
 
 

 
                            โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
                                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
                                                ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ตําบล....................... 
                                                          สนองพระราชดําริโดย 
                 องค์การบริหารส่วนตําบล..........................อาํเภอ...................... จังหวดั......................                                         
                                      ( ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  อพ.สธ.-ตําบล.......................)  
 
ทีม่า                จากท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี   ไดด้าํเนินกิจกรรมโครงการ
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ  ในกิจกรรมปกปักพนัธุกรรมพชื  สาํรวจเกบ็รวบ 
รวมพนัธุกรรมพืช  ปลูกรักษาพนัธุกรรมพืช  อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์พนัธุกรรมพชื  ศูนยข์อ้มูลพนั
พนัธุกรรมพืช    วางแผนพฒันาพนัธ์ุพืช    สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช   และกิจกรรม
พิเศษสนบัสนุนการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช  ทาง อบต..................... ไดร่้วมประชุมรับทราบการดาํเนิน
โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ  และแนวทางท่ีตาํบล................... จะเขา้
ร่วมสนองพระราชดาํริ การจดัทาํฐานขอ้มูลทรัพยากรทอ้งถ่ิน โดยนาํพระราชกระแส สมเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี “ ทาํอย่างไรให้ชุมชน มาให้โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยใน
การอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช และมีการทาํ DNA Fingerprint ในโรงเรียน ”  การน้ี องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ชุมชน โรงเรียน มสัยดิ ในตาํบล.....................  เห็นพอ้งตอ้งกนั ท่ีจะร่วมสนองพระราชดาํริ 
ในโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ ดาํเนินกิจกรรมตามศกัยภาพความ
พร้อม  และจดัตั้ง “ศูนยอ์นุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรทอ้งถ่ิน ตาํบล......................... ” เพื่อเป็นฐาน
ทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แทแ้ก่ชุมชนตาํบล............ และ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
วตัถุประสงค์   

1. เพื่อสนองพระราชดาํริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
2.  เพื่อดาํเนินงานปกปักทรัพยากรทอ้งถ่ิน  สาํรวจเกบ็รวบรวมทรัพยากรทอ้งถ่ิน   

ปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถ่ิน  อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทอ้งถ่ิน  ศูนยข์อ้มูล
ทรัพยากรทอ้งถ่ิน  และสนบัสนุนในการอนุรักษแ์ละจดัทาํฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน      
( นอกจากพนัธุกรรมพืชแลว้ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง 
วฒันธรรมภูมิปัญญา รวมในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ) 

3. เพื่อจดัทาํฐานขอ้มูลทรัพยากรทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีทั้งทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  
ทรัพยากรทาง วฒันธรรมภูมิปัญญา ตาํบล................................ 

4.  เพื่อจดัตั้ง “ ศูนยอ์นุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรทอ้งถ่ินตาํบล......................... ” 
 



 
 

 
คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.-ตําบล........................... 

ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช   
อนัเน่ือง มาจากพระราชดาํริฯ ตาํบล............................. ( ฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.-ตาํบล
.............) จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทาํงานตามกิจกรรมต่างๆ เช่น  
คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรท้องถ่ิน ตําบล..........................  
              1. คณะทาํงานปกปักทรัพยากรทอ้งถ่ิน คณะทาํงานชุดน้ีจะแสวงหาพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีสาธารณ 
ประโยชน์ท่ีอยูใ่ นความดูแลของอบต.  เขา้ร่วมกิจกรรมน้ี ในการรักษาป่าธรรมชาติดั้งเดิม เพื่อรักษา
ทรัพยากรดั้งเดิม พืช สตัว ์จุลินทรียฯ์ลฯ  เช่นพื้นท่ีป่าชุมชน พื้นท่ีสาธารณประโยชน์  (ไม่จาํเป็นตอ้ง
เป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่  อาจเป็นพื้นท่ีเลก็ๆ 10-/20 ไร่ ของในเขตหมู่บา้นหมู่ต่างๆ กด็าํเนินการได ้      
แต่ตอ้งไม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหามีการบุกรุกถือครอง  ตอ้งมีการจดัการแกปั้ญหาใหเ้รียบร้อยก่อน)    
โดยจดัทาํขอบเขตพ้ืนท่ี  ทาํป้ายประกาศวา่เป็นพื้นท่ีสนองพระราชดาํริในโครงการ อพ.สธ.   เสร็จ
แลว้ทาํการสาํรวจในพื้นท่ีวา่มีทรัพยากรอะไรบา้ง  มีการจดัตั้งอาสาสมคัรชาวบา้น ชุมชน เพื่อดูแล
รักษาพื้นท่ี   
              2.  คณะทาํงานสาํรวจเกบ็รวบรวมทรัพยากรทอ้งถ่ิน เป็นคณะทาํงานท่ีทาํการสาํรวจ
ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ตาํบล............................... โดยเฉพาะพื้นท่ีกาํลงัจะเปล่ียนแปลงจากการพฒันา         
การสร้างสวน  การสร้างรีสอร์ท   เพื่อทราบวา่มีพรรณพชื  ทรัพยากรชีวภาพ  และรวบรวมภูมิปัญญา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช และทรัพยากรชีวภาพ   
              3. คณะทาํงานปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถ่ิน ตาํบล................. อาจมีพื้นท่ีสามารถท่ีจะใชป้ลูก
ตน้ไม ้เพื่อฟ้ืนฟสูภาพป่า  พื้นท่ีท่ีจะปลูกรักษาพรรณพืชท่ีมีโอกาสสูญพนัธ์ุ  เม่ือมีการปลูกรักษาแลว้
มีการศึกษาติดตามการเจริญเติบโต   
              4. คณะทาํงานอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทอ้งถ่ิน  มีการอนุรักษพ์นัธ์ุพืชท่ีมีโอกาส
สูญพนัธ์ุ อาจมีการฟ้ืนฟบูาํรุงรักษา ขยายพนัธ์ุเพิ่มข้ึน และแจกจ่ายใหก้บัชุมชนตาํบล.............. 
.................. สร้างจุดขายท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
              5. คณะทาํงานศูนยข์อ้มูลทรัพยากรทอ้งถ่ิน   ทาํการบนัทึกรวบรวมขอ้มูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากร
วฒันธรรมภูมิปัญญา จากคณะทาํงานต่างๆ และการสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช (งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ) 

6. คณะทาํงานสนบัสนุนในการอนุรักษแ์ละจดัทาํฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน เป็นคณะทาํงานท่ีจะ
สนบัสนุนการดาํเนินการ ฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.-ตาํบล................................ 

6.1 สนบัสนุนการอนุรักษแ์ละจดัทาํฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน (  งานสวนพฤกษศาสตร์ 
 โรงเรียน )  ไดแ้ก่ ผูแ้ทนคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  รองผูอ้าํนวยการหรือ
ผูช่้วยฝ่ายวิชาการ เพื่อกาํกบัดูแล การจดัทาํหลกัสูตรฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน  เพื่อการสาํรวจทรัพยากร



 
 

ตาํบล....................................... ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางของสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ยกตวัอยา่งในหลกัสูตรวทิยาศาสตร์        ท่ีชั้น ป 3.  ตอ้งทราบเร่ือง
ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน  และชั้น ป.6 การใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ิน  ( คือการใชท้รัพยากรตอ้งมีภูมิปัญญา
กาํกบั )   หากเขา้ไปในหลกัสูตรแลว้จะไม่เป็นภาระท่ีเพิม่ข้ึน  ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ชุมชน ผูป้กครอง โรงเรียน  จะตอ้งเขา้ใจท่ีลูกหลานกาํลงัทาํอะไร             ท่ีจะใหน้กัเรียนเป็นส่วน
หน่ึงของชุมชน  ฝึกการเรียนรู้ จะไดท้ราบวา่ในทอ้งถ่ินมีอะไรบา้ง                     มีทรัพยากรกายภาพ  
ชีวภาพ   ภูมิปัญญา  มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีกาํกบัการใชท้รัพยากรอยา่งไร   นกัเรียนมีโอกาส
เรียนรู้ สมัผสัจริง และเกิดทั้งวิทยาการ และปัญญาเป็นนวตักรรมการเรียนรู้   

6.2 สนบัสนุนในเร่ืองงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ การอาํนวยความสะดวกต่างๆ   
 คณะทาํงานอาจเป็นชุมชน เอกชน ชมรม ต่างๆ  
                      จากการจดัตั้งคณะทาํงานแลว้ มีเป้าหมายสาํคญัท่ีจะจดัตั้งศูนยอ์นุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ตาํบล.......................................  ท่ีดูแลรับผดิชอบโดยคณะอนุกรรมการศูนย์
อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรทอ้งถ่ิน ตาํบลเกาะยาวนอ้ย เป็นศูนยป์ระสาน งานในกิจกรรมต่างๆ       
และเป็นศูนยข์อ้มูลทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
 
การสนับสนุน 
                        องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  ( องคก์ารบริหารส่วนตาํบล.........................................  
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั.................................... ) 
                        องคก์รเอกชนต่างๆ 
                        ชุมชน 
                         ศาสนสถาน มสัยดิ  
                         โรงเรียน 
 
การสนับสนุนด้านวชิาการ 
                        โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ   
                         มหาวิทยาลยัส่วนกลาง  เช่นมหาวิทยาลยัมหิดล   มหาวทิยาลยัในทอ้งถ่ิน 
 
งบประมาณ 

1. งบประมาณ อบต เกาะยาวนอ้ย กรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.  งบประมาณสนบัสนุนจากเอกชน  องคก์รเอกชน 

 
 



 
 

                 ในการจดัตั้งงบประมาณ เม่ือจดัทาํแผนปฏิบติัประจาํปี และหารือเห็นพอ้งตอ้งกนัระหวา่ง 
อพ.สธ. และคณะกรรมการดาํเนินงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.-ตาํบล................................... 
ทางโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ ( อพ.สธ. ) จะทาํหนงัสือสนบัสนุน
ไปทางตน้สงักดั  จนถึงสาํนกังบประมาณ   
 
 
แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราดําริฯ ฐานทรัพยากรท้องถ่ินตําบล
......................................  (2555-59) 
รูปแบบแผนแม่บท 
ท่ีมา 
วตัถุประสงค ์
คณะกรรมการดาํเนินงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. ตาํบล.................................... 
      
คณะอนุกรรมการศูนยอ์นุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรทอ้งถ่ินตาํบล................................... 
  คณะทาํงานปกปักทรัพยากรทอ้งถ่ิน 

คณะทาํงานสาํรวจเกบ็รวบรวมทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
คณะทาํงานปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถ่ิน  
คณะทาํงานอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
คณะทาํงานศูนยข์อ้มูลทรัพยากรทอ้งถ่ิน    

  คณะทาํงานสนบัสนุนในการอนุรักษแ์ละจดัทาํฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
 
แผนปฏิบติัประจาํปี 2555-59 
                ดาํเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทวา่จะดาํเนินกิจกรรมอะไรบา้ง ( ตามท่ีใหข้อ้คิดเห็นในการ
แต่งตั้งคณะทาํงาน ) 
 
งบประมาณ  ปี 2555 ปี 2556 


