
ล าดบัที่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ

1 ก่อสร้างศูนย์สมุนไพรแบบครบวงจร เพือ่ก่อสร้างศูนย์สมุนไพรแบบครบวงจร ณ 
โรงพยาบาลเสาไห้      ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ 
จ.สระบุรี

29,460,000          มีแหล่งเรียนรู้ และศึกษาวิจัย
สมุนไพร ส าหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพือ่สุขภาพ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสระบุรี)

2 ก่อสร้าง OTOP VILLAGE LIFE (วิถี
ชนบทสระบุรี)

1.เพือ่ก่อสร้างหมู่บ้านจ าลองวิถีชีวิตชุมชน 
13 อ าเภอ2.เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร
และวิถีชีวิตของประชาชนในพืน้ที ่13 
อ าเภอ ของจังหวัดสระบุรี

          70,000,000 มีแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน/
วัฒนธรรมท้องถิ่นในพืน้ทีจ่ังหวัด
สระบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสระบุรี)

3 ค่ายเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ผู้แทนเยาวชนในพืน้ทีจ่ังหวัดสระบุรี 
จ านวน 130 คน ได้แรกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

                80,000 เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สระบุรี

4 สนับสนุนการฟืน้ฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
จังหวัดสระบุรี

จัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ฟืน้ฟูขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัดสระบุรี โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100,000 คน

              390,000 เยาวชน/ประชาชนทัว่ไป ได้รับ
ทราบขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัด
สระบุรี

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สระบุรี

งบประมาณจังหวัดสระบุรี

กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

แผนปฎิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตลุาคม 2559 - กันยายน 2560) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ
สนองพระราชด าริโดยจังหวัดสระบุรี



5 ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการ
อนุรักษ์และสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณี
 และวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 52 แห่ง

                50,000 ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสานขนมธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สระบุรี

6 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและ
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 100,000 คน

                90,000 เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ทราบถืงความส าคัญ และร่วมกัน
สืบทอดกิจกรรมทีส่ าคัญทาง
ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สระบุรี

7 สร้างจิตส านึก หมอยาน้อย เพือ่
อนุรักษ์ปุาชุมชน จังหวัดสระบุรี

นักเรียนในระดับประถม และมัธยม จ านวน
 100 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรใน
ท้องถิ่น

              200,000 1. ปุาชุมชนในจังหวัดสระบุรี 
ได้รับการอนุรักษ์
2. สร้างจิตส านึกให้เด็กในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร
จังหวัดสระบุรี

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระบุรี

8 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
ด าเนินการตามรอยพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แทนเด็กและเยาวชนในพืน้ทีจ่ังหวัด
สระบุรี (13 อ าเภอ) ได้รับทราบแนวทาง
และด าเนินกิจกรรมตามรอยพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง

              615,000 เด็กและเยาวชนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ขยายผลการด าเนินกิจกรรมตาม
รอยพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุษย์จังหวัด
สระบุรี

9 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสระบุรี
 (กิจกรรม : ขับเคลื่อนและการบูรณา
การแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด)

ประชุมคณะกรรการ/คณะท างาน 
ขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ.-สบ. เพือ่
ก าหนดแนวทาง/ติดตามผลการด าเนินงาน
เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

20,000                จังหวัดสระบุรีมีกรอบแนวทางใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน และ
สนองพระราชด าริฯ ตาม โครงการ
 อพ.สธ.-สบ.

งบบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ



10 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสระบุรี
 (กิจกรรม : การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

จัดท าเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน อพ.สธ.-สบ. 30,000                จังหวัดสระบุรีมีเว็ปไซต์เพือ่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
อพ.สธ.-สบ. และประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลทรัพยากรในพืน้ที่
จังหวัดสระบุรี

งบบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ

11 โครงการขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่
ตามแนวพระราชด าริและแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ตาม
รอยพ่อ แบบพอเพียง"

 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และโรงเรียน ในการเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ.

50,000                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โรงเรียน ในพืน้ทีจ่ังหวัดสระบุรี มี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
รายละเอียด/เอกสาร เพือ่
ประกอบการขอเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ ในการจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งบพัฒนาจังหวัด

12 สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เพือ่สนับสนุนให้โรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนใน
สังกัดอาชีวศึกษา เข้าร่วมสนองพระราชด าริ

 - จังหวัดสระบุรีมีโรงเรียนเข้าร่วม
สนองพระราชด าริในการด าเนิน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน อย่างน้อยจ านวน 20 
โรงเรียน

13 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ใน
งานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น

เพือ่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพืน้ทีส่มัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ

 - จังหวัดสระบุรีมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริในการจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อ าเภอละ 1 แห่ง



14 ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ในท้องถิ่น

เพือ่ส ารวจข้อมูลฐานทรัยพยากรท้องถิ่นในแต่ละอ าเภอ  - มีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นใน
แต่ละอ าเภอ ส าหรับการสืบค้น 
และเรียนรู้ของผู้ทีส่นใจ

15 สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ.

สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. ในด้านต่างๆ ตาม
กรอบภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมาย

 - การจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. เกิดความ
เรียบร้อยในทางปฏิบัติ

        100,985,000รวมทัง้สิ้น 15 โครงการ



ล าดบัที่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ

 กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
1 โครงการอนุรักษ์พันธุพ์ืชพืน้เมือง 

(ต้นลานพืน้ทีต่ าบลวังม่วง)
เพือ่รวบรวมเมล็ดพันธุต์้นลาน (ซึ่งเป็นพืช
ประจ าถิ่น) ส าหรับการเพาะเมล็ด และ
ขยายพันธุใ์นพืน้ที่

                50,000 1. สามารถเพาะขยายพันธุต์้นลาน
ได้ 
2. เพือ่อนุรักษ์พืชประจ าถิ่น
3. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ทีม่ีอาชีพ
เสริมและสามารถสร้างรายได้จาก
การเพาปลูกต้นลาน

อบต.วังม่วง

2 รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข-์สักสยามิ
นทร์

เพือ่จัดท าแนวกันไฟ และดูแลบ ารุงรักษา
ต้นมเหสักข-์สักสยามินทร์ในแปลงปลูก

 - แปลงปลูกมเหสักข-์สักสยามินทร์ 
ได้รับการดูแลและบ ารุงรักษา

อบต.หนองกบ

3 สร้างป่า สร้างรายได้ ตาม
พระราชด าริฯ จังหวัดสระบุรี

เพือ่ปลูกป่าตามแนวทางการด าเนิน
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี ควบคู่กับการอนุรักษ์
พันธุพืชพืน้ถิ่นในพืน้ทีจ่ังหวัดสระบุรี

                15,000 ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ
สร้าง/อนุรักษ/์ดูแล/บ ารุงรักษาป่า
 และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

อบต.หนองกบ

กิจกรรมที ่5 กิจกรรมศูนย์ขอ้มลูทรัพยากร
4 จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นใน

เขตเทศบาลต าบลสร่างโศก
เพือ่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยกรใน
ท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียนในพืน้ที่

50,000                มีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นใน
เขตพืน้ทีต่ าบลสร่างโศก

อบต.สร่างโศก

กิจกรรม 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฎิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตลุาคม 2559 - กันยายน 2560) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ
สนองพระราชด าริโดยจังหวัดสระบุรี



5 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2.เพือ่ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชทีม่ีอยู่
ในโรงเรียน
3.เพือ่เป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นและพืชหายาก
4.เพือ่สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชแก่บุคลากรในโรงเรียน และ
ท้องถิ่น

                40,000 1. เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพันธุไ์ม้ 
เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ
สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิด
ทีจ่ะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป
2. มีแหล่งเรียนรู้ เพือ่ประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้าและการเรียน
การสอนในวิชาต่างๆ

อบต.วังม่วง

             155,000รวมทัง้สิ้น 5 โครงการ



ล าดบั ชื่อโครงการ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ

1 ปกปักพันธุกรรมพืชหายากและใกล้
สูญพันธุ ์(เขาพระพุทธบาทน้อย ต.
สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี)

1.เพือ่สนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2.เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
ในพืน้ทีเ่พือ่ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรใน
เขตพืน้ทีเ่ขาพระพุทธบาทน้อย
3.เพือ่ให้เป็นแหล่งรวบรวม/แหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น ของเยาวชน 
ประชาชน และผู้สนใจ
4.เพือ่จัดตั้ง "ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ เขาพระพุทธ
บาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

  - 1.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
2.มีแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรท้องถิ่นในมิติต่างๆ

กรมป่าไม้ (ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที ่5 (สระบุรี))

2 อบรมและจัดท าแนวกันไฟรอบป่า
เขาพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.
แก่งคอย จ.สระบุรี

1.เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การปกปักรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น
2.เพือ่จัดท าแนวกันไฟรอบเขาพระพุทธ
บาทน้อย ระยะทาง 10 กิโลเมตร

 - 1.ประชาชนในพืน้ทีม่ีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น
2.ทรัยพยากรในท้องถิ่นได้รับการ
ป้องกันจากปัญหาภัยธรรมชาติ

กรมป่าไม้ (ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที ่5 (สระบุรี))

งบประมาณหน่วยงานตน้สังกัด (Function)

แผนปฎิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตลุาคม 2559 - กันยายน 2560) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ
สนองพระราชด าริโดยจังหวัดสระบุรี

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร



3 อบรมและจัดท าแนวกันไฟป่าชุมชน 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย

1.เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การปกปักรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น
2.เพือ่จัดท าแนวกันไฟรอบเขาพระพุทธ
บาทน้อย ระยะทาง 10 กิโลเมตร

              100,000 1.ประชาชนในพืน้ทีม่ีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น
2.ทรัยพยากรในท้องถิ่นได้รับการ
ป้องกันจากปัญหาภัยธรรมชาติ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย 
ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่1
 (สระบุรี)

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
4 รวบรวมข้อมูลพืน้ฐานด้านพันธุกรรม

พืช ประมง และปศุสัตว์ ในพืน้ที่
จังหวัดสระบุรี

1.เพือ่สนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2.เพือ่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านพืช ประมง 
และปศุสัตว์ในพืน้ทีจ่ังหวัดสระบุรี

5,000                  1.มีฐานข้อมูลทรัพยากรด้านพืช 
ประมง และปศุสัตว์ ในพืน้ที่
จังหวัดสระบุรี

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
5 เรียนรู้การปลูกและรักษาต้นยางนา เพือ่เพาะพันธุก์ล้ายางนา จ านวน 120 ต้น                 30,000 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเพาะพันธุก์ล้าไม้ การ
ปลูก การดูแลรักษาต้นยางนา 
และสามารถน าไปใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้

กศน. จังหวัดสระบุรี



6 จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกป่า 3 อย่าง 
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง)

เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ/วิธีการในการปลูกไม้ 3 อย่าง ได้
ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกต้นไม้ตาม
หลักการดังกล่าว จ านวน 120 ต้น

                39,000 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการปลูกไม้ 3 อย่าง 
แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้
สอย ไม้กินได้
ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการ
ชลประทาน ปลูกรับซับน้ า และ
ปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดย
รับน้ าฝนอย่างเดียว 
ประโยชน์อย่างที ่4 คือสามารถ
ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า”

กศน. จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
7 ค่ายเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ผู้แทนเยาวชนในพืน้ทีจ่ังหวัดสระบุรี 

จ านวน 130 คน ได้แรกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี

                80,000 เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สระบุรี

8 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พืชพรรณดั้งเดิมของจังหวัด
สระบุรี (ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ผักหวาน
ป่า มะม่วงมันหนองแซง)

เพือ่สร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
เกี่ยวกับความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ประมง ปศุสัตว์ ท้องถิ่นของ
จังหวัดสระบุรี

                50,000 เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประมง ปศุ
สัตว์ ของจังหวัดสระบุรี

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสระบุรี



9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ภายใน
โครงการพัฒนาทีด่ิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย-สระบุรี

เป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. กับ
หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมสนองพระราชด าริซึ่ง
ตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนบน/เป็นศูนย์
ประสานงานการเตรียมจัดงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560/เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศึกษาข้อมูลด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 - การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพือ่
สนองพระราชด าริเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             304,000รวมทัง้สิ้น 9 โครงการ


