
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-พง.) 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

พังงา 
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)  
โดยโดย  อบต.เกาะยาวน้อย  

√    300,000  22,320  ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2559 
อบต. 
เกาะยาว
น้อย  

งานปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น  
1. ส ารวจพืช  สัตว์   
ชีวภาพ  ในพื้นท่ีปก
ปัก  จัดท ารหัสประจ า
ต้นไม้ ท ารหัสพิกัด   
2. ถ่ายภาพทรัพยากร
ในพื้นท่ี  
3. ท าตัวอย่างทรัพยา 
กรในพื้นท่ีปกปัก  
4. การดูแล รักษา
ทรัพยากรในพื้นท่ีปก
ปัก 
5. จ าแนกชนิดทรัพยากร
ในพื้นท่ีปกปัก  
  

พื้นท่ีปกปัก หมู่ท่ี  4  มีจ านวน 1 
พื้นท่ี   48  ไร่  
การส ารวจทรัพยากรในพื้นท่ี  
การส ารวจครั้งที่ 1  
1. ส ารวจพืช ได้ 24  ชนิด 45 ต้น  
2. ส ารวจสัตว์ เป็นสัตว์เลื้อยคลาน   
ได้ 3  ชนิด  152  
3. ชีวภาพอื่นๆ ได้  3  ประเภท
ได้แก่ ไลเคน มอส เห็ด  
เห็ด  มี  13  ชนิด  
การส ารวจครั้งที่ 2  
1. ส ารวจพืช ได้ 10  ชนิด  45 ต้น  
การส ารวจครั้งที่ 3  
1. ส ารวจพืช ได้ 20  ชนิด 34 ต้น  
การติดรหัสประจ าชนิด  
1. ติดรหัสพรรณไม้ จ านวน   
  54   ชนิด  124  ป้าย   
การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นท่ีปก
ปัก 
1. การถ่ายภาพพืชในพื้นท่ีปกปัก 
3 ภาพในหน่ึงรูป จ านวน  135  
ภาพ 
2. การถ่ายภาพสัตว์  จ านวน  3  
ภาพ 

  อบต.เกาะยาวน้อย ปัญหาและอุปสรรค
ท่ี พ บ ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 
1. พื้นท่ีปกปักเป็น
พื้นท่ีภู เขา ในการ
เดินส ารวจแต่ละ
ครั้ ง ใ ห้ เ ว ล านาน 
ช่วงฤดูฝน อยากแก่
การส ารวจ 
 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3. ชีวถ่ายภาพชีวภาพ  จ านวน  
13  ภาพ 
มีการจ าแนกชนิดทรัพยากรใน
พื้นท่ีปกปัก 
การส ารวจครั้งที่ 1 
- ไม้ต้น  40 ต้น ไม้เลื้อย 3 ต้น 
  ปาล์ม  2 ต้น 
การส ารวจครั้งที่ 2 

     - ไม้ต้น  45 ต้น -  
การส ารวจครั้งที่ 3 

 - ไม้ต้น  31 ต้น ไม้เลื้อย 2 ต้น 
   ปาล์ม  1 ต้น   

  รวม  1  โครงการ          

 
 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-พง.) 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

พังงา 
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) โดย 

อบต.เกาะยาวน้อย 
การการส ารวจเก็บรวบรวม

    300,000    ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ  

งานส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น   
1. เก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น   

- พื้นท่ีปกปัก หมู่ท่ี  4  มีจ านวน 1 
พื้นท่ี   48  ไร่  
- พื้นท่ีต าบลเกาะยาวน้อย  มี
จ านวน  7  หมู่บ้าน  
- โรงเรียนเกาะยาววิทยา   

  อบต.เกาะยาวน้อย ปัญหาและอุปสรรค
ท่ี พ บ ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 
1. ใบงาน 1- 9 เด็ก
นักเรียนจะเขียนไม่



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ทรัพยากรท้องถิ่น  
  

พ.ศ. 2559    คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น  
- ได้เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมลง
ส ารวจ  ให้ค าปรึกษา สร้าง
จิตส านึกให้แก่งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น และนักเรียนโรงเรียนเกาะ
ยาววิทยา  ใบงานท่ี 1 – 9 ของ
เด็กนักเรียนโรงเรียนเกาะยาว
วิทยา    
- เก็บรวบรวมใบงาน 7 -9 ของงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

สมบูรณ์ ไม่ครบ 
 

 จังหวัด
พังงา 

2. 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) โดย 

อบต.เกาะยาวน้อย 
ส ารวจเก็บรวบรวมการ

ทรัพยากรท้องถิ่น 
  

    330000,,000000    
  

ข้อบัญญัติข้อบัญญัติ
งบประมาณงบประมาณ
รายจ่ายรายจ่าย
ประจ าปีประจ าปี
งบปรงบประมาณะมาณ  
พ.ศ. พ.ศ. 22555599  

งานส ารวจเก็บข้อมูลงานส ารวจเก็บข้อมูล
พื้นฐานในท้องถิ่นพื้นฐานในท้องถิ่น  
เก็บรวบรวมตัวอย่างเก็บรวบรวมตัวอย่าง
แห้งและตัวอย่างดอง แห้งและตัวอย่างดอง 
เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่าง
การศึกษา การศึกษา   
  

มีการด าเนินการส ารวจเก็บมีการด าเนินการส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
ท้ัง ท้ัง 77  หมู่บ้าน หมู่บ้าน   
และมีการสร้างจิตส านึกให้แก่และมีการสร้างจิตส านึกให้แก่
เยาวชน/นักเรียนเยาวชน/นักเรียน  
มีการเก็บรวบรวมภูมิปัญญามีการเก็บรวบรวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท้องถิ่น  

  อบต.เกาะยาวน้อย ปัญหาและอุปสรรค

ท่ีพบในการ

ด าเนินงาน 

การจัดท าใบงาน

ของเด็กนักเรียนไม่

 ค่อยสมบูรณ์

  รวม 2 โครงการ   600,000       
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-พง.) 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

พังงา 
1. 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) 

อบต.เกาะยาวน้อย  โดย 

งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  

  โดย อบต.เกาะยาวน้อย

        ข้อบัญญัติข้อบัญญัติ
งบประมาณงบประมาณ
รายจ่ายรายจ่าย
ประจ าปีประจ าปี
งบประมาณงบประมาณ  
พ.ศ. พ.ศ. 22555599  

งานจัดหาและรวบรวมงานจัดหาและรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น  การปลูกทรัพยากรท้องถิ่น  การปลูก
และรักษาทรัพยากรท้องถิ่นและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
ติดตามการเจริญเติบโตและติดตามการเจริญเติบโตและ
การเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพทรัพยากรท้องถิ่นยากรท้องถิ่น  

ได้ก าหนดในพื้นท่ีปลูกรักษา ได้ก าหนดในพื้นท่ีปลูกรักษา 
จ านวน จ านวน 11  พื้นท่ี คือป่าควนจุก พื้นท่ี คือป่าควนจุก 
ม.ม.44  เนื้อท่ี เนื้อท่ี 11  ไร่ ไร่ 22  งานงาน  
มีการจัดหาเมล็ดมะม่วงกล้วย มีการจัดหาเมล็ดมะม่วงกล้วย 
เพื่อน ามาเพาะท่ีศูนย์เพาะช า เพื่อน ามาเพาะท่ีศูนย์เพาะช า 
มีการขุดต้นเล็ก ๆ มาเพาะช ามีการขุดต้นเล็ก ๆ มาเพาะช า
ท่ีโรงเพาะช า และมีการจัดหาท่ีโรงเพาะช า และมีการจัดหา
พันธุ์กล้าไม้ น ามาพักไว้ เพื่อพันธุ์กล้าไม้ น ามาพักไว้ เพื่อ
น าไปปลูกในพื้นท่ีปลูกรักษน าไปปลูกในพื้นท่ีปลูกรักษา มีา มี
การแจกจ่ายพันธุ์ไม้ให้แก่การแจกจ่ายพันธุ์ไม้ให้แก่
ประชาชน เพื่อปลูกในชุมชนประชาชน เพื่อปลูกในชุมชน
ต่อไปต่อไป  

  อบต.เกาะยาวน้อย  

  รวม  1 โครงการ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-พง.) 
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

พังงา 
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) 

อบต.เกาะยาวน้อย  โดย 

งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นทรัพยากรท้องถิ่น  

        ข้อบัญญัติข้อบัญญัติ
งบประมาณงบประมาณ
รายจ่ายรายจ่าย
ประจ าปีประจ าปี
งบประมาณงบประมาณ  
พ.ศ. พ.ศ. 22555599  

มีการฟื้นฟู บ ารุงรักษา มีการฟื้นฟู บ ารุงรักษา 
ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้น และขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้น และ
แจกจ่ายให้กับชุมชนในแจกจ่ายให้กับชุมชนใน
ต าบลต าบล  
และการใช้ประโยชน์ของและการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรท้องถิ่นทรัพยากรท้องถิ่น  

มีการน าปุ๋ยจาก อบต.เพื่มีการน าปุ๋ยจาก อบต.เพื่ออ
บ ารุงรักษาพืชท่ีปลูกไว้ให้บ ารุงรักษาพืชท่ีปลูกไว้ให้
เจริญเติบโตในพื้นท่ีปลูกรักษาท่ีเจริญเติบโตในพื้นท่ีปลูกรักษาท่ี
ป่าควนจุกป่าควนจุก  
มีการขยายพันธุ์มะม่วงกล้วย มีการขยายพันธุ์มะม่วงกล้วย 
โดยการน าเมล็ดมะเพาะในเรือนโดยการน าเมล็ดมะเพาะในเรือน
เพาะช า แล้วน าต้นกล้าของเพาะช า แล้วน าต้นกล้าของ
มะม่วงกล้วยไปแจกจ่ายให้กับมะม่วงกล้วยไปแจกจ่ายให้กับ
ชุมชนชุมชน  

  อบต.เกาะยาวน้อย  

  รวม  1  โครงการ          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-พง.) 
กิจกรรมที ่5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

พังงา 
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) 

อบต.เกาะยาวน้อย โดย 

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น  

    300,000.-    
  

ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2559  

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
1. จัดท าโปรแกรม  
ส าหรับระบบศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ตามแบบ 
อพ.สธ.  
2. จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น  

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น   
1. คีย์ข้อมูลทะเบียนพืชใน
ท้องถิ่น  
2. คีย์ข้อมูลทะเบียนสัตว์
ในท้องถิ่น  
3. คีย์ข้อมูลทะเบียน
ชีวภาพในท้องถิ่น  
4. คีย์ข้อมูลทะเบียนพืชใน
พื้นท่ีปกปัก  
5. คีย์ข้อมูลทะเบียนสัตว์
ในพื้นท่ีปกปัก  
6. คีย์ข้อมูลทะเบียน
ชีวภาพในพื้นท่ีปกปัก  
แยกเป็นหมวดหมู่  
สะดวกในการค้นหา   มี
การจัดเก็บเอกสาร และ
จัดเก็บเอกสาร ใบงาน
แยกเป็นหมวดหมู่  

  อบต.เกาะยาวน้อย ปัญหาและอุปสรรค
ท่ีพบในการ
ด าเนินงาน 
1. ข้อมูลท่ีได้ยังไม่
ครบถ้วน เนื่องจาก
คณะท างานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 
จัดเก็บข้อมูลไม่
ครบถ้วน 

 

 จังหวัด
พังงา 

2. 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) 

อบต.เกาะยาวน้อย โดย 

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

        ข้อบัญญัติข้อบัญญัติ
งบประมาณงบประมาณ
รายจ่ายรายจ่าย
ประจ าปีประจ าปี
งบประมาณงบประมาณ  

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
11. จัดท าโปรแกรม. จัดท าโปรแกรม  
ส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลส าหรับระบบศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นทรัพยากรท้องถิ่น  ตามแบบ ตามแบบ 
อพ.สธ.อพ.สธ.  

มีการบันทึกรวบรวมข้อมูลมีการบันทึกรวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ท้ังทรัพยากรท้องถิ่น ท้ัง
กายภาพ ชีวภาพ และภูมิกายภาพ ชีวภาพ และภูมิ
ปัญญปัญญาท้องถิ่นาท้องถิ่น  

  อบต.เกาะยาวน้อย ปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรค
ท่ีพบในการท่ีพบในการ
ด าเนินงานด าเนินงาน  
11.ข้อมูลท่ีได้รับไม่.ข้อมูลท่ีได้รับไม่
ครบถ้วนครบถ้วน  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ท้องถิ่นท้องถิ่น  พ.ศ. พ.ศ. 22555599  22. จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร. จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร

ท้องถิ่นท้องถิ่น  
  รวม  2  โครงการ          

 
 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-หน่วยงาน) 
กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
พังงา 

1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
(งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น) อบต.เกาะ โดย 

ยาวน้อย 
ด้านการบริหารและการ
จัดการ  

    300,000  -  ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2559  

เพื่อสนองงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ การท างานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น มี
ประโยชน์และเป็นการสร้าง
จิตส านึกแก่ทุกคนในต าบล
เกาะยาวน้อย และพนักงาน
ส่วนต าบลทุกคนมีส่วนร่วม
ในการท างานมากขึ้น และให้
รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางกายภาพ ชีวภาพ  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้อยู่คู่
กับประชาชนต าบลเกาะยาว
น้อยให้ยั่งยืนต่อไป   
  

- มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ในการ
ท างานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ของต าบล
เกาะยาวน้อย  โดย
ด าเนินการท้ัง 3  ด้าน  
ด้านท่ี  1  ด้านการ
บริหารและการ
จัดการ  
ด้านท่ี  2  ด้านการ
ด าเนินงาน  
ด้านท่ี  3 ด้านผลการ
ด าเนินงาน  
- มีการประชุมร่วมกับ
ประชาชนในการสร้าง
จิตส านึก  

อบต.เกาะยาว

 น้อย

ปัญหาและอุปสรรคท่ี
พบในการด าเนินงาน 
1. คณะกรรม 
การท่ีได้รับการแต่งตั้ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบทุกคน  
 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

- มีการประชุมวาง
แผนการด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
- มีการประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน   เพื่อ
อ านวยความสะดวก  
สนับสนุน  วางแผน
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น  
ตลอดจนการ
ประสานงานกับ
โครงการ หรือกับ
ชุมชน  

 จังหวัด
พังงา 

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
(งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น) อบต.เกาะ โดย 

ยาวน้อย 
ด้านการด าเนินงาน  

    300,000    ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2559  

เพื่อสนองงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 1. การท างาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
โดยการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ท้ัง 6 งาน 
ให้ส าเร็จ  
2. มีการรวบรวม รายงานผล
การด าเนิน  
  

ด้านท่ี  2  ด้านการ
ด าเนินงาน  
- มีการประชุมร่วมกับ
ประชาชนในการสร้าง
จิตส านึก  
- มีการประชุมวาง
แผนการด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
- มีการประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน   เพื่อ
อ านวยความสะดวก  
สนับสนุน  วางแผน

อบต.เกาะยาว

 น้อย

ปัญหาและอุปสรรคท่ี
พบในการด าเนินงาน 
1. คณะกรรม 
การท่ีได้รับการแต่งตั้ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบทุกคน  
 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น  
ตลอดจนการ
ประสานงานกับ
โครงการ หรือกับ
ชุมชน  

 จังหวัด
พังงา 

3. 3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
(งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น) อบต.เกาะ โดย 

ยาวน้อย  
งานสนับสนุนในการงานสนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจัดท าฐานอนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นทรัพยากรท้องถิ่น  

        ข้อบัญญัติข้อบัญญัติ
งบประมาณงบประมาณ
รายจ่ายรายจ่าย
ประจ าปีประจ าปี
งบประมาณงบประมาณ  
พ.ศ. พ.ศ. 22555599  

มีการท ากิจกรรม/โครงการมีการท ากิจกรรม/โครงการ
การ/งาน สนับสนุนงานท้ัง การ/งาน สนับสนุนงานท้ัง 66  
ด้านด้าน  
มีการสนับสนุนในด้านมีการสนับสนุนในด้าน
งบประมาณ และวัสดุงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ต่อุปกรณ์ต่างๆ  รวมท้ังอ านวยางๆ  รวมท้ังอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆความสะดวกต่าง ๆ  

มีการสนับสนุนการมีการสนับสนุนการ
สร้างจิตส านึกในการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
มีการจัดหาวัสดุและมีการจัดหาวัสดุและ
อุปกรณ์ ใบงานต่าง ๆ อุปกรณ์ ใบงานต่าง ๆ 
ให้แก่โรงเรียนเกาะให้แก่โรงเรียนเกาะ
ยาววิทยา ยาววิทยา   

อบต.เกาะยาว

 น้อย

 

  รวม  3  โครงการ   600,000       
 
 


