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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ช่ือพ้ืนท่ี Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F3A8 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดล าปาง  ปีงบประมาณ 2565

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดล าปาง 1 เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เพ่ืออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตปฏิรูปท่ีดิน

3 เพ่ือให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงปลูกจิตส านึก

ในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4 เพ่ือสนับสนุนวัสดุในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนในเขตปฏิรูปท่ีดิน

จังหวัดล าปาง

75,000 1 โรงเรียนในโครงการฯ ในเขตปฏิรูปท่ีดิน จ านวน 3 

โรงเรียน ร่วมสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะในการอนุรักษ์พืช

พรรณและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตปฏิรูปท่ีดิน

3 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึง

ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การพัฒนา

อย่างย่ังยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4 โรงเรียนในโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนวัสดุจัดท าสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

งบกรม/กระทรวง

F3A8 2. เพาะช ากล้าไม้ท่ัวไป จ านวน 40,000 กล้า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและ

ส่งเสริมพัฒนาไม้รักใหญ่ อัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 3 (ล าปาง) / กรมป่า

ไม้

ผลิตกล้าไม้ท่ีมีคุณภาพเพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชน ศาสนสถาน  หน่วยราชการ 

 รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนท่ัวไป เพ่ือความย่ังยืนของระบบนิเวศ

พ้ืนท่ีโครงการฯ ต าบลบ้าน

หวด อ าเภองาว จังหวัด

ล าปาง

596729 2060740          116,000 พ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึน งบกรม/กระทรวง

F3A8 3. เพาะช ากล้าไม้มีค่า จ านวน 30,000 กล้า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและ

ส่งเสริมพัฒนาไม้รักใหญ่ อัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 3 (ล าปาง) / กรมป่า

ไม้

ผลิตกล้าไม้ท่ีมีคุณภาพเพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชน ศาสนสถาน  หน่วยราชการ 

 รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนท่ัวไป เพ่ือความย่ังยืนของระบบนิเวศ

พ้ืนท่ีโครงการฯ ต าบลบ้าน

หวด อ าเภองาว จังหวัด

ล าปาง

596729 2060740          228,000 พ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึน งบกรม/กระทรวง

F3A8 4. เพาะช าหญ้าแฝก จ านวน 200,000 กล้า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและ

ส่งเสริมพัฒนาไม้รักใหญ่ อัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 3 (ล าปาง) / กรมป่า

ไม้

เพ่ือสนองงานตามศาสตร์พระราชา “หญ้าแฝก” ของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พ้ืนท่ีโครงการฯ ต าบลบ้าน

หวด อ าเภองาว จังหวัด

ล าปาง

596729 2060740 330,000 น าไปปลูกในพ้ืนท่ีต่างๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยใช้ใน

การอนุรักษ์ดินและน้ า

งบกรม/กระทรวง

F3A8 5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์

ทรัพยากรในระดับชุมชน

สนจ.ทสจ.ล าปาง 1. เพ่ือสร้างเครือข่ายในระดับชุมชนด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2. เพ่ือส ารวจทรัพยากร และภูมิปัญญา

องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมือง

ปาน จ.ล าปาง

2063534 552441 60,000 เครือข่ายปกปักรักษาพันธุกรรมพืชระดับชุมชน/ฐานข้อมูล

ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

งบกรม/กระทรวง

F3A8 6. โครงการจัดท าส่ือและกิจกรรมเผยแพร่ อพ.สธ.-กฟผ. อพ.สธ.-กฟผ.แม่เมาะ/กฟผ.แม่เมาะ 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านวารสารประชาสัมพันธ์/ส่ือออนไลน์

กฟผ.แม่เมาะ ไม่ใช่งบประมาณ  งบอ่ืนๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี 2565
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ช่ือพ้ืนท่ี Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F3A8 7. โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรให้อาสาสมัคร อพ.สธ.-กฟผ.

อพ.สธ.-กฟผ.แม่เมาะ/กฟผ.แม่เมาะ 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. จัดอบรม กิจกรรมสร้างจิตส านึก เช่น น าชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ 

จ านวน 2,000 คนต่อปี เพ่ือเพ่ิมจ านวนบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 

อนุรักษ์ทรัพยากรจนเกิดประโยชน์ถึงประชาชนชาวไทย

กฟผ.แม่เมาะ 30,000.00 สามารถจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์

ทรัพยากร ผ่านการน าชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

งบอ่ืนๆ 

(แหล่งงบประมาณ 

กฟผ.)

F3A8 8. โครงการจัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ. ร่วมในงานประชุม

วิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

อพ.สธ.-กฟผ.แม่เมาะ/กฟผ.แม่เมาะ 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

 2. เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

3.เพ่ือเผยแพร่ความหลากหลาย คุณค่า คุณประโยชน์ ของทรัพยากรท้องถ่ิน

กฟผ.แม่เมาะ ไม่ใช่งบประมาณ เกิดการเผยแพร่ความหลากหลายคุณค่า คุณประโยชน์ใน

งานอนุรักษ์ทรัพยากร ให้กับบุคคลท่ัวไปสามารถเรียนรู้ และ

เย่ียมชมได้

งบอ่ืนๆ

F3A8 9. โครงการสนับสนุน อบต., โรงเรียน และชุมชนรอบ กฟผ.ใน

การเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.

อพ.สธ.-กฟผ.แม่เมาะ/กฟผ.แม่เมาะ 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2.ท าความเข้าใจในเบ้ืองต้นและสนับสนุน อบต. โรงเรียน และชุมชนรอบ กฟผ. 

ในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.

กฟผ.แม่เมาะ ไม่ใช่งบประมาณ สามารถให้ความรู้ และ เป็นหน่วยงานสนับสนุน อบต. 

โรงเรียน และชุมชนรอบ กฟผ. ในการเข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ.

งบอ่ืนๆ

F3A8 10. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆของ 

อพ.สธ. และเครือข่ายของ อพ.สธ.

อพ.สธ.-กฟผ.แม่เมาะ/กฟผ.แม่เมาะ 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

2. ในกรณีมีแผนการด าเนินงานเร่งด่วนระหว่างปีงบประมาณ / เพ่ือเตรียมความ

พร้อมสนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่ายของ 

อพ.สธ.

กฟผ.แม่เมาะ ไม่ใช่งบประมาณ สามารถให้การสนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของ

 อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ. กรณ๊มีแผนการด าเนินงาน

เร่งด่วนระหว่างปีงบประมาณ

งบอ่ืนๆ

F3A8 11. โครงการฝึกอบรมการทดสอบสารพิษในสมุนไพรยาลูกกลอน คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มผู้ผลิตยาสามารถทดทดสอบสารพิษในสมุนไพรยา

ลูกกลอน ได้

จังหวัดล าปาง 50,000 กลุ่มผู้ผลิตยาสามารถทดทดสอบสารพิษในสมุนไพรยา

ลูกกลอน ได้

งบอ่ืนๆ

F3A8 12. โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา มรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา และเพ่ือช้ีให้เห็นคุณค่าและควาส าคัญ รวมถึง

การสร้างความส านึกรักและหวงแหนมรดกทางภูมิปัญญาของท้องถ่ิน

จังหวัดล าปาง 200,000 พระภิกษุ-สามเณร ชาวบ้าน นักเรียนและนักศึกษา งบอ่ืนๆ

F3A8 13. โครงการอนุรักษ์ไผ่เพ่ือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักรสาน

ให้ย่ังยืน

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการปลูกไผ่พ้ืนท่ีเส่ือโทรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนไม้ไผ่ และเพ่ือ

ศึกษาศักยภาพและส่งเสริมพัฒนาผิตภัณฑ์เคร่ืองจักรสาน

จังหวัดล าปาง 200,000 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักรสานในรูปแบบใหม่ท่ีเกิดความทันสมัย งบอ่ืนๆ

F3A8 14. โครงการภูมิปัญญาการใช้พรรณไม้ในพิธีกรรมสืบชะตา

ล้านนา

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือบริการวิชาการหใความรู้เก่ียวกับการใช้พรรณไม้ท้องถ่ินในพิธีธรรมสืบชะตา จังหวัดล าปาง 55,000 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป งบอ่ืนๆ

F3A8 15. โครงการศูนย์เรียนรู้พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. (มะเก๋ียง เชียงดา 

มันพ้ืนบ้าน น้อยหน่าเครือ)

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ฯ (อพ.สธ.)

ล าปาง/ตาก/น่าน/

พิษณุโลก/เชียงใหม่/เชียงราย

500,000 งบกรม/กระทรวง

F3A8 16. โครงการอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการสร้าง

จิตส านึกในการรักษาความสะอาดและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ทม.พิชัย เพ่ือส่งเสริมประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี เกิดความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 

ทม.พิชัย

20,000 เพ่ือส่งเสริมประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี เกิดความร่วมมือร่วมใจ

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 งบ อปท.

F3A8 17. โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม  ทม.พิชัย เพ่ือพัฒนาสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แกนน าและ

เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรกษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ในเขตพ้ืนท่ี ทม.พิชัย 25,000 เพ่ือพัฒนาสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม แกนน าและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการ

อนุรกษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 งบ อปท.

F3A8 18. โครงการ 1 คน 1 ตัน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน  ทม.พิชัย เพ่ือปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนและเป็นการลดปัญหาโลกร้อน  ในเขตพ้ืนท่ี ทม.พิชัย 40,000 เพ่ือปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนและเป็นการลด

ปัญหาโลกร้อน

 งบ อปท.
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ช่ือพ้ืนท่ี Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F3A8 19 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้ังเดิมในท้องถ่ิน  ทต.ต้นธงชัย 1.เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในท้องถ่ินตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

2.เพ่ือพัฒนาป่าไม้ให้คงอยู่ไว้ รวมถึงรณรรงค์ให้ลดการท าลายพ้ืนท่ีสีเขียว

 พ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านศรีดอนชัย 30,000 1.เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในท้องถ่ินตระหนักและหวง

แหนทรัพยากรป่าไม้                          

2.เพ่ือพัฒนาป่าไม้ให้คงอยู่ไว้ รวมถึงรณรรงค์ให้ลดการ

ท าลายพ้ืนท่ีสีเขียว

 งบ อปท.

F3A8 20. งานส ารวจข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 9 ใบงาน  ทต.ต้นธงชัย 1.การจัดท าทะเบียนข้อมูลทรัพยากรในท้องถ่ิน      

2.เพ่ือการอนุรักษ์และปกปักทรัพยากรในท้องถ่ิน

 พ้ืนท่ีโรงเรียน/วัด/

เทศบาล/ชุมชน ระยะรัศมี 

25 กิโลเมตร

30,000 1.การจัดท าทะเบียนข้อมูลทรัพยากรในท้องถ่ิน      

2.เพ่ือการอนุรักษ์และปกปักทรัพยากรในท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 21. โครงการรักป่า รักน้ า รักแผ่นดิน  ทต.ต้นธงชัย เพ่ือพัฒนาป่าไม้ให้คงอยู่ไว้ รวมถึงรณรงค์ให้ลดการท าลายพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมความ

หลากหลายของพันธ์ุไม้

 พ้ืนท่ีป่าชุมชนต าบลต้นธงชัย 50,000 เพ่ือพัฒนาป่าไม้ให้คงอยู่ไว้ รวมถึงรณรงค์ให้ลดการท าลาย

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมความหลากหลายของพันธ์ุไม้

 งบ อปท.

F3A8 22. โครงการคลองสวยน้ าใส  ทต.ต้นธงชัย 1.การอนุรักษ์พันธ์ปลาในแหล่งน้ า                   

2.ก าจัดวัชพืช ผักตบชวาในแหล่งน้ า

 1.คลองซาววา                 

   2.อ่างเก็บน้ าแม่เก๋ียง

50,000 1.การอนุรักษ์พันธ์ปลาในแหล่งน้ า                   

2.ก าจัดวัชพืช ผักตบชวาในแหล่งน้ า

 งบ อปท.

F3A8 23. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เทศบาลต าบลเมืองปาน 1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ธรรมชาติ   

2.สร้างการมีส่วนร่วม                                     

3.เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

น้ าตกแม่ปาน 10,000 1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ธรรมชาติ   

2.สร้างการมีส่วนร่วม                                     

3.เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

 งบ อปท.

F3A8 24. สนับสนุนโรงเรียนเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.ในงาน

สานพฤกษาศาสตร์โรงเรียน

เทศบาลต าบลเมืองปาน 1.สนับสนุนให้โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี เข้าร่วม อพ.สธ. 2.ประสานงานให้ความ

สะดวกโรงเรียนในการเข้าร่วม อพ.สธ.

พ้ืนท่ีต าบลเมืองปาน 10,000 1.สนับสนุนให้โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี เข้าร่วม อพ.สธ. 

2.ประสานงานให้ความสะดวกโรงเรียนในการเข้าร่วม อพ.สธ.

 งบ อปท.

F3A8 25. จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เทศบาลต าบลเมืองปาน แจ้งให้ประชาชนทราบถึงการด าเนินโครงการ พ้ืนท่ีต าบลเมืองปาน 5,000 แจ้งให้ประชาชนทราบถึงการด าเนินโครงการ  งบ อปท.

F3A8 26. เผยแพร่ส่ือต่างๆ การท าหนังสือ / วีดีทัศน์ เทศบาลต าบลเมืองปาน แจ้งให้ประชาชนทราบถึงการด าเนินโครงการ เทศบาลต าบลเมืองปาน 10,000 แจ้งให้ประชาชนทราบถึงการด าเนินโครงการ  งบ อปท.

F3A8 27. การด าเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบ

แผนแม่บทของ อพ.สธ.

เทศบาลต าบลเมืองปาน เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. เทศบาลต าบลเมืองปาน 10,000 เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 28. การส ารวจ ท ารหัสพิกัดทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ีอให้ได้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง พ้ืนท่ีป่าชุมชน 10,000 เพ่ีอให้ได้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง  งบ อปท.

F3A8 29. การส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ีอให้ได้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง พ้ืนท่ีป่าชุมชน 10,000 เพ่ีอให้ได้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง  งบ อปท.

F3A8 30. การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ีอให้ได้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง พ้ืนท่ีป่าชุมชน 10,000 เพ่ีอให้ได้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง  งบ อปท.

F3A8 31. โครงการส ารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ีอให้ได้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง พ้ืนท่ีป่าชุมชน 10,000 เพ่ีอให้ได้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง  งบ อปท.

F3A8 32. งานปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท่ีจากการส ารวจเก็บรวบรวม เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ือรักษาพันธุกรรมพืช พ้ืนท่ีป่าชุมชน 10,000 เพ่ือรักษาพันธุกรรมพืช  งบ อปท.

F3A8 33. งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้ัง 3 ฐานท่ีได้จาก

การเก็บรวบรวม

เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ือรักษาพันธุกรรมพืช พ้ืนท่ีป่าชุมชน 10,000 เพ่ือรักษาพันธุกรรมพืช  งบ อปท.

F3A8 34. โครงการจัดท าฐานข้อมูล เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ือให้มีความพร้อมของข้อมูล พ้ืนท่ีป่าชุมชน 10,000 เพ่ือให้มีความพร้อมของข้อมูล  งบ อปท.

F3A8 35. โครงการวางแผนพัฒนาพันธ์ุพืช/สัตว์ เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ือให้มีการพัฒนาพันธ์ุพืช/สัตว์เพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีป่าชุมชน 10,000 เพ่ือให้มีการพัฒนาพันธ์ุพืช/สัตว์เพ่ิมข้ึน  งบ อปท.

F3A8 36. งานพฤษศาสตร์ เทศบาลต าบลหลวงใต้ เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ส านักงานเทศบาลต าบล

หลวงใต้

10,000 เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

 งบ อปท.

F3A8 37. งานนิทรรศการทางธรรมชาติ เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ือเสริมสร้างกระแสการเรียนรู้สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ส านักงานเทศบาลต าบล

หลวงใต้

10,000 เพ่ือเสริมสร้างกระแสการเรียนรู้สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  งบ อปท.

F3A8 38. โครงการฝึกอบรมต่างๆ เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ือเสริมสร้างกระแสการเรียนรู้สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ส านักงานเทศบาลต าบล

หลวงใต้

10,000 เพ่ือเสริมสร้างกระแสการเรียนรู้สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  งบ อปท.

F3A8 39. จัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานเทศบาลต าบลหลวงใต้ เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ส านักงานเทศบาลต าบล

หลวงใต้

10,000 เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  งบ อปท.



 72

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ช่ือพ้ืนท่ี Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F3A8 40. การเผยแพร่ส่ือต่างๆการท าแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ือสนับสนุนงานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. ส านักงานเทศบาลต าบล

หลวงใต้

10,000 เพ่ือสนับสนุนงานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 41. การด าเนินงานอ่ืนๆในการสนับสนุนงานตามกรอบ เทศบาลต าบลหลวงใต้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. ส านักงานเทศบาลต าบล

หลวงใต้

10,000 เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 42. การส ารวจ ท ารหัสพิกัดทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ (เช่น 

พืช สัตว์ จินทรีย์) ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร

ทต.เกาะคา (ต้ังแต่โครงการท่ี 27-32) จ านวนพ้ืนท่ี 1 งาน ส ารวจต้นไม้ จ านวน 200 ต้น พ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร 

อพ.สธ. เทศบาลต าบลเกาะ

คา

25,000 จ านวนพ้ืนท่ี 1 งาน ส ารวจต้นไม้ จ านวน 200 ต้น  งบ อปท.

F3A8 43. ท าเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ทต.เกาะคา เพ่ือท าเส้นทางเดินป่า ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร อพ.สธ. เทศบาลต าบลเกาะคา พ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร 

อพ.สธ. เทศบาลต าบลเกาะ

คา

 - เพ่ือท าเส้นทางเดินป่า ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร อพ.สธ. 

เทศบาลต าบลเกาะคา

 งบ อปท.

F3A8 44. การส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ทต.เกาะคา พ้ืนท่ีโรงเรียน อบต./เทศบาล ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ภายในรัศมี 50 

กม. ของหน่วยงานฯ

พ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร 

อพ.สธ. เทศบาลต าบลเกาะ

คา

 - พ้ืนท่ีโรงเรียน อบต./เทศบาล ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ. ภายในรัศมี 50 กม. ของหน่วยงานฯ

 งบ อปท.

F3A8 45. การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากร กายภาพ 

ชีวภาพ

ทต.เกาะคา ด าเนินการส ารวจในพ้ืนท่ีก าลังจะเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาต่าง ๆ ภายในรัศมี 

50 กม. ของหน่วยงานฯ

ด าเนินการในพ้ืนท่ีก าลังจะ

เปล่ียนแปลงจากการพัฒนา

ต่าง ๆ ภายในรัศมี 50 กม. 

ของหน่วยงานฯ

 - ด าเนินการส ารวจในพ้ืนท่ีก าลังจะเปล่ียนแปลงจากการ

พัฒนาต่าง ๆ ภายในรัศมี 50 กม. ของหน่วยงานฯ

 งบ อปท.

F3A8 46. โครงการส ารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทต.เกาะคา 1.ได้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                      

2. น าไปสู่งานฐานข้อมูล

พ้ืนท่ีโรงเรียน อบต./เทศบาล

 ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ. ภายในรัศมี 50 กม. 

ของหน่วยงานฯ

 - 1.ได้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                      

2. น าไปสู่งานฐานข้อมูล

 งบ อปท.

F3A8 47. งานปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท่ีได้จากการส ารวจเก็บรวบรวม ทต.เกาะคา เพ่ือปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท่ีได้จากการส ารวจเก็บรวบรวม ทต.เกาะคา เพ่ือปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท่ีได้จากการส ารวจเก็บรวบรวม  งบ อปท.

F3A8 48. งานอนุรักษ์ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้ัง 3 ฐาน ท่ีได้จากการ

เก็บรวบรวม (การศึกษาประเมินในสุภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง

 ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสัณฐานวิทยา สริรวิทยา การเขตกรรม 

เป็นต้น ในห้องปฏิบัติการ เช่น ด้านโภชนาการองค์ประกอบเป็น

ต้น)

ทต.เกาะคา (ต้ังแต่โครงการท่ี 34-35) เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้ัง 3 ฐาน น าไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เขตพ้ืนท่ี ทต.เกาะคา 25,000 เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้ัง 3 ฐาน น าไปสู่

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ

 งบ อปท.

F3A8 49. โครงการจัดท าฐานข้อมูล อพ.สธ. หน่วยงาน อาทิเช่น 

ฐานข้อมูล ทรัยพากรชีวภาพ ฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ 

ฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฐานข้อมูล นักวิจัย 

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เป็นต้น

ทต.เกาะคา จัดท าฐานข้อมูล อพ.สธ. หน่วยงาน อาทิเช่น ฐานข้อมูล ทรัยพากรชีวภาพ 

ฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ฐานข้อมูล นักวิจัย ฐานข้อมูลผลงานวิจัยท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เป็นต้น

ทต.เกาะคา  - จัดท าฐานข้อมูล อพ.สธ. หน่วยงาน อาทิเช่น ฐานข้อมูล 

ทรัยพากรชีวภาพ ฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ฐานข้อมูล

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฐานข้อมูล นักวิจัย 

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เป็นต้น

 งบ อปท.

F3A8 50. โครงการวางแผนพัฒนาพันธ์ุพืช/สัตว์/จุลินทรีย์ ทต.เกาะคา พัฒนาพันธ์ุพืช/สัตว์/จุลินทรีย์ ทต.เกาะคา  - พัฒนาพันธ์ุพืช/สัตว์/จุลินทรีย์  งบ อปท.

F3A8 51. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทต.เกาะคา (ต้ังแต่โครงการท่ี 36-39) เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 50,000 เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

 งบ อปท.
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ช่ือพ้ืนท่ี Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F3A8 52. งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต/งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

วิทยา/นิทรรศการถาวร/ศูนย์การเรียนรู้

ทต.เกาะคา เพ่ือจัดท าพิพิธภัณฑ์เกาะคาท่ีโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม พิพิธภัณฑ์เกาะคาท่ีโรงเรียน

เกาะคาวิทยาคม

 - เพ่ือจัดท าพิพิธภัณฑ์เกาะคาท่ีโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  งบ อปท.

F3A8 53. โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ทต.เกาะคา เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ทต.เกาะคา  - เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

 งบ อปท.

F3A8 54. การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ทต.เกาะคา เพ่ือจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ทต.เกาะคา  - เพ่ือจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 55. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ทต.เกาะคา สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  - สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 งบ อปท.

F3A8 56. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถ่ิน

ทต.เกาะคา สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน

ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

ทต.เกาะคา  - สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 57. จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทต.เกาะคา เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ทต.เกาะคา  - เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 58. การเผยแพร่ส่ือต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ ทต.เกาะคา เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ทต.เกาะคา  - เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 59. โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในท้องถ่ิน อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ

ทต.ท่าผา เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในต าบลท่าผามีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในท้องถ่ิน

พ้ืนท่ี ทต.ท่าผา 20,000 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในต าบลท่าผามีจิตส านึกในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใน

ท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 60. จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทต.ท่าผา เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. พ้ืนท่ี ทต.ท่าผา  - เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 61. การด าเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบ

แผนแม่บทของ อพ.สธ.

ทต.ท่าผา เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. พ้ืนท่ี ทต.ท่าผา  - เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 62. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

"งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน" กิจกรรมเผยแพร่ส่ือต่างๆ

ทต.ห้างฉัตร เพ่ือสนับสนุนงานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน พ้ืนท่ี ทต.ห้างฉัตร 5,000 เพ่ือสนับสนุนงานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. และ

เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 งบ อปท.

F3A8 63. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

"งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน" กิจกรรมปลูกต้นไม้

ทต.ห้างฉัตร 1.เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป เข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช            

2.เพ่ือเป็นการร่วมมือกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้

ส านักงานเทศบาลต าบลห้าง

ฉัตร สวนสาธารณะเทศบาล

 หมู่ท่ี 2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาล 

โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

10,000 1.เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป เข้าใจและเห็น

ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช            

2.เพ่ือเป็นการร่วมมือกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการร่วม

กิจกรรม ปลูกต้นไม้

 งบ อปท.

F3A8 64. ต้ังศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ทต.เสริมงาม 1.เพ่ือรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน               

2.เพ่ือสืบค้นข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ินจากฐานข้อมูลท่ีต่อเน่ือง

3.เพ่ือสร้างศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์

เทศบาลต าบลเสริมงาม

5,000 1.เพ่ือรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน               

2.เพ่ือสืบค้นข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ินจากฐานข้อมูลท่ีต่อเน่ือง

3.เพ่ือสร้างศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 65. สนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ทต.เสริมงาม เพ่ือรู้สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถ่ิน ป่าชุมชนในเทศบาลต าบล

เสริมงาม

25,000 เพ่ือรู้สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 66. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ทต.ทุ่งงาม เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน ท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

และทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือจะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร

ท้องถ่ิน ทต.ทุ่งงาม

พ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบของ 

ทต.ทุ่งงาม

5,000 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน ท้ังทรัพยากรกายภาพ

 ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญา เพ่ือจะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ทต.ทุ่ง

งาม

 งบ อปท.
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ช่ือพ้ืนท่ี Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F3A8 67. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

โครงการ อพ.สธ.

ทต.ทุ่งงาม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เก่ียวกับการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร

ท้องถ่ินท้ังด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเอง

ประชาชนในพ้ืนท่ี ทต.ทุ่งงาม 10,000 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เก่ียวกับการจัดท า

ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ินท้ังด้านกายภาพ ชีวภาพ 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเอง

 งบ อปท.

F3A8 68. การจัดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือทบทวนและต่อยอด

โครงการ อพ.สธ. ให้ด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง

ทต.ทุ่งงาม เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.คณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. 

ของเทศบาลต าบลทุ่งงาม

ทต.ทุ่งงาม  - เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.คณะกรรมการ

โครงการ อพ.สธ. ของเทศบาลต าบลทุ่งงาม

 งบ อปท.

F3A8 69. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ทต.ทุ่งงาม เพ่ือสนับสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนในเขต ทต.ทุ่งงาม  - เพ่ือสนับสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 งบ อปท.

F3A8 70. จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทต.ทุ่งงาม เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ อพ.สธ.ในเว็ปไซต์ของ อบต. ทต.ทุ่งงาม  - เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ อพ.สธ.ในเว็ปไซต์

ของ อบต.

 งบ อปท.

F3A8 71. การเผยแพร่ส่ือต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ ทต.ทุ่งงาม เพ่ือเผยแพร่การด าเนินงานด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ อพ.สธ. ให้

ประชาชนทราบ

ทต.ทุ่งงาม 1,000 เพ่ือเผยแพร่การด าเนินงานด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

 อพ.สธ. ให้ประชาชนทราบ

 งบ อปท.

F3A8 72. โครงการส่งเสริมการปลูกและขยายพันธ์ุพืช ทต.บ้านสา 1.เพ่ือขยายพันธ์ุพืชชนิดต่าง ๆ                       

2.เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุพืชชนิดต่าง ๆ ในต าบลบ้านสา

พ้ืนท่ีต าบลบ้านสา 6,000 1.เพ่ือขยายพันธ์ุพืชชนิดต่าง ๆ                       

2.เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุพืชชนิดต่าง ๆ ในต าบลบ้านสา

 งบ อปท.

F3A8 73. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริของสมเด็จ

พระเทพฯ ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านสา (บวชต้นไม้)

ทต.บ้านสา เพ่ือปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนและเป็นการลดปัญหาโลกร้อน และ

อนุรักษ์พันธ์ุไม้ท่ีมีอยู่ในป่าชุมชน

ท่ีสาธารณะและป่าชุมชนใน

เขต ทต.บ้านสา

6,000 เพ่ือปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนและเป็นการลด

ปัญหาโลกร้อน และอนุรักษ์พันธ์ุไม้ท่ีมีอยู่ในป่าชุมชน

 งบ อปท.

F3A8 74. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในกรอบและกิจกรรมของ 

อพ.สธ. และฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน

ทต.พระบาทวังตวง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เก่ียวกับการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร

ท้องถ่ินท้ังด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเอง

พ้ืนท่ี ทต.พระบาทวังตวง 20,000 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เก่ียวกับการจัดท า

ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ินท้ังด้านกายภาพ ชีวภาพ 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเอง

 งบ อปท.

F3A8 75. โครงการส ารวจฐานข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน

ทต.พระบาทวังตวง เพ่ือส ารวจฐานข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินในแต่ละหมู่บ้าน

และต าบลในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือบันทึกไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล

พ้ืนท่ี ทต.พระบาทวังตวง 10,000 เพ่ือส ารวจฐานข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ินในแต่ละหมู่บ้านและต าบลในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือ

บันทึกไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล

 งบ อปท.

F3A8 76. โครงการจัดท า/บันทึกฐานข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง

ทต.พระบาทวังตวง จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรฯ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน

 1 ต าบล 8 หมู่บ้าน

ทต.พระบาทวังตวง  - จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรฯ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในระบบ

คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ต าบล 8 หมู่บ้าน

 งบ อปท.

F3A8 77. โครงการอบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ทต.เวียงมอก 1.เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับประชาชนและเยาวชนใน

พ้ืนท่ี                  

2.เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลส่งเสริมรักษาพันธุกรรมพืชในท้องถ่ิน

 ในเขต ทต.เวียงมอก 30,000 1.เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับ

ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนท่ี                  

2.เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลส่งเสริมรักษา

พันธุกรรมพืชในท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 78. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 ทต.เวียงมอก 1.เพ่ือให้โรงเรียนในเขตต าบลเวียงมอกเข้าร่วมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

2.เพ่ือให้นักเรียนได้มีกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรพืชท่ีส าคัญ

ในโรงเรียน              

3.เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพันธุกรรมพืชของพ้ืนท่ี

 โรงเรียนในเขตต าบลเวียง

มอก

30,000 1.เพ่ือให้โรงเรียนในเขตต าบลเวียงมอกเข้าร่วมการ

ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์                          

2.เพ่ือให้นักเรียนได้มีกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรพืชท่ีส าคัญในโรงเรียน              

3.เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพันธุกรรมพืช

ของพ้ืนท่ี

 งบ อปท.

F3A8 79. โครงการเผยแพร่ส่ือต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ   วีดีทัศน์  ทต.เวียงมอก เพ่ือเผยแพร่การด าเนินงานด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ อพ.สธ. ให้

ประชาชนทราบ

 ในเขตพ้ืนท่ี ทต.เวียงมอก 5,000 เพ่ือเผยแพร่การด าเนินงานด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

 อพ.สธ. ให้ประชาชนทราบ

 งบ อปท.
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ช่ือพ้ืนท่ี Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F3A8 80. โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ.

 ทต.สบปราบ เพ่ือสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ในเขตพ้ืนท่ี ทต.สบปราบ 10,000 เพ่ือสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 81. โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรท้องถ่ิน

 ทต.สบปราบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกท่ีดี มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรท้องถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี ทต.สบ

ปราบ

30,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกท่ีดี มีความรักและหวงแหน

ในทรัพยากรท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 82. โครงการเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถ่ิน  ทต.สบปราบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกท่ีดี มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรท้องถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี ทต.สบ

ปราบ

30,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกท่ีดี มีความรักและหวงแหน

ในทรัพยากรท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 83. โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด านินงานสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ.

 ทต.สบปราบ เพ่ือสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ทต.สบปราบ 10,000 เพ่ือสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 84. โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรท้องถ่ิน

 ทต.สบปราบ ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกท่ีดี มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรท้องถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี ทต.สบ

ปราบ

30,000 ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกท่ีดี มีความรักและหวงแหนใน

ทรัพยากรท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 85. โครงการเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถ่ิน  ทต.สบปราบ ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกท่ีดี มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรท้องถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี ทต.สบ

ปราบ

30,000 ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกท่ีดี มีความรักและหวงแหนใน

ทรัพยากรท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 86. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

(กิจกรรมเพาะปลูกอนุรักษ์และขยายพันธ์ุพืช)

 ทต.แม่เมาะ เพ่ือสนองพระราชด าริ เพ่ือเก็บรักษา เพาะปลูกขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร เพ่ือใช้

ประโยชน์จากพืชสมุนไพร เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

 พ้ืนท่ีป่าชุมชนและท่ี

สาธารณะ หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 

ต.แม่เมาะ

30,000 เพ่ือสนองพระราชด าริ เพ่ือเก็บรักษา เพาะปลูกขยายพันธ์ุ

พืชสมุนไพร เพ่ือใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร เป็นแหล่ง

ศึกษาเรียนรู้

 งบ อปท.

F3A8 87. การส ารวจท ารหัสพิกัดทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ (เช่น พืช

 สัตว์ จุลินทรีย์) ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร

 ทต.แม่ทะ เพ่ือส ารวจ ท ารหัสพิกัดทรัพยากรกายภาพชีวภาพ (เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์) ใน

พ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร

 ในเขตพ้ืนท่ี ทต.แม่ทะ 10,000 เพ่ือส ารวจ ท ารหัสพิกัดทรัพยากรกายภาพชีวภาพ (เช่น พืช

 สัตว์ จุลินทรีย์) ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร

 งบ อปท.

F3A8 88. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

"เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพันธ์ุไม้ต้น

แหน"

 ทต.แม่ทะ 1.เพ่ือสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ                 

2.เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ

 ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย                                                     

3.เพ่ือให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ท่ีน าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย 

ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถส่ือถึงกัน

ได้ท่ัวประเทศ

 ประชาชนในพ้ืนท่ี ทต.แม่ทะ 30,000 1.เพ่ือสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 

2.เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญ

ของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย

3.เพ่ือให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ท่ีน าผลประโยชน์มาถึง

ประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูล

พันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถส่ือถึงกันได้ท่ัวประเทศ

 งบ อปท.

F3A8 89. โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสนองพระราชด าเนินสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)

อบต.บ้านค่า 1.จ านวนผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน           2.เพ่ือสร้างความเข้าใจและ

ท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีประเทศไทย  

                                              3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน สนองพระราชด าริฯ และสามารถปฏิบัติ ได้จริงเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและตนเองต่อไป

องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านค่า

20,000 1.จ านวนผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน           

2.เพ่ือสร้างความเข้าใจและท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของ

พันธุกรรมพืชต่างๆ ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีประเทศไทย

3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินงาน สนองพระราชด าริฯ และสามารถปฏิบัติ ได้จริง

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและตนเองต่อไป

 งบ อปท.

F3A8 90. โครงการฝึกอบรม การอนุรักษ์ป่าไม้อย่างย่ังยืน อบต.บุญนาคพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าไม้ พันธ์ุไม้ โรงเรียนบ้านหมากหัววังและ

โรงเรียนบ้านบุญนาค

10,000 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าไม้ พันธ์ุไม้  งบ อปท.

F3A8 91. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์

อบต.บุญนาคพัฒนา เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. โรงเรียนบ้านหมากหัววังและ

โรงเรียนบ้านบุญนาค

- เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 92. .จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อบต.บุญนาคพัฒนา เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ อพ.สธ.ในเว็ปไซต์ของ อบต. อบต.บุญนาคพัฒนา - เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ อพ.สธ.ในเว็ปไซต์

ของ อบต.

 งบ อปท.
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ช่ือพ้ืนท่ี Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F3A8 93. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ/ปลูกป่าชุมชน อบต.บุญนาคพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่า บริเวณป่าชุมชนและท่ี

สาธารณะประโยชน์

15,000 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่า  งบ อปท.

F3A8 94. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ อบต.ทุ่งฝาย 1.เพ่ือสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ                 

2.เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ

 ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย                                                     

3.เพ่ือให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติท่ีน าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย 

ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถส่ือถึงกัน

ได้ท่ัวประเทศ

หมู่ท่ี 1 - 10 ต าบลทุ่งฝาย 50,000 1.เพ่ือสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 

2.เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญ

ของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย

3.เพ่ือให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติท่ีน าผลประโยชน์มาถึง

ประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูล

พันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถส่ือถึงกันได้ท่ัวประเทศ

 งบ อปท.

F3A8 95. โครงการฝึกอบรม การอนุรักษ์ป่าไม้อย่างย่ังยืน  อบต.นิคมพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าไม้ พันธ์ุไม้  โรงเรียนก่ิวลมวิทยา 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองก่ิว

ลม 1 โรงเรียนนิคมสร้าง

ตนเองก่ิวลม 3

 - เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าไม้ พันธ์ุไม้  งบ อปท.

F3A8 96. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 อบต.นิคมพัฒนา เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  โรงเรียนก่ิวลมวิทยา 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองก่ิว

ลม 1 โรงเรียนนิคมสร้าง

ตนเองก่ิวลม 3

 - เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 97.จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  อบต.นิคมพัฒนา เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ อพ.สธ.ในเว็ปไซต์ของ อบต.  อบต.นิคมพัฒนา 15,000 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ อพ.สธ.ในเว็ปไซต์

ของ อบต.

 งบ อปท.

F3A8 98. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ/ปลูกป่าชุมชน  อบต.นิคมพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่า  บริเวณป่าชุมชนและท่ี

สาธารณะประโยชน์

10,000 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่า  งบ อปท.

F3A8 99. โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 อบต.บ่อแฮ้ว 1.เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ

 ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 2.เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน

 พ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบของ 

อบต.บ่อแฮ้ว

 - 1.เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญ

ของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 2.เพ่ือปลูก

จิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ของท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 100. ส ารวจท ารหัสพิกัดทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ (เช่น พืช 

สัตว์ จุลินทรีย์ ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร)

 อบต.บ้านเอ้ือม เพ่ือเป็นข้อมูลทรัพยากร  ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บ้านเอ้ือม  - เพ่ือเป็นข้อมูลทรัพยากร  งบ อปท.

F3A8 101. ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ  อบต.บ้านเอ้ือม เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรในชุมชน  ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บ้านเอ้ือม  - เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรในชุมชน  งบ อปท.

F3A8 102. วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  อบต.บ้านเอ้ือม เผยแพร่กิจกรรมความรู้ให้กับนักเรียน  ร.ร.โป่งหลวง  - เผยแพร่กิจกรรมความรู้ให้กับนักเรียน  งบ อปท.

F3A8 103. จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  อบต.บ้านเอ้ือม ประชาสัมพันธ์หน่วยงานในการท ากิจกรรมโครงการฯ  ต.บ้านเอ้ือม 20,000 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานในการท ากิจกรรมโครงการฯ  งบ อปท.

F3A8 104. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ - กิจกรรมฝึกอบรมให้

ความรู้ ฯลฯ

 อบต.แม่ตีบ ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  พ้ืนท่ีท้ัง 5 หมู่บ้านในต าบล

แม่ตีบ

20,000 ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช

 งบ อปท.

F3A8 105. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช - กิจกรรมการรวบรวมและ

จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรพ้ืนบ้านประจ าหมู่บ้าน

 อบต.แม่ตีบ รวบรมและจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรพ้ืนบ้านประจ าหมู่บ้าน  พ้ืนท่ีท้ัง 5 หมู่บ้านในต าบล

แม่ตีบ

 - รวบรมและจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรพ้ืนบ้านประจ าหมู่บ้าน  งบ อปท.

F3A8 106. การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  อบต.แม่ตีบ เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.  พ้ืนท่ี อบต.แม่ตีบ  - เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.  งบ อปท.
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ช่ือพ้ืนท่ี Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F3A8 107. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช - กิจกรรมปลูกสวนสมุนไพร  อบต.แม่ตีบ ปลูกสวนพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่

ตีบหลวง

10,000 ปลูกสวนพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  งบ อปท.

F3A8 108. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 อบต.แม่ตีบ เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ทรัพยากรธรรมชาติ  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

จ านวน 1 แห่ง

 - เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนเข้ามาศึกษาหา

ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติ

 งบ อปท.

F3A8 109. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  อบต.แม่ตีบ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พ้ืนท่ี อบต.แม่ตีบ 10,000 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  งบ อปท.

F3A8 110. จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  อบต.แม่ตีบ เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.  พ้ืนท่ี อบต.แม่ตีบ  - เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 111. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน)

 อบต.บ้านขอ 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชพ้ืนบ้าน          2.เพ่ือสร้างจิตส านึกการรักษาทรัพยากรพันธุกรรมพืชสวน

พฤกษศาสตร์สถานศึกษา                      3.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองมี

ส่วนร่วมกิจกรรมปกปักทรัพยากรปลูกรักษาทรัพยากรและการใช้ประโยชน์

ทรัพยากร

 โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้าน

ขอ

10,000 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพ้ืนบ้าน          

2.เพ่ือสร้างจิตส านึกการรักษาทรัพยากรพันธุกรรมพืชสวน

พฤกษศาสตร์สถานศึกษา                      

3.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองมีส่วนร่วมกิจกรรมปกปัก

ทรัพยากรปลูกรักษาทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

 งบ อปท.

F3A8 112. โครงการรักน้ ารักป่ารักส่ิงแวดล้อม  อบต.วังใต้สนับสนุนงบประมาณ 

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (จซ.2) 

สนับสนุนพ้ืนท่ี/กล้าไม้ในการด าเนินการ

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในพ้ืนท่ีต าบลวังใต้ และฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรมให้คืนความ

อุดมสมบูรณ์ เป็นการอนุรักษ์พันธ์ุพืชท้องถ่ิน

 พ้ืนท่ีป่าชุมชน/อุทยาน

แห่งชาติแจ้ซ้อน (จซ.2)

10,000 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในพ้ืนท่ีต าบลวังใต้ และฟ้ืนฟูสภาพป่า

เส่ือมโทรมให้คืนความอุดมสมบูรณ์ เป็นการอนุรักษ์พันธ์ุพืช

ท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 113. โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

 อบต.หนองหล่ม 1.เพ่ือสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ                 

2.เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ

 ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย                                                     

3.เพ่ือให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ท่ีน าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย 

ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถส่ือถึงกัน

ได้ท่ัวประเทศ

 บ้านหนองขาม บ้านหนอง

หล่ม บ้านแม่ย่ิง

30,000 1.เพ่ือสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 

2.เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญ

ของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย

3.เพ่ือให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ท่ีน าผลประโยชน์มาถึง

ประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูล

พันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถส่ือถึงกันได้ท่ัวประเทศ

 งบ อปท.

F3A8 114. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้ังเดิมในท้องถ่ิน  อบต.วอแก้ว 1.เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในท้องถ่ินตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

2.เพ่ือพัฒนาป่าไม้ให้คงอยู่ไว้ รวมถึงรณรรงค์ให้ลดการท าลายพ้ืนท่ีสีเขียว

 พ้ืนท่ีป่าชุมชน บ้านวอแก้ว 

บ้านหล่ายทุ่ง บ้านทุ่งหก 

บ้านทุ่งผา บ้านน้ าจ า

50,000 1.เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในท้องถ่ินตระหนักและหวง

แหนทรัพยากรป่าไม้                          2.เพ่ือพัฒนาป่าไม้

ให้คงอยู่ไว้ รวมถึงรณรรงค์ให้ลดการท าลายพ้ืนท่ีสีเขียว

 งบ อปท.

F3A8 115. งานส ารวจข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 9 ใบงาน  อบต.วอแก้ว 1.การจัดท าทะเบียนข้อมูลทรัพยากรในท้องถ่ิน      2.เพ่ือการอนุรักษ์และปกปัก

ทรัพยากรในท้องถ่ิน

 พ้ืนท่ีโรงเรียน/วัดป่าชุมชน 

พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ ใน

พ้ืนท่ีต าบลวอแก้ว

30,000 1.การจัดท าทะเบียนข้อมูลทรัพยากรในท้องถ่ิน      2.เพ่ือ

การอนุรักษ์และปกปักทรัพยากรในท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 116. โครงการเพ่ิมความหลากหลายของพันธ์ุไม้ในป่าชุมชน  อบต.วอแก้ว เพ่ือพัฒนาป่าไม้ให้คงอยู่ไว้ รวมถึงรณรงค์ให้ลดการท าลายพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมความ

หลากหลายของพันธ์ุไม้

 พ้ืนท่ีป่าชุมชน ต าบลวอแก้ว

 ทุกหมู่บ้าน

30,000 เพ่ือพัฒนาป่าไม้ให้คงอยู่ไว้ รวมถึงรณรงค์ให้ลดการท าลาย

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมความหลากหลายของพันธ์ุไม้

 งบ อปท.

F3A8 117. โครงการอนุรักษคูคลอง  อบต.วอแก้ว 1.การอนุรักษ์พันธ์ปลาในแหล่งน้ า                   

2.ก าจัดวัชพืช ผักตบชวาในแหล่งน้ า

 ห้วยแม่ติว ห้วยแม่เป๊ิบ 

ห้วยแม่ไพร

50,000 1.การอนุรักษ์พันธ์ปลาในแหล่งน้ า                   

2.ก าจัดวัชพืช ผักตบชวาในแหล่งน้ า

 งบ อปท.
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ช่ือพ้ืนท่ี Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

F3A8 118. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

อบต.สบป้าด

 อบต.สบป้าด 1.จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน

พร้อมวิธีการปลูกและการดูแลรักษาตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร    

 2.จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกและดูแลรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ณ ศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ อบต.สบป้าด                                    3.จัด

กิจกรรมส ารวจพันธ์ุไม้พ้ืนบ้าน และรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น

 พ้ืนท่ีต าบลสบป้าด 30,000 1.จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในพืช

สมุนไพรพ้ืนบ้านพร้อมวิธีการปลูกและการดูแลรักษา

ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร     

2.จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกและดูแลรักษาพันธุกรรมพืช

สมุนไพรพ้ืนบ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ อบต.

สบป้าด                                    

3.จัดกิจกรรมส ารวจพันธ์ุไม้พ้ืนบ้าน และรวบรวมข้อมูล

เบ้ืองต้น

 งบ อปท.

F3A8 119. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน สยามบรมราชกุมารี

 อบต.นาแส่ง เพ่ือด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน

 งานปลูกป่ารักษาทรัพยากรท้องถ่ิน งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ท้องถ่ิน งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน งานสนับสนุนกิจกรรมในการจัดท าฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ิน

 พ้ืนท่ีต าบลนาแส่ง 20,000 เพ่ือด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน งานส ารวจเก็บ

รวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน งานปลูกป่ารักษาทรัพยากร

ท้องถ่ิน งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน งาน

ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน งานสนับสนุนกิจกรรมในการ

จัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

 งบ อปท.

F3A8 120. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 อบต.บ้านบอม เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนท่ี อบต.บ้านบอม 30,000 เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย  งบ อปท.

F3A8 121.  การเผยแพร่ส่ือต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์  อบต.บ้านบอม เพ่ือสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.  พ้ืนท่ี อบต.บ้านบอม  - เพ่ือสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.  งบ อปท.

F3A8 รวม 121 โครงการ 3,242,000     


