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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 ปลูกอนุรักษพั์นธุกรรมพืช 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 2563 

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 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 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  สามารถศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 
  - การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  - การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  1.2 สามารถทำตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
  1.3  สามารถทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  - การทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. 
  - ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์) 
  1.4  สามารถมีกิจกรรมดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  - การทำแนวกันไฟ  
  - ดูแลรักษาป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
1.1 สามารถศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
- การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  จำนวน 15 ชนิด   
- การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
1.2 สามารถทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 15 ชนิด ชนิดละ 2    

       ตัวอย่าง รวม 30 ตัวอย่าง 
  1.3 สามารถทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 

- การทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. ทะเบียน 15 ชนิด 
- ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์) แฟ้มทรัพยากร  
สามารถมีกิจกรรมดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
- จัดกิจกรรม จิตอาสาในการดูแลรักษาป่าปกปัก ปีละ 1 ครั้ง 
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 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 

 
เชิงปริมาณ 

1. ปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 1 ครั้ง 
 

4.  การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 

สามารถใช้ประโยชน์จากพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดถึงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ 
เชิงปริมาณ 

1. มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ศึกษาเรียนรู้ ประวัติของพระเศวตฯ และแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ  
จำนวน 5 ครั้ง 

2. มีนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน  จำนวน 10 ครั้ง 
3. มีการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากการพืชสมุนไพร เพ่ือสุขภาพ จำนวน 3 ครั้ง 
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  5.  การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
 มีข้อมูลสำหรับสืบค้นได้ทรัพยากร 1 แห่ง 
เชิงปริมาณ 

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

 6.  งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
 สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ต้องการเพ่ิมความรู้ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เชิงปริมาณ 

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

*ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
-  ตัวชี้วัดเชิงประมาณ =  มีการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง 6 งานอย่างต่อเนื่อง  
-  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ      =  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อ(อพ.สธ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 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 
  9.1.1  การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  - การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  - การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  9.1.2 ทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
  9.1.3  การทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
  - การทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. 
  - ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์) 
  9.1.4  การดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
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  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 
  ใบงาน 5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น 
  ใบงาน 6 เก็บข้อมูลใช้ประโยชน์จากสัตว์ในท้องถิ่น 
  ใบงาน 7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืน ๆ ในท้องถิ่น 
  ใบงาน 8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
  ใบงาน 9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 

9.3  การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
  ปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ทรัพยากร 1 ครั้ง 
  9.4  การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
  - ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักท่องเที่ยว 
  -  การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีการอบรมการนำสมุนไพรมาแปรรูป เพื่อใช้
ประโยชน์ และสามารถสร้างงาน เพิ่มรายได้ มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
เขาดิน และโรงเรียนในเขตบริการ 
   
  9.5 การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
  -  การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 
  - ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารคอมพิวเตอร์) 
 
  9.5  งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
  -  สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  การเผยแพร่การดำเนินงานของงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น  
 
  10.  สถานที่ดำเนินงาน 
  -  งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  ณ ป่าต้นน้ำพรุเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัด
กระบี่  
  - งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  ทั้ง 7 หมู่บ้านภายในตำบลดินอุดม 

- งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  ป่าพรุเหรียง 



รายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) งานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  ปี 2563  หน้า 7 
 

- งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  ศูนย์เรียนรู้บ้านเขาดิน อุทยานประวัติศาสตร์ย้อน
รอยพระเศวตฯ 

- งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม 
- งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน 

จำนวน 1 ครั้ง 
 11.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 

 12.  งบประมาณดำเนินงาน/แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 13.  ผลการดำเนินงาน 
1.  การดำเนินงานในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   

1.2  สามารถศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
- การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  จำนวน 5 ชนิด   
- การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
1.2 สามารถทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 2 ชนิด  

  1.3 สามารถทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  จำนวน 5 ชนิด 
- การทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. ทะเบียน 5 ชนิด 
- ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์) แฟ้มทรัพยากร  
สามารถมีกิจกรรมดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
- จัดกิจกรรม จิตอาสาในการดูแลรักษาป่าปกปัก ปีละ 1 ครั้ง 

 2.  การดำเนินงานสำรวจเกบ็รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น    9 ใบงาน 
ใบงาน 1 - ใบงาน 9 จำนวน 1 เล่ม  

3. การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
           ปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 1 ครั้ง 
 
4.  การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

1. มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ศึกษาเรียนรู้ ประวัติของพระเศวตฯ และแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ   
จำนวน 5 ครั้ง 

2. มีนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน  จำนวน 10 ครั้ง 
3. มีการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากการพืชสมุนไพร เพ่ือสุขภาพ จำนวน 3 ครั้ง 

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

 
 6.  งานสนับสนุนในการอนุรกัษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

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

1. ขาดงบประมาณในการดำเนินงานของงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
2. การพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
3. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 2019) 

  แนวทางพัฒนาและแก้ไข   
1. ของบประมาณหน่วยงานที่มีศักยภาพและเข้าใจงานสนองพระราชดำริ 
2. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

 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 เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลดิ 
นอุดมได้ยั่งยืน ต่อไป  



ภาพถ่ายกิจกรรมในการดำเนินงาน 

งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
 

 
 
        

 
         

 
                    

ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 

จำแนกทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น จำแนกทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น 

เก็บทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือ
ทำตัวอย่าง 

 

เก็บทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือทำ
ตัวอย่าง 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมในการดำเนินงาน 

งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 

  
 

   
 

  
 

จัดเก็บใบงาน 5 เก็บข้อมลูการใช้ประโยชนข์องพืชในท้องถิ่น 

 

จัดเก็บใบงาน 5 เก็บข้อมลูการใช้ประโยชนข์องพืชในท้องถิ่น 

 

จัดเก็บใบงาน 5 เก็บข้อมลูการใช้ประโยชนข์องพืชในท้องถิ่น 

 

จัดเก็บใบงาน 6 เก็บข้อมลูการใช้ประโยชนส์ัตว์ในท้องถิน่ 

 

จัดเก็บใบงาน 4 เก็บข้อมลูประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน 

 

จัดเก็บใบงาน 4 เก็บข้อมลูประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน 

 



 ภาพถ่ายกิจกรรมในการดำเนินงาน 

งานปลูกทรัพยากรท้องถิ่น 

         
 

 

           
 

    
     

   

ปลูกต้นสะเดาเทียม ต้นมะม่วงหิมพานต์ โดยนักศึกษา กศน.
อำเภอลำทับ พ้ืนที่อุทยานปรัวติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวตฯ 

ปลูกต้นสะเดาเทียม ต้นมะม่วงหิมพานต์ โดยนักศึกษา กศน.
อำเภอลำทับ พ้ืนที่อุทยานปรัวติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวตฯ 

ร่วมปลูกต้นไม้งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านควนแดง 

อ.ลำทับ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 
ร่วมปลูกต้นไม้งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านควนแดง 

อ.ลำทับ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 

 

ร่วมปลูกต้นไม้ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 

ณ ป่าพรุเหรียง ม.2 อ.ลำทับ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 

 

ร่วมปลูกต้นไม้ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 

ณ ป่าพรุเหรียง ม.2 อ.ลำทับ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมในการดำเนินงาน 

งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

  
  

  
 

 

  
 

 

ดูงานแหลง่เรียนรู้บ้านเขาดิน โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน
นางสาวสุชัญญานมาศ สขุาพันธ ์

ดูงานแหลง่เรียนรู้บ้านเขาดิน โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน
นางสาวสุชัญญานมาศ สขุาพันธ ์

 

ดูงานแหลง่เรียนรู้บ้านเขาดิน โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน
นางสาวสุชัญญานมาศ สขุาพันธ ์

ดูงานแหลง่เรียนรู้บ้านเขาดิน โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน
นางสาวสุชัญญานมาศ สขุาพันธ ์

ต้อนรับคณะนักเรียน ดูงานแหลง่ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวตฯ  

ต้อนรับคณะผู้นำ แม่บ้าน อ่าวลกึใต้ ดูงานแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ อุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวตฯ  



ภาพถ่ายกิจกรรมในการดำเนินงาน 

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

     
 

 

   
 

      
 

ทะเบียนทรัพยากร ในการสืบค้นหาข้อมูลศนูย์ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นตำบลดินอุดม  

รายงานผลการดำเนินงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม   

ศูนย์ข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  
ศูนย์ข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  

ศูนย์ข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  ศูนย์ข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  



ภาพถ่ายกิจกรรมในการดำเนินงาน 

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

  
 

    
  

      
  

เผยแพร่การดำเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  
ณ บ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดน อ.ลำทับ จ.กระบี่ 

เผยแพร่การดำเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  
ณ บ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดน อ.ลำทับ จ.กระบี่ 

เผยแพร่การดำเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  
ณ บ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดน อ.ลำทับ จ.กระบี่ 

เผยแพร่การดำเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  
ณ บ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดน อ.ลำทับ จ.กระบี่ 

ให้ความรู้ ประวัติการคล้องช้างและการสร้างคอกช้างจำลอง งาน
ฐานทรัพยากรท้องถิน่ตำบลดินอดุม แก่นักเรียนรร.อบจ.กระบี ่

เผยแพร่การดำเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  
งานวันเด็กแหง่ชาติ 



  ภาพถ่ายกิจกรรมในการดำเนินงาน 

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 
  

  
 

  
 

  

สนับสนุนงบประมาณรร.บ้านหนองจูด ในการผลิตยาเบ่ือเหาจากพืชสมนุไพร 

ให้ความรู้ประวัติการคล้องช้างพระเศวตฯและการถ่ายทอดก่อสร้างคอกช้างจำลอง 

เผยแพร่การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 



ภาพถ่ายกิจกรรมในการดำเนินงาน 

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

   
         

       
 

 
 

ให้ความรู้ในจัดทำเก็บใบงาน 2 งานสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น รร.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 

 

ให้ความรู้ในจัดทำเก็บใบงาน 2 งานสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น รร.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 

 

ให้ความรู้ในจัดทำเก็บใบงาน 2 งานสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น รร.บ้านเสม็ดจวน 

 

ให้ความรู้ในจัดทำเก็บใบงาน 2 งานสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น รร.บ้านเสม็ดจวน 

ให้ความรู้ในจัดทำเก็บใบงาน 2 งานสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น รร.บ้านเสม็ดจวน 

 

ให้ความรู้ในจัดทำเก็บใบงาน 2 งานสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น รร.บ้านเสม็ดจวน 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมในการดำเนินงาน 

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

      
   

   
 

 

         
 

ให้ความรู้ในจัดทำเก็บใบงาน 2 งานสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น รร.บ้านหนองจูด 

 

ให้ความรู้ในจัดทำเก็บใบงาน 2 งานสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น รร.บ้านหนองจูด 

 

ให้ความรู้ในจัดทำเก็บใบงาน 2 งานสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น รร.บ้านหนองจูด 

 

ให้ความรู้ในจัดทำเก็บใบงาน 2 งานสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น รร.บ้านหนองจูด 

 

ให้ความรู้ในจัดทำเก็บใบงาน 2 งานสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น รร.บ้านหนองจูด 

 

ให้ความรู้ในจัดทำเก็บใบงาน 2 งานสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น รร.บ้านหนองจูด 

 


