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กรอบการดำเนินงานที่   3 กรอบการสร้างจิตสำนึก 
กิจกรรมที ่   8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

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

2.  กิจกรรม     กิจกรรมทั้ง 6 งาน มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
   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  
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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. การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 

เชิงคุณภาพ 
1. สามารถจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

- กำหนดพ้ืนที่ เพาะปลูก 
- จัดหา พันธุ์ผัก เพาะเพ่ือแจกจ่าย 

2. ปลูกรักษาทรัพยากร ที่มีการจัดหา 
3. ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 

เชิงปริมาณ 
 1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
  - กำหนดพ้ืนที่โรงเรือนเพาะชำ  จำนวน      1    แห่ง 

 - จัดหาทรัพยากร พืชผัก    จำนวน      2    ชนิด 
2. ปลูกรักษาทรัพยากร ที่มีการจัดหา 

 - ปลูกรักษาทรัพยากร   จำนวน      2    ชนิด 
3. ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 

 - ติดตามการเจริญเติบโตทรัพยากร จำนวน     2     ชนิด 
 

2.  การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 

  1. ฟ้ืนฟู บำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมข้ึน และแจกจ่ายให้กับชุมชน ตำบล 
- สามารถขยายพันธุ์ เพ่ือแจกจ่าย 

เชิงปริมาณ 
1. ปลูกขยายพันธุ์ทรัพยากร            จำนวน 2   ชนิด 
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5.  การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
 มีข้อมูลสำหรับสืบค้นได้ทรัพยากรพืช  
เชิงปริมาณ 

1. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืช จำนวน 2 ชนิด 
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค และทางเว็ปไซต ์   

6.  งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
 - ให้ความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น และเป็นวิทยากรแนะนำสถานที ่ 
เชิงปริมาณ 
 1. แนะนำสถานที่ในการจัดทำกิจกรรม 
 2. เป็นที่ปรึกษา แนะนำในการทำกิจกรรมที่เก่ียวกับทรัพยากร    

 
*ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

-  ตัวชี้วัดเชิงประมาณ =  มีการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง 4 งานอย่างต่อเนื่อง  
-  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ      =  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อเนื่องทุกเดือน 
 

8.  ความสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน อพ.สธ. 
  1.  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
     กิจกรรมที่ 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  การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
หลักการ “รู้รักษา รู้สมดุล รู้การเปลี่ยนแปลง” 
ลำดับการดำเนินงาน 
 1. จัดทำและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
 2. ปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
 3. ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรท้องถิ่น 



รายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) งานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  ปี 2564 (เดือนกันยายน)  หน้า 5 
 

 1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
  - กำหนดพ้ืนที่โรงเรือนเพาะชำ  จำนวน      1    แห่ง 
  - แปลงผักแหล่งอาหารของอบต.ดินอุดม จำนวน      1    แห่ง 

 - จัดหาทรัพยากร พืชผัก    จำนวน      4    ชนิด 
 (ต้นมะเขือ , พริกชี้ฟ้า , ผักบุ้ง , ผักกาดขาว) 

2. ปลูกรักษาทรัพยากร ที่มีการจัดหา 
 - ปลูกรักษาทรัพยากร   จำนวน      4    ชนิด 
 (ต้นมะเขือ , พริกชี้ฟ้า , ผักบุ้ง , ผักกาดขาว) 

3. ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 
 - ติดตามการเจริญเติบโตทรัพยากร จำนวน     2     ชนิด 
 (ต้นสาวดำ , ต้นพวงคราม ) 

 9.2  การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
หลักการ “รู้ศักยภาพ รู้คุณค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ลำดับการดำเนินงาน 
 1. ฟื้นฟู บำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มข้ึน และแจกจ่ายให้กับชุมชน ตำบล  

  ปลูกขยายพันธุ์ทรัพยากร            จำนวน  4   ชนิด 
 สามารถแจกจ่ายให้พนักงานของอบต.ดินอุดม จำนวน 2 ชนิด  ได้แก่ พริกชี้ฟ้า ต้นมะเขือ 
และปลูกลงแปลงผักของอบต.ดินอุดม ประกอบด้วยผักพ้ืนบ้าน  

 9.3 การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
หลักการ “รู้เชื่อมโยง รู้ระบบ รู้แบ่งปัน” 
ลำดับการดำเนินงาน 
 1. ระบบจัดเก็บและสืบค้นได้ เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 
  - ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารคอมพิวเตอร์) 
  - การประชาสัมพันธ์การนำทรัพยากรพืชมาใช้ประโยชน์ ผ่านเฟสบุ๊ค อพ.สธ.ตำบลดินอุดม และเว็ป
ไซต์ของอบต.ดินอุดม 

 6.  งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
หลักการ “สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน” 
ลำดับการดำเนินงาน 
 1. สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  - ให้ความรู้และแนะนำสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนในเขตบริการ   
  -  เป็นที่ปรึกษาโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เยาวชน 
10.  สถานที่ดำเนินงาน 
  - งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  พ้ืนทีแ่ปลงเพาะขยายพันธุ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม  

- งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  พ้ืนที่แปลงเพาะขยายพันธุ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลดินอุดม 

- งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม 



รายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) งานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม  ปี 2564 (เดือนกันยายน)  หน้า 6 
 

- งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น  อุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระ
เศวตฯ 

 
11.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564  (ประจำเดือน กันยายน 2564) 

12.  งบประมาณดำเนินงาน/แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณของอบต.  
  ได้รับสนับสนุนไวนิล สำหรับโรงเรือนเพาะชำ จากร้านเดชูการป้าย 

13.  ผลการดำเนินงาน 
 1.  การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 

 1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 - กำหนดพ้ืนที่โรงเรือนเพาะชำ  จำนวน      1    แห่ง 
 - แปลงผักแหล่งอาหารของอบต.ดินอุดม จำนวน      1    แห่ง 
 - จัดหาทรัพยากร พืชผัก    จำนวน      4    ชนิด 

 (ต้นมะเขือ , พริกชี้ฟ้า , ผักบุ้ง , ผักกาดขาว) 
2. ปลูกรักษาทรัพยากร ที่มีการจัดหา 

 - ปลูกรักษาทรัพยากร   จำนวน      4    ชนิด 
 (ต้นมะเขือ , พริกชี้ฟ้า , ผักบุ้ง , ผักกาดขาว) 

3. ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 
 - ติดตามการเจริญเติบโตทรัพยากร จำนวน     6     ชนิด 
 (ต้นสาวดำ , ต้นพวงคราม , ฟ้าทะลายโจร , ต้นขา , ผักบุ้ง , ผักกาดขาว) 

 
 4.  การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

ปลูกขยายพันธุ์ทรัพยากร            จำนวน  4   ชนิด 
สามารถแจกจ่ายให้พนักงานของอบต.ดินอุดม จำนวน 2 ชนิด  ได้แก่ พริกชี้ฟ้า ต้นมะเขือ 

และปลูกลงแปลงผักของอบต.ดินอุดม ประกอบด้วยผักพ้ืนบ้าน  
 
 5. การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
  - ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารคอมพิวเตอร์) 
  - การประชาสัมพันธ์การนำทรัพยากรพืชมาใช้ประโยชน์ ผ่านเฟสบุ๊ค อพ.สธ.ตำบลดินอุดม และเว็ป
ไซต์ของอบต.ดินอุดม 
 

 6.  งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  - ให้ความรู้และแนะนำสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนในเขตบริการ   
  -  เป็นที่ปรึกษาโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เยาวชน 
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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  

- งานสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด  
  แนวทางพัฒนาและแก้ไข   
       - จึงจำเป็นต้องมีการมอบหมายในการสำรวจโดยตัวแทนของนักเรียน ที่ต้องรับผิดชอบในการ
เก็บรวบรวมทรัพยากรรอบบ้านของนักเรียนเอง 

 

16.  แนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาขยายผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ.ต่อไป 

  การขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินงานของงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลดินอุดม มีการดำเนินงาน 6 งาน สำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร พร้อมทั้งมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีประโยชน์ผ่านสื่อเทคโนโลยี 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดินอุดม ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

หลักการ
“รู้รักษา รู้สมดุล รู้การเปลี่ยนแปลง”

ก ำหนดพ้ืนที่เพำะปลูก จ ำนวน 2 แห่ง 

1. โรงเพำะช ำ งำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นต ำบลดินอุดม 
ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดินอุดม
2. แปลงผักแหล่งอำหำร อบต.ดินอุดม



รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดินอุดม ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

หลักการ
“รู้รักษา รู้สมดุล รู้การเปลี่ยนแปลง”

จัดหาทรัพยากรและปลูกรักษา 
ประเภทพืชผัก จ านวน 5 ชนิด 

กระชาย

ผักบุ้ง

มะเขือ, พริกช้ีฟ้า

ผักกาดขาว



รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดินอุดม ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น หลักการ “รู้รักษา รู้สมดุล รู้การเปลี่ยนแปลง”

ติดตามการเจริญเติบโตและ
การเปลี่ยนแปลง ของต้นสาวด า หลังจากการปลูก

ระยะเวลา 1 เดือน 

ต้นพวงคราม 2 สัปดาห์

ผักกาดขาว 1 สัปดาห์

ผักบุ้ง 1 สัปดาห์



รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดินอุดม ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น



รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดินอุดม ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น

รู้คุณค่า ของทรัพยากรพืช และคุณประโยชน์ 
(ผักกระสัง)



รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดินอุดม ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น



รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดินอุดม ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค

เว็บไซตข์องอบต.ดินอุดม



รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดินอุดม ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค



รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดินอุดม ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น

“สนับสนนุ ส่งเสริม สืบสาน”

หม้อข้าวหม้อแกงลิง


