
 

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  จังหวัดปทุมธานี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F3A7 ๑. โครงการหอนิทรรศน์ปทุมธานี ๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ใน
กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดปทุมธานี 

๖๑๐,๐๐๐.๐๐ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดปทุมธานี และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้
ให้กับจังหวัดปทุมธานี 

F3A8 ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ปลูกฝังจิตส านึกอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้านร่วมใจรักษ์ธรรมชาติ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้อาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้านรู้จักหวงแหนและ
เล็งเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และความเข้าใจ
ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและอย่างยั่งยืน 
๔. ส่งเสริมให้อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน เป็นตัวแทนของกลุ่มคนรุ่น

๙๔๒,๑๐๐.๐๐ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมนั้น 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรม เรื่อง การ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน นั้น ไปใช้เผยแพร่และให้
ความรู้ และสามารถต่อยอดไปชุมชน หมู่บ้านของ
ตนเองได้ และเกิดความรักและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่ตนเองมีได้และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ใหม่ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพย์ยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน 

F3A8 ๒. รักษ์ประเพณี  รักถ่ินเกิด ๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน ประเพณี
ท้องถิ่นที่ก าลังจะสูญหายให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้
ถึงสาระและคุณค่าของประเพณีท่ี
ก าลังจะสูญหาย รวมถึงร่วมอนุรักษ์สืบ
สานอย่างจริงจัง 
๔. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย
อาศัยประเพณีท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ
ปทุมธานีมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
 

๗๙๑,๕๐๐.๐๐ ๑. มีการน าสารัตถะ และประสบการณ์สืบสาน
ประเพณีที่ใกล้สูญหายของปทุมธานี มาใช้ประโยชน์ใน
การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น อย่างแพร่หลาย เกิด
รายได้จากการท่องเที่ยวในเทศกาลประเพณี 
๒. มีนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจ เข้ามาใช้
บริการในเทศกาลประเพณีมากข้ึน 

F3A8  ๓.  โครงการวิจัยเรื่องแนวคิดและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม  :  
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม  รวมถึง
บทบาทและสถานภาพ การใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมใน
จังหวัดปทุมธานี 

๖๕๐,๐๐๐.๐๐  ๑. ประชาชนแหล่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ปทุมธานี  ที่มีส่วนร่วมตระหนักรู้ ได้น าแนวคิดทางภูมิ
ปัญญามาสืบสานต่อยอด ให้สังคมเห็นคุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนร่วมอนุรักษ์สืบ
สานตามแนวทางที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
๒. ชุมชนตื่นตัวในการรับรู้  และสนใจในทุนทาง



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๓. เพ่ือรักษาภูมิปัญญา  ซึ่งเป็นราก
วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เสี่ยงต่อการ
สูญหายให้คงอยู่  โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และภาควิชาการ 

วัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน) กันมากขึ้น 

F3A8 ๔. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชจังหวัดปทุมธานี
ต้นแบบ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เชิญชวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาเข้าร่วม
สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ตระหนัก
ถึงความส าคัญ ประโยชน์ และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย    

๓,๓๒๐,๒๐๐.๐๐ ๑. ชาวจังหวัดปทุมธานีมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
๒. ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีได้รับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  

F3A8 ๕. โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญา
ท้องถิ่นพัฒนารายได้สู่ชุมชน 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือสร้างแกนน าและปราชญ์
ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความรู้  
ความสามารถ  ในการบริหารจัดการ
ชุมชน 
๓.เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าและ
ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มี
ความสามารถในการถ่ายทอด มี
เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ
และพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 
๔.เพ่ือเสริมสร้างต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน

๔,๗๙๗,๔๐๐.๐๐ ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึด
หลักการพึ่งตนเองด้วยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
สร้างรายได้ให้กับตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน   
๒. แกนน าและปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและสามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนาต่อยอดคนในชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืน  มั่นคง  มี
การประสานงานเป็นเครือข่ายอาชีพ  เพ่ือเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกัน  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดปทุมธานี 
"ปทุมธานีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด  อาหาร
ปลอดภัย  แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ
ของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข" 



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

และสร้างรายได้ที่มั่นคง 
F3A8 ๖. โครงการน าร่องหาแนวทางการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมผ่านแนวคิดและภูมิ
ปัญญา 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม  รวมถึง
บทบาทและสถานภาพ การใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมใน
จังหวัดปทุมธานี 
๓. เพ่ือรักษาภูมิปัญญา  ซ่ึงเป็นราก
วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เสี่ยงต่อการ
สูญหายให้คงอยู่  โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและภาควิชาการ 

๖๕๐,๐๐๐.๐๐  ๑. ประชาชนแหล่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ปทุมธานี  ที่มีส่วนร่วมตระหนักรู้ ได้น าแนวคิดทางภูมิ
ปัญญามาสืบสานต่อยอด ให้สังคมเห็นคุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนร่วมอนุรักษ์สืบ
สานตามแนวทางที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ 
๒. ชุมชนตื่นตัวในการรับรู้  และสนใจในทุนทาง
วัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน) กันมากขึ้น 

F3A8 ๗. การจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ - จงัหวัด
ปทุมธานี 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ - จงัหวัด
ปทุมธานี 

 -  ประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ - จงัหวัดปทุมธานี 

  


