
การประชุมศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

และสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน กลุ่มเป้าหมาย

เรื่อง การใชง้านระบบงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. ส าหรบัเครือข่าย อพ.สธ.

จดัในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบติัการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์อนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting

วนัจนัทรท่ี์ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 – 16.30 น.



1.เพื่อเขา้ใจถึงท่ีมาความส าคญัและประโยชน์ของงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

2.เพื่อเขา้ใจการจดัการและบทบาทหนา้ที่ของผูเ้กี่ยวขอ้งกบังานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

3.เพื่อศึกษาการใชง้านของระบบงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

วตัถุประสงค์

1.โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2.ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.       จ านวน   31 แห่ง

3.สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน จ านวน 125 แห่ง

* รบัพระราชทานฯ จ านวน 41 แห่ง

* เป้าหมาย จ านวน 84 แห่ง

ผูเ้ขา้ประชุม



การขบัเคลื่อนยุทธศาสตรต์ามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เ็ ด

นายพรชยั ็ุฑามาศ

รองผูอ้  านวยการโครงการ ระดบั 10

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)



“.....มีพระราชด ารใิหท้างศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช มีโปรแกรม    
คอมพิวเตอรท่ี์สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเป็นภาพสีได ้เพ่ือความ

สะดวกในการอา้งอิง คน้ควา้... ”

วนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2536 พระราชทานแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หน่ึง 

ณ อาคารที่ประทบัในส านักงานชลประทานเขต 1ถนนทุ่งโฮเตล ็งัหวดัเชียงใหม่ 



งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน สู่ประโยชนแ์ทแ้ก่มหาชน

การอนุรกัษแ์ละพฒันาทอ้งถ่ิน

ประโยชนข์องงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.



แผนแม่บท

อพ.สธ.ระยะ 5 ปีท่ีเ็ ด

(1 ตลุาคม 2564 – 30 กนัยายน 2569)



เพ่ือพฒันาบุคลากร

อนุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากร

ใหเ้กิดประโยชนถึ์งมหาชนชาวไทย

เป้าหมายรวมและวิสยัทศัน์

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา็ากพระราชด าริ 

สมเด ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)



ระบบขอ้มูลที่สื่อถึงกนัทัว่ประเทศและการ็ดัท าฐานทรพัยากร

อพ.สธ. เนน้การด าเนินงานในกิ็กรรมที่ 5 กิ็กรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

็ุดเนน้ 

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา็ากพระราชด าริ 

สมเด ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)



เ พ่ือให้บรรลุ เ ป้าหมายรวมและวิสัยทัศน์ให้เป นไปตาม

วัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. ็ึงไดก้ าหนดเป้าหมายและกรอบแนว

ทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ในระยะ 5 ปีทีเ็ ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 

2564 – 30 กนัยายน พ.ศ.2569) โดยยึดพระราชด าริและแนวทาง

ที่สมเด ็พระกนิษฐาธิราชเ็า้ กรมสมเด ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไวเ้ป นหลกั โดยด าเนินงานต่อเน่ือง

็ากระยะที่ผ่านมา 

เป้าหมาย



แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเ็ ด ็ดัท าข้ึนไปในทิศทางท่ีตอบโ็ทย์

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซ่ึงมี 6 ดา้น ไดแ้ก่

1.ความมัน่คง 

2.การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั  

3.การพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 

4.การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม

5.การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

6.การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา็ากพระราชด าริ 

สมเด ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ความสอดคลอ้ง



แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด สนับสนุนงานตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569) ซ่ึง

แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ียงัคงนอ้มน า “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น

หลักปรชัญาน าทางในการขบัเคล่ือนและวางแผนพฒันาประเทศ”

มิติต่างๆ ดงัน้ี

1.การเปล่ียนแปลงระดบัโลก

2.ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคอุบติัใหม ่

3.สถานะของการพฒันาประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากร

ความสอดคลอ้ง

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา็ากพระราชด าริ 

สมเด ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)



ใหมี้ศูนยอ์นุรักษ์พัฒนาทรัพยากรทอ้งถิ่นต  าบล ทุกต าบล

ทัว่ประเทศตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น(สถ.)

กระทรวงมหาดไทย

ใหทุ้กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ

็ัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป้าหมายครบทุกแห่งประมาณ

7,800 แห่ง 7,255 ต าบล

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา็ากพระราชด าริ 

สมเด ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ประเด น



3 ฐานทรพัยากร การท าฐานขอ้มูล

ทรพัยากรกายภาพ  ทรพัยากรชีวภาพ  ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา

สถานการณด์า้นทรพัยากร

ของประเทศไทย





งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน สู่ประโยชนแ์ทแ้ก่มหาชน

การอนุรกัษแ์ละพฒันาทอ้งถ่ิน

ประโยชนข์องงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.



ที่มาความส าคญัและประโยชนข์องงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ ์เ็ริญทรพัย์

ผูช่้วยผูอ้  านวยการโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชฯ ระดบั 9



การพฒันาการ็ดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.



จากท่ีทางมูลนิธิ อพ.สธ. สนับสนุนงบประมาณในการจดัท าเว็บไซต์ในการ

จัดเก็บฐานขอ้มูลพันธุกรรมพืชเพื่อได้ฐานขอ้มูลทรัพยากรท้องถ่ินในรูปแบบภูมิ

สารสนเทศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. 

ระหว่างปีงบประมาณ 2563-2564 โดยการพัฒนาเว็บไซต์ฯ โดยว่าจา้ง บริษัท 

อินเทอรเ์น ตประเทศไทย ็  ากัด (มหาชน) มีผลการด าเนินงานในเร่ืองของการ

วางแผนออกแบบตวัระบบ การออกแบบโครงสรา้งหน้าเว็บไซต ์การออกแบบโครงสรา้ง

ของฐานขอ้มูล โดยใชใ้บงาน 9 ใบงานของงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน ท่ีครอบคลุม

ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา



สามารถให ้อปท.ท่ีเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรทอ้งถ่ินลงสมคัรเขา้ใช้งานเพื่อ

ลงขอ้มูลเบ้ืองต้นก่อนจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งโดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 

อพ.สธ. หรือศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ท่ีประสานและดูแล อปท. น้ัน ๆ ในทัว่ภูมิภาค

ของประเทศไทย ซ่ึงมีจ านวน 26 แห่งทัว่ประเทศ ซ่ึงดูแล อปท. ท่ีเป็นสมาชิกฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ินทัว่ประเทศประมาณ 6,000 แห่ง



เพื่อใหก้ารท างานสะดวก ทางทีมพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดเก็บและ ส่งตัว

ข้อมูลทรัพยากรไปยังฐานข้อมูลทรัพยากร อพ .สธ. ทางทีมพัฒนาจึงได้จัดท า

แอพพลิเคชัน่ส าหรับใชใ้นโทรศพัทม์ือถือ หรือแทบเล็ตเพื่อความสะดวกในการกรอก

ขอ้มลูผ่านระบบออนไลน์



สรุปผลการด าเนินงาน

การพฒันาการ็ดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

ในปี 2563-2564



1.มีเว บไซตร์ะบบงานฐานขอ้มูลกลาง อพ.สธ. ส าหรบัใหศู้นยแ์ม่ข่ายและ

ศูนยป์ระสานงานอพ.สธ. ทั้ง 26 แห่ง  ใชใ้นการเก บขอ้มูลใบงานทั้ง 9 ใบงาน และ

อ านวยความสะดวกในการตรว็สอบส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นตา่งๆ รวมไปถึงการข้ึน

ทะเบียนขอ้มูล เพื่อส่งต่อมายงัฐานขอ้มูลกลางอพ.สธ. และเพื่อการในการน าไปใช้

ประโยชนใ์นการวางแผนการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนต์อ่ไป



2.มีแอพลิเคชัน่มือถือ (Andriod / IOS) ส าหรบัใหผู้ส้  ารว็ ใชง้านในการ

เก บขอ้มูลทั้ง 9 ใบงาน อ านวยความสะดวกใหก้บัผูส้  ารว็ ในการเขา้ไปส ารว็ใน

พ้ืนท่ีตา่งๆ  ท าใหเ้กิดเล่มทะเบียนฐานขอ้มูลกลาง เพ่ือเป นการยืนยนัการส ารว็ 

และเป นหลักฐานในการส ารว็ ตัวระบบ็ึงไดท้  าการออกไฟล์เล่มทะเบียน

ฐานขอ้มูลกลาง ซ่ึง็ากการส ารว็และตรว็สอบขอ้มูลแลว้็ากผูเ้ช่ียวชาญ และ

ใชใ้นการอา้งอิงขอ้มูล



3.มีการ็ดัฝึกอบรมใหก้ับ เ็า้หนา้ที่ อพ.สธ. เ็า้หนา้ที่็ากศูนยแ์ม่ข่าย

ประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. รวมถึง อปท. ประมาณ 500

แห่ง เพื่อด าเนินการ็ดัเก บขอ้มูลทรพัยากร ็  านวน 11 ครั้ง



4.มีฐานขอ้มูลทรัพยากร อพ.สธ. ซ่ึง็ะเป นฐานขอ้มูลกลางและเป น

ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ซ่ึงเกิด็ากการส ารว็ทรพัยากร็ากทัว่ประเทศ และมีการ

ยืนยนัตรว็สอบขอ้มูลโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีความน่าเช่ือถือ ใหก้บัภาครฐั และภาค

ประชาชน ไดมี้โอกาสใชข้อ้มูลเหล่าน้ีเพ่ือการวางแผนพฒันาประเทศต่อไปและ

เม่ือปลายปี 2564 ไดย้า้ยฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. ็ากบริษัท อินเทอรเ์น ต

ประเทศไทย ็  ากดั (มหาชน) ประมาณ 50,000 ขอ้มูล (มีนาคม 2565) ไปไว้

ที่ระบบคลาวดก์ลางภาครฐั หรือ Government Data Center and Cloud service 

(GDCC) นอก็าก็ะใหบ้ริการโดยไม่คิดค่าใชพ้ื้นท่ีส าหรบัหน่วยงานภาครฐั และ

มูลนิธิ อพ.สธ. เป นผูป้ระสานเพ่ือขอใช้พ้ืนท่ีในการ็ัดเก บขอ้มูลทรัพยากร 

อพ.สธ. เพื่อไม่ใหเ้กิดค่าใชใ้นการเก บรกัษาขอ้มูล



ในปีงบประมาณ 2563-2564 ถือว่าเป นการพฒันาการ็ดัท าฐานขอ้มูล

ทรพัยากร อพ.สธ. ที่เกิน็ากขอ้ตกลงที่วางไว ้็ากเดิมแค่เป นการพฒันาเว บไซต์

แตต่อ่ยอดมาถึงการท าเป นแอพลิเคชัน่ท่ีใชก้บัโทรศพัทมื์อถือและแทบเล ต ท าให้

สะดวกในการส ารว็และลงขอ้มูลมากยิง่ข้ึน และใชไ้ดท้ั้งระบบออนไลนแ์ละระบบ

ออฟไลน์



ฐานขอ้มูลทรัพยากร อพ.สธ. ็ะสามารถระบุถึงพิกัดทรัพยากรนั้น ๆ

อาศัยหรือตั้งอยู่ และสามารถต่อยอดท าทะเบียนทรัพยากรต่าง ๆ ได้็ ากการ

ประมวลผลขอ้มูลทรพัยากรต่าง ๆ ที่อยูใ่นฐานขอ้มูล บรรลุวัตถุประสงคใ์นการ

ช่วยในการข้ึนทะเบียนทรัพยากร และสามารถทราบไดว่้าในแต่ละต าบลมี

ทรพัยากรอะไรบา้งและอยูท่ี่ไหน และสามารถดเูป นแผนที่ของต าแหน่งทรพัยากร

ของประเทศไทยได ้



แผนภาพการด าเนินงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.



็ากขอ้มูลทรพัยากรในฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. ท่ี็ะมีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

และเห นการเปล่ียนแปลงของชนิดและทรพัยากรท่ีมีอยูใ่นแต่ละพ้ืนท่ี ตลอด็นใน

แง่ของประโยชนข์องทรพัยากรท่ีมีอยูใ่นแตล่ะชนิด ท าใหเ้กิดแผนการด าเนินงานใน

การพฒันาตอ่ยอดเพ่ือใหข้อ้มูลท่ีมีอยูเ่ป นประโยชนม์ากข้ึนในปีงบประมาณ 2565

ซ่ึงมีแผนการด าเนินงานดงัน้ี



1.การปรบัปรุงเพิ่มเติมของ ระบบงานฐานขอ้มูลกลาง อพ.สธ. ปรบัปรุง

แบบฟอรม์ใบงานทั้ง 9 ใบงานท่ีได้็ าก อพ.สธ. ในสว่นของเว บไซตแ์ละแอพลิเค

ชนัมือถือ

2. สรา้งหนา้เว บไซต ์ส าหรบัใหป้ระชาชนทัว่ไป สามารถเขา้ไปคน้หา

ขอ้มูลได ้โดยแสดงผลในรูปแบบของแดชบอรด์ ปรบัปรุงการออกเล่มทะเบียน

โดยอิงเง่ือนไข การรวมกลุ่มขอ้มูลที่ไดร้บัค าแนะน า็ากทีมปฏิบตัิการ อพ.สธ.



4.็ดัท าหนา้เว บไซตส์ารานุกรมพนัธุพ์ชื ส  าหรบัใหภ้าคประชาชนทัว่ไป 

เขา้มาคน้หาขอ้มูลพนัธุพ์ืชที่มีการลงทะเบียนและ็ดัเก บภายในประเทศไทยได ้

เพ่ือสรา้งอาชีพหรือศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมใหม้ากข้ึน

3.ปรับปรุงการแสดงผล ส่วนของแผนท่ีทรัพยากรทั้งหมดในระบบให้

แสดงผล เห นขอบเขตพ้ืนท่ีไดร้ะดบัต าบล ็งัหวัด และภาพรวมของประเทศ 

โดยการพฒันาตอ่ยอดเพ่ิมเติม็ากระบบเดิม



5.็ดัท าสว่นของเว บไซต ์ส าหรบั็ดัการฐานขอ้มูลกลางของระบบเพื่อตั้งค่า

ขอ้มูลใหถ้กูตอ้งมากข้ึน็ดัท าชุด API ส าหรบัเปิดสาธารณะ ใหก้บัภาคประชาชน 

สามารถดึงขอ้มูลไปใชง้านได ้และออกแบบระบบความปลอดภยัในการใชง้าน

ตอ่ไป



การ็ดัการระบบงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

การ็ดัการและบทบาทหนา้ที่ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

นางสาวแพรวพรรณ พทัธยตุิ

เ็า้หนา้ที่แผนกปฏิบตัิการ 



1.กระบวนการ็ดัท าระบบงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

2.การส ารว็และ็ดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินในรูปแบบ 9 ใบงาน  

บทบาทหนา้ที่ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

3.แผนการด าเนินงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน กลุ่มเป้าหมาย

ปฏิทิน ระยะเวลาในการบนัทึกขอ้มูลลงระบบ

สาระส าคญั



1.การท างานรว่มกนัระหว่างโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชฯ และผูดู้แลระบบ

งานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. ็ากศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และ

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

2.ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. มีความ

เขา้ใ็ และขยายผลสูส่มาชิกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ในการด าเนินงาน

ระบบงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.ได้

ผลที่คาดว่า็ะไดร้บั



กระบวนการ็ดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.





พ้ืนท่ีรบัผิดชอบตามมตท่ีิประชุม

ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. / ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

ภาคกลาง

ภาคใต้
ภาคเหนือ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง

ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

ภาคใต้



ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.  ็  านวน 5 แห่ง 



ตวัอยา่ง 

การแบ่งพ้ืนที่บริการวิชาการของศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.



รบัพระราชทาน ็  านวน 41 แห่ง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 7,901 แห่ง

สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

็  านวน 5,565 แห่ง  (19 พ.ย.64) 



งานท่ี 1 งานปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน

งานท่ี 2 งานส ารว็เก บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน

งานท่ี 3 งานปลกูรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน

งานท่ี 4 งานอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากรทอ้งถ่ิน

งานท่ี 5 งานศูนยข์อ้มูลทรพัยากรทอ้งถ่ิน

งานท่ี 6 งานสนบัสนุนในการอนุรกัษแ์ละ็ดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน



พ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน  



พ้ืนท่ีส  ารว็เก บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน 



พ้ืนท่ีปลกูรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน  



ใบงานท่ี 1 การเก บขอ้มูลพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน



ใบงานท่ี 2 การเก บขอ้มูลการประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน



ใบงานท่ี 3 การเก บขอ้มูลดา้นกายภาพในทอ้งถ่ิน



ขอ้มูลพ้ืนฐาน      ขอ้มูลการประกอบอาชีพ     ขอ้มูลกายภาพ



ใบงานท่ี 4 การเก บขอ้มูลประวตัิหมู่บา้น ชุมชน วิถีชุมชน



ใบงานท่ี 4 การเก บขอ้มูลประวตัิหมู่บา้น ชุมชน วิถีชุมชน

วิถีชีวิตรายบุคคล วิถีชีวิตหมู่บา้น ชุมชน



ใบงานท่ี 5 การเก บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องพืชในทอ้งถ่ิน



ใบงานท่ี 6 การเก บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องสตัวใ์นทอ้งถ่ิน



ใบงานท่ี 7 การเก บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องชีวภาพอ่ืนๆในทอ้งถ่ิน



ใบงานท่ี 8 การเก บขอ้มูลภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน



ใบงานท่ี 9 การเก บขอ้มูลแหล่งทรพัยากรและโบราณคดีในทอ้งถ่ิน





งานท่ี 1 งานปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

งานท่ี 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน 
งานท่ี 3 งานปลูกรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

งานท่ี 4 งานอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน  
งานท่ี 5 งานศูนยข์อ้มลูทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน  

9 ใบงาน

9 ใบงาน

9 ใบงาน

งานท่ี 4 งานอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

งานท่ี 5 งานศูนยข์อ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

งานท่ี 6 งานสนับสนุนในการอนุรกัษ์และจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

ตรว็สอบ

9 ใบงาน

9 ใบงาน

9 ใบงาน

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

การส ารว็และ็ดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน (9 ใบงาน)

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา็ากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

ผูดู้แลระบบกลาง (Super Admin)

ฐานขอ้มูลกลาง อพ.สธ.

เว บไซต์

แอพพลิเคชัน่

แผนภาพ กระบวนการจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

ลงทะเบียน

เขา้สูร่ะบบ

็ดัการใชง้าน

ออก็ากระบบ

ฐานขอ้มูลทรพัยากร

อพ.สธ.

9 กุมภาพนัธ ์2565

ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.

ผูด้แูลระบบ (Admin)

งานท่ี 1 งานปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

งานท่ี 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

งานท่ี 3 งานปลูกรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

• ขอ้มูลสารสนเทศ 
(ผลงาน /ช้ินงาน)

• แสดงผลในรูปแบบต่างๆ

เช่น ต  าแหน่งทรพัยากร    

ทะเบียนทรพัยากร 

คลงัภาพ

หน่วยงานรว่มสนองพระราชด าริฯ

(9 ใบงาน)

ทะเบียนทรพัยากร

การศึกษา 4 ทรพัยากร (พชื สตัว ์ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา)



การส ารว็และ็ดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

ในรูปแบบ 9 ใบงาน

พ้ืนท่ีส ารว็เก บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน



พ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

พ้ืนท่ีปลกูรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

พ้ืนท่ีส  ารว็เก บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน
แบบบนัทึก 9 ใบงาน

ระบบฐานขอ้มูลทรพัยากร 

อพ.สธ.

พ้ืนท่ีหน่วยงานสนองพระราชด าริ



พ้ืนที่แหล่งทรพัยากร

* การวางแผนการด าเนินงาน

การแบ่งพื้ นท่ี

* การเตรียมพ้ืนท่ี 

* การเตรียมทีมส ารว็

หวัหน้าทีมส ารวจ

ผูส้ ารวจ

* การเตรียมวสัด ุอปุกรณ์

พ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

พ้ืนท่ีปลกูรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

พ้ืนท่ีส  ารว็เก บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน

พ้ืนท่ีหน่วยงานสนองพระราชด าริ



แบบบนัทึก 9 ใบงาน

* การเตรียมเอกสาร 9 ใบงาน

* การบนัทึกขอ้มูล 

Microsoft Office Word 

Microsoft Office Excel (อยูใ่นระหว่างปรบัปรุง)

* การบนัทึกขอ้มูลภาพ

การวาดภาพประกอบ

การถา่ยภาพ



งานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

* เครื่องคอมพิวเตอร ์และสญัญาณอินเตอรเ์น ต

* ระบบงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

* โครงสรา้งผูด้แูลระบบงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

คณุสมบตัิผูบ้นัทึกขอ้มูล

คณะกรรมการงานศูนยข์อ้มูลทรพัยากรทอ้งถิ่น

สามารถใชค้อมพิวเตอรเ์บ้ืองตน้ โปรแกรมขั้นพ้ืนฐานได้



บทบาทหนา้ที่ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

คณะกรรมการ (ผูด้แูลระบบ/ผูต้รว็สอบขอ้มูล)

คณะกรรมการสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน (หวัหนา้ส ารว็/ผูส้  ารว็)



ระบบงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. : ค านิยาม

ทีมส ารว็

หวัหนา้ส ารว็ ผูท่ี้บนัทึกขอ้มลูลงโปรแกรม

ผูส้  ารว็ ผูบ้นัทึกขอ้มลูลงในใบงาน 

ศูนยก์ารส ารว็ 

ผูด้แูลระบบ (Admin) เจา้หน้าท่ีศูนยแ์ม่ขา่ย /ศูนยป์ระสานงาน

ผูต้รว็สอบขอ้มูล คณะอาจารย ์นักวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญ

ผูด้แูลระบบกลาง (Super Admin) เจา้หน้าท่ี อพ.สธ.



1.ผูส้  ารว็ 

* สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

* สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

* หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริฯ

2.ศูนยก์ารส ารว็ ผูดู้แลระบบ (Admin)

* ศูนยแ์ม่ขา่ยประสานงาน อพ.สธ.          

* ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.  

3.ผูดู้แลระบบกลาง (Super Admin)

* โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 



1.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินยืน่ความประสงคข์ออนุญาตเปิดสิทธ์ิไปยงั

ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ./ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

1.1 สถานะ สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

1.2 ผ่านการเขา้รบัการฝึกอบรมฯ

1.3 แตง่ตั้งคณะกรรมการงานท่ี 5 ศูนยข์อ้มูลทรพัยากรทอ้งถ่ิน

สถานท่ียืน่เอกสาร : ศูนยแ์ม่ขายฯ ศูนยป์ระสานงานฯ พ้ืนท่ีท่ีทอ้งถ่ินตั้งอยู่

2.ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ./ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. (Admin) พิ็ารณา

2.1 ตรว็สอบเอกสาร (ครบตอบรบัอนุมตัิ/ไม่ครบท าใหม่)

3.ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ./ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.(Admin)

ประสานงานใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นลงทะเบียน

4.ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ./ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.เปิดสิทธ์ิ

5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเขา้ใชง้านระบบ  

ขั้นตอนการเปิดสิทธ์ิเขา้ใชฐ้านขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

ส าหรบัสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น



* ทีมส ารว็แ็ง้ความประสงคเ์ขา้ใชง้านตามพ้ืนท่ีศูนยก์ารส ารว็

* ศูนยก์ารส ารว็ ตรว็สอบและพิ็ารณาขอ้มูลการขอเปิดสิทธ์ิ

* ทีมส ารว็ลงทะเบียนผ่านเว บไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ และรอการเปิดสิทธ์ิ 

* ศูนยก์ารส ารว็เปิดสิทธ์ิ ็ากนั้นทีมส ารว็เขา้บนัทึกขอ้มูล



แผนการด าเนินงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาในการบนัทึกขอ้มูลฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น อพ.สธ.



1.คณะท างานผูด้แูลระบบศูนยก์ารส ารว็ แตล่ะแห่ง็ะมี 1 บญัชี

1.1 สง่รายช่ือมายงั อพ.สธ. ภายในวนัท่ี 18 มีนาคม 2565

1.2 เปิดใชร้ะบบโปรแกรมระบบงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

(http://database.rspg.or.th/login) เริ่มวนัท่ี 21 มีนาคม 2565

2.การขยายผลเฉพาะสมาชิก

ระยะที่ 1 ส าหรบักลุ่มเป้าหมาย (http://202.139.215.228/login)

ระหว่างวนัท่ี 18 - 31  มีนาคม 2565

ระยะตอ่ไป : การประชุมกลุ่ม /การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ

ส าหรบัสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินตามแผนงานตอ่ไป

แผนการด าเนินงาน



3.การบนัทึกขอ้มูลลงในใบงานและลงในระบบงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

ระยะที่ 1 ส าหรบักลุ่มเป้าหมาย (http://database.rspg.or.th/login)

ระหว่างวนัที่ 21 มีนาคม -21 เมษายน 2565 

ระยะตอ่ไป : สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินทุกแห่งบนัทึกขอ้มูล

4.สรุปการบนัทึกขอ้มูลระบบงานฐานขอ้มูลทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.

กลุ่มเป้าหมาย ระยะที่ 1ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2565

* สรุป็ านวนศูนยก์ารส ารว็ 

* สรุป็  านวนทีมส ารว็ 

* สรุป็  านวนขอ้มูล

ระยะตอ่ไป : รายงานผลแตล่ะไตรมาส โดยสง่สรุปรายงานรวมที่

ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.

แผนการด าเนินงาน







การใชง้านของระบบงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

นายข็รศกัด์ิ วรประทีป  
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โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)


