
แผนการปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประมาณประจ าปี ๒๕๖๑  จังหวัดนครราชสีมา 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F1A1 ๑. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่สระน้้าหนองหว้า 
   

๑. การก้าหนดขอบเขตพื้นท่ีปกปกั 
๒. การส้ารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
๓. การจ้าแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก  
๔.  การตดิรหสัประจ้าชนิด  

๒๕,๐๐๐.๐๐ - 

F1A1 ๒. การท้าแผนผังแสดงขอบเขตปกปัก พ้ืนท่ีสระน้้า
หนองหว้า  

๑. จ้าท้าแผนผังแสดงขอบเขตพื้นท่ีปกปัก ๒๐,๐๐๐.๐๐ - 

F1A1 ๓. การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  พื้นที่สระน้้า
หนองหว้า  

๑.การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
๒. การถ่ายทอดทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก 

๑๐,๐๐๐.๐๐ - 

F1A1 ๔. การท้าตัวอย่างทรัพยากรในพืน้ท่ีปกปัก พ้ืนท่ีสระน้้า
หนองหว้า 

๑. ตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก ๑๐,๐๐๐.๐๐ - 

F1A1 ๕. การท้าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  พื้นที่สระ
น้้าหนองหว้า                              

๑. ท้าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  
๒. ระบบการจดัเก็บและสืบค้นได ้

๑๐,๐๐๐.๐๐ - 

F1A1 ๖. การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  พื้นที่สระ
น้้าหนองหว้า                        

๑. ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  ๑๐,๐๐๐.๐๐ - 

F1A1 ๗. ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ๑. เพื่อปกปักทรัพยากรท้องถิ่นในต้าบลหนองระ
เวียง 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ข้อมูลทรัพยากรพืช สัตว์ และชีวภาพใน
พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

F1A1 ๘. ส้ารวจท้ารหสัพิกัดทรัพยากร บริเวณพื้นท่ีปกปัก 
พันธุกรรมพืช 

๑. เพื่อส้ารวจและจัดท้ารหัสพิกัดทรัพยากร 
บริเวณพื้นท่ีปกปักพันธุกรรม  
๒. เพื่อให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันได้
ทั่วประเทศ  
๓. เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมลูในพื้นที่  

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ไดเ้รียนรู้ทรัพยากรบรเิวณพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรม 
๒. สามารถสืบค้นข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สื่อถึง
กันได้ทั่วประเทศ  
๓. มีฐานข้อมลูทรัพยากรในพื้นที ่   

F1A1 ๙.  ส้ารวจ ท้ารหัสพิกัดทรัพยากรบริเวณพื้นท่ีปกปัก ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ ได้รับการสนบัสนุน ๑. ประชาชนได้ร่วมสนองพระราชด้าริ สมเด็จ



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
พันธุกรรมพืช รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจดัท้าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ ) 
๓. เพื่อจัดท้ารหัส พิกัดทรัพยากรบริเวณที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช ท้าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทัง้ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลพันดุง 

วัสด-ุอุปกรณ์ 
เจ้าหน้าท่ี จาก 
เทศบาลตา้บลพันดุง 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรท้องถิ่นของตน ไม่ท้าลาย
ฐานทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
  ๓. ท้าให้มี ข้อมูลรหสัพิกัดทรัพยากรบริเวณ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ข้อมูลฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นระดับต้าบล ในการพัฒนาและพึ่งพา
ตนเอง สู่เศรษฐกจิพอเพีง เกิดประโยชน์สูงสดุ
แก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

F1A1 ๑๐. จัดท้าขอบเขตพื้นท่ีปกปักทรพัยากร ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ( นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมภมูิปัญญา รวมในการดา้เนินกิจกรรม
ต่างๆ )  
 ๓. เพื่อจัดท้าขอบเขตพื้นท่ีปกปักทรัพยากร ท้า
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้ง ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม

ได้รับการสนบัสนุน
วัสด-ุอุปกรณ์ 
เจ้าหน้าท่ี จาก 
เทศบาลตา้บลพันดุง 

๑. ประชาชนได้ร่วมสนองพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 ๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนัก รัก
และหวงแหน ทรัพยากรท้องถิน่ของตน ไม่
ท้าลายฐานทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิด
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
๓. ท้าให้มี ข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีปกปักทรัพยากร 
ข้อมูลฐานทรัพยากรดับท้องถิ่นระดับต้าบล ใน
การพัฒนาและพึ่งพาตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพีง 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ภูมิปัญญา ต้าบลพันดุง 

F1A1 ๑๑. โครงการส้ารวจท้ารหสัพิกัดทรัพยากร บริเวณพื้นที่
ปกปักทรัพยากรบ้านล้าทะเมนชัย   

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการด้าเนิน
กิจกรรมการจัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ท้ัง
ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษท์รัพยากร
ท้องถิ่น ไว้ให้คนรุ่นหลังได้อนรุักษ์ต่อไป 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ไดต้้าแหน่งของทรัพยากรที่แนน่อน   
๒. ท้าให้ได้ข้อมูลด้านทรัพยากรทีเ่ป็นจริง  
๓. ชุมชนมีจิตส้านึกรักและหวงแหนทรัพยากร
ของชุมชน                   

F1A1 ๑๒. การก้าหนดขอบเขตพื้นท่ี การส้ารวจทรัพยากร 
และการติดรหัสทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
 ๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
ด้าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน 
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป  
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป 
๖. เพือ่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

F1A1 ๑๓. การจัดท้าขอบเขตพื้นท่ีปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
 ๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
ด้าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน 
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป  
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป 
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น

๕,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลิตภณัฑ ์

F1A1 ๑๔. ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปกั ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
 ๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
ด้าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน 
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป  
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป 
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้

F1A1 ๑๕. การดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ

๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การอนุรักษ ์
 ๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
ด้าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน 
๓. เพื่อรว่มสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป  
๕. เพื่อใหค้นในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป 
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้

F1A2 ๑. ส้ารวจและจัดฐานข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่น ๑. เพื่อจัดท้าฐานข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่นในต้าบล ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑. ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในต้าบล 
F1A2 ๒. การส้ารวจและจดัท้าฐานข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่น ๑. พื้นที่เทศบาล ๓๐,๐๐๐.๐๐ - 
F1A2 ๓. ส้ารวจเก็บรวบรวมข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่นต้าบล

หนองระเวียง 
๑. เพื่อส้ารวจรวบรวมทรัพยากรดา้นกายภาพ 
ชีวภาพ วัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น
และในพื้นที่ต้าบลหนองระเวียง จา้นวน ๑๕ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๕ หมูบ่้าน 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หมู่บ้าน 

F1A2 ๔. ส้ารวจและรวบรวมพันธุกรรมพืชบริเวณปุาชุมชน ๑. เพื่อส่งเสริมให้พืชสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การดูแลสุขภาพเบื้องต้นของเยาวชนในโรงเรียน
และเป็นการลดรายจ่ายในการดูแลสุขภาพและ
รักษาพยาบาล 
 ๒. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติที่ดีในการปลูกและการน้าพืชสมุนไพรมา
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันท้ังในรูปอาหาร ยา
บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นทั้งในคนและใน
สัตว์เลี้ยง ทดแทนสารเคม ีปูองกันก้าจัดศัตรูพืช
หรือประโยชน์อ่ืนๆ 
๓. เพื่อเป็นแหล่งที่ชุมชนได้เรยีนรูว้ิธีการปลูก และ
วิธีการน้าไปใช้ประโยชน ์และน้าไปปฏิบัต ิ                      

๕,๐๐๐.๐๐ ๑. เกษตรกรมีการปลูกและสามารถใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรอย่างกว้างขวาง 
๒.  ลดรายจ่ายในครัวเรือนท้ังในด้านอาหาร 
สุขภาพ และต้นทุนในการผลติพืชและสตัว ์
๓. ชุมชนสามารถใช้พืชสมุนไพรเป็นทางเลือก
หนึ่งในการดูแลสุภาพเบื้องต้น และเป็นการลด
รายจ่ายในการดูแลสภุาพและรักษพยาบาล 
๔. ชุนชนมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีใน
การปลูกและการน้าพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ้าวัน ทั้งในรูปอาหาร ยาบรรเทา
อาการเจ็บปุวยเบื้องต้นทั้งในคนและในสตัว์
เลี้ยง ทดแทนสารเคมี ปูองกันก้าจัดศัตรูพืชหรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ 
๕. ชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการปลูก และ
วิธีการน้าไปใช้ประโยชน์ และน้าไปปฏิบัต ิ     

F1A2 ๕.  ส้ารวจและจัดท้าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                     
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนุรักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ( นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร

ได้รับการสนบัสนุน
วัสด-ุอุปกรณ์ 
เจ้าหน้าท่ี จาก 
เทศบาลตา้บลพันดุง 

๑. ประชาชนได้ร่วมสนองพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรท้องถิ่นของตน ไม่ท้าลาย
ฐานทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน  
๓. ท้าให้ม ี ข้อมูลฐานทรัพยากรดบัท้องถิ่น
ระดับต้าบล ในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง สู่
เศรษฐกิจพอเพีง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
วัฒนธรรมภมูิปัญญา รวมในการดา้เนินกิจกรรม
ต่างๆ )                                  ๓. เพื่อจัดท้า
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้ง ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา ต้าบลพันดุง 

และประเทศชาตติ่อไปในอนาคต 

F1A2 ๖. รวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         

F1A2 ๗. การส้ารวจเก็บรวบรวมและจัดท้าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
 ๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการ

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน 
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป  
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป 
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้

F1A2 ๘. ส้ารวจและรวบรวมพันธุกรรมพืชบริเวณพื้นท่ีต้าบล
ขนงพระ (พืชสมุนไพร ผลไม้พื้นบา้น ข้าวพื้นเมือง กล้วย 
ถั่ว )  

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
 ๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
ด้าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป  
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป 
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้

F1A2 ๙. ด้าเนินการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
 ๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
ด้าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน 
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป  
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป 
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้

F1A3 ๑. แปลงปลูกรักษาต้น "มเหสักข์ -  
สักสยามินทร"์ 

๑. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมต้น"มเหสักข์ - สักสยามิ
นทร์" 
 ๒. เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ในต้าบล 
 ๓. เพื่อให้แปลง "มเหสักข์ - สักสยามินทร"์ 
เจริญเติบโต                                              

๒๙,๙๕๐.๐๐ ๑. มีแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมต้น"มเหสักข์ - 
สักสยามินทร"์  
๒. มีแปลงเรียนรู้ต้น"มเหสักข์ - สักสยามินทร"์
ในต้าบลภูหลวง 
๓. แปลง "มเหสักข์ - สักสยามินทร์" มีการ
เจริญเติบโตที่ด ีจ้านวนรอดตายสงู  

F1A3 ๒. การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น     ๑.  ท้าทะเบียนไม ้
๒. ดูแลรักษาต้นไม ้ 
๓. ปลูกต้นไม ้

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ที่สาธารณประโยชน์ ๙ไร่บ้านบ้านละลม
หม้อ 

F1A3 ๓. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น ๑. เพิ่มจ้านวนต้นไม้ทีม่ีค่าและหายากในต้าบล
หนองระเวียง 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ต้าบลหนองระเวยีงมีต้นไม้มีค่าและหายาก
เพิ่มขึ้น 

F1A3 ๔. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่ส้ารวจรวบรวม ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๑. ไดร้ับการ
สนับสนุนวสัด-ุ

๑. ประชาชนได้ร่วมสนองพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ( นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมภมูิปัญญา รวมในการดา้เนินกิจกรรม
ต่างๆ )  
๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้ง 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมภมูิปัญญา ต้าบลพันดุง 

อุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ี 
จาก เทศบาลตา้บล
พันดุง 
๒. ขอรัการสนับสนุ
นกล้าไม้ จาก ศูนย์
เพาะช้ากล้าไม้
นครราชสมีา  

๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรท้องถิ่นของตน ไม่ท้าลาย
ฐานทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
 ๓. ประชาชนได้ช่วยกันปลูกรักษาพันธุกรรม
พืชที่ส้ารวจรวบรวม 

F1A3 ๕. การปลูกและรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

F1A3 ๖. การติดตามการเจรญิเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         

F1A3 ๗. โครงการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่ส้ารวจรวบรวม ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ ที่มี
อยู่ในท้องถิ่นโดยเฉพาะพรรณไม้หายาก ตลอดจน
หาทางขยายพันธ์ุ เพิ่อให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้ว

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถรวบรวมพันธุ์ไม้ไทยไดอ้ย่างน้อย 
๒๐ ชนิด      
๒. เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของชุมชน   
๓. เป็นการอนุรักษ์พันไม้ที่หายาก 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
น้าไปสู่การศึกษาและพัฒนาเพื่อน้ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่มหาชน 
๓. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพการน้ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางเภสัชเวทการเป็นอาหารและอื่นๆ 
๔. เพื่อเป็นแหลงปลูกฝังโน้มน้าว กล่อมเกลาจิตใจ
เพื่อให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ ได้เกิดความปิต ิ
หวงแหนและตระหนักในคณุค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นมรดกที่ส้าคัญของ
ประเทศเพื่อน้าไปสู่การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยนื๕.  เพื่อ
สนับสนุนและขยายโรงเรียนเครือข่ายในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

F1A3 ๘. โครงการปลูกและรักษาทรัพยากร  ๑. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนและปุาไม ้         
๒.เพื่อสร้างความรักความสามัคคขีองคนในชุมชน   
๓. เพื่อสนองพระราชด้าร ิมาเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงถ่ายทอด
อนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มีความศรัทธาในพระราชด้าริที่ทรงท้า
เพื่อประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย  

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ท้าให้ได้พื้นท่ีปุาและรักษาทรัพยากรที่
ส้ารวจ              
๒. ท้าให้ได้ข้อมูลด้านทรัพยากรทีเ่ป็นจริง  
๓. ชุมชนมีจิตส้านึกรักและหวงแหนทรัพยากร
ของชุมชน 

F1A3 ๙. โครงการปลูกต้นมเหสักข์ในบรเิวณปุาชุมชนโสกข้ีหนู
บ้านล้าทะเมนชัย  

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๒. เพื่อปลูกต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                            
๓. เพื่อสร้างความรักความสามัคคขีองคนในชุมชน 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ไดส้นองพระราชด้าริ ในโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารทีี่ทรง
ถ่ายทอดอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว มีความศรัทธาในพระราชดา้ริที่



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ทรงท้าเพื่อประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย      
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรท้องถิ่นของตน เกิดการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน      

F1A3 ๑๐. ปลูก รักษา และติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
ท้องถิ่น 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์ 
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด้าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน           
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป 
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป  
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน  
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
F2A4 ๑. การอนุรักษ์และใช้ทรัพยาการน้าไปสู่การพัฒนา

ผลิตภณัฑ ์
๑. พื้นที่เขตเทศบาลต้าบลโคกกรวด ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑. พื้นที่เขตเทศบาลต้าบลโคกกรวด 

F2A4 ๒. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ๑. เพื่อฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่น
ต้าบลหนองระเวียงอย่างยั่งยืน 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ต้าบลหนองระเวยีงมีทรัพยากรใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

F2A5 ๑. จัดท้าฐานข้อมลูทั้ง ๓ ฐานท่ีไดจ้ากการส้ารวจ
รวบรวม 

๑. เพื่อจัดท้าฐานข้อมลูทั้ง ๓ ฐาน ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑. ได้ฐานข้อมูลทั้ง ๓ ฐาน ของพื้นที่ ๑๕ 
หมู่บ้านเปูาหมาย 

F2A5 ๒. การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ๑. ห้องศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑. เขตเทศบาลต้าบลโคกกรวด 
F2A5 ๓. ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตา้บลหนองระเวียง ๑. เพื่อรวบรวมทรัพยากรด้านกายภาพ ชีวภาพ 

และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมปิัญญาในพื้นที่ต้าบล
หนองระเวียง ในรูปแบบเอกสารและคอมพิวเตอร ์

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ประชาชนสามารถศึกษาและใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นได้ 

F2A5 ๔. จัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในต้าบล ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ( นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมภมูิปัญญา รวมในการดา้เนินกิจกรรม
ต่างๆ ) 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้ง 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมภมูิปัญญา ต้าบลพันดุง 

ได้รับการสนบัสนุน
วัสด-ุอุปกรณ์ 
เจ้าหน้าท่ี จาก 
เทศบาลตา้บลพันดุง 

๑. ประชาชนได้ร่วมสนองพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรท้องถิ่นของตน ไม่ท้าลาย
ฐานทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
๓. ท้าให้มี ข้อมูลฐานทรัพยากรดบัท้องถิ่น
ระดับต้าบล ในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง สู่
เศรษฐกิจพอเพีง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
และประเทศชาตติ่อไปในอนาคต 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
F2A5 ๕. จัดระบบการจัดเก็บและสืบค้นด้านเอกสารและ

คอมพิวเตอร ์
๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         

F2A5 ๖. จัดท้าฐานข้อมูลจากการส้ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น (คณะท้างานศนูย์ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น) 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด้าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน           
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน  



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป    
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป 
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
 ๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้

F2A5 ๗. จัดท้าฐานข้อมูลจากการส้ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น(คณะท้างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น , คณะท้างานสา้รวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น) 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด้าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน           
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป    
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน  
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป 
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
 ๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้

F2A5 ๘. การจัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในต้าบลขนง
พระ (คณะท้างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด้าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน           
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน    
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป    
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป 
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน  
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
 ๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

F2A5 ๙. การจัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในต้าบลขนง
พระ (คณะท้างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด้าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน           
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป    
๕. เพื่อใหค้นในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป 
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
 ๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน  
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
F3A7 ๑. พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด้าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน           
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป    
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป 
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
 ๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน  
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้

F3A8 ๑. การปลูกไมย้ืนต้น เฉลิมต้น ๑. น้อมร้าลึกในพระมหากรณุาธิคณุ และแสดง
ความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดชฯและสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ท้าให้เกษตรและผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจถึงความส้าคญัของทรัพยากรณ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒. ท้าให้เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดี และ



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๒. เพื่อปลูกไม้ยืนต้นรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในพื้นที่
การเกษตร  
๓. เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีปุาไม้พื้นท่ีต้าบลหนองบัวศาลา
และฟื้นฟูสภาพปุาเสื่อมโทรมให้คนืความอุดม
สมบูรณ ์ 
 ๔. ปลูกฝังจติส้านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบ้ารุง ดูแล รักษาและ อนุรักษ์ปุาให้มี
ความอุดมสมบูรณ ์

ช่วยลดภาวโลกร้อน 
๓. ท้าให้เกษตรกรและผูเ้ข้าร่วมโครงการมี
จิตส้านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
๔. เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและ
สร้างความร่มรื่นในชุมชน 

F3A8 ๒. ฝึกอบรมอาสาสมัครปกปูองรักษาทรัพยากรระดับ
หมู่บ้าน 

๑. เพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับการด้าเนนิกิจกรรมปก
ปักพันธุกรรมพืช 

๗๒,๘๐๐.๐๐ ๑. ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มีความรู้
เพิ่มขึ้นในเรื่องการด้าเนินกิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช 
๒. ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๗๐ น้าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการด้าเนินกิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืชในหมู่บ้านของตนเองได ้

F3A8 ๓.  การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการน้า
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯลงในเว็บไซด์ให้เป็นปจัจุบัน
และทันสมัย 

๑. ห้องศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ๑๐,๐๐๐.๐๐ - 

F3A8 ๔. โครงการก่อสรา้งอาคารพิพิธภณัฑ์เทศบาลต้าบลโคก
กรวดบรเิวณหลังส้านักงานเทศบาลต้าบลโคกกรวด 

๑. ส้านักงานเทศบาลตา้บลโคกกรวด ๔,๙๔๕,๐๐๐.๐๐ - 

F3A8 ๕. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด้าริ 
อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

๑. โรงเรียนต้าบลโคกกรวด ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. โรงเรียนต้าบลโคกกรวด 

F3A8 ๖. สนับสนุนการด้าเนินงานในกิจกรรมต่างๆของ 
อพ.สธ. และเครือข่ายของ อพ.สธ. 

๑. พื้นที่เขตเทศบาลต้าบลโคกกรวด ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. พื้นที่เขตเทศบาลต้าบลโคกกรวด 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
F3A8 ๗. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรัพยากร

ท้องถิน่ 
๑. เพื่อสร้างจิตสา้นึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้กับเยาวชนในต้าบลหนองระเวยีง 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. เด็กนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตา้บลหนองระ
เวียงมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 

F3A8 ๘. จัดนิทรรศการฐานทรัพยากรทอ้งถิ่นต้าบลหนองระ
เวียง 

๑. เพื่อสร้างจิตสา้นึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้กับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. เยาวชนและประชนทั่วไปไดร้ัความรู้และมี
จิตส้านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

F3A8 ๙. จัดท้าเว็บไซตป์ระชาสัมพันธ์หน่วยงาน  ๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ อพ.สธ.องค์การบริหารสว่นต้าบลเมือง
นาท ๒. เพื่อรวบรวมข้อมลูตา่งๆ ของโครงการ 
อพ.สธ.องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองนาท 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ไดเ้ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ อพ.สธ.
องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองนาท   
๒. ไดเ้ก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ อพ.สธ. ที่
สามารถสืบค้นได ้

F3A8 ๑๐. โครงการฝึกอบรมต่างๆ (โครงการอบรมสร้าง
จิตส้านึกอนุรักษ์ทรัพยากร) 

๑. เพื่อสร้างจิตสา้นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นให้แก่ประชาชน 
๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๓. เพื่อให้ประชาชนรู้จักการน้าทรพัยากรไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ประชาชนเกิดจิตส้านึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรท้องถิ่น  
๒. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประโยชน์
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
๓. ประชาชนรู้จักการน้าทรัพยากรไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

F3A8 ๑๑. สนับสนุนโรงเรียนเข้าร่วมสนองพระราชด้าริ 
อพ.สธ. ในงานสวนพฤกศาสตร ์(โรงเรียนพันชนะ) 

๑. เพื่อส่งเสริมให้พืชสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การดูแลสุขภาพเบื้องต้นของเยาวชนในโรงเรียน
และเป็นการลดรายจ่ายในการดูแลสุขภาพและ
รักษาพยาบาล  
๒. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจและทัศนคติ
ที่ดีในการปลูกและการน้าพืชสมุนไพรมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันทั้งในรปูอาหาร ยา
บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นทั้งในคนและใน
สัตว์เลี้ยง ทดแทนสารเคม ีปูองกันก้าจัดศัตรูพืช
หรือประโยชน์อ่ืนๆ   
๓. เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นแหล่งที่

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑ . ขยายกลุม่เยาวชน / ผู้ปกครองมีการปลูก
และสามารถใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรอย่าง
กว้างขวาง 
๒. ลดรายจา่ยในครัวเรือนท้ังในด้านอาหาร 
สุขภาพ และต้นทุนในการผลติพืชและสตัว ์
๓. เยาวชนสามารถใช้พืชสมุนไพรเป็นทางเลือก
หนึ่งในการดูแลสุภาพเบื้องต้น และเป็นการลด
รายจ่ายในการดูแลสภุาพและรักษพยาบาล  
๔. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี
ในการปลูกและการน้าพืชสมุนไพรมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน ทั้งในรูปอาหาร 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ชุมชนได้เรยีนรู้วิธีการปลูก และวิธีการน้าไปใช้
ประโยชน์และน้าไปปฏิบตั ิ 

F3A8 ๑๒. โครงการ "ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร ์
ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั"  ทรงมีพระชนมายุ 
๘๔ พรรษา 

๑. เพื่อเฉลมิพระเกียยรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
๒. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยเกิดจิตสา้นึกใน
การใช้ทรัพยากรของชาติอย่างมีคณุธรรม 
๔. เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของคนไทยทั้ง ๖๐ 
กว่าล้านคน ร่วมใจแสดงความจงรกัภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรง ราชาแห่ง
ราชันย์ ด้วยการปลูกปุา "มเหสักข์-สักสยามินทร ์" 
สักไว้บนแผ่นดินไทย 
 ๕. เพื่ออนุรักษ์พันต้นสักท่ีมีอายุยนืยาวและขนาด
ล้าต้นใหญ่ทีสุ่ดในโลกและต้นสักท่ี 
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรง
โปรดเกล้าฯให้ปลูกไว ้ให้คงอยู่สืบไป 
 ๖. เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมการท้ากิจกรรมเป็น
กลุ่มแก่เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑ ท้าให้มตี้นสักสายพันธ์ุดี สายพันธุ ์
"มเหสักข์-สักสยามินทร"์ จ้านวน ๑,๑๐๐ ต้น 
ในพื้นที่ต้าบลพันชนะ ๑๑ไร ่โดยมีมูลค่าเมื่อต้น
สักมีอายุครบ ๑๕ ปี จ้านวน ๑๒ ล้านบาท  
๑.๒ ไมส้ักสายพันธุ ์"มเหสักข์-สักสยามินทร"์ 
จะโตเร็วและสามารถดูดซับคาร์บอนได้ไม่ต่้า
กว่า ๒๗.๕ ตัน/ป ีหรือคิดเป็นมลูค่าไมต่่้ากว่า 
๘,๕๑๑ บาท/ป ี
๒. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ ไดไ้ม้สัก จา้นวน ๑๑ไร ่
๒.๒ ได้ความชุ่มช่ืน และท้าให้ฝนตกสม่้าเสมอ 
๒.๓ ดูดซับคาร์บอนได้ไม่ต่้ากว่า ๒๗.๕ ตัน/ป ี
๓. ด้านสังคม 
๓.๑ เกดิความปรองดองของคนในชาติได้
ร่วมกันปลูก "มเหสักข์-สักสยามินทร์" ทุกต้าบล
ทั่วเทศ 
๓.๒ เป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีต่อระ
บาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวของคนทั้งแผ่นดิน 
๓.๓ สร้างงานและทรัพยส์ินให้คนในท้องถิ่น
ระดับต้าบล ให้มีรายได้และความมั่นคงของชีวิต 
๓.๔ ให้ความรื่นรมย์และสุขภาพจติที่ด ี

F3A8 ๑๓. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้ารว่มสนองพระราชด้าริ ๑. เพื่อให้โรงเรียนได้ร่วมสนองพระราชด้าร ิ ๑. ไดร้ับการ ๑. โรงเรียนได้ร่วมมสนองพระราชด้าริ สมเด็จ



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
อพ.สธ. ในงานพฤกศาสตร์โรงเรยีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๒. เพื่อโรงเรียนได้ร่วมด้าเนินงานปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลูก
รักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ( นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมภมูิปัญญา รวมในการดา้เนินกิจกรรม
ต่างๆ ) 
 ๓. เพื่อสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชด้าร ิอพ.สธ. ในงานสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน 

สนับสนุนวสัด-ุ
อุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ี 
จาก เทศบาลตา้บล
พันดุง 
๒. ไดร้ับการ
สนับสนุนวสัด-ุ
อุปกรณ์ วิทยากร 
จาก ส้านักงาน
เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  
๒. โรงเรียนในท้องถิ่นมีความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรท้องถิ่นของตน ไม่ท้าลาย
ฐานทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
 ๓. โรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดา้ริ 
อพ.สธ. ในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน 

F3A8 ๑๔. ฝึกอบรมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                    
๒. เพื่ออบรมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการ
ด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น อนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจดัท้าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
 ๓. เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

๑. ไดร้ับการ
สนับสนุนวสัด-ุ
อุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ี 
จาก เทศบาลตา้บล
พันดุง  
 ๒. ไดร้ับการ
สนับสนุนวสัด-ุ
อุปกรณ ์วิทยากร 
จาก ส้านักงาน
เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา 

๑. ประชาชนได้ร่วมสนองพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรท้องถิ่นของตน ไม่ท้าลาย
ฐานทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน  
 ๓. ได้พัฒนาการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลฐาน
ทรัพยากรดับท้องถิ่นระดับต้าบล ในการพัฒนา
และพึ่งพาตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพีง เกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไป
ในอนาคต 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้ง ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
ต้าบลพันดุง 

F3A8 ๑๕. จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนการ
ด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจดัท้าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๓. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมลู
ทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้ง ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
ต้าบลพันดุง 

๑. ไดร้ับการ
สนับสนุนวสัด-ุ
อุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ี 
จาก เทศบาลตา้บล
พันดุง  
๒. ไดร้ับการ
สนับสนุนวสัด-ุ
อุปกรณ ์วิทยากร 
จาก ส้านกังาน
เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา 

๑. ประชาชนได้ร่วมสนองพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรท้องถิ่นของตน ไม่ท้าลาย
ฐานทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
๓. ไดเ้ผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแลกเปลีย่น 
ข้อมูลฐานทรัพยากรดับท้องถิ่นระดับต้าบล ใน
การพัฒนาและพึ่งพาตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพีง 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต 

F3A8 ๑๖. อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรนา้ไปสู่การพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์(หนึ่งต้าบลหนึ่งผลติภณัฑ์(OTOP)) 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่ออบรมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการ
ด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการ

๑. ไดร้ับการ
สนับสนุนวสัด-ุ
อุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ี 
จาก เทศบาลตา้บล
พันดุง  
 ๒. ขอรับการ
สนับสนุน จาก 

๑. ประชาชนได้ร่วมสนองพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรท้องถิ่นของตน ไม่ท้าลาย
ฐานทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน  
 ๓. ประชาชนได้อนุรักษ์และใช้ทรัพยากร



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
อนุรักษ์และจดัท้าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๓. เพื่ออนุรักษ์และใช้ทรัพยากรนา้ไปสู่การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ (หนึ่งต้าบลหนึ่งผลติภณัฑ์(OTOP)) 

ส้านักงานเกษตร
อ้าเภอขามทะเลสอ 
๓. ขอรับการ
สนับสนุน จาก 
ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนอ้าเภอขาม
ทะเลสอ  

น้าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ ์(หนึ่งต้าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์(OTOP))พัฒนาและพึ่งพาตนเอง สู่
เศรษฐกิจพอเพีง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
และประเทศชาตติ่อไปในอนาคต 

F3A8 ๑๗. สนับสนุนการด้าเนินงานในกิจกรรมต่างๆของ 
อพ.สธ. และเครือข่ายของ อพ.สธ.  

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ( นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมภมูิปัญญา รวมในการดา้เนินกิจกรรม
ต่างๆ )  
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้ง 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมภมูิปัญญา ต้าบลพันดุง 

ได้รับการสนบัสนุน
วัสด-ุอุปกรณ์ 
เจ้าหน้าท่ี จาก 
เทศบาลตา้บลพันดุง 

๑. ประชาชนได้ร่วมสนองพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรท้องถิ่นของตน ไม่ท้าลาย
ฐานทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
  ๓. ท้าให้มี  ข้อมูลฐานทรัพยากรดับท้องถิ่น
ระดับต้าบล ในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง สู่
เศรษฐกิจพอเพีง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
และประเทศชาตติ่อไปในอนาคต 

F3A8 ๑๘. จัดท้าเว็บไซต์ประชาสมัพันธ์หน่วยงาน ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจเกบ็รวบรวมทรัพยากร

๑. ไดร้ับการ
สนับสนุนวัสด-ุ
อุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ี 
จาก เทศบาลตา้บล

๑. ได้ประชาสัมพันธ์การสนองพระราชด้าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี 
๒. ได้ประชาสัมพันธ์ ประชาชนในท้องถิ่นมี



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ท้องถิ่นปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท้าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ( นอกจาก
พันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปญัญา รวมใน
การด้าเนินกิจกรรมต่างๆ )    
 ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์การจดัท้าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีท้ัง ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
ต้าบลพันดุง 

พันดุง  ๒. ใช้พื้นที่
บริการเก็บข้อมลู
จาดเว็บไซต์ตา้บล
พันดุง  

ความตระหนัก รักและหวงแหน ทรัพยากร
ท้องถิ่นของตน ไม่ท้าลายฐานทรัพยากร
เหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
 ๓.  ได้ประชาสมัพันธ์ข้อมูลฐานทรัพยากรดับ
ท้องถิ่นระดับต้าบล ในการพัฒนาและพึ่งพา
ตนเอง สู่เศรษฐกจิพอเพีง เกิดประโยชน์สูงสดุ
แก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

F3A8 ๑๙. การจัดท้ารายงานผลการส้ารวจและจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

F3A8 ๒๐. ศึกษาดูงานจัดท้าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         

F3A8 ๒๑. ปลูกปุาถาวรเฉลิมพระเกยีรตเิพื่อทดแทนปุาที่ถูก
ท้าลาย 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

ท้องถิ่น         

F3A8 ๒๒. ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
F3A8 ๒๓. การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         

F3A8 ๒๔. ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (หมอดินอาสา) 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

F3A8 ๒๕. ปรับปรุงภมูิทัศน์พร้อมปลูกปาุถาวรเฉลมิพระ
เกียรตเิพื่อทดแทนปุาที่ถูกท้าลาย 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         

F3A8 ๒๖. สร้างจิตส้านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         

F3A8 ๒๗. ฟื้นฟูบ้ารุงรักษาขยายพันธุ์เพิม่ขึ้นและแจกจา่ย
ให้กับชุมชน 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

F3A8 ๒๘. ใช้ประโชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"   

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         

F3A8 ๒๙. สนับสนุนการสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (งานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน) 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพือ่จัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         

F3A8 ๓๐. สนับสนุนในเรื่องงบประมาณและอุปกรณ์อ้านวย
ความสะดวกต่างๆ 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อด้าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส้ารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลกูรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และสนบัสนุนในการอนรุักษ์และจดัท้าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อจัดท้าฐานข้อมมลูทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปัญญา ตา้บลห้วยแถลง ( 
นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. ส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
๓. สามารถปลูกรักษาทรัพยากรทอ้งถิ่น  
๔. สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๕. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. มีการอนุรักษ์และจัดท้าฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น         



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
รวมในการด้าเนินกิจกรรมตา่งๆ )  
๔. เพื่อจัดตั้ง " ศูนย์อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต้าบลห้วยแถลง"                        

F3A8 ๓๑. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการส้ารวจ และเก็บรวบรวม
ข้อมูลพืชแต่ละชนิดในปุาสาธารณะประโยชน์ 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๒. เพื่อปลูกจิตส้านึกให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนัก
ถึงประโยชน์ของทรัพยากรปุาไม้และช่วยกัน
อนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป 
๓. เพื่อให้ปุาสาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นท่ีต้าบล
สุขไพบูลย์ ไดร้ับการดูแลรักษาและขยายพันธ์ุพืชที่
ใกล้จะสญูพันธ์ุให้คงอยู่ 
๔. เพื่อให้สวนพฤกศาสตรโ์รงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต้าบลสุขไพบลูย ์ได้รับการดูแลรักษาและ
ขยายพันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธ์ุใหค้งอยู่  

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารต้าบลสุขไพบลูย์ หมู่บ้าน
และโรงเรียนในเขตพื้นท่ี ไดร้่วมสนอง
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
๒. ปุาสาธารณะประโยชน์ สวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน ในเขตพื้นท่ีต้าบลสุขไพบลูย ์ได้รับการ
ดูแลรักษา ขยายพันธุกรรมพืช ท่ีใกล้จะสูญ
พันธุ ์
๓. ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มจีิตส้านึกรักหวงแหน
ในปุาสาธารณะประโยชน์ ตระหนกัถึง
ประโยชน์ของทรัพยากรปาุไม ้และช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 

F3A8 ๓๒. การจัดท้าฐานข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่นในต้าบล ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๒. เพื่อปลูกจิตส้านึกให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนัก
ถึงประโยชน์ของทรัพยากรปุาไม้และช่วยกัน
อนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป 
๓. เพื่อให้ปุาสาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นท่ีต้าบล
สุขไพบูลย์ ไดร้ับการดูแลรักษาและขยายพันธ์ุพืชที่
ใกล้จะสญูพันธ์ุให้คงอยู่ 
๔. เพื่อให้สวนพฤกศาสตรโ์รงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต้าบลสุขไพบลูย ์ได้รับการดูแลรักษาและ

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารต้าบลสุขไพบลูย์ หมู่บ้าน
และโรงเรียนในเขตพื้นท่ี ไดร้่วมสนอง
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
๒. ปุาสาธารณะประโยชน์ สวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน ในเขตพื้นท่ีต้าบลสุขไพบลูย ์ได้รับการ
ดูแลรักษา ขยายพันธุกรรมพืช ท่ีใกล้จะสูญ
พันธุ ์
๓. ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มจีิตส้านึกรักหวงแหน
ในปุาสาธารณะประโยชน์ ตระหนกัถึง



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ขยายพันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธ์ุใหค้งอยู่  ประโยชน์ของทรัพยากรปาุไม ้และช่วยกัน

อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
F3A8 ๓๓. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้ารว่มสนองพระราชด้าริ 

อพ.สธ. ในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน 
๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๒. เพื่อปลูกจิตส้านึกให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนัก
ถึงประโยชน์ของทรัพยากรปุาไม้และช่วยกัน
อนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป 
๓. เพื่อให้ปุาสาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นท่ีต้าบล
สุขไพบูลย์ ไดร้ับการดูแลรักษาและขยายพันธ์ุพืชที่
ใกล้จะสญูพันธ์ุให้คงอยู่ 
๔. เพื่อให้สวนพฤกศาสตรโ์รงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต้าบลสุขไพบลูย ์ได้รับการดูแลรักษาและ
ขยายพันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธ์ุใหค้งอยู่  

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารต้าบลสุขไพบลูย์ หมู่บ้าน
และโรงเรียนในเขตพื้นท่ี ไดร้่วมสนอง
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
๒. ปุาสาธารณะประโยชน์ สวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน ในเขตพื้นท่ีต้าบลสุขไพบลูย ์ได้รับการ
ดูแลรักษา ขยายพันธุกรรมพืช ท่ีใกล้จะสูญ
พันธุ ์
๓. ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มจีิตส้านึกรักหวงแหน
ในปุาสาธารณะประโยชน์ ตระหนกัถึง
ประโยชน์ของทรัพยากรปาุไม ้และช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 

F3A8 ๓๔. ก่อสร้างอาคารพิพิธภณัฑ์พืช สัตว ์และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต้าบลหลุ่งตะเคียน 

๑. เพื่อเป็นท่ีท้าการฐานข้อมลูพืช สัตว ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภายในต้าบล 
๒. เพื่อเป็นสถานท่ีสืบค้นข้อมลูด้านพืช สัตว์ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในต้าบล 
 ๓. เพื่อเป็นสถานท่ีบริการความรูด้้านพืช สัตว์ 
และภมูิปัญญาท้องถิ่นภายในต้าบล 
๔. เพื่อเป็นสถานท่ีทัศนศึกษา แกน่ักเรียน และ
ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ ภายในต้าบล 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. มีอาคารที่ท้าการฐานข้อมลูพืช สัตว ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภายในต้าบล 
๒. มีสถานท่ีสืบค้นข้อมลูด้านพืช สัตว์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภายในต้าบล 
๓. มีสถานท่ีบริการความรูด้้านพืช สัตว์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภายในต้าบล  
๔. มีสถานท่ีทัศนศึกษา แก่นักเรียน และ
ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ ภายในต้าบล  

F3A8 ๓๕. จัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรด้าน พืช สัตว์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร 

๑. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูพิกัดพื้นที่ของพันธุกรรม
ทั้งพืช สัตว์และภูมิปญัญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูล 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. มีข้อมูลข้อมูลพิกัดพื้นท่ีของพันธุกรรมทั้งพืช 
สัตว์และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
๒. ฐานข้อมูลพันธุกรรมทั้งพืช สัตว์ และภูมิ



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๒. เพื่อสร้างฐานข้อมูลพัธุกรรมทั้งพืช สัตว์ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที ่
๓. เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการศึกษาค้นคว้าแก่
นักเรียนและประชาชนท่ีสนใจ 

ปัญญาท้องถิ่น ๓. นักเรียนและประชาชนท่ี
สนใจน้าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ศึกษาหา
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

F3A8 ๓๖. ปลูกต้นมเหสักข์และสักสยามินทร ์ ๑. เพื่อเฉลมิพระเกียยรติฯ  
๒. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเกิดจติส้านึกในการใช้
ทรัพยากรของชาติอย่างมีคณุธรรม   
๔. เพื่อแสดงศักยภาพของประชาชนต้าบลหลุ่ง
ตะเคียน ร่วมใจแสดงความจงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูก 
"มเหสักข์และสักสยามินทร"์ สักไวบ้นแผ่นดินไทย 
๕. เพื่ออนุรักษ์ต้นสักท่ีมีอายุยืนยาว และขนาดล้า
ต้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก และต้นสักท่ีพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯให้
ปลูกไว ้ให้คงอยู่สืบไป 
๖. เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมการท้ากิจกรรมเป็น
กลุ่มแก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
๗. เพื่อจัดหาทุนด้าเนินกิจกรรมมลูนิธิอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมรี สนับสนุน/การอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรของประเทศ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. เกิดความปรองดองของคนในพ้ืนท่ีที่ได้ร่วม
ปลูกต้นสักสายพันธ์ุ "มเหสักข์ และ สักสยามิ
นทร์" เป็นการร่วมถวายความจงรกัภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนท้ังแผ่นดิน 
๒. สรา้งงานและทรัพยส์ินให้คนในท้องถิ่น
ระดับต้าบล ให้มรีายได้และความมั่นคงของชีวิต 
๓. ไดค้วามรม่รื่นและสภาพจติใจที่ดี 

F3A8 ๓๗. ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการจดัท้าลูกประคบสดด้วย ๑. เพื่อเป็นการน้อมน้าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ประชาชน กลุ่มเยาวชน ไดร้ับการปลูกฝัง



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สมุนไพรและการนวดด้วยลูกประคบ พอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมา

ปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน 
 ๒. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน กลุ่มเยาวชนท่ี
สนใจมีอาชีพเสริม สร้างรายไดเ้สรมิให้กับตนเอง
และชุมชน 
 ๓. เพื่อเป็นการสร้างสายใย สร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว เนื่องจากในการอบรมครั้งนี้นั้นผู้เข้า
อบรมสามารถน้าทักษะจากการฝกึอบรมใช้ปฏิบัติ
ภายในครอบครัวได ้ 
๔. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม สร้างความสามคัคี
ภายในชุมชน 
๕. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน กลุม่เยาวชนท่ีเข้า
ฝึกอบรม สามารถน้าความรู้กลับไปประยุกต์ใช้
ภายในครัวเรือน ภายในชุมชน เช่น สามารถน้า
ทรัพยากรที่มีอยูภ่ายในชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เช่นสมุนไพรต่างๆ ที่มีอยู่ภายในชุมชน
น้ามาใช้ท้าลูกประคบ 

และได้รับการแนะน้า พร้อมท้ังน้าแนวทางป
รัชญาาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ้าวันในชุมชน 
๒. ประชาชน กลุ่มเยาวชนท่ีสนใจมีอาชีพเสริม 
และสามารถสร้างรายได้เสรมิให้กับตนเองและ
ชุมชนพร้อมท้ังยังป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
๓. ประชาชน กลุ่มเยาวชนได้มีโอกาสได้สร้าง
สายใย สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว หาก
สามารถน้าทักษะจากการฝึกอบรม ไปใช้ปฏิบัติ
ภาบในครอบครัวเช่นภรรยานวดบา่ผ่อนคลาย
จากการท้างานให้สาม ีบุตรหลานทักษะการ
นวดกลับไปนวดให้ ปุู ย่า ตา ยาย ท่ีบ้าน  
๔. ประชาชน กลุ่มเยาวชนเกิดการรวมกลุ่ม 
สร้างความสามัคคีภายในชุมชน 
๕. ประชาชน กลุ่มเยาวชนท่ีเข้าฝกึอบรม 
สามารถน้าความรู้กลับไปประยุกตใ์ช้ภายใน
ครัวเรือน ภายในชุมชน เช่น สามารถน้า
ทรัพยากรที่มีอยูภ่ายในชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เช่นสมุนไพรต่างๆ ที่มีอยู่ภายใน
ชุมชนน้ามาใช้ท้าลูกประคบ                                                                             

F3A8 ๓๘. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้ารว่มสนองพระราชด้าริ 
อพ.สธ. ในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน 

๑. เพื่อสร้างจิตสา้นึกให้นักเรียน มีความรัก และ
เห็นคุณคา่ของพรรณไม ้
๒. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรยีนกับชุมชน 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  
๒. เปูนแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปัญญา



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา และเผยแพรสู่่ภายนอก 
๓. เพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อน 
๔. เพื่อใช้เป็นช่ือการเรียนการสอน  
๕. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่เปรียบเสมือนเป็นครูที่
พูดไมไ่ด ้

ท้องถิน่ 
๓. เชื่อมต่อด้วยระบบข้อมลู   
๔. ศึกษาค้นคว้าเกดิผูเ้ชี่ยวชาญ เกิดผลงานทาง
วิชาการ  
๕. ผู้ปฏิบัติรูจ้ักใช้สื่อธรรมชาติที่มอียู่รอบตัว
รู้จักตั้งค้าถาม หาค้าถาม ช่างสังเกตุ และ
ค้นคว้า 
๖. มีจิตใจอ่อนโยน เห็นประโยชน์และคณุค่า 
ท้าให้เกิดความรักในพืชพรรณไม ้ไม่ท้าลาย 
และมีแนวคดิที่อนุรักษ์สืบไป   
๗. ผู้เรียนสามารถน้าพรรณไม้มาจดัสวนตกแต่ง
บริเวณใหร้่มรื่นสวยงาม 

F3A8 ๓๙. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้ารว่มสนองพระราชด้าริ 
อพ.สธ. ในงาน สวนพฤกศาสตรโ์รงเรียน 

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด้าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน           
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป 
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน  
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป   
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
 ๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้

F3A8 ๔๐. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสมีาเข้าร่วมสนองพระราชด้าร ิอพ.สธ.  

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด้าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน           
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป 
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป   
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก

๕,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน  
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
 ๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

F3A8 ๔๑. การฝึกอบรมต่างๆ ในการด้าเนินงานโครงการ 
อพ.สธ.  

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด้าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน           
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิน่ต่อไป 
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป   
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
 ๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน  
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
F3A8 ๔๒. การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรน้าไปสู่การพัฒนา

ผลิตภณัฑ ์(หนึ่งต้าบลหนึ่งผลติภณัฑ์(OTOP)) 
๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด้าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน           
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน   
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป 
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป   
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
 ๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน  
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้

F3A8 ๔๓. การศึกษาทรัพยากรท้องถิ่นน้าไปสู่นวตักรรมและ
การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ ์

๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด้าเนินงาน

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน           
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป 
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป   
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
 ๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน  
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้

F3A8 ๔๔. จัดท้าเว็บไซต์ประชาสมัพันธ์หน่วยงาน ๑. เพื่อสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการ
การอนุรักษ ์
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด้าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน           
๓. เพื่อร่วมสร้างจติส้านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระ สามารถ
ด้าเนินงานตามภารกจิในการสนองพระราชด้าริ 
ฯ และจดัตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
๒. เยาวชนคนในท้องถิ่นมีจิตสา้นกึรัก ดูแล
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ไม่ทา้ลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ท้องถิ่นและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต้าบลขนงพระเป็นศูนยร์ียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่
งานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป 
๕. เพื่อให้คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ จารีต
ประเพณ ีสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป   
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ตระหนัก รัก
และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน 
๗. เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง๔ ด้านได้แก่ พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ ์

อย่างยั่งยืน  
๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลขนงพระเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เยาวชน คนในชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนใจ 
๔. คนในชุมชน ท้านุบ้ารุงงานศิลปะ  สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
สามารถสรา้งงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิด
รายได ้

F3A8 ๔๕. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้ารว่มสนองพระราชด้าริ 
อพ.สธ. ในงาน สวนพฤกศาสตรโ์รงเรียน 

๑. เพื่อสร้างจิตสา้นึกให้กับเด็ก และเยาวชนใน
การรักษาทรัพยากรปุาไม ้  
๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปาุและการใช้
ประโยชน์จากปาุ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. นักเรียนเกิดส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ปุาไม ้ 
๒. นักเรียนมีความรู้เรื่องพันธุ์ไม้และการใช้
ประโยชน์จากพันธุไ์ม ้

F3A8 ๔๖. โครงการอบรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้
อย่างสร้งสรรค ์

๑. เพื่อให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของปุาไม้  
๒. เพื่อให้ประชาชนสามารถน้าทรพัยากรปุาไม้มา
ใช้ประโยชน์อย่างสรา้งสรรค์ 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของทรัพยากร
ปุาไม ้
๒. ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม ้

F3A8 ๔๗. จัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการของ อพ.สธ.  ๑. เพื่อร่วมออกงานนิทรรศการของ อพ.สธ.  ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ผู้เข้าชมนิทรรศการเข้าใจถึงจุดหมุ่งหมาย
ต่างๆของ อพ.สธ.  

F3A8 ๔๘. แปลงปลูก มเหสักข์ - สักสยามินทร ์ ๑. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และร่วมอนุรักษ์และขยายพันธ์ุมเหสักข์

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. เพิม่ปริมาณพื้นที่สีเขียวและเพือ่เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว และร่วม



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
และสักสยามินทร ์ อนุรักษ์และขยายพันธ์ุมเหสักข์และสักสยามิ

นทร์ 
F3A8 ๔๙. จัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการของ อพ.สธ.  ๑. เพื่อร่วมออกงานนิทรรศการของ อพ.สธ.  ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. เพิม่ปริมาณพื้นที่สีเขียวและเพือ่เฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว และร่วม
อนุรักษ์และขยายพันธ์ุมเหสักข์และสักสยามิ
นทร์ 

F3A8 ๕๐. โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีจังหวัดนครราชสีมา 

๑. เพื่อปกปักพันธุกรรมพืชในท้องถิ่นที่หายาก
หรือก้าลังใกลสู้ญพันธ์ุใช้เป็นเชื้อพันธุ์ให้คงอยู่
ตลอดไป     
๒. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและรวบรวมพันธุ์พืชทีจ่ัดยุ่
ในกลุ่มอนุรักษ์เชิงอนุรักษ ์
๓. เพื่อสร้างจิตสา้นึกในการอนุรักษ์แก่เยาวชน
และเผยแพร่ความรู้แกผู่้ที่สนใจท่ัวไป 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ปกปักรัษาพันธ์ุไม้ดั้งเดมิภายในโครงการฯ
พื้นที่ ๑๕๐ ไร่ให้คงอยู ่   
๒. ส้ารวจพันธุกรรมพืชเบื้องต้นที่มีอยู่ใน
โครงการ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลตอ่ไป 
๓. ให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบๆพืน้ท่ีโครงการ
ตระหนักถึงความส้าคญัและประโยชน์ของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชดั้งเดมิไว ้ 
๔. เป็นการปฏิบัตติามแนวพระราชด้าร ิ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีลักษณะด ีให้คงอยู่
ตลอดไป 

 

รวมทั้งสิ้น ...๗... กิจกรรม  จ านวน ...๙๖... โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น .....๑๖,๔๘๒,๗๕๐.๐๐..... บาท 


