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ก

คำนำ
องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม ได้รับพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองโครงการ อพ.สธ. ภายใต้
กรอบแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559 ) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม
เข้าร่วมตามกรอบการสร้างจิตสานึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานฐาน
ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ” เลขฐานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น 8-6810705 และด าเนิ น การภายใต้ แ ผนแม่ บ ทระยะที่
5 ปีที่ หก (ตุลาคม 2559- กันยายน 2564) นั้น ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่ทรัพยากรพันธุกรรมพืช แต่ยังรวมทั้ง 3
ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และเพื่อให้
การด าเนิ น งานฐานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ต าบลดิ น อุ ด ม เป็ น ไปตามกรอบแนวทางก าหนดควา มส าเร็ จ ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ อัน เป็ น ประโยชน์ แ ท้ แ ก่ชุ ม ชนตาบลดิ นอุ ด ม และเป็ นไปตามการด าเนิ น งานกิ จ กรรมปกปั ก
ทรัพยากรท้องถิ่น งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น งานอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ ทรั พยากรท้องถิ่น งานศูน ย์ ข้อ มูล ทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น งานสนั บสนุน ในการอนุรัก ษ์แ ละจั ดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น นั้น
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม จึงได้จัดทา แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติงาน และ
แผนดาเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ(อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ตาบลดินอุดม ขององค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ มี
แนวทางในการดาเนินงาน ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติงาน และแผนดาเนินงานเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดมได้เป็นอย่างดี

งานวางแผนสถิติและวิชาการ สานักปลัด
พฤศจิกายน 2565

ข

สารบัญ
หน้า
คานา

ก

สารบัญ

ข

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการ

1-4

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติงาน

5 - 11

ส่วนที่ 3 แผนดาเนินงาน

12 - 23

แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มจัดทำแผนฯ ปี 65

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการตามแนวพระราชดาริด้านต่าง ๆ และหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดกระบี่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
จาแนกตามหลักองค์ความรู้ 6 มิติ ตามแนวทางพระราชดาริ และหลักทรงงาน
แผนปฏิบัติการ ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มิติ
5. ป่า

แนวพระราชดาริ/
แนวทางการดาเนินงาน
กำรเข้ำใจ เข้ำถึง กำรพัฒนำ

โครงการ
/รายละเอียดกิจกรรมหลัก

พื้นที่ดาเนินการ
(หมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ณ ป่ำพรุเหรียง ม.2 ต.ดินอุดม
- ศึกษำทรัพยำกรในพื้นที่ปกปกทรัพยำกร
อ.ลำทับ จ.กระบี่
ท้งถิ่น จำนวน 20 ชนิด
- ทำตัวอย่ำงทรัพยำกรท้องถิ่น จำนวน
20 ชนิด ชนิดละ 2 ตัวอย่ำง รวม 40
ตัวอย่ำง
- ทำทะเบียนทรัพยำกรในพื้นที่ปกปัก
- ดูแล รักษำ ทรัพยำกรในพื้นที่ ปกปัก
ทรัพยำกรท้องถิ่น
งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
ดำเนินตำมใบงำนที่ 1, 4-9
งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สำธำรณะ
กิจกรรมปกป้องสถำบันที่สำคัญของชำติ
กิจกรรมธนำคำรต้นไม้

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน (คน)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงานสนับสนุน

15

ธ.ค.64-มิ.ย.65

2,000

อบต.ดินอุดม

อบต.ดินอุดม
คณะอนุกรรมกำรปกปัก
ทรัพยำกรท้องถิ่น

หมู่บ้ำน 7 หมู่บ้ำน
ตำบลดินอุดม

85

ต.ค.64-ก.ย.65

3,000

อบต.ดินอุดม

อบต.ดินอุดม
โรงเรียนในเขตบริกำร
คณะอนุกรรมกำรสำรวจฯ

แหล่งน้ำสำธำรณะตำบลดินอุดม
อุทยำนประวัตศิ ำสตร์,
อบต.ดินอุดม

200
100

ธ.ค. 64,มิ.ย.-ก.ค. 65
ก.ค.-65
ต.ค. - พ.ย. 64

ไม่ใช้งบประมำณ
4,000
2,000

อบต.ดินอุดม

อบต.ดินอุดม
คณะอนุกรรมกำรปลูกรักษำ
ทรัพยำกรท้องถิ่น

แบบฟอร์มจัดทำแผนฯ ปี 65

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการตามแนวพระราชดาริด้านต่าง ๆ และหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดกระบี่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
จาแนกตามหลักองค์ความรู้ 6 มิติ ตามแนวทางพระราชดาริ และหลักทรงงาน
แผนปฏิบัติการ ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มิติ
5. ป่า

แนวพระราชดาริ/
แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ
/รายละเอียดกิจกรรมหลัก
งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น
กิจกรรมธนำคำรต้นไม้
ฝึกอบรมกำรแปรรูปสมุนไพร
ฝึกอบรมจัดทำเครื่งจักรสำน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
รวบรวมและกำรบันทึกข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่น
ระบบกำรจัดเก็บและสืบค้นได้
ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ขอ้ มูลทรัพยำกรท้องถิ่น

พื้นที่ดาเนินการ
(หมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ)

อบต.ดินอุดม
ศูนย์เรียนรู้บ้ำนเขำดิน
ศูนย์เรียนรู้บ้ำนเขำดิน

อบต.ดินอุดม

หมู่ที่ 7 ต.ดินอุดม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน (คน)

30
30

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ

ต.ค. - พ.ย. 64
ก.พ.65-ก.ย.65
ก.พ.65-ก.ย.65

5,000
5,000

อบต.ดินอุดม
อบต.ดินอุดม
อบต.ดินอุดม

ต.ค.64-ก.ย.65

4,000

อบต.ดินอุดม

ม.ค.-ก.พ.65

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงานสนับสนุน

อบต.ดินอุดม
คณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
ท้องถิ่น

อบต.ดินอุดม
คณะอนุกรรมกำรศูนย์ขอ้ มูล
ทรัพยำกรท้องถิ่น
1,433,000
งบประมำณ
ที่ทำกำรปกครองอำเภอลำทับ
จังหวัดกระบี่ ปี 65 อบต.ดินอุดม

แบบฟอร์มจัดทำแผนฯ ปี 65

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการตามแนวพระราชดาริด้านต่าง ๆ และหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดกระบี่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2564 - 2565
จาแนกตามหลักองค์ความรู้ 6 มิติ ตามแนวทางพระราชดาริ และหลักทรงงาน
แผนปฏิบัติการ ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มิติ
5. ป่า

แนวพระราชดาริ/
แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ
/รายละเอียดกิจกรรมหลัก

พื้นที่ดาเนินการ
(หมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ)

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทา
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
กิจรรมอบรมให้ควำมรู้กำรเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ ศูนย์เรียนรู้บ้ำนบ้ำนเขำดิน
กิจกรรมอบรมเรื่องขยะมูลฝอย
รร. ในเขตบริกำรต.ดินอุดม
กิจกรรมอบรมกำรจัดทำพรรณไม้แห้งดอง
รร. ในเขตบริกำรต.ดินอุดม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ
พื้นที่สำธำรณะต.ดินอุดม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน (คน)

50
100
50
200

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ

ม.ค. 65-ก.ย. 65
ม.ค. 65-ก.ย. 65
ม.ค. 65-ก.ย. 65
ม.ค. 65-ก.ย. 65

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งงบประมาณ

20,000
ไม่ใช้งบประมำณ
5,000
ไม่ใช้งบประมำณ

อบต.ดินอุดม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงานสนับสนุน

อบต.ดินอุดม
คณะอนุกรรมกำรสนับสนุน
และจัดทำฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น

นำงปรียำ ศรีชำย
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปฏิบตั ิหน้ำที่
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดินอุดม

แผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565
กลุม่ G 8 กลุม่ จังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดาริ หน่วยงานสนองพระราชดาริ จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม
กรอบการสร้างจิตสานึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ )
กิจกรรมที่
ชื่อโครงการ/งาน
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
F3A8 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
1. เพือ่ สนองงานพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
- ศึกษาทรัพยากรในพืน้ ที่ปกปกทรัพยากร พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ท้งถิน่ จานวน 20 ชนิด
(อพ.สธ.)
2. เพือ่ รู้ขอ้ มูลทรัพยากรในพืน้ ที่ปกปักทรัพยากร
ท้องถิน่
3. เพือ่ ได้ถา่ ยภาพทรัพยากรในพืน้ ที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถิน่
- ทาตัวอย่างทรัพยากรท้องถิน่ จานวน 4. เพือ่ ให้มีตัวอย่างสาหรับเรียนรู้ และหลักฐาน
20 ชนิด ชนิดละ 2 ตัวอย่าง รวม 40 อ้างอิงแหล่งที่อยู่
ตัวอย่าง
5. เพือ่ ใช้จดั แสดงในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่
- ทาทะเบียนทรัพยากรในพืน้ ที่ปกปัก
6. เพือ่ ให้ทราบชนิดและจานวนทรัพยากรในพืน้
ที่ปกปักทรัพยากรท้องถิน่
7. เพือ่ ให้มีระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล
ทรัพยากร ในพืน้ ที่ปกปักทรัพยากรท้องถิน่
- ดูแล รักษา ทรัพยากรในพืน้ ที่ ปกปัก 8. เพือ่ รักษาพืน้ ที่ปกปักทรัพยากรท้องถิน่ ให้อยู่
ทรัพยากรท้องถิน่
ในสภาพธรรมชาติ
9. เพือ่ ให้มีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก เห็น
คุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรในพืน้ ที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถิน่

งบประมาณ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สนองงานพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
500 พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. รู้ขอ้ มูลทรัพยากรในพืน้ ที่ปกปักทรัพยากร
ท้องถิน่
3. ได้ถา่ ยภาพทรัพยากรในพืน้ ที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถิน่
500 4. มีตัวอย่างสาหรับเรียนรู้ และหลักฐาน
อ้างอิงแหล่งที่อยู่
5. ใช้จดั แสดงในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่
500 6. ให้ทราบชนิดและจานวนทรัพยากรในพืน้
ที่ปกปักทรัพยากรท้องถิน่
7. ให้มีระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล
ทรัพยากร ในพืน้ ที่ปกปักทรัพยากรท้องถิน่
500 8. รักษาพืน้ ที่ปกปักทรัพยากรท้องถิน่ ให้อยู่
ในสภาพธรรมชาติ
9. ให้มีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก เห็น
คุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรในพืน้ ที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถิน่

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.

พื้นทีด่ าเนินการ
หน่วยดาเนินการ
หมายเหตุ
ป่าพรุเหรียง หมู่ที่ 2 ต.ดินอุดม อบต.ดินอุดม
อ.ลาทับ จ.กระบี่
คณะอนุกรรมการปกปัก งบอบต.ดินอุดม
ทรัพยากรท้องถิน่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565
กลุม่ G 8 กลุม่ จังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดาริ หน่วยงานสนองพระราชดาริ จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม
กรอบการสร้างจิตสานึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ )
กิจกรรมที่
ชื่อโครงการ/งาน
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
F3A8 งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 1. เพือ่ สนองงานพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
1. เก็บข้อมูลพืน้ ฐานในท้องถิน่
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
4. เก็บข้อมูลประวัติหมู่บา้ น วิถี ชุมชน (อพ.สธ.)
5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช
2. เพือ่ ให้ทราบข้อมูลพืน้ ฐานในท้องถิน่
ในท้องถิน่ ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
เห็นศักยภาพท้องถิน่ เกิดทักษะในการสอบถาม
6 เก็บข้อมูลใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิน่ รวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ทะเบียนสัตว์ในชุมชน
3. เพือ่ ให้ทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิน่
7 เก็บข้อมูลใช้ประโยชน์ชีวภาพอืน่ ๆ 4. เพือ่ ให้ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช
ทะเบียนชีวภาพอืน่ ๆ ในชุมชน
ในท้องถิน่ ให้ตระหนัก เห็นคุณค่า รู้ค่า ของพืช
8 เก็บข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ทะเบียน ในท้องถิน่
ภูมิปญ
ั ญาในชุมชน
5. เพือ่ ให้ทราบข้อมูลของสัตว์ในท้องถิน่ ให้ตระ
9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและ
หนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของสัตว์ในท้องถิน่
โบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรใน 6. เพือ่ ให้ทราบข้อมูลของชีวภาพอืน่ ๆ
ชุมชนทะเบียนโบราณคดีในชุมชน
ในท้องถิน่
7. เพือ่ ให้ทราบข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ตระหนัก
ถึงการสืบสาน ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
8. เพือ่ ให้ทราบข้มูลแหล่งทรัพยากรและ
โบราณคดีในท้องถิน่
*กิจกรรมถ่ายทอดสารวจเพื่อพัฒนาตาบล

งบประมาณ

3,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สนองงานพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. ทราบข้อมูลพืน้ ฐานในท้องถิน่
เห็นศักยภาพท้องถิน่ เกิดทักษะในการสอบถาม
รวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
3. ทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิน่
4. ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช
ในท้องถิน่ ให้ตระหนัก เห็นคุณค่า รู้ค่า ของพืช
ในท้องถิน่
5. ทราบข้อมูลของสัตว์ในท้องถิน่ ให้ตระ
หนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของสัตว์ในท้องถิน่
6. ทราบข้อมูลของชีวภาพอืน่ ๆ
ในท้องถิน่
7. ทราบข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ตระหนัก
ถึงการสืบสาน ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
8. ทราบข้อมูลแหล่งทรัพยากรและ
โบราณคดีในท้องถิน่

พื้นทีด่ าเนินการ
หมู่บา้ นทั้ง 7 หมู่บา้ น
ต.ดินอุดม อ.ลาทับ จ.กระบี่

หน่วยดาเนินการ
หมายเหตุ
อบต.ดินอุดม
งบอบต.ดินอุดม
คณะอนุกรรมการสารวจ
รวบรวมทรัพยากร
ท้องถิน่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565
กลุม่ G 8 กลุม่ จังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดาริ หน่วยงานสนองพระราชดาริ จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม
กรอบการสร้างจิตสานึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ )
กิจกรรมที่
ชื่อโครงการ/งาน
F3A8 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิน่
2. ปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิน่
3. ติดตามเจริญเติบโตและการเปลี่ยน
แปลงของทรัพยากรท้องถิน่

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนองงานพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. เพือ่ รักษาทรัพยากรท้องถิน่
3. เพือ่ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรท้องถิน่
4. เพือ่ รู้วิธีปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิน่
5. เพือ่ รู้วิธีการติดตามการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนของทรัพยากรท้องถิน่

*กิจกรรมเพาะพันธุ์ทรัพยากร
* กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นทีส่ าธารณะ
* กิจกรรมปกป้องสถาบันทีส่ าคัญของชาติปลูกต้นไม้เนื่องในวันสาคัญ

งบประมาณ

2,000
ไม่ใช้งบประมาณ
4,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สนองงานพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. รักษาทรัพยากรท้องถิน่
3. เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรท้องถิน่
4. รู้วิธีปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิน่
5. รู้วิธีการติดตามการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนของทรัพยากรท้องถิน่

พื้นทีด่ าเนินการ
หน่วยดาเนินการ
หมายเหตุ
ณ อุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอย อบต.ดินอุดม
งบอบต.ดินอุดม
พระเศวตฯ ม.2 ต.ดินอุดม
คณะอนุกรรมการปลูก
สระน้าสาธารณะภายในตาบล รักษาทรัพยากรท้องถิน่
จานวน 3 แห่ง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565
กลุม่ G 8 กลุม่ จังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดาริ หน่วยงานสนองพระราชดาริ จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม
กรอบการสร้างจิตสานึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ )
กิจกรรมที่
ชื่อโครงการ/งาน
F3A8 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น
1. ฟืน้ ฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิม่ ขึน้
และแจกจ่ายให้กบั ชุมชน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนองงานพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. เพือ่ รักษาและเพิม่ จานวนทรัพยากรท้องถิน่
2. ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3. เพือ่ รู้วิธีการ สร้างนวัตกรรมและการใช้
ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิน่ อย่างยั่งยืน
4. เพือ่ รู้วิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิน่
อย่างยั่งยืน
* กิจกรรมธนาคารต้นไม้
* ฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร
*ฝึกอบรมจัดทาเครื่งจักรสาน

งบประมาณ

5,000
5,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สนองงานพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. รักษาและเพิม่ จานวนทรัพยากรท้องถิน่
3. รู้วิธีการ สร้างนวัตกรรมและการใช้
ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิน่ อย่างยั่งยืน
4. รู้วิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิน่
อย่างยั่งยืน

พื้นทีด่ าเนินการ
หน่วยดาเนินการ
หมายเหตุ
ณ อุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอย อบต.ดินอุดม
งบอบต.ดินอุดม
พระเศวตฯ ม.2 ต.ดินอุดม
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์
สระน้าสาธารณะภายในตาบล และใช้ประโยชน์
จานวน 3 แห่ง
ทรัพยากรท้องถิน่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565
กลุม่ G 8 กลุม่ จังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดาริ หน่วยงานสนองพระราชดาริ จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม
กรอบการสร้างจิตสานึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ )
กิจกรรมที่
ชื่อโครงการ/งาน
F3A8 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
1. รวบรวมและการบันทึกข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิน่
2.ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนองงานพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. เพือ่ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่
3. เพือ่ สืบค้นข้อมูลทรัพยากรท้งถิน่ จากฐานข้อมูล
ที่ต่อเนื่อง
4. เพือ่ สร้างศูนย์ขอ้ มูลฐานทรัพยากรท้องถิน่

งบประมาณ

4,000

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สนองงานพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. รวบรวมข้มูลทรัพยากรท้องถิน่
3. สืบค้นข้อมูลทรัพยากรท้งถิน่ จากฐานข้อมูล
ที่ต่อเนื่อง
4. มีศูนย์ขอ้ มูลฐานทรัพยากรท้องถิน่

พื้นทีด่ าเนินการ
หน่วยดาเนินการ
หมายเหตุ
อบต.ดินอุดม อ.ลาทับ จ.กระบี่ อบต.ดินอุดม
งบอบต.ดินอุดม
คณะอนุกรรมการศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565
กลุม่ G 8 กลุม่ จังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดาริ หน่วยงานสนองพระราชดาริ จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม
กรอบการสร้างจิตสานึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ )
กิจกรรมที่
ชื่อโครงการ/งาน
F3A8 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทา
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร งานสวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน
2. งานสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
วัสดุอปุ กรณ์ อานวยความสะดวกต่าง ๆ
*กิจรรมอบรมให้ความรู้การเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และการสารวจทรัพยากร
*กิจกรรมอบรมเรื่องขยะมูลฝอย
*กิจกรรมอบรมการจัดทาพรรณไม้แห้ง
ดอง
*กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสาคัญ

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนองงานพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. เพือ่ สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
3. เพือ่ สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์
อานวยความสะดวกต่าง ๆ

งบประมาณ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สนองงานพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
3. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์
อานวยความสะดวกต่าง ๆ

20,000
ไม่ใช้งบประมาณ
5,000
ไม่ใช้งบประมาณ

รวมทั้งสิน้ 6 งาน งบประมาณทั้งสิน้ 50,000 บาท

พื้นทีด่ าเนินการ
โรงเรียน 4 แห่ง ศพด. สังกัด
อบต. 3 แห่ง

หน่วยดาเนินการ
หมายเหตุ
อบต.ดินอุดม
งบอบต.ดินอุดม
คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดทาฐานทรัพยา
ท้องถิน่

แผนดำเนินงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แผนการดาเนินงานโครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ลาดับที่

กิจกรรม

1

จัดประชุมอนุคณะกรรมการดาเนินงาน ทัง้ 6 กิจกรรม (อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ )
- กิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
- กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
- กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
- กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรท้องถิ่น
- กิจกรรมสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมากจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.ตาบลดินอุดม)
1. งานกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

2

กิจกรรมปกปัก อนุรักษ์ จัดทาข้อมูลพืชและความหลากหลายทางชีวิภาพในพืน้ ที่
ป่าพรุเหรียง (อุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวตฯ หมูท่ ี่ 2 ต.ดินอุดม)
กิจกรรมสารวจทรัพยากรในพืน้ ทีป่ กปักทรัพยากรท้องถิน่
- สารวจทรัพยากรในพืน้ ทีป่ กปัก
- การจาแนกชนิดของทรัพยากรในพืน้ ทีป่ กปัก
- การติดรหัสประจาชนิด ในพืน้ ทีป่ กปักทรัพยากร

2. กิจกรรมงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
2.1 เก็บข้อมูลพืน้ ฐานในท้องถิน่ ตามใบงานที่ 1 เรือ่ งการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิน่
2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิน่ ตามใบงานที่ 2
2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิน่ ตามใบงาน 3
2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมูบ่ ้าน วิถีชุมชน ตามใบงานที่ 4
2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิน่ ทะเบียนพรรณ
ไม้ในชุมชน ตามใบงานที่ 5
2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิน่ ตามใบงาน 6
2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอืน่ ทะเบียนพันธุส์ ัตว์ในชุม
2.8 เก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิน่ ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน
2.9 รวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี
2.10 จัดทารายงานผลการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิน่

พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2565
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แผนการดาเนินงานโครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ลาดับที่

กิจกรรม
3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
- จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
- ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น
4. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
- การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น
5. ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
- ก่อสร้างอาคารศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรท้องถิ่น
- รวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
6. อนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
- สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาทรัพยากร

3

4

4 ทรัพยากรท้องถิ่น แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ 4 ทรัพยากรท้องถิ่น
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ดาเนินการ 4 ทรัพยากรท้งถิ่น
ทรัพยากรท้องถิน่ : การศึกษาพืช (ศึกษาจากพืช ใช้ประโยชน์จากพืช สร้างจิตสานึก )
ทรัพยากรท้องถิน่ : การศึกษาสัตว์(ศึกษาจากสัตว์ ใช้ประโยชน์จากสัตว์ สร้างจิตสานึก )

ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
(ศึกษาจากชีวภาพอื่น ๆ ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่น ๆ สร้างจิตสานึก)
ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
(ศึกษาจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
สร้างจิตสานึก)

พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2565
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

แผนการดาเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม หมู่ที่ 7 ตาบลดินอุดม อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
งานหลัก

รายละเอียดงานย่อย

ปริมาณงาน

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
1. การดาเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 1.1 กาหนดเขตพื้นที่และการสารวจทรัพยากร
1) การกาหนดขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
2) การสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

3) การจาแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น
4) ติดรหัสพันธุ์ไม้ประจาชนิด

1.2 ทาผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปัก
1.3 ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่
1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

1.4 ทาตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก

กาหนดเขตพื้นที่
สารวจพืชในพื้นที่ปกปักไม้

ผู้รับผิดชอบ
คกก.อนุกรรมการ
ดาเนินงานพื้นที่ปกปัก

จาแนกชนิดตามลักษณะวิสยั คกก.อนุกรรมการ
ดาเนินงานพื้นที่ปกปัก
จานวน 20 รหัส
คกก.อนุกรรมการ
ดาเนินงานพื้นที่ปกปัก
ตามแบบทะเบียนของอพ.สธ.
จานวน 20 ชนิด

1.5 ทาทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก

งบประมาณ

ปี 2565

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

แล้วเสร็จ
สารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปก พรรณไม้ สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ภูมปิ ัญญา
สารวจทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ธ.ค.65
สารวจทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ธ.ค.65
ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เดือน พ.ย. -ธ.ค.
จัดทาแล้วเสร็จ

1,000

คกก.อนุกรรมการ

1,000

ดาเนินงานพื้นที่ปกปัก

1,000

1) การทาทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร
จานวน 5 ชนิด
ท้องถิ่น ตามแบบ อพ.สธ.
2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) สืบค้นทั้งเอกสารและไฟล์
เอกสาร

1.6 ดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ ปกปักทรัพยากร
คกก.อนุกรรมการ
ท้องถิ่น
1. การจัดทาแนวกันไฟ บูรณา ดาเนินงานพืน้ ที่ปกปัก

ปี 2564

สารวจทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ธ.ค.65
สารวจทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ธ.ค.65
สารวจทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ธ.ค.65

ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ก.ย.65
ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เดือน พ.ย. 64-ก.ย.65 (ปรับปรุงข้อมูล)

1,000
ไตรมาส ละ 1 ครั้ง

การสนง.คุมประพฤติกระบี่
2. อบรมอาสา และแต่งตั้ง
อาสาสมัครดูแลพื้นที่ปกปัก
ฯลฯ

แผนการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการดาเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม หมูท่ ี่ 7 ตาบลดินอุดม อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
งานหลัก

รายละเอียดงานย่อย

ปริมาณงาน

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน

1. อบรมและปฏิบัติการให้ความรู้ในการเก็บรวบรวมตาม
2. การดาเนินงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ใบงาน1-ใบงาน9 (วันอังคาร,วันพฤหัสบดี)
ท้องถิ่น
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการอพ.สธ.
งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ และงานสวนพฤษศาสตร์ คณะ
ครูอาจารย์ และอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมตาม
ใบงาน 1 -9
3. อบรมและปฏิบัติการให้ความรู้ในการเก็บรวบรวมตาม
ใบงาน1-ใบงาน9 (คาบสุดท้ายของวันจันทร์)

คณะอนุคกก.สารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิน่
รร.บ้านเขาดินประชาพัฒน์
คณะอนุคกก.สารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิน่
รร.บ้านเสม็ดจวน

งบประมาณ

ปี 2564

ปี 2565

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

20,000

คณะอนุคกก.สารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิน่
รร.บ้านหนองจูด
คณะอนุคกก.สารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิน่
รร.บ้านควนแดง

4. อบรมและปฏิบัติการให้ความรู้ในการเก็บรวบรวมตามใบ
งาน1-ใบงาน9 (จันทร์ พุธ ศุกร์)

2.1 เก็บข้อมูลพืน้ ฐานในท้องถิ่น

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. สรุปข้อมูลพืน้ ฐานใน
ท้องถิน่ (ใบงานที่ 1)
2. แสดงใบงานนักเรียน
3. แสดงภาพถ่ายประกอบ

รร.ในเขตบริการของ
อบต.ดินอุดมและศพด.
รร.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์)ของทุกเดือน

รร.บ้านเสม็ดจวน
รร.บ้านหนองจูด
รร.บ้านควนแดง
คณะอนุคกก.สารวจเก็บ

ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุดท้ายของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน

แผนการดาเนินงานโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการดาเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม หมูท่ ี่ 7 ตาบลดินอุดม อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
งานหลัก

รายละเอียดงานย่อย

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน

2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
2. การดาเนินงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (ใบงาน2)
ท้องถิ่น

ปริมาณงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. สรุปข้อมูลพืน้ ฐานในการ
ประกอบอาชีพแต่ละหมูบ่ ้าน
(ใบงานที่ 2)
2. แสดงใบงานนักเรียน
3. แสดงภาพถ่ายประกอบ

ผู้นาหมูบ่ ้าน ปราชญ์ชาว
บ้าน เจ้าหน้าทีอ่ บต.

งบประมาณ

ปี 2564

ปี 2565

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

รร.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์)ของทุกเดือน

รร.บ้านเสม็ดจวน
รร.บ้านหนองจูด
รร.บ้านควนแดง
คณะอนุคกก.สารวจเก็บ
รวบรวม

ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน

2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น (ใบงาน3) 1. สรุปข้อมูลด้านกายภาพแต่ ผู้นาหมูบ่ ้าน ปราชญ์ชาว
ละหมูบ่ ้าน (ใบงาน3)
2. แสดงใบงานนักเรียน
3. แสดงภาพถ่ายประกอบ

2.4 เก็บข้อมูลประวัตหิ มูบ่ ้าน วิถี ชุมชน

1. สรุปข้อมูลประวัติหมูบ่ ้าน
วิถี ชุมชน (ใบงาน4)
2. แสดงใบงานนักเรียน
3. แสดงภาพถ่ายประกอบ

บ้าน เจ้าหน้าทีอ่ บต.
รร.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์)ของทุกเดือน

รร.บ้านเสม็ดจวน
รร.บ้านหนองจูด
รร.บ้านควนแดง
คณะอนุคกก.สารวจเก็บ
รวบรวม

ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน

ผู้นาหมูบ่ ้าน ปราชญ์ชาว
บ้าน เจ้าหน้าทีอ่ บต.
รร.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์)ของทุกเดือน

รร.บ้านเสม็ดจวน
รร.บ้านหนองจูด
รร.บ้านควนแดง
คณะอนุคกก.สารวจเก็บ
รวบรวม

ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน

แผนการดาเนินงานโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการดาเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม หมูท่ ี่ 7 ตาบลดินอุดม อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
งานหลัก

รายละเอียดงานย่อย

ปริมาณงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. สรุปจานวนพรรณไม้
ทัง้ หมดกีช่ นิด(ใบงาน5)
2. หน้าปกทะเบียน และข้อ
มูลภายในทะเบียน
3. แสดงใบงานนักเรียน
4. แสดงภาพถ่ายประกอบ

ผู้นาหมูบ่ ้าน ปราชญ์ชาว
บ้าน เจ้าหน้าทีอ่ บต.

งบประมาณ

ปี 2564

ปี 2565

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

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
2. การดาเนินงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน

รร.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์)ของทุกเดือน

รร.บ้านเสม็ดจวน
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9
รร.บ้านหนองจูด
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
รร.บ้านควนแดง
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
คณะอนุคกก.สารวจเก็บ
รวบรวม
2.6 เก็บข้อมูลใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียน 1. สรุปจานวนสัตว์ ทัง้ หมดกี่ ผู้นาหมูบ่ ้าน ปราชญ์ชาว
สัตว์ในชุมชน
ชนิด(ใบงาน6)
บ้าน เจ้าหน้าทีอ่ บต.
2. หน้าปกทะเบียน และ
รร.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์)ของทุกเดือน
ข้อมูลภายในทะเบียน
รร.บ้านเสม็ดจวน
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9
3. แสดงใบงานนักเรียน
รร.บ้านหนองจูด
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
4. แสดงภาพถ่ายประกอบ รร.บ้านควนแดง
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
คณะอนุคกก.สารวจเก็บ
รวบรวม
2.7 เก็บข้อมูลใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่น ๆทะเบียน 1. สรุปจานวนชีวภาพ ทัง้ ผู้นาหมูบ่ ้าน ปราชญ์ชาว
ชีวภาพอื่น ๆ ในชุมชน
หมดกีช่ นิด (ใบงาน7)
บ้าน เจ้าหน้าทีอ่ บต.
2. หน้าปกทะเบียน และ
รร.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์)ของทุกเดือน
ข้อมูลภายในทะเบียน
รร.บ้านเสม็ดจวน
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9
3. แสดงใบงานนักเรียน
รร.บ้านหนองจูด
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
4. แสดงภาพถ่ายประกอบ รร.บ้านควนแดง
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
คณะอนุคกก.สารวจเก็บ
รวบรวม

แผนการดาเนินงานโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการดาเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม หมูท่ ี่ 7 ตาบลดินอุดม อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
งานหลัก

รายละเอียดงานย่อย

ปริมาณงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

งบประมาณ

ปี 2564

ปี 2565

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

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน

2.8 เก็บข้อมูลภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมปิ ัญญา1. สรุปจานวนภูมิปัญญา
2. การดาเนินงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ในชุมชน
ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน ผู้นาหมูบ่ ้าน ปราชญ์ชาว
ท้องถิ่น

(ใบงาน8)
2. หน้าปกทะเบียน และข้อ
มูลภายในทะเบียน
3. แสดงใบงานนักเรียน
4. แสดงภาพถ่ายประกอบ

บ้าน เจ้าหน้าทีอ่ บต.
รร.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์)ของทุกเดือน

รร.บ้านเสม็ดจวน
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9
รร.บ้านหนองจูด
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
รร.บ้านควนแดง
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
คณะอนุคกก.สารวจเก็บ
รวบรวม
2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี
1. สรุปข้อมูลแหล่งทรัพยากร ผู้นาหมูบ่ ้าน ปราชญ์ชาว
ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชนทะเบียนโบราณคดี และโบราณคดี (ใบงาน9) บ้าน เจ้าหน้าทีอ่ บต.
ในชุมชน
2. หน้าปกทะเบียน และข้อ รร.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์)ของทุกเดือน
มูลภายในทะเบียน
รร.บ้านเสม็ดจวน
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9
3. แสดงใบงานนักเรียน
รร.บ้านหนองจูด
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน9 ทุกวันจันทร์ คาบสุท้ายของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
4. แสดงภาพถ่ายประกอบ รร.บ้านควนแดง
ติดตามใบงาน 1-ใบงาน 9 ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์) ของทุกเดือน
คณะอนุคกก.สารวจเก็บ
รวบรวม

2.10 การจัดทารายงานผลการสารวจและจัดทาฐาน1. แสดงรายงานผลการ
ทรัพยากรท้องถิ่น
สารวจและจัดทาฐาน

คณะอนุคกก.สารวจเก็บ
รวบรวม

ทรัพยากรท้องถิน่ ของโรงเรียน
ประกอบด้วย หน้าปก คานา
สารบัญ ภาคผนวก

แผนการดาเนินงานโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการดาเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม หมู่ที่ 7 ตาบลดินอุดม อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
งานหลัก

รายละเอียดงานย่อย

ปริมาณงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564

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

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
3. การดาเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น การดาเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น

3.2 ปลูกและรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น

3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง

1. แสดงพื้นที่ปลูกรักษา
ปราชญ์ชาวบ้าน
ทรัพยากรท้องถิ่น
รร.นักเรียน
2. จานวนพื้นที่ปลูกรักษา ผู้นาชุมชน
ทรัพยากรท้องถิ่นประกอบ อบต.ดินอุดม
ด้วย พื้นที่ขนาด ภาพถ่ายพื้นที่

1,000

1. ตารางสรุปการจัดหาและ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น รับ
ตัวอย่างจาก
หน่วยงานต่างๆ ,หนังสือ
ขอบคุณ
2. แสดงภาพถ่าย

ปราชญ์ชาวบ้าน
รร.นักเรียน
ผู้นาชุมชน
อบต.ดินอุดม

1,000

1. แสดงตารางสรุป การปลูก
รักษาพืช สัตว์ ชีวภาพ อื่น ๆ
ประกอบด้วยสิ่งที่ปลูกรักษา
วันที่ สถานที่ จานวน
2. ชี้ประเด็นพรรณไม้ที่ปลูก
รักษา เพื่ออะไร (เช่นรักษา
พันธุ์ ใกล้สญ
ู พันธุ์ ฯลฯ)
3. ภาพถ่ายประกอบ

ปราชญ์ชาวบ้าน
รร.นักเรียน
ผู้นาชุมชน
อบต.ดินอุดม

1,000

1. ตารางการบันทึก การ
เปลี่ยนแปลง การดูแลรักษา
2. ภาพถ่ายประกอบ

ปราชญ์ชาวบ้าน
รร.นักเรียน
ผู้นาชุมชน
อบต.ดินอุดม

1,000

(กาหนดพันธุ์พืชที่หายาก หรือพืชที่มตี อ้ งการอนุรักษ์
นามาใช้ประโยชน์ เพื่อขยายพันธุ)์

(ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมรวบรวมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
ของสัปดาห์

(ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมรวบรวมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
ของสัปดาห์

(ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมรวบรวมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
ของสัปดาห์

แผนการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หน้าที่ 14

แผนการดาเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม หมู่ที่ 7 ตาบลดินอุดม อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
งานหลัก

รายละเอียดงานย่อย

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
4. การดาเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 4.1 ฟื้นฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่าย
ทรัพยากรท้องถิ่น
ให้กับชุมชน ตาบล

4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ

ปริมาณงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปราชญ์ชาวบ้าน
รร.นักเรียน
2. การขยายพันธุ์ การแจกจ่าย ผู้นาชุมชน
จานวนชนิด จานวนต้น ราย อบต.ดินอุดม
ชื่อหน่วยงานที่รับการแจกจ่าย หน่วยงานอื่นๆ
วัน เวลา และสถานที่
3. ภาพถ่ายประกอบ

5,000

1. สรุปการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่น
2. แสดงภาพถ่าย เช่น ผลิต
ภัณฑ์ได้จากการแปรรูป
ทรัพยากรท้องถิ่น
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

5,000

1. หลักฐานทั้งพืช สัตว์
ชีวภาพ และภูมปิ ัญญา

ปราชญ์ชาวบ้าน
รร.นักเรียน
ผู้นาชุมชน
อบต.ดินอุดม
หน่วยงานอื่นๆ

ปี 2563

ปี 2564

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

* สามารถกาหนดให้ปลูกเพิ่มได้อกี

(กิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร ฯลฯ )
(ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมรวบรวมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
ของสัปดาห์

แผนการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการดาเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม หมู่ที่ 7 ตาบลดินอุดม อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
งานหลัก

รายละเอียดงานย่อย

ปริมาณงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564

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

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
5. การดาเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมภูมิปัญญา)

1. แสดงโครงสร้างของ

ปราชญ์ชาวบ้าน
ข้อมูลทั้งหมด 3 ฐานทรัพยากร รร.นักเรียน
- ทรัพยากรกายภาพ
ผู้นาชุมชน
- ทรัพยากรชีวภาพ
อบต.ดินอุดม
- ทรัพยากรวัฒนธรรม
หน่วยงานอื่นๆ
ภูมปิ ัญญา

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร คอมฯ)1. เอกสาร

อบต.ดินอุดม

1,000
(ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมรวบรวมทุกวันศุกร์

1,000

2. ไฟล์เอกสารคอมพิวเตอร์

ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่

ก่อสร้างอาคาร คสล.พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 108 ตร.ม.
พร้อมงานไฟฟ้ารายละเอียด

ที่ทาการปกปครองลาทับ

อบต.ดินอุดม

1,433,000
งบจังหวัดกระบี่
ปี 2565

ที่กาหนด

แผนการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการดาเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.ดินอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม หมู่ที่ 7 ตาบลดินอุดม อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
งานหลัก

รายละเอียดงานย่อย

ปริมาณงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564

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

ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร (งานพฤษศาสตร์โรงเรียน)

1. ตารางสรุปการสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน เรื่องที่สนับสนุน
วัน เวลา สถานที่
2. ภาพถ่ายประกอบ

ปราชญ์ชาวบ้าน
รร.นักเรียน
ผู้นาชุมชน
อบต.ดินอุดม
หน่วยงานอื่นๆ

5,000

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
อานวยความสะดวกต่าง ๆ

1. แสดงตารางในเรื่องการ
สนับสนุนงบประมาณชื่อ
หน่วยงาน เรื่องที่สนับสนุน
วัน สถานที่
2. แสดงภาพถ่ายประกอบ

อบต.ดินอุดม

5,000

(ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมรวบรวมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

(ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมรวบรวมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์)
ของสัปดาห์

แผนการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อเอกสาร

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติงาน แผนดาเนินงาน

ประเภทเอกสาร

เอกสารวิชาการ

ลักษณะเอกสาร

เอกสารอัดสาเนาเย็บเล่ม

ขนาดเอกสาร

เอ 4 หนา จานวน 24 หน้า

ที่ปรึกษา

นายพรชัย บารุงภักดิ์

หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม

คณะผู้จัดทา

นางกรกนก ถนอมกาย
นางสาวกิตติมา ชฎากรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พิมพ์/รวบรวม

นางกรกนก ถนอมกาย
นางสาวกิตติมา ชฎากรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ออกแบบปก

นางกรกนก ถนอมกาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สาเนาเอกสาร

นางสาวกิตติมา ชฎากรณ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปีที่พิมพ์

พฤศจิกายน 2565

