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กรอบการดำเนินงานที่   3 กรอบการสร้างจิตสำนึก 
กิจกรรมที ่   8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

1.  ชื่อโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม  (อพ.สธ.)  
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม) 

2.  กิจกรรม     กิจกรรมทั้ง 6 งาน  
   งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
   งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
   งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
   งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
   งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3.  หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม  อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่ 

4.  หน่วยงานสนับสนุน   

5.  หลักการ/เหตุผล หรือความเป็นมา 
 ที่มา  :  

  จากทีส่มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนิน
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บ
รวบรวม พันธุกรรมพืช ปลูกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ
สนับสนุน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม  ได้ร่วมประชุมรับทราบการดำเนิน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ  และแนวทางที ่ตำบลดินอุดม จะเข้าร่วมสนอง
พระราชดำริ การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยนำพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี “ทำอย่างไรให้ชุมชน มาให้โรงเรียน โดยเฉพาะ นักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการทํา 
DNA Fingerprint ในโรงเรียน” การนี ้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน มัสยิด ในตำบลดินอุดม เห็นพ้อง
ต้องกัน ที่จะร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดำเนินกิจกรรม 
ตามศักยภาพความพร้อม และจัดตั ้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ ่นตำบลดินอุดม” เพื ่อเป็นฐาน
ทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนตำบลดินอุดม. และประเทศชาติต่อไปใน
อนาคต  

รายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562   

จังหวัดกระบี่ 
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 หลักการและเหตุผล  :  
  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
6 พ.ศ.  2552  มาตรา 40 มาตรา 67 (7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8)  
บำรุงรักษาศิลปะ จารรีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)(24)  
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม  อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่  ได้เข้าร่วมสนองงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดินอุดม  (อพ.สธ.ตำบลดินอุดม)  เลขสมาชิก”ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 8-6810705” ซึ่งการดำเนินงาน
ตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน  2564) ต้องมีความสอดคล้องและความ
เชื่อมโยงต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ตั้งแต่ 
  - ทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่ออาหารและการเกษตร ( ITPGR) ปี 
พ.ศ. 2526  
  - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโต บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  - แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่  ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
  - แผนพัฒนาอำเภอลำทับ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  ซึ่งมี 3 ด้าน 6 งาน 
 3 ด้าน 

1.  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
2.  ด้านที่ 2 การดำเนินงาน  
3.  ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน 

6 งาน งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
  งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
  งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
  งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
  งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
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 6.  วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพื่อสนองพระราชดำริ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
  ๒. เพื่อดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษา 
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  และสนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
ทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ )  
    3.  เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา ตำบลดินอุดม 
  ๔. เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม” 

 7.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1.  การดำเนินงานในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   
เชิงคุณภาพ 

1.1  สามารถกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก (ป่าพรุเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัด
กระบี่)  เพ่ือเป็นการกำหนดแนวเขตในการศึกษาทรัพยากรอย่างครอบคลุมทั่วพื้นที่อย่างชัดเจน ตลอดถึงมี
การสำรวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักเพ่ือดำเนินการจำแนก ศึกษา จัดทำตัวอย่างทรัพยากร และทำทะเบียน
ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก รวมถึงการเฝ้าดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ในการศึกษาและอนุรักษ์ 

  -  จัดทำป้ายเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   
  -  สำรวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 
  -  จำแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 
  -  ติดรหัสพรรณไม้ 
  1.2  สามารถจัดทำผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
  1.3  สามารถศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 
  - การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  - การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  1.4 สามารถทำตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
  1.5  สามารถทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  - การทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. 
  - ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์) 
  1.6  สามารถมีกิจกรรมดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  - การทำแนวกันไฟ  
  - ดูแลรักษาป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
1.1  สามารถกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก (ป่าพรุเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัด
กระบี่ กำหนดพ้ืนที่ปกปัก จำนวน 84 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา 

  -  จัดทำป้ายเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  จำนวน  2 ป้าย 
  -  สำรวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก    จำนวน 25 ชนิด 
  -  จำแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก จำนวน 25 ชนิด 
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-  ติดรหัสพรรณไม้ 15 ชนิด 
1.2  สามารถจัดทำผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก  
- จัดทำผังและกำหนดสัญลักษณ์ 
1.3  สามารถศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
- การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ใบงาน 5-9 ศึกษาได้ ใบงาน 5 – 8  
- การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ถ่ายภาพ 25 ชนิด 
1.4 สามารถทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ทำตัวอย่าง 8 ชนิด 

  1.5  สามารถทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
- การทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. ทะเบียน 25 ชนิด 
- ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์) แฟ้มทรัพยากร 5 ทรัพยากร สัตว์ พืช 
ชีวภาพอ่ืน ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้โบราณคดี 
1.6  สามารถมีกิจกรรมดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
- จัดกิจกรรม จิตอาสาในการดูแลรักษาป่าปกปัก ปีละ 2 ครั้ง 
  

 2.  การดำเนินงานสำรวจเกบ็รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น    9 ใบงาน 
 เชิงคุณภาพ 
  สามารถจัดเก็บใบงาน 1 - ใบงาน 9 ครบทุกใบงาน เพื่อรวบรวม จัดทำทะเบียนทรัพยากร 
สำหรับศึกษาข้อมูลศูนย์ทรัพยากรตำบล 

 ใบงาน 1 เก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น 
 ใบงาน 2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
 ใบงาน 3 ข้อมูลด้ายกายภาพในท้องถิ่น 
 ใบงาน 4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน 
 ใบงาน 5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 
 ใบงาน 6 เก็บข้อมูลใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น 
 ใบงาน 7 เก็บข้อมูลใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืน ๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน 
 ใบงาน 8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
 ใบงาน 9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชนทะเบียน

โบราณคดีในชุมชน 
เชิงประมาณ  

ใบงาน 1 - ใบงาน 9 จำนวน 1 เล่ม  

 3. การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 

1. สามารถจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
2. สามารถเพ่ิมปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
3. สามารถติดตามการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรท้องถิ่น 
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เชิงปริมาณ 
1. รับมอบพันธุ์ไม้หายาก 5 ชนิด และ รับมอบพันธุ์ไม้ เพ่ือปลูก 2 ชนิด  
2. จัดหาต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น ต้นจิกนา 10 ต้น 
3. ปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกจากเดิม 3 แห่ง 

 
4.  การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 

สามารถขยายพันธุ์ไม้และแจกจ่ายพันธุ์ไม้เพื่อปลูก  และการใช้ประโยชน์จากพืชและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดถึงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งศึกษาเรียนรู้ 
เชิงปริมาณ 

1. ขยายพันธุ์ไม้ต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น 
2. มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ศึกษาเรียนรู้ ประวัติของพระเศวตฯ และแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ  

จำนวน 5 ครั้ง 
3. มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน  จำนวน 10 ครั้ง 
4. มีการใช้ประโยชน์จากการพืชสมุนไพร เพ่ือสุขภาพ จำนวน 3 ครั้ง 

  5.  การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
 สามารถสืบค้นได้ทรัพยากรทั้ง 3 ทรัพยากร 
เชิงปริมาณ 

1. มีแฟ้มงาน 3 ทรัพยากร 
2. มีไฟล์งาน 6 งาน 9 ใบงาน พร้อมเอกสาร  

 6.  งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
 สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ต้องการเพ่ิมความรู้ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เชิงปริมาณ 

1. มีการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และบุคลากรเจ้าหน้าที่อบต.  จำนวน 2 
ครั้ง  

2. จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และการดำเนินงานของ (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
จำนวน 1 ครั้ง 

*ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
-  ตัวชี้วัดเชิงประมาณ =  มีการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง 6 งานอย่างต่อเนื่อง  
-  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ      =  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อ(อพ.สธ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 8.  ความสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน อพ.สธ. 
  1.  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
     กิจรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
  2. กรอบการใช้ประโยชน์ 
    กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
  3.  กรอบการสร้างจิตสำนึก 
    กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 9.  แนวทาง/วิธีการดำเนินงาน   
  9.1   กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
  การดำเนินงานตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เรื่อง คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561  ในส่วนของอนุกรรมการได้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ปก
ปัก ตามกิจกรรมดังนี ้
  1.1 กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
  1.2  จัดทำผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
  1.3  การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 
  - การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  - การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  1.4 ทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
  1.5  การทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  - การทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. 
  - ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์) 
  1.6  การดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
    
  9.2  การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
  การดำเนินงานตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เรื่อง คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561  ในส่วนของอนุกรรมการได้ดำเนิน
กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ตามใบงานดังนี้ 

ใบงาน 1 เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น 
  ใบงาน 2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
  ใบงาน 3 เก็บข้อมูลภายภาพในท้องถิ่น 
  ใบงาน 4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 
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  ใบงาน 5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น 
  ใบงาน 6 เก็บข้อมูลใช้ประโยชน์จากสัตว์ในท้องถิ่น 
  ใบงาน 7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืน ๆ ในท้องถิ่น 
  ใบงาน 8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
  ใบงาน 9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 

9.3  การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
  การดำเนินงานตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เรื่อง คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561  ในส่วนของอนุกรรมการได้ดำเนิน
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  ตามกิจกรรมดังนี้ 

1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
2. ปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
3. ติดตามการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรท้องถิ่น 

  9.4  การดำเนินงานอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
  การดำเนินงานตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เรื่อง คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561  ในส่วนของอนุกรรมการได้ดำเนิน
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  ตามกิจกรรมดังนี้ 
  -  การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
  มีการอบรมการนำสมุนไพรมาแปรรูป เพ่ือใช้ประโยชน์ และสามารถสร้างงาน เพ่ิมรายได้ มีการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน  
   
  9.5 การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
  การดำเนินงานตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เรื่อง คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561  ในส่วนของอนุกรรมการได้ดำเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น  มีเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ตามกิจกรรมดังนี้ 

-  การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 
  - ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารคอมพิวเตอร์) 
 
  9.5  งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  -  สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ให้ความรู้ด้านการสำรวจ ศึกษา
ทรัพยากร วิธีการจัดทำพรรณไม้ และการเผยแพร่การดำเนินงานของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 
 
 



รายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) งานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  ปี 2562  หน้า 8 
 

 10.  สถานที่ดำเนินงาน 
  -  งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  ณ ป่าต้นน้ำพรุเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัด
กระบี่  
  - งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  ทั้ง 7 หมู่บ้านภายในตำบลดินอุดม 

- งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
- งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
- งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
- งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 11.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

 12.  งบประมาณดำเนินงาน/แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  129,153  บาท  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2562 

 13.  ผลการดำเนินงาน 
  ทราบถึงพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ณ ป่าพรุเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลดินอุดม ในการดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
  การสำรวจเก็บรวบรวมตามใบงาน 1 ถึง ใบงาน 9 ทราบถึงศักยภาพของตำบลดินอุดมและ
ทรัพยากรในท้องถิ่น และการนำมาใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่สมควรที่จะอนุรักษ์และพัฒนาในอนาคต 
   
 14.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๑. สนองพระราชดำริ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ๒. ดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษา ทรัพยากร
ท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  และสนับสนุนในการอนุรักษ์และ
จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง 
วัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ )  
    3.  จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง 
วัฒนธรรมภูมิปัญญา ตำบลดินอุดม 

  ๔.  จัดตั้ง “ศูนย์อนุรกัษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม” 

 15.  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
  ปัญหา/อุปสรรค  

คือ เจ้าหน้าที่มีความไม่เข้าในในการขับเคลื่อนงานโครงการ การดำเนินงานสนองพระราชดำริ ต้องมี 
ความเข้าใจวัตถุประสงค์ และกรอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจน  3 กรอบ ของ อพ.สธ. ต้องมีความสามัคคี มีความ
รับผิดชอบ เพราะงานสนองพระราชดำริ เป็นงานที่ต้องมีความเข้าใจ งานละเอียด รอบคครอบ รู้จริง เข้าถึง และ
พัฒนา และความไม่จริงจังในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
  แนวทางพัฒนาและแก้ไข  เริ่มจากตัวบุคคลเปิดรับการทำงาน มุ่งม่ันที่จะทำงานสนองพระราชดำริ
อย่างจริงจัง รู ้จักคิด วางแผน พัฒนา  ต้องมีการกำหนดตัวประเมินการปฏิบัติงาน โดยกำหนดเป็นหัวข้อการ
ประเมินผลงานของแต่ละคน เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้มีการแลกเปลี่ยน และขวนขวายหาความรู ้ และจัดศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอปท. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นแรงโน้มน้าวจิตใจ เพ่ือพัฒนางานท้องถ่ินที่ตนอยู ่



รายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) งานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  ปี 2562  หน้า 9 
 

 

 16.  แนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาขยายผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ.
ต่อไป 
  การขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินงานของงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม มีการขับเคลื่อนโดยปราชญ์ชาวบ้านเป็นประธานของอนุกรรมการทั้ง 6 งาน  
เนื่องจากปราชญ์ หรือผู้มีความรู้สามารถที่จะเข้าใจในงานและ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานสนองพระราชดำริเป็นอย่าง
มาก และมีเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการทุกชุด การดำเนินงานของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม ดำเนินการ 
3  ด้าน 6 งาน อย่างต่อเนื่อง เก็บรวบรวมทรัพยากรในท้องถิ่น ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก เพ่ืออนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ 
และพัฒนา สามารถที่จะสร้างงาน เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลดินอุดมได้ยั่งยืน ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมในการดำเนินงาน 

งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
 

    
    

   
 

                    
     

 

 

แผนที่ตำบลกำหนดพื้นที่ปกปักทรพัยากรท้องถิ่น กำหนดขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

แผนผังแสดงพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
จัดทำป้ายพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 2 ป้าย 

แผนผังแสดงพื้นทีศ่ึกษาป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
การสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 



  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

การจำแนกทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก การติดรหัสทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปกั 

การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก อุปกรณ์จดัทำตัวอย่างพรรณไม้แหง้ 

ทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปัก 



     
   

        
  

งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 

          
 

 

 

 

การจัดเก็บและการจัดทำทะเบียนรูปแบบเอกสาร การจัดเก็บและการจัดทำทะเบียนรูปแบบเอกสาร 

การดูแล รักษา พ้ืนท่ีป่าปักทรัพยากรท้องถิ่น การดูแล รักษา พ้ืนท่ีป่าปักทรัพยากรท้องถิ่น 

แผนที่ตำบลดินอุดม ใบงาน 1 ข้อมูลพื้นฐาน 



         
 

          
 

  
 

 

 

 

 

ใบงาน 2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพ  ใบงาน 2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพ 

ใบงาน 3 ข้อมูลด้ายกายภาพในท้องถิ่น ใบงาน 3 ข้อมูลด้ายกายภาพในท้องถิ่น 

ใบงาน 4 ข้อมูลประวตัิหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน ใบงาน 4 ข้อมูลประวตัิหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 



งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 

  
 

         

 
      

 

  
   

 

 

ใบงาน 5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
ชน วิถีชุมชน 

ใบงาน 5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
ชุมชน 

ใบงาน 6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
ชุมชน 

ใบงาน 6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
ชุมชน 

ใบงาน 7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพในท้องถิ่น
ชุมชน 

ใบงาน 7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพในท้องถิ่น
ชุมชน 



งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน 8 เก็บข้อมูลภมูิปัญญาในท้องถิ่น ใบงาน 8 เก็บข้อมูลภมูิปัญญาในท้องถิ่น 

ใบงาน 9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น ใบงาน 9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 



งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 

 

 
  

 

  
 

งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

  

กำหนดพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 

รวบรวมจดัหาและตดิตามการเจรญิเติบโต และการ
เปลี่ยนแปลง 

บันทึกการดูแลรักษาการเจรญิเติบโตของพืชสมุนไพร 

รวบรวมจดัหารักษาทรัพยากรท้องถิ่น 

การถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 



 
              

 

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
  

 

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

  
 

 

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม 

ให้ความรู้ในการสำรวจ และการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติการเย็บพรรณไม้แห้งและดอง 



  

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 
  

  

  
 

 

  
 

ร่วมประชุมกับคณะครู เพื่อดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน บอกเล่าประวัติพระเศวตฯ และการคล้องช้าง ตามภมูิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณการแปรรูปสมุนไพร (โรงเรียนบ้านควนแดง) สนับสนุนงบประมาณแปรรูปสมุนไพร (โรงเรียนบ้านหนองจูด) 

สนับสนุนงบประมาณแปรรูปสมุนไพร (ชมรมผู้สูงอายุ) นิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 


