
 
                            โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                                   สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
                                                ฐานทรัพยากรท้องถิน่ ต าบล....................... 
                                                          สนองพระราชด าริโดย 
 องค์การบริหารส่วนค าบล.(เทศบาลต าบล).........................อ าเภอ...................... จังหวัด......................                                                  
                                      ( ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  อพ.สธ.-ต าบล.......................)  
 
ที่มา                จากท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี   ไดด้ าเนินกจิกรรมโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  ส ารวจเก็บรวบ 
รวมพันธุกรรมพืช  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  ศูนย์ข้อมูลพัน
พันธุกรรมพืช    วางแผนพัฒนาพันธ์ุพืช    สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   และกิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ทาง อบต.(เทศบาลต าบล).................... ได้ร่วมประชุม
รับทราบการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  และแนวทางท่ี
ต าบล................... จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริ การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน โดยน าพระ
ราชกระแส สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ ท ำอย่ำงไรให้ชุมชน มำให้โรงเรียน 
โดยเฉพำะนักเรียน ช่วยในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีกำรท ำ DNA Fingerprint ในโรงเรียน ”  
การนี้ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ชุมชน โรงเรียน มัสยิด ในต าบล.....................  เห็นพ้องต้องกัน ที่
จะร่วมสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ด าเนิน
กิจกรรมตามศักยภาพความพร้อม  และจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ต าบล
......................... ” เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่
ชุมชนต าบล............ และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.  เพื่อด าเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  ปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช   อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช   
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ( นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ) 

3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน  ซ่ึงมีทั้งทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  
ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา ต าบล................................ 

4.  เพื่อจัดตั้ง “ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินต าบล......................... ” 
 



 
คณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต าบล........................... 
ประธานคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง  
มาจากพระราชด าริฯ ต าบล............................. ( ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.-ต าบล.............) จะ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะท างานตามกิจกรรมต่างๆ เช่น  
คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล..........................  
                  1. คณะท างานกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  คณะท างานชุดนี้จะแสวงหาพื้นที่ท่ีเป็นที่สา
ธารณ ประโยชน์  ท่ีอยู่ใ นความดูแลของอบต.  เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในการรักษาป่าธรรมชาติดั้งเดิม 
เพื่อรักษาทรัพยากรดั้งเดิม พืช สัตว์ จุลินทรีย์ฯลฯ  เช่นพื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่สาธารณประโยชน์  ( ไม่
จ าเป็นต้องเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่  อาจเป็นพื้นที่เล็กๆ 10-/20 ไร่ ของในเขตหมู่บ้านหมู่ต่างๆ ก็
ด าเนินการได้  แต่ต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหามีการบุกรุกถือครอง  ต้องมีการจัดการแก้ปัญหาให้
เรียบร้อยก่อน)    โดยจัดท าขอบ เขต พื้นที่  ท าป้ายประกาศว่าเป็นพื้นที่สนองพระราชด าริใน
โครงการ อพ.สธ.   เสร็จแล้วท าการส ารวจในพื้นที่ว่ามีทรัพยากรอะไรบ้าง  มีการจัดตั้งอาสาสมัคร
ชาวบ้าน ชุมชน เพ่ือดูแลรักษาพื้นที่   
                   2.  คณะท างานกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  เป็นคณะท างานที่ท าการ
ส ารวจทรัพยากรท้องถ่ิน ต าบล............................... โดยเฉพาะพ้ืนที่ก าลังจะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนา การสร้างสวน  การสร้างรีสอร์ท   เพื่อทราบว่ามีพรรณพืช  ทรัพยากรชีวภาพ  และรวบรวมภูมิ
ปัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับพืช และทรัพยากรชีวภาพ   
                   3. คณะท างานกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  ต าบล................. อาจมีพื้นที่สามารถที่
จะใช้ปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า  พื้นที่ท่ีจะปลูกรักษาพรรณพืชที่มีโอกาสสูญพันธ์ุ  เมื่อมีการปลูก
รักษาแล้วมีการศึกษาติดตามการเจริญเติบโต   
                    4. คณะท างานกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  มีการอนุรักษ์พันธ์ุพืชที่มี
โอกาสสูญพันธ์ุ อาจมีการฟื้นฟูบ ารุงรักษา ขยายพันธ์ุเพิ่มขึ้น และแจกจ่ายให้กับชุมชนต าบล.............. 
.................. สร้างจุดขายท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
                     5. คณะท างานกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร   ท าการบันทึกรวบรวมข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร ์เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากร
วัฒนธรรมภูมิปัญญา 
จากคณะท างานต่างๆ ท่ีด าเนินการปกปักพันธุกรรมพืช  ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ) 

6. คณะท างานกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เป็นคณะท างานที่จะ 
 สนับสนุนการด าเนินการ ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.-ต าบล................................ 

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (  งานสวนพฤกษศาสตร ์



 โรงเรียน )  ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการหรือ
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ เพื่อก ากับดูแล การจัดท าหลักสูตรบูรณาการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน  หลักสูตร
ท้องถ่ินเพื่อการส ารวจทรัพยากรต าบล....................................... ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ยกตัวอย่างในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ท่ีชั้น 
ป 3.  ต้องทราบเรื่องทรัพยากรในท้องถ่ิน  และชั้น ป.6 การใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน  ( คือการใช้
ทรัพยากรต้องมีภูมิปัญญาก ากับ )   หากเข้าไปในหลักสูตรแล้วจะไม่เป็นภาระที่เพิ่มขึ้น  ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียน  จะต้องเข้าใจที่ลูกหลานก าลังท าอะไร ที่จะ
ให้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  ฝึกการเรียนรู้ จะได้ทราบว่าในท้องถ่ินมีอะไรบ้าง  มีทรัพยากร
กายภาพ  ชีวภาพ   ภูมิปัญญา  มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ก ากับการใช้ทรัพยากรอย่างไร   นักเรียนมี
โอกาสเรียนรู้ สัมผัสจริง และเกิดทั้งวิทยาการ และปัญญาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้   

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การอ านวยความสะดวกต่างๆ   
 คณะท างานอาจเป็นชุมชน เอกชน ชมรม ต่างๆ  
                      จากการจดัตัง้คณะท างานแล้ว มีเป้าหมายส าคญัท่ีจะจดัตัง้ศูนย์อนรัุกษแ์ละพัฒนา
ทรัพยากรท้องถ่ิน ต าบล.......................................  ที่ดูแลรับผิดชอบโดยคณะอนุกรรมการศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ต าบลเกาะยาวน้อย เป็นศูนย์ประสาน งานในกิจกรรมต่างๆและ
เป็นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 
 
การสนับสนุน 
                        องคก์ารบริหารส่วนท้องถ่ิน  ( องค์การบริหารส่วนต าบล.........................................  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด. เทศบาล ................................... ) 
                        องคก์รเอกชนตา่งๆ 
                         ชุมชน 
                          ศาสนสถาน มัสยิด  
                          โรงเรียน 
 
การสนับสนุนด้านวิชาการ 
                         โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
                         มหาวทิยาลัยส่วนกลาง  เช่นมหาวทิยาลัยมหิดล   มหาวทิยาลัยในท้องถ่ิน 
 
 
งบประมาณ 

1. งบประมาณ อบต  (เทศบาล ).............................    กรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.  งบประมาณสนับสนุนจากเอกชน  องค์กรเอกชน 



 
                 ในการจดัตัง้งบประมาณ เม่ือจดัท าแผนปฏิบัตปิระจ าปี และหารือเห็นพ้องต้องกนัระหวา่ง 
อพ.สธ. และคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.-ต าบล................................... 
ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ( อพ.สธ. ) จะท าหนังสือสนับสนุน
ไปทางต้นสังกัด  จนถึงส านักงบประมาณ   
 
 
แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราด าริฯ ฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบล
......................................  (2555-59) 
รูปแบบแผนแม่บท 
ที่มา 
วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ. ต าบล.................................... 
      
คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินต าบล................................... 
      คณะท างานปกปักพันธุกรรมพืช 
      คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
     คณะท างานปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
     คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
     คณะท างานศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
     คณะท างานสนับสนุนการอนุรักษ์พัรธุกรรมพืช 
 
แผนปฏิบัติประจ าป ี2555-59 
                ด าเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทว่าจะด าเนินกิจกรรมอะไรบ้าง ( ตามท่ีให้ข้อคิดเห็นในการ
แต่งตั้งคณะท างาน ) 
 
งบประมาณ  ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 


