
องค์การบริหารส่วนต าบดนิอุดม อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มกีฎหมายจัดตัง้

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.  2552  มาตรา 40 
    อ านาจหน้าที่ในการดแูลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

- พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
มาตรา 67 (7) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

(8)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารรีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
-  พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (11)(24) 
   ความเชือ่มโยง ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมากจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

(ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.ต าบลดนิอุดม)  เลขสมาชกิฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 8-6810705

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12  ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัดกระบี ่ ยุทธศาสตร์ที ่4  อนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาอ าเภอล าทับ  ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมการท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ไว้ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุรรมพืชอันเน่ืองมาขากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.ต าบลดินอุดม)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประกาศคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ฯ (อส.สธ.ต าบลดินอุดม)
2 ประกาศคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา

จากพระราชด าริ ฯ  จ านวน 6 กิจกรรม  เพือ่ใช้ในการขับเคล่ือนงานโครงการ
3 จัดท าช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุค๊ เป็นต้น

ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
(อส.สธ.ต าบลดินอุดม)

4 มีการประชาสัมพันธ์คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.ต าบลดินอุดม) ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุค๊
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน  เป็นต้น

5 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชด าริฯ (อส.สธ.ต าบลดินอุดม)

6 จัดประชมุอนุคณะกรรมการด าเนินงาน ทัง้ 6 กิจกรรม (อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง)

-  กิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
- กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
- กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
- กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
- กิจกรรมสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น

แผนปฏบิัติการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  ประจ าปี พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.ต าบลดินอดุม)

1.  งานกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน
กิจกรรมปกปกั อนุรักษ ์จัดท าข้อมูลพชืและความหลากหลายทางชีวภิาพในพื้นที่

ปา่พรุเหรียง (อุทยานประวติัศาสตร์ย้อนรอยพระเศวตฯ หมู่ที่ 2 ต.ดินอุดม)

กิจกรรมส ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรทอ้งถิ่นส ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปกั 

การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปกั  การติดรหสัประจ าชนิด  ในพื้นที่ปกปกัทรัพยากร

ทอ้งถิ่น

2. กิจกรรมงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน
2.1  เก็บข้อมูลพื้นฐานในทอ้งถิ่น  ตามใบงานที่ 1 เร่ืองการเก็บข้อมูลภมูิปญัญาในทอ้งถิ่น

2.2  เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในทอ้งถิ่น  ตามใบงานที่ 2

2.3  เก็บข้อมูลด้านกายภาพในทอ้งถิ่น ตามใบงาน 3

2.4  เก็บข้อมูลประวติัหมู่บา้น วถิีชุมชน  ตามใบงานที่ 4

2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพชืในทอ้งถิ่น ทะเบยีนพรรณ

ไม้ในชุมชน ตามใบงานที่ 5

2.6  เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพชืในทอ้งถิ่น ตามใบงาน 6

2.7  เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่น ทะเบยีนพนัธุสั์ตวใ์นชุม

2.8  เก็บรวบรวมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ทะเบยีนภมูิปญัญาในชุมชน

2.9 รวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี

2.10 จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น

ล าดบัที่ กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนปฏบิัติการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  ประจ าปี พ.ศ. 2561



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3.  งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพือ่การอนุรักษ์
4.  การอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน
5.  ศูนย์ขอ้มลูทรัพยากรท้องถ่ิน
6.  อนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

8 โครงการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริ
(อพ.สธ. ต าบลดินอุดม ) เพือ่ศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงการ 

แผนปฏบิัติการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  ประจ าปี พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561








