
ผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) –จ.นม. 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐   

กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาม
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 

( บาท ) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เปูาหมายตามแผนแม่บท 

/วัตถุประสงค ์
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

๑. อบต.คูขาด ส ารวจทรัพยากร
บริเวณพื้นท่ีปกปัก
ทรัพยากร 

 - ๑,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐ อบต.คูขาด 
 

๑.พื้นที่ปกปักปุาสาธารณะ
บ้านโนนแดง จ านวน ๑๐ไร ่

๑. ด าเนินการส ารวจทรัพยากร
พืชในพื้นที่ปกปัก จ านวน ๖๐ 
ชนิด 

คณะท างานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

๒. อบต.คูขาด ติดรหสัประจ าชนิด
ทรัพยากรในพื้นที่ปก
ปักทรัพยากร 

 - ๑๐,๐๐๐ ๑๑,๑๖๐ อบต.คูขาด ๑.พื้นที่ปกปักปุาสาธารณะ
บ้านโนนแดง จ านวน ๑๐ไร ่

๑. ติดรหัสทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปัก จ านวน ๖๙ ชนิด 

คณะท างานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

๓. อบต.คูขาด การท าตัวอย่าง
ทรัพยากรในพื้นที่ปก
ปักทรัพยากร 

 - ๑๐,๐๐๐ ๒,๗๗๕ อบต.คูขาด ๑.ตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ี
ปกปัก 
- พืช จ านวน ๖๐ ชนิด 

- สัตว์ จ านวน  ๖ ชนิด 

- ชีวภาพอ่ืนๆ จ านวน ๓ชนิด 

๑.ตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ี
ปกปัก 
- พืช จ านวน ๔๐ ชนิด 

- ชีวภาพอ่ืนๆ จ านวน ๒ชนิด 

คณะท างานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

๔. อบต.คูขาด การดูแลรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่ปก
ปักทรัพยากร 

-  ๘,๐๐๐ - อบต.คูขาด ๑.พื้นที่ปกปักปุาสาธารณะ
บ้านโนนแดง จ านวน ๑๐ไร ่

๑. จัดตั้งเวรยามดูแลทรัพยากร
ในพื้นทีป่กปักทรัพยากร 

คณะท างานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

๕. อบต.คูขาด การก าหนด
ขอบเขตพื้นที่ปก
ปัก 

  ๘,000 ๒,๘๐๐ อบต.คูขาด ๑.พื้นที่ปกปักปุาสาธารณะ
บ้านโนนแดง จ านวน ๑๐ไร ่

๑. ขอบเขตพื้นท่ีปกปักปุา
สาธารณะบ้านโนนแดง จ านวน 
๑๐ไร ่
๒. ปูายพื้นที่ปกปัก ๑ ปูาย 

คณะท างานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาม
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 

( บาท ) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เปูาหมายตามแผนแม่บท 

/วัตถุประสงค ์
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

๖. อบต. 

หนองระเวียง 

งานปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 - ๕๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ อบต. 

หนองระเวียง 

๑. เพื่อส ารวจรวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 

๒. เพื่อศึกษาทรัพยากร ท า
ตัวอย่าง และท าทะเบยีน
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 

๓. เพื่อดูแล รักษาทรัพยากร
ในพื้นที่ปกปัก 

จัดท าปูายพื้นท่ีปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น และท าแนว
กันไฟ 

คณะท างานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

๗. อบต.ขนงพระ ส ารวจท ารหัสพิกัด
ทรัพยากรบรเิวณ

พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรม 

 - ๔๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ อบต.ขนงพระ 

 

๑.พื้นที่ปกปักปุาสาธารณะทุ่ง
รกฟูา จ านวน ๑๕ ไร ่

๑.สามารถด าเนินการจัดท า
ปูายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
๑๐ ปูาย 

 

คณะท างานปกปัก
ทรัพยากรทอ้งถิ่น 

 

๘. อบต.ขนงพระ จัดท าขอบเขตพื้นท่ี
ปกปักทรัพยากร 

 - ๕,๐๐๐ - อบต.ขนงพระ ๑.พื้นที่ปกปักปุาสาธารณะทุ่ง
รกฟูา จ านวน ๑๕ ไร ่

๑.จัดท าขอบเขตพื้นท่ีปกปัก 
จ านวน ๑๕ ไร ่

คณะท างานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

๙. อบต.ขนงพระ การส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 

 - ๒๐,๐๐๐ - อบต.ขนงพระ ๑.พื้นที่ปกปักปุาสาธารณะทุ่ง
รกฟูา จ านวน ๑๕ ไร ่

๑. ด าเนินการส ารวจทรัพยากร
พืชในพื้นที่ปกปัก จ านวน 
๑๐๐ ชนิด 

คณะท างานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

๑๐. อบต.ขนงพระ โครงการแหล่งน้ า
เพื่อชีวิต 

-  ๒๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ อบต.ขนงพระ ๑.พื้นที่ปกปักปุาสาธารณะทุ่ง
รกฟูา จ านวน ๑๕ ไร ่

๑.ด าเนินการขุดบ่อ จ านวน ๒ 
บ่อในพื้นที่ปกปัก 

คณะท างานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

 

 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาม
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ ( บาท ) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เปูาหมายตามแผนแม่บท 

/วัตถปุระสงค ์
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

๑. อบต.คูขาด ส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 - ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๑๓๐ อบต.คูขาด ๑.พื้นที่ ๑๕ หมู่บ้านใน
ต าบลคูขาด 

๑.พื้นที่ ๑๕ หมู่บ้านในต าบลคูขาด 
สามารถส ารวจได้ ๑๓  หมู่บ้าน 

คณะท างานส ารวจ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

๒. อบต. 

หนองระเวียง 

ส ารวจและจดัท า
ฐานข้อมูล

ทรัพยากรท้องถิ่น 

 - ๕๐,๐๐๐ - อบต. 

หนองระเวียง 

๑.ส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นในต าบลหนอง
ระเวียง จ านวน ๑๕ 
หมู่บ้าน 

ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ๑๕ 
หมู่บ้าน 

คณะท างานส ารวจ
เก็บรวบรวม

ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

๓. อบต.ขนงพระ ส ารวจและรวบรวม
พันธุกรรมพืช  ( 
พืชสมุนไพร พืช
ใกล้สูญพันธ์ ) 

 - ๒๐,๐๐๐ - อบต.ขนงพระ ๑.พื้นที่ ๑๕ หมู่บ้านใน
ต าบลขนงพระ  

๑.พื้นที่ ๑๕ หมู่บ้านในต าบลขนง
พระ สามารถส ารวจได้ ๙ หมู่บ้าน  

คณะท างานส ารวจ
เก็บรวบรวม

ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

๔. อบต.ขนงพระ ประชุมการ
ด าเนินงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น 
งานส ารวจเก็บ

รวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น 

-  ๕,๐๐๐ ๒,๔๕๐ อบต.ขนงพระ ๑.ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ จ านวน 
๗๐ คน  

 

๑. ประชาชนเข้าร่วมประชุม จ านวน 
๓๕ คน 

 

คณะท างานส ารวจ
เก็บรวบรวม

ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาม
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ ( บาท ) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เปูาหมายตามแผนแม่บท 

/วัตถุประสงค ์
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

๑. อบต.คูขาด จัดหาและรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 - ๑,๐๐๐ -  ๑.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น 

๑.ด าเนินการจดัหาและเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน ๕ ชนิด 

 

คณะท างานปลูก
รักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น 

ได้รับการ
สนับสนุนจาก

ชาวบ้าน 

๒. อบต.คูขาด ปลูก และรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 - ๑๐,๐๐๐ ๙,๔๖๐  ๑.เพื่อเป็นการรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น 

๑.รักษาทรัพยากรและสนบัสนุนแก่
ชาวบ้านและโรงเรียน 
๒.ปูายพื้นที่ปลูกรักษา ๑ ปูาย 
๓.ระบบน้ าหยด 

คณะท างานปลูก
รักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 

๓. อบต.คูขาด การติดตามการ
เจริญเติบโตและ
การเปลีย่นแปลง
ของทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 - ๑,๐๐๐ -  ๑. เพื่อติดตามการ
เจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น 

๑. การเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น 

๒. แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงการ
เจริญเติบโต 

คณะท างานปลูก
รักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 

๔. อบต. 

หนองระเวียง 

งานปลูกรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 - ๕๐,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ อบต. 

หนองระเวียง 

๑.เพื่อปลูกต้นไม้ ในพ้ืนท่ี
ปุาปกปักและปุา
สาธารณะประโยชน์ใน
ต าบลหนองระเวียง 

๑.ปลูกต้นพยุงจ านวน ๕๐๐ ต้น อบต. 

หนองระเวียง 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาม
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ ( บาท ) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เปูาหมายตามแผนแม่บท 

/วัตถุประสงค ์
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

๕. อบต.ห้วย
แถลง 

ปลูกปุาถาวรเฉลิม
พระเกียรติเพื่อ
ทดแทนปุาท่ีถูก
ท าลาย 

/  30,000 - อบต.ห้วยแถลง ปุาสาธารณะ13 หมู่บ้าน มี กองส่งเสริม
การเกษตร อบต.
ห้วยแถลง 

 

๖. อบต.ขนงพระ ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่
ส ารวจรวบรวม 

 - ๒๐,๐๐๐ - - ๑.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
พืชในพื้นที่ปกปัก 

๑.ด าเนินการปลูกพืชที่รวบรวมไวท้ี่ 
อบต.ขนงพระ จ านวน ๑ พื้นที ่

คณะท างานปลูก
รักษาทรัพยากร

ท้องถิ่น 

ได้รับการ
สนับสนุนจาก

หน่วยงาน
เอกชนและ
ชาวบ้าน 

๗. อบต.หนองบัว
ศาลา 

อนุรักษ์และส่งเสริม
การปลูกปุาชุมชน 

  ๑๐,๐๐๐  - อบต.หนองบัว 

ศาลา 

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพืช
ในพื้นที่ปกปัก 

ปลูกไมย้ืนต้น จ านวน ๕๐๐ ต้น 

หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน 

ต าบลหนองบัวศาลา 

 -  - 

  



 

กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 

การด าเนินงามตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ ( บาท ) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เปูาหมายตามแผนแม่บท 

/วัตถุประสงค ์
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

๑. อบต.คูขาด จัดท าฐานข้อมูลทั้ง 
๓ ฐานท่ีได้จากการ
ส ารวจเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

 - - - - ๑.จัดท าฐานข้อมลูทรัพยากร
ท้องถิ่นในเขตต าบลคูขาดได ้

๑.จัดท าฐานข้อมลูระบบ
คอมพิวเตอรไ์ด ้

๒.จัดท าฐานข้อมลูระบบ
เอกสารได ้

คณะท างานศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 

๒. อบต. 

หนองระเวียง 

งานศูนย์ข้อมูล
ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 - - - อบต. 

หนองระเวียง 

รวบรวมและการบันทึก
ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นใน
รูปแบบเอกสาร และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ความรู้
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรแก่
ประชาชน สถานศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน 

การให้ความรู้ในการด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นแก่
หน่วยงานอ่ืนจ านวน  ๗ 
หน่วยงาน 

อบต. 

หนองระเวียง 

 

๓ อบต.ขนงพระ จัดท าฐานข้อมูลทั้ง 
๓ ฐานท่ีได้จากการ
ส ารวจเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

 - ๒๐,๐๐๐ - อบต.ขนงพระ ๑.จัดท าฐานข้อมลูทรัพยากร
ท้องถิ่นในเขตต าบลขนงพระ
ได ้

๑.จัดท าฐานข้อมลูระบบ
คอมพิวเตอรไ์ด ้

๒.จัดท าฐานข้อมลูระบบ
เอกสารได ้

คณะท างานศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร

ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 
การด าเนินงามตาม

แผนแม่บท 
งบประมาณ ( บาท ) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 

เปูาหมายตามแผนแม่บท 

/วัตถุประสงค ์
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

๔ อบต.ขนงพระ การจัดท าเว็บไซต์
ประชาสมัพันธ์งาน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

  ๒๐,๐๐๐ - - ๑.เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้งาน
ด้านฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

๒.เพื่อเผยแพรผ่ลงานการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

๑. มีบล็อกการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อบต.ขนง
พระ 

 

คณะท างานศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร

ท้องถิ่น 

 

๕ เทศบาล
ต าบลหนอง
บัววง 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริจัดท า
ฐานข้อมูลทั้ง ๓ 
ฐานท่ีได้จากการ
ส ารวจรวบรวม  

  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองบัววง 
อ าเภอ 
ล าทะเมนชัย 
จังหวัด
นครราชสมีา 

๑.ได้จัดท าฐานข้อมลู
ทรัพยากรท้องถิ่นทั้ง ๓ 
ฐานข้อมูล 
๒. ไดศู้นย์เรียนรูโ้ครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
เทศบาลต าบล 
หนองบัววง 

- ได้จัดท าฐานข้อมลูทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา ท้ังในพื้นที่ปกปักจัดท า
ศูนย์เรียนรู้เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้
ที่ส ารวจจากชุมชน ๔ หมู่บ้าน 
และจัดท าศูนย์เรียนรูเ้พื่อ
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่ส ารวจจาก
ชุมชน ๔ หมู่บ้านพื้นที่ปุาปกปัก
เนื้อท่ี ๑๐ ไร่และปลูกรักษา
พันธุ์ไม้บริเวณศูนยเ์รียนรู้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เทศบาลต าบลหนองบัววง 

กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล
ต าบลหนองบัววง  
อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัด
นครราชสมีา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาม
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ ( บาท ) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เปูาหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

๑. อบต.คูขาด สนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช(งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 

 - ๑๕,๐๐๐ ๒๑,๖๐๐ อบต.คูขาด ๑.เพื่อให้โรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลคูขาด เข้าร่วม
สมัครสนองงาน
พระราชด าริ อพ.สธ. 
จ านวน 6 โรงเรียน 

๑.เกิดการสมัครร่วมสนองงานของ 
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลคูขาด มาก
ขึ้น 

คณะท างาน
สนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจดัท า
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 

๒. อบต.คูขาด สนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกต่างๆ 

 - ๑๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐ อบต.คูขาด ๑.เพื่อสนับสนุนให้
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
คูขาด ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

๑.สนับสนุนให้โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลคูขาด ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนจ านวน 3 
โรงเรียน 

คณะท างาน
สนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจดัท า
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 

๓ อบต. 

หนองระเวียง 

จัดนิทรรศการผล
การด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯงาน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

  - ๑๕,๐๐๐ อบต. 

หนองระเวียง 

สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
แก่ประชาชนท่ัวไป 

จัดนิทรรศการผลการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นจ านวน ๑ ครั้ง 

อบต. 

หนองระเวียง 

 

 

 

 



ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาม
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ ( บาท ) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เปูาหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

๔ อบต.ขนงพระ สนับสนุนอปท.ใน
จังหวัดนครราชสีมา
เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. 

 - ๕,๐๐๐ - อบต.ขนงพระ ๑.เพื่อให้อปท.เข้าร่วมที่
สมัครสนองงาน
พระราชด าริ อพ.สธ. 

๑.เกิดการสมัครร่วมสนองงานของ 
อปท.มากข้ึน 

คณะท างาน
สนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจดัท า

ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 

๕ อบต.ขนงพระ โครงการฝึกอบรม
ต่าง ๆ  

 - ๒๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ อบต.ขนงพระ ๑.เจ้าหน้าท่ี อบต.ขนง
พระ 

๑.ด าเนินการไปฝึกอบรมการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
จ านวน ๑ ครั้ง 

คณะท างาน
สนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจดัท า

ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 

๖ อบต.ขนงพระ โครงการประชุม
ประชาคมต าบล 

-  ๒๐,๐๐๐ ๗,๗๐๐ อบต.ขนงพระ ๑.ชาวบ้าน นักเรียนใน
เขตต าบลขนงพระ 
จ านวน ๑๕๐ คน 

๑.มผีู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๗๐ คน คณะท างานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาม
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ ( บาท ) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เปูาหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

๗. อบต.หลุ่ง
ตะเคียน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 
กิจกรรม ฝึกอบรม
ส ารวจฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
และสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
(อพ.สธ) 

 / ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อบต.หลุ่ง
ตะเคียน 

๑. เพื่อสร้างความเข้าใจ
แก่เด็ก เยาวชน ใน
กระบวนการส ารวจและ
เก็บข้อมูลฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เพื่อปลูกฝังจิตส านึก
แก่เด็ก เยาวชน ในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น 
๓. เพื่อเสริมสร้างให้เด็ก 
เยาวชน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และภูมิปญัญา 
๔. เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้
น าความรู้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๕. เพื่อสนองพระราชด าริ
ฯ 

สามารถสรา้งความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๓๐ คน 

ส านักงานปลัด 
อบต.หลุ่งตะเคียน 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาม
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ ( บาท ) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เปูาหมายตามแผนแม่บท 

/วัตถุประสงค ์
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

๘. อบต.คูขาด ฟื้นฟู บ ารุงรักษา
ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น
และแจกจ่ายให้กับ
ชุมชน 

 - ๓,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ - ๑.ชาวบ้านในเขตต าบลคูขาด ๑.ส่งเสรมิชาวบ้านในเขตคูขาด
ดูแลรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 

๒. ไดเ้รือนเพาะช าส าหรับพัก
พันธุ์พืชเพื่อแจกจ่าย 

คณะท างานอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ 

 

๙ อบต. 

หนองระเวียง 

งานอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์

ทรัพยากรท้องถิ่น 

 - - - อบต. 

หนองระเวียง 

ประชาชนท่ัวไป สถานศึกษา 
และหน่วยงานอ่ืน  

การให้ความอนุเคราะหเ์ข้าศึกษา
ดูงานแหล่งเรยีนรู้จากหน่วยงาน
อื่นจ านวน ๒ หน่วยงาน 

อบต. 

หนองระเวียง 

 

๑๐ อบต.ห้วย
แถลง 

สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ  

/  10,000 10,000 อบต.ห้วยแถลง 13 หมู่บ้าน มี กองส่งเสริม
การเกษตร อบต.
ห้วยแถลง 

 

๑๑ อบต.ห้วย
แถลง 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

/  10,000 - อบต.ห้วยแถลง 100  คน มี กองส่งเสริม
การเกษตร อบต.
ห้วยแถลง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 

การด าเนินงาม
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ ( บาท ) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เปูาหมายตามแผนแม่บท 

/วัตถุประสงค ์
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 



๑๒ อบต.ขนงพระ สนับสนุนการ
อนุรักษ์และใช้

ทรัพยากรน าไปสู่
การพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ ฯ 

 - ๓๐,๐๐๐ - - ๑.ชาวบ้านในเขตต าบล 

ขนงพระ 

๑.ส่งเสรมิชาวบ้านในเขตต าบล
ขนงพระ น าสินค้า/ผลิตภณัฑ์ 
ของตนมาขาย 

๒. ส่งเสริมให้คณะดูงาน
สนับสนุนสินค้าของชาวบ้าน 

คณะท างานอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ 

 

๑๓ อบต.ขนงพระ การฝึกอบรมการใช้ 
โซเชียล ส่งเสริม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

-  - - - ๑.ให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสรมิ

สินค้า/ผลติภณัฑไ์ด ้

๑.ชาวบ้านสามารถใช้งาน
โซเชียลในการประชาสัมพันธ์

สินค้าของตนเองได ้

คณะท างานอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ 

ได้รับ
งบประมาณจาก
กระทรวงดิจิทลั 
๔,๕๐๐ บาท 

 

 

 

 

 


