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  ก 

ค ำน ำ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  ได้รับพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองโครงการ อพ.สธ. ภายใต้
กรอบแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559 )  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  
เข้าร่วมตามกรอบการสร้างจิตส านึก  กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น” เลขฐานทรัพยากรท้องถิ่น 8-6810705 และด าเนินการภายใต้แผนแม่บทระยะที่           
5 ปีที่ หก (ตุลาคม 2559- กันยายน 2564)  นั้น ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่ทรัพยากรพันธุกรรมพืช  แต่ยังรวมทั้ง 3 
ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และเพ่ือให้
การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดินอุดม เป็นไปตามกรอบแนวทางก าหนดควา มส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ อันเป็นประโยชน์แท้แก่ชุมชนต าบลดินอุดม และเป็นไปตามการด าเนินงานกิจกรรมปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น งานอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น นั้น  

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม จึงได้จัดท า แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติงาน และ
แผนด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ(อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ต าบลดินอุดม ขององค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้มี
แนวทางในการด าเนินงาน ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติงาน และแผนด าเนินงานเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดมได้เป็นอย่างดี 
 

 
              งานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัด 

       พฤศจิกายน 2565 
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แบบฟอร์มจดัท ำแผนฯ ปี 65

แผนปฏิบัติการ ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวพระราชด าริ/ โครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/ ช่วงระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน
แนวทางการด าเนินงาน /รายละเอียดกิจกรรมหลัก (หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ) จ านวน (คน) ด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบ/

หน่วยงานสนับสนุน
5. ป่า กำรเขำ้ใจ เขำ้ถงึ กำรพัฒนำ โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมา

จากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน ณ ป่ำพรุเหรียง ม.2 ต.ดินอดุม 15 ธ.ค.64-ม.ิย.65 2,000 อบต.ดินอดุม อบต.ดินอดุม
- ศึกษำทรัพยำกรในพื้นที่ปกปกทรัพยำกร อ.ล ำทับ จ.กระบี่ คณะอนุกรรมกำรปกปัก
ท้งถิ่น   จ ำนวน 20 ชนิด ทรัพยำกรท้องถิ่น
- ท ำตัวอย่ำงทรัพยำกรท้องถิ่น  จ ำนวน
20 ชนิด ชนิดละ 2 ตัวอย่ำง รวม 40
ตัวอย่ำง 
- ท ำทะเบียนทรัพยำกรในพื้นที่ปกปัก
- ดูแล รักษำ ทรัพยำกรในพื้นที่ ปกปัก
ทรัพยำกรท้องถิ่น

งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน หมู่บ้ำน 7 หมู่บ้ำน 85 ต.ค.64-ก.ย.65 3,000 อบต.ดินอดุม อบต.ดินอดุม
ด ำเนินตำมใบงำนที่ 1, 4-9 ต ำบลดินอดุม โรงเรียนในเขตบริกำร

คณะอนุกรรมกำรส ำรวจฯ
งานปลกูรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน
กจิกรรมปลูกต้นไมใ้นพื้นที่สำธำรณะ แหล่งน้ ำสำธำรณะต ำบลดินอดุม 200 ธ.ค. 64,ม.ิย.-ก.ค. 65 ไมใ่ชง้บประมำณ อบต.ดินอดุม อบต.ดินอดุม
กจิกรรมปกป้องสถำบันที่ส ำคัญของชำติ อทุยำนประวัติศำสตร์, 100 ก.ค.-65 4,000 คณะอนุกรรมกำรปลูกรักษำ
กจิกรรมธนำคำรต้นไม ้ อบต.ดินอดุม ต.ค. - พ.ย. 64 2,000 ทรัพยำกรท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
โครงการตามแนวพระราชด าริด้านต่าง ๆ และหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดกระบ่ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
จ าแนกตามหลักองค์ความรู ้6 มิติ ตามแนวทางพระราชด าริ และหลักทรงงาน

มิติ



แบบฟอร์มจดัท ำแผนฯ ปี 65

แผนปฏิบัติการ ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวพระราชด าริ/ โครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/ ช่วงระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน
แนวทางการด าเนินงาน /รายละเอียดกิจกรรมหลัก (หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ) จ านวน (คน) ด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบ/

หน่วยงานสนับสนุน
5. ป่า งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ท้องถ่ิน
กจิกรรมธนำคำรต้นไม ้ อบต.ดินอดุม ต.ค. - พ.ย. 64 อบต.ดินอดุม อบต.ดินอดุม
ฝึกอบรมกำรแปรรูปสมนุไพร ศูนย์เรียนรู้บ้ำนเขำดิน 30 ก.พ.65-ก.ย.65 5,000 อบต.ดินอดุม คณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์
ฝึกอบรมจดัท ำเคร่ืงจกัรสำน ศูนย์เรียนรู้บ้ำนเขำดิน 30 ก.พ.65-ก.ย.65 5,000 อบต.ดินอดุม และใชป้ระโยชน์ทรัพยำกร

ท้องถิ่น
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมา
จากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
งานศูนยข้์อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน
รวบรวมและกำรบันทึกขอ้มลูทรัพยำกรท้องถิ่น อบต.ดินอดุม ต.ค.64-ก.ย.65 4,000 อบต.ดินอดุม อบต.ดินอดุม
ระบบกำรจดัเกบ็และสืบค้นได้ คณะอนุกรรมกำรศูนย์ขอ้มลู

ทรัพยำกรท้องถิ่น
กอ่สร้ำงอำคำรศูนย์ขอ้มลูทรัพยำกรท้องถิ่น หมู่ที่ 7 ต.ดินอดุม ม.ค.-ก.พ.65 1,433,000 งบประมำณ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอล ำทับ

จงัหวัดกระบี่ ปี 65 อบต.ดินอดุม

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
โครงการตามแนวพระราชด าริด้านต่าง ๆ และหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดกระบ่ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
จ าแนกตามหลักองค์ความรู ้6 มิติ ตามแนวทางพระราชด าริ และหลักทรงงาน

มิติ



แบบฟอร์มจดัท ำแผนฯ ปี 65

แผนปฏิบัติการ ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวพระราชด าริ/ โครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย/ ช่วงระยะเวลา งบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน
แนวทางการด าเนินงาน /รายละเอียดกิจกรรมหลัก (หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ) จ านวน (คน) ด าเนินการ (บาท) รับผิดชอบ/

หน่วยงานสนับสนุน
5. ป่า งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจดัท า

ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน
กจิรรมอบรมให้ควำมรู้กำรเกี่ยวกบักำรอนุรักษ์ ศูนย์เรียนรู้บ้ำนบ้ำนเขำดิน 50 ม.ค. 65-ก.ย. 65 20,000 อบต.ดินอดุม อบต.ดินอดุม
กจิกรรมอบรมเร่ืองขยะมลูฝอย รร. ในเขตบริกำรต.ดินอดุม 100 ม.ค. 65-ก.ย. 65 ไมใ่ชง้บประมำณ คณะอนุกรรมกำรสนับสนุน

กจิกรรมอบรมกำรจดัท ำพรรณไมแ้ห้งดอง รร. ในเขตบริกำรต.ดินอดุม 50 ม.ค. 65-ก.ย. 65 5,000 และจดัท ำฐำนทรัพยำกร

กจิกรรมปลูกต้นไมใ้นวันส ำคัญ พื้นที่สำธำรณะต.ดินอดุม 200 ม.ค. 65-ก.ย. 65 ไมใ่ชง้บประมำณ ท้องถิ่น

   นำงปรียำ  ศรีชำย

จ าแนกตามหลักองค์ความรู ้6 มิติ ตามแนวทางพระราชด าริ และหลักทรงงาน

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดินอุดม

มิติ

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบติัหน้ำที่

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
โครงการตามแนวพระราชด าริด้านต่าง ๆ และหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดกระบ่ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2564 - 2565



 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



กรอบการสร้างจติส านึก  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน)
กิจกรรมที ่ ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

F3A8 งานปกปักทรัพยากรทอ้งถ่ิน 1. เพือ่สนองงานพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ 1. สนองงานพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ ปา่พรุเหรียง หมู่ที่ 2 ต.ดินอดุม อบต.ดินอดุม
- ศึกษาทรัพยากรในพืน้ที่ปกปกทรัพยากร พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 500 พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อ.ล าทับ จ.กระบี่ คณะอนุกรรมการปกปกั งบอบต.ดินอดุม 
ท้งถิน่   จ านวน 20 ชนิด (อพ.สธ.) (อพ.สธ.) ทรัพยากรท้องถิน่

2. เพือ่รู้ขอ้มูลทรัพยากรในพืน้ที่ปกปกัทรัพยากร 2. รู้ขอ้มูลทรัพยากรในพืน้ที่ปกปกัทรัพยากร
ท้องถิน่ ท้องถิน่
3. เพือ่ได้ถา่ยภาพทรัพยากรในพืน้ที่ปกปกั 3. ได้ถา่ยภาพทรัพยากรในพืน้ที่ปกปกั
ทรัพยากรท้องถิน่ ทรัพยากรท้องถิน่

- ท าตัวอย่างทรัพยากรท้องถิน่  จ านวน 4. เพือ่ใหม้ีตัวอย่างส าหรับเรียนรู้ และหลักฐาน 500 4. มีตัวอย่างส าหรับเรียนรู้ และหลักฐาน
20 ชนิด ชนิดละ 2 ตัวอย่าง รวม 40 อา้งองิแหล่งที่อยู่ อา้งองิแหล่งที่อยู่
ตัวอย่าง 5. เพือ่ใช้จดัแสดงในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ 5. ใช้จดัแสดงในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนย์

ขอ้มูลทรัพยากรท้องถิน่ ขอ้มูลทรัพยากรท้องถิน่
- ท าทะเบยีนทรัพยากรในพืน้ที่ปกปกั 6. เพือ่ใหท้ราบชนิดและจ านวนทรัพยากรในพืน้ 500 6. ใหท้ราบชนิดและจ านวนทรัพยากรในพืน้

ที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิน่ ที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิน่
7. เพือ่ใหม้ีระบบการจดัเกบ็และสืบค้นขอ้มูล 7. ใหม้ีระบบการจดัเกบ็และสืบค้นขอ้มูล
ทรัพยากร ในพืน้ที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิน่ ทรัพยากร ในพืน้ที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิน่

- ดูแล รักษา ทรัพยากรในพืน้ที่ ปกปกั 8. เพือ่รักษาพืน้ที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิน่ใหอ้ยู่ 500 8. รักษาพืน้ที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิน่ใหอ้ยู่
ทรัพยากรท้องถิน่ ในสภาพธรรมชาติ ในสภาพธรรมชาติ

9. เพือ่ใหม้ีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก เหน็ 9. ใหม้ีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก เหน็

คุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรในพืน้ที่ปกปกั คุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรในพืน้ที่ปกปกั

ทรัพยากรท้องถิน่ ทรัพยากรท้องถิน่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

กลุม่ G 8   กลุม่จงัหวัดที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ จงัหวัดกระบ่ี  องค์การบริหารสว่นต าบลดินอุดม  

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. 



กรอบการสร้างจติส านึก  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน)
กิจกรรมที ่ ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

F3A8 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถ่ิน 1. เพือ่สนองงานพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ 1. สนองงานพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ หมู่บา้นทั้ง 7 หมู่บา้น อบต.ดินอดุม งบอบต.ดินอดุม 
1. เกบ็ขอ้มูลพืน้ฐานในท้องถิน่ พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ต.ดินอดุม อ.ล าทับ จ.กระบี่ คณะอนุกรรมการส ารวจ
4. เกบ็ขอ้มูลประวัติหมู่บา้น วิถ ีชุมชน (อพ.สธ.) (อพ.สธ.) รวบรวมทรัพยากร
5  เกบ็ขอ้มูลการใช้ประโยชน์ของพชื 2. เพือ่ใหท้ราบขอ้มูลพืน้ฐานในท้องถิน่ 2. ทราบขอ้มูลพืน้ฐานในท้องถิน่ ท้องถิน่
ในท้องถิน่ทะเบยีนพรรณไม้ในชุมชน เหน็ศักยภาพท้องถิน่ เกดิทักษะในการสอบถาม เหน็ศักยภาพท้องถิน่ เกดิทักษะในการสอบถาม
6  เกบ็ขอ้มูลใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิน่ รวบรวมขอ้มูลเปน็ส่วนหนึ่งของชุมชน รวบรวมขอ้มูลเปน็ส่วนหนึ่งของชุมชน
ทะเบยีนสัตว์ในชุมชน 3. เพือ่ใหท้ราบประวัติความเปน็มาของท้องถิน่ 3. ทราบประวัติความเปน็มาของท้องถิน่
7  เกบ็ขอ้มูลใช้ประโยชน์ชีวภาพอืน่ ๆ 4. เพือ่ใหท้ราบขอ้มูลการใช้ประโยชน์ของพชื 4. ทราบขอ้มูลการใช้ประโยชน์ของพชื
ทะเบยีนชีวภาพอืน่ ๆ ในชุมชน ในท้องถิน่ ใหต้ระหนัก เหน็คุณค่า รู้ค่า ของพชื ในท้องถิน่ ใหต้ระหนัก เหน็คุณค่า รู้ค่า ของพชื
8  เกบ็ขอ้มูลภูมิปญัญาท้องถิน่ ทะเบยีน ในท้องถิน่ ในท้องถิน่
ภูมิปญัญาในชุมชน 5. เพือ่ใหท้ราบขอ้มูลของสัตว์ในท้องถิน่ ใหต้ระ 5. ทราบขอ้มูลของสัตว์ในท้องถิน่ ใหต้ระ
9  เกบ็ขอ้มูลแหล่งทรัพยากรและ หนัก เหน็คุณ รู้ค่า ของสัตว์ในท้องถิน่ หนัก เหน็คุณ รู้ค่า ของสัตว์ในท้องถิน่
โบราณคดี ทะเบยีนแหล่งทรัพยากรใน 6. เพือ่ใหท้ราบขอ้มูลของชีวภาพอืน่ ๆ 6. ทราบขอ้มูลของชีวภาพอืน่ ๆ 
ชุมชนทะเบยีนโบราณคดีในชุมชน ในท้องถิน่ ในท้องถิน่

7. เพือ่ใหท้ราบขอ้มูลภูมิปญัญาท้องถิน่ ตระหนัก 7. ทราบขอ้มูลภูมิปญัญาท้องถิน่ ตระหนัก
ถงึการสืบสาน ภูมิปญัญาท้องถิน่ ถงึการสืบสาน ภูมิปญัญาท้องถิน่
8. เพือ่ใหท้ราบขมู้ลแหล่งทรัพยากรและ 8. ทราบขอ้มูลแหล่งทรัพยากรและ
โบราณคดีในท้องถิน่ โบราณคดีในท้องถิน่

*กิจกรรมถ่ายทอดส ารวจเพ่ือพัฒนาต าบล 3,000

กลุม่ G 8   กลุม่จงัหวัดที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ จงัหวัดกระบ่ี  องค์การบริหารสว่นต าบลดินอุดม  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565



กรอบการสร้างจติส านึก  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน)
กิจกรรมที ่ ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

F3A8 งานปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถ่ิน 1. เพือ่สนองงานพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ 1. สนองงานพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ ณ อทุยานประวัติศาสตร์ย้อนรอย อบต.ดินอดุม งบอบต.ดินอดุม 

1. จดัหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิน่ พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พระเศวตฯ ม.2 ต.ดินอดุม คณะอนุกรรมการปลูก

2. ปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิน่ (อพ.สธ.) (อพ.สธ.) สระน้ าสาธารณะภายในต าบล รักษาทรัพยากรท้องถิน่

3. ติดตามเจริญเติบโตและการเปล่ียน 2. เพือ่รักษาทรัพยากรท้องถิน่ 2. รักษาทรัพยากรท้องถิน่ จ านวน 3 แหง่

แปลงของทรัพยากรท้องถิน่ 3. เพือ่เปน็แหล่งรวบรวมทรัพยากรท้องถิน่ 3. เปน็แหล่งรวบรวมทรัพยากรท้องถิน่

4. เพือ่รู้วิธีปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิน่ 4. รู้วิธีปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิน่

5. เพือ่รู้วิธีการติดตามการเจริญเติบโตและการ 5. รู้วิธีการติดตามการเจริญเติบโตและการ

เปล่ียนของทรัพยากรท้องถิน่ เปล่ียนของทรัพยากรท้องถิน่

*กิจกรรมเพาะพันธุ์ทรัพยากร 2,000

* กิจกรรมปลูกต้นไมใ้นพ้ืนทีส่าธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ

* กิจกรรมปกป้องสถาบันทีส่ าคัญของชาติปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญ 4,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

กลุม่ G 8   กลุม่จงัหวัดที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ จงัหวัดกระบ่ี  องค์การบริหารสว่นต าบลดินอุดม  



กรอบการสร้างจติส านึก  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน)
กิจกรรมที ่ ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

F3A8 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 1. เพือ่สนองงานพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ 1. สนองงานพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ ณ อทุยานประวัติศาสตร์ย้อนรอย อบต.ดินอดุม งบอบต.ดินอดุม 

ทอ้งถ่ิน พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พระเศวตฯ ม.2 ต.ดินอดุม คณะอนุกรรมการอนุรักษ์

1. ฟืน้ฟ ูบ ารุงรักษา ขยายพนัธ์ุเพิม่ขึน้ (อพ.สธ.) (อพ.สธ.) สระน้ าสาธารณะภายในต าบล และใช้ประโยชน์

และแจกจา่ยใหก้บัชุมชน 2. เพือ่รักษาและเพิม่จ านวนทรัพยากรท้องถิน่ 2. รักษาและเพิม่จ านวนทรัพยากรท้องถิน่ จ านวน 3 แหง่ ทรัพยากรท้องถิน่

2. ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 3. เพือ่รู้วิธีการ สร้างนวัตกรรมและการใช้ 3. รู้วิธีการ สร้างนวัตกรรมและการใช้

ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิน่อย่างย่ังยืน ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิน่อย่างย่ังยืน

4. เพือ่รู้วิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิน่ 4. รู้วิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิน่

อย่างย่ังยืน อย่างย่ังยืน

* กิจกรรมธนาคารต้นไม ้

* ฝึกอบรมการแปรรูปสมนุไพร 5,000

*ฝึกอบรมจัดท าเครื่งจักรสาน 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

กลุม่ G 8   กลุม่จงัหวัดที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ จงัหวัดกระบ่ี  องค์การบริหารสว่นต าบลดินอุดม  



กรอบการสร้างจติส านึก  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน)
กิจกรรมที ่ ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

F3A8 งานศูนยข้์อมลูทรัพยากรทอ้งถ่ิน 1. เพือ่สนองงานพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ 1. สนองงานพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ อบต.ดินอดุม อ.ล าทับ จ.กระบี่ อบต.ดินอดุม งบอบต.ดินอดุม 

1. รวบรวมและการบนัทึกขอ้มูล พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ คณะอนุกรรมการศูนย์

ทรัพยากรท้องถิน่ (อพ.สธ.) (อพ.สธ.) ขอ้มูลทรัพยากรท้องถิน่

2.ระบบการจดัเกบ็และสืบค้นได้ 2. เพือ่รวบรวมขอ้มูลทรัพยากรท้องถิน่ 2. รวบรวมขมู้ลทรัพยากรท้องถิน่

3. เพือ่สืบค้นขอ้มูลทรัพยากรท้งถิน่จากฐานขอ้มูล 3. สืบค้นขอ้มูลทรัพยากรท้งถิน่จากฐานขอ้มูล

ที่ต่อเนื่อง ที่ต่อเนื่อง

4. เพือ่สร้างศูนย์ขอ้มูลฐานทรัพยากรท้องถิน่ 4. มีศูนย์ขอ้มูลฐานทรัพยากรท้องถิน่

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 4,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

กลุม่ G 8   กลุม่จงัหวัดที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ จงัหวัดกระบ่ี  องค์การบริหารสว่นต าบลดินอุดม  



กรอบการสร้างจติส านึก  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน)
กิจกรรมที ่ ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

F3A8 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท า 1. เพือ่สนองงานพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ 1. สนองงานพระราชด าริโครงการอนุรักษ์ โรงเรียน 4 แหง่ ศพด. สังกดั อบต.ดินอดุม งบอบต.ดินอดุม 

ฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อบต. 3 แหง่ คณะอนุกรรมการ

1. สนับสนุนการสร้างจติส านึกในการ (อพ.สธ.) (อพ.สธ.) สนับสนุนในการอนุรักษ์

อนุรักษท์รัพยากร งานสวนพฤษศาสตร์ 2. เพือ่สนับสนุนการสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ 2. สนับสนุนการสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ และจดัท าฐานทรัพยา

โรงเรียน 3. เพือ่สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอปุกรณ์ 3. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอปุกรณ์ ท้องถิน่

2. งานสนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

วัสดุอปุกรณ์ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

*กิจรรมอบรมใหค้วามรู้การเก่ียวกับการ 20,000

อนุรักษ์และการส ารวจทรัพยากร

*กิจกรรมอบรมเรื่องขยะมลูฝอย ไม่ใช้งบประมาณ

*กิจกรรมอบรมการจัดท าพรรณไมแ้หง้ 5,000

ดอง 

*กิจกรรมปลูกต้นไมใ้นวันส าคัญ ไม่ใช้งบประมาณ

รวมทั้งสิน้  6 งาน  งบประมาณทั้งสิน้  50,000 บาท

กลุม่ G 8   กลุม่จงัหวัดที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ จงัหวัดกระบ่ี  องค์การบริหารสว่นต าบลดินอุดม  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565



 
 
 
 
 
 
 
 

แผนด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 



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 จัดประชุมอนุคณะกรรมการด าเนินงาน ทัง้ 6 กิจกรรม (อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง)

-  กจิกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
- กจิกรรมส ารวจเกบ็รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
- กจิกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
- กจิกรรมศูนย์ขอ้มูลทรัพยากรท้องถิ่น
- กจิกรรมสนับสนุนในการอนุรักษ์และจดัฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- กจิกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมากจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.ต าบลดินอุดม)

1.  งานกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน
กิจกรรมปกปัก อนุรักษ์ จัดท าข้อมูลพืชและความหลากหลายทางชีวิภาพในพืน้ที่

ป่าพรุเหรียง (อุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวตฯ หมูท่ี ่2 ต.ดินอุดม)

กิจกรรมส ารวจทรัพยากรในพืน้ทีป่กปักทรัพยากรท้องถิน่

- ส ารวจทรัพยากรในพืน้ทีป่กปัก 

- การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพืน้ทีป่กปัก

- การติดรหัสประจ าชนิด  ในพืน้ทีป่กปักทรัพยากร

2. กิจกรรมงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน
2.1  เก็บข้อมูลพืน้ฐานในท้องถิน่  ตามใบงานที ่1 เร่ืองการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิน่

2.2  เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิน่  ตามใบงานที ่2

2.3  เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิน่ ตามใบงาน 3

2.4  เก็บข้อมูลประวัติหมูบ่้าน วิถีชุมชน  ตามใบงานที ่4

2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิน่ ทะเบียนพรรณ

ไม้ในชุมชน ตามใบงานที ่5

2.6  เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิน่ ตามใบงาน 6

2.7  เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอืน่ ทะเบียนพันธ์ุสัตว์ในชุม

2.8  เก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิน่ ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน

2.9 รวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี

2.10 จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิน่

แผนการด าเนินงานโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ  องค์การบรหิารส่วนต าบลดินอุดม  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ล าดับที่ กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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
-  จดัหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
- ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น

4.  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน
-  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น

5.  ศูนยข้์อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน
- กอ่สร้างอาคารศูนย์ขอ้มูลทรัพยากรท้องถิ่น
- รวบรวมขอ้มูลทรัพยากรท้องถิ่น

6.  อนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน
-  สร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
-  สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาทรัพยากร

3 4 ทรัพยากรท้องถ่ิน  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 4 ทรัพยากรท้องถ่ิน 
- แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
- แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
- แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
- แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

4 ด าเนินการ 4 ทรัพยากรท้งถ่ิน
ทรัพยากรท้องถิน่ : การศึกษาพืช (ศึกษาจากพืช ใช้ประโยชน์จากพืช สร้างจิตส านึก)

ทรัพยากรท้องถิน่ : การศึกษาสัตว์(ศึกษาจากสัตว์ ใช้ประโยชน์จากสัตว์ สร้างจิตส านึก)

ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
(ศึกษาจากชีวภาพอื่น ๆ  ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่น ๆ  สร้างจติส านึก)
ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
(ศึกษาจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
สร้างจติส านึก)

ล าดับที่ กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงานโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ  องค์การบรหิารส่วนต าบลดินอุดม  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ด้านที่ 2  การด าเนินงาน
1.  การด าเนินงานปกปักทรัพยากรทอ้งถ่ิน 1.1  ก าหนดเขตพ้ืนที่และการส ารวจทรัพยากร คกก.อนุกรรมการ

1)  การก าหนดขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ก าหนดเขตพื้นที่ ด าเนินงานพื้นที่ปกปัก แล้วเสร็จ

2)  การส ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส ารวจพืชในพื้นที่ปกปักไม้ ส ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปก พรรณไม ้สัตว์ ชวีภาพอื่นๆ ภูมปิัญญา

ส ารวจทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ธ.ค.65

3)  การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร จ าแนกชนิดตามลักษณะวิสัย คกก.อนุกรรมการ ส ารวจทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ธ.ค.65

ท้องถิ่น ด าเนินงานพื้นที่ปกปัก

4) ติดรหัสพันธ์ุไมป้ระจ าชนิด จ านวน 20 รหัส ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เดือน พ.ย. -ธ.ค.

1.2  ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก คกก.อนุกรรมการ จดัท าแล้วเสร็จ

1.3  ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ ด าเนินงานพื้นที่ปกปัก 1,000
1)  การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ตามแบบทะเบียนของอพ.สธ. ส ารวจทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ธ.ค.65

2)  การถา่ยภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส ารวจทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ธ.ค.65

1.4  ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก จ านวน 20 ชนิด คกก.อนุกรรมการ 1,000 ส ารวจทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ธ.ค.65

1.5  ท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ด าเนินงานพื้นที่ปกปัก 1,000
1)  การท าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร จ านวน 5 ชนิด ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ก.ย.65

ท้องถิ่น  ตามแบบ อพ.สธ.

2) ระบบการจดัเกบ็และสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) สืบค้นทั้งเอกสารและไฟล์ ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ก.ย.65 (ปรับปรุงขอ้มลู)

เอกสาร

1.6  ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ ปกปักทรัพยากร คกก.อนุกรรมการ 1,000
ทอ้งถ่ิน 1. การจดัท าแนวกนัไฟ บูรณา ด าเนินงานพื้นที่ปกปัก ไตรมาส ละ 1 คร้ัง

การสนง.คุมประพฤติกระบี่

2. อบรมอาสา และแต่งต้ัง

อาสาสมคัรดูแลพื้นที่ปกปัก

ฯลฯ

แผนการด าเนินงาน งานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม    หมู่ที่ 7  ต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทบั จังหวัดกระบ่ี

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ปี 2564 ปี 2565

แผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ด้านที ่2  การด าเนินงาน 1. อบรมและปฏิบัติการให้ความรู้ในการเก็บรวบรวมตาม คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ 20,000
2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร ใบงาน1-ใบงาน9 (วันอังคาร,วันพฤหัสบดี) รวบรวมทรัพยากรท้องถิน่

ท้องถ่ิน รร.บ้านเขาดินประชาพัฒน์

2. ให้ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการอพ.สธ. คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ

งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ และงานสวนพฤษศาสตร์ คณะ รวบรวมทรัพยากรท้องถิน่

ครูอาจารย์ และอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมตาม รร.บ้านเสม็ดจวน

ใบงาน 1 -9

3. อบรมและปฏิบัติการให้ความรู้ในการเก็บรวบรวมตาม คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ

ใบงาน1-ใบงาน9 (คาบสุดท้ายของวันจันทร์) รวบรวมทรัพยากรท้องถิน่

รร.บ้านหนองจูด

4. อบรมและปฏิบัติการให้ความรู้ในการเก็บรวบรวมตามใบ คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ

งาน1-ใบงาน9 (จันทร์ พุธ ศุกร์) รวบรวมทรัพยากรท้องถิน่

รร.บ้านควนแดง

2.1  เก็บข้อมลูพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน 1.  สรุปข้อมูลพืน้ฐานใน รร.ในเขตบริการของ

ท้องถิน่ (ใบงานที ่1) อบต.ดินอุดมและศพด.

2.  แสดงใบงานนักเรียน รร.บา้นเขาดินประชาพฒัน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห)์ของทุกเดือน

3.  แสดงภาพถ่ายประกอบ รร.บ้านเสม็ดจวน ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9

รร.บ้านหนองจูด ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุดท้ายของทุกสัปดาห)์ ของทุกเดือน

รร.บ้านควนแดง ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน

คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ

แผนการด าเนินงาน งานฐานทรพัยากรท้องถ่ิน อบต.ดินอุดม
องค์การบรหิารสว่นต าบลดินอุดม    หมูท่ี ่7  ต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทับ จังหวดักระบ่ี

งานหลกั รายละเอียดงานยอ่ย ปรมิาณงาน ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ
ปี 2564 ปี 2565

แผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ด้านที ่2  การด าเนินงาน 2.2  เก็บข้อมลูการประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน 1.  สรุปข้อมูลพืน้ฐานในการ ผู้น าหมูบ่้าน ปราชญช์าว

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร (ใบงาน2) ประกอบอาชีพแต่ละหมูบ่้าน บ้าน เจ้าหน้าทีอ่บต.

ท้องถ่ิน (ใบงานที ่2) รร.บา้นเขาดินประชาพฒัน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห)์ของทุกเดือน

2.  แสดงใบงานนักเรียน รร.บ้านเสม็ดจวน ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9

3.  แสดงภาพถ่ายประกอบ รร.บ้านหนองจูด ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห)์ ของทุกเดือน

รร.บ้านควนแดง ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน

คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ

รวบรวม

2.3  เก็บข้อมลูด้านกายภาพในทอ้งถ่ิน(ใบงาน3) 1.  สรุปข้อมูลด้านกายภาพแต่ ผู้น าหมูบ่้าน ปราชญช์าว

ละหมูบ่้าน (ใบงาน3) บ้าน เจ้าหน้าทีอ่บต.

2.  แสดงใบงานนักเรียน รร.บา้นเขาดินประชาพฒัน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห)์ของทุกเดือน

3.  แสดงภาพถ่ายประกอบ รร.บ้านเสม็ดจวน ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9

รร.บ้านหนองจูด ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห)์ ของทุกเดือน

รร.บ้านควนแดง ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน

คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ

รวบรวม

2.4  เก็บข้อมลูประวติัหมูบ้่าน วถีิ ชุมชน 1.  สรุปข้อมูลประวัติหมูบ่้าน ผู้น าหมูบ่้าน ปราชญช์าว

วิถี ชุมชน  (ใบงาน4) บ้าน เจ้าหน้าทีอ่บต.

2.  แสดงใบงานนักเรียน รร.บา้นเขาดินประชาพฒัน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห)์ของทุกเดือน

3.  แสดงภาพถ่ายประกอบ รร.บ้านเสม็ดจวน ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9

รร.บ้านหนองจูด ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห)์ ของทุกเดือน

รร.บ้านควนแดง ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน

คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ

รวบรวม

แผนการด าเนินงาน งานฐานทรพัยากรท้องถ่ิน อบต.ดินอุดม
องค์การบรหิารสว่นต าบลดินอุดม    หมูท่ี ่7  ต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทับ จังหวดักระบ่ี

งานหลกั รายละเอียดงานยอ่ย ปรมิาณงาน ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ
ปี 2564 ปี 2565

แผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ด้านที ่2  การด าเนินงาน
2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 2.5  เก็บข้อมลูการใช้ประโยชน์ของพืชในทอ้งถ่ิน 1.  สรุปจ านวนพรรณไม้  ผู้น าหมูบ่้าน ปราชญช์าว

ท้องถ่ิน ทะเบียนพรรณไมใ้นชุมชน ทัง้หมดกีช่นิด(ใบงาน5) บ้าน เจ้าหน้าทีอ่บต.

2.  หน้าปกทะเบียน และข้อ รร.บา้นเขาดินประชาพฒัน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห)์ของทุกเดือน

มูลภายในทะเบียน รร.บ้านเสม็ดจวน ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9

3.  แสดงใบงานนักเรียน รร.บ้านหนองจูด ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห)์ ของทุกเดือน

4.  แสดงภาพถ่ายประกอบ รร.บ้านควนแดง ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน

คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ

รวบรวม

2.6  เก็บข้อมลูใช้ประโยชน์สัตวใ์นทอ้งถ่ิน ทะเบียน 1.  สรุปจ านวนสัตว์ ทัง้หมดกี่ ผู้น าหมูบ่้าน ปราชญช์าว

สัตวใ์นชุมชน ชนิด(ใบงาน6) บ้าน เจ้าหน้าทีอ่บต.

2.  หน้าปกทะเบียน และ รร.บา้นเขาดินประชาพฒัน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห)์ของทุกเดือน

ข้อมูลภายในทะเบียน รร.บ้านเสม็ดจวน ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9

3.  แสดงใบงานนักเรียน รร.บ้านหนองจูด ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห)์ ของทุกเดือน

4.  แสดงภาพถ่ายประกอบ รร.บ้านควนแดง ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน

คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ

รวบรวม

2.7  เก็บข้อมลูใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืน ๆทะเบียน 1.  สรุปจ านวนชีวภาพ  ทัง้ ผู้น าหมูบ่้าน ปราชญช์าว

ชีวภาพอ่ืน ๆ ในชุมชน หมดกีช่นิด (ใบงาน7) บ้าน เจ้าหน้าทีอ่บต.

2.  หน้าปกทะเบียน และ รร.บา้นเขาดินประชาพฒัน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห)์ของทุกเดือน

ข้อมูลภายในทะเบียน รร.บ้านเสม็ดจวน ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9

3.  แสดงใบงานนักเรียน รร.บ้านหนองจูด ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห)์ ของทุกเดือน

4.  แสดงภาพถ่ายประกอบ รร.บ้านควนแดง ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน

คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ

รวบรวม

แผนการด าเนินงาน งานฐานทรพัยากรท้องถ่ิน อบต.ดินอุดม
องค์การบรหิารสว่นต าบลดินอุดม    หมูท่ี ่7  ต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทับ จังหวดักระบ่ี

งานหลกั รายละเอียดงานยอ่ย ปรมิาณงาน ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ
ปี 2564 ปี 2565

แผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ด้านที ่2  การด าเนินงาน 2.8  เก็บข้อมลูภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน ทะเบียนภูมปัิญญา1.  สรุปจ านวนภูมิปัญญา 

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร ในชุมชน ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน  ผู้น าหมูบ่้าน ปราชญช์าว

ท้องถ่ิน (ใบงาน8) บ้าน เจ้าหน้าทีอ่บต.

2.  หน้าปกทะเบียน และข้อ รร.บา้นเขาดินประชาพฒัน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห)์ของทุกเดือน

มูลภายในทะเบียน รร.บ้านเสม็ดจวน ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9

3.  แสดงใบงานนักเรียน รร.บ้านหนองจูด ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห)์ ของทุกเดือน

4.  แสดงภาพถ่ายประกอบ รร.บ้านควนแดง ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน

คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ

รวบรวม

2.9  เก็บข้อมลูแหล่งทรพัยากรและโบราณคดี 1.  สรุปข้อมูลแหล่งทรัพยากร ผู้น าหมูบ่้าน ปราชญช์าว

ทะเบียนแหล่งทรพัยากรในชุมชนทะเบียนโบราณคดี และโบราณคดี  (ใบงาน9) บ้าน เจ้าหน้าทีอ่บต.

ในชุมชน 2.  หน้าปกทะเบียน และข้อ รร.บา้นเขาดินประชาพฒัน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห)์ของทุกเดือน

มูลภายในทะเบียน รร.บ้านเสม็ดจวน ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9

3.  แสดงใบงานนักเรียน รร.บ้านหนองจูด ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห)์ ของทุกเดือน

4.  แสดงภาพถ่ายประกอบ รร.บ้านควนแดง ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน

คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ

รวบรวม

2.10  การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐาน1.  แสดงรายงานผลการ คณะอนุคกก.ส ารวจเก็บ

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ส ารวจและจัดท าฐาน รวบรวม

ทรัพยากรท้องถิน่ของโรงเรียน

ประกอบด้วย  หน้าปก ค าน า 

สารบัญ ภาคผนวก

แผนการด าเนินงาน งานฐานทรพัยากรท้องถ่ิน อบต.ดินอุดม
องค์การบรหิารสว่นต าบลดินอุดม    หมูท่ี ่7  ต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทับ จังหวดักระบ่ี

งานหลกั รายละเอียดงานยอ่ย ปรมิาณงาน ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ
ปี 2564 ปี 2565

แผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ด้านที่ 2  การด าเนินงาน
3.  การด าเนินงานปลกูรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถ่ิน 1.  แสดงพื้นที่ปลูกรักษา ปราชญ์ชาวบ้าน 1,000 (ก าหนดพันธ์ุพืชที่หายาก หรือพืชที่มต้ีองการอนุรักษ์

ทรัพยากรท้องถิ่น รร.นักเรียน น ามาใชป้ระโยชน์ เพื่อขยายพันธ์ุ)

2.  จ านวนพื้นที่ปลูกรักษา ผู้น าชมุชน

ทรัพยากรท้องถิ่นประกอบ อบต.ดินอดุม

ด้วย พื้นที่ขนาด ภาพถา่ยพื้นที่

3.1  การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรทอ้งถ่ิน 1.  ตารางสรุปการจดัหาและ ปราชญ์ชาวบ้าน 1,000
รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น รับ รร.นักเรียน (ติดตามความกา้วหน้าของกจิกรรมรวบรวมทุกวันจนัทร์ พุธ ศุกร์

ตัวอย่างจาก ผู้น าชมุชน ของสัปดาห์ 

หน่วยงานต่างๆ  ,หนังสือ อบต.ดินอดุม

ขอบคุณ

2.  แสดงภาพถา่ย

3.2  ปลูกและรักษา ทรัพยากรทอ้งถ่ิน 1.  แสดงตารางสรุป การปลูก ปราชญ์ชาวบ้าน 1,000
รักษาพืช สัตว์ ชวีภาพ อื่น ๆ รร.นักเรียน 

ประกอบด้วยส่ิงที่ปลูกรักษา ผู้น าชมุชน (ติดตามความกา้วหน้าของกจิกรรมรวบรวมทุกวันจนัทร์ พุธ ศุกร์

วันที่  สถานที่  จ านวน อบต.ดินอดุม ของสัปดาห์ 

2.  ชี้ประเด็นพรรณไมท้ี่ปลูก

รักษา เพื่ออะไร  (เชน่รักษา

พันธ์ุ  ใกล้สูญพันธ์ุ ฯลฯ)

3.  ภาพถา่ยประกอบ

3.3  ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 1.  ตารางการบันทึก การ ปราชญ์ชาวบ้าน 1,000
ของทรัพยากรท้องถ่ิน เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง การดูแลรักษา รร.นักเรียน 

2.  ภาพถา่ยประกอบ ผู้น าชมุชน (ติดตามความกา้วหน้าของกจิกรรมรวบรวมทุกวันจนัทร์ พุธ ศุกร์

อบต.ดินอดุม ของสัปดาห์ 

แผนการด าเนินงาน งานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม    หมู่ที่ 7  ต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทบั จังหวัดกระบ่ี

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

แผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น   หน้าที่ 14



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ด้านที่ 2  การด าเนินงาน
4.  การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 4.1  ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมข้ึนและแจกจา่ย 1.  หลักฐานทั้งพืช สัตว์ ปราชญ์ชาวบ้าน 5,000
ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ให้กับชุมชน ต าบล ชวีภาพ และภูมปิัญญา รร.นักเรียน 

2.  การขยายพันธ์ุ การแจกจา่ย ผู้น าชมุชน

จ านวนชนิด จ านวนต้น  ราย อบต.ดินอดุม

ชื่อหน่วยงานที่รับการแจกจา่ย หน่วยงานอื่นๆ

 วัน เวลา และสถานที่ * สามารถก าหนดให้ปลูกเพิ่มได้อกี

3.  ภาพถา่ยประกอบ

4.2  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ินอยา่งยั่งยนื เช่น 1.  สรุปการใชป้ระโยชน์ ปราชญ์ชาวบ้าน 5,000
การจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลติภัณฑ์ ทรัพยากรท้องถิ่น รร.นักเรียน 
จากทรัพยากรในท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ ฯลฯ 2.  แสดงภาพถา่ย  เชน่ ผลิต ผู้น าชมุชน (กจิกรรมฝึกอบรมการแปรรูปสมนุไพร ฯลฯ )

ภัณฑ์ได้จากการแปรรูป อบต.ดินอดุม (ติดตามความกา้วหน้าของกจิกรรมรวบรวมทุกวันจนัทร์ พุธ ศุกร์
ทรัพยากรท้องถิ่น หน่วยงานอื่นๆ ของสัปดาห์ 
รูปแบบการท่องเที่ยวเชงินิเวศ

แผนการด าเนินงาน งานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม    หมู่ที่ 7  ต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทบั จังหวัดกระบ่ี

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

แผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ด้านที่ 2  การด าเนินงาน
5.  การด าเนินงานศูนยข้์อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 5.1  รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 1.  แสดงโครงสร้างของ ปราชญ์ชาวบ้าน 1,000

(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร ข้อมูลทั้งหมด  3 ฐานทรัพยากร รร.นักเรียน (ติดตามความกา้วหน้าของกจิกรรมรวบรวมทุกวันศุกร์

วฒันธรรมภูมิปัญญา) -  ทรัพยากรกายภาพ ผู้น าชมุชน

-  ทรัพยากรชวีภาพ อบต.ดินอดุม

-  ทรัพยากรวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นๆ

ภูมปิัญญา

5.2  ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร คอมฯ)1.  เอกสาร อบต.ดินอดุม 1,000
2. ไฟล์เอกสารคอมพิวเตอร์

ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลทรัพยากรทอ้งถิน่ กอ่สร้างอาคาร คสล.พื้นที่ ที่ท าการปกปครองล าทับ 1,433,000
ไมน่้อยกว่า 108 ตร.ม. อบต.ดินอุดม งบจังหวัดกระบ่ี
พร้อมงานไฟฟ้ารายละเอยีด ปี 2565
ที่ก าหนด

แผนการด าเนินงาน งานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม    หมู่ที่ 7  ต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทบั จังหวัดกระบ่ี

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

แผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ด้านที่ 2  การด าเนินงาน
6.  งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจดัท าฐาน 6.1  สนับสนุนการสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ 1.  ตารางสรุปการสนับสนุน ปราชญ์ชาวบ้าน 5,000
ทรัพยากรท้องถ่ิน ทรัพยากร (งานพฤษศาสตร์โรงเรียน) ชื่อหน่วยงาน เร่ืองที่สนับสนุน รร.นักเรียน (ติดตามความกา้วหน้าของกจิกรรมรวบรวมทุกวันจนัทร์ พุธ ศุกร์

วัน เวลา สถานที่ ผู้น าชมุชน

2.  ภาพถา่ยประกอบ อบต.ดินอดุม

หน่วยงานอื่นๆ

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 1.  แสดงตารางในเร่ืองการ อบต.ดินอดุม 5,000
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณชื่อ (ติดตามความกา้วหน้าของกจิกรรมรวบรวมทุกวันจนัทร์ พุธ ศุกร์)

หน่วยงาน เร่ืองที่สนับสนุน ของสัปดาห์ 

วัน สถานที่

2.  แสดงภาพถา่ยประกอบ

แผนการด าเนินงาน งานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม    หมู่ที่ 7  ต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทบั จังหวัดกระบ่ี

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

แผนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติการ  แผนปฏิบัติงาน  แผนด าเนินงาน   

 

ประเภทเอกสาร  เอกสารวิชาการ 

ลักษณะเอกสาร  เอกสารอัดส าเนาเย็บเล่ม 

ขนาดเอกสาร  เอ 4 หนา จ านวน  24  หน้า 

ที่ปรึกษา  นายพรชัย  บ ารุงภักดิ์  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 
 
คณะผู้จัดท า  นางกรกนก ถนอมกาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวกิตติมา ชฎากรณ์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
               

พิมพ์/รวบรวม  นางกรกนก  ถนอมกาย         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
           นางสาวกิตติมา  ชฎากรณ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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