
 

แผนการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดสระแก้ว 

ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F1A2 ๑. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพืช
ท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแก้ง) 

๑. เพ่ือให้มีความเข้าใจตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพืช
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
๒. เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้
และพืชท้องถิ่นของประชาชนในพ้ืนที่และผู้
ที่สนใจศึกษา 
๓. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้พืชท้องถิ่น
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่สนใจ 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. มีความเข้าใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์
พันธุ์ไม้และพืชท้องถิ่นให้มีอยู่ในพ้ืนที่ต่อไป 
๒. เด็ก ประชาชนและผู้ที่สนใจมีแหล่งศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับชนิด คุณค่าและประโยชน์ของ
พันธุ์ไม้และพืชท้องถิ่น 
๓. เป็นแหล่งพันธุ์ไม้และพืชท้องถิ่นให้กับ
ประชาชนที่มีความต้องการพันธุ์ไม้และพืช
ท้องถิ่น 

F1A2 ๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต าบลวัง
สมบูรณ์ 
สนองพระราชด าริโดย 
เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-
ต าบลวังสมบูรณ์) 

๑.เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
 ๒.เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ บนฐาน
ทรพัยากร ๓ ฐาน 
 ๓.เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
ซึ่งมีทรัพยากร ๓ ฐาน ต าบลวังสมบูรณ์ 
 ๔.เพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่นต าบลวังสมบูรณ์” อ าเภอ
วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

    ๑. ทต.วังสมบูรณ ์ด าเนินงานตามภารกิจใน
การสนองพระราชด าริฯ และจัดตั้ง “ศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลวัง
สมบูรณ์” 
  ๒. ทต.วังสมบูรณ ์จะเป็นหน่วยงานน าร่องใน
การจัดตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรในระดับต าบลซึ่งจะก่อเกิด
ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆต่อเนื่องไป ใน
การสืบทอดแนวคิดและการด าเนินงานใน
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
  ๓. ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภายนอก
เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดการ



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระดมความคิด ทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย 
โดยเครือข่ายความร่วมมือนี้จะเป็นกลไกส าคัญ
ของกระบวนการที่เกี่ยวกับการด าเนินภารกิจ
หลักของการให้บริการสังคมทางด้านการศึกษา 
และด้านอ่ืนๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในปัจจุบันและ
ในอนาคต 
  ๔. ชุมชนในท้องถิ่นมีความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรท้องถิ่นของตน ไม่ท าลาย
ฐานทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
  ๕. มีฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับต าบลในการ
พัฒนาและพ่ึงพาตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต 

F1A3 ๑. แปลงปลูกรักษาต้นมเหสักข์-สักส
ยามินทร์พ้ืนที่ ม.บูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว จ านวน ๑,๐๔๑  ต้น 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ไม่ใช้งบประมาณ   

F1A3 ๒. แปลงปลูกรักษาต้นมเหสักข์-สักส
ยามินทร์ พื้นที่ ศูนย์ราชการจังหวัด
สระแก้ว จ านวน ๘ ต้น 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ไม่ใช้งบประมาณ   

F1A3 ๓. แปลงปลูกรักษาต้นมเหสักข์-สักส
ยามินทร์ พื้นที่สาธารณประโยชน์ 
หมู่ 1 บ้านพร้าว ต.วัฒนานคร อ.
วัฒนานคร จ.สระแก้ว จ านวน  

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ไม่ใช้งบประมาณ   



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑,๑๐๐ ต้น  
F1A3 ๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

รางจืด และพืชพ้ืนบ้าน ในต าบล
หนองตะเคียนบอน 

๑. เพ่ือรวบรวมพันธุกรรมพืช สามารถน ามา
ขยายผล โดยน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
๒. เพ่ือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
และการพัฒนาพันธุ์พืชเพ่ือใช้ประโยชน์
ต่อไปในอนาคต  
๓. เพ่ือเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาการน าไปสู่
การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่
เศรษฐกิจพอเพียงและสนองพระราชด าริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)  

๑๐,๐๐๐.๐๐   

F1A3 ๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมุนไพร และพืชพ้ืนบ้าน ในต าบล
หนองตะเคียนบอน 

๑. และสนองพระราชด าริฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือมีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ และสร้าง
นวัตกรรม ด้านการแพทย์ การเกษตร และ
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
๔. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่
อยู่โดยรอบพ้ืนที่อนุรักษ์ให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ได้รวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์พืช ทั้งที่มีอยู่
และใกล้สูญพันธุ์ โดยท าการรวบรวมพันธุกรรม
พืช สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
๒. มีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และสร้างนวัตกรรม ด้านการแพทย์ การเกษตร 
และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
๓. มีการสนับสนุนส่งเสริมและสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธ์พืช ร่วมคิดร่วมปฏิบัติจนเกิด
ประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย   



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

และการน าพันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ 

F1A3 ๖. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมุนไพรไม้เลื้อย และ ไม้ยืนต้น ใน
ต าบลหนองตะเคียนบอน 

๑.  เพ่ือการศึกษารวบรวมและเก็บรักษา
พันธุ์พืช ทั้งท่ีมีอยู่และใกล้สูญพันธุ์ โดยท า
การรวบรวมพันธุ์กรรมพืช สร้างฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  
๒. เพ่ือมีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ และสร้างนวัตกรรม ด้านการแพทย์ 
การเกษตร และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
๓.  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธ์พืช ร่วมคิดร่วมปฏิบัติจน
เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย  

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑.  ได้รวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์พืช ทั้งท่ีมีอยู่
และใกล้สูญพันธุ์ โดยท าการรวบรวมพันธุกรรม
พืช สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
๒. มีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และสร้างนวัตกรรม ด้านการแพทย์ การเกษตร 
และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
๓. มีการสนับสนุนส่งเสริมและสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธ์พืช ร่วมคิดร่วมปฏิบัติจนเกิด
ประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย   

F1A3 ๗. โครงการปลูกพืชสมุนไพร พ้ืนที่
บ้านทับทิมสยาม  ๐๕ หมู่ที่ ๑๐ 
ต าบลคลองไก่เถื่อน  อ าเภอคลอง
หาด  จังหวัดสระแก้ว 

๑. เพ่ือศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพร 
๒. เพ่ืออนุรักษ์พันธุพืชสมุนไพร 
๓. เพ่ือจัดหาพันธุพืชสมุนไพรมาปลูกและ
จ าหน่าย 

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ประชาชนได้มีอาชีพปลูกพืชสมุนไพร 
๒. กลุ่มเกษตรกร   ชุมชน   ได้ประโยชน์จาก
พืชสมุนไพร 
๓. ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร 

F2A5 ๑. โครงการการจัดท าฐานข้อมูล 
อพ.สธ.จังหวัดสระแก้ว  

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรในจังหวัด
สระแก้ว 
 

ไม่ใช้งบประมาณ   

F3A8 ๑. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วม

ไม่ใช้งบประมาณ ๕ โรงเรียน 



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (โรงเรียน
ภายในจังหวัดสระแก้ว (สังกัด อปท. 
จ านวน 15 โรงเรียน)) 

สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน
สวนพฤกษสาตร์โรงเรียน 
๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้นักเรียน
และเยาวชนอนุรักษทรัพยากรและเห็น
คุณค่าของทรัพยากร    

F3A8 ๒. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (โรงเรียน
ภายในจังหวัดสระแก้ว (สังกัด สพป.
สระแก้ว เขต 1  จ านวน 146 แห่ง 
ในพ้ืนที่  
อ.เมืองสระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ อ.วัง
น้ าเย็น อ.คลองหาด และ อ.วัง
สมบูรณ์) 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน
สวนพฤกษสาตร์โรงเรียน 
๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้นักเรียน
และเยาวชนอนุรักษทรัพยากรและเห็น
คุณค่าของทรัพยากร    

ไม่ใช้งบประมาณ ๒๙ โรงเรียน 

F3A8 ๓. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (โรงเรียน
ภายในจังหวัดสระแก้ว (สังกัด สพป.
สระแก้ว เขต 2  จ านวน 132 แห่ง 
ในพ้ืนที่  อ.อรัญประเทศ อ.วัฒนา
นคร อ.โคกสูง และ อ.ตาพระยา) 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน
สวนพฤกษสาตร์โรงเรียน 
๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้นักเรียน
และเยาวชนอนุรักษทรัพยากรและเห็น
คุณค่าของทรัพยากร   
  

ไม่ใช้งบประมาณ ๓๐ โรงเรียน 

F3A8 ๔. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วม

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ไม่ใช้งบประมาณ ๒๒ แห่ง 



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน
ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

ท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. ในงานส ารวจและจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น   
๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
รักทรัพยากรและเห็นคุณค่าของทรัพยากร    

F3A8 ๕. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปัก
ทรัพยากร พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ของจังหวัดสระแก้ว ๑๑ กลุ่ม ๆ ละ 
๒๐ คน 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ไม่ใช้งบประมาณ   

F3A8 ๖. จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงาน อพ.สธ.จังหวัด
สระแก้ว  

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ อพ.สธ. 

ไม่ใช้งบประมาณ   

F3A8 ๗. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี   
ในเขตพ้ืนที่ต าบลทับพริก 

๑. เพ่ือให้ชุมชน/ท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมิให้สูญหาย  
๒. เพ่ือให้ประชาชนภายในชุมชนท้องถิ่นมี
ความรักสามัคคี ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 ๓. เพ่ือให้สภาพพ้ืนที่ภายในต าบลมีความ
ร่มรื่น น่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้ 

๓๕,๐๐๐.๐๐ ๑. ชุมชน/ท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชมิให้สูญหาย  
๒. ประชาชนภายในชุมชนท้องถิ่นมีความรัก
สามัคคี ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 ๓. สภาพพ้ืนที่ภายในต าบลมีความร่มรื่น น่า
อยู่ มีแหล่งเรียนรู้ 

 


