำและควำมส ำคัญในกำรสนองพระรำชด ำริฯ 
  1.2 พระรำชด ำริฯ บำงประกำร 

  1.3 สรุปแนวทำงกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  

 ระเบียบวำระที่ 2 : เรื่องเพ่ือพิจำรณำ  
  2.1 ขั้นตอนกำรสมัครเป็นสมำชิก 
  2.2 กำรจัดเอกสำรประกอบกำรสมัคร  
  2.3 มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมด ำเนินกำร)  
 ระเบียบวำระที่ 3 : เรื่องอ่ืนๆ 
 
 1.2 รายงานการประชุม 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แสดงองค์ประกอบของรำยงำนกำรประชุม ดังนี้ 
  1.2.1 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ดังนี้ 
  - ฝ่ำยบริหำร  คือ นำยกฯ  รองนำยกฯ  ปลัด สมำชิก    หัวหน้ำฝ่ำย  ผู้อ ำนวยกำรเขต                   
     ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขต   และคณะเจ้ำหน้ำที่ 
  - ฝ่ำยนิติบัญญัติ  คือ ประธำนสภำฯ  รองประธำนสภำฯ  เลขำประธำนสภำ  และสมำชิกสภำท่ำน  
  - ผู้น ำท้องถิ่น  คือ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน  ผู้น ำชุมชน  ผู้น ำศำสนำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
     ปรำชญ์ชำวบ้ำน     กลุ่มอนุรักษ์  และตัวแทนชุมชน  
  1.2.2 บันทึกกำรประชุม  
  1.2.3 มติที่ประชุม  เห็นชอบและพร้อมด ำเนินกำรสมัครสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
   (มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) 
  1.2.4 หลักฐำนรำยชื่อ ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม  และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง  รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

รายงานการประชุม................................................................. 
ครั้งท่ี.................................... 

วันท่ี.............................เดือน.............................. พ.ศ............................ 
ณ..................................................................... 

ผูม้ำประชุม 
1. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
2. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
3. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
ผู้ไม่มำประชุม (ถ้ำมี) 
1. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
2. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
3. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
ผู้เข้ำร่วมประชุม (ถ้ำมี) 
1. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
2. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง.................................................................. 
3. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
 
เริ่มประชุมเวลำ........................น. 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1 : ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 
  1.1 ท่ีมาและความส าคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  
  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี 
(อพ.สธ.) เป็นโครงกำรที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำนในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงทรงมีสำยพระเนตรยำวไกล โดยที่ พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ควำมส ำคัญและเห็นควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่ำงที่ เห็นได้
ชัดดังในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยำงนำ ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้น ำพรรณไม้จำกภูมิภำคต่ำง ๆ มำปลูกไว้ในสวน
จิตรลดำ  เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำ  และทรงมีโครงกำรพระรำชด ำริที่เก่ียวกับกำรอนุรักษ์พัฒนำทรัพยำกร พัฒนำแหล่งน้ ำ 
กำรอนุรักษ์และพัฒนำดิน อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ เป็นกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ ต่อมำในปี พ .ศ. 2535 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ทรงสืบทอดพระรำชปณิธำนต่อโดยมีพระรำชด ำริกับ นำยแก้วขวัญ 
วัชโรทัย เลขำธิกำรพระรำชวัง ให้ด ำเนินกำรอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระรำชทำนให้โครงกำรส่วนพระองค์ฯ 
สวนจิตรลดำ ฝ่ำยวิชำกำร เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดต้ังธนำคำรพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ. 2536-2549 โดยรับทุนสนับสนุนจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (กปร.) และเป็นหน่วยงำนขึ้นตรงกับ
เลขำธิกำรพระรำชวัง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2550 ส ำนักพระรำชวังด ำเนินกำรจัดสรร



งบประมำณให้ และให้ อพ.สธ. ด ำเนินกำรแยกส่วนอย่ำงชัดเจนจำกโครงกำรส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดำ กำรด ำเนินงำน 
อพ.สธ. ด ำเนินงำนโดยอยู่ภำยใต้แผนแม่บทซ่ึงเป็นระยะ ๆ ละ ห้ำปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมำ  และในแผนแม่บท 
ระยะ 5 ปีที่หกนี้ มีแนวทำงด ำเนินกำรที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงมีกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่ส ำ คัญได้แก่  (1) กำรน้อมน ำและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม (3) กำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ (4) กำรพัฒนำสู่ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
ซ่ึงกรอบแนวควำมคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้องด ำเนินกำรภำยใต้กำรดูแลรักษำทรัพยำกรและกำรน ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
ยิ่งไปกว่ำนั้น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตำมกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย
แบบบูรณำกำรของประเทศและกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปีทั้ง 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) ด้ำนควำมม่ันคง (2) 
ด้ำนกำรเกษตร (3) ด้ำนอุตสำหกรรม (4) ด้ำนสังคม (5) ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข (6) ด้ำนพลังงำน (7) ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชำติและประชำชนให้มำกที่สุด เพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้ผลงำนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร และภูมิปัญญำของประเทศ สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
และสำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสมที่เข้ำถึงประชำชนและประชำสังคมอย่ำงแพร่หลำย 
 แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลำคม พ.ศ. 2559-กันยำยน พ.ศ. 2564) เป็นแผนแม่บทที่จัดท ำขึ้น เพ่ือใช้
เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยมีหน่วยงำนที่
ร่วมสนองพระรำชด ำริเข้ำมำมีส่วนร่วมวำงแผนงำน ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคทั่วประเทศไทย ทั้งภำครัฐและเอกชน 
ให้มีแนวทำงด ำเนินงำนต่อเนื่องตำมกรอบแผนแม่บท โดยเน้นกำรท ำงำนเข้ำไปสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำทรัพยำกรต้ังแต่
ในสถำนศึกษำด ำเนินงำนในระดับท้องถิ่นในกำรท ำฐำนข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่นซ่ึงประกอบด้วย 3 ฐำนทรัพยำกร ได้แก่ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  จำกฐำนข้อมูลดังกล่ำวจะน ำไปสู่กำร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน บนพ้ืนฐำนของกำรมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป 
   

สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย 
 ในปัจจุบันทั่วโลกที่เห็นตระหนักถึงภัยธรรมชำติที่ มีมำกขึ้น เนื่องจำกข่ำวสำรที่สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงฉับไว 
สำมำรถให้ควำมกระจ่ำงและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว    ประเทศไทยมีแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แห่งชำติ พ.ศ. 2553-2557 ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2552 ซ่ึงแผนดังกล่ำวได้ใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน
เก่ียวกับกำรจัดกำรภัยพิบัติของประเทศ  แต่ถึงแม้ประเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่ำว แต่นั่นเป็นกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำต่อ
ภัยธรรมชำติที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตระหนักมำกที่สุดคือสำเหตุของกำรเกิดสิ่งเหล่ำนั้น อันได้แก่กำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติที่
ก ำลังถูกคุกคำมในหลำย ๆ ลักษณะ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประชำคมโลกควรตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ ในเรื่องคุ้มครอง
และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน ตระหนักถึงควำม
สมบูรณ์ทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ตลอดจนรับทรำบปัญหำและระดับควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นจำกกำรที่
ทรัพยำกรต่ำงๆ ก ำลังจะสูญสิ้นไป ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรจัดกำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืน  
      ข้อมูลของกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช  พบว่ำ พ้ืนที่ป่ำไม้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลท ำให้พรรณพืชหลำกหลำยชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษำและบำงชนิดที่ยังไม่ส ำรวจพบสูญพันธุ์ไป  จำกสิ่ง
เหล่ำนี้ไม่ได้เพียงแต่ทรัพยำกรชีวภำพที่ประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดนท ำลำย แต่ทรัพยำกรกำยภำพ และ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำที่เก่ียวข้องก็จะสูญหำยไปด้วย 



      ปี พ.ศ. 2553 จำกรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซ่ึงรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เก่ียวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมำณ 2553 โดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติที่ต้องจัดท ำรำยงำนเพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือน ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์นั้นพบว่ำในส่วนของทรัพยำกรป่ำไม้
ซ่ึงจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพ้ืนที่ป่ำทั้งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 33.56% ของพ้ืนที่ประเทศ และเป็น
พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 20.22% ของพ้ืนที่ประเทศ  และพบว่ำยังคงถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้  และ
ถูกท ำลำยโดยไฟป่ำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี   ในขณะที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำของ
ประเทศไทยเป็น 40% ของพ้ืนที่ท้ังหมด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554–2563 หรือในอีก 9 ปี โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 25% 
ทั้งกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชำติ อุทยำนแห่งชำติฯ หรือพ้ืนที่ป่ำสงวน เป็นต้น ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้เป็นพ้ืนที่
ป่ำเศรษฐกิจต่อไป โดยมีหลักกำรลดกำรคุกคำมกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ปลูกป่ำเพ่ือฟ้ืนฟูสภำพป่ำที่
เสื่อมโทรม ตลอดจนท ำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเกิดมูลค่ำเพ่ิม  โดยเฉพำะพืชสมุนไพรที่มีอย่ำงหลำกหลำยมำท ำ
วิจัยและน ำไปใช้ได้จริงในระบบสำธำรณสุขและผลักดันสมุนไพร และต ำรับยำแผนไทยหรือยำสมุนไพรเข้ำสู่บัญชียำหลัก
แห่งชำติโดยกระทรวงสำธำรณสุขมำกกว่ำ 70 รำยกำรซ่ึงในจ ำนวนยำเหล่ำนั้นจ ำเป็นต้องใช้สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุ
มำกกว่ำ 200 ชนิด ผนวกกับธำตุวัตถุ สัตว์วัตถุและภูมิปัญญำในด้ำนกำรแพทย์แผนไทย  ในกำรผลิตยำแผนไทยให้มี
คุณภำพและเป็นที่ยอมรับในกำรใช้ในโรงพยำบำลทั่วไปในประเทศและต่ำงประเทศ สิ่งเหล่ำนี้จะเ กิดขึ้นต่อเม่ือเรำยังมี
ทรัพยำกรนั้นๆ อยู่ ไม่ว่ำจะเป็นทรัพยำกรกำยภำพ ชีวภำพ และภูมิปัญญำในกำรใช้ทรัพยำกรนั้นๆ นั่นคือต้องท ำให้เกิด
กำรสื่อสำร กำรศึกษำเรื่องกำรอนุรักษ์ น ำไปสู่ควำมมีจิตส ำนึกต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรที่ทุกคนเกิดควำมตระหนักและ
หวงแหนทรัพยำกรที่มีอยู่  
  ในเรื่องของทรัพยำกรทำงทะเล ประเทศไทยมียุทธศำสตร์ควำมม่ันคงแห่งชำติทำงทะเล (พ.ศ.2555  – 2559) 
ได้ก ำหนดให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติในกำรแสวงประโยชน์จำกทะเลในห้วงเวลำดังกล่ำว และมุ่งเน้น
กำรสร้ำงเสถียรภำพ ควำมปลอดภัย เสรีภำพ และสภำวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกิจกรรมทำงทะเลของทุกภำคส่วน
อย่ำงยั่งยืน จึงได้ด ำเนินกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรนโยบำยผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล เพ่ือผลักดันให้เกิดกฎหมำยเพ่ือ
รักษำผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลโดยมีหน่วยงำนที่เก่ียวข้องซ่ึงล้วนเป็นหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชด ำริ อพ .สธ. 
เป็นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กรมประมง กรมป่ำไม้ กรมอุทยำนฯ และอีกหลำย
หน่วยงำน ซ่ึงตระหนักในปัญหำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรดูแลรักษำทรัพยำกรและน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ เช่น ปัญหำ
กำรท ำลำยสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหำอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้องกับทำงทะเล ปัญหำทรัพยำกรและกำรท ำประมง กำร
บริหำรและกำรจัดกำรผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล กำรแย่งชิงทรัพยำกรในทะเลระหว่ำงกลุ่มผลประโยชน์ภำยในชำติ
และระหว่ำงประเทศ รวมทั้งปัญหำอ่ืน ๆ ที่จะน ำไปสู่กำรท ำลำยทรัพยำกรทำงทะเลที่เป็นแหล่งรวมทรัพยำกรกำยภำพ 
ทรัพยำกรชีวภำพ รวมถึงทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของประเทศไทย และเก่ียวพันกับประเทศเพ่ือนบ้ำนอีกด้วย 
  จำกค ำสั่งคณะหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 62/2559 มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 6 ตุลำคม 2559 
เรื่อง “กำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยก ำหนดให้มีสภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ เพ่ือท ำ
หน้ำที่ในกำรก ำหนดทิศทำงนโยบำย ยุทธศำสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนก ำกับ
และติดตำมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดสรรงบประมำณ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมี
เอกภำพ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรวิจัยของประเทศ และปฏิรูปกำรบริหำร รำชกำร และก ำหนดกรอบ
ยุทธศำสตร์กำรวจัยแห่งชำติ 20 ปี ได้แก่ ทั้ง 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ควำมม่ันคง กำรเกษตร อุตสำหกรรม สังคม กำรแพทย์
และสำธำรณสุข พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นนโยบำยและก ำหนดยุทธศำสตร์ ที่ ต้องใช้ทุนทำง
ทรัพยำกรเป็นพ้ืนฐำนทั้งสิ้น   



  อพ.สธ. จึงติดตำมและประสำนงำนในมิติกำรดูแลรักษำทรัพยำกรของประเทศ ในแง่ของกำรสร้ำงควำม
ตระหนักน ำไปสู่กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำทรัพยำกรของประเทศ ที่น ำไปสู่ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ที่ ต้ังอยู่บน
พ้ืนฐำนของทรัพยำกรของประเทศที่มีอยู่  ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษำ ฟ้ืนฟู พัฒนำ และน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืนให้กับประเทศไทย ซ่ึงตรงกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. และภำยใต้กำรน้อมน ำ  พระรำชกระแส “กำร
รักทรัพยำกร คือกำรรักชำติ รักแผ่นดิน” มำสู่กำรปฏิบัติโดยแท้จริง 
 
  1.2  พระราชด าริบางประการ 

 “วันที่ 8 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2536  ณ อำคำรที่ประทับในส ำนักงำนชลประทำน เขต 1 ถนนทุ่งโฮเตล  จังหวัด
เชียงใหม่  กำรสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีกำรปลูกฝังให้เด็กเห็นควำมงดงำม  
ควำมน่ำสนใจ  และเกิดควำมปิติที่จะท ำกำรศึกษำและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป กำรใช้วิธีกำรสอนกำรอบรมที่ให้เกิด
ควำมรู้สึกกลัวว่ำ หำกไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรำยแก่ตนเอง จะท ำให้เด็กเกิดควำมเครียด ซ่ึงจะเป็นผลเสีย
แก่ประเทศในระยะยำว” 
 

“วันที่ 29 กรกฎำคม 2540 ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ ทรงให้หำวิธีกำรที่จะท ำให้เด็กสนใจพืชพรรณ
ต่ำงๆ เกิดควำมสงสัย ต้ังค ำถำมตนเองเก่ียวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ จะน ำไปสู่กำรศึกษำทดลองค้นคว้ำวิจัยอย่ำงง่ำยๆ  
ส ำหรับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ที่ดีนัก   หำกอำจำรย์โรงเรียนต่ำงๆท ำได้ดังนี้  ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคน
ฉลำด” 

 “วันที่ 14 สิงหำคม 2540 ณ ศำลำดุสิดำลัย  สวนจิตรลดำ กำรรักในทรัพยำกร  คือกำรรักชำติรักแผ่นดิน รักสิ่ง
ที่เป็นสมบัติของตัวเรำ   กำรที่จะให้เขำรักประเทศชำติหรือรักษำสมบัติของเขำนั้น ท ำได้โดยก่อให้เกิดควำมรักควำม
เข้ำใจ ถ้ำใครไม่รู้จักกัน เรำก็ไม่มีควำมสัมพันธ์ ไม่มีควำมผูกพันต่อกัน แต่ว่ำถ้ำให้รู้จักสิ่งนั้นว่ำคืออะไรหรือว่ำท ำงำน ก็จะ
รู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่ำเป็นของตน และจะท ำให้เกิดประโยชน์ได้  ” 
 
 “เคยแนะน ำโรงเรียนต่ำงๆ นอกจำกพืชพรรณแล้วส่ิงที่มีในธรรมชำติ สิ่งที่หำได้ง่ำย อำจเป็นอุปกรณ์สอนได้
หลำยอย่ำง แม้แต่วิชำศิลปะก็ให้มำวำดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหำของอ่ืนมำเป็นแบบหรือเรื่องภำษำไทย กำรเรียงควำม ก็อำจ
ท ำให้เรื่องของกำรเขียนรำยงำน ท ำให้หัดเขียนหนังสือ หรืออำจแต่งค ำประพันธ์ ในเรื่องพืชเหล่ำนี้ เป็นตัวอย่ำงงำนศึกษำ 
งำนวิทยำศำสตร์ และวิชำอ่ืนๆ ดังที่ได้กล่ำวมำ นอกจำกนั้นในวิชำพฤกษศำสตร์โดยเฉพำะ ซ่ึงอำจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคย
กล่ำว คือเรื่องวิชำกำรท้องถิ่น ซ่ึงก็เป็นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ไม่ใช่เฉพำะให้นักเรียน
ปลูกป่ำหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้ำแฝกอย่ำงเดียว ก็พยำยำมจะให้ออกไปดูข้ำง ๆ โรงเรียน ว่ำที่นั่น มีอะไรอยู่  และต้นไม้
ชื่ออะไร เป็นอะไร” 
          
     “ ทรงพระรำชทำนพระรำชวินิจฉัย   เม่ือวันที่ 25  มีนำคม 2548 ได้ไปกับ สมศ. มำ  เห็นว่ำโรงเรียนยังสัมพันธ์กับ
ชุมชนน้อย  ท ำอย่ำงไร  ให้ชุมชนมำให้โรงเรียน  โดยเฉพำะนักเรียน  ช่วยในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและใ ห้มีกำรท ำ 
DNA Fingerprint ในโรงเรียน ” 
 
 1.3 แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
    - เป้ำหมำย 
    เพ่ือพัฒนำบุคลำกร   
     อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร 
      ให้เกิดประโยชน์ถึงมหำชนชำวไทย 
 
 



    - วัตถุประสงค์ 
     - เข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร 
     - ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ  จนเกิดประโยชน์ถึงมหำชนชำวไทย 
     - ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร  สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 
    
    - แผนแม่บทของ อพ.สธ. ด ำเนินงำนใน 3 ฐำนทรัพยำกร  ได้แก่ 
    1. ทรัพยำกรภำยภำพ 
    2. ทรัพยำกรชีวภำพ 
    3. ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ 
 
    - กรอบกำรด ำเนินงำน 3 กรอบ  กิจกรรมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน  8 กิจกรรม 
    1. กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร ประกอบด้วย 
     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร 
    2. กรอบกำรใช้ประโยชน์  ประกอบด้วย 
     กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำทรัพยำกร 
    3. กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก  ประกอบด้วย 
     กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
    - วิถี อพ.สธ.  
    ซ่ือตรง มุ่งม่ัน  พัฒนำ สำมัคคี  มีคุณธรรม 
 
     - ซ่ือตรง : ต่อตนเอง หน้ำที่รับผิดชอบ อำชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
เพ่ือนร่วมงำน 
     - มุ่งม่ัน : มีศรัทธำ มีจิตปณิธำนมุ่งม่ัน ที่จะปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จ เพ่ือผลประโยชน์แท้ 
     - พัฒนำ : วิทยำกำร ปัญญำ พัฒนำคุณภำพงำน พัฒนำคุณภำพชีวิต พัฒนำตนเองให้
พร้อมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรได้รับมอบหมำย เรียนรู้ ศึกษำ ค้นคว้ำ รู้จริง รู้ท ำ รู้จ ำ พัฒนำด้วยควำมยั่งยืน 
พัฒนำสุขภำพกำย ให้สุขภำพแข็งแรง พัฒนำสุขภำพจิต ให้เข็มแข็ง พอเพียง 
     - สำมัคคี : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฎิบัติ มีควำมพร้อมเพรียงเป็นหนึ่ง (one for 
all all for one) one=พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  one=อพ.สธ. 
     - มีคุณธรรม : ควำมรับผิดชอบ ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ อดทน อดกลั้น สำมัคคี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ เมตตำ กรุณำ มุทิตำ รักษำศีล  ซ่ือตรงแรกเหมือนเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็นหัวเรือ คุณธรรมหลังเป็นเหมือนหำงเสือ
ที่คอยก ำกับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เรื่องควำมรับผิดชอบ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมแนวพระรำชด ำริ ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9  ในหัวข้อในหลวงกับควำมรับผิดชอบ หมำยถึงกำรรู้หน้ำที่  มีวินัย ตรงต่อเวลำ 
ควำมเป็นเลิศ ควำมกล้ำหำญ ควำมซ่ือตรง   ถ้ำมีควำมรับผิดชอบแล้วงำนย่อมส ำเร็จตำมที่ได้รับมอบหมำย  จ ำกนั้น
คุณธรรมอ่ืนๆ จะตำมมำ ท้ำยสุดกำรรักษำศีล ผู้นับถือตำมศำสนำใด ก็รักษำปฏิบัติตำมหลักศรัทธำ  รักษำข้อปฏิบัติแต่
ละศำสนำที่ตนเองนับถือ  ส ำนักงำนหรือองค์กรนั้นๆ ก็จะประสบแต่ควำมสุข ควำมสงบ และควำมเจริญก้ำวหน้ำ  
 
    
 



   - การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
  งำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น อยู่ในกรอบกำรด ำเนินงำนที่ 3 กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก  กิจกรรมที่ 8 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 แผนภำพแสดงควำมสัมพันธ์กำรด ำเนินงำน อพ.สธ. และหน่วยงำนท่ีร่วมสนองพระรำชด ำริในกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถ่ิน 
 
กำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  ประกอบด้วย  3 ด้ำน ดังนี้ 
 
 ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น วำงแผนกำรบริหำรและแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำ
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น กำรด ำเนินงำนตำมแผน สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน  วิเครำะห์ผลและปรับปรุงพัฒนำงำน 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ อพ.สธ. ทรำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน 

  งำนที่ 1  กำรด ำเนินงำนปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น 
   1.1 กำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่ และกำรส ำรวจทรัพยำกร   
   1.2 กำรท ำผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น   
   1.3 กำรศึกษำทรัพยำกรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น     
   1.4 กำรท ำตัวอย่ำงทรัพยำกรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น   
   1.5 กำรท ำทะเบียนทรัพยำกรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น  
   1.6 กำรดูแล รักษำ ทรัพยำกรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น 
  งำนที่ 2  กำรด ำเนินงำนส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกรท้องถิ่น 
   2.1 กำรเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนในท้องถิ่น  
   2.2 กำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพในท้องถิ่น   
   2.3 กำรเก็บข้อมูลด้ำนกำยภำพในท้องถิ่น   
       2.4 กำรเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้ำน ชุมชน วิถีชุมชน 
       2.5 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน      
       2.6 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน    
       2.7 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ชีวภำพอ่ืนๆ ทะเบียนชีวภำพอ่ืนๆ ในชุมชน 
 



   2.8 กำรเก็บข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญำในชุมชน 
       2.9 กำรเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยำกรและโบรำณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยำกรใน ชุมชน และ
        ทะเบียนโบรำณคดีในชุมชน 
   2.10 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
  งำนที่ 3  กำรด ำเนินงำนปลูกรักษำทรัพยำกรท้องถิ่น 
   3.1 กำรจัดหำและรวบรวมทรัพยำกรท้องถิ่น   
   3.2 กำรปลูก และรักษำ ทรัพยำกรท้องถิ่น 
   3.3 กำรติดตำมกำรเจริญเติบโตและกำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึก
        กำรเปลี่ยนแปลง  
  งำนที่ 4  กำรด ำเนินงำนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรท้องถิ่น 
   4.1 กำรฟ้ืนฟู  บ ำรุงรักษำ ขยำยพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่ำยให้กับชุมชน ต ำบล 
   4.2 กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน เช่น กำรจัดกำรท่องเที่ยว เชิงนิเวศ กำร
         พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกทรัพยำกรในท้องถิ่น กำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
  งำนที่ 5  กำรด ำเนินงำนศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่น 
   5.1 กำรรวบรวมและกำรบันทึกข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่น (ทรัพยำกรกำยภำพ    
        ทรัพยำกรชีวภำพ  และทรัพยำกรวัฒนธรรมภูมิปัญญำ)  
   5.2 ระบบกำรจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสำร และคอมพิวเตอร์) 
  งำนที่ 6  งำนสนับสนุนในกำรอนุรักษ์และจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
   6.1 สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร (งำนสวนพฤกษศำสตร์ 
                  โรงเรียน) 
   6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ   
 
 ด้านท่ี 3  ผลการด าเนินงาน 

  3.1 สภำพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีควำมสะอำด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่ำอยู่  

  3.2 บรรยำกำศของท้องถิ่น  
  3.3 บุคลำกร มีคุณธรรม  จริยธรรม  

  3.4 ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลำกร ดีเป็นที่ยอมรับ  
 

ระดับการประเมินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 1. ป้ำยสนองพระรำชด ำริในงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น        
 2. เกียรติบัตรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ขั้นที่ 1 : เกียรติบัตรแห่งควำมมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วย
จิตส ำนึกในงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
 3. เกียรติบัตรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ขั้นที่ 2  : เกียรติบัตรแห่งกำรเข้ำสู่สถำนภำพ สถำนอบรมสั่งสอน
เบ็ดเสร็จ บนฐำนงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
 4. เกียรติบัตรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ขั้นที่ 3: เกียรติบัตรแห่งกำรเป็นสถำนอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐำน
งำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
  



ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 2.1 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก 
  2.1.1 จัดประชุมผู้ที่ เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน............ครั้ง จ ำนวน ......  คณะ (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีกำรประชุมหำรือเพ่ือพิจำรณำในกำรเข้ำร่วมสมัครสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ของคณะ
ผู้บริหำรและผู้ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวนครั้ง  จ ำนวนคณะ) 
  2.1.2  จัดเอกสำรประกอบกำรสมัครสมำชิก  ตรวจสอบควำมเรียบร้อย สมบูรณ์ ในกำรจัดเตรียมเอกสำร
ประกอบกำรสมัครสมำชิก   
    เอกสำร 1  หนังสือรำชกำรขอสมัครเป็นสมำชิก  “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น” 
  เอกสำร 2  แบบสอบถำมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประเมินควำมพร้อมขององค์กร
         ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมสนองพระรำชด ำริ 
  เอกสำร 3  แผนที่ประกอบกำรเดินทำง 
  เอกสำร 4  แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศำสตร์ และมำตรำส่วน  
  เอกสำร 5  รำยงำนกำรประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.1.3  มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมด ำเนินกำร) 
     - ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคน ในแต่ละคณะ รับทรำบและพิจำรณำกระบวนกำรด ำเนินงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น  
     - ประธำนในที่ประชุม สอบถำมผู้เข้ำประชุมเห็นชอบ กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรเข้ำ
ร่วมสมัครเป็นสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  และสรุปจ ำนวนผู้ลงมติ จ ำนวน...........เสียง  (มติท่ีประชุมเป็นเอกฉันท์) 
 
ได้แจ้งกำรสมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”   ให้ที่ประชุมได้ทรำบกันทั่วทุกท่ำนแล้ว  มีมติดังนี้  
  1.  (       )  เห็นชอบ     (       )  ไม่เห็นชอบ 
  2.  (       )  พร้อม     (       )  ยังไม่พร้อม 

2.1  (       )  ผู้บริหำรพร้อมที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
 2.2  (       )  ผู้บริหำรพร้อมที่จะประสำนกับหน่วยงำนเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
 2.3  (       )  ผู้บริหำรพร้อมที่จะเข้ำประชุมในโอกำสต่ำงๆ ในงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
 

  ตัวอย่าง  แบบบันทึกรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

    

    

 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................... ................
...............................................................................................................................................................................................    
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................    
 
 
เลิกประชุม เวลำ................น.. 
 
 
 
 
                     (   ลำยมือชื่อ   ) 
            (...........................................)  
              (ผู้จดรำยงำนกำรประชุม) 
 
                          (     ลำยมือชื่อ      ) 
            (...........................................)  
              (ผูต้รวจรำยงำนกำรประชุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2. จัดเอกสารประกอบการสมัคร 
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1. หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก  “ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน”  

ตัวอย่าง 

 

 

ท่ี.............................       .............................................................. 

       วันท่ี....................................................... 

 
เรื่อง ขอสมัครเป็นสมำชิก  “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น” 
เรียน รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบสอบถำมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประเมินควำมพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
      ท้องถิ่นที่จะร่วมสนองพระรำชด ำริ 
  ๒. แผนที่ประกอบกำรเดินทำง 
  ๓. แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศำสตร์ และมำตรำส่วน  
  ๔. รำยงำนกำรประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 ตำมที่โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำรฯ ในกิจกรรมปกปักทรัพยำกร ส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร ปลูกรักษำ
ทรัพยำกร อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร ศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร วำงแผนพัฒนำทรัพยำกร สร้ำงจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร โดยที่กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
มีงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับงำนที่ปฏิบัติโดยตรงในกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกร  ทั้งทรัพยำกรกำยภำพ  
ทรัพยำกรชีวภำพ และทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ จึงได้ประชุมทุกภำคส่วน ในกำรนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.........................จึงได้ลงมติเห็นชอบและพร้อมที่จะด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 

 

  จึงเรียนมำเพ่ือขอสมัครเป็นสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  และด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(นำยกเทศมตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/ผูอ้ ำนวยกำรเขต) 
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2. แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะร่วม
สนองพระราชด าริ  

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร “ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …………..…………………………………………… ................................................................... ......... 
ที่อยู่ / ที่ติดต่อ………………………………………………………………………………………………................................................. .......... 
โทรศัพท์……………………………………………………………………………………………………….............. ............................................... 
โทรสำร……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… .....….. 
Website ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…………………..………………………………………………………………………………… ....….. 
E-mail address………………………………………………………………………………………….............................................................. 
 
2. ข้อมูลบุคลากร 
ชื่อนำยก/ผู้บริหำร.........................................................…………………เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………. 
ชื่อปลัด...................................................................…………………เบอร์โทรศัพท์......……………..……………………..……………….
จ ำนวนบุคลำกรในหน่วยงำน …………………………… ...................................…………………………………………………………… ..….. 
จ ำนวนประชำกรทั้งหมด………………..…………………………………………………………………………………..……………………… ...…….. 
รำยชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ประสำนงำน  ชื่อ – สกุล..……………..………… ...............ต ำแหน่ง………………………........………… 
เบอร์โทรศัพท์.......................................................... E-mail address……………………………………… ...………………………… ..... 
 
 3.สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
ที่ต้ังและอำณำเขต  ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้ังอยู่   หมู่ที่ .......... ระยะทำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ/ศำลำว่ำกำร ประมำณ ............กิโลเมตร    มีพ้ืนที่ประมำณ.................
อำณำเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ............................................................................................................................. ..... 
 ทิศใต้              ติดต่อกับ  .................................................................................................................................. 
 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ..................................................................................... ............................................. 
 ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ................................................................................................................................... 
สภำพภูมิประเทศ (ลักษณะพ้ืนที่ ดิน แหล่งน้ ำ อ่ืน ๆ)……………………………………………………………………… ....………….....….. 
สภำพภูมิอำกำศ………………………………………………………………………………………………………………… ..................................…. 
กำรแบ่งเขตกำรปกครองและจ ำนวนประชำกร  
จ ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชน...................................ดังนี้ 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 



 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
ด้ำนกำรคมนำคม.................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... .... 
ด้ำนเศรษฐกิจ  (ประชำกรประกอบอำชีพ  สภำพเศรษฐกิจ).......................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. .................................................................. 
ด้ำนกำรสำธำรณสุข  และอนำมัย....................แห่ง ดังนี้....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................. 
ด้ำนกำรศึกษำ   มีสถำนศึกษำ.................................แห่ง    ดังนี้.......................................................................................... 
.......................................... ............................................................................................................................. ........................ 
ด้ำนกำรศำสนำ  ประชำกรนับถือศำสนำ.............................................มีศำสนสถำน.......................แห่ง  ดังนี้ ...................... 
............................................................................................................................. ................................................................ .. 
ด้ำนวัฒนธรรมและประเพณี     วัฒนธรรมและประเพณีที่ส ำคัญ........................................................................ .................. 
............................................................................................................................. .................................................................. 
 
4.ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
มีคอมพิวเตอร์  (      )   มี  จ ำนวน ............................. เครื่อง  (      )    ไม่มี  
มี Internet  ใช้หรือไม่  (      )   มี  จ ำนวน ............................. เครื่อง  (      )    ไม่มี  
ควำมสะดวกในกำรใช้ Internet  (      )   สะดวก          (      )   ไม่สะดวก           (      )   อ่ืนๆ 
ระบบที่ใช้      (      )   สำยโทรศัพท์          (      )   Leased  Line          (      )    จำนดำวเทียม  
ควำมเร็วในกำรดำวนโ์หลดข้อมูล  (ช้ำ / เร็ว  ประกำรใด บอกควำมเร็ว  เช่น  2.5 Mb 58 Mb 11 Mb)…………… 
……………………………………………………………………………………………………. (      )   ธรรมดำ           (      ) ควำมเร็วสูง  
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3. แผนท่ีประกอบการเดินทาง  

(จัดท ำแผนที่ประกอบกำรเดินทำง จำกตัวอ ำเภอไปยังส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยระบุระยะทำง และจุด

สังเกตที่ชัดเจนประกอบกำรเดินทำง ) 
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4. แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง  ประกอบด้วย 

 1. แสดงให้เห็นขอบเขตทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. แสดงขอบเขตกำรแบ่งกำรปกครอง ออกเป็น หมู่บ้ำน / ชุมชน / แขวง 
 3. แสดงลักษณะภูมิศำสตร์   ทิศ  และมำตรำส่วน  
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5.รายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 1. วำระกำรประชุม 
 2. บันทึกรำยงำนกำรประชุม และมติที่ประชุมเห็นชอบและพร้อมด ำเนินกำร   (มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์) 
 3. หลักฐำนรำยชื่อ ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร 
 
 1. ยื่นใบสมัครสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”  ทำงไปรษณีย์  หรือโดยตรง 
 ถึง  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  
 ท่ีอยู่ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ พระรำชวังดุสิต สวนจิตรลดำ เขตดุสิต 
   กรุงเทพมหำนคร   10303 
 
  โทรศัพท์ 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22 

       มือถือ 081-6277601, 081-9078050 
 โทรสาร  0-2281-7999 ต่อ 2221 

 Website http://www.rspg.or.th  E-mail : adreport_school@hotmail.com , n.rspg555@gmail.com 
 ติดตามเพ่ือตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิก ได้ท่ี   
 Website  http://www.rspg.or.th/domestic/index.html 
 
          2.  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ (อพ.สธ.) ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรสมัคร
     สมำชิก 
  2.1  เอกสำรครบ/สมบูรณ์  
    - อพ.สธ. ประสำนผู้ประสำนงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือยืนยันกำรสมัครสมำชิก 
   และด ำเนินกำรส่งหนังสือตอบรับกำรตอบรับเป็นสมำชิก พร้อมแจ้งล ำดับสมำชิกขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.2  เอกสำรไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ 
    - อพ.สธ. ประสำนผู้ประสำนงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งเอกสำรเพ่ิมเติมภำยใน 
   30 วัน หลังจำกที่ได้รับกำรประสำนงำน และแจ้งสถำนะกำรสมัครสมำชิก Website   
   http://www.rspg.or.th/domestic/index.html 
   - กรณี ไม่ได้รับกำรประสำนงำนและส่งเอกสำรเพ่ิมเติมจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยใน 
  30 วัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรใหม่  เพ่ือให้กำรสมัครสมำชิก  
  ถูกต้อง และสมบูรณ์ 
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