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คํานํา 
 

  การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี 2562 เข้าร่วมโครงการจํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และโรงเรียน
มัธยมหนองเขียด หลังดําเนินการ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตาม ทําให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการว่า
เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ทราบความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการ 
การมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการบริหารงานโครงการ ทราบถึง
ความก้าวหน้าและการบริหารจัดการโครงการและปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากดําเนินงาน
รวมทั้งแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถใช้เป็นข้อมูลให้โรงเรียน
อ่ืนที่จะเข้าร่วมโครงการในการร่วมสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือและสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาเพ่ือที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลฯ ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ ผู้ที่สนใจ หรือส่วนราชการ 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีความศรัทธาใน
พระราชดําริที่ทรงทําเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและเป็นการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ในการคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เข้าร่วมโครงการ โดยกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้กับนักเรียน รวมทั้งเก็บรวบรวมพันธ์ุไม้ต่างๆ ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชของนักเรียน และประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งในการดําเนินการต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ เพ่ือทราบผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เป็นไปแผนการดําเนินงานและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ กองแผนและ
งบประมาณ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ จึงได้ทําการติดตามและประเมินผลการดําเนิน
โครงการจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และโรงเรียนมัธยม
หนองเขียดประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จํานวน 200 คน 
เป็นการติดตามหลังการดําเนินงาน โดยจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินโครงการและ
การมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ โดยการแจกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียน
ละ 100 ชุด รวมเป็น 200 ชุด (ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 184 ชุด) ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ
ตามหัวข้อการดําเนินงานโครงการและการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารโครงการ มีดังน้ี 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั้งหมด 184 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 58.70) อายุตํ่ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 77.17) สถานภาพ นักเรียน (ร้อยละ 77.17) ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 46.20)  ไม่ทราบว่าโครงการน้ีเริ่มพ.ศ.อะไร (ร้อยละ 71.74) 

 2. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน (ระดับความพึงพอใจ)  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, S.D.= 0.68)
โรงเรียนมีนโยบายน้อมนําพระราชดําริฯ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มาขับเคลื่อนบูรณาการในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 ( = 4.41, S.D.= 0.59) โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม   
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงานและมีคุณธรรม ทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
มากเป็นอันดับ 2 ( =4.38, S.D.=0.63) โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียน การสอน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ มากเป็นอันดับ 3 ( = 4.34, 
S.D.=0.60) และโรงเรียนสนับสนุนให้มีการติดตามผลดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจําปี ในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ของสถานศึกษา มากเป็นอันดับสุดท้าย ( = 4.21, 
S.D.=0.72) 
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  3. การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานโครงการ (ระดับการมีส่วนร่วม) 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30, S.D.= 0.68) การเปิด
โอกาสให้ครู บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 1           
( = 4.43, S.D.= 0.59) มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 2 ( = 4.42, S.D.= 0.68) มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์
จาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 3 ( = 4.29, S.D.= 0.69) และโครงการนี้
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับสุดท้าย ( = 4.21, S.D.= 0.72) 
  จากการติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
มีระดับความพึงพอใจมาก โดยส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีความ
ศรัทธาในโครงการพระราชดําริ และเป็นกิจกรรมนันทนาการอีกรูปแบบหน่ึง ที่โรงเรียนจะได้สร้างการมีส่วนร่วม
ของครูและนักเรียนในโรงเรียนให้มีความสนใจในเรื่องของพันธ์ุพืช โดยเฉพาะพันธ์ุพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น ประโยชน์
ของพันธ์ุพืชต่าง ๆ ว่าสามารถนํามาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งเป็นยารักษาโรค ให้ร่มเงา ฯลฯและยัง
สามารถนําความรู้ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ก่อให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทําให้โรงเรียนเป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนมีการเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และการทํางานเป็นทีม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการเข้า
ร่วมโครงการได้เรียนรู้จากสถานที่จริงได้เรียนรู้ถึงวิธีการเก็บรักษาพันธ์ุพืชต่าง ๆ ได้รู้จักพืชและประโยชน์ของพืช
เพ่ิมมากขึ้น  จึงเป็นเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับความพึง
พอใจมาก  
 

 4. ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
  จากการติดตามและประเมินผลโครงการในคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการ   
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 
  1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ควรให้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน มีการทดลองพันธ์ุพืชต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎี ซึ่งจะทําให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปลูก
จิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธ์ุพืช พรรณพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นและรู้จักวิธีการจําแนก จัดทําทะเบียนพืชต่าง ๆ ได้ดี 
รวมทั้งมีความสนใจในการเรียนรู้พรรณพืชที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 
  2. การนําประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ มาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการดําเนินการโครงการ การให้ความรู้กับนักเรียนเก่ียวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่เหมาะสมกับระดับ
วุฒิภาวะของนกัเรียน จึงจะเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับโครงการและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างเหมาะสม 
  3. การมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของโรงเรียนควรสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการและระดมความคิดเห็น เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมมากข้ึน  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงมีสายพระเนตรกว้าง และยาวไกล 
ทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ปี พ.ศ. 2504 ทรงให้นํา
พรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชดําริที่เก่ียวกับ
การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งนํ้า การพัฒนาและการอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการ
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
ทรงสืบทอดพระราชปณิธาน ทรงมีพระราชดําริให้ดําเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานให้
โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เป็นผู้ดําเนินการจัดต้ังธนาคารพืชพรรณขึ้นในปี พ.ศ. 2536 และดําเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ังแต่
น้ันเป็นต้นมาในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกเล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังถูกคุกคามในหลาย
ลักษณะ เช่น การเพ่ิมจํานวนประชากรมนุษย์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น ทั้ง 
อาหาร ที่อยู่อาศัย พลังงาน และยารักษาโรค ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ทั้งสิ้น ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวคือ มีความ
หลากหลาย ในระบบนิเวศ ความหลากหลายในชนิดพันธ์ุ และความหลากหลายทางพันธุกรรม ตัวอย่างเช่น มีพืช
พรรณ ที่ศึกษาไม่ตํ่ากว่า 20,000 ชนิด แบ่งเป็นเห็ดรามากกว่า 1,200 ชนิด ไลเคนส์ มากกว่า 300 ชนิด เฟิร์น 633 
ชนิด พืชที่มีท่อลําเลียงมากกว่า 10,000 ชนิด และกล้วยไม้มากกว่า 1,000 ชนิด ซึ่งพบเฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน 
(ข้อมูลจาก อพ.สธ.) สิ่งเหล่าน้ีทําให้ประเทศไทยควรตระหนักและให้ความสําคัญในเร่ืองการคุ้มครองและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้มีประสิทธิภาพและอย่างย่ังยืน 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความสําคัญและเห็นความสําคัญ
ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและทําให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพ่ือให้การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นํา
ผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมหลักอยู่ 8 กิจกรมดังน้ี (1) การปกปักพันธุกรรมพืช (2) การสํารวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (3) การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช (4) การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (5) 
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (6) การวางแผนพัฒนาพันธุกรมพืช (7) การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (8) 
การดําเนินงานพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอพระราชทานราชานุญาต
เข้าร่วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยการส่งเสริมสนับสนุนและ
สร้างกระบวนการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินกิจกรรมการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไปซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดําเนิน
กิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (7) คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือร่วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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สยามบรมราชกุมารี และการดําเนินการไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สอดคล้องกับแนว
ทางการดําเนินงานและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนที่สําคัญได้แก่ (1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งล้วนแต่ต้องดําเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการ
นํามาใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ซึ่งแนวทางในการดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเน้นการทํางานเข้าไปสร้างจิตสํานึกใน
การรักษาทรัพยากรต้ังแต่ในสถานศึกษาดําเนินงานในระดับท้องถิ่นในการทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น             
ซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา ในอันที่จะนําไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน บนพ้ืนฐานของการมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทย 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เห็นว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่มีความสําคัญอย่างย่ิง    
จึงได้เข้าร่วมโครงการ โดยกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือสนอง
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับนักเรียนรวมทั้งเก็บรวบรวมพันธ์ุ
ไม้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งในการดําเนินการต้องมีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ เพ่ือทราบผลสัมฤทธ์ิของโครงการว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเป็นไป
แผนการดําเนินงานและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่กองแผนและงบประมาณ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการ จึงได้ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ มีความสําคัญจะส่งผลต่อการดําเนินงานโครงการตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารนําผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
ประเมินผลทราบความก้าวหน้าของดําเนินงานโครงการ ว่าเป็นไปตามแผนการดําเนินงานและเป้าหมายที่วางไว้ และ
ทราบปัญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานรวมท้ังสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงคข์องการตดิตามและประเมินผลโครงการ 
  1. เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรยีนทีม่ีผลต่อการ
ดําเนินโครงการว่าเป็นไปวัตถปุระสงค์และแผนที่วางไว้หรือไม ่
  2. เพ่ือทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมในการบรหิารงานโครงการของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
  3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าและการบริหารจัดการโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯของโรงเรียนในสงักัด 
  4. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ขอ้ขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากดําเนินงานโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯของโรงเรียนในสังกัด 

  5. เพ่ือทราบถึงแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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1.3  ขอบเขตการติดตามและประเมินผลโครงการ  
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ทําการติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการดําเนินงานโครงการ การมี
ส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการโครงการว่าเป็นไปตามแผนการดําเนินงานโครงการและเป้าหมายท่ีวางไว้ และ
ความก้าวหน้าของโครงการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และแผนที่วางไว้ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  2. ขอบเขตด้านประชากร ทาํการติดตามและประเมนิผลข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา และ
นักเรียน โรงเรยีนในสังกัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัดขอนแก่นจํานวน  200  คน 
  3. ขอบเขตด้านพื้นที่ทําการติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ที่สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีจํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  1. ทําใหท้ราบถึงความพึงพอใจของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มผีลต่อการ
ดําเนินโครงการว่าเป็นไปวัตถปุระสงค์และแผนที่วางไว้หรือไม ่
  2. ทําใหท้ราบถึงระดับการมสี่วนร่วมในการบริหารงานโครงการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน 
  3. ทําใหท้ราบถึงความก้าวหน้าและการบริหารจัดการโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ ของโรงเรียนในสังกัด 
  4. ทําใหท้ราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากดําเนินงานโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯของโรงเรียนในสังกัด 

  5. ทําให้ทราบถึงแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

1.5  นิยามศพัท์เฉพาะ 
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึงโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดําเนินการเพื่อสนองพระราชดําริ ซึ่งการดําเนินการต้องผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองจากหลายฝ่าย
และเป็นโครงการส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในส่วนต่าง ๆ ของประเทศโดยตรง โดยเฉพาะชาวชนบทที่ห่างไกล
ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง  โครงการเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน   
ในชาติ การบริหารทรัพยากร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 ความเป็นมาของโครงการ 
 พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปักยางนา 
 ในฤดูร้อนเกือบทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จแปรพระราชฐาน ไปประทับแรม ณ      

วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระยะแรกเสด็จ พระราชดําเนินโดยรถไฟ ต่อมาเสด็จฯ โดยรถยนต์
เมื่อเสด็จฯ ผ่านอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สองข้างทางมีต้นยางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่มาก ทรงมีพระราชดําริที่จะ
สงวนป่าต้นยางน้ีไว้เป็นสวนสาธารณะ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แต่ไม่สามารถจัดถวายได้ตามพระราช
ประสงค์ เพราะมีราษฎรเข้ามาทําไร่ทําสวนในบริเวณน้ันมาก จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการหาที่ใหม่ในอัตราที่ไม่
สามารถจัดได้ 

 พ.ศ. 2504 ป่าสาธิตทดลอง 
 เมื่อไม่สามารถดําเนินการปกปักต้นยางนาที่อําเภอท่ายางได้ จึงทรงทดลองปลูกต้นยางเอง    

โดยทรงเพาะเมล็ดยางที่เก็บจากต้นยางนาในเขตอําเภอท่ายาง ในกระถางบนพระตําหนักเป่ียมสุข วังไกลกังวล  
หัวหิน และทรงปลูกต้นยางนาเหล่าน้ันในแปลงทดลองใกล้พระตําหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา พร้อมข้าราชบริพาร 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2504 จํานวน 1,250 ต้นแม้ต้นยางที่ท่ายางสูญสิ้น แต่พันธุกรรมของยางนาเหล่าน้ันยัง
อนุรักษ์ ไว้ได้ที่สวนจิตรลดาต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นําพรรณไม้จากภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มาปลูก  
ในบริเวณท่ีประทับสวนจิตรลดา เพ่ือให้เป็นที่ศึกษาพรรณไม้ ของนิสิตนักศึกษาแทนที่จะต้องเดินทางไปทั่ว
ประเทศ 

 พ.ศ. 2528 ทรงใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ืออนุรักษ์พืช 
 ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดอาคารห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชที่
โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา และทรงมีพระราชกระแสให้อนุรักษ์ต้นขนุนหลังพระตําหนัก ไพศาลทักษิณ ใน
พระบรมมหาราชวัง 

 ความสําเร็จของการใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชขยายพันธ์ุขนุนไพศาลทักษิณ นําไปสู่การ
ขยายพันธ์ุต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระราชวังต่าง ๆ แล้วอนุรักษ์พันธ์ุไม้อีกหลายชนิดได้แก่พุด
สวน มณฑา ย่ีหุบ ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง และสมอไทยในพระที่น่ังอัมพรสถานมงคล ในขณะเดียวกันก็ได้มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุกรรมของพืชเอกลักษณ์ใน สภาวะปลอดเช้ือในอุณหภูมิตํ่า เพ่ือให้สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต จนทําให้เก็บรักษาเน้ือเย่ือขนุนที่อุณหภูมิ - 196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลว มี
เน้ือเย่ือขนุนที่รอดชีวิตอยู่ได้ 23 เปอร์เซ็นต์พ.ศ. 2529 ทรงให้อนุรักษ์พันธุกรรมหวายทรงมีพระราชดําริให้อนุรักษ์
และขยายพันธ์ุหวายชนิดต่าง ๆ โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ เพ่ือเตรียมการแก้ปัญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต 
หวายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นเป้าหมาย คือหวายข้อดํา หวายน้ําผึ้ง หวายตะค้าทอง หวายหอม หวายแดง 
หวายโป่ง หวายกําพวน หวายงวย และหวายขี้เสี้ยนเมื่อขยายพันธ์ุได้ต้นที่สมบูรณ์ของหวายข้อดําและหวายตะค้าทอง
แล้ว ก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทําการทดลองปลูกต้นหวาย เหล่าน้ันในป่ายางนาใกล้พระตําหนักเรือน
ต้น สวนจิตรลดา และมีพระราชดําริให้ทดลองปลูกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนครอีกด้วยการดําเนินการเก่ียวกับหวายได้มีการขยายผลไปสู่ความร่วมมือ
ระหว่างโครงการ ส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา สํานักพระราชวัง กับส่วนราชการจังหวัดตรัง จัดทําแปลงขยายพันธ์ุ
หวายขึ้นในพ้ืนที่ 1,000 ไร่ ที่ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2532 และได้น้อมเกล้าฯ 
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ถวายเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธ์ุหวายชนิดต่างๆ 
ของประเทศไทยแล้วยังได้ใช้เป็นสถานศึกษาวิจัยและขยายพันธ์ุหวายเศรษฐกิจเพ่ือให้ผลประโยชน์ถึงประชาชนอย่าง
กว้างขวางด้วย 
 

 พ.ศ. 2529 สวนพืชสมุนไพร 
 ในปี พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดําริให้มีการอนุรักษ์พันธ์ุหวายแล้ว ยังได้จัดทําสวนพืชสมุนไพร

ขึ้นในโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรมาปลูกเป็นแปลงสาธิต และรวบรวมข้อมูล
สรรพคุณ ตลอดจนการนําไปใช้ประโยชน์กับทั้งให้มีการศึกษาการขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
และเผยแพร่ความรู้ที่ได้สู่ประชาชน 

 มิถุนายน 2535 พระราชทานให้กับเลขาธิการพระราชวัง 
 เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี

พระราชดําริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา 
ให้อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและดําเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ ได้เริ่มดําเนินการ โดยฝ่ายวิชาการโครงการส่วนพระองค์ฯ สําหรับงบประมาณดําเนินงานน้ันสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ได้สนับสนุนให้กับโครงการส่วนพระองค์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ โดย
จัดสร้างธนาคารพืชพรรณข้ึนในปี 2536 สําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเย่ือ และสนับสนุน
งบประมาณดําเนินงานทุกกิจกรรมของโครงการ พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (อพ.สธ.-สถ.) 

ความนํา 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ .สธ .) ที่ทรงสืบทอดงานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพ่ือให้มีการร่วม
คิด ร่วมปฏิบัติที่นําผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย โดยมี 8 กิจกรรมหลัก ดังน้ี (1) การปกปักพันธุกรรมพืช   
(2) การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (3) การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช (4) การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช (5) ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (6) การวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช (7) การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (8) การดําเนินงานพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความ
ศรัทธาในพระราชดําริที่ทรงทําเพ่ือผลประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี
ภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ขอพระราชทานราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ โดยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างกระบวนการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดําเนินกิจกรรมการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและและภูมิปัญญา
เพ่ือที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
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  แนวทางดําเนินงานพระราชทาน 
 1) การปกปักพันธุกรรมพืช เป็นการสํารวจทําขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก สํารวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การสํารวจและทํารหัสประจําตัวต้นของพรรณไม้ต่างๆ การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 2) การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช เป็นการสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พ้ืนที่เป้าหมายบริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร ของเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ หรือพ้ืนที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลจากการพัฒนา 

 3) การปลูกรักษาพันธุกรรรมพืช เป็นการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ จากผลการสํารวจและศึกษา
ฐานทรัพยากรธรรมชาติต่างๆภายในเขตพื้นที่ งานขยายพันธ์ุพืช งานปลูกพันธุกรรมและบันทึกผลการเจริญเติบโต 
งานจัดทําแผนที่พันธุกรรมและทําพิกัดต้นพันธุกรรมพืช การเก็บรักษาในรูปแบบต่างๆ 

 4) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช โดยการพัฒนาเส้นทางการศึกษาธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ศึกษาด้านชีวภาพ ด้านโภชนาการ 
ด้านการขยายพันธ์ุ ด้านการเพาะปลูกด้านการจําแนกสายพันธ์ุ 

 5) ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช เป็นการจัดระบบการรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชในรูปแบบและสื่อ
ต่างๆ ที่สะดวกต่อการสืบค้นและนําไปใช้ประโยชน์ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ขยายพันธ์ุ สะดวกต่อการเรียนรู้ 
การต่อยอดการศึกษาวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัย อาหาร สมุนไพร ฯลฯ 

 6) การสร้างจิตสํานึก เป็นการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้เพ่ือนําไปสู่การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิสวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ งานจัดฝึกอบรม 

 7) การดําเนินงานเฉพาะพื้นที่ 
 (1) การดําเนินงานบริเวณเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง 
 (2) การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
 8) การบริหารจัดการและอื่นๆ บูรณาการการทํางานที่เก่ียวข้องกับ อพ.สธ. ของหน่วยงานต่างๆ 

เข้าด้วยกัน 
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.)  ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จัดต้ังขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรม 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 7 กันยายนพ.ศ.2536 หน้าที่ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริฯ            
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 สวนพฤกษศาสตร์ หมายถึงแหล่งที่รวบรวมพันธ์ุพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีชีวิตจัดปลูกตามความเหมาะสม
กับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุดสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้งตัวอย่าง
ดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอ่ืน ๆ พันธ์ุพืชที่ทําการเก็บรวบรวมไว้น้ัน จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้
นอกจากน้ีสามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพ่ือการเรียนรู้โดยมีพืช
เป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอ่ืนเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปี พ.ศ. 2562 กองแผนและงบประมาณ โดยฝ่ายตรวจ
ติดตามและประเมินผล ได้ใช้แนวคิด วิธีการดําเนินงานและงานที่เก่ียวข้องเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลโครงการในคร้ังน้ี คือ 
  1. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
  2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
 สยามบรมราชกุมารี  
  3. บทวิเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 4. แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 

2.1  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 ความหมายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หมายถึงโครงการ แผนงานหรือกิจกรมใด ๆ ที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดําเนินการเพ่ือสนองพระราชดําริ 
  เน่ืองจากแผนงาน กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ที่เคยเรียกว่า “โครงการตามพระราชดําริ” น้ัน   
ที่แท้เป็นโครงการที่ได้รับพระราชทาน พระราชดําริในเบ้ืองต้นเท่าน้ัน แต่กว่าจะถึงขั้นดําเนินการต้องผ่านขั้นตอน
การกลั่นกรองจากหลายฝ่ายและบางกรณีได้ล้มเลิกไปเพราะไม่เหมะสม จึงได้เรียกว่า “โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ” 
  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เป็นโครงการที่ส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในส่วนต่างๆ 
ของประเทศโดยตรง โดยเฉพาะชาวชนบทท่ีห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โครงการเหล่าน้ี ส่วนใหญ่
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ การบริหารทรัพยากรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ซึ่งนอกจากจะส่งให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย 
  แต่การดําเนินงานสนองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่ผ่านมา หน่วยงานต่าง ๆ ยังมี
ความยุ่งยาก สับสนในการจัดทําแผนงาน โครงการ และการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จึงทําให้การ
ดําเนินงานไม่เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วเท่าที่ควร เน่ืองจากไม่มีองค์กรและระบบการดําเนินงานเป็นส่วนรวมที่
ชัดเจน 
  รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกล่าวน้ี จึงได้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี    
ว่าด้วยโครงการอันเน่ืองมากจากพระราชดําริ พ.ศ. 2524 ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่เป็นระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 เพ่ือให้เป็นหลักการในการดําเนินงานสนอง
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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 หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  ในการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ให้เป็นไปตามแนวพระราชดําริและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ควรจะได้ดําเนินการโดยมีหลักการสําคัญๆ คือ 
 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
  ตัวอย่างโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่เน้นหลักมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งต้องการ
แก้ไขอย่างรีบด่วน เช่นกรณีเขตพ้ืนที่อําเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาและ
เป็นพ้ืนที่ยากจนในเขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่ขบวนการพัฒนาของรัฐยังเข้าไปไม่ถึง ในช่วง
ระยะเวลาน้ัน ภายหลังจากมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเข้าไปดําเนินการแล้ว ปัญหาความมั่นคงที่เคยมี
อยู่ก็ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปในที่สุด แม้กระทั่งปัจจุบัน โครงการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและจะมีผลระยะยาว
ต่อไปคือ การแก้ไขปัญหาจราจรและการป้องกันนํ้าท่วมในเขตกรุงเทพมหานครเป็นต้นการพัฒนาต้องเป็นไปตาม
ขั้นตอนตามลําดับความจําเป็นประหยัด ทั้งน้ีเพ่ือให้มีรากฐานที่มั่นคงก่อน แล้วจึงดําเนินการเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในลําดับต่อๆ ไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นการพัฒนาที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนในลักษณะการพ่ึงตนเอง ทรงใช้คําว่า“ระเบิดจากข้างใน” น่ันคือ ทําให้ชุมชน หมู่บ้าน มีความเข้มแข็งก่อน
แล้ว จึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหากับชุมชน
หมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือต้ังตัว พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรตามความ
จําเป็นและความเหมาะสมกับสถานภาพ เพ่ือที่ราษฎรเหล่าน้ันจะได้สามารถพ่ึงตนเองได้ และออกมาสู่สังคม
ภายนอกได้อย่างไม่ลําบาก การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นด้วยการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าเพ่ือให้มีความแข็งแรงที่จะมีแนวคิดในการดํารงชีวิตต่อไปแล้ว ขั้นต่อไปการพัฒนาให้ประชาชน
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพและสามารถ “พ่ึงตนเองได้” ในที่สุด 
 การส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่า ควรท่ีจะสร้างเสริมสิ่งที่ชาวบ้านชนบทขาดแคลน และ
เป็นความต้องการของชาวบ้าน ซึ่งก็คือความรู้ในการทํามาหากิน การทําการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
พระองค์ทรงเน้นถึงความจําเป็นที่จะต้องมี “ตัวอย่างของความสําเร็จ”มีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรในชนบทมี
โอกาสได้รู้ได้เห็นถึงตัวอย่างของความสําเร็จน้ีและนําไปปฏิบัติได้เองพระองค์จึงพระราชทานพระราชดาริ ให้จัดต้ัง 
“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ” ขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือเป็นสถานท่ีศึกษา
ทดลองวิจัยและแสวงหาความรู้เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่ราษฎร “รับได้” นําไป “ดําเนินการเองได้” และเป็น
วิธีการที่ “ประหยัด” เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรท่ีอาศัย อยู่ใน
ภูมิประเทศน้ันๆ เมื่อได้ผลจากการศึกษา แล้วจึงนําไปส่งเสริมให้เกษตรกร ได้ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้ตัวอย่างของความสําเร็จทั้งหลาย ได้กระจายไปสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ และ
สามารถนําไปปฏิบัติได้ผลอย่างจริงจัง 
 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
เป็นอย่างย่ิงทั้งน้ีเน่ืองจากในการพัฒนาประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมาน้ันได้เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
เป็นสําคัญทําให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างฟุ่มเฟือยโดยมิได้มีการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ    
ที่ถูกทําลายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม จนในที่สุดทรัพยากรธรรมชาติได้เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดพระองค์ทรงเห็น
ว่าการพัฒนาเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ จะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเกษตรจึงทรงมุ่งที่จะให้มีการพัฒนา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว พระองค์ทรงสนพระราช
หฤทัยเป็นอย่างย่ิงในการทํานุบํารุง ปรับปรุงสภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ที่ดิน    
แหล่งนํ้า และการประมง ให้อยู่ในสภาพที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างมากที่สุด ดังน้ันจึงได้มีการ
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ดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร โครงการพัฒนาที่ดิน โครงการพัฒนา และ รณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยเน้นการอนุรักษ์ดินและนํ้า ฯลฯ ทั้งน้ีก็เพ่ือจะเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่อย่างจํากัดอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือประโยชน์ในระยะยาว ซึ่งเป็น
การพัฒนาแบบย่ังยืนน่ันเอง 
 การส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ช่วงแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (ปี 2530 – 2534) ปรากฏว่า
เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราท่ีสูงและรวดเร็ว โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศได้เปลี่ยนไป สู่การผลิตที่มี
ภาคอุตสาหกรรม และบริการเป็นหลักมีผลทําให้สังคมไทยเร่ิมเปลี่ยนจากสังคมชนบท สู่ความเป็นสังคมเมืองมาก
ขึ้น ความเจริญส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในเมืองหลักๆ ในภูมิภาคต่างๆ และรอบกรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกัน ได้
ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริที่จะ
แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของการกําจัดนํ้าเสียในกรุงเทพมหานครและในเมืองหลักในต่างจังหวัดด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การใช้ผักตบชวาช่วยกรองความสกปรกในนํ้าเสียการใช้นํ้าดีขับไล่นํ้าเสีย การใช้กังหันนํ้าพัฒนา
เพ่ือบําบัดนํ้าเสีย รวมท้ังการกําจัดขยะอย่างถูกต้อง และไม่เป็นการทําลายสภาพแวดล้อม ทั้งในแหล่งนํ้าใต้ดิน 
และสภาพทางอากาศด้วยเป็นต้น 
 

2.2  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี 
 ความเป็นมาของโครงการฯ 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและทําให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติที่นํา
ผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทยตลอดจนให้มีการจัดทําระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกัน
ได้ทั่วประเทศ 

 ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้ังแต่เมื่อครั้งปี พ.ศ. 
2503 ที่ทรงมีพระราชดําริให้อนุรักษ์ต้นยางนาและทรงให้รวบรวมพืชพันธ์ุไม้ของภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศปลูกไว้ใน
สวนจิตรลดาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯจึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพ่ือสนองแนว
พระราชดําริ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆประกอบด้วยกิจกรรมปก
ปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติการสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธ์ุอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนําพันธ์ุพืชที่รวบรวมเพาะปลูกและรักษาในพ้ืนที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ และ
ปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ
ให้ทราบองค์ประกอบคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณการจัดทําระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ 
การวางแผนและพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ปี และกิจกรรมการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจตระหนักในความสําคัญเกิดความปิติ และ
สํานึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจําชาติสืบไปซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นพันธ์ุไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เก่ียวกับ“ปัจจัยสี่”อันเป็นพ้ืนฐาน
หลักในการดํารงชีวิตของมนุษย์จึงนับได้ว่าพันธ์ุไม้เหล่าน้ีมีความผูกผันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านานนับ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปประโยชน์ที่เคยได้รับจากพรรณพืชอาจแปรไปตาม
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติความต้องการของสังคม และผู้บริโภค การสํารวจค้นคว้าและวิจัยตามหลักวิทยาการ
สมัยใหม่เก่ียวกับพฤกษศาสตร์ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฯ ดําเนินการอยู่ใน
ขณะนี้จึงสามารถทําให้คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณหลายชนิดซึ่งบางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลายมีการ
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นํามาใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษาจนปริมาณลดลงและเกือบสูญพันธ์ุจากถิ่นกําเนิดพืชบางชนิดมีมาช้านาน แต่
มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์จนอาจถูกละเลย หรือถูกทําลายไปอย่างน่าเสียดาย 

 การดําเนินงานโครงการฯ 
  กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช มีเป้าหมายที่จะปกปักพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้แก่ ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในศูนย์วิจัยและสถานี
ทดลอง ป่าที่ประชาชนร่วมใจกันปกปัก ซึ่งเมื่อรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมด้ังเดิมในแต่ละพ้ืนที่ โดยมี
เป้าหมายให้มีกระจายทั่วประเทศในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ 

 ในการปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในป่าของสถาบันการศึกษา ได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาใน
ระดับต่างๆ จัดทําโครงการปกปักป่าของสถาบัน ทําการสํารวจ ทํารหัสประจําต้น และขึ้นทะเบียนพันธุกรรมในพ้ืนที่ 
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น 

 ในการปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในป่าจังหวัดส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ได้
ทูลเกล้าฯถวาย เช่น พ้ืนที่ในจังหวัดชุมพรพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
  กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพชื 
 เป็นกิจกรรมท่ีดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมในพ้ืนที่ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงหรือสูญ
สิ้นจากการพัฒนา เช่น จากการทําอ่างเก็บนํ้า ทําถนน การพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากป่าธรรมชาติเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
หรือการทําโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทําบ้านจัดสรร ฯลฯ ซึ่งพันธุกรรมในพ้ืนที่เหล่าน้ันจะสูญไป การน้ีได้ส่ง
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ออกสํารวจเก็บรวบรวม ในรูปเมล็ด ก่ิง ต้น เป็นการดําเนินการนอกพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ 

 การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ล่อแหลมต่อการสูญสิ้น
พันธุกรรม เช่น เกาะต่าง ๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ้ืนที่สร้างถนน โรงงาน พ้ืนที่จัดสรร ฯลฯ รวมท้ังการ
สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ รอบพ้ืนที่ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริฯ ในรัศมี 50 
กิโลเมตร ซึ่งได้ดําเนินการในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองจากการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการนําพันธุกรรมไปเพาะปลกู

ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย ในศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศ ในพ้ืนที่
ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร พ้ืนที่ที่จังหวัดหรือสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมสนองพระราชดําริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) มีการดําเนินการรับ - ส่งพันธุกรรมพืชไปตาม
พ้ืนที่อนุรักษ์พ้ืนที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ตามท่ีต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนและ
ฝากเพาะขยายพันธ์ุดูแลรักษาทดลองปลูกโดยเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
ตามศูนย์และพื้นที่ต่างๆของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
  กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช ที่สํารวจเก็บรวบรวมมาปลูกรักษาไว้ 
โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง 
การเขตกรรมสําหรับในห้องปฏิบัติการมีการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบรังค์วัตถุกลิ่น การใช้ประโยชน์ใน
ด้านอ่ืนๆเพ่ือศึกษาคุณสมบัติคุณภาพ ในแต่ละสายต้น ในด้านการดําเนินงานวิจัยในกิจกรรมที่ 4 น้ี เป็นการ
ดําเนินงานโดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่นักวิจัยของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือนักวิจัยในชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ ในหน่วยงานที่เข้าร่วมสนอง
พระราชดําริ 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

 จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวทางในการ
ดําเนินการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ สํานักงานชลประทานที่ 1 ทุ่งโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “การทําศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยมีคอมพิวเตอร์นั้น ควรให้มีโปรแกรมที่สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเป็นภาพสีได้
เพื่อสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า” 

 จะเห็นได้ว่าในขณะน้ัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านการจัดการภาพน้ัน ยังทําได้ลําบาก โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ได้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเปิดอาคารธนาคารข้อมูลพันธุกรรมพืช ในวันพืชมงคล      
พ.ศ. 2537  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฯ กับกรมป่าไม้ ได้จัดทํางานฐานข้อมูลพรรณ
ไม้แห้ง และให้ดําเนินการทําฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง บันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้งบันทึกลงแผ่น Photo CD และเมื่อ
แล้วเสร็จให้ทําสําเนาให้หน่วยงานน้ัน ๆ ทําการกําหนดหมายเลขตัวอย่างที่ทําการถ่ายภาพเป็นสไลด์ โดยเจ้าหน้าที่
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ การล้างฟิล์มสไลด์ดําเนินการที่ธนาคารพืชพรรณ 
สวนจิตรลดา และนําฟิล์มสไลด์ที่ได้สแกนโดยใช้เครื่อง photo CD และบันทึกลงแผ่น แผ่นซีดีละ 110-114 ภาพ 
จัดทําทะเบียน ส่วนข้อมูลพรรณไม้บันทึกในโปรแกรม RFD จากน้ันมาจัดการข้อมูล การบันทึกข้อมูลในระยะปีแรกๆ 
ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และงบประมาณเพ่ือ
จัดจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดําเนินพร้อมกันที่หอพรรณไม้ กรมป่าไม้ พิพิธภัณฑ์พืช กรมวิชาการเกษตร และ
พิพิธภัณฑ์พืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นงานท่ีละเอียดและทําได้ค่อนข้างช้า ภาพแผ่น ซีดีและทะเบียน
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 

 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธ์ุพืชเป็นกิจกรรมที่นําข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชที่ได้จาก
การศึกษา ประเมิน การสํารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มีนํามาให้ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผน
พัฒนาพันธ์ุพืช เพ่ือให้มีพันธ์ุตามความต้องการในอนาคต โดยเป็นการวางแผนระยะยาว 30 ปี 50 ปี ว่าจะมีพันธ์ุพืช
ลักษณะต่างๆ ที่ต้องการของช่วงเวลา เป็นการพัฒนาคาดการณ์ล่วงหน้าตามแผนพัฒนาพันธ์ุพืชแต่ละชนิด 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริ
จัดต้ังงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนงานพิพิธภัณฑ์พืช (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยางานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย และการฝึกเรียนรู้ทรัพยากรทะเลเป็นต้น)เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตสํานึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โดยให้เยาวชนน้ันได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดสํานึกในการอนุรักษ์
พรรณพืชต่อไป 
  กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นกิจกรรมที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินการ
สนับสนุน นอกจากกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชสํารวจเก็บรวบรวม ปลูกรักษา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืชวางแผนพัฒนาพันธ์ุพืชและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยได้เริ่มมีกิจกรรมพิเศษน้ีในปี 
พ.ศ.2539 มีงานผลิตพืชสวนประดับภาคใต้เป็นงานแรกกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เปิดโอกาส
ให้หน่วยงานต่าง ๆเข้าร่วมสนับสนุนงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)  
ในรูปแบบต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นทุนสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. หรือดําเนินงานที่เก่ียวข้องและสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บทนอกจากน้ันยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลได้ศึกษาหา
ความรู้เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆ ตามความถนัดและสนใจโดยมีคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาให้
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คําแนะนํา และให้แนวทางการศึกษาจัดต้ังเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 
ซึ่งจะเป็นผู้นําในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนต่อไป 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (อพ.สธ.-สถ.) 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช      
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ทรงสืบทอดงานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพ่ือให้มีการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติที่นําผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย โดยมี 8 กิจกรรมหลัก ดังน้ี (1) การปกปักพันธุกรรมพืช        
(2) การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (3) การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช (4) การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช (5) ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (6) การวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช (7) การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (8) การดําเนินงานพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความ
ศรัทธาในพระราชดําริที่ทรงทําเพ่ือผลประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี
ภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบล ดังต่อไปน้ี 
 (7) คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน

จังหวัดดังต่อไปน้ี 
 (7) คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 
 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบ

บริหารสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังน้ี 
 (24) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอพระราชทานราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (5 ตุลาคม 2559– 30
กันยายน 2564) โดยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างกระบวนการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดําเนินกิจกรรมการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือที่จะ
รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
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 การดําเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) เพ่ือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น การปกปักพันธุกรรมพืช การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
 (3) เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วยทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ และ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 กิจกรรมและพื้นที่เป้าหมายในการดําเนินงาน 
 (1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองโครงการ อพ.สธ.

  (2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 (3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทําความเข้าใจองค์กรปกครองท้องถิ่น
สมัครเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย อําเภอละ 1แห่ง รวม 678 แห่ง 

 (4) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมรายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งให้เลขาพระราชวัง 

 (5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช้ีแจงทําความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการ ในรายละเอียดการดําเนินงานการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรและการบันทึกข้อมูลฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นลงในคอมพิวเตอร์ และจัดส่งให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 (7) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 (8) จัดทําประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลสําเร็จจากการดําเนินงาน
  (9) ขยายผลการดําเนินงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 (10) จัดทําแผนแม่บทการดําเนินโครงการระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559– 30กันยายน 2564) 
 ระยะเวลาดําเนินงาน  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564 
 งบประมาณดําเนินงาน  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2558-2564 
 องค์กรการบริหารงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และการมีส่วนร่วม) 
 

2.3  บทวิเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3.1 โครงสร้างอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 มีโครงสร้างประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดถือตามเกณฑ์จํานวนราษฎรแต่ละจังหวัด ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มี
การเลือกต้ัง ซึ่งแต่ละจังหวัด สามารถมีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตามจํานวน 
24,30,36,42,48 คน ตามลําดับและฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนท้ังจังหวัด และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
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โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ัง ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตามเกณฑ์กฎหมาย
กําหนดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการรวมกันได้ไม่เกิน 5 คน 
โดยมีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ช่วยเหลือในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายและ
เป็นผู้ บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2546 มีหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตามมาตรา 45) และอํานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ตามมาตรา 17) ภายใต้บังคับ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในจังหวัดเพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีพ้ืนที่ทับซ้อนกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีภารกิจอํานาจหน้าที่มากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมท้ังด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
 3.2 โครงสร้างอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่เดียวกันกับจังหวัด
ขอนแก่นมีอัตราการขยายตัวของการพัฒนาค่อนข้างมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจสูงจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการค้าและการบริการมากขึ้นโดยใช้ปัจจัยความ
ได้เปรียบในด้านแรงงานการเป็นศูนย์รวบรวมวัตถุดิบการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและความพร้อมในด้านปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดจนความพร้อมในด้านของสถาบันการเงินที่จะให้การ
สนับสนุนในขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรน้ันถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในจังหวัดก็ตามแต่ก็มีอัตราการขยายตัวในลักษณะถดถอยโดยมีแนวโน้มที่จะลดความสําคัญและบทบาทลง
ทั้งน้ีเน่ืองจากการผลิตในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะอาศัยธรรมชาติเป็นหลักซึ่งมีความแปรปรวนสูงในขณะเดียวกัน
แรงงานภาคเกษตรก็มีจํากัดเน่ืองจากส่วนใหญ่จะเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปสู่นอกภาคการเกษตรมากข้ึนในด้านสังคม
จะพบว่าตามชุมชนมีความหนาแน่นขึ้นและเริ่มมีแนวโน้มของการเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นโดยมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น
ในขณะที่ชนบทประชากรเร่ิมจะลดน้อยลงตามลําดับโดยส่วนใหญ่จะเป็นวัยเด็กและผู้สูงอายุนอกจากน้ีในส่วนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนโดยภาครัฐจะพบว่าได้มีการจัดต้ังส่วนราชการต่างๆเพ่ิมขึ้นตามลําดับเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของความเจริญในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัจจุบันน้ีมีส่วนราชการต่างๆท้ังระดับส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคท่ีมีที่ต้ังอยู่ในจังหวัดขอนแก่นประมาณ 250 หน่วยงานที่จะทําหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนต่อ
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การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในอนาคตต่อไปโดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวน  42  คน ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  1  คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  2  คน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดฝ่ายบริหาร  มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนใน
จังหวัด ทําหน้าที่บริหารกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้แต่งต้ัง จํานวน  3  คน  มีเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  1  คน และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 4  คน แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  
2 สํานัก 7 กอง   และหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กองแผนและงบประมาณ กองคลัง สํานักการช่าง สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กอง
พัสดุและทรัพย์สิน กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายในและโรงเรียนในสังกัด 20 โรงเรียน ดังน้ี (1) โรงเรียน
บ้านหนองเสี้ยว (2) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (3) โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) (4) โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์
ศึกษา (5) โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม (6) โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา (7) โรงเรียนซําสูงพิทยาคม (8)  โรงเรียนพระ
ธาตุขามแก่นพิทยาลัย (9) โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ (10) โรงเรียนพูวัดพิทยาคม (11) โรงเรียนโคกสูง       
ประชาสรรค์ (12) โรงเรียนโนนหันวิทยายน) (13) โรงเรียนสีชมพูศึกษา (14) โรงเรียนมัธยมหนองเขียด             
(15) โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร (16) โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ (17) โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ (18) โรงเรียนซับ
สมบูรณ์พิทยาลัย (19) โรงเรียนโนนโพธ์ิวิทยาคมและ (20) โรงเรียนบ้านบะแค 

 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ภูมิปัญญา 
  การดําเนินชีวิตของสังคมไทยมีองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดกันมาในอดีต แต่ได้สูญหายไปตามกาลเวลา
ก็มากอันเกิดจากการขาดความรู้สึกนึกคิดในการรักษาสิ่งดีงามของสังคมจนภาครัฐ ต้องมากระตุ้นให้ความสําคัญจน
เป็นการศึกษาภูมิปัญญา 
 ความหมายของภูมิปัญญา และภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 
  สามารถแสดงให้เห็นถึงพ้ืนฐานของสังคมอันนําไปสู่การดําเนินชีวิต 
  ภูมิปัญญา หมายถึงพ้ืนความรู้ความสามารถ (ราชบัณฑิตยสถาน1,2546 : 41) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึงความรู้ความเข้าใจความสามารถความชํานาญอันเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ือนํามาสร้างกิจกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่ตนอาศัย ภูมิปัญญายังรวมถึงความคิดความเช่ือต่อสิ่งต่าง ๆ เช่นความเช่ือในเรื่องภูตผีและเทวดา 
(เดชบดินทร์รัตน์ ปิยะภาภรณ์  พัชรินทร์  จึงประวัติ และสุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด, 2550 :215)  
  ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของชาวบ้าน
ในวิถีด้ังเดิมน้ัน ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันกับการทํามาหากิน การ
อยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนาพิธีกรรม ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสมดุลที่เคารพกันและ
กัน ไม่ทําร้ายทําลายกัน ทําให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ชุมชนด้ังเดิม จึงมีกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน มี
คนเฒ่าคนแก่เป็นผู้นํา คอยให้คําแนะนําตักเตือน ตัดสิน และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบ้านเคารพธรรมชาติ
รอบตัว ดิน นํ้า ป่า เขา แดด ลง ฝน โลก และจักระวาล ชาวบ้านเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ทั้งที่มี
ชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว 
  ภูมิปัญญาเหล่าน้ันเป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรามี
วิธีการหลายอย่างที่ทําให้ความรู้เหล่าน้ีเกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน 
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  ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมน้ันชีวิตของ
ชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทํามาหากินร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติ
ศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ภูมิปัญญาเป็นความรู้ เป็นคุณธรรม เมื่อผู้คนใช้ความรู้น้ันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน คนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ความรู้เหล่าน้ีเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต 
เป็นแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัว ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน 
ความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไปแล้ว กับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและกับธรรมชาติ ภูมิปัญญาเป็นความรู้ทํามาหากินที่มีอยู่มากเช่น
การทําไร่ ทํานา การปลุกพืช การเลี้ยงสัตว์ การจับปลา จับสัตว์การทอผ้า ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ซึ่งมีลวดลายที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือและความคิดของชาวบ้าน การทําเคร่ืองป้ันดินเผา การแกะสลักไม้และหิน ซึ่งพบได้จาก
โบราณสถานในพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม
น้ันชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทํามาหากิน การร่วมกันในชุมชน 
การปฏิบัติศาสนาและประเพณี 
 ประเภทและสาขาของภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  
  จากคําว่าภูมิปัญญา ซึ่งจะเป็นลักษณะเฉพาะไปสู่คําว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ที่หมายถึงความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้จากความรู้ความสามารถจนเป็นประสบการณ์และความเฉลียวฉลาด
ของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนอีกรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง ระหว่างการสืบ
ทอดมีการปรับประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ย่ิงในสภาพของสังคมไทยที่มีภูมิปัญญาอย่างมากสามารถสรุปได้ดังน้ี 
  1. ภูมิปัญญาไทย มีลักษณะเป็นทั้งความรู้ ทักษะ ความเช่ือและพฤติกรรม 
  2. ภูมิปัญญาไทย แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคน
กับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
  3. ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคน 
  4. ภูมิปัญญาไทย เป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัวและการเรียนรู้ เพ่ือความ
อยู่รอดของบุคคล ชุมชนและสังคม 
  5. ภูมิปัญญาไทยเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการมองชีวิตเป็นพ้ืนฐานความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  
  6. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง 
  7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการปรับสมดุลในการพัฒนาทางสังคม ภูมิปัญญาไทย
สามารถสะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกันคือ 
 7.1 ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันระหว่างคนกับโลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช และธรรมชาติ 
 7.2 ความสัมพันธ์ของคนกับคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมหรือในชุมชน 
 7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิสิ่งเหนือธรรมชาติ ตลอดทั้งสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัส
ได้ทั้งหลาย 
  ทั้ง 3 ลักษณะน้ี คือสามมิติของเรื่องเดียวกัน หมายถึงชีวิตชุมชน สะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญา
การดําเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ เหมือนสามมุมของรูปสามเหลี่ยม ภูมิปัญญาจึงเป็นรากฐานในการดําเนินชีวิตของ
คนไทย 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึงความรู้ของชาวบ้านซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา 
ยายญาติพ่ีน้องและความเฉลียวฉลาดของแต่ละคนหรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เป็นเรื่องทํามาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การทําเคร่ืองมือ
การเกษตร ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีมากมายหลายแขนงที่รับรู้กันโดยทั่วไป สามารถจําแนกออกเป็น 10 ลักษณะ (วิกิ
พีเดีย สารานุกรมเสรี,2552 : Online) อธิบายได้ดังน้ี 
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  1. ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับความเช่ือและศาสนา ภูมิปัญญาประเภทน้ีจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละท้องถิ่น เน่ืองจากมีพ้ืนฐานทางความเช่ือในศาสนาที่แตกต่างกัน สําหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ซึ่ง
เก่ียวกับความเช่ือในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักน้ันได้มีส่วนสร้างสรรค์สังคม โดยการผสมผสานกับความเช่ือ
ด้ังเดิมจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 
  2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับประเพณีและพิธีกรรม เน่ืองจากประเพณีและพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ดี
งามท่ีคนในท้องถิ่นสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะเป็นการเพ่ิมขวัญและกําลังใจในสังคม ภูมิปัญญาประเภทน้ีจึงมี
ความสําคัญต่อการดํารงชีวิตในสังคมเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญในประเทศไทย
ล้วนเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคมแทบทั้งสิ้น 
  3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับศิลปะพ้ืนบ้าน เป็นการสร้างสรรค์งานศิลป์ต่าง ๆ โดยการนํา
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหลังจากน้ันได้สืบทอดโดยการพัฒนาอย่างไม่ขาดสาย
กลายเป็นศิลปะที่มีคุณค่าเฉพาะถิ่น 
  4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับอาหารและผักพ้ืนบ้าน นอกจากมนุษย์จะนําอาหารมาบริโภคเพ่ือ
การอยู่รอดแล้ว มนุษย์ยังได้นําเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช้เพ่ือให้อาหารท่ีมีมากจนความ
ต้องการสามารถเก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีกประเภทหน่ึงที่สําคัญต่อการดํารงชีวิต 
นอกจากน้ี ยังนําผักพ้ืนบ้านชนิดต่าง ๆ มาบริโภค 
  5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับละเล่นพ้ืนบ้าน การละเล่นถือว่าเป็นการผ่อนคลายโดยเฉพาะใน
วัยเด็ก ซึ่งชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญาของไทยส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ในการละเล่นที่ประดิษฐ์มา
จากธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิตที่ผูกพันธรรมชาติและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างกลมกลืน
  6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับวัฒนธรรม ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากการ
สร้างสรรค์ของแต่ละภาค เราสามารถพบหลักฐานจากร่องรอยของศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏกระจายทั่วไป เช่น 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตกรรม เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคนิค ความคิด ความเช่ือของบรรพบุรุษเป็น
อย่างดี 
  7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับเพลงพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาประเภทน้ีส่วนมากแสดงออกถึงความ
สนับสนุน และยังได้คติสอนใจสําหรับคนในสังคม ซึ่งมีส่วนแตกต่างกันออกไปตามโลกทัศน์ของคนในภาคต่าง ๆ  
  8. ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับสมุนไพรและตํารายาพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาประเภทน้ีเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ของคนในอดีตและถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นปัจจัยสี่ 
ซึ่งมีความสําคัญสําหรับมนุษย์ หากได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมจะเป้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
ได้ 
  9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับประดิษฐ์กรรม เทคโนโลยีและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาของคนไทยในแต่ละภาคน้ันถือเป็นการประดิษฐ์กรรมและหัตถกรรมช้ันเย่ียม ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับความสนใจ
ในการพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาประเภทน้ีเท่าที่ควร หากมีการเรียนรู้และสืบทอดความคิดเก่ียวกับประดิษฐ์
กรรมและหัตถกรรมให้แก่เยาวชน จะเป็นการรักษาภูมิปัญญาของบรรพชนในอีกทางหน่ึง 
  10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการดํารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เน่ืองจากคนไทยมี
อาชีพที่เก่ียวกับเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา ทําไร่ จึงทําให้เกิดภูมิปัญญาที่เก่ียวกับความเช่ือและพิธีกรรมใน
การดํารงชีวิตเพ่ือแก้ปัญหาหรืออ้อนวอนเพ่ือให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก เพ่ือเพ่ิมผลิตผลทาง
การเกษตร ดังจะเห็นได้จากพีกรรมที่เก่ียวกับการเกษตรทั่วทุกภูมิภาคของไทย 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากจําแนกตามลักษณะแล้งยังมีการกําหนดสาขาภูมิปัญญาไทยไว้อย่าง
หลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่หน่วยงาน องค์กรและนักวิชาการนํามากําหนดใน
ภาพรวมภูมิปัญญาไทยสามารถแปบ่งเป็น 10 สาขา ดังน้ี 



 
การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ประจําปี พ.ศ. 2562 

                   ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 23 
 

  1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยีโดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าด้ังเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ 
  2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปร
รูปผลิตผล เพ่ือชะลอการนําเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นกระบวนการ
ที่ทําให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองในทางเศรษฐกิจได้ 
  3. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึงความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของ
คนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 
  4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึงความสามารถเก่ียวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
  5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสมและ
บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาขิกใน
ชุมชน  
  6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคน
ให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
  7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ สาขาต่าง ๆ เช่น 
จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม  ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น 
  8. สาขาการจัดองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานขององค์กรชุมชน
ต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาและบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาทและหน้าที่ขององค์กร เช่น การจัดการองค์กร
ของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น 
  9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเก่ียวกับด้านภาษาทั้งภาษาถิ่น 
ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจัดทําสารานุกรม
ภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น 
  10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนา ความเช่ือและประเพณีด้ังเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม 
 การส่งเสริมภูมิปัญญา  
  ทําให้เกิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของปราชญ์ผู้รู้สู่คนรุ่นใหม่ผ่านศูนย์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ในชุมชนเช่ือมโยงการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษา สืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนส่งเสริมเด็กที่มีแววอัจฉริยะด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานจารีตประเพณี อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งวัฒนธรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลักและนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไว้ในศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ส่งเสริม
บทบาทภาคีการพัฒนาในการรณรงค์ รักษา เฝ้าระวัง ฟ้ืนฟูคุณค่าทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2549:12) 
  การส่งเสริมภูมิปัญญา จึงเป็นหลักการที่จํานําไปสู่ความย่ังยืนที่ส่งมอบให้คนรุ่นหลังได้เกิดการ
เรียนรู้เกิดความเข้าใจ ที่ประกอบด้วย 
  1. การอนุรักษ์ คือการบํารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว้ เช่น ประเพณีต่าง ๆ หัตถกรรมและคุณค่าหรือ
การปฏิบัติตนเพ่ือความสัมพันธ์อันดีกับคนและสิ่งแวดล้อม 
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  2. การฟ้ืนฟู คือการรื้อฟ้ืนสิ่งที่ดีงามท่ีหายไป เลิกไปหรือกําลังจะเลิกให้กลับมาเป็นประโยชน์ 
เช่น การร้ือฟ้ืนดนตรีไทย 
  3. การประยุกต์ คือการปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันให้เหมาะสม
กับสมัยใหม่ เช่นการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานการรักษาสมัยใหม่ การทําพิธีบวชต้นไม้ เพ่ือให้เกิด
สํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาป่ามากย่ิงขึ้น การประยุกต์ประเพณีการทําบุญข้าวเปลือกที่วัด มาเป็นการสน้าง
ธนาคารข้าว เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน 
  4. การสร้างใหม่ คือ การค้นคิดใหม่ที่สัมพันธ์กับความรู้ด้ังเดิม เช่น การประดิษฐ์โปงลาง การติด
โครงการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณค่าความเอ้ืออาทรที่ชาวบ้านเคยมีต่อกันมาหารูปแบบใหม่ 
เช่น การสร้างธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ การรวมกลุ่มแม่บ้านเยาวชน เพ่ือทํากิจกรรมกันอย่างมีระบบมาก
ย่ิงขึ้น 
  ภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคมปัจจุบัน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้ก่อเกิดและสืบทอดกันมาในชุมชน
หมู่บ้าน เมื่อหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสังคมสมัยใหม่ ภูมิปัญญาชาวบ้านมีการปรับตัวและมีความรู้จํานวน
มากได้สูญหายไปเพราะไม่มีการปฏิบัติสืบทอดเช่นการรักษาพ้ืนบ้านบางอย่าง การใช้ยาสมุนไพรบางชนิด เพราะ
หมอยาเก่ง ๆ ได้เสียชีวิตโดยไม่ได้ถ่ายทอดให้กับคนอ่ืนหรือถ่ายทอดแต่คนต่อมาไม่ได้ปฏิบัติเพราะชาวบ้านไม่นิยม
เหมือนสมัยก่อน ใช้ยาสมัยใหม่และไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกง่ายกว่า งานหัตถกรรมทอผ้าหรือเคร่ืองเงิน 
เครื่องเขิน แม้จะเหลืออยู่ไม่น้อย แต่ก็ได้ถูกพัฒนาไปเป็นการค้าไม่สามารถรักษาคุณภาพและฝีมือแบบด้ังเดิมไว้ได้ 
ในการทํางานมาหากินมีใช้เทคโนโลยีทันสมัย ใช้รถไถนาแทนควาย รถอีแต๋นแทนเกวียน การลงแขกทํานาปลูก
ข้าวและปลูกสร้างบ้านเรือนก็เกือบจะหมดไป มีการจ้างงานมากขึ้น แรงงานก็หายากกว่าสมัยก่อน ผู้คนอพยพย้าย
ถิ่น บ้างก็เข้าเมือง บ้างก็ไปทํางานที่อ่ืน สังคมสมัยใหม่มีระบบการศึกษาในโรงเรียนมีอนามัยและโรงพยาบาล     
มีโรงหนัง วิทยุ โทรทัศน์และเครื่องบันเทิงต่าง ๆ ทําให้ชีวิตทางสังคมของชุมชนหมู่บ้านเปลี่ยนไป มีตํารวจ มีโรง
ศาล มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการฝ่ายปกครองฝ่ายพัฒนาเข้าไปในหมู่บ้าน บทบาทของวัด พระสงฆ์ คนเฒ่าคนแก่เริ่มลด
น้อยลงไป กรทํามาหากิน ก็เปลี่ยนจากการทําเพ่ือยังชีพไปเป็นการผลิตเพ่ือการขาย ผู้คนต้องการเงินเพ่ือซื้อเคร่ือง
บริโภคต่าง ๆ ทําให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ผลผลิตจากป่าก็หมด สถานการณ์เช่นน้ีทําให้ผู้นําการพัฒนาหลายคน  
ที่มีบทบาทสําคัญในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เริ่มเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน 
หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนและการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ และค้นคิดสิ่ง
ใหม่ ความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 
 ความคิดและการแสดงออก 
  เพ่ือจะเข้าใจภูมิปัญญาชาวบ้าน จําเป็นต้องเข้าใจความคิดของชาวบ้านเก่ียวกับโลกหรือที่
เรียกว่าโลกทัศน์และเก่ียวกับชีวิตที่เรียกว่า ชีวทัศน์ สิ่งเหล่าน้ีเป็นนามธรรมอันเก่ียวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับการ
แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมประกอบด้วย 
  1) แนวคิดเรื่องความสมดุล เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน การแพทย์แผนไทยหรือที่
เคยเรียกกันว่า การแพทย์แผนโบราณ น้ันมีหลักการว่า คนมีสุขภาพดีเมื่อร่างกายมีความสมดุลระหว่างธาตุทั้ง 4 
คือ ดิน นํ้า ลมไฟ คนเจ็บป่วยได้เพราะธาตุขาดความสมดุล 
  2) ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้านในชุมชน ความสัมพันธ์ที่ ดีมี
หลักเกณฑ์ที่บรรพบุรุษได้สั่งสอนมา เช่น ลูกควรปฏิบัติอย่างไรกับพ่อแม่ กับญาติพ่ีน้อง กับผู้สูงอายุ พ่อแม่ควร
เลี้ยงลุกอย่างไร ความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันโดยเฉพาะในยามทุกข์ยากหรือมีปัญหา 
  3) ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ผู้คนสมัยก่อนพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติแทบทุกด้านต้ังแต่อาหารการ
กิน เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่พัฒนาก้าวหน้าเหมือนทุกวันน้ี     
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ยังไม่มีระบบการค้าแบบสมัยใหม่ ไม่มีตลาด ชาวบ้านมีหลักเกณฑ์ในการใช้สิ่งของธรรมชาติ ไม่ตัดไม้อ่อน ทําให้
ต้นไม้ในป่าขึ้นแทนที่ถูกตัดไปได้ตลอดเวลา ชาวบ้านยังไม่รู้จักสารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ฆ่าหญ้า ฆ่าสัตว์ ไม่ใช้
ปุ๋ยเคมี ใช้สิ่งของในธรรมชาติให้เก้ือกูลกัน ใช้มูลสัตว์ ใบไม้ใบหญ้าที่เน่าเป่ือยเป็นปุ๋ย ทําให้ดินอุดมสมบูรณ์      
นํ้าสะอาด และไม่เหือดแห้ง ชาวบ้านเคารพธรรมชาติเช่ือว่ามีเทพมีเจ้าสถิตอยู่ในดิน นํ้า ป่า เขา สถานที่ทุกแห่ง
จะทําอะไรต้องขออนุญาตและทําด้วยความเคารพและพอดีพองาม ชาวบ้านรู้คุณธรรมชาติ ที่ได้ให้ชีวิตแก่ตน
พิธีกรรมต่าง ๆ ล้วนแสดงออกถุงแนวคิดดังกล่าว เช่น งานบุญพิธีที่เก่ียวกับ นํ้า ข้าว ป่าเขารวมถึงสัตว์ บ้านเรือน 
เครื่องใช้ต่าง ๆ มีพิธีสู่ขวัญข้าว เป็นต้น 
  4) ความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ชาวบ้านรู้ว่ามนุษย์เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหน่ึงของ
จักรวาลซึ่งเต็มไปด้วยความเร้นลับ มีพลังและอํานาจที่เขาไม่อาจหาคําอธิบายได้ ความเร้นลับดังกล่าวรวมถึงญาติ
พ่ีน้องและผู้คนที่ลาวงลับไปแล้ว ขาวบ้านยังความสัมพันธ์กับพวกเขา ทําบุญและรําลึกถึงอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน
หรือในโอกาสสําคัญ ๆ 
 วิถีชีวิต  
  ในอดีตเป็นเรื่องการทํามาหากินของชาวบ้านที่เรียบง่ายโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลักในการทํามา
หากิน แต่ก็ใช้สติปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมาเพ่ือสามารถมาอยู่รอดได้จากปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะเม่ือขนาด
ของครอบครัวใหญ่ขึ้นความจําเป็นต้องขยายที่ทํากิน ต้องหักร้างถางพง บุกเบิกพ้ืนที่ทํากินใหม่ การทําไร่ทํานา 
ปลูกพืชเลี้ยวสัตว์และดูแลรักษาให้เจริญเติบโตและได้ผล เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถรวมถึงการจับ
ปลา การล่าสัตว์ ก็มีวิธีการพิเศษ ซึ่งบางคนมีความสามารถมาก รู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไร ที่ใดหรือวิธีใดซึ่งจะ
นํามาเพ่ือให้เกิดการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม ชาวบ้านจึงมีความรู้เป็นภูมิปัญญาที่ประกอบด้วย 
  1) การจัดการแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร ก็เป็นความรู้ความสามารถที่มีมาแต่โบราณ คนทาง
ภาคเหนือรู้จักบริหารนํ้าเพ่ือการเกษตรและเพ่ือการบริโภคต่าง ๆ โดยการจัดระบบเหมืองฝาย มีการจัดแบ่งปันนํ้า
กันตามระบบประเพณีสืบทอดกันมา มีหัวหน้าที่ทุกคนยอมรับ มีคณะกรรมการจัดสรรนํ้าตามสัดส่วนและตาม
พ้ืนที่ทํากิน นับเป็นความรู้ที่ทําชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ใกล้ลํานํ้า ไม่ว่าต้นนํ้าหรือปลายน้ํา ได้รับการแบ่งปันนํ้า
อย่างยุติธรรมทุกคนได้ประโยชน์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
  2) การแปรรูปผลิตผลในหลายรูปแบบหรือการถนอมอาหารให้กินได้นาน การหมักดอง เช่นปลา
ร้า นํ้าปลา ผักดอง ปลาเค็ม เน้ือเค็ม ปลาแห้ง เน้ือแห้งการแปรูปข้าวก็ทําได้มากมายนับร้อยชนิด เช่น ขนมต่าง ๆ 
แต่ละพิธีกรรมและแต่ละงานบุญประเพณี มีข้าวและขนมในรูปแบบที่ไม่ซ้ํากัน ต้ังแต่ขนมจีน สังขยา ไปถึงขนมใน
งานสารท กาละแม ขนมครกและอื่น ๆ ซึ่งยังพอมีให้เห็นอยู่จํานวนหน่ึง ในปัจจุบันส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาเป็น
การผลิตเพ่ือขายหรือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  3) ความรู้เรื่องการปรุงอาหาร ก็มีอยู่มากมายแต่ละท้องถิ่นมีรูปแบบและรสชาติแตกต่างกันไปมี
มากมายนับร้อยนับพันชนิด แม้ในชีวิตประจําวันจะมีเพียงไม่ก่ีอย่าง แต่โอกาสงานพิธี งานแต่งงาน งานฉลอง
สําคัญ  ๆจะมีการเตรียมอาหารอย่างดีและพิถีพิถันตามประเพณีเดิมน้ัน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การเตรียมอาหาร 
การจัดขนมและผลไม้ ไม่ได้เป็นเพียงเพ่ือให้รับประทานและอร่อย แต่ให้ได้ความสวยงาม  ทําให้สามารถสัมผัสกับ
อาหารนั้นไม่เพียงแต่ทางปากและรสชาติของลิ้น แต่ทางตาและทางใจ การเตรียมอาหารน้ันเป็นงานศิลปะที่ปรุง
แต่งด้วยความต้ังใจ ใช้เวลา ฝีมือและความรู้ ความสามารถ 
  4) การประกอบอาชีพ ซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนส่วนใหญ่จะทํานาเป็นหลักเพราะเม่ือมีข้าวแล้วก็
สบายใจ อย่างอ่ืนพอหาได้จากธรรมชาติเสร็จหน้านาก็จะทํางานหัตถกรรม การทอผ้า ทําเสื่อ เลี้ยงไหม ทํา
เครื่องมือสําหรับจับสัตว์ เครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นหรือเตรียมพ้ืนที่เพ่ือทํานาครั้งต่อไป 
ชาวบ้านทํามาหากินเพียงเพ่ือยังชีพ ไม่ได้ทําเพ่ือขาย มีการนําผลิตผลส่วนหน่ึงไปแลกสิ่งของที่จําเป็นที่ตนเองไม่มี 
เช่น นําข้าวไปแลกเกลือ พริก ปลา ไก่ หรือเสื้อผ้า การขายผลิตผลมีเพียงส่วนน้อยและเมื่อมีความจําเป็นต้องใช้
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เงินเพ่ือเสียภาษีให้รัฐชาวบ้านนําผลิตผล เช่น ข้าว ไปขายในเมืองให้กับพ่อค้าหรือขายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น เช่น 
ทางภาคอีสาน เรียกว่า “นายฮ้อย” คนเหล่าน้ีจะนําผลผลิตบางอย่าง เช่น ข้าว ปลาร้า วัว ควาย ไปขายในที่ไกล 
ๆ ทางภาคเหนือมีพ่อค้าวัวต่าง ๆ เป็นต้น 
  แม้ว่าความรู้เรื่องการค้าขายของคนสมัยก่อนไม่อาจจะนํามาใช้ในระบบตลาดเช่นปัจจุบันได้ 
เพราะสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่การค้าที่มีจริยธรรมของพ่อค้าในอดีตที่ไม่ได้หวังแต่เพียงกําไร แต่
คํานึงถึงความช่วยเหลือแบ่งปันเป็นหลัก ยังมีคุณค่าสําหรับปัจจุบัน นอกน้ันในหลายพ้ืนที่ในชนบทระบบการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของยังมีอยู่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ยากจน ซึ่งชาวบ้านไม่มีเงินสดแต่มีผลผลิตต่าง ๆ ระบบการ
แลกเปลี่ยนไม่ได้ยึดหลักมาตรช่ังวัดหรือการตีราคาของสิ่งของ แต่แลกเปลี่ยนโดยการคํานึงถึงสถานการณ์ของผู้
แลกทั้งสองฝ่ายคนที่เอาปลาหรือไก่มาแลกข้าว อาจจะได้ข้าวเป็นถังเพราะเจ้าของข้าวคํานึงถึงความจําเป็นของ
ครอบครัวเจ้าของไก่ ถ้าตีราคาข้าวเป็นเงินหน่ึงถังย่อมมีค่าสูงกว่าไก่หน่ึงตัว 
  5) งานหัตถกรรมที่เป็นทรัพย์สินและมรดกทางภูมิปัญญาที่ย่ิงใหญ่ที่สุดอย่างหน่ึงของบรรพบุรุษ
เพราะเป็นสื่อที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเช่ือและคุณค่าต่าง ๆ ที่สั่งสมมาแต่นมนานลายผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย ฝีมือในการทออย่างประณีต รูปแบบเคร่ืองมือที่สานด้วยไม้ไผ่และอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอบต่าง ๆ เครื่อง
ดนตรี เครื่องเล่น สิ่งเหล่าน้ีได้ถูกบรรจงสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้สอย การทําบุญหรือการอุทิศให้ใครคนหน่ึงไม่ใช่เพ่ือ
การค้า 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมและการอยู่ร่วมกันในชุมชน 
  ด้ังเดิมน้ัน ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพ่ีน้องไม่ก่ีตระกูล ซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่หรือสืบทอดบรรพ
บุรุษจนนับญาติกันได้ทั้งชุมชนมีคนเฒ่าคนแก่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นผู้นํา หน้าที่ของผู้นําไม่ใช่การสั่งแต่เป็นผู้
ที่ให้คําแนะนําปรึกษา มีความแม่นยําในกฎระเบียบประเพณีการดํารงชีวิต ตัดสินไกล่เกลี่ยหากเกิดความขัดแย้ง
ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นประกอบด้วย 
  1) ปัญหาของชุมชนก็มีไม่น้อย ปัญหาการทํามาหากิน ฝนแล้ง นํ้าท่วม โรคระบาด โจรลักวัว
ควาย เป็นต้น นอกจากน้ันผังมีปัญหาความขัดแย้งในชุมชนหรือระหว่างชุมชน การละเมิดกฎหมายประเพณี ส่วน
ใหญ่จะเป็นการ “ผิดผี” คือผีของบรรพบุรุษผู้ซึ่งได้สร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้ เช่น กรณีที่ชายหนุ่มถูกเน้ือต้องตัว
หญิงที่ยังไม่แต่งงาน เป็นต้น 
  2) ปัญหายามเจ็บไข้ได้ป่วยยามเกิดอุบัติเหตุเภทภัยยามที่โจรขโมยวัว ควาย ข้าวของการ
ช่วยเหลือกันทํางานที่เรียกว่า “การลงแขก” ทั้งแรงกายแรงใจที่มีอยู่ก็จะช่วยเหลือเอ้ืออาทรกันการแลกเปลี่ยน
สิ่งของอาหารการกินและอ่ืน ๆ จึงเก่ียวข้องกับวิถีของชุมชนชาวบ้านช่วยกันเก็บเก่ียว สร้างบ้านหรืองานที่ต้องการ
คนมาก ๆ เพ่ือจะได้เสร็จโดยเร็ว ไม่มีการจ้างในชุมชนต่าง ๆ จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลายบางคน
เก่งทางรักษาโรค บางคนทางการเพาะพืช บางคนทางการเล้ียงสัตว์ บางคนทางด้านดนตรีการละเล่น บางคนเก่า
ทางด้านพิธีกรรม คนเหล่าน้ันต่างก็ใช้ความสามารถเพ่ือประโยชน์ของชุมชน โดยไม่ถือเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทน 
อย่างมากก็มี “ค่าครู” แต่เพียงเล็กน้อยซึ่งปกติเงินจํานวนน้ันก็ใช้เครื่องมือประกอบพิธีกรรมหรือเพ่ือทําบุญที่วัด
มากกว่าที่หมอยาหรือบุคคลผู้น้ันจะเก็บไว้ใช้เอง เพราะแท้ที่จริงแล้ว “วิชา” ที่ครูถ่ายทอดมาให้ลูกศิษย์จะต้อง
นําไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่สังคมไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวการตอบแทนจึงไม่ใช่เงินหรือสิ่งของเสมอไปแต่เป็นการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันโดยวิธีการต่าง ๆ ด้วยวิถีชีวิตเช่นน้ีจึงมีคําถามเพ่ือเป็นการสอนคนรุ่นหลังว่าถ้าหากคนหน่ึงจับ
ปลาช่อนตัวใหญ่ได้หน่ึงตัว ทําอย่างไรจึงจะกินได้ทั้งปีคนสมัยน้ีอาจจะบอกว่าทําปลาเค็ม ปลาร้าหรือเก็บรักษา
ด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่คําตอบที่ถูกต้อง คือแบ่งปันให้พ่ีน้องเพ่ือนบ้านเพราะเมื่อเขาได้ปลา เขาจะทํากับเรา
เช่นเดียวกัน โดยชีวิตทางสังคมของหมู่บ้านมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด งานบุญกิจกรรมของส่วนรวมจะทํากันที่วัด งานบุญ
ประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนการละเล่นมหรสพพระสงฆ์เป็นผู้นําทางจิตใจ เป็นครูสอนลูกหลานผู้ชายซึ่งรับใช้
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พระสงฆ์หรือ “บวชเรียน” ทั้งน้ีก่อนน้ียังไม่มีโรงเรียนวัดจึงเป็นทั้งโรงเรียนและหอประชุมเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
ต่อเมื่อไรโรงเรียนมีขึ้นและแยกออกจากวัด บทบาทของวัดและของพระสงฆ์จึงเปลี่ยนไป 
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องคํานึงถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เพ่ือไม่ให้กระทบผลด้านสิ่งแวดล้อม
ต้ังแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์จนถึงการเลิกใช้และกําจัดทิ้ง 
 1. ขั้นตอนการผลิต ต้องมีการเลือกใช้วัตถุดิบ 
  1.1 พิจารณาถึงแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ เช่นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นลดขั้นตอนการขนส่ง  
  1.2 พิจารณาประเภทของวัตถุดิบ ถ้าเป็นประเภทไม้ก็จะมีการปลูกทดแทน 
  1.3 พิจารณาถึงคุณภาพและปริมาณ ถ้าคุณภาพไม่ดีอาจส่งผลถึงผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานที่ต้อง
ทิ้งหรือปรับปรุงเพ่ิมเติม 
 2. การผลิตและการดําเนินงาน 
  ในการผลิตควรคํานึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ช้ีให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี
ราคาถูก เช่น ด้านการเกษตรที่การเตรียมดินที่เหมาะสม มีการผลิตที่สะอาดลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สามารถนําของเสียนํากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการซ่อมบํารุงโดยระบบป้องกันเป็นการเพ่ิมอายุการใช้งานและลด
พลังงานของเครื่องจักรผลผลิตเป็นสิ่งที่ออกมาจากกระบวนการแปลงสภาพสิ่งที่สําคัญที่ผู้ผลิตต้องการคือสินค้า
และบริการท่ีมีคุณภาพแต่สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องดูแลและรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น เช่นของเสีย ได้แก่นํ้าเสีย 
อากาศเสีย ของเสียอันตรายและของเสียทั่วไป 
  ดังน้ันการผลิตที่ดีจะต้องพยายามดําเนินการตามกระบวนการเพ่ือลดผลกระทบหรือของเสีย จึง
ต้องมีการควบคุมดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 

2.5  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นสัตว์สังคมท่ีต้องการอยู่รวมกันและ
ต้องการการยอมรับจนเกิดความผูกพันจนรู้สึกเป็นเจ้าของที่ทําให้ต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือความเป็น
สมาชิกที่เกิดความภูมิใจและมีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ันการบริหารงานจึงมีความจําเป็นที่จะใช้รูปแบบการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้ให้ความหมายหลักการและแนวทางประเภทหรือแนวทางการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาที่มีต่อ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมดังน้ี 
 ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้มีผู้ให้ความหมายดังน้ี 
  อุทัย บุญประเสริฐ, (2543:25) สรุปว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่ผู้ปฏิบัติและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์การหรือสถานศึกษามีส่วนร่วมสําคัญในการตัดสินใจ 32 ของหน่วยงานสถานศึกษาที่นํา
แนวคิดของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปปฏิบัติ จึงจัดกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจและให้โอกาสสมาชิกมีส่วนกําหนด
กิจกรรมการจัดกิจกรรมและการแก้ปัญหาจะมีความยืดหยุ่นด้วยกิจกรรมที่หลากหลายจะเป็นการสร้างประสทิธิผลแก่
โรงเรียน 
  ธร สุนทรายุทธ, (2551 : 540) สรุปได้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล ได้มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด 
ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจตลอดจนการประเมินผลโดยทุกฝ่ายได้สํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันอันจะนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
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  สุพานีสฤษฎ์วานิช, (2549 : 235) สรุปได้ว่าการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมอาจทําให้สมาชิกมีส่วน
ร่วมได้ใน 3 ระดับ คือ 
  1. ร่วมในการกําหนดเป้าหมาย 
  2. ร่วมในการแก้ไขปัญหา 
  3. ให้ตัดสินใจในเรื่องงานที่ทํา 
  การมีส่วนร่วมน้ันสามารถมีส่วนร่วมโดยตรง คือให้สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นกับผู้นําได้โดยตรง 
หรือการมีส่วนร่วมโดยผ่านคณะกรรมการหรือสมาชิก ซึ่งการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจะมีข้อดีหรือเหตุผลสนับสนุน 
ดังน้ี 
  1) เน่ืองจากโดยทั่วไปผู้บริหารมิได้เป็นผู้ใกล้ชิดกับลูกค้า และไม่ได้ทราบในงานทุกด้านจึงควรให้
สมาชิกที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้ข้อมูลแสดงความคิดและร่วมตัดสินใจให้เหมาะสม 
  2) การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะทําให้สมาชิกเกิดการรับรู้ และเกิดความเข้าใจสมาชิกจึงเกิด
ความรู้สึกผูกพัน และความรู้สึกเป็นเจ้าของในแนวคิดหรือในการตัดสินใจน้ัน ๆ 
  3) สมาชิกจึงเกิดความพึงพอใจ เกิดแรงจูงใจภายใน เกิดรางวัลภายใน (Intrinsic Reward)       
จากการมีส่วนร่วมดังกล่าว 
  4) นอกจากน้ันการให้สมาชิกมีส่วนร่วม ยังเป็นวิธีการหน่ึงในการช่วยพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้นได้ เพราะได้มีโอกาสร่วมรับรู้และเรียนรู้การทํางานร่วมกับคนอ่ืนๆจากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมคือการที่ฝ่ายบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนในร่วมรับรู้
ร่วมคิด ร่วมทําร่วมตัดสินใจและร่วมประเมินในการบริหารจัดการงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและประสิทธิผลของ
องค์การเกิดความพึงพอใจกันทุกฝ่ายของสังคมตามหลักประชาธิปไตย  
 หลักการและแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  หลักการสําคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือการสร้างบรรยากาศการทํางานแบบประชาธิปไตย 
เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ สิ่งเหล่าน้ีจะทําให้ผู้ร่วมงานเกิด
ความเข้าใจปัญหาของหน่วยงานสําหรับการเพ่ิมค่าจ้างน้ันไม่ใช่เป็นสิ่งจูงใจให้ทํางานได้เต็มที่แต่การให้รางวัลด้วยการ
ชมเชย ยกย่อง ให้เกียรติกลับเป็นแรงกระตุ้นสําคัญที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดพลังต่าง ๆ ในการทํางาน เมื่อประสบ
ความสําเร็จคนทํางานย่อมมีความภาคภูมิใจแม้จะไม่ได้เงินหรือค่าจ้างเป็นการตอบแทนก็ตาม จากหลักการดังกล่าว
จึงสรุปเป็นแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ ดังน้ี 
  1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการทํางานในบรรยากาศแบบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้มี
ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในกระบวนการบริหารโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์มีข้อจํากัด
ด้านร่างกาย สติปัญญา ความสามารถ เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ทําให้ไม่สามารถกระทําสิ่งต่างๆ ให้สําเร็จได้ด้วยคนๆ 
เดียว จึงต้องมีการร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาในข้อจํากัด 
  2) การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้การทํางานมีประสิทธิภาพสําเร็จตาม
เป้าหมาย เพราะเป็นบรรยากาศที่ก่อให้เกิดความผูกพันทั้งด้านจิตใจ อารมณ์และสังคมท่ีมีต่อกิจกรรมน้ัน ๆ จึงทําให้
การลงทุนมีความเสี่ยงน้อย 
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  ประเภทของการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการได้มีการแบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานดังน้ี 
  1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการตัดสินใจน้ันประการแรกสุด 
คือการกําหนดความต้องการ และจัดลําดับความสําคัญ แบ่งเป็นการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วง
ดําเนินการวางแผน และการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
  2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (Implementation) ในส่วนน้ีได้มาจากคําถามที่ว่าใครจะทํา
ประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะทําประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร และการ
ประสานงาน เป็นต้น 
  3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์(Benefits) นอกจากจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพแล้ว จะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย 
  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งสําคัญจะต้องสังเกต คือความเห็น (Views) 
ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล
ในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 
 แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
  การบริหารและจัดการศึกษาของประเทศไทย ในระดับท้องถิ่นแต่เดิมมานั้น เริ่มต้นจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมากพอสมควรอันเป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยในแง่ของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยท่ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามมาตรา 8 (2)    
ได้กําหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (6) กําหนดให้การจัดระบบ 
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 6) ตลอดทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2549 ได้มุ่ง
มันพัฒนาคนและสังคมไทยโดยรวมโดยการพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนา โดยมุ่ง
หมายให้คนได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต เพ่ือเพ่ิมความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้
ด้วยการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภท ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยอาศัยการเรียนรู้จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
กว้างไกล ครอบคลุมสถานการณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก 
  แม้ว่าการศึกษาไทยได้เริ่มเป็นจริงเป็นจังและกว้างขวางมากข้ึนเป็นเวลานานพอสมควรและได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนามาตลอด แต่ยังมีอุปสรรคในการจัดการศึกษาและการบริหารหลายประการ กล่าวคือ        
1) คุณภาพการจัดการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจที่พอจะสู้ประเทศอ่ืนในเวทีโลกได้ 2) การบริหารจัดการศึกษายังรวม
ศูนย์อํานาจไว้ส่วนกลางกระทั่งขาดเอกภาพ ทั้งด้านนโยบายและมาตรฐาน 3) ขาดประสิทธิภาพของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 4) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 5) ขาดการพัฒนานโยบายอย่างต่อเน่ือง 6) ขาดการเช่ือมโยง
กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน นอกจากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ประเทศไทยในปัจจุบันยังประสบ
วิกฤตการศึกษาหลายประการท่ีเป็นสาเหตุของการนําไปสู่การปฏิรูปการศึกษา(ธีระ รุณเจริญ, 2545 :1-2)  
  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที่27 พ.ศ. 2545 ได้กําหนดหลักการสําคัญไว้ (มาตรา 8) 3 ประการคือ การศึกษาตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม และการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ประเด็นการมีส่วนร่วม ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของสังคมไทยในการจัดการศึกษาซึ่งแสดงออก
ได้หลายลักษณะ เช่นร่วมเป็นกรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาร่วมสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาไปตามเป้าหมาย (ปรัชญา เวสารัชช์, 2545 :32)  



 
การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ประจําปี พ.ศ. 2562 

                   ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 30 
 

  การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการศึกษาในอนาคตตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2542 ใน 4 ด้าน ได้แก่การบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านบริหารทั่วไป (กรมสามัญศึกษา
,2542 : 101-102) สรุปได้ดังน้ี 
  1) ด้านวิชาการ ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นวิทยากร ในฐานะภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดทําหลักสูตร
กําหนดขอบข่ายเน้ือหาเก่ียวกับวิชาชีพท้องถิ่น จัดชุมชนและสถานประกอบการเป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกงาน ร่วม
วางนโยบาย และแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น นําเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดทําหลักสูตรประสานกับวิทยาการสมัยใหม่ 
  2) ด้านงบประมาณ ควรจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาเพ่ือองค์การชุมชน ช่วยเหลือเงินทุนการศึกษา 
ร่วมจัดกิจกรรมหารายได้ ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอโครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมติดตามผลการใช้งบประมาณ 
สนับสนุนส่งเสริมสมาคมศิษย์เก่าเพ่ือประสานกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับองค์การชุมชน ระดมทรัพยากร และ
สนับสนุนงบประมาณ  
  3) ด้านบุคลากร ควรใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของครู 
และบุคลากรของโรงเรียน ร่วมสร้างจิตสํานึกที่ดีให้แก่ครู สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เสนอความคิดเห็นกับการ
สอนของครู การศึกษาหรือรัฐธรรมนูญโรงเรียนร่วมกิจกรรม และพัฒนาโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่และโรงเรียน 
  4) ด้านบริการท่ัวไป ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํารัฐธรรมนูญโรงเรียนร่วมกําหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกิจกรรมปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน ร่วมบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ และการร่วมประชุม
วางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นในการดําเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งร่วมงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการสนับสนุนการดําเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน (ธีระ รุณเจริญ, 2545 : 8) ได้เสนอแนะในงานวิจัยว่าการ
จัดการศึกษาต้ังแต่น้ีไป “ทุกคน” ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ( All for Education ) การบริหารจัดการศึกษาในวง
กว้าง โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน สมาคมหรือหน่วยงานอ่ืน ๆโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) จะต้องเข้ามาบริหารจัดการการศึกษา ดังน้ันความซับซ้อนจะมีมากขึ้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (Systematic) โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาพ.ศ. 2542   
  ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ความไม่เข้าใจบทบาทที่แท้จริงของ
ตนเอง การหวังผลประโยชน์จากโรงเรียนขาดความพร้อมทั้งความรู้ประสบการณ์ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม ยังไม่เห็น
ความสําคัญ และไม่สนใจในการมีส่วนร่วมดังน้ัน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือที่ดี
ระหว่างชุมชนอย่างต่อเน่ืองสร้างความมั่นใจ ความศรัทธาและความเช่ือถือให้กับชุมชนกําหนดบทบาทหน้าที่ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจนหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม (Collaborative Effort) ในทุกระดับ ภายใต้หลักการที่สําคัญการร่วมคิด ร่วมทําและร่วมผลักดันตามบทบาท
และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างบูรณาการ โดยบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องกบสถาบันการศึกษาให้เป็นแกนนําชุมชนในการนําทุนและการวิจัยที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ศึกษาวิจัยต่อยอด เพ่ือรองรับการผลิตและสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2549 :9 –11)  
   
  ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสําคัญในการบริหารองค์การเป็นอย่างมาก 
เพราะผู้บริหารระดับสูงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารมีอิสระในการทํางาน 
ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นแรงจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกผูกพันและร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งที่ร่วมกันตัดสินใจดําเนินงานให้องค์การประสบ
ผลสําเร็จต่อไป 
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บทท่ี 3 

วิธีการติดตามและประเมินผล 

 ในการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2562 เป็นการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 
ซึ่งได้กําหนดหัวข้อและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการดังต่อไปน้ี 

1. ประชากร 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การนําเสนอ 

 

3.1  ประชากร (Population) 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการฯ  จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามประเมินผล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลได้แก่แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง
แบบสอบถามมีทั้งหมด  3 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 
  ส่วนที่ 2  การมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ 
  ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินโครงการ 
 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2562 ในการติดตามและประเมินผล ได้กําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ไว้จํานวน 200คน จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จํานวน 100 คน โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
จํานวน 100 คนซึ่งเช่ือว่าจะสามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ 

 
3.4  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 
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3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย () หาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ส่วนข้อมูลประเด็นคําถามจากแบบสอบถาม ใช้ในการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในส่วนคําถามแบบปลายปิดจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลใน
เชิงลึก การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉล่ีย () โดยแบ่งคะแนนเฉล่ียเป็น 5 ระดับสเกลคําถามมี 5 
ระดับ ดังน้ี มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) เพ่ือแปลผลซึ่งได้จากการแบ่งช่วงคะแนน
เฉลี่ย ดังน้ี (จากชูศรี  วงศ์รัตน์:,2541: 25 ) 
 

 ขนาดช้ัน        = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
    จํานวนช้ัน 
 ขนาดช้ัน       =    5 – 0      = 1 = 1 – 0.01 = 0.99  

      5 
(ขีดจํากัดบนของช้ันแรก = ขีดจํากัดล่างของช้ันแรก + ขนาดช้ัน -0.01) 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย  แปลผล 
 4.51 – 5.00   มากที่สุด 
  3.51 – 4.50   มาก 
  2.51 – 3.50   ปานกลาง 
  1.51 – 2.50   น้อย 

1.0 – 1.50   น้อยที่สุด 
 
3.6  การนําเสนอ 

 จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของความถ่ีร้อยละในเชิงพรรณนาบทท่ี 4   
ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆได้จากแบบสอบถามของ
ประชากร ค่าสถิติที่ใช้จะเป็น ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสรุปผลการติดตามในภาพรวม    
จะแสดงอยู่ในบทที่ 5 แล้วรวบรวมเป็นรูปเล่ม รายงานผู้บริหาร และเผยแพร่ลงใน website ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้สนใจทราบต่อไป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 จากการดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2562 ได้ดําเนินการแจกแบบสอบถาม
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จํานวน 100 คน 
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด จํานวน 100 คน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และนําเสนอรายงาน
การติดตามและประเมินผลด้วยวิธีการบรรยายประกอบตารางตามลําดับ ดังน้ี 
  4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
การรับทราบการริเริม่ของโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ  

 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของโครงการ (ระดับความพึงพอใจ) 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการบรหิารโครงการ (ระดับการมีส่วนร่วม) 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา ทราบ
หรือไม่โครงการน้ีเริ่มพ.ศ. เท่าไร ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 

 

 ตารางที่ 1  
 

1. เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

         ชาย 76 41.30 

         หญิง 108 58.70 

รวม 184 100.00 

2. อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

        ตํ่ากว่า 20 ปี 142 77.17 

        21-30 ปี 15 8.15 

        31-40 ปี 16 8.70 

        41-50 ปี 6 3.26 

        51-60 ปี 5 2.72 

รวม 184 100.00 
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3. สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

       ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0.54 

       ครู 35 19.02 

       บุคลากรทางการศึกษา 6 3.26 

       นักเรียน/นักศึกษา 142 77.17 

รวม 184 100.00 

4. ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

       มัธยมศึกษาตอนต้น 57 30.98 

      มัธยมศึกษาตอนปลาย 85 46.20 

      ปวช./ปวส. 1 0.54 

      ปริญญาตรี 28 15.22 

      สูงกว่าปริญญาตรี 13 7.07 

รวม 184 100.00 

5. ทราบหรือไม่โครงการน้ีเริ่ม พ.ศ. เท่าไร จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

        ไม่ทราบ 132 71.74 

        ทราบ พ.ศ. 52 28.26 

รวม 184 100.00 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
 เพศ  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 และเป็น

เพศชาย จํานวน 76 คน ร้อยละ 40.8 
 อายุ  ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ77.17 รองลงมา ได้แก่

ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี อายุระหว่าง 21-30 ปี อายุระหว่าง41-50 ปีและอายุระหว่าง 51-60 
ปี คิดเป็นร้อยละ 8.70 ร้อยละ 8.15 ร้อยละ 3.26 และร้อยละ 2.72 ตามลําดับ  

 สถานภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.17 
รองลงมาได้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.02 ร้อยละ 3.26 และร้อยละ 
0.54 ตามลําดับ 
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 ระดับการศึกษา  ผู้ตอบสอบถาม มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
46.20 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และระดับปวช. / ปวส. 
คิดเป็นร้อยละ 30.98 ร้อยละ 15.22 ร้อยละ 7.07 และร้อยละ 0.54 ตามลําดับ 

 ทราบหรือไม่โครงการนี้เริ่มพ.ศ.เท่าไร  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าโครงการเริ่มพ.ศ. 
เท่าไรคิดเป็นร้อยละ 71.74 และมีเพียงร้อยละ 28.26 ที่ทราบว่าโครงการน้ีเริ่ม พ.ศ. เท่าไร 

 

ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของโครงการ (ระดับความพึงพอใจ) 
 

  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ ตามประเด็นคําถาม 10 ข้อ ได้แก่ การขับเคลื่อน และบูรณาการโครงการในสถานศึกษา การส่งเสริม 
สนับสนุนโครงการในกิจกรรมการเรียนการสอน การดําเนินงานโครงการ การวางแผนงบประมาณโครงการ การ
ติดตามผลการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมแนะแนว ปลูกจิตสํานึก การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ชุมชน การเผยแพร่ความรู้ และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ผลการวิเคราะห์ มีดังน้ี 
 

 ตารางที่ 2  
 

 

 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (184 คน) 

มาก
ที่สุด 

มาก พอใช้ น้อย น้อย
ที่สุด 

SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. โรงเรียนมีนโยบายน้อมนําพระราชดําริฯ การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช มาขับเคล่ือนและบูรณาการในสถานศึกษา 

86 
(46.74) 

88 
(47.83) 

10 
(5.44) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.593 4.41 มาก 

2. โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มากจากพระราชดําริฯ 

75 
(40.76) 

96 
(52.17) 

13 
(7.075) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.604 4.34 มาก 

3. โรงเรียนมีการดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีที่ น้อมนําพระราชดําริฯ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมา
ดําเนินการในสถานศึกษา 

74 
(40.22) 

84 
(45.65) 

26 
(14.13) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.690 4.26 มาก 

4. โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

66 
(35.87) 

97 
(52.72) 

20 
(10.87) 

1 
(0.54) 

- 
(0.00) 0.657 4.24 มาก 

5. โรงเรียนสนับสนุนให้มีการติดตามผลการดําเนินการตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติงานประจําปี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของสถานศึกษา 

69 
(37.50) 

85 
(46.20) 

29 
(15.76) 

1 
(0.54) 

- 
(0.00) 0.715 4.21 มาก 

6. โรงเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จัก
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สู่การเรียนการสอน 

82 
(44.57) 

78 
(42.39) 

22 
(11.96) 

2 
(1.09) 

- 
(0.00) 0.718 4.30 มาก 



 
การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ประจําปี พ.ศ. 2562 
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7. โรงเรียนสนับสนุนให้มีกิจกรรมปลูกจิตสํานึกให้ผู้เรียนมีจิต
อาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

74 
(40.22) 

85 
(46.20) 

23 
(12.50) 

2 
(1.09) 

- 
(0.00) 0.711 4.26 มาก 

8. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู บุคลากร และนักเรียน เข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคม และวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนในสังคม 
และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและ
สาธารณะประโยชน์ 

82 
(44.57) 

80 
(43.48) 

21 
(11.41) 

1 
(0.54) 

- 
(0.00) 

0.692 4.32 มาก 

9. โรงเรียน จัดทําเอกสารเผยแพร่ให้ ครู บุคลากร และนักเรียนมี
ความรู้เก่ียวกับพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

78 
(42.39) 

69 
(37.50) 

36 
(19.57) 

1 
(0.54) 

- 
(0.00) 0.771 4.22 มาก 

10. โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 
และมีคุณธรรม ทําในสิ่งที่ถูกต้อง 

84 
(45.65) 

85 
(46.20) 

15 
(8.15) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.630 4.38 มาก 

รวม 0.683 4.29 มาก 

 จากตารางที่ 2  พบว่า ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการและนักเรียนเก่ียวกับ
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (=4.29, S.D. =0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 คือ โรงเรียนมีนโยบายการน้อมนําพระราชดําริฯ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาขับเคลื่อน และบูรณาการในสถานศึกษา (= 4.41, S.D. =0.53) ระดับความพึงพอใจ
มากเป็นอันดับ 2 คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความเป็นธรรม ความ
เสมอภาคในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม ทําในส่ิงที่ถูกต้อง (= 4.52,S.D. = 0.53) และระดับความพึงพอใจ
มากเป็นอันดับ 3 คือ โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมากจากพระราชดําริฯ (= 4.34,S.D. = 0.60) และระดับความพึงพอใจมากเป็น
อันดับสุดท้ายคือ โรงเรียนสนับสนุนให้มีการติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจําปี ใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (=4.21,S.D.=0.72 ) 
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ส่วนท่ี 3 การมีส่วนรว่มในด้านการบริหารโครงการ (ระดบัการมีส่วนรว่ม) 
 

  การเข้ามามีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาและนักเรียน ในการ
บริหารงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ผลการวิเคราะห์ มีดังน้ี 
 

 
หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ (จํานวนคน) 

มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย น้อย
ที่สุด 

SD ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

88 
(47.83) 

89 
(48.37) 

6 
(3.26) 

1 
(0.54) 

- 
(0.00) 0.586 4.43 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมรับรู้
ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

63 
(34.24) 

106 
(57.61) 

15 
(8.15) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.597 4.26 มาก 

3. มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

73 
(39.67) 

90 
(48.91) 

21 
(11.41) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.657 4.28 มาก 

4. มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

92 
(50.00) 

77 
(41.85) 

15 
(8.15) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 0.637 4.42 มาก 

5. มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

78 
(42.39) 

83 
(45.11) 

22 
(11.96) 

1 
(0.54) 

- 
(0.00) 0.692 4.29 มาก 

6. โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ 69 
(37.50) 

85 
(46.20) 

29 
(15.76) 

1 
(0.54) 

- 
(0.00) 0.715 4.21 มาก 

7. โครงการน้ีตรงกับความต้องการของครู บุคลากร และนักเรียน 
ในสถานศึกษา 

78 
(42.39) 

74 
(40.22) 

28 
(15.22) 

3 
(1.63) 

1 
(0.54) 0.800 4.22 มาก 

รวม 0.678 4.30 มาก 

  

 จากตารางที่ 3  พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ อยู่ในระดับมาก ทุกหัวข้อ ( = 4.30 S.D.= 0.68) 
โดยการเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรและนักเรียน มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับ 1        
( = 4.43, S.D.= 0.59) ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 2 คือมีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร
และนักเรียนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ( = 4.42, S.D.= 0.64) การมีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมากเป็นอันดับ 3 ( = 4.29, S.D.= 0.69) และโครงการนี้
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับมีระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับสุดท้าย ( = 4.21, S.D.= 0.72) 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความพึงพอใจต่อ
ผลการดําเนินงานโครงการ การมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการ
บริหารงานโครงการผลว่าเป็นไปวัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงานที่วางไว้หรือไม่ ทราบถึงความก้าวหน้าและ
การบริหารจัดการโครงการและปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากดําเนินงานรวมทั้งแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัดที่
เข้าร่วมโครงการ จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
 

5.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 

 5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 แห่ง ได้แก่โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โรงเรียน
มัธยมหนองเขียด 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งน้ี คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาก
พระราชดําริ ฯดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการคร้ังน้ีใช้วิธีแจกแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างจาก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จํานวน 200 คน แยกเป็น โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 100 
คน โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 100 คนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 184 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
58.70) อายุตํ่ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 77.17) สถานภาพ นักเรียน (ร้อยละ 77.17) ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ร้อยละ 46.20) ไม่ทราบว่าโครงการน้ีเริ่ม พ.ศ.อะไร (ร้อยละ 71.74) 

 5.1.2 ความพงึพอใจต่อผลการดําเนินงานของโครงการ(ระดับความพึงพอใจ) 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, S.D.= 0.68)
โรงเรียนมีนโยบายน้อมนําพระราชดําริฯ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มาขับเคลื่อนบูรณาการในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 ( = 4.41, S.D.= 0.59) โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม     
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงานและมีคุณธรรม ทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
มากเป็นอันดับ 2 ( = 4.38, S.D.= 0.63) โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียน การสอน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ มากเป็นอันดับ 3 ( = 4.34,      
S.D.= 0.60) และโรงเรียนสนับสนุนให้มีการติดตามผลดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจําปี ในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ของสถานศึกษา มากเป็นอันดับสุดท้าย( = 4.21,        
S.D.= 0.72) 
 5.1.3 การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานโครงการ (ระดับการมีส่วนร่วม) 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30, S.D.= 0.68) การเปิด
โอกาสให้ครู บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 1             
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( = 4.43, S.D.= 0.59) มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 2 ( = 4.42, S.D.= 0.68) มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับ 3 ( = 4.29, S.D.= 0.69) และโครงการนี้
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ ระดับการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับสุดท้าย ( = 4.21, S.D.= 0.72) 
  

5.2  อภิปรายผลการติดตามและประเมินผล 
 จากการติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า 
 การดําเนินงานสนองพระราชดําริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการได้วางแผนการดําเนินงานและปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิของโครงการ โดยได้ทําการ
ช้ีแจงทําความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
ท้องถิ่นให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและบูรณาการโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมซ่ึง อุทัย บุญประเสริฐ 
กล่าวว่า “การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่ผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การหรือสถานศึกษามี
ส่วนร่วมสําคัญในการตัดสินใจของหน่วยงาน สถานศึกษาที่นําคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปปฏิบัติ จึงจัดกิจกรรมที่
สร้างแรงจูงใจและให้สมาชิกมีส่วนกําหนดกิจกรรม การจัดกิจกรรมและการแก้ปัญหาจะมีความยืดหยุ่นด้วยกิจกรรมที่
หลากหลายจะเป็นการสร้างประสิทธิภาพแก่โรงเรียน”และปรัชญา เวสารัชช์ กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมของสังคมไทย
ในการจัดการศึกษาซึ่งแสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษา ร่วมสนับสนุนให้เกิดพัฒนาไปตามเป้าหมาย ”การเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาในการจัดต้ัง
งาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"  ก็เป็นอีกทางหนึ่งของการเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตสํานึกด้าน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนน้ันได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงามอันจะก่อให้เกิด
ความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป ซึ่งในการดําเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียนน้ันผู้บริหาร
สถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน งบประมาณ การ
ติดตามผลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการดําเนิน
กิจกรรม ทําให้นักเรียนได้ศึกษาพรรณพืชที่นักเรียนสนใจ ได้เรียนรู้ถึงวิธีจัดเก็บและรวบรวมพันธ์ุไม้ในท้องถิ่นได้อย่าง
ดี มีการเรียนรู้ โดยการสอดแทรกความสนุกสนานและการเรียนรู้ทางด้านพืชเพ่ิมมากขึ้น ครูอาจารย์จะเป็นผู้เพียงให้
คําแนะนําสนับสนุน และสร้างความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งแจ้งแนวทางและวิธีการดําเนินงานโครงการ แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน โดยมีการระดมความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกันจัดหาแยกประเภท 
จัดทําทะเบียนพันธ์ุไม้ต่าง ๆ เพ่ือให้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พันธ์ุพืชที่มีอยู่ใน
ชุมชนท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ ที่จะนํามาใช้เป็นฐานการเรียนรู้ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พืชพรรณต่าง ๆ มิใช่เป็นเพียงสวนประดับ สวนหย่อมหรือ สวนสวยโรงเรียนงาม แต่เป็นงานที่เข้ามาสนับสนุน
สวนหย่อมของโรงเรียน โรงเพาะชําที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะให้ความรู้ พัฒนาสภาพแวดล้อมตามลําดับ และเป็นงานที่จะ
ดําเนินอย่างต่อเน่ืองไม่รู้จบ และสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ไม่ต้องลงทุน เพียงแต่ให้นักเรียนรู้จักสังเกต 
เรียนรู้ ต้ังคําถาม และหาคําตอบ เป็นข้อมูลสะสมอันจะก่อให้เกิดความรู้และผู้เช่ียวชาญในพันธ์ุไม้น้ันๆ รวมท้ังเป็นที่
รวบรวมพันธ์ุไม้หายาก พันธ์ุไม้ที่ใกล้สูญพันธ์ุ พรรณไม้ที่เป็นประโยชน์ พืชสมุนไพร พืชผักพ้ืนเมือง เป็นที่รวมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นการใช้พ้ืนที่น้ัน เรียนรู้ เป็นสถานอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืน
ธรรมชาติ และการดําเนินโครงการของโรงเรียนเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ด้วยความสมัครใจ
ของโรงเรียน ก่อให้เกิดมีทั้งวิทยาการ ทั้งภูมิปัญญา เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคมปัจจุบัน ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ได้ก่อเกิดและสืบทอดกันมาในชุมชนหมู่บ้าน เมื่อหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสังคมสมัยใหม่ ภูมิปัญญา
ชาวบ้านมีการปรับตัวและมีความรู้จํานวนมากได้สูญหายไปเพราะไม่มีการปฏิบัติสืบทอดเช่นการรักษาพ้ืนบ้าน
บางอย่าง การใช้ยาสมุนไพรบางชนิด เพราะหมอยาเก่ง ๆ ได้เสียชีวิตโดยไม่ได้ถ่ายทอดให้กับคนอ่ืนหรือถ่ายทอดแต่
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คนต่อมาไม่ได้ปฏิบัติเพราะชาวบ้านไม่นิยมเหมือนสมัยก่อน ใช้ยาสมัยใหม่และไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกง่าย
กว่า เช่นเดียวกันโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เป็นแนวทางหน่ึงในการส่งเสริมภูมิปัญญาในการถ่ายทอดความรู้ 
สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ต่าง ๆ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์พืชพันธ์ุ
ต่อไป  
 จากการติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีความศรัทธาใน
โครงการพระราชดําริ และเป็นกิจกรรมนันทนาการอีกรูปแบบหน่ึง ที่จะได้สร้างการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน
ในโรงเรียนให้มีความสนใจในเรื่องของพันธ์ุพืช โดยเฉพาะพันธ์ุพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น ประโยชน์ของพันธ์ุพืชต่าง ๆ ว่า
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งเป็นยารักษาโรค ให้ร่มเงา ฯลฯและยังสามารถนําความรู้ได้รับ
จากการมีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองกับผู้บริหารสถานศึกษา ทําให้
โรงเรียนเป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนมีการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนมีการส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และการทํางานเป็นทีม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จาก
สถานที่จริงได้เรียนรู้ถึงวิธีการเก็บรักษาพันธ์ุพืชต่าง ๆ ได้รู้จักพืชและประโยชน์ของพืชเพ่ิมมากขึ้น  จึงเป็นเหตุให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก 
 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
 จากการติดตามและประเมินผลโครงการในคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 
 1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ควรให้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มี
การทดลองพันธ์ุพืชต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎี ซึ่งจะทําให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์พันธ์ุพืช พรรณพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นและรู้จักวิธีการจําแนก จัดทําทะเบียนพืชต่าง ๆ ได้ดี รวมทั้งมีความ
สนใจในการเรียนรู้พรรณพืชที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 
 2. การนําประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ มาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการดําเนินการโครงการ การให้ความรู้กับนักเรียนเก่ียวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่เหมาะสมกับระดับ
วุฒิภาวะของนักเรียน จึงจะเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับโครงการและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างเหมาะสม 
 3. การมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของโรงเรียนควรสนับสนุนให้ประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการและระดมความคิดเห็น เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 

************ 

 

 



 
การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ประจําปี พ.ศ. 2562 

                   ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 41 
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แบบสอบถามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

โรงเรียนในสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2562 
------------------------------------------ 

คําชี้แจง  ให้ทา่นทําเคร่ืองหมาย   ลงในแบบสอบถาม  พร้อมกับกรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง 
             แบบสอบถามมี  3  ส่วน  ดังน้ี 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (โรงเรียน............................................................อําเภอ..........................จังหวัดขอนแก่น) 
    
1.   เพศ        ชาย    หญิง 
 
2.   อายุ         ตํ่ากว่า  20  ปี             21 – 30  ปี           31 - 40 ปี      
                             41 – 50 ปี                 51 – 60 ปี             61  ปีขึ้นไป 
 

3. สถานภาพ           ผูบ้ริหารสถานศกึษา    ครู    บุคลากรทางการศึกษา   นักเรียน/นักศึกษา   
 
4. ระดับการศึกษา    ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น         มัธยมศึกษาตอนปลาย       
                         ปวช./ปวส.      ปรญิญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 
 

5. ทราบหรือไม่โครงการน้ีเริ่ม พ.ศ. เท่าไร    ไม่ทราบ    ทราบ  พ.ศ. ....................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  

ส่วนที่ 2     การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารโครงการ                                              

 
 
 
ลําดับที่ 

การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารโครงการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

1 มีการเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      

2  มีการประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และนักเรยีนร่วมรับรูข้่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม      

3 มีการรายงานผลจากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม       

4 มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

5 มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6 โครงการน้ีคุ้มค่ากับงบประมาณที่ไดร้ับ      

7 โครงการน้ีตรงกบัความต้องการของครู บุคลากร และนักเรียน ใน
สถานศึกษา      
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 ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานของโครงการ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด
(1) 

1 โรงเรียนมีนโยบายน้อมนําพระราชดําริฯ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มาขับเคลื่อน
และบูรณาการในสถานศึกษา    

     

2 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชดําริฯ   

     

3 โรงเรียนมีการดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีี น้อมนํา
พระราชดําริฯ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาดําเนินการในสถานศึกษา     

     

4 โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ 

     

5 โรงเรียนสนับสนุนให้มีการติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของสถานศึกษา  

     

6 โรงเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ สู่การเรียนการสอน   

     

7 โรงเรียนสนับสนุนให้มีกิจกรรมปลูกจิตสํานึกให้ผู้เรียนมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  

     

8 
โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
และวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนในสังคม และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติ
ตนเพ่ือส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์  

     

9 
โรงเรียน จัดทําเอกสารเผยแพร่ให้ ครู บุคลากร  และนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

     

10 โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความเป็น
ธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม ทําในสิ่งท่ีถูกต้อง  

     

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ................................................................................................................................................... ………………
…………………………………………………………………………………………………………………. ...................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 
 
 

ขอขอบคณุที่ให้ความร่วมมือ  
       ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ 

 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 6793 
 
 



 

การติดตามและประเมินผล 
โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช อันเนือ่งมาจากพระราชดําริฯ 

โรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่นประจําปี 2562 
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คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

1. นายตระกูล  เจรญิเช้ือ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการ 
 2. นายประสิทธ์ิ  ทองแท่งไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น กรรมการ 
 3. นายฉันท์ชัย  ชานนท ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
 4. นางฐิติรัตน์  อัครสรูิย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
 5. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการกรรมการ กรรมการ 
 6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น กรรมการ 
 7. นายประสิทธ์ิ  อุดมธนะธีระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรรมการ 
 8. นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 9. นายเพ็ชร   มูลป้อม ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะทํางาน 

 
 1. นางสาวศิริวรรณ  สรุินทะ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ  คณะทํางาน 
 2. นางนวลมณี   เหล่ากุนทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ  คณะทํางาน 
 3. นายอภิเดช   สุระมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ  คณะทํางาน 
 4. นายพงศ์พีระ  ศรีบุญเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
 5. นางรุ่งฤทัย  ดํารงชัย  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์   คณะทํางาน 
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