๒๐
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล.......................
สนองพระราชดาริโดย
องค์การบริหารส่วนตาบล........................ อาเภอ...................... จังหวัด......................
(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตาบล.......................)
ที่มา จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์
พัน ธุ กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจ กรรมปกปั กพั นธุก รรมพืช ส ารวจเก็บ รวบรวม
พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
วางแผนพั ฒ นาพัน ธุ์ พื ช สร้ า งจิต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช และกิ จ กรรมพิ เ ศษสนั บ สนุ น
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทาง อบต........................................ ได้ร่วมประชุมรับทราบการดาเนิ น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ และแนวทางที่ตาบล...................................
จะเข้ า ร่ ว มสนองพระราชด าริ การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น โดยน าพระราชกระแส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทาอย่างไรให้ชุมชน มาให้โรงเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการทา DNA Fingerprint ในโรงเรียน” การนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน มัสยิด ในตาบล............................................ เห็นพ้องต้องกัน ที่จะ
ร่วมสนองพระราชดาริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ดาเนินกิจกรรม
ตามศักยภาพความพร้อม และจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตาบล..........................”
เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนตาบล....................
และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนองพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อดาเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุน
ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด ท าฐานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น (นอกจากพั น ธุ ก รรมพื ช แล้ ว ทรั พ ยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ)
๓. เพื่อจัดทาฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีว ภาพ
ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา ตาบล.......................................
๔. เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตาบล......................................”
คณะกรรมการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตาบล...........................
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่อง
มาจากพระราชดาริฯ ตาบล............................... ( ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตาบล...........................)
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทางานตามกิจกรรมต่างๆ เช่น

๒๑
คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล..........................
๑. คณะทางานปกปั กทรัพ ยากรท้ องถิ่ น คณะทางานชุด นี้จ ะแสวงหาพื้นที่ ที่เ ป็น ที่
สาธารณะ ประโยชน์ ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในการรั กษาปุาธรรมชาติดั้งเดิม
เพื่ อ รั ก ษาทรัพ ยากรดั้ ง เดิ ม พื ช สั ต ว์ จุ ลิ น ทรี ย์ ฯลฯ เช่ น พื้ น ที่ ปุ า ชุ ม ชน พื้ น ที่ ส าธารณประโยชน์
(ไม่จ าเป็ น ต้อ งเป็ น พื้นที่ ขนาดใหญ่ อาจเป็ นพื้นที่ เล็ ก ๆ ๑๐-๒๐ ไร่ ของในเขตหมู่บ้า นหมู่ ต่างๆ
ก็ด าเนิ น การได้ แต่ ต้ องไม่เ ป็ นพื้ น ที่ที่ มีปั ญ หามี การบุก รุ กถื อครอง ต้ อ งมี ก ารจัด การแก้ปั ญ หาให้
เรีย บร้อยก่อน) โดยจัดทาขอบเขตพื้นที่ ทาปูายประกาศว่าเป็ นพื้นที่สนองพระราชดาริในโครงการ
อพ.สธ. เสร็จแล้ว ทาการสารวจในพื้นที่ว่ามีทรัพยากรอะไรบ้าง มีการจัดตั้งอาสาสมัครชาวบ้าน ชุมชน
เพื่อดูแลรักษาพื้นที่
๒. คณะทางานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น เป็นคณะทางานที่ทาการสารวจ
ทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล............................... โดยเฉพาะพื้นที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา
การสร้างสวน การสร้างรีสอร์ท เพื่อทราบว่ามีพรรณพืชทรัพยากรชีวภาพ และรวบรวมภูมิปัญญา
ที่เกี่ยวข้องกับพืช และทรัพยากรชีวภาพ
๓. คณะทางานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล.................................. อาจมีพื้นที่
สามารถที่จะใช้ปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูสภาพปุา พื้นที่ที่จะปลูกรักษาพรรณพืชที่มีโอกาสสูญพันธุ์ เมื่ อมี
การปลูกรักษาแล้วมีการศึกษาติดตามการเจริญเติบโต
๔. คณะทางานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่มี
โอกาสสูญพันธุ์ อาจมีการฟื้นฟูบารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น และแจกจ่ายให้กับชุมชนตาบล....................
สร้างจุดขายท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
๕. คณะท างานศู น ย์ ข้ อมู ล ทรั พยากรท้อ งถิ่น ทาการบั นทึ กรวบรวมข้ อมู ล ในระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม
ภู มิ ปั ญ ญา จากคณะท างานต่ า งๆ และการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน)
๖. คณะท างานสนั บ สนุ น ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด ท าฐานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น เป็ น
คณะทางานที่จะสนับสนุนการดาเนินการ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตาบล................................
๖.๑. สนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด ท าฐานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการ
หรื อผู้ ช่ว ยฝุ ายวิช าการ เพื่ อก ากั บ ดูแ ล การจั ดท าหลั กสู ตรฐานทรั พยากรท้ องถิ่น เพื่อ การส ารวจ
ทรัพยากรตาบล.................................... ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยกตัวอย่างในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่ชั้น ป.๓ ต้องทราบเรื่องทรัพยากรใน
ท้องถิ่น และชั้น ป.๖ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น (คือการใช้ทรัพยากรต้องมีภูมิปัญญากากับ) หากเข้า
ไปในหลั กสู ตรแล้ ว จะไม่เป็ น ภาระที่เพิ่ มขึ้น ดัง นั้น องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ชุมชน ผู้ ปกครอง
โรงเรียน จะต้องเข้าใจที่ลูกหลานกาลังทาอะไร ที่จะให้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ฝึกการเรียนรู้
จะได้ทราบว่าในท้องถิ่นมีอะไรบ้าง มีทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา มีขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่กากับการใช้ทรัพยากรอย่างไร นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ สัมผัสจริง และเกิดทั้งวิทยาการ และปัญญาเป็น
นวัตกรรมการเรียนรู้

๒๒
๖.๒ สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การอานวยความสะดวกต่างๆ
คณะทางานอาจเป็นชุมชน เอกชน ชมรม ต่างๆ
จากการจัดตั้งคณะทางานแล้ ว มีเปูาหมายสาคัญที่จ ะจัดตั้งศูนย์ อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล...................................... ที่ดูแลรับผิดชอบโดยคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบลเกาะยาวน้อย เป็นศูนย์ประสาน งานในกิจกรรมต่างๆ และเป็นศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น
การสนับสนุน
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตาบล......................................... องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด........................................... )
องค์กรเอกชนต่างๆ
ชุมชน
ศาสนสถาน มัสยิด
โรงเรียน
การสนับสนุนด้านวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
มหาวิทยาลัยส่วนกลาง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
งบประมาณ
๑. งบประมาณ อบต................................ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. งบประมาณสนับสนุนจากเอกชน องค์กรเอกชน
ในการจัดตั้งงบประมาณ เมื่อจัดทาแผนปฏิบัติประจ าปี และหารือเห็นพ้องต้ องกัน
ระหว่าง อพ.สธ. และคณะกรรมการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตาบล.................................
ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดาริฯ ( อพ.สธ. ) จะทาหนังสือสนับสนุนไป
ทางต้นสังกัด จนถึงสานักงบประมาณ

