
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ขก.) 
กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
ขอนแก่น 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
ด าเนินการ ณ พื้นท่ี 
อพ.สธ. “โคกภูตากา” 

/  80,000 10,000 งบประมาณ 
อบต. 

อบรมให้
ความรู้กลุ่ม
อาชีพในพื้นท่ี 
จ านวน 3 
หมู่บ้าน 

อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ จ านวน 70 
ครัวเรือน หลักสูตร การท าน้ ายาล้าง
จาน และการลงแปลงปลูกสาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันท่ี 20 ส.ค. 
2559 

งานสวัสดิการ
และพัฒนา
ชุมชน อบต.
เมืองเก่าพัฒนา 

 

 จังหวัด
ขอนแก่น 

2. โครงการปูองกันไฟ
ปุาด าเนินการ ณ พื้นท่ี 
อพ.สธ. “โคกภูตากา” 

/  10,000 - งบประมาณ
อบต. 

จัดท าแนวกัน
ไฟ จ านวน 1 
ครั้ง 

ซักซ้อมแผนปูองกันไฟปุา จ านวน 1 
ครั้ง ร่วมกับอ าเภอเวียงเก่า และ อปท. 
ในพื้นท่ีอ าเภอเวียงเก่า จ านวน 60 คน 
เมื่อวันท่ี 29 เม.ย. 2559 

งานปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย อบต.
เมืองเก่าพัฒนา 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
ขอนแก่น 

3. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น
เข้าเป็นสมาชิกโรงเรียน
สวนพฤกษศาสตร์
ภายใต้โครงการเยาวชน
ไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

/  200,000 200,000 งบ อบจ. 1) แจ้ง
ประสาน
โรงเรียนใน
สังกัดเข้าร่วม
เป็นสมาชิก2) 
จัดอบรมสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจ ความ
ตระหนัก
เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่
ครู นักเรียน 
จ านวน  120 
คน 

 -  จัดกิจกรรมค่ายยุวชนไทยหัวใจสี
เขียว ณ อุทยานแห่งชาติ ภูฝอยลม 
ต าบลทับกุ้ง อ าเภอหนองแสง จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 120 คน 

อบจ.ขอนแก่น  

 จังหวัด
ขอนแก่น 

4. โครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบฟ้ืนฟูปุา
ชุมชน จังหวัดขอนแก่น 

/  1,600,000 1,600,000 งบ อบจ. 1. ฝึกอบรม
ราษฎรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปูองกัน
และรักษาปุา
ในพื้นท่ีรอบปุา
อนุรักษ์ ของ

 - จัดกิจกรรมอบรมราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ปุา (รสทป.) จ านวน 2 รุ่น ใน
พื้นท่ี 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแวงใหญ่ 
และอ าเภอบ้านฝาง 
 
 
 

อบจ.ขอนแก่น  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

จังหวัด
ขอนแก่นแบบ
บูรณาการ โดย
การใหค้วามรู้
ทางวิชาการ
และฝึกปฏิบัติ 
2.  ฝึกอบรม
เชิงปฎิบัติการ
อาสาสมัคร
พิทักษ์ปุา 
(รสทป.) ใน
การปูองกัน
รักษาปุาและ
ควบคุมไฟปุา
โดยใช้เทคนิค
วิธีการท่ี
หลากหลาย 
เน้นการสร้าง 
การมีส่วนร่วม 
เป็น
กระบวนการ
ต่อเนื่องใน
ลักษณะการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ล าดับความคิด
เพื่อปรับ
พฤติกรรม  
3. ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 
 
1) จัดประชุม
แกนน าในพื้นท่ี
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
หาแนว
ทางการ
ด าเนินงาน
ร่วมกันและ
คัดเลือกพื้นท่ี
ในการท าฝาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ฝายหินท้ิง (Check Dam) แบบประชา
อาสา จ านวน 4 แห่ง 3 อ าเภอ คือ 
อ าเภอ แวงใหญ่ อ าเภอ บ้านไผ่ และ
อ าเภอโคกโพธ์ิชัย รวม 738 คน 
 
 
 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

หินท้ิง 
2) ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติ
เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 
3) ฝึกปฏิบัติ
ก่อสร้างฝาย
หินท้ิง  

 จังหวัด
ขอนแก่น 

5. โครงการก่อสร้าง
ฝายเสริมสร้างระบบ
นิเวศต้นน้ า (Check 
Dam) แบบประชา
อาสา 

/  7,340,000 7,340,000 งบ อบจ. 1) จัดประชุม
แกนน าในพื้นท่ี
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อหา
แนวทางการด า 
เนินงานร่วม 
กันและคัดเลือก 
พื้นท่ีในการท า
ฝายหินท้ิง 
2) ฝึกอบรมเชิง

- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ฝายหินท้ิง (Check Dam) แบบประชา
อาสา จ านวน 40 แห่ง 15 อ าเภอ คือ 
อ.ชนบท, อ.พระยืน, อ.กระนวน,        
อ.แวงใหญ่, อ.ภูผาม่าน, อ.โคกโพธ์ิชัย, 
อ.บ้านฝาง, อ.เปือยน้อย, อ.เมือง,              
อ.โนนศิลา, อ.หนองไผ่, อ.ซ าสูง,               
อ.บ้านไผ่, อ.น้ าพอง และ อ.แวงน้อย  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ท้ังสิ้น 5,398 คน 

อบจ.ขอนแก่น  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ปฏิบัติเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 
3) ฝึกปฏิบัติ
ก่อสร้างฝายหิน
ท้ิง 

 จังหวัด
ขอนแก่น 

6. โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

343,400 
 
 

165,300 
 
 
 
 
 
 
 
 

343,400 
 
 

165,300 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ อบจ. 
 
 

งบ อบจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

จั ด กิ จ ก ร ร ม
เพื่อการพัฒนา
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืช 
 
 
 

1. จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชากร 
“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสิน
ตน” ระหว่างวันท่ี 23 – 29 มีนาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤษ
ศาสตร์โรงเรียนและจัดต้ังศูนย์สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 แห่ง คือ 
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  ต.หนอง
เขียด  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
กลุ่มเปูาหมาย 110 คน 
 
  

อบจ.ขอนแก่น  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

126,500 
 
 
 
 
112,800 

126,500 
 
 
 
 

112,800 

งบอบจ. 
 
 
 
 

งบ อบจ. 

- จัดกิจกรรมปลูกปุาบริเวณสวนปุา
หน้าโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อ.
กระนวน จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม
โครงการ 150 คน 
 
- จัดกิจกรรมปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสโอกาสมหามงคล ฯ 
จ านวน 3 แห่ง ดังน้ี 
- ณ พุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น จ านวน 150 คน 
- ณ พื้นท่ีปุาโคกโนนตุ่น  ต.เมืองเก่า
พัฒนา  อ.เวียงเก่า จ านวน 150 คน 
- ณ พื้นท่ีปุาชุมชนบ้านท่ากระเสริม ต.
ท่ากระเสริม  อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 
จ านวน 150 คน 

 จังหวัด
ขอนแก่น 

7. โครงการบูรณาการ
ความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน ชุมชนท้องถิ่น
เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 / 400,000 400,000 งบ อบจ. 1. ฝึกอบรม
ราษฎรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปูองกัน
และรักษาปุา
ในพื้นท่ีรอบปุา
อนุรักษ์ ของ
จังหวัด

- จัดกิจกรรมอบรมราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ปุา (รสทป.) จ านวน 1 รุ่น  ณ 
วัดพังคียาราม บ้านคอกคี  ม.9 ต.บัว
ใหญ่ อ.น้ าพอง   จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม
อบรม จ านวน 100 คน 
- จัดกิจกรรม ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
2 แห่ง ดังน้ี 
แห่งที่ 1 ณ ปุาบ้านคอกคี  ม.9 ต.บัว

อบจ.ขอนแก่น  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ขอนแก่นแบบ
บูรณาการ โดย
การให้ความรู้
ทางวิชาการ
และฝึกปฏิบัติ 
2.  ฝึกอบรม
เชิงปฎิบัติการ
อาสาสมัคร
พิทักษ์ปุา 
(รสทป.) ใน
การปูองกัน
รักษาปุาและ
ควบคุมไฟปุา
โดยใช้เทคนิค
วิธีการท่ี
หลากหลาย 
เน้นการสร้าง 
การมีส่วนร่วม 
เป็นกระบวน 
การต่อเน่ืองใน
ลักษณะการ
ล าดับความคิด
เพื่อปรับ

ใหญ่ อ.น้ าพอง 
แห่งที่ 2 ปุาชุมชนโนนจิก  บ.โคกสว่าง 
ต.สะอาด  อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พฤติกรรม   
3. ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อ 
ให้ความรู้เกี่ยว 
กับการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม  

 จังหวัด
ขอนแก่น 

8. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

 / 
 

670,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

670,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) จัดประชุม
แกนน าในพื้นท่ี
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
หาแนวทาง 
การด าเนินงาน
ร่วมกันและ
คัดเลือกพื้นท่ี
ในการท าฝาย
หินท้ิง 
2) ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติ
เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการ

- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ฝายหินท้ิง (Check Dam) แบบประชา
อาสา จ านวน 3 แห่ง 2อ าเภอ ดังน้ี 
แห่งที่ 1 ณ ล าห้วยยาง  บ.โคกกลาง 
ม.3 ต.ค าแมด อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน 
แห่งที่ 2 ณ ล าห้วย บ.ดอนเขียง ต.ค า
แมด อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 180 คน 
แห่งที่ 3  ณ ล้ าหวยยาง บ.โคกกลาง 
ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 

อบจ.ขอนแก่น  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 
3) ฝึกปฏิบัติ
ก่อสร้างฝาย
หินท้ิง 

 จังหวัด
ขอนแก่น 

9. ประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานตาม อพ.สธ. 
ให้แก่ผู้บริหารเพื่อ
น าไปสู่การสมัครเข้า
ร่วมสนองพระราชด าริ
ฯ 

/  - 2,000 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

ประชุมชี้แจง
การด าเนินงาน
ตาม อพ.สธ. 
ให้แก่ผู้บริหาร
เพื่อน าไปสู่การ
สมัครเข้าร่วม
สนอง
พระราชด าริฯ 
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
 

ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและท้องถิ่นอ าเภอเพื่อชี้แจง
การด าเนินงานตาม อพ.สธ. เดิมมี 
อปท. ท่ีสมัครเข้าร่วม จ านวน 38 แห่ง  
และประชาสัมพันธ์ อปท. ให้สมัคร
เพิ่มเติม ปัจจุบันมี อปท. รวมท้ังสิ้น 44 
แห่ง 

ส านักส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น 

 

 จังหวัด
ขอนแก่น 

10. โครงการปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

 / - - งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

ปล่อยพันธุ์ปลา
ลงในแหล่งน้ า
สาธารณะใน
พื้นท่ีต าบล
เมืองเก่าพัฒนา 
 

ปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ าสาธารณะ
ในพื้นท่ีต าบลเมืองเก่าพัฒนา จ านวน 7 
แห่ง  รวงม 120,000 ตัว 

ส านักงาน
ประมงจังหวัด
ขอนแก่น 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
ขอนแก่น 

11. โครงการประมง
โรงเรียน 

 / - - งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

ปล่อยพันธุ์ปลา
ลงในแหล่งน้ า, 
บ่อปลาของ
โรงเรียนใน
พื้นท่ีใกล้กับ
พื้นท่ี อพ.สธ. 
โคกภูตกา 
 

ปล่อยลูกปลาในบ่อของโรงเรียนบ้าน
หินร่องโนนสวรรค์ จ านวน 5,000 ตัว 
(เนื้อท่ี 1 ไร่) 

ส านักงาน
ประมงจังหวัด
ขอนแก่น 

 

  รวม 11 โครงการ   11,048,000 10,970,000      

 
 


