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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของอพ.สธ. ใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือดาเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของอพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและ
ประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆ ตามความถนัดและ
สนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้คาแนะนา และให้แนวทางการศึกษา ได้แก่ ชมรมนัก
ชีววิทยาอพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้นาในการถ่ายทอดความรู้และ
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
8.1 สนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.)
8.2 ดาเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน ที่สนับสนุนกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
8.3 เป็นสมาชิกชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ
อพ.สธ.
8.4 เป็นสมาชิกชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมที่ 1-7 ตาม
แผนแม่บทของ อพ.สธ.
8.5 ดาเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
8.6 ดาเนินการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
8.7 การทาหนังสือ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ (ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.)
ที่สนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.
8.8 เป็นอาสาสมัครในงานของ อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ
อพ.สธ.
ตารางสรุปจานวนหน่วยงานและจานวนโครงการที่มีการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จานวนโครงการ
ลาดับ
หน่วยงาน
มีการ
ไม่มีการ
ทั้งหมด
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
1 กองทัพเรือ
7
7
2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
14
14
3 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
27
27
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ลาดับ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

หน่วยงาน
กองทัพอากาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมประมง
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมทรัพยากรธรณี
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
กรมทรัพยากรน้า
กรมการข้าว
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จานวนโครงการ
มีการ
ไม่มีการ
ทั้งหมด
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
3
3
1
1
3
3
6
6
1
1
2
2
4
4
3
3
16
14
2
3
3
7
7
1
1
4
4
1
1
6
6
1
1
1
1
4
4
4
1
3
2
2
28
28
1
1
5
5
1
1
3
3
1
1
5
5
4
4
6
6
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ลาดับ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จานวนโครงการ
มีการ
ไม่มีการ
ทั้งหมด
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
3
3
9
9
1
1
1
1
12
10
2
6
6
2
2
6
6
6
2
4
2
2
2
2
3
3
1
1
7
7
1
1
9
9
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
9
9
7
7
6
6
3
3
3
3
15
15
5
5
1
1
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ลาดับ

หน่วยงาน

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดนนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครสวรรค์

จานวนโครงการ
มีการ
ไม่มีการ
ทั้งหมด
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
6
5
1
7
7
11
11
2
2
4
4
36
36
40
39
1
3
3
8
8
6
5
1
1
1
7
7
12
12
13
13
5
5
4
4
1
1
1
1
5
5
3
3
11
11
5
5
2
2
3
1
2
5
5
24
21
3
4
4
4
4
13
13
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ลาดับ
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

หน่วยงาน
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดระนอง
จังหวัดตรัง
จังหวัดพะเยา
จังหวัดตาก
จังหวัดกระบี่
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การเคหะแห่งชาติ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

รวมทั้งสิ้น 112 หน่วยงาน

จานวนโครงการ
มีการ
ไม่มีการ
ทั้งหมด
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
19
19
6
6
11
11
1
1
8
8
35
35
11
3
8
3
3
5
5
1
1
9
9
6
6
4
13
3
1
3
4
2
4
7
6
715

4
13
3
1
3
4
2
4
6
6
687

1
28

สรุปงานในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จานวนหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
รวมทั้งสิ้น 112 หน่วยงานและมีจานวนโครงการทั้งสิ้น 715 โครงการมีการดาเนินงาน 687 โครงการ
และไม่มีรายงานการดาเนินงาน 28 โครงการ

ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
หน่วยงานมีโครงการที่ดาเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลาดับ
1

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

ชื่อโครงการ
1. จัดทาวารสารวิชาการ
เกาะและทะเลไทย/จัดทา
วารสารประจาปี/รวบรวม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน

2. จัดประชุม/สัมมนา
คณะกรรมการและ
คณะทางานต่างๆ รวมทั้ง
ประชุมสัมมนานักวิจัย



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

1,094,120

1,094,115

128,680

95,340

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
-ดาเนินการ
จัดทาวารสาร
เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ และ
รวบรวมข้อมูล
ทางวิชาการ
เกี่ยวกับ
ทรัพยากรทะเล
จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูล
ของ อพ.สธ. –
ทร.และนามา
ขยายผลในการ
อนุรักษ์ต่อไป
-เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงาน
ของ อพ.สธ.-ทร.
และสัมมนาวาง

ผลการดาเนินงาน
-ดาเนินการสารวจทรัพยากร ชายฝั่งทะเล
ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ และ
จังหวัดตรัง เดือนละ 1 ครั้ง สามารถ
รวบรวมข้อมูลและหารือแนวทางการ
อนุรักษ์ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี
-จัดทารูปเล่มเอกสาร รายงานประจาปี
-จัดซื้อกล้องถ่ายภาพใต้น้า 2 เครื่อง
-จัดซื้อตู้เก็บตัวอย่างแห้งประจาศูนย์
ข้อมูลฯ

-จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ.ทร. (1 ครั้ง)
-จัดประชุมสัมมนา 2 ครั้ง สาหรับกลุ่ม
ชีวภาพทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมใน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นสร.กร.

อศ.

กพร.ทร.
อศ.
นสร.กร.

หมายเหตุ
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1

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

1

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

ชื่อโครงการ

3. งานเรียนรู้ทรัพยากร
ทะเลของชมรมนัก
ชีววิทยา และกิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรทะเล



4. จัดซื้อ/จ้าง เครื่องมือ
และการซ่อมบารุง
เครื่องมือสมุทรศาสตร์



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

135,000

1,812,090

ใช้จริง

135,000

1,730,190

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
แผนการปฏิบัติ
เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานในปี
2558
-เพื่อเปิดโอกาส
ให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม
ทางทะเล โดยมี
นักวิชาการใน
แต่ละสาขาให้
คาแนะนาและ
แนะแนว
ทางการปฏิบัติ
-เพื่อจัดการ
ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยาและเป็น

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การปฏิบัติงานในปี 2558

-จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียน
ในพื้นที่สัตหีบ ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมฯ
-จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลแสมสาร” ร่วมกับ
ชุมชนตาบลแสมสาร และหน่วยงานต่างๆ
ในพื้นที่ จานวน 16 หน่วย

นสร.กร.

-จัดซื้อเครื่องวัดค่าความนาไฟฟ้าและ
อุณหภูมิของน้าทะเลตามความลึก (CTD)

อศ.

นสร.กร.

1267

1

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

1

กองทัพเรือ

5. การเตรียมเส้นทาง
สารวจล่วงหน้า



72,610

72,610

กองทัพเรือ

1

กองทัพเรือ

6. การศึกษา วิจัย และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช



978,672

978,556.
68

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

7. สนับสนุนการวิจัยใน
พื้นที่เกาะแสมสารและ
เกาะข้างเคียง ตลอดจน
งานวิจัยในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยและอันดา
มัน



584,720

584,604.
68

กองทัพเรือ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-จัดซื้ออะไหล่เครื่องวิเคราะห์ตะกอน
(SIEVE)
-สารวจพื้นที่เกาะต่าง ๆ ในหมู่เกาะ
แสมสารและเกาะข้างเคียง 3 ครั้ง 6 วัน
เพื่อเตรียมการสารวจในปีต่อไป
-สนับสนุนคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ. ในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์
ปะการัง รวมทั้งการศึกษาข้อมูลชีวภาพ
ทางทะเล ได้แก่ หอยมือเสือ หญ้าทะเล
สาหร่ายทะเล ปะการัง และกัลปังหา
–สนับสนุน ผช.นักวิจัยพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ใน
การเก็บตัวอย่างการเจริญเติบโต และการ
เปลี่ยนแปลงของชีวภาพต่างๆ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูล ทุกเดือนๆละ 2 ครั้งๆ ละ 3 วัน

นสร.กร.

-จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้า และ
จัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สนับสนุน
งานวิจัย จานวน 48 รายการ ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน

นสร.กร.

หมายเหตุ

นสร.กร.

1268

1

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
มาตรฐาน
-สารวจพื้นที่เพื่อ
เตรียมความ
พร้อมในการ
สารวจพื้นที่อื่นๆ
ที่สนใจ
-การศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย
ทรัพยากรทะเล
ที่เก็บรักษาและ
ปลูกรักษาไว้ การ
ขยายพันธุโ์ ดย
การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อและการ
ขยายพันธุ์โดย
วิธีอื่นๆ และการ
ปลูกคืนถิ่น
-เพื่อสนับสนุน
การศึกษา
ชีวภาพทาง
ทะเลและการ
รักษาสภาพ
ตัวอย่างแห้ง

นสร.กร.

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง
4,690,416

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

รวม...7...โครงการ
1. งานสร้างรั้วลวดหนาม

7


4,805,892

369,600

329,600 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

2

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

2. งานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เก็บตัวอย่างพันธุ์พืช



50,000

50,000 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

2

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

3. งานสารวจความ
หลากหลายทางกายภาพ
และชีวภาพ



374,880

374,872 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

2

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

4. งานจัดทาระบบน้า
ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ



230,965

230,965 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
เพื่อกาหนดพื้นที่
โครงการให้
ชัดเจน
ห้องแสดง
พิพิธภัณฑ์พืช
บก.โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
37,851 ไร่ และ
พื้นที่โดยรอบ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
รัศมี 50 กม.
ศูนย์การเรียนรู้
อนุรักษ์
พัฒนาการใช้
ประโยชน์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สร้างรั้วลวดหนามแบบ 7 เส้น ระยะทาง
960 เมตร

กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

จานวน 1 งาน

กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

จานวน 11 ครั้ง

กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

จานวน 1 งาน

กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

หมายเหตุ

1269

2

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ตัวอย่างดอง

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

5. งานจัดหาเครื่องสารวจ
พิกัดทางดาวเทียม (GPS)



31,800

31,800 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

2

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

6. งานฝึกอบรม
อาสาสมัครอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช



79,200

74,159 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

2

หน่วย
บัญชาการ

7. งานสร้างป้อมยาม
รักษาการณ์



88,778

88,740 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน 2 เครื่อง

กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

จานวน 1 งาน มีราษฎรผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จานวน 80 คน

กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

นวน 1 งาน

กอง
การเกษตร

หมายเหตุ

1270

2

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนสู่
เศรษฐกิจ
พอเพียง แปลง
905
บก.โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช ฯ
เพื่อใช้บันทึก
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรม
ชาติในพื้นที่
โครงการฯ
ราษฎรบ้านแก่ง
ประลอม หมู่ที่
1 ตาบลไทรโยค
อาเภอไทรโยค
จังหวัด
กาญจนบุรี
พื้นที่บ้านวัง
เขมร หมู่ที่ 9

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ทหารพัฒนา

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

8. งานจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ความรู้



75,000

35,000 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

2

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

9. ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทางาน



60,000

60,000 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และสหกรณ์
ฯ

จานวน 1 งาน

กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

จานวน 4 ครั้ง

กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

หมายเหตุ

1271

2

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ตาบลท่าเสา
อาเภอไทรโยค
จังหวัด
กาญจนบุรี
บก.โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ
ให้กับผู้เข้าเยี่ยม
ชม ศึกษาดูงาน
บก.กกส.สทพ.
นทพ. เพื่อให้
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
รับทราบ
ความก้าวหน้า
ผลการ
ดาเนินงานและ
ดาเนินงานให้
เป็นไปตามแผน
แม่บท

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

10. งานจัดนิทรรศการ

2

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

11. งานจัดประชุม
รับทราบผลการ
ดาเนินงาน



งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ
230,000

ใช้จริง
225,589 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

45,282

45,282 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ณ ม.ขอนแก่น จานวน 1 งาน (ดาเนินงานห้วงระหว่าง
ระหว่างวันที่
วันที่ 23 – 29 มี.ค.59)
23-29 มีนาคม
2559 เพื่อ
เผยแพร่การ
ดาเนินงานให้
เป็นที่รู้จักกับ
บุคคลทั่วไป
บก.นทพ./หรือ จานวน 1 ครั้ง
สถานที่กาหนด
เพื่อแถลงผลการ
ดาเนินงานสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
และหน่วยงาน
สนอง
พระราชดาริ
เสนอแผนงาน
สนอง
พระราชดาริ ใน
ปีดาเนินงาน
ต่อไป

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

สานักงาน
ทหารพัฒนา
หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

หมายเหตุ

1272

2

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ
2

หน่วยงาน
หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

ชื่อโครงการ
12. งานฝึกอบรมสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(วาระ 1)

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
90,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
88,033 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

หมายเหตุ

1273

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ณ ศูนย์
จานวน 1 รุ่น 50 คน
ฝึกอบรม
เอนกประสงค์
กกส.สทพ.นทพ.
โดยมีเป้าหมาย
9 โรงเรียน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
ส่วนราชการ
จานวน 9
หน่วยงาน ดังนี้
- โรงเรียน
ประชามงคล
- โรงเรียนไทรโย
คน้อยวิทยา
- โรงเรียนด่าน
มะขามเตี้ย
วิทยาคม
- วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
กาญจนบุรี
- โรงเรียนไทรโย
คมณีกาญจน์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1274

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วิทยา
- โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์
45 กาญจนบุรี
- โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์
กาญจนบุรี ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
- โรงเรียน
สมเด็จพระปิย
มหาราชรมณีย
เขต
- โรงเรียนพรหม
มานุสรณ์
- องค์การ
บริหารส่วน

ลาดับ

หน่วย
บัญชาการ

ชื่อโครงการ

13. งานฝึกอบรมทหาร
ก่อนปลดประจาการ

เสนอขอ

ใช้จริง



113,090

111,510 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ตาบลท่าเสา
- องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลหนองโรง
- องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลด่านแม่
แฉลบ
- เทศบาลตาบล
เอราวัณ
- เทศบาลตาบล
เขาโจด
- เทศบาลตาบล
ไทรโยค
- การเคหะ
แห่งชาติ
- ปราชญ์ชุมชน
ตาบลท่าเสา
- หน่วย
บัญชาการทหาร
พัฒนา
ณ ศูนย์
ฝึกอบรม

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1275

2

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

จานวน 1 รุ่น 150 คน

กอง
การเกษตร

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

เสนอขอ

ใช้จริง



307,675

307,675 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ทหารพัฒนา

2

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

14. ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
เอนกประสงค์ฯ
เพื่อให้ทหารกอง
ประจาการที่จะ
ปลดจาก
ประจาการให้มี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และรู้จักหวง
แหนและการ
นาไปใช้เพื่อให้
เกิดความยั่งยืน
โครงการอนุรักษ์ จานวน 17 ครั้ง
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่อง มาจาก
พระราชดาริฯ
หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้า
ของการ
ดาเนินงานสนอง
พระราชดาริ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และสหกรณ์
ฯ

หมายเหตุ

1276

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

สานักงาน
ทหารพัฒนา
หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

ลาดับ

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

ชื่อโครงการ

รวม...14...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.11

14


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

2,146,270

2,094,805

9,000

9,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบปกติของ
หน่วย

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
โดยสานักงาน
ทหารพัฒนา
หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
เพื่อติดตาม ให้
คาแนะนา
เสนอแนะการ
ดาเนินงาน
เป็นไปตามแผน
แม่บท และ
ความมุ่งหมาย
ของโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่อง มาจาก
พระราชดาริฯ
สวนจิตรลดา
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1277

3

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

พื้นที่โรงเรียน 190-3-90 ไร่ ดาเนินการ
สารวจพันธุ์ไม้แล้ว 82 ไร่ ดาเนินการทา
แผนผังพันธุ์ไม้ 31 ไร่ ติดรหัสประจาต้น
74 ชนิด 226 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์
ไม้ชั่วคราว 168 ชนิด 360 ต้น/กอ ทา

กก.ตชด.11
ต.มะขาม อ.
มะขาม จ.
จันทบุรี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.12



424,000

424,000

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.13



140,400

140,400

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ป้ายชื่อท้องถิ่น 30 ชนิด 190 ต้น/กอ
ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/ป้ายชื่อสมบูรณ์ 13
ชนิด 110 ต้น/กอ เป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์ฯ 6 โรงเรียน ไม่เป็น 2
โรงเรียน คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 6
คณะ 120 คน
พื้นที่โรงเรียน 341ไร่ ดาเนินการสารวจ
พันธุ์ไม้แล้ว 341 ไร่ ติดรหัสประจาต้น
30 ชนิด 664 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์
ไม้ชั่วคราว 35 ชนิด 664 ต้น/กอ ทา
ป้ายชื่อท้องถิ่น 25 ชนิด 124 ต้น/กอ
ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/ป้ายชื่อสมบูรณ์ 35
ชนิด 664 ต้น/กอ เป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์ฯ 3 โรงเรียน ไม่เป็น 8
โรงเรียน คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 21
คณะ 1,815 คน
พื้นที่โรงเรียน 305-2-0 ไร่ ดาเนินการ
สารวจพันธุ์ไม้แล้ว 235-1-0 ไร่
ดาเนินการทาแผนผังพันธุ์ไม้ 200-2-0 ไร่
ติดรหัสประจาต้น 353 ชนิด 571 ต้น/
กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้ชั่วคราว 536 ชนิด
1,609 ต้น/กอ ทาป้ายชื่อท้องถิ่น 261
ชนิด 575 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/

กก.ตชด.12
ต.บ้านใหม่
หนองไทร อ.
อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว

กก.ตชด. 13
ต.หนองโรง
อ.พนมทวน
จว.
กาญจนบุรี

หมายเหตุ

1278

3

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

4 .โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.14



-

-

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

5. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.21



15,000

15,000

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ป้ายชื่อสมบูรณ์ 284 ชนิด 543 ต้น/กอ
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ฯ 7
โรงเรียน ไม่เป็น 8 โรงเรียน คณะบุคคล
เข้าศึกษาเรียนรู้ 123 คณะ 5,703 คน
พื้นที่โรงเรียน 161 ไร่ ดาเนินการสารวจ
พันธุ์ไม้แล้ว 102 ไร่ ดาเนินการทา
แผนผังพันธุ์ไม้ 55ไร่ ติดรหัสประจาต้น
461 ชนิด 781 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์
ไม้ชั่วคราว 582 ชนิด 1,281 ต้น/กอ
ทาป้ายชื่อท้องถิ่น 158 ชนิด 520 ต้น/
กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/ป้ายชื่อสมบูรณ์
261 ชนิด 283 ต้น/กอ เป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์ฯ 1 โรงเรียน ไม่เป็น 10
โรงเรียน คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 32
คณะ 533 คน
พื้นที่โรงเรียน 207ไร่ ดาเนินการสารวจ
พันธุ์ไม้แล้ว 153-3-70 ไร่ ดาเนินการทา
แผนผังพันธุ์ไม้ 66 ไร่ ติดรหัสประจาต้น
426 ชนิด 573 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์
ไม้ชั่วคราว 236 ชนิด 503 ต้น/กอ ทา
ป้ายชื่อท้องถิ่น 267 ชนิด 557 ต้น/กอ
ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/ป้ายชื่อสมบูรณ์ 116
ชนิด 154 ต้น/กอ เป็นสมาชิกสวน

กก.ตชด. 14
ต.ห้วยทราย
อ.เมือง จ.
ประจวบคีรีขั
นธ์

กก.ตชด. 21
ต.เฉนียง อ.
เมือง จ.
สุรินทร์

หมายเหตุ

1279

3

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

6. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.22



64,000

64,000

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

7. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.23



29,000

29,000

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

พฤกษศาสตร์ฯ 3 โรงเรียน ไม่เป็น 6
โรงเรียน คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 22
คณะ 1,934 คน
พื้นที่โรงเรียน 253-2-54 ไร่ ดาเนินการ
สารวจพันธุ์ไม้แล้ว 211-1-81 ไร่
ดาเนินการทาแผนผังพันธุ์ไม้ 29 ไร่ ติด
รหัสประจาต้น 390 ชนิด 1,314 ต้น/กอ
ทาทะเบียนพันธุ์ไม้ชั่วคราว 456 ชนิด
902 ต้น/กอ ทาป้ายชื่อท้องถิ่น 249
ชนิด 482 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/
ป้ายชื่อสมบูรณ์ 137 ชนิด 167 ต้น/กอ
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ฯ 8
โรงเรียน ไม่เป็น 4 โรงเรียน คณะบุคคล
เข้าศึกษาเรียนรู้ 106 คณะ 5,593 คน
พื้นที่โรงเรียน 227-1-64ไร่ ดาเนินการ
สารวจพันธุ์ไม้แล้ว 113-2-0 ไร่ ติดรหัส
ประจาต้น 100 ชนิด 150 ต้น/กอ ทา
ทะเบียนพันธุ์ไม้ชั่วคราว 125 ชนิด
1,563 ต้น/กอ ทาป้ายชื่อท้องถิ่น 162
ชนิด 3,364 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์
ไม้/ป้ายชื่อสมบูรณ์ 110 ชนิด 2,323
ต้น/กอ เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ฯ
4 โรงเรียน ไม่เป็น 7 โรงเรียน คณะ

หมายเหตุ

กก.ตชด.22
ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.
อุบลราชธานี

1280

3

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กก.ตชด. 23
ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.
สกลนคร

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

8. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.24



82,000

82,000

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

9.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.31



-

-

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

บุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 177 คณะ
21,112 คน
พื้นที่โรงเรียน 268-3-44ไร่ ดาเนินการ
สารวจพันธุ์ไม้แล้ว 203-3-22 ไร่
ดาเนินการทาแผนผังพันธุ์ไม้ 142 ไร่ ติด
รหัสประจาต้น 546 ชนิด 1,296 ต้น/กอ
ทาทะเบียนพันธุ์ไม้ชั่วคราว 885 ชนิด
2,930 ต้น/กอ ทาป้ายชื่อท้องถิ่น 683
ชนิด 956 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/
ป้ายชื่อสมบูรณ์ 736 ชนิด 942 ต้น/กอ
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ฯ 5
โรงเรียน ไม่เป็น 11 โรงเรียน คณะบุคคล
เข้าศึกษาเรียนรู้ 136 คณะ 1,693 คน
พื้นที่โรงเรียน 103-2-0 ไร่ ดาเนินการ
สารวจพันธุ์ไม้แล้ว 103-2-0 ไร่
ดาเนินการทาแผนผังพันธุ์ไม้ 52 ไร่ ติด
รหัสประจาต้น 94 ชนิด 138 ต้น/กอ
ทาทะเบียนพันธุ์ไม้ชั่วคราว 109 ชนิด
153 ต้น/กอ ทาป้ายชื่อท้องถิ่น 89 ชนิด
89 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/ป้ายชื่อ
สมบูรณ์ 79 ชนิด 123 ต้น/กอ เป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ฯ 7 โรงเรียน
โรงเรียน คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 4

หมายเหตุ

กก.ตชด.24
ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.
อุดรธานี
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3

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กก.ตชด. 31
ต.ท่าทอง อ.
เมือง จ.
พิษณุโลก

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

10. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.32



265,700

265,700

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

11. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.33



144,000

144,000

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

3

กองบัญชาการ

12. โครงการอนุรักษ์



22,000

22,000

งบปกติของ

สนับสนุนการ

คณะ 153 คน
พื้นที่โรงเรียน 231-3-45 ไร่ ดาเนินการ
สารวจพันธุ์ไม้แล้ว 187-2-99 ไร่
ดาเนินการทาแผนผังพันธุ์ไม้ 32 ไร่ ติด
รหัสประจาต้น 317 ชนิด 1,403 ต้น/กอ
ทาทะเบียนพันธุ์ไม้ชั่วคราว 367 ชนิด
2,857 ต้น/กอ ทาป้ายชื่อท้องถิ่น 329
ชนิด 489 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/
ป้ายชื่อสมบูรณ์ 248 ชนิด 577 ต้น/กอ
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ฯ 3
โรงเรียน ไม่เป็น 11 โรงเรียน คณะบุคคล
เข้าศึกษาเรียนรู้ 180 คณะ 6,000 คน
พื้นที่โรงเรียน 224 ไร่ ดาเนินการสารวจ
พันธุ์ไม้แล้ว 118 ไร่ ติดรหัสประจาต้น
501 ชนิด 576 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์
ไม้ชั่วคราว 266 ชนิด 1,268 ต้น/กอ
ทาป้ายชื่อท้องถิ่น 143 ชนิด 797 ต้น/
กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/ป้ายชื่อสมบูรณ์
141 ชนิด 481 ต้น/กอ เป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์ฯ 8 โรงเรียน ไม่เป็น 19
โรงเรียน คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 22
คณะ 1,345 คน
พื้นที่โรงเรียน 326-3-80 ไร่ ดาเนินการ

หมายเหตุ

กก.ตชด.32
ต.บ้านต๋อม
อ.เมือง
พะเยา จ.
พะเยา

1282

3

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กก.ตชด.33
ต.หนองหาร
อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่

กก.ตชด.34

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
หน่วย

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.34

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

13. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.41



72,000

72,000

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน

14. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน



126,000

126,000

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์

สารวจพันธุ์ไม้แล้ว 192-3-30 ไร่
ดาเนินการทาแผนผังพันธุ์ไม้ 135-2-2 ไร่
ติดรหัสประจาต้น 304 ชนิด 687 ต้น/
กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้ชั่วคราว 177 ชนิด
302 ต้น/กอ ทาป้ายชื่อท้องถิ่น 206
ชนิด 445 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/
ป้ายชื่อสมบูรณ์ 67 ชนิด 278 ต้น/กอ
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ฯ โรงเรียน ไม่เป็น 21 โรงเรียน คณะบุคคล
เข้าศึกษาเรียนรู้ 114 คณะ 5,149 คน
พื้นที่โรงเรียน 265-0-92 ไร่ ดาเนินการ
สารวจพันธุ์ไม้แล้ว 174-3-30 ไร่
ดาเนินการทาแผนผังพันธุ์ไม้ 265-0-92
ไร่ ติดรหัสประจาต้น 3 ชนิด 760 ต้น/
กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้ชั่วคราว 650 ต้น/
กอ ทาป้ายชื่อท้องถิ่น 347 ชนิด 347
ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/ป้ายชื่อ
สมบูรณ์ 443 ชนิด 443 ต้น/กอ เป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ฯ 3 โรงเรียน
ไม่เป็น 8 โรงเรียน คณะบุคคลเข้าศึกษา
เรียนรู้ 8 คณะ 9,775 คน
พื้นที่โรงเรียน 16 ไร่ ดาเนินการสารวจ
พันธุ์ไม้แล้ว 16 ไร่ ติดรหัสประจาต้น 25

หมายเหตุ

1283

ตารวจตระเวน
ชายแดน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ต.หนองบัว
ใต้ อ.เมือง
จ.ตาก

กก.ตชด. 41
ต.ขุนกระทิง
อ.เมือง จ.
ชุมพร

กก.ตชด.42
ต.ถ้าใหญ่ อ.

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมพืช

เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.42

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

15. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.43



68,700

68,700

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

16. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.44



236,500

236,500

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ชนิด 25 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้
ชั่วคราว 19 ชนิด 19 ต้น/กอ ทาป้าย
ชื่อท้องถิ่น 11 ชนิด 310 ต้น/กอ ทา
ทะเบียนพันธุ์ไม้/ป้ายชื่อสมบูรณ์ 27
ชนิด 27 ต้น/กอ เป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์ฯ 1 โรงเรียน ไม่เป็น 3
โรงเรียน คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 26
คณะ 889 คน
พื้นที่โรงเรียน 253-1-61 ไร่ ดาเนินการ
สารวจพันธุ์ไม้แล้ว 92-2-25 ไร่
ดาเนินการทาแผนผังพันธุ์ไม้ 32-2-25 ไร่
ติดรหัสประจาต้น 223 ชนิด 822 ต้น/
กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้ชั่วคราว 502 ชนิด
1,956 ต้น/กอ ทาป้ายชื่อท้องถิ่น 187
ชนิด 756 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/
ป้ายชื่อสมบูรณ์ 154 ชนิด 652 ต้น/กอ
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ฯ 2
โรงเรียน ไม่เป็น 13 โรงเรียน คณะบุคคล
เข้าศึกษาเรียนรู้ 139 คณะ 4,078 คน
พื้นที่โรงเรียน 192-0-95 ไร่ ดาเนินการ
สารวจพันธุ์ไม้แล้ว 112-3-95 ไร่
ดาเนินการทาแผนผังพันธุ์ไม้ 34-2-0 ไร่
ติดรหัสประจาต้น 276 ชนิด 514 ต้น/

กก.ตชด.43
ต.บ่อยาง อ.
เมือง จ.
สงขลา

กก.ตชด.44
ต.บุดี อ.
เมือง จ.
ยะลา

หมายเหตุ
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ชายแดน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรม
ราช

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

17. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
บก.สอ.บช.ตชด.



92,012

92,012

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

18. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ศอพ.บช.ตชด.



-

-

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

19. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.



56,000

56,000

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้ชั่วคราว 188 ชนิด
2,833 ต้น/กอ ทาป้ายชื่อท้องถิ่น 235
ชนิด 289 ต้น/กอ ทาทะเบียนพันธุ์ไม้/
ป้ายชื่อสมบูรณ์ 237 ชนิด 292 ต้น/กอ
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ฯ 5
โรงเรียน ไม่เป็น 7 โรงเรียน คณะบุคคล
เข้าศึกษาเรียนรู้ 93 คณะ 2,587 คน
คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 4 คณะ 428 บก.สอ.บช.
คน
ตชด. ต.
ชะอา อ.
ชะอา จ.
เพชรบุรี
คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 5 คณะ 704 ศอพ.บช.
คน
ตชด. ต.สาม
พระยา อ.
ชะอา จ.
เพชรบุรี
คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 8 คณะ
กก.1
1,358 คน
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.
ชะอา อ.
ชะอา จ.
เพชรบุรี

หมายเหตุ

1285

3

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

20. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

21. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ผลการดาเนินงาน

-

-

งบปกติของ
หน่วย

คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 39 คณะ
4,729 คน



1,000

1,000

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ไม่มีคณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้

22. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.



-

-

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ไม่มีคณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้

23. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.



7,000

7,000

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 6 คณะ 882
คน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กก.2
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.วัง
เย็น อ.แปลง
ยาว จ.
ฉะเชิงเทรา
กก.3
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.แจ
ระแม อ.
เมือง จ.
อุบลราชธานี
กก.4
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.
หนองบัว อ.
เมือง จ.อดร
ธานี
กก.5
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.อิน
ทขิล อ.แม่
แตง จ.

หมายเหตุ

1286

3

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

24. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.



25,000

25,000

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 1 คณะ 139
คน

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

25. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.



25,000

25,000

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ 2 คณะ 254
คน

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

26. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.



43,264

43,264

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ไม่มีคณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

27. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.



96,800

96,800

งบปกติของ
หน่วย

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ไม่มีคณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้

หมายเหตุ

1287

3

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เชียงใหม่
กก.6
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.
เมืองเก่า อ.
เมือง จ.
สุโขทัย
กก.7
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.บาง
เก่า อ.ชะอา
จ.เพชรบุรี
กก.8
บก.กฝ.บช.
ตชด.ต.ถ้า
ใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.
นครศรีธรรม
ราช
กก.9
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.เขามี
เกียรติ อ.

ลาดับ

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

รวม...27...โครงการ
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายนอกธนาคารเมล็ด
พันธุ์พืช พระมหาธาตุน
ภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์

27


2,044,376
6,575,800

2,044,376

-

สานัก
งบประมาณ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กองทัพอากาศ

4

กองทัพอากาศ

2. จัดแสดงนิทรรศการ
อพ.สธ.- ทอ. ระหว่างวันที่
23 – 29 มี.ค.59 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



350,000

-

สานัก
งบประมาณ

4

กองทัพอากาศ

3. จัดแสดงนิทรรศการ
อพ.สธ. – ทอ. ในงาน
กาชาดประจาปี 58 ณ
สนามเสือป่า



-

-

ทอ.

รวม...3...โครงการ
1. จัดฝึกอบรมปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตร์

3


6,925,800
1,250,500

5

สานักงาน
ปลัดกระทรวง

1,249,855 งบประมาณปกติ

ผลการดาเนินงาน

เพิ่มความเสถียร
ของระบบไฟฟ้า
ภายนอก
ธนาคารเมล็ด
พันธุ์พืช
ปลูกฝังจิตสานึก
ให้กับประชาชน
ชาวไทยทุกภาค
ส่วนในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ปลูกฝังจิตสานึก
ให้กับประชาชน
ชาวไทยทุกภาค
ส่วนในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

จัดทาเอกสารขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ปีงบประมาณ 60

1. เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรม มี

รุ่นที่ 1
2-6 มี.ค.58 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สะเดา จ.
สงขลา

หมายเหตุ

คณะทางาน
อพ.สธ.- ทอ.

เตรียมการจัดนิทรรศการ

กร.ทอ.

ดาเนินการเรียบร้อย

กร.ทอ.

นางรจนา
สินที

1288

4

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

ลาดับ

หน่วยงาน
ศึกษาธิการ

ชื่อโครงการ
โรงเรียน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
สุรินทร์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน
110 คน
รุ่นที่ 2
26 เม.ย.- 2 พ.ค.58 ณ โรงแรมสยามริ
เวอร์ จ.ชัยภูมิ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 63 คน
รวมทั้งสิ้น 173 คน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นาง
พิชามญชุ์
จิตต์สวาสดิ์
สานัก
ส่งเสริม
กิจการ
การศึกษา
สานักงาน
ปลัดกระทรว
งศึกษาธิการ

หมายเหตุ

1289

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
อนุรักษ์พืช
พรรณ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ความหลาก
หลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรม
สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และ
ให้คาปรึกษาแก่
ผู้อื่นได้
3. เพื่อนาความรู้
จากการ
ศึกษาวิจัยพืช
พรรณ และ
ความ

ลาดับ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

1


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
การศึกษา
ทรัพยากร
กายภาพ การ
สารวจและ
บันทึก
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ประเทศไทย
เพื่อสร้างฐาน
องค์ความรู้ทาง
วิทยาการ ที่จะ
นาไปสู่การ
อนุรักษ์และ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สู่
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1,249,855

-

-

- -

เพื่อรายงานผล
การดาเนินงาน
ของ สพฐ.

หมายเหตุ

1290

6

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

สรุปผลการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชดาริฯ

สพฐ.

ลาดับ

หน่วยงาน
พื้นฐาน

6

สานักงาน

เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(สพฐ.) ครั้งที่ 1/2588
วันที่ 12 มกราคม 2558
2. ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

3. สานักงานเขตพื้นที่การ





-

-

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

-

-

118,980 งปม.ประจาปี
ของหน่วยงาน

- -

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เพื่อแต่งตั้งคณะ
อนุ กรรมการ
ดาเนินงาน
อพ.สธ.- สพฐ.
เพื่อทาความ
เข้าใจใน อพ.สธ.
และนาไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านความรู้ด้วย
การเรียนรู้จาก
ผู้รู้ เพื่อเป็นผู้นา
ในการถ่าย ทอด
ความรู้และสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรของ
ประเทศกัน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. เพื่อทราบถึง

ผลการดาเนินงาน

1. ได้แผนขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สพฐ. ระยะ 5 ปีที่หก (2560-2564)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สพฐ.
สพท.

2. สพฐ. และ สพท. สามรถส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การอบรมให้เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
พืชพรรณ ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม
ความสนใจและเกิดความปิติที่จะทาการ
ศึกษาและอนุรักษ์พืชพันธุ์ต่อไป

ได้นากิจกรรมไปเผยแพร่โรงเรียนใน

หมายเหตุ

1291

6

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

สพท./

ลาดับ

หน่วยงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ศึกษาจัดประชุมอบรมกับ
งานสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน ตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระ ราชดาริ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

รวม...3...โครงการ
1. อบรมปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ร่วมกับ อพ.สธ

3


400,000

118,980
400,000 งบประมาณของ
สอศ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประโยชน์และ
คุณค่าในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
2. สร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
ต่างๆ
จัดอบรมสร้าง
ความเข้าการ
ดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 5
องค์ประกอบ
ให้กับผู้บริหาร
ครูของ
สถานศึกษาที่
เป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน สังกัด

ผลการดาเนินงาน
สังกัด สพฐ. เพื่อการสมัครเข้าร่วม
โครงการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียน

หมายเหตุ

1292

7

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

อบรมปฏิบัติการ 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-20 ก.พ.2558
ณ ว.เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ผู้
เข้า
รวมอบรม จานวน 115 คน
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 100 คน

ศพก.ร่วมกับ
วษท.
ฉะเชิงเทรา
วษท.แพร่

ลาดับ

7

7

หน่วยงาน

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

2. สนับสนุนงบประมาณ
ให้สถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมตามกรอบแนว
ทางการดาเนินงาน
อพ.สธ.ของสถานศึกษา
3. โครงการสร้างความ
เข้าใจและจัดทา
แผนปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนตามกรอบแนว
ทางการดาเนินงานสนอง
พระราชดาริฯ

เสนอขอ



6,050,000

งบประมาณ (บาท)
ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

6,050,000 งบประมาณของ

สอศ.



105,000

90,231 ศพก.
สอศ.



70,000

48,959 ศพก.
สอศ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สอศ.
สนับสนุน
งบประมาณ ให้
สถานศึษาใน
สังกัด สอศ.

จัดประชุมชี้แจง
แก่ผู้บริหาร
และครู
ผู้รับผิดชอบงาน
โครงการ
สถานศึกษาใน
ภาคกลาง 77
แห่ง
จัดประชุมชี้แจง
แก่ผู้บริหาร
และครู
ผู้รับผิดชอบงาน
โครงการ
สถานศึกษาใน
ภาคเหนือ 85
แห่ง

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษา
จานวน 84 แห่ง ดาเนินกิจกรรม/
โครงการ จานวน 91 โครงการ

ศพก.

ได้ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้บริหาร
และครูของสถานศึกษาภาคกลาง จานวน
77 แห่ง ในระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.
2558 ณ ว.เทคนิคลพบุรี มีผู้เข้าร่วม 164
คน

ศูนย์พัฒนา
ส่งเสริม
ประสานงาน
กิจการ
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ(ศพก.)

ได้ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้บริหาร
และครูของสถานศึกษาภาคเหนือ จานวน
85 แห่ง ในวันที่ 18 ก.ค. 2558 ณ ว.
เทคนิคพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วม 160 คน

ศูนย์พัฒนา
ส่งเสริม
ประสานงาน
กิจการ
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ(ศพก.)

หมายเหตุ
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สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

-

1,820 สอศ.

6. การอบรมโปรแกรม
บันทึกข้อมูลโครงการ
อพ.สธ.



-

- -

รวม...6...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

6


7

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

5. จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
อพ.สธ.-สอศ.

7

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประชุม
คณะกรรมการ
อพ.สธ.- สอศ.
ประจาปี
งบประมาณ
2558
ประชุม
อนุกรรมการ
อพ.สธ.- สอศ.
เพื่อสร้างความ
เข้าใจกรอบแนว
ทางการ
ดาเนินงานฯ
ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม
จานวน 10 คน

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ ในวันที่
2 มีนาคม 2558

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศพก.

ดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ ใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.0016.30 น.

ศพก.

บุคลากรของ สอศ. และสถานศึกษาใน
สังกัด จานวน 10 คน เข้ารับการอบรม
โปรแกรมบันทึกข้อมูล อพ.สธ ณ อพ.สธ.
สวนจิตรลดา

ศพก.

1) สามารถจัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(เครือข่าย C-อพ.สธ.)

สานัก
ประสานและ
ส่งเสริม
กิจการ
อุดมศึกษา

6,597,090
2,000,000

1,844,043 งบประมาณ
.34 แผ่นดิน

1) มีการจัดตั้ง
เครือข่ายเชิง
ประเด็น
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

หมายเหตุ
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4. จัดประชุม
คณะกรรมการ อพ.สธ.สอศ.

เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

-

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

งบประมาณ (บาท)

ใช้จริง
6,080 สอศ.

7

8

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

ราชกุมารี สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

1

1,844,043
.34

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี (เครือข่าย
C- อพ.สธ.)
9 เครือข่าย ทั่ว
ประเทศ
2) มี
สถาบันอุดมศึกษ
าที่เข้าร่วมสนอง
พระราชดาริเพิ่ม
มากขึ้น
3) แผน
ดาเนินงาน
ประจาปีของ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ผลการดาเนินงาน
9 เครือข่าย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ
2) สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมสนอง
พระราชดาริฯ มีจานวน 61 สถาบันจาก
เดิม 53 สถาบัน
3) แผนดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ
สกอ.

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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รวม...1...โครงการ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ลาดับ
9

หน่วยงาน
สถาบัน
สารสนเทศ
ทรัพยากรน้า
และการเกษตร

ชื่อโครงการ
1. การดาเนินงาน
ฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง
-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
- ใช้งบฯ สสนก.
เองและ
หน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1) ติดตามการดาเนินงานของพื้นที่เดิม
สถาบัน
ชุมชนหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.
สารสนเทศ
ปราสาท จ.สุรินทร์ ได้ติดตามการ
ทรัพยากรน้า
ดาเนินงานของพื้นที่ ต่อจากปีที่แล้ว
และ
สารวจพรรณไม้เพิ่มเติมได้ 17 ชนิด และ การเกษตร
เก็บกล้าไม้มาเพาะเพิ่มเติม
2) ชุมชนบ้านน้าปุก ต.ขุนควร อ.ปง จ.
พะเยา สารวจพบพรรณไม้ 23 ชนิด
3) ชุมชนดงผาปูน ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อ
เกลือ จ.น่าน เพาะพันธุ์กล้าไม้ และเก็บ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของต๋าว
4) ชุมชนบ้านตุ่น ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.
พะเยา ดาเนินการเพาะกล้าไม้ท้องถิ่น
และจัดเก็บข้อมูลพรรณไม้ 6 ชนิด

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1. อนุรักษ์พืช
พรรณและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ท้องถิ่น
2. สร้างแหล่ง
ความรู้ในชุมชน
และระบบ
ฐานข้อมูลพรรณ
ไม้ชุมชน เกิด
การเชื่อมโยง
ข้อมูลในระบบ
เดียวกัน เป็น
เครือข่ายความรู้
พันธุกรรมพืชใน
แต่ละท้องถิ่น
3. สร้างรายได้
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตคน
ในชุมชน
4. เชื่อมโยง
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์

ลาดับ

10

สถาบัน
สารสนเทศ
ทรัพยากรน้า
และการเกษตร

สานักงาน

ชื่อโครงการ

2. การเชิญชวน โรงเรียน
และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมัครเข้าร่วม
สนองพระราชดาริ
ดาเนินงาน สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
และ การสารวจฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
รวม...2...โครงการ
1. ต้นไม้แห่งการเรียนรู้

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง



2


แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้งบฯ สสนก.
เองและ
หน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ

-

- -

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และประยุกต์
การใช้ ICT เข้า
กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5. สร้าง
เครือข่ายชุมชน
เยาวชน
หน่วยงาน
ท้องถิ่น ที่มี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ชุมชน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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9

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2
แห่ง
2. โรงเรียน จานวน 4 แห่ง

เพื่อเผยแพร่องค์ 1. จัดกิจกรรมนาชมต้นไม้แห่งการเรียนรู้

สถาบัน
สารสนเทศ
ทรัพยากรน้า
และ
การเกษตร

พกฉ.

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

พิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ
(องค์การ
มหาชน)

สานักงาน
พิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ
(องค์การ

2. เส้นทางแห่งความ
หลากหลาย



-

- -

เพื่อรวบรวม
และเผยแพร่
องค์ความรู้
พันธุกรรมพืช

ผลการดาเนินงาน
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้พันธุกรรมพืช
ให้กับผู้เข้าชม รวม 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
481 คน
ผู้เข้าชมเห็นความสาคัญและประโยชน์
ของพันธุกรรมพืช ทาให้เกิดความหวง
แหน มีจิต
สานึกร่วมกันในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. จัดกิจกรรมตามล่าหาเมล็ดพันธุ์ และ
จับได้ ดมดี เพื่อสร้างจิตสานึกและให้เห็น
คุณค่าของพันธุกรรมพืชในงานมหกรรม
วันเด็ก 10 มกราคม 2558 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 3,000 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักพันธุกรรมพืช
และเห็นประโยชน์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิด
3. จัดทาสื่อ QR code เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้พันธุกรรมพืช โดยใช้โซเซียลมีเดีย
จานวน 40 ชนิด ทาให้ผู้เข้าชมเข้าถึง
ข้อมูลพันธุกรรมพืชได้ด้วยตนเอง
บารุง ดูแล รดน้า ใส่ปุ๋ย ปลูกเสริม
ขยายพันธุ์และตัดแต่งกิ่งพันธุ์พืชอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้พื้นที่จัด
แสดงมีความพร้อมสาหรับเผยแพร่องค์
ความรู้

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1298

10

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความรู้
พันธุกรรมพืช
ให้กับนักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป

พกฉ.

ลาดับ

10

หน่วยงาน
มหาชน)
สานักงาน
พิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ
(องค์การ
มหาชน)

ชื่อโครงการ

3. โครงการสร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

323,316 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมวางแผน
ขับเคลื่อน
เครือข่าย
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

พกฉ.
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1. โครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ณ มูลนิธิวนเกษตรเพื่อ
สังคม มีเครือข่ายเข้าร่วมงาน 110 คน
2. โครงการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มรดกของแผ่นดิน ณ
มูลนิธิเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (สวนลุงโชค) มี
เครือข่ายเข้าร่วม
งาน 172 คน
2.1 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชอย่างรู้คุณค่า
2.2 เกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้าน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชร่วมกับ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
สารวจและจัดทาฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช
ณ มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม มีนักเรียน
เข้าร่วม 110 คน
3.1 เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่อง
พันธุกรรมพืชและทาให้เกิดความรักใน
ทรัพยากรท้องถิ่น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

สานักงาน
พิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ
(องค์การ
มหาชน)

ชื่อโครงการ

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

250,156 งบประมาณ
ประจาปีปกติ
ของหน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เพื่อจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ให้เกิด
จิตสานึกที่ดีใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ให้แก่ นักเรียน
นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป

ผลการดาเนินงาน
3.2 มีฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและขยาย
ผลเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
4. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย
พกฉ. ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มีเครือข่ายเข้าร่วม
จานวน 70 คน
4.1 เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประสบการณ์ อันจะนาไปสู่การ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ
เครือข่าย
4.2 เครือข่ายฯ เกิดการเรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชร่วมกับเครือข่าย
พกฉ. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เครือข่าย
พกฉ. และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เห็น
ความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และร่วมมือกับเครือข่าย พกฉ. ในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จานวน 4 ครั้ง มีผู้
เข้าร่วม 278 คน ดังนี้
1.1 ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคตะวันออกเฉียง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1300

10

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

พกฉ.

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1301

เหนือตอนบน กลุ่มเกษตรกรนอนนาท่า
งาม จ.สกลนคร
1.2 ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน จ.อุดรธานี
1.3 ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน กลุ่มเกษตรธรรมชาติ จ.
ชัยภูมิ
1.4 ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคใต้ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช
ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เรื่องความ
หลากหลายของพันธุกรรมพืชในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
ทาให้เกิดความตระหนักในการร่วม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. โครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มี
นักเรียน เข้าร่วม 87 คน
ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการจัดการพันธุกรรมพืชในแต่ละ
พื้นที่ ซึ่งนาไปสู่การพัฒนากระบวนการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทางานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่
เหมาะสม เกิดความร่วมมือและเครือข่าย
ในการสร้างในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
องค์การ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

11

องค์การ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

4


2. ให้คาปรึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ



573,472
1,480,00 งบประมาณปกติ
0 ประจาปีของ
หน่วยงาน

-

- ไม่มีการใช้
งบประมาณ

เป้าหมาย คือ
รวบรวมและจัด
แสดง
นิทรรศการ
กิจกรรมใน
คาราวาน
วิทยาศาสตร์

นานิทรรศการ “Taxidermy คืนชีวิตให้
ซากสัตว์”เพื่อนาไปจัดแสดงในงาน
“คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย - สปป.ลาว”
ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม – 2
มิถุนายน 2558 ณ นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว)

เป้าหมาย
5 มหาวิทยาลัย/
โรงเรียน/อบต./
อบจ.

ให้คาปรึกษาทางวิชาการด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพแก่
1. นักศึกษา ม.ทักษิณ
2. นักศึกษา มรภ.ยะลา
3. นักศึกษา มทร.ธัญบุรี
4. นักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา
5. นักศึกษา ม.เชียงใหม่
6. นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
7. นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. นักศึกษา มรภ.พระนคร
9. อาจารย์และนักศึกษา ม.ขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ
วิทยา และ
สานักพัฒนา
ความ
ตระหนัก
ด้าน
วิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ
วิทยา

1302

11

รวม...4...โครงการ
1. จัดนิทรรศการใน
คาราวานวิทยาศาสตร์

ลาดับ

11

องค์การ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

กรมป่าไม้

ชื่อโครงการ

3. ค่ายนักธรรมชาติวิทยา
รุ่นเยาว์



รวม...3...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

3


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
40,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

40,000 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1 โรงเรียน
วัตถุประสงค์
ให้เยาวชนเกิด
ความรู้ความ
เข้าใจในด้าน
ธรรมชาติวิทยา

ผลการดาเนินงาน
10. อาจารย์และนักศึกษา ม.มหิดล
1. กิจกรรม 1 Day Camp ได้ดาเนินการ
จัดค่ายนักธรรมชาติโลกของแมลง ตอน
ผลึกซ้อนเร้น เป็นกิจกรรมด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพแบบ 1 วัน จัดขึ้น
ในวันที่ 28ตุลาคม 2557 และวันที่ 22
เมษายน 2558 จัดกิจกรรม One Day
Camp ตอน Finding fossil ณ ห้องการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา สาหรับนักเรียนระดับชั้น
ป.4 – ป.6 เพื่อให้ได้เรียนรู้และฝึกสังเกต
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ผ่าน
กิจกรรมที่ช่วยฝึกฝนการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ การคิดและการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ รวม 30 คน
2. จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน
“ตะลุยโลกล้านปี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2558 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
พัฒนาความ
ตระหนัก
ด้าน
วิทยาศาสตร์
และ
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ
วิทยา

1,520,000

120,000

120,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้
และ

ร่วมจัดนิทรรศการ จานวน 2 ครั้ง
สารวจ บารุงต้นไม้ตามกิจกรรมหมอ
ต้นไม้ จานวน 1 ครั้ง

สานัก
โครงการ
พระราชดาริ

หมายเหตุ

1303

12

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ในพื้นที่ป่าเขาพนมและป่า
พลูเถื่อนจังหวัด
สุราษฏร์ธานี
กรมป่าไม้

12

กรมป่าไม้

12

กรมป่าไม้

12

กรมป่าไม้

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าฝั่งขวาแม่น้า
สายบุรี จังหวัดนราธิวาส
3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าเขาตะโกปิด
ทองและป่าเขาเพชรน้อย
จังหวัดสุพรรณบุรี
4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าเขาสานัก
จังหวัดนราธิวาส
5. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมครูป่าไม้ จานวน 2 ครั้ง



10,000

10,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้



80,000

80,080 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ฝึกอบรมราษฎร
เป้าหมายเป็น
ราษฎรในพื้นที่
และใกล้เคียง
โครงการ

ฝึกอบรมราษฎร จานวน 1 รุ่น เป้าหมาย
เป็นราษฎรในพื้นที่และใกล้เคียงโครงการ



70,000

70,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ร่วมจัด
นิทรรศการกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ร่วมจัดนิทรรศการจานวน 2 ครั้ง



10,000

10,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ร่วมจัด
นิทรรศการกับ
หน่วยงานที่

ร่วมจัดนิทรรศการจานวน 1 ครั้ง

ร่วมจัดนิทรรศการจานวน 1 ครั้ง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และกิจการ
พิเศษ

สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ

หมายเหตุ

1304

12

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประสานงาน
โครงการฯ กับ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ร่วมจัด
นิทรรศการกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ลาดับ

หน่วยงาน

กรมป่าไม้

12

กรมป่าไม้

12

กรมป่าไม้

12

กรมป่าไม้

ในพื้นที่ป่าท้องที่ อาเภอ
ธารโต จังหวัดยะลา
6. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าลุ่มน้าแม่ฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
7. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ
จังหวัดสงขลา
8. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าท้องที่อาเภอปะ
นาเระอาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี
9. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่เทือกเขาแม่นาง
ขาว จังหวัดพังงา

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน



60,000

60,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ร่วมจัด
นิทรรศการกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ร่วมจัดนิทรรศการจานวน 1 ครั้ง



70,000

20,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ร่วมจัด
นิทรรศการกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ร่วมจัดนิทรรศการจานวน 3 ครั้ง



80,000

80,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ร่วมจัด
นิทรรศการกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ร่วมจัดนิทรรศการจานวน 2 ครั้ง



40,000

40,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ร่วมจัด
นิทรรศการกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/
ประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ราษฎร จานวน 10 ครั้ง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ

หมายเหตุ
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ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

12

หน่วยงาน

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

12

กรมป่าไม้

12

กรมป่าไม้

10. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในพื้นที่ลุ่ม
น้าเจ้าพระยาตอนล่าง

11. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าท่าปอมคลอง
สองน้า จังหวัดกระบี่
13. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

50,000

49,500 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

80,000

88,080 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้



80,000

88,080 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้



88,080

88,080 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้



60,000

60,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ให้ความรู้ราษฎร
ร่วมจัด
นิทรรศการกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ฝึกอบรมราษฎร
เป้าหมายเป็น
ราษฎรในพื้นที่
และใกล้เคียง
โครงการ
ฝึกอบรมราษฎร
เป้าหมายเป็น
ราษฎรในพื้นที่
และใกล้เคียง
โครงการ
ฝึกอบรมราษฎร
เป้าหมายเป็น
ราษฎรในพื้นที่
และใกล้เคียง
โครงการ
ร่วมจัด
นิทรรศการกับ
หน่วยงานที่

ผลการดาเนินงาน

ร่วมจัดนิทรรศการจานวน 1 ครั้ง

ฝึกอบรมราษฎร จานวน 1 รุ่น เป้าหมาย
เป็นราษฎรในพื้นที่และใกล้เคียงโครงการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
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ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ฝึกอบรมราษฎร จานวน 1 รุ่น เป้าหมาย
เป็นราษฎรในพื้นที่และใกล้เคียงโครงการ

ฝึกอบรมราษฎร จานวน 1 รุ่น เป้าหมาย
เป็นราษฎรในพื้นที่และใกล้เคียงโครงการ

ร่วมจัดนิทรรศการจานวน 1 ครั้ง

สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ในพื้นที่ป่าภูคาและป่าผา
แดง จังหวัดน่าน
14. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ไม้ป่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

กรมป่าไม้

12

กรมป่าไม้

15. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดลพบุรี

12

กรมป่าไม้

16. โครงการ 60 ป่า
ชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตามแนวพระราชดาริ
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 60
พรรษา 2 เมษายน 2558

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ

ใช้จริง

800,000

800,000 เงินนอก
งบประมาณจาก
บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี
800,000 โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เกี่ยวข้อง







800,000

จัดกิจกรรม
พิเศษสนับสนุน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
จานวน 10 งาน

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
จัดพิมพ์หนังสือ 60 พรรณไม้มีคุณค่าจาก สานักจัดการ
ป่าชุมชน เล่ม 1
ป่าชุมชน
จานวน 1,000 เล่า
จัดพิมพ์หนังสือ 60 ภูมิปัญญา
เรื่องสมุนไพรจากป่าชุมชน

300,000

300,000

ผลิตสื่อ จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น

300,000

300,000

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานทรัพยากร

หมายเหตุ
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งบประมาณ (บาท)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ท้องถิ่นในระดับพื้นที่

13

14


2

800,000

3,898,080

3,863,820

962,560

962,560 1. งบประมาณ
ปกติของ
หน่วยงาน
600,000 บาท
2. งบ กปร.
362,560 บาท

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นในระดับภาพรวมของโครงการ
1. ปกปักรักษา
พันธุกรรมพืชป่า
ชายเลนและป่า
ชายหาด พื้นที่
1,122 ไร่
2. เพาะชากล้า
ไม้ป่าชายเลน
ไม้ยืนต้น และไม้
ประดับเพื่อ
ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ และ
แจกจ่าย
3. สร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และ
ทรัพยากรธรรม

1. ดูแลรักษาป่าชายเลนและป่าชายหาด
พื้นที่ 1,122 ไร่
2. เพาะช ากล้ า ไม้ ป่ า ชายเลน จ านวน
44,500 กล้ า กล้ า ไม้ ยื นต้ น -ไม้ ป ระดั บ
จานวน 70,000 กล้า แจกกล้าไม้ป่าชาย
เลน จานวน 28,462 กล้า กล้าไม้ยืนต้น ไม้ประดับ จานวน 40,809 กล้า
3. อบรมเยาวชนอนุ รั ก ษ์ ป่ า ชายเลน 1
รุ่ น ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมจากโรงเรี ย น
รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
ฯ 2โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง
จ านวน 29 คน โรงเรี ย นร าพั น (สุ ข
สวัสดิพิชาญราษฎร์) จานวน 23 คน

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
อ่าวคุ้ง
กระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

1308

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์
พืช

รวม...16...โครงการ
1. สนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

800,000

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์
พืช

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(แปลงที่ 1 แปลงอนุรักษ์
พันธุกรรมปาล์มไทย)



54,800

50,000 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

13

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์
พืช

3. โครงการจัดการ
เชื้อเพลิงและทาแนว
ป้องกันไฟป่า



76,250

76,250 องค์การบริหาร
จังหวัดชุมพร

รวม...3...โครงการ
1.1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ

3


1,093,610

14

กรมส่งเสริม
การเกษตร

172,000

เพื่อเป็นแนวใน
การป้องกันไฟ
ป่าและใช้เป็น
ทางตรวจการณ์

1. ตัดหญ้าริมถนนหน้าโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ตลอดแนวระยะทาง 2
กิโลเมตร
2. ใช้รถไถล้อยางซ่อมบารุงถนนรอบๆ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อเป็น
แนวในไฟป่าและทางตรวจการณ์ในการ
การป้องกันลาดตระเวนตรวจหาไฟ
ระยะทาง 25 กิโลเมตร

ดาเนินการ
รวบรวมพันธุ์พืช
และอนุรักษ์พันธุ์
พืชท้องถิ่นใน

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุบาลและ
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ให้กับโรงเรียนและ
ชุมชน
ดาเนินการ ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนประสาน
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 4
(สุราษฎร์
ธานี)
สถานี
เป็นกิจกรรม
ควบคุมไฟป่า ที่ไม่ปรากฎ
ชุมพร
ในแผน
แม่บท

1,088,810

172,000 งบปกติของกรม
ส่งเสริม
การเกษตร

หมายเหตุ

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ชาติ
สร้างจิตสานึกใน เป็ นโครงการต่ อเนื่ อง จั ดนิ ทรรศการ 3
การอนุรักษ์
ครัง้ จัดทาป้ายชื่อพันธุ์ไม้ 20 ป้าย จัดทา
พันธุกรรมพืช
เอกสารเผยแพร่ 2 เรื่อง
และ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ

ลาดับ

หน่วยงาน

กรมส่งเสริม
การเกษตร

14

กรมส่งเสริม
การเกษตร

14

กรมส่งเสริม
การเกษตร

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี : ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดตรัง
1.2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี : ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดระยอง
1.3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี : ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
1.4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พื้นที่ 6 แห่ง

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ รร.
ตชด.สันติราษฎร์ประชาบารุง รร.ตชด.
บ้านหินจอก
2. จัดเก็บข้อมูลพันธุ์พืชในพื้นที่โครงการ
1.อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การอนุรักษ์
พันธุ์พืชและภูมิปัญญา” 50 ราย
ดาเนินการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริบ้านสตบรรณ ต.หนอง
ละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
2. จัดเก็บข้อมูลพันธุ์พืชในพื้นที่โครงการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัดตรัง

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัด
ระยอง



1. อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การ
อนุรักษ์พันธุ์พืชและภูมิปัญญา” 50 ราย
2. จัดเก็บข้อมูลพันธุ์พืชในพื้นที่โครงการ

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี



1. อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การ
อนุรักษ์พันธุ์พืชและภูมิปัญญา” 50 ราย

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา

หมายเหตุ

1310

14

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

กรมส่งเสริม
การเกษตร

14

กรมส่งเสริม
การเกษตร

เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี : ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดกระบี่
1.5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี : ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก
1.6 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี : ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
2. จัดเก็บข้อมูลพันธุ์พืชในพื้นที่โครงการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัดกระบี่



1. อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การ
อนุรักษ์พันธุ์พืชและภูมิปัญญา” 50 ราย
ดาเนินการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชนบ้านวังส้มซ่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2. จัดเก็บข้อมูลพันธุ์พืชในพื้นที่โครงการ

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัด
พิษณุโลก



1. อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การ
อนุรักษ์พันธุ์พืชและภูมิปัญญา” 50 ราย
2. จัดเก็บข้อมูลพันธุ์พืชในพื้นที่โครงการ

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัด
เชียงราย
(เกษตรที่สูง)

หมายเหตุ

1311

14

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

14

16

กรมส่งเสริม
การเกษตร

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กรมประมง

ชื่อโครงการ
เชียงราย (เกษตรที่สูง)
1.7 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี : สานักงาน
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์
ธานี
รวม...1...โครงการ
(7 โครงการย่อย)
โครงการขั บ เคลื่ อ นการ
ด าเนิ น งานกิ จ กรรมการ
อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ใน
พื้ น ที่ นิ ค มสหกรณ์ แ ล ะ
ศู น ย์ ส าธิ ต สหกรณ์ ต าม
พระราชประสงค์หุบกะพง

รวม...1...โครงการ
1. โครงการการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า การ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์



ผลการดาเนินงาน

1. อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การใช้
ประโยชน์จากสมุนไพร”
2. จัดเก็บข้อมูลพันธุ์พืชในพื้นที่โครงการ

7

172,000

172,000



918,000

735,000 งบประมาณปกติ เพื่อสนอง
ประจาปีของกรม พระราชดาริ
ส่งเสริมสหกรณ์ อพ.สธ.

1


918,000
89,800

735,000
89,800 งบประมาณปกติ
กรมประมง

-

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานักงาน
เกษตร
จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

1312

15

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

- เป้าหมาย
ส่งเสริม
เกษตรกร 32

- จั ด อบรมใ นพื้ น ที่ นิ ค มส หกรณ์ ทั่ ว
ประเทศ
- มี ส มาชิ ก และผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มรั บ การ
อบรมจานวน 1,555 ราย
- ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการสหกรณ์ การจั ด
กิจกรรมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์
- ให้ ค วามรู้ เรื่ องการแปรรู ป ผลิ ตภั ณ ฑ์
จากพันธุกรรมพืช
ผลการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนา สานักงาน
อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การฝึกอบรม ประมง
ให้ ค วามรู้ เรื่ องการเลี้ ย งสั ตว์ น้าและให้ จังหวัด

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การเลี้ยงสัตว์น้าและให้
คาแนะนาเกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่อง

กรมประมง

2. โครงการจัดอบรมเด็ก
และเยาวชนเพื่อสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ทะเล



16

กรมประมง

3. การจัดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ทาง



-

30,000

30,000 งบประมาณปกติ
กรมประมง

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ งบประมาณปกติ
กรมประมง

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คาแนะนาเกษตรกรแผนการดาเนินงาน กาญจนบุรี
จ า น วน7 8 ร า ย ซึ่ ง ไ ด้ ผ ล ตรง ตา ม
เป้าหมาย

- อบรมเยาวชน
ปีละไม่น้อยกว่า
10 ครั้ง
- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรุ่นหลังมี
ความรู้ มีความ
รัก และหวง
แหนเพื่อการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์
ทะเล
- เป้าหมาย 1
ครั้ง/ปี

ผล การด าเนิ น งา นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ร้ า ง
จิตสานึก จัดอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน
ต่าง ๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
น้า แผนการดาเนินงาน จานวน 12 ครั้ง
ซึ่งได้ผลตรงตามเป้าหมาย

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา
ประมงทะเล
อ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก
(ระยอง)

อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

กองโครงการ
อัน

หมายเหตุ

1313

16

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ราย
- เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้า
- เพื่อสร้าง
ความรู้สึกรัก
ทรัพยากร

ลาดับ

17

กรมประมง

กรม
ชลประทาน

ชื่อโครงการ
วิชาการด้านทรัพยากร
ประมงและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของโครงการ
ทางกรมประมงได้จัดทา
เอกสารเผยแพร่และจัด
แสดงในงานวิชาการต่าง
ๆ
4. การเข้าร่วมจัดงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทุก 2 ปี

รวม...4...โครงการ
1. สนับสนุนงานสนอง
พระราชดาริในพื้นที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริพื้นที่ 250 ไร่

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ



ไม่ระบุ

4


119,800
900,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ไม่ระบุ

119,800
900,000 กรมชลประทาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
- เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านสาย
พันธุ์พืชและสัตว์
แนวทางการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

- เป้าหมาย 2
ครั้ง/ปี
- เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและความ
หลากหลาย

อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

กองโครงการ
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

เพื่อสนองพระ
ราช
ดาริในโครงการ
อพ.สธ.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสามารถ
ดาเนินงานสนองพระราชดาริในกิจกรรม
ปกปักพันธุกรรมพืช,ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืชและกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุ์พืชได้เป็นต้น

กลุ่มงาน
ศึกษาและ
พัฒนา
เกษตรกรรม
ประณีตศูนย์
ศึกษาการ
พัฒนาห้วย

หมายเหตุ

1314

16

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

18

เสนอขอ

ใช้จริง

รวม...1...โครงการ
กรมพัฒนาที่ดิน 1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

1


900,000
222,000

900,000
222,000

งบปกติ

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
อพ.สธ.

กรมพัฒนาที่ดิน 2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
จ.ขอนแก่น



192,000

192,000

งบปกติ

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
อพ.สธ.

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

งานสนับสนุนอื่นๆ
- ปรับปรุงแปลงรวบรวมสายพันธุ์หญ้า
แฝก 2 ไร่
- ปรับปรุงแปลงไม้เลื้อย ไม้สมุนไพร
และกล้วยไม้ 7 ไร่
- ปรับปรุงทางเดินเชื่อมต่อระหว่างแปลง
ต่างๆ 23 ไร่
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการฯ 23
ไร่
- สาธิตการทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
20 ไร่
- สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ 20
ไร่
งานสนับสนุนอื่นๆ
- ดูแลรักษาแปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก
1 ไร่
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 60 ไร่
- สาธิตการทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
30 ไร่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
ศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ
อ.ปากช่อง
จ.
นครราชสีมา

สถานีพัฒนา
ที่ดิน
ขอนแก่น

หมายเหตุ

1315

18

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

กรมพัฒนาที่ดิน 3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
จ.กาญจนบุรี



316,000

316,000

งบปกติ

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
อพ.สธ.
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กรมพัฒนาที่ดิน 4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
จ.สุราษฏร์ธานี



143,500

143,500

งบปกติ

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
อพ.สธ.

- สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ 20
ไร่
งานสนับสนุนอื่นๆ
- ปรับปรุงแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก 7
แปลง
- ปรับปรุงดูแลพันธุ์พืชสมุนไพรไล่แมลง
9 ไร่
- ดูแลรักษาพันธุ์พืชคลุมดิน 9 ไร่
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 70 ไร่
- สาธิตการทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
15 ไร่
- สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ 70
ไร่
2.การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม
- อบรมเกษตรกรในโครงการและ
เกษตรกรข้างเคียง หลักสูตร การอนุรักษ์
ดินและน้าและการปรับปรุงบารุงดิน
จานวน 70 ราย
งานสนับสนุนอื่นๆ
- ดูแลรักษาแปลงพันธุ์พืชปรับปรุงบารุง
ดิน 1 แปลง
- ดูแลรักษาแปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก
1 แปลง

หมายเหตุ

สถานีพัฒนา
ที่ดิน
กาญจนบุรี

1316
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ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สถานีพัฒนา
ที่ดินสุ
ราษฎร์ธานี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 20 ไร่
- สาธิตการทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
20 ไร่
- สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ 50
ไร่
งานสนับสนุนอื่นๆ
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่
- สาธิตการทาการใช้ปุ๋ยหมักและน้าหมัก
ชีวภาพ 50 ไร่
- สาธิตการทาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง 20 ไร่
- สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดิน
กรด 50 ไร่
งานสนับสนุนอื่นๆ
- ปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ จานวน
1,100 ต้น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

18

กรมพัฒนาที่ดิน 5. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
จ.ชุมพร



110,500

110,500

งบปกติ

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
อพ.สธ.

18

กรมพัฒนาที่ดิน 6. โครงการรวมใจภักดิ์
ปลูกมเหสักข์-สักสยามิ
นทร์ เฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จ.เพชรบูรณ์
รวม...6...โครงการ
กรมทรัพยากร 1. กิจกรรมให้ความรู้
ธรณี
ทางด้านธรณีวิทยา
ทรัพยากรธรณีและธรณี



75,950

75,950

งบปกติ

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
อพ.สธ.

6


1,059,950

1,059,950

7,000,00
0

7,000,00 งบประมาณปกติ บุ คลากรทางการ กิ จ กรรมการพั ฒ นาและจั ด ตั้ ง อาคาร ส า นั ก
0 ป ร ะ จ า ปี ข อ ง ศึ กษา เจ้ าหน้ าที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ มี กิ จ กรรมย่ อ ยคื อ 1.จั ด ธรณีวิทยา
หน่วยงาน
และประชาชน ประชุม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา กองคุ้ มครอง

สถานีพัฒนา
ที่ดินชุมพร

1317
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หมายเหตุ

สถานีพัฒนา
ที่ดิน
เพชรบูรณ์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
พิบัติภัย รวมทั้งการให้
ความรู้ด้านพระราช บัญญัติ
คุ้มครองซากดึกดาบรรพ์
พ.ศ.2551

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทรั พ ยากรธรณี และธรณี พิ บั ติ ภั ย เชิ ง ซ า ก ดึ ก ด า
ปฏิบั ติการให้ กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย บรรพ์
การให้ ค วามรู้ ภ าคทฤษฎี ทดลองเชิ ง
ปฏิบัติการทางธรณีวิทยา และทัศนศึกษาใน
พื้นที่เพื่อแนะนาแหล่งธรณีวิทยาในท้องถิ่นที่
มีความส าคัญโดดเด่นสาหรับการศึ กษาและ
การอนุ รักษ์ และเพื่ อเสริ มความรู้ทางด้าน
การจั ดการทรั พยากรธรณี ด้ านอื่ น 2.
บรรยายเกี่ ยวกั บ ความรู้ ด้ านซากดึ กด า
บรรพ์ ภ าคทฤษฎี และให้ ค วามรู้ ด้ า น
กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดา
บรรพ์ พ.ศ. 2551 โดยผู้เชี่ยวชาญ และฝึก
ปฏิบัติดูซากดึกดาบรรพ์ด้วยประสบการณ์
จริ ง ชมนิ ทรรศการและทั ศนศึ กษาแหล่ ง
ซากดึกดาบรรพ์
มีเป้าหมายสะสมโครงการระยะ 5 ปี รวม
5,000 รายหรือปีล ะ 1,000 ราย โดย
กรมทรัพ ยากรธรณี ได้ดาเนินกิจ กรรม
ให้ค วามรู ้ฯ แก่ป ระชาชน องค์ ก าร
บ ริห า รส่ว น ต า บ ล หน่ว ยรา ชกา ร
รัฐ วิส าหกิจ และบุค ลากรทางกา ร
ศึก ษา ในพื ้น ที ่จ ัง หวัด สระบุร ี ล าพูน
มหาสารคาม พั ท ลุ ง กาฬสิ น ธุ์ ลพบุรี

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
โดยทั่ วไป ที่ เข้ า
ร่ ว มโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถู กต้ องเกี่ยวกั บ
ธรณี วิ ท ยา โลก
แ ล ะ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ทรั พ ยากรธรณี
ธ ร ณี พิ บั ติ ภั ย
ระบบเครื อข่ า ย
เตือนภัย กฎหมาย
คุ้มครองซากดึกดา
บรรพ์ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรณี ใ นท้ อ งถิ่ น
แ ล ะ บ ร ร ลุ
เป้ าหมายในการ
การสร้างจิตสานึก
ในการอนุ รั กษ์
ธรณีวิทยาฯ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

และอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 979 ราย
ต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีเป้าหมาย
สะสมระยะ 5 ปี เท่ากับ 4,902 ราย
20

สานักงาน
คณะกรรมการ
อ้อยและ
น้าตาลทราย

รวม...1...โครงการ
1. กิจกรรมกากับและ
พัฒนาของศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์
พืช:อ้อย จ.สระบุรี

1


21

กรมทรัพยากร
น้า

1. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ศูนย์หนองระเวียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ต.หนอง
ระเวียง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา



7,000,000

698,000

484,481. งบประมาณปกติ
76 ประจาปีของ
หน่วยงาน

698,000

484,481.
76

9,500,000

9,440,000 งบประมาณปกติ

ประจาปีของ
หน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

-จัดจ้างผู้ช่วยใน
การปฏิบัติงาน
และยามรักษา
ความปลอดภัย
-ดาเนินการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพ
โดยรอบศูนย์ฯ

สามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนที่
กาหนด

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
อ้อยและ
น้าตาลทราย
ภาคที่ 1

1.เพื่อพัฒนา
ระบบกระจาย
น้าสาหรับ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบกระจาย
น้าเพิ่มเติมที่มี

- ขุดลอกแหล่งน้าเพื่อเพิ่มความจุ
- ก่อสร้างอาคารประกอบ ดังนี้ อาคาร
บันได คสล. อาคารทางน้าเข้า-ออก
- ก่อสร้างระบบกระจายน้า
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการต่อเนื่อง

นายธีระพร
วีนะสนธิ/
สานักงาน
ทรัพยากรน้า
ภาค 5

1319

รวม...1...โครงการ

7,000,000

ลาดับ

กรมทรัพยากร
น้า

ชื่อโครงการ

2. อนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟู แ หล่ งน้ า
พร้ อ มระบบกระจายน้ า
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ศูนย์ คลองไผ่ ต.คลองไผ่
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เสนอขอ



2,800,000

งบประมาณ (บาท)
ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

2,750,000 งบประมาณปกติ

ประจาปีของ
หน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อยู่ให้ครอบคลุม
ทั่วพื้นที่
3.เพิ่มแหล่งน้า
ต้นทุนสาหรับ
เติมระบบ
กระจายน้าเพื่อ
การอุปโภค
บริโภค
1.เพื่อพัฒนา
ระบบกระจาย
น้าสาหรับ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบกระจาย
น้าเพิ่มเติมที่มี
อยู่ให้ครอบคลุม
ทั่วพื้นที่
3.เพิ่มแหล่งน้า
ต้นทุนสาหรับ
เติมระบบ
กระจายน้าเพื่อ

ผลการดาเนินงาน

- ก่อสร้างระบบสูบน้าจากลาตะคองขึ้น
ไปเก็บในบ่อพักน้าเพื่อใช้เป็นแหล่งน้า
สารองจ่ายน้าสู่แปลงสาธิตของศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการต่อเนื่อง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นายธีระพร
วีนะสนธิ/
สานักงาน
ทรัพยากรน้า
ภาค 5

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กรมทรัพยากร
น้า

3. อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บ
น้าเขารักสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตาม
พระราชดาริ (แปลง 905)
ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.
กาญจนบุรี



17,000,000

16,960,000

21

กรมทรัพยากร
น้า

4. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า
สนับสนุนโครงการ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ



9,250,000

9,217,000 งบประมาณปกติ

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

ประจาปีของ
หน่วยงาน
(งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ขุดลอกแหล่งน้าเพื่อเพิมความจุ
- ปูแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ชนิดทึบน้า
- ปรับปรุงคันกั้นน้าเป็นงานดินถมบดอัด
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการต่อเนื่อง

นายเวสารัช
โสภณดิเรก
รัตน์/
สานักงาน
ทรัพยากรน้า
ภาค 7

- ขุดลอกแหล่งน้าเพื่อเพิ่มความจุ
- ก่อสร้างอาคารประกอบ ดังนี้ อาคาร
บันได คสล. อาคารทางน้าเข้า-ออก
- ก่อสร้างระบบกระจายน้า

นายชานาญ
ฟักคง/
สานักงาน
ทรัพยากรน้า

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
การอุปโภค
บริโภค
1.เพื่อพัฒนา
ระบบกระจาย
น้าสาหรับ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบกระจาย
น้าเพิ่มเติมที่มี
อยู่ให้ครอบคลุม
ทั่วพื้นที่
3.เพิ่มแหล่งน้า
ต้นทุนสาหรับ
เติมระบบ
กระจายน้าเพื่อ
การอุปโภค
บริโภค
1.เพื่อพัฒนา
ระบบกระจาย
น้าสาหรับ
อุปโภค-บริโภค

โครงการ
เพิ่มเติมจาก
แผน

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

ระยะ 2 ต.วาวี อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

กรมการข้าว

แผ่นดิน)

รวม...4...โครงการ

4

38,550,00
0

1. การฝึกอบรมเรื่องการ
อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวป่า
ในสภาพธรรมชาติ



90,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และการเกษตร
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบกระจาย
น้าเพิ่มเติมที่มี
อยู่ให้ครอบคลุม
ทั่วพื้นที่
3.เพิ่มแหล่งน้า
ต้นทุนสาหรับ
เติมระบบ
กระจายน้าเพื่อ
การอุปโภค
บริโภค

ผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการต่อเนื่อง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ภาค 1

38,367,00
0

90,000 งบประมาณ
โครงการพิเศษ

ดาเนินการ
ฝึกอบรมในการ
สร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมข้าว
เพื่อสนับสนุนใน
กิจกรรม
ที่ 1-7 ตามแผน

หมายเหตุ

1322
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แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียน ศวข.
กระทุ่มแพ้ววิทยา อ.บ้านสร้าง จ.
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี ประกอบด้วยการบรรยาย
เรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวป่าใน
สภาพธรรมชาติ และการศึกษาเรียนรู้
ลักษณะข้าวป่า ชนิด O. rufipogon Giff.

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
แม่บท อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรมการข้าว

2. การฝึกอบรมเรื่องการ
จาแนกและประเมิน
ลักษณะพันธุ์ข้าว



-

-

-

ดาเนินการ
ฝึกอบรมในการ
สร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมข้าว
เพื่อสนับสนุนใน
กิจกรรมที่ 1-7
ตามแผนแม่บท
อพ.สธ.

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

22

กรมการข้าว

3. การจัดงานวันรณรงค์
การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว



-

-

-

จัดงานรณรงค์
การอนุรักษ์
พันธุกรรมข้าวที่
ศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี
ศูนย์วิจัยข้าว
ปราจีนบุรี
ศูนย์วิจัยข้าว
เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยข้าว

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

-
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ลาดับ

22

กรมการข้าว

กรมทรัพยากร
น้าบาดาล

ชื่อโครงการ

4. ร่วมจัดประชุมวิชาการ
นิทรรศการกับ อพ.สธ.

รวม...4...โครงการ
1. โครงการพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชดาเนินการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้า
ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
สวนทุเรียนนนท์สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์
นนทบุรี
บ้านหนองปรือ ตาบลบ้าน
ใหม่
อาเภอปากเกร็ด จังหวัด

1


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง



-

3

90,000
760,220

-

-

90,000
760,220 โครงการพัฒนา
แหล่งน้าบาดาล
เพื่อสนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สกลนคร และ
ศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดทาหนังสือ
เอกสารเผยแพร่
เกี่ยวกับข้าว
พันธุ์พื้นเมือง
และการอนุรักษ์
พันธุกรรมข้าว
บริหารจัดการ
น้าบาดาลตาม
คาร้องขอของ
พื้นที่ อพ.สธ./
เป็นแหล่งน้า
สาหรับใช้ในการ
ปลูกทุเรียนนนท์
และฟื้นฟู
อนุรักษ์พันธุ์
ทุเรียน

หมายเหตุ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เจาะบ่อน้าบาดาลขนาด 6 นิ้ว
จานวน 1 บ่อ
ความลึกเจาะ 295 เมตร
ปริมาณน้า 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ระดับน้า 18 เมตร

ดร.ทัศนีย์
เนตรทัศน์
นายสาโรจน์
ช่องสาร
(สทบ.เขต
2)/
กรม
ทรัพยากรน้า
บาดาล

ลาดับ

23

ชื่อโครงการ

นนทบุรี
กรมทรัพยากร 2. โครงการพิเศษ
น้าบาดาล
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชดาเนินการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้า
ในพื้นที่โครงการ (อพ.สธ.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ล้านนา จังหวัดลาปาง
ตาบลพิชัย อาเภอเมือง
ลาปาง จังหวัดลาปาง
รวม...2...โครงการ
องค์การสวน
1. โครงการผลิตน้าหมัก
สัตว์ในพระบรม ชีวภาพจากสมุนไพร
ราชูปถัมภ์

เสนอขอ

ใช้จริง



424,648

424,648 โครงการพัฒนา
แหล่งน้าบาดาล
เพื่อสนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

2


1,184,868

1,184,868

50,000

32,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริมี
การพัฒนาแหล่ง
น้าบาดาลขึ้นมา
ใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค
และเป็นแหล่ง
น้าเสริมสาหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง
5 สูตร/300
ลิตร

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เจาะบ่อน้าบาดาลขนาด 6 นิ้ว
จานวน 2 บ่อ
บ่อที่ 1 ความลึกเจาะ 132 เมตร
ปริมาณน้า 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ระดับน้า 11 เมตร
บ่อที่ 2 ความลึกเจาะ 132 เมตร
ปริมาณน้า 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ระดับน้า 15 เมตร

ดร.ทัศนีย์
เนตรทัศน์
นายวิทยา
ธนูสนธิ์
(สทบ.เขต
1)/
กรม
ทรัพยากรน้า
บาดาล

ดาเนินการผลิตน้าหมักชีวภาพจากพืช
สมุนไพร จานวน
5 สูตร ได้แก่ ผลิตขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์
EM น้าหมัก
ชีวภาพ 50 ลิตร น้าหมักชีวภาพสูตรเผ็ด
ร้อน จากพืชสมุนไพรจานวน 200 ลิตร
น้าหมักสตูโจ จานวน 30 ลิตร น้าหมัก
ฮอร์โมน หน่อไม้เหง้ากล้วย จานวน 50
ลิตร น้ายาเอนกประสงค์จากมะเฟือง
จานวน 20 ลิตร

อพ.สธ.-สขข.

หมายเหตุ
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24

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

องค์การสวน
2. โครงการพัฒนาปุ๋ยหมัก
สัตว์ในพระบรม มูลสัตว์กินพืช
ราชูปถัมภ์

24

องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

24

24

3. กิจกรรมอาสาสมัคร
เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและสัตว์ป่า
4. กิจกรรมค่ายความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
องค์การสวน
5. ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
สัตว์ในพระบรม ทรัพยากรภาคตะวันออก
ราชูปถัมภ์

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
5 สูตร/2,000
กิโลกรัม

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อพ.สธ.-สขข.

เสนอขอ
50,000

ใช้จริง
43,000



45,000

-



530,000

350,800

150 คน/2ครั้ง
/ปี

ดาเนินงานจัดกรรมค่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จานวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 250 คน

อพ.สธ.-สขข.



299,000

320,000

150,000 คน/ปี

เนื่องจากอาคารสัตววิทยาเชื่อมโยงกับ
อาคาร
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออก
จึงรวบรวมจานวนผู้เข้าใช้บริการไว้กับ
ศูนย์อนุรักษ์ฯ จัดแสดงโชว์ความ
หลากหลายของพืชและสัตว์ภายในห้อง
จัดแสดง
เพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาเรียนรู้ใน

อพ.สธ.-สขข.

5 ครั้ง/ปี

หมายเหตุ

ดาเนินการหมักปุ๋ยมูลสัตว์กิยพืช ขานวน
5 สูตร ได้แก่ ปุ๋ยหมักโบคาชิ 60 กก. ปุ๋ย
หมักขี้แรด 290 กก ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
40 กก. ปุ๋ยชีวภาพ (จากกากอ้อย) 800
กก. ปุ๋ยหมักจากมูลแรดแห้งเศษใบก้ามปู
900 กก.
ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการ อพ.สธ.-สขข.
จัดทาข้อตกลงกับทางสถาบันการศึกษา
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การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

องค์การสวน
6. นิทรรศการภายในและ
สัตว์ในพระบรม ภายนอกสถานที่เพื่อ
ราชูปถัมภ์
เผยแพร่ผลงาน



184,000

198,000

10 ครั้ง/ปี

24

องค์การสวน
7. งานประชุมสัมมนา
สัตว์ในพระบรม ระดับภูมิภาค
ราชูปถัมภ์



320,000

254,250

1 ครั้ง/ปี

24

องค์การสวน
8. นิทรรศการและประชุม
สัตว์ในพระบรม วิชาการ
ราชูปถัมภ์
องค์การสวน
9. จัดทาหนังสือคู่มือ



130,000

100,000

1 ครั้ง/ปี



-

195,000

1,000 เล่ม/ปี

24

ปีงบประมาณ 58 มีจานวนผู้เข้าเรียนรู้
และใช้บริการภายในศูนย์ฯ จานวน
67,107 คน
ดาเนินงานจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานและกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
ภายในและภายนอกสถานที่ รวมทั้งสิ้น
จานวน 10 ครั้ง
ดาเนินงานจัดอบรมการเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับหน่วยงานราชการ/
เอกชน องค์กรในท้องถิ่นในวิธีการ
ดาเนินงานเพื่อตระหนักถึง
เครือข่ายในการทางานทรัพยากรท้องถิ่น
หวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น มากขึ้น
ในปีงบประมาณ 58 ดาเนินงานจัดทา
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จานวน ๕ ครั้ง
ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการ
ฝึกอบรมใน 56 รวมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคในการ
ต่อยอดนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการจัดขึ้นในเดือนมีนาคม
2559
อยู่ระหว่างการจัดทาพิมพ์ข้อมูลพรรณไม้

หมายเหตุ

อพ.สธ.-สขข.

อพ.สธ.-สขข.
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ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อพ.สธ.-สขข.

อพ.สธ.-สขข.

ลาดับ

24

หน่วยงาน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ชื่อโครงการ
พรรณไม้สมุนไพร คู่มือพืช
อาหารสัตว์
10. งานศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

หมายเหตุ

สมุนไพรและพืชอาหารสัตว์


710,000

705,000

50,000 คน/ปี

องค์การสวน
11. กิจกรรมการเรียนรู้
สัตว์ในพระบรม ตามเส้นทางศึกษา
ราชูปถัมภ์
ธรรมชาติ



80,000

-

150 คน/ปี

24

องค์การสวน
12. งานพัฒนาบุคลากร
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์



56,000

59,934

2 ครั้ง/ปี

24

องค์การสวน
13. งานอบรม DNA
สัตว์ในพระบรม fingerprint สาหรับ
ราชูปถัมภ์
นักเรียนและครู



-

31,130

2 ครั้ง/ปี

24

องค์การสวน



-

89,000

ดาเนินงานเป็นพื้นที่ในการสาธิตและฝึก
ทักษะการปฏิบัติจริงกิจกรรมฐานการ
เรียนรู้ 9 ฐานและหมู่บ้านชุมชน 4 ภาคมี
นักเรียนและผู้เข้าใช้บริการใน
ปีงบประมาณ 57 เข้าเรียนรู้ภายในศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จานวน
ทั้งสิ้น 32,350 คน
ดาเนินงานจัดกิจกรรมเรียนรู้ในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ ศึกษาพรรณไม้ป่า พืช
สมุนไพรสัตว์ป่าในธรรมชาติ ระบบนิเวศ
ภายในป่ามีผู้เข้าเรียนรู้ในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติจานวน 278 คน
ดาเนินงานร่วมกิจกรรมจัดฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
พัฒนาต่อยอดในงานได้ ดาเนินงาน
จานวน 6 ครั้ง
ดาเนินงานจัดฝึกอบรม DNA fingerprint
สาหรับนักเรียนและครู ที่มาจาก
โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน รวมจานวน 5 ครั้ง
ดาเนินงานเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

อพ.สธ.-สขข.

อพ.สธ.-สขข.

อพ.สธ.-สขข.

อพ.สธ.-สขข.

อพ.สธ.-สขข. เพิ่มเติมจาก
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24

14. โครงการเพาะเลี้ยงไก่

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

ไข่
15. โครงการปลูกมะนาว
นอกฤดู(ปลอดสารพิษ)



-

132,000

16. โครงการเพาะเห็ด
นางฟ้า



-

95,000

17. โครงการป้ายให้
ความรู้พรรณไม้รอบ
บริเวณสวนสัตว์เปิดเขา
เขียว
องค์การสวน
18. โครงการศูนย์จาหน่าย
สัตว์ในพระบรม ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ราชูปถัมภ์
(OTOP)



-

122,100



-

170,000

24

องค์การสวน
19. บริการ Free Wi Fi
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์



-

51,360

24

องค์การสวน



276,000

274,000

24

24

24

24

20. โครงการปราชญ์

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 50 ตัว
ดาเนินงานปลูกมะนาว จานวน 150 ต้น
เพื่อแหล่งเรียนรู้และการทดลองสาธิตใน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ทดลองดาเนินการเพาะเห็ดนางฟ้า
จานวน 250 ก้อน เห็ดออกดอก จานวน
208 ก้อน คิดเป็นร้อยละ 83
ดาเนินงานจัดทาป้ายสื่อให้การศึกษา
เกี่ยวกับพรรณไม้ชนิดต่างๆ แบบ 2
ภาษา รอบสวนสัตว์ จานวน 35 ป้าย
ดาเนินงานจัดทาศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน ซึ่งเป็นสถานทีให้ชาวบ้าน
ชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามามีบทบาทและ
ส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มได้ภายใน
ครอบครัว
ดาเนินงานติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการ
ประชาสัมพันธ์บริเวณศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกและ
อาคารสัตววิทยา
เบิกจ่ายค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
แผนแม่บท

อพ.สธ.-สขข. เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท
อพ.สธ.-สขข. เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท
อพ.สธ.-สขข. เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

อพ.สธ.สขข.

เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

อพ.สธ.-สขข. เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

อพ.สธ.-
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สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

24

24

24

24

24

สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ชาวบ้านให้ความรู้
21. โครงการค่ายความ
หลากหลายทางกายภาพ
และชีวภาพภายในพื้นที่
สวนสัตว์อุบลราชธานี

22. งานฐานการเรียนรู้
การทาสบู่จากสมุนไพร
ธรรมชาติ
23. งานฐานการเรียนรู้
การศึกษาพรรณไม้ใน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
“คนรักษ์ผืนป่า ดงฟ้าห่
วน”
องค์การสวน
24. งานฐานการเรียนรู้
สัตว์ในพระบรม การทา EM และ EM
ราชูปถัมภ์
BALL
องค์การสวน
25. งานเพาะขยายพันธุ์
สัตว์ในพระบรม ด้วงดินขอบทองแดง
ราชูปถัมภ์
องค์การสวน
26. งานจัดทาหนังสือคู่มือ
สัตว์ในพระบรม ศึกษาพรรณไม้ในสวนสัตว์

ผลการดาเนินงาน
ลูกจ้างโครงการ อพ.สธ.-สขข.



300,000

280,000

100 คน



-

30,000

6 ครั้ง



-

30,000

10 ครั้ง



50,000

48,000

10 ครั้ง



50,000

23,936

ปล่อยสู่ป่า



-

300,000

เป็นคู่มือศึกษา
พรรณไม้

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สขข.

ดาเนินการจัดค่ายการเรียนรู้ คนรักษ์ผืน
ป่า ดงฟ้าห่วน รุ่นที่ 1 ตอน ความ
หลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ
ภายในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี
ผู้เข้าร่วม 100 คน จานวน 1 ครั้ง
ดาเนินการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง
การทาสบู่จากสมุนไพร สาหรับผู้สนใจ
และนักเรียน
ดาเนินการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง
พรรณไม้ สาหรับผู้สนใจและนักเรียน
จัดทาป้ายข้อมูลพรรณไม้ เข้าติดใน
เส้นทางศึกษาเรียนรู้

อพ.สธ–
สอบ.

ดาเนินการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง
EM และEM BALL สาหรับผู้สนใจและ
นักเรียน
ดาเนินการเก็บตัวอย่างเพาะขยายพันธุ์
ด้วงดินขอบทองแดง แยกเพศ และผสม
พันธุ์
จัดพิมพ์หนังสือคู่มือศึกษาพรรณไม้ใน
สวนสัตว์อุบลราชธานี 1,000 เล่ม

อพ.สธ–
สอบ.

อพ.สธ–
สอบ.
อพ.สธ–
สอบ.

อพ.สธ–
สอบ.
อพ.สธ– สอบ.

หมายเหตุ
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24

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

24

24

ชื่อโครงการ

ราชูปถัมภ์
องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

อุบราชธานี
27. งานประชุมแนวทาง
สนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ จ.
อุบลราชธานี
องค์การสวน
28. งานจัดแสดง
สัตว์ในพระบรม นิทรรศการโครงการ
ราชูปถัมภ์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



-

150,000

เพิ่มเติมจาก
แผน



-

73,185.4
0

10 ครั้ง

จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม อพ.สธ– สอบ.
พืชฯภายในและภายนอกพื้นที่สวนสัตว์
อุบลราชธานี

รวม...28...โครงการ

28

3,130,000

4,157,695.
40

1. จัดอบรมเพื่อสร้าง
จิตสานึก, จัดอบรม
เครือข่ายบุคลากร
สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช



ไม่ระบุ

355,000 ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจาปีของการ
ไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย

เ พื่ อ ส ร้ า ง
จิ ต ส านึ ก ให้ กั บ
ประชาชน
เ ย า ว ช น
นั ก ศึ ก ษ า
นักเรียน

-จั ด ค่ า ยเยาวชนรั ก ษ์ ท รั พ ย์ ปี 4 ณ กฟผ. เขื่ อ น
กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ ปี 2558 ระหว่างวันที่ และโรงไฟฟ้า
29-31 ม.ค. 2558
-จัดค่ า ยเยาวชน “นัก วิ จั ยน้ อย”จั ดค่ า ย
เพื่ อสร้ า งเครือข่ าย อาสาสมั ครเยาวชน
ระหว่ า งวั นที่ 7-9 กุ ม ภาพั นธ์ 2558
โดย กฟผ.เขื่อนภูมิพล
- จั ด นิ ท รรศการงานวั นคุ ณ ภาพ รวฟ.
วันที่ 28-30 เมษายน 2558 โดยจัดแสดง
เกี่ยวกับ มันเลือดนก พืชวงศ์กลอย

รวม...1...โครงการ

1

ไม่ระบุ

355,000

ร่วมกับคณะทางานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชจัดงานประชุมแนวทาง
สนองพระราชดาริฯ

หมายเหตุ

อพ.สธ– สอบ.
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25

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ
26

หน่วยงาน
องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

ชื่อโครงการ
1. โครงการสนับสนุนการ
บริการทางวิชาการ
- กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดนิทรรศการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ

ใช้จริง

749,700

545,857 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สวน
สิริกิติ์
พฤกษศาสต
- จัดนิทรรศการภายใน ประกอบด้วย
ร์ 5 แห่ง
นิทรรศการ 5 ธันวามหาราช, Botanic
Festival , วันเด็กแห่งชาติ , วันสถาปนา
องค์การฯ, วันสิ่งแวดล้อมโลก, 12 สิงหา
มหาราชินี
- จัดนิทรรศการภายนอก ประกอบด้วย
นิทรรศการ งานเชียงใหม่ฟรอร่าบอสซั่ม
, งานเกษตรแม่โจ/มช., วันเด็กแห่งชาติ ,
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ, งานวันช้าง
ไทย, งานกาชาด กรุงเทพฯ, วัน
สิ่งแวดล้อมโลก กรุงเทพฯ, นิทรรศการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด, นิทรรศการ
เชิงรุก
- เผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนทั่วไป
ในวันสาคัญต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น วิทยุ และหนังสือ
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก

หมายเหตุ

1332

เพื่อสนับสนุน
โครงการโดย
การร่วมจัด
นิทรรศการ
เผยแพร่ในสวน
พฤกษศาสตร์
และนิทรรศการ
เพื่อเสนอผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
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ในพระราชดาริ
- จัดทาบทความเรื่องความหลากหลาย
ของพันธุ์ไม้สกุล Uvaria วงศ์
ANNONACEAE เผยแพร่ภายในสวนฯ
- จัดนิทรรศการภายในและภายนอก
- เผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนทั่วไป
ในวันสาคัญต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น วิทยุ และหนังสือ
สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง
- จัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานอาเภอ
เคลื่อนที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้แก่ประชาชน
- จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน
ภายในสวนพฤกษศาสตร์
- จัดนิทรรศการวันสถาปนา อ.ส.พ.
วันที่ 5-8 เมษายน
- จัดนิทรรศการภายในและภายนอก
- เผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนทั่วไป
ในวันสาคัญต่างๆ
รวม 20 ครั้ง ผู้เข้าชมประมาณ 6,400
คน
สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

26

องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

2. งานอบรม
2.1 อบรมให้ความรู้
ทางด้านพฤกษศาสตร์ 3
หลักสูตร : การจาแนก
พันธุ์พืช,นักพฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น, ค่ายเยาวชน
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม



-

1,043,000

935,668 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อให้เยาวชน
และประชาชน
เกิดความสนใจ
รัก หวงแหน
และตระหนักถึง
คุณค่า
ความสาคัญของ
ทรัพยากรพรรณ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
- จัดอบรมหลักสูตรนักพฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น 1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 45 คน
- จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพ “อนุกรมวิธาน
พืชเบื้องต้น” 1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 36 คน
- จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการความ
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- จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้สวน
สมุนไพรภายในสวนฯ จานวน 3 ครั้ง
- จัดนิทรรศการภายในและภายนอก 23
ครั้ง
- เผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนทั่วไป
ในวันสาคัญต่างๆ
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย
- จัดนิทรรศการภายในและภายนอก 9
ครั้ง
- เผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนทั่วไป
ในวันสาคัญต่างๆ 26 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ หนังสือพิมพ์ 21 ครั้ง และวิทยุ 2
ครั้ง

หมายเหตุ

ศวส.
ส.พล.
ส.รย.
ส.ขก.

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
หลากหลายทางชีวภาพ “อนุกรมวิธาน
ชั้นสูง 1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 30 คน
- จัดอบรมหลักสูตรวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ 1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 62
คน
- จัดอบรมหลักสูตรถ่ายภาพทาง
พฤกษศาสตร์ 1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 51
คน
- จัดอบรมหลักสูตรความหลากหลาย
ของพืชกับสิ่งแวดล้อม "ยุวทูตสวน
พฤกษศาสตร์” 1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 30
คน
- จัดอบรมหลักสูตรความหลากหลาย
ของพืช กับสิ่งแวดล้อม "การดารงชีวิต
ของพืช” 2 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 116 คน
- จัดอบรมหลักสูตรค่ายเยาวชนพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 81 คน
- จัดบรรยายทางวิชาการ 6 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วม 288 คน
- จัดอบรม Internship Programme
on Taxonomic Capacity Building
for Bryophytes and Pteridophytes

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พืชไทยและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นการ
วางรากฐานงาน
ด้าน
พฤกษศาสตร์
ให้แก่เยาวชนซึ่ง
จะเติบโตเป็น
กาลังสาคัญของ
ชาติและมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ฯ สืบ
ต่อไป

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
ใช้จริง
103,700

115,200

115,200

100,000

100,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก
ในพระราชดาริ
- จัดอบรมค่ายเยาวชนพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 180 คน
- จัดอบรมผู้นาชุมชนกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม
75 คน
สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง
- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ครั้ง ในวันที่
25 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 861 คน
- จัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้าโลก บริเวณ
พื้นที่ชุ่มน้าบึงสานักใหญ่ 1 ครั้ง ในวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 2,385 คน
- จัดอบรมค่ายเยาวชนพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 95 คน
- จัดอบรมผู้นาชุมชนกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ1 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม
131 คน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวพื้นที่ชุ่มน้าธรรมชาติ 1 ครั้ง ใน
ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 มี

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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เสนอขอ
115,200

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ลาดับ

องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

ชื่อโครงการ

2.2 สนับสนุนให้ใช้สถานที่
สวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่ง
เป็นสถานที่ฝึกอบรม
อพ.สธ.



-

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

115,200

110,160

-

-

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,721 คน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ชุมชน
วัดหนองน้าขุ่น
- แจกคืนพรรณไม้ท้องถิ่นให้กับชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ
สวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น
- จัดกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันรู้ สู่สิ่งแวดล้อม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน
- อบรมเยาวชนหลักสูตรค่ายเยาวชน
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 1314 พฤศจิกายน 2557มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
122 คน
- อบรมผู้นาชุมชนกับการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 15 พฤษภาคม
2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน
- จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้ เพื่อการอนุรักษ์
เดือนสิงหาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
646 คน
สนับสนุนให้สวน สนับสนุนการใช้สถานที่สวน
สวน
พฤกษศาสตร์ทุก พฤกษศาสตร์ทุกแห่ง เป็นสถานที่
พฤกษศาสต
แห่งเป็นสถานที่ ฝึกอบรม อพ.สธ.
ร์ 4 แห่ง
ฝึกอบรมของ
อพ.สธ. จานวน

หมายเหตุ
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26

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

26

หน่วยงาน

องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

ชื่อโครงการ

เสนอขอ



5,050,000

งบประมาณ (บาท)
ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ไม่ระบุ งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
4 แห่ง คือ
จ.เชียงใหม่
จ.พิษณุโลก
จ.ระยอง
จ.ขอนแก่น
เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระ
มารดาแห่งการ
คุ้มครองความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี ในวโรกาส
ปีพระราชสมภพ
ครบ 60 พรรษา
รวมทั้งเป็นเวที
เสนอผลงาน
และถ่ายทอด

ผลการดาเนินงาน

องค์การฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิด
การประชุมวิชาการนานาชาติ เฉลิมพระ
เกียรติฯ พร้อมเป็นองค์ปาฐกพิเศษเรื่อง
“ขิง-ข่าในวัฒนธรรมไทย” ตลอดจนเสด็จ
พระราชดาเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ
ในงานดังกล่าว ในวันที่ 17 สิงหาคม
2558 มีผู้เข้าร่วม 350 คน 55
หน่วยงาน 22 ประเทศ และทั้งนี้การจัด
งานมีขึ้นในระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม
2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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3. กิจกรรมพิเศษ
3.1 การประชุมวิชาการ
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
ฯ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7
“ขิง-ข่า เพื่อชีวิต”

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

ชื่อโครงการ

3.2 สนับสนุนโครงการ
บูรณาการระดับกระทรวง
“โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ระบบนิเวศน์แหล่งไม้
กลายเป็นหิน จังหวัดตาก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ใน
วโรกาสปีพระราชสมภพ
ครบ 60 พรรษา”



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เทคโนโลยีใน
ระดับสากล
เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้าน
งานวิจัย พืขวงศ์
ขิง-ข่า และวงศ์
ใกล้เคียง
เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เนื่องใน
วโรกาสเฉลิม
พระชมพรรษา
60 พรรษา และ
เพื่อให้พื้นที่วน
อุทยานไม้
กลายเป็นหิน
ได้รับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู

ผลการดาเนินงาน

- ดาเนินการจัดทาโครงการบูรณาการใน
ระดับกระทรวง “โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ระบบนิเวศน์ แหล่งไม้กลายเป็นหิน
จังหวัดตาก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 60 พรรษา 2 เมษายน พ.ศ.
2558” (ระยะเร่งด่วน)
- จัดทา Booklet โครงการฯ
- ให้คาปรึกษาข้อมูลวิชาการแก่
หน่วยงานต่างๆ
- ออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ทางเข้าหน้าวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
จังหวัดตาก

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่ง

ชื่อโครงการ

รวม...3...โครงการ
(4 โครงการย่อย)
1. โครงการสารวจและ
อนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทรัพยากร
ทางทะเลชายฝั่งบริเวณ
หมู่เกาะยาว จังหวัดพังงา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ

ใช้จริง

5

7,288,300

1,910,585



6,000,00
0

4,000,00 งบประมาณปกติ
0 ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ส่งเสริม และ
พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ รวมทั้งเป็น
มรดกทาง
ธรรมชาติ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1. เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารีในโอกาส
ฉลอง
พระชนมายุ 5
รอบ 2 เมษายน
2558
2. เพื่อสารวจ
ศึกษาความ
หลากหลายทาง

- สารวจเก็บข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลบริเวณหมู่
เกาะยาว จานวน 4 ครั้ง
- จัดทาเอกสารเผยแพร่ความหลากหลาย
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร
ทางทะเลชายฝั่งบริเวณหมู่เกาะยาว
จังหวัดพังงา จานวน 200 เล่ม

สวพ.

ลาดับ

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศ
ไทย

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. การจัดทาอาคาร
เทคโนโลยีการเกษตร
เสมือนจริง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

1


งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ

ใช้จริง

6,000,000

4,000,000

60,000,0
00

60,000,0 สานัก
00 งบประมาณปี
2558

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ชีวภาพของพืช
และสัตว์ทะเล
บริเวณหมู่เกาะ
ยาว
3. เพื่อทาเป็น
ฐานข้อมูลของ
ชุมชนในการ
นามาช่วยในการ
ตัดสินใจวาง
แผนการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
ตามแผนแม่บท

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ได้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและเริ่มเนิน
การก่อสร้างไปแล้วประมาณ 10 %

สถานีวิจัยลา
ตะคอง

ผลการ
ดาเนินการ
ไม่เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย
เนื่องจากใน
ระยะแรกไม่
มีบริษัทรับ
ประมูล
ก่อสร้าง จึง

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ทาให้การ
ดาเนินการ
ล่าช้า

28

29

สานักงาน
พัฒนา
เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ
(องค์การ

2. ธนาคารเชื้อพันธุกรรม
พืช



9,000,00
0

9,000,00 สานัก
0 งบประมาณปี
2558

3. การจัดเตรียมการ
ประชุมวิชาการ อพ.สธ. ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



150,000

150,000 งบอุดหนุนของ
วว.

รวม...3...โครงการ

3

1. สร้างศูนย์พัฒนาการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของ



69,150,00
0
2,896,520

69,150,00
0
2,860,345 งบประมาณปกติ
.22 ประจาปีของ

หน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

ตามแผนแม่บท

1)เพื่อสนับสนุนให้
เกิดศูนย์
พัฒนาการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพ

ได้อาคารเพื่อใช้ปฏิบัติงานธนาคารเชื้อ
พันธุกรรมพืช และอยู่ในระหว่างการ
ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับการ
ปฏิบัติงาน

สถานีวิจัย
ลาตะคอง

เตรียมการนาเสนอในห้วข้อ พืชและสัตว์ สถานีวิจัย
ชนิดใหม่
สิ่งแวดล้อม
และสกุลใหม่ของโลกพี่พบในพื้นที่
สะแกราช
สงวนชี วมณฑลสะแกราช ที่จะจัดขึ้นที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เป็น
งบประมาณ
การ
ดาเนินการ
ของสถานี
วิจัย
สิ่งแวดล้อม
สะแกราช

สพภ.กาหนดเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์ฯ
และพัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ จานวน 6
แห่ง ประกอบด้วย
1) ศูนย์เรียนรู้ฯ (ต่อเนื่องปี 56) จานวน
3 ศูนย์ มีความพร้อมในการให้บริการ

เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์
และใช้
ประโยชน์ฯ

นายธนกรณ์
อุดมรักษา
ทรัพย์
เจ้าหน้าที่
พัฒนา
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สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศ
ไทย
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศ
ไทย

ลาดับ

หน่วยงาน
มหาชน)

ชื่อโครงการ
ชุมชน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
และขับเคลื่อนการดาเนินงานต่อเนื่อง
-ขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ
(ต่อเนื่องปี 56) 3 ศูนย์ /พัฒนา
องค์ประกอบข้อมูลศูนย์เรียนรู้/สนับสนุน
การดาเนินกิจกรรมที่ขับเคลื่อนการ
ดาเนินของศูนย์ให้เกิดความต่อเนื่อง คือ
(1)ชุมชน ต.น้าเกี๋ยน อ.ภูเพียงจ.น่าน:
เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการผลิตสาร
สกัดชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ทรัพยากรชีวภาพ (เวชสาอาง) ได้
ดาเนินการจัดตั้งและเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ใน
วันที่ 17 กันยายน 2557 โดยมีคณะ
ศึกษาดูงาน (ก.ย.57 – ก.ย.58) จานวน
1,122 คน
(2)ชุมชน ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.
สกลนคร: เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม ได้
ดาเนินการจัดตั้งและเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ใน
วันที่ 19 กันยายน 2557 และเปิดศูนย์
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 19
ธันวาคม 2557 โดยมีคณะศึกษาดูงาน
(ก.ย.57 – ก.ย.58) จานวน 936 คน
(3)ชุมชน ต.ระบา อ.ลานสัก จ.

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เศรษฐกิจ
จากฐาน
ชีวภาพ

หมายเหตุ
ในระดับที่
สังคม
มองเห็นและ
รับรู้ได้และ
ชุมชน
สามารถ
ถ่ายทอด
องค์ความรู้
ให้กับ
เครือข่าย
นักเรียน
นักศึกษา
ประชาชน
ทั่วไป
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
และผู้ที่
สนใจในการ
ดาเนินธุรกิจ
จากฐาน
ชีวภาพ และ
เป็นศูนย์
เรียนรู้ขยาย
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน
อย่างยั่งยืนและ
เป็นศูนย์เรียนรู้
ขยายผลไปยัง
ชุมชนอื่นๆ
2) ศูนย์พัฒนาการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน
อย่างยั่งยืน เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้าน
การจัดการใช้
ประโยชน์และ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้
กับเครือข่าย
นักเรียน นักศึกษา
หน่วยงานที่

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เกี่ยวข้อง
ประชาชนทั่วไป
และผู้ที่สนใจใน
การดาเนินธุรกิจ
จากฐานชีวภาพ

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
ผลไปยัง
ชุมชนอื่นๆ
มี
สถาบันการ
ศึกษาใน
ท้องถิ่นหรือ
ใกล้เคียง
เป็นที่
ปรึกษา/ให้
คาแนะนา มี
เครือข่าย
หน่วยงาน
ภาคี
สนับสนุน
การ
ดาเนินงาน
ของชุมชน
ชุมชนนา
แผนการ
ดาเนินงาน
ของศูนย์ฯ
ขอรับการ
สนับสนุน
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อุทัยธานี: เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์รางจืด และการจัดการ
ป่าชุมชน ป่าครอบครัว ได้ดาเนินการ
จัดตั้งและเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ในวันที่ 26
กันยายน 2557 โดยมีคณะศึกษาดูงาน
(ก.ย.57 – ก.ย.58) จานวน 1,250 คน
2) ศูนย์เรียนรู้ฯ (ต่อเนื่องปี 57) จานวน
2 ศูนย์ มีความพร้อมในการให้บริการ
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ/เปิดศูนย์ (ต่อเนื่องปี
57) แล้วเสร็จ 2 ศูนย์ มีโครงสร้างพื้นฐาน
และองค์ประกอบ สามารถให้บริการแก่ผู้
เข้าเยี่ยมชมได้ คือ
(1) ชุมชนต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก:
เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามและ
บริการสปานวดไทย/ เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ
เมื่อวันที่ 18 กัยายน 2558
(2) ชุมชนต.สาราญ อ.สามชัย จ.
กาฬสินธุ์: เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้าน
ผลิตภัณฑ์บารุงร่างกายและแปรรูป
สมุนไพร/ เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ เมื่อวันที่ 11
กัยายน 2558
3) ศูนย์เรียนรู้ฯ (ต่อเนื่องปี 58) จานวน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รวม...1...โครงการ

1

2,896,520

2,860,345
.22

30

องค์การ
อุตสาหกรรม
ป่าไม้

1. งานจัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ.
หัวข้อ “หวนดูทรัพย์สิ่งสิน
ตน”



10,000

-

งบ อ.อ.ป.

เพื่อเผยแพร่
ผลงานและ
ประชาสัมพันธ์
การดาเนินงาน
ของ อพ.สธ. –
อ.อ.ป.

เตรียมการดาเนินงานในงานประชุมและ
นิทรรศการ อพ.สธ. หัวข้อ “หวนดูทรัพย์
สิ่งสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.
ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม
2559

30

องค์การ

2. อบรมเยาวชนรักษ์ช้าง



926,500

926,500

งบ อ.อ.ป.

1.เพื่อเป็นการ

โครงการต่อเนื่อง

จาก
หน่วยงานใน
พื้นที่ที่
เกี่ยวข้องทั้ง
งบประมาณ
/องค์ความรู้
หรืออื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

1345

1 ศูนย์
- มีแผนดาเนินงานของศูนย์พัฒนาการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพฯ (ศูนย์ใหม่ปี 58) 1 ศูนย์ (ที่ได้
ดาเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคี
เครือข่ายในพื้นที่) คือ
(1) ชุมชน ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ :
เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านวัตถุดิบสมุนไพร
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- นาแผนดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรมและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ใน
พื้นที่ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในปี
2559

หมายเหตุ

ส.วส. และ
ส.กส.

ส.คช.

จัดในปี
2559 อ.
อ.ป. อนุมัติ
ให้ใช้งบใน
วงเงิน
80,000.บาท

ลาดับ

หน่วยงาน
อุตสาหกรรม
ป่าไม้

ชื่อโครงการ
ไทย

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
1. สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์
ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มอบ
โอกาสให้แก่เยาวชนในการฝึกเรียนรู้ให้
เกิดกระบวนการคิด ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนใน
ด้านบวกได้ดีมากขึ้น ตระหนักในการ
อนุรักษ์ช้างเอกลักษณ์ของชาติ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสานึกในการรัก
บ้านเกิด
2. ปลูกฝังความรักและความสามัคคีแก่
เยาวชน เพื่อเป็นการสร้างพลังกลุ่ม
เครือข่ายในการอนุรักษ์ช้าง
และเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติให้เข้มแข็ง
3. สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์
ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะได้
เผยแพร่กิจกรรมของสถาบันฯ ในด้านการ
อนุรักษ์และบริบาลช้าง สัตว์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ปลูกจิตสานึกให้
เยาวชนชาติไทย
ได้ทราบและ
ตระหนักถึง
ความหมายของ
เอกลักษณ์ของ
ชาติไทย
ประกอบด้วย
ช้างไทย ดอก
ราชพฤกษ์
ศาลาไทย สร้าง
กิจกรรมให้เกิด
ความรักความ
หวงแหนซึ่งจะ
เป็นแนวทาง
หนึ่งในการ
อนุรักษ์
เอกลักษณ์ของ
ชาติไทยให้สืบ
ต่อไป
2. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่
เป็นเอกลักษณ์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ของชาติไทยให้
กว้างขวางมาก
ขึ้น
3. เพื่อให้
เยาวชนได้มี
โอกาสทา
กิจกรรมร่วมกัน
มีความรักความ
สามัคคีได้
แลกเปลี่ยน
ทัศนคติระหว่าง
กันเพื่อก่อให้เกิด
กระบวนการคิด
การเรียนรู้ และ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
เยาวชน
4. เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมของ
สถาบันคชบาล
แห่งชาติ ในพระ
อุปถัมภ์ฯ ใน
การจัดการการ

ลาดับ

องค์การ
อุตสาหกรรม
ป่าไม้

ชื่อโครงการ

3. จัดอบรมเยาวชน
อาสาสมัครในชุมชนใน
สวนป่าของ อ.อ.ป.



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

2,057,80
0

2,057,80
0

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบอุดหนุน
รัฐบาล

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์และ
บริบาลช้างไทย
และป่าไม้ให้เป็น
ที่รับทราบอย่าง
กว้างขวางมาก
ขึ้น
5. เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังเยาวชน
เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็น
การต่อยอดให้
เพิ่มเครือข่ายใน
การรักษ์ช้าง
รักษ์ป่า รักษ์น้า
รักษ์โลก
จานวนผู้เข้าค่าย ดาเนินการอบรมเยาวชนรอบสวนป่า
เยาวชน 1,200 รอบพื้นที่สวนป่า 15 สวนป่า ทั่วประเทศ
คนต่อปี
มีผู้เข้ารับการอบรม 1,334 คน ผลการ
ประเมินผลหลังเยาวชนเข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมาก

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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30

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ส.กส. และ
ออป.ภาคทั่ว
ประเทศ

ลาดับ

30

30

องค์การ
อุตสาหกรรม
ป่าไม้
องค์การ
อุตสาหกรรม
ป่าไม้

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
ขึ้น
ได้เว็บไซต์ อพ.สธ. –อ.อ.ป. โดยมีแบรน
เนอร์ลิงค์เว็บไซต์ อ.อ.ป.

4. จัดทาเว็บไซต์ อพ.สธ.
– อ.อ.ป.



-

-

งบ อ.อ.ป.

มีเว็บไซต์
อพ.สธ.-อ.อ.ป.

5. การเผยแพร่โดยสื่อ
ต่างๆ เช่น จัดพิมพ์
หนังสือ ทาวิดีทัศน์
เอกสารเผยแพร่



60,000

-

งบ อ.อ.ป.

เผยแพร่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.
กิจกรรม อพ.สธ. – อ.อ.ป. ในวารสารเพื่อนป่าในบางเดือน
–
อ.อ.ป. ลงใน
วารสารเพื่อนป่า

รวม...5...โครงการ
1. การรวบรวมข้อมูล
พรรณพืชที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์

5


3,054,300

2,984,300

200,000

200,000

งบประมาณ
ประจาปีของ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

1. รวบรวมข้อมูล
พรรณพืช
เศรษฐกิจ ทั้งใน
กลุ่มพืชสวนและ
พืชไร่ ที่ทาการ
วิจัยและส่งเสริม
ให้กับเกษตรกร
ของสถานีวิจัย
ภายใต้กากับของ
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร์
2. เพื่อร่วมเฉลิม
พระเกียรติ 5

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ส.วส.

ส.วส. และ
ส.กส.

ใช้งบร่วมกับ
การเผยแพร่
กิจกรรม
อืนๆ

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพรรณพืช
ภาควิชาพืช อยู่ระหว่าง
เศรษฐกิจที่มีการรวบรวมสายพันธ์
สวน
ดาเนินการ
2. ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ ทั้งในกลุ่มพืช คณะเกษตร ปี 2557-2558
สวนและพืชไร่ ของสถานีวิจัยภายใต้
กากับของมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์
จานวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีวิจัยดอยปุย
, เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี,
สิทธิพรกฤดากร, พืชไร่สุวรรณวาจกกสิ
กิจ, ปากช่อง, เขาหินซ้อน และลพบุรี
3. เกิดความตะหนักถึงประโยชน์และ
ความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
4. ได้ทราบข้อมูลงานวิจัยและแหล่ง
พันธุกรรมพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทย
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31

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

31

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

1,500,00
0

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

-

เทศบาลนคร
ปากเกร็ด

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รอบพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
1. เพื่อออกแบบ
ส่วนจัดแสดงใน
อาคารเรือนทรงไทย
บริเวณสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์
นนทบุรี ให้เป็นส่วน
จัดแสดงวิถีชาวสวน
ทุเรียนนนท์และ
ศูนย์เรียนรู้
อนุรักษ์สวน
ทุเรียนนนท์
2. เพื่อให้สวน
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ นนทบุรี
ได้มีสถานที่
รวบรวมข้อมูล
ทุเรียนนนท์ที่

ผลการดาเนินงาน

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์ทุเรียน
นนท์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และพันธุ์ไม้
พื้นเมืองนนท์ การจัดแสดงวิถีชีวิต
ชาวสวนนนท์ และการศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดแสดงใน
ส่วนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คณะ
อยู่ระหว่าง
สถาปัตยดาเนินการ
กรรมศาสตร์ ปี 2558-2559
และคณะ
วิทยาศาสตร์
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2. ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวน
ทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นนทบุรี
(การศึกษาประวัติสวน
ทุเรียนนนท์ การอนุรักษ์
ทุเรียนนนท์ และการ
ออกแบบศูนย์เรียนรู้)

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เหมาะสมสวยงาม
และรักษา
เอกลักษณ์ความ
เป็นชาวนนทบุรี
ให้เด็กและ
เยาวชนตลอดจน
อนุชนรุ่นหลังมี
สถานที่สาหรับ
การศึกษาหา
ความรู้
3. เพื่อจัดแสดงพระ
ราชประวัติสมเด็จ
พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี
และความผูกพันกับ
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์
4. เพื่อส่งเสริมให้
มีกิจกรรมที่
น่าสนใจเพิ่มขึ้น
อันจะเป็นการ
ส่งเสริมให้
ประชาชนเกิด

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

3. สวนไม้หอมแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์



-

-

งบประมาณ
ประจาปีของ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

31

มหาวิทยาลัย

4. การพัฒนาศูนย์วิจัย



-

-

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการ
คณะเกษตร อยู่ระหว่าง
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้บริการความรู้ กาแพงแสน ดาเนินการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ปี 2558-2559
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์
พืชวิธีต่างๆ การจัดเก็บตัวอย่างพืชแห้ง
การใช้ประโยชน์จากพรรณไม้หอมในเชิง
อนุรักษ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ประจาภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย

ศึกษาและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ

คณะเกษตร
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31

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความสนใจเยี่ยม
ชมสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์
นนทบุรี เพิ่มมาก
ขึ้น
เพื่อศึกษาพรรณ
ไม้หอมที่เป็น
ระบบและ
สวยงาม มีการ
เผยแพร่ข้อมูล
พรรณไม้หอมสู่
สาธารณะทาง
เอกสารสิ่งพิมพ์
และ Internet มี
การฝึกอบรม
ให้แก่ประชาชน
และค่าย
วิทยาศาสตร์
ให้แก่นักเรียน
และมีกิจกรรมนา
ชมพรรณไม้หอม
ตลอดปี
เพื่อมีแหล่งเรียนรู้

ลาดับ

หน่วยงาน
เกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

และพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
เป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์
พันธุกรรม

รวม...4...โครงการ
1. ฝึกอบรมกิจกรรมค่าย
ความหลากหลายทาง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
ประจาปีของ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

4


300,000

300,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รวบรวมและ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ผล
ที่หลากหลาย
สร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ด้านการ
ปลูกและดูแล
การนาผลผลิตไป
ใช้ประโยชน์ โดย
เชื่อมโยงกับภูมิ
ปัญญาดั้งเดิม มี
เทคนิคขยายพันธุ์
คุณภาพดี จาก
การวิจัยและ
พัฒนา มีการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณะ และมี
จัดค่าย
วิทยาศาสตร์แก่
นักเรียนและ
ผู้สนใจตลอดปี
1. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้

ผลการดาเนินงาน
เทคโนโลยีของไม้ผลเขตร้อนในการผลิต
ไม้ผลให้มีคุณภาพและผลผลิตสูง การ
ขยายพันธุ์ไม้ผล การถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดยเน้นศึกษาไม้ผลที่มีศักยภาพในเชิง
การค้าสูง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กาแพงแสน

หมายเหตุ

1353

32

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดาเนินการจัดทาค่ายระหว่างวันที่ 27-29
มีนาคม 2558

ผศ.ดร.พงชัย
หาญยุทธนา

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
ชีวภาพและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สาหรับนิสิต/นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 120 คน
ประกอบด้วยนักศึกษาจากสถาบันราช
ภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ สถาบัน
เทคโนโลยี่ราชมงคลวิทยาเขตพระนคร
เหนือ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กร และคณะ

หมายเหตุ

1354

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความเข้าใจใน
หลักการศึกษา
และอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติที่
ถูกต้อง และ
นาไปปฏิบัติได้
ด้วยตนเองและ
สามารถนา
ความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กับ
ผู้อื่นได้
2. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมี
จิตสานึก และ
เข้าใจถึง
ความสาคัญ
และประโยชน์
ในการศึกษา
และอนุรักษ์
ทรัพยาก รธ
รรมชาติ รู้จัก
หวงแหน

ลาดับ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการ

2. ฝึกอบรมกิจกรรมค่าย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
สาหรับครูและนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

เสนอขอ

ใช้จริง



300,000

300,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
นาไปใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
3. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมได้พบปะ
ปรึกษาหารือ
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นใน
เรื่องการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ร่วมกันกับ
วิทยากรและ
ผู้อื่น
1. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
หลักการศึกษา
และอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติที่
ถูกต้อง และ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1355

32

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดาเนินการจัดทาค่ายระหว่างวันที่ 1-6
เมษายน 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 140 คน ประกอบด้วย นักเรียน
จากโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในภาคตะวันออก

ผศ.ดร.พงชัย
หาญยุทธนา
กร และคณะ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1356

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
นาไปปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมี
จิตสานึก และ
เข้าใจถึง
ความสาคัญ
และประโยชน์
ในการศึกษา
และอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ รู้จัก
หวงแหน
นาไปใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน และ
สามารถนา
ความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กับ
ผู้อื่นได้
3. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมได้พบปะ
ปรึกษาหารือ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

3. หนังสือคู่มือ ทรัพยากร
ไทย



480,000

480,000

32

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

4. จัดทานิทรรศการ
ทรัพยากรไทย: “หวนดู
ทรัพย์สินสิ่งตน”



410,000

410,000

32

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

5. รวบรวมและจัดทา
รายงานประจาปี โครงการ
อพ.สธ.-จฬ.



200,000

200,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นใน
เรื่องการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ร่วมกันกับ
วิทยากรและ
ผู้อื่น
จัดทาคู่มือ
หนังสือ
ทรัพยากร ไทย
จานวน 3-4 เล่ม
ต่อปี

ผลการดาเนินงาน

1. ดาเนินการจัดทาแล้วเสร็จ หนังสือ
คู่มือแพลงตอนบริเวณเกาะสิชังและเกาะ
แสมสาร
2. อยู่ระหว่างดาเนินจัดทาต้นฉบับ
หนังสือคู่มือ “จากองค์ความรู้พื้นที่ฐานสู่
งานอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
จานวน 2 เล่ม
อยู่รหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

จัดทา
นิทรรศการ
ร่วมกับ อพ.สธ.
ทุกๆ 2 ปี
จัดทารายงาน
จัดทารายงาน
ประจาปี ของแต่
ละโครงการย่อย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผศ.ดร.พงชัย
หาญยุทธนา
กร และคณะ

ผศ.ดร.พงชัย
หาญยุทธนา
กร และคณะ
ผศ.ดร.พงชัย
หาญยุทธนา
กร และคณะ

หมายเหตุ

1357

32

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ลาดับ

32

33

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

6. งานบริหารโครงการ
ส่วนกลาง



480,000

480,000

6


2,170,000

2,170,000

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

รวม..6..โครงการ
1. งานอาสาสมัครปกปัก
รักษาพันธุกรรมพืช

-

-

-

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งานบริหารโครงการ

ผศ.ดร.พงชัย
หาญยุทธนา
กร และคณะ

10 คน/ หมู่บ้าน การสนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษา
พันธุกรรมพืชในระดับหมู่บ้าน ดาเนินการ
โดยคณะทางานประชุมหารือเพื่อให้เกิด
มาตรการที่เป็นรูปธรรมในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในพื้นที่โครงการ แต่
เนื่องจากพื้นที่ดาเนินการเป็นลักษณะกึ่ง
ป่าชุมชน มีการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่าหลายส่วน ทั้งการเก็บของป่าจาพวก
พืชผัก สมุนไพร แต่อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันกรรมการหมู่บ้านที่คอยกากับ
ดูแลหมู่บ้านโปงมีความตระหนักถึงคุณค่า
และประโยชน์ของป่ามากขึ้น หมู่บ้าน
ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเพราะเป็นป่าที่
อยู่ใกล้ชุมชนและมีการดูแลเป็นอย่างดี
อีกทั้งชุมชนได้รับประโยชน์ในการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังนั้นชาวบ้านใน

เยาวนิตย์
ธาราฉาย
คณะ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
ทิพย์สุดา ตั้ง
ตระกูล
คณะ
วิทยาศาสตร์
สมใจ ปง
หาญ
สานักฟาร์ม

หมายเหตุ

เป็น
โครงการ
ต่อเนื่องที่
ดาเนินการ
มาแล้วตั้งแต่
ปี 2553
ปัจจุบัน
ชุมชน
สามารถดูแล
รักษา
ทรัพยากรได้
เองเป็นอย่าง
ดี

1358

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และภาพสรุป
ของโครงการ
หลัก
การบริหาร
โครงการ

ลาดับ

33

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

ชื่อโครงการ

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะขยายพันธุ์พืช
ท้องถิ่น

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

141,064

ใช้จริง

141,064

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ชุมชนจึงให้ความร่วมมือในการใส่ใจดูแล
พื้นป่าอย่างสม่าเสมอ
จากการสารวจพื้นที่เบื้องต้น พบว่า
โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน มีความต้องการองค์ความรู้ใน
การเพาะขยายพันธุ์พืชและการติดตาม
การเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นองค์
ความรู้ที่นักวิจัยได้รับจากการศึกษาวิจัย
การเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อใช้ใน
การฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมในพื้นที่อนุรักษ์
ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถเป็น
ประโยชน์ต่องานในโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในบทปฏิบัติการ
ธรรมชาติแห่งชีวิต ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน
ที่สาคัญในการดาเนินงานของโครงการ
ด้านการศึกษาข้อมูลลักษณะพรรณไม้
การศึกษานิเวศวิทยา การจาแนกพันธุ์พืช
การเพาะขยายพันธุ์ การศึกษาการ
เจริญเติบโต ซึ่งในแต่ละการศึกษาต้องมี
การบันทึกข้อมูลที่มีระเบียบแบบแผน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
และการติดตามผล โดยการใช้
คอมพิวเตอร์ในการช่วยปฏิบัติงาน

ดร. วรรณา
มังกิตะ
ผศ.ดร.
ธนากร ลัทธิ์
ถีระสุวรรณ
นายณัฐพงศ์
พยัฆคิน
มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระ
เกียรติ

หมายเหตุ

1359

งบประมาณ
1. นักเรียนมี
แผ่นดิน ปี 2558 องค์ความรู้เรื่อง
การเพาะ
ขยายพันธุ์พืช
ท้องถิ่น มีทักษะ
และความรู้ใน
การติดตามการ
เจริญเติบโตของ
พืชท้องถิ่น
2. นักเรียนมี
ทักษะในการ
บันทึกข้อมูล
ด้าน
วิทยาศาสตร์
และนาข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้
ประโยชน์ใน
อนาคต

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
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สามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
1 โรงเรียนและจานวนผู้เข้าร่วมการ
อบรม
- โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ มีผู้เข้าร่วม
อบรม 65 คน
- โรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
25 มีผู้เข้าร่วมอบรม 60 คน
2.บรูณาการเข้ากับการเรียนการสอนใน
วิชา วิชาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช วิชาเกษตรป่าไม้
แบบยั่งยืน วิชาการจัดการไม้
เอนกประสงค์ ของนักศึกษา สาขาวิชา
เกษตรป่าไม้ รวม 99 คน สามารถผลิต
กล้าไม้ท้องถิ่นได้จานวน 45 ชนิด จานวน
8,000 ต้น ซึ่งนาออกปลูกภายใน
มหาวิทยาลัย จานวน 2,000 ต้น
นอกจากนี้ มีชุมชน วัด และโรงเรียนมา
ขออนุเคราะห์กล้าไม้ไปปลูก ดังนี้
- บ้านบุญแจ่ม ต.น้าเลา อ.ร้องกวาง จ.
แพร่ จานวน 2,500 ต้น
- โรงพยาบาลสอง อ.สอง จ.แพร่
จานวน 500 ต้น
- วัดแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

ชื่อโครงการ

3. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการจัดทา
แผนแม่บทและ
โครงการวิจัยและบริการ
วิชาการภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

47,200

ใช้จริง

47,200

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบเหลือจ่ายงาน
อพ.สธ. แม่โจ้

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

จ.แพร่ จานวน 500 ต้น
- วัดจอมคีรีชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
จานวน 50 ต้น
- โรงเรียนบ้านห้วยหม้าย ต.ห้วยหม้าย
อ.สอง จ.แพร่ จานวน 600 ต้น
- บ้านน้าชา ต.น้าชา อ.เมือง จ.แพร่
จานวน 500 ต้น
- บุคลากรในมหาวิทยาวิทยาลัย
จานวน 300 ต้น
1.แผนแม่บท 5 1. ได้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปีที่ห้า ที่
ทั้ง 3 พื้นที่ คือ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่
ปรับปรุงแล้ว 1 แม่โจ้ ชุมพร และแม่โจ้เชียงใหม่ เพื่อทา
แผน (เชียงใหม่ ความเข้าใจกับทีมคณะทางานในประเด็น
แพร่ ชุมพร)
1) การจัดทาแผนแม่บท 2) โครงการวิจัย
2. โครงร่าง
และบริการวิชาการ 3) แนวทางการ
งานวิจัยและงาน สนับสนุนงบประมาณ และ 4) การ
บริการวิชาการ นาเสนอรายงานความก้าวหน้าการ
ปี 59 อย่างน้อย ดาเนินงานปี 56-57 ภายใต้โครงการ
9 เรื่อง
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้
เกิดผลลัพธ์ตามวัตถประสงค์ดังนี้
1) หน่วยงานได้มีการทบทวนและปรับ
แผนแม่บทใน 2 ปี ที่เหลือให้เป็นปัจจุบัน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทิพย์สุดา ตั้ง
ตระกูล
เยาวนิตย์
ธาราฉาย
วาที คง
บรรทัด
อดิศักดิ์ การ
พึ่งตน
(ทีม
เลขานุการฯ)

หมายเหตุ

ดาเนินงาน
เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

34

34

สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบัน

1362

และเป็นโครงการ กิจกรรมที่สามารถ
ดาเนินงานได้ตามแผนได้ จึงได้แผน
แม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
(ฉบับปรับปรุง ปี 2557) 1 แผน
2. ได้โครงการวิจัยและโครงการบริการ
วิชาการ ในโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เสนอขอรับการ
สนับสนุน ปีงบประมาณ 2559 โดยแยก
เป็น
2.1) โครงการวิจัย (1 แผนงานวิจัย 1
โครงการวิจัย) จานวนเงิน 1,188,500
บาท
2.2 โครงการบริการวิชาการ 14
โครงการ จานวนเงิน 2,823,204บาท
รวมงบประมาณทั้งหมดที่เสนอขอ
3,961,704บาท

หมายเหตุ

รวม...3...โครงการ
1. ให้คาปรึกษาการ
ออกแบบพิพิธภัณฑ์ทศี่ ูนย์
คลองไผ่ อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

3


188,264
-

188,264
-

-

พิพิธภัณฑ์ศูนย์
คลองไผ่

สาเร็จสมบูรณ์เปิดให้เข้าชม ปี2557

ผศ.พวงเพชร
รัตนรามา

2. การออกแบบ



-

-

-

นิทรรศการใน

สาเร็จสมบูรณ์เปิดให้เข้าชม ปี 2557

ผศ.พวงเพชร

ลาดับ

34

34

34

เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร

ชื่อโครงการ
นิทรรศการในอาคารหลัง
ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย
สัตหีบ,ชลบุรี
3. การออกแบบพรรณไม้
ในเรือนเพาะชาที่เกาะ
แสมสาร

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อาคาร 3

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รัตนรามา
และ
คณะทางาน



-

-

-

การจัดวาง
พรรณไม้

ดาเนินการต่อเนื่อง

ผศ.พวงเพชร
รัตนรามา
และ
คณะทางาน

4. การสารวจพื้นที่ศูนย์
คลองไผ่เพื่อการออกแบบ
อาคารสานักงาน,หอพัก



-

-

-

แบบอาคาร
สานักงานและ
หอพักศูนย์
คลองไผ่

ดาเนินการต่อเนื่อง

ผศ.พวงเพชร
รัตนรามา
และ
คณะทางาน

5. การตัดแต่งต้นไม้ใน
สวนพฤกษชาติที่เกาะ
แสมสาร



-

-

-

ต้นไม้ที่มีรูปทรง
งดงามตาม
ลักษณะ
ธรรมชาติ

ดาเนินการต่อเนื่อง

ผศ.พวงเพชร
รัตนรามา
และ
คณะทางาน

6. การร่วมสารวจใหญ่
อพ.สธ. 2555-2558



-

-

-

บันทึกภาพคณะ
ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์
อพ.สธ.เพื่อเป็น

ดาเนินการต่อเนื่อง

ผศ.พวงเพชร
รัตนรามา
และ
คณะทางาน

หมายเหตุ
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34

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

ลาดกระบัง

สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง

34

สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง

34

35

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7. ให้คาปรึกษาการเขียน
ภาพและการทาภาพ
เซรามิคเพื่ออธิบายระบบ
นิเวศน์ และวงจรชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล บน
เส้นทางการเรียนรู้ในทะเล
8. โครงการฝึกอบรมการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช



-

-



50,000

50,000

นักเรียนจาก
โรงเรียนที่เข้า
ร่วมสนอง
พระราชดาริฯ

ผู้เข้าอบรม
50 คน



อพ.สธ.สจล.
ชุมพร

9. โครงการฝึกอบรมการ
อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และ
ปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้โดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ



40,000

40,000

นักเรียนที่สังกัด
อบต.ปากคลอง

ผู้เข้าอบรม 50
คน



อพ.สธ.สจล.
ชุมพร

รวม...9...โครงการ
1. การสารวจ รวบรวม
และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
พืชและสัตว์ ใน

9


90,000
100,000

90,000

-

งบประมาณปกติ - เอกสารพันธุ์
ของหน่วยงาน
พืชทนเค็ม ใน
มจธ.บางขุน

ปี 2555-2557

หมายเหตุ

ผศ.พวงเพชร
รัตนรามา
และ
คณะทางาน

- การจัดสรรพื้นที่ภายในวิทยาเขตเพื่อจัด 1 นาย ผดุง
เตรียมการสารวจพรรณพืช จานวน 7
บุญเพชร
โซน
2 รศ. นฤมล
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
Data base ใน
การออกแบบ
พิพิธภัณฑ์
ป้ายภาพ
เซรามิค อธิบาย
ระบบนิเวศน์บน
Marine Trail
2557

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
จัดทาข้อมูล

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยา
เขตบางขุนเทียน

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

1


100,000
100,000

100,000 สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(สกอ.)

1. บริหาร
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
สยามบรมราช

ผลการดาเนินงาน
- VDO แสดงระบบนิเวศ มจธ.บางขุน
เทียน จานวน 1 เรื่อง
- กิจกรรมสารวจพันธุ์ไม้ พื้นที่รอบสระ
น้า วิทยาเขต บางขุนเทียน โดย นร.
โครงการ วมว.

1. มีการดาเนินโครงการสนอง
พระราชดาริฯ อย่างน้อย 2 โครงการที่
สร้างผลกระทบต่อการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ตามตามแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฯ ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554 – 30
กันยายน 2559)
2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จียโชค
3 น.ส. ภา
วิณี พัฒน
จันทร์
4 อาจารย์
จินตนา วงศ์
ต๊ะ
(1-3 :
หน่วยงาน
มจธ.
4 : โครงการ
วมว.
โรงเรียน
ดรุณสิขาลัย)
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เป็น
ผู้ดาเนินการ
ในฐานะ
สถาบันแม่
ข่าย

หมายเหตุ
พรรณไม้
ตาม
ฐานข้อมูล
พรรณไม้ใน
เมืองไทย
(http://rsp
g.or.th/pla
nts_data/i
ndex.htm)
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รวม...1...โครงการ
1. การดาเนินงาน
เครือข่ายเชิงประเด็น
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (เครือข่าย C-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เทียน
- VDO แสดง
ระบบนิเวศ
มจธ.บางขุน
เทียน
- กิจกรรม
เสริมสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์ระบบ
นิเวศ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
อพ.สธ.) เครือข่าย
อุดมศึกษา ภาคเหนือ
ตอนบน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ดาเนินกิจกรรมของเครือข่ายฯ

1366

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กุมารี เครือข่าย
อุดมศึกษา
ภาคเหนือ
ตอนบน
2. ดาเนิน
กิจกรรมและ
สร้างความ
ร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึก
ษาในเครือข่าย
C-อพ.สธ.
ภาคเหนือ
ตอนบน และ
องค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. เพื่อติดตาม
และประเมินผล
การดาเนินงาน
และ
ประชาสัมพันธ์
การดาเนิน
กิจกรรมของ
เครือข่าย

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. ประสานและสนับสนุน
ข้อมูลโครงการพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาโคกภูตากา

เสนอขอ

ใช้จริง

1


100,000
-

100,000
-

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
4. เพื่อต่อยอด
การพัฒนาแนว
ทางการ
ประสานงาน
และทางาน
ร่วมกันอย่าง
บูรณาการของ
เครือข่าย และ
พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย
สนอง
พระราชดาริ
สนับสนุนข้อมูล
การดาเนินงานของ
มหา วิทยาลัยขอน
แก่นในพื้นที่โคกภู
ตากา / เพื่อให้
ชุมชนและ
นักเรียนในพื้นที่
โดยรอบโคกภู
ตากาได้รับ
ความรู้จาก

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1367

37

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสานงาน
และให้การสนับสนุนข้อมูลดาเนินงานใน
พื้นที่โคกภูตากา เป็นวิทยากรรับเชิญใน
การอบรมการสร้างจิตสานึกแก่นักเรียน
และประชาชนในพื้นที่ ช่วยออกแบบ
ตกแต่งนิทรรศการภายในฯ และส่ง
รายละเอียดให้จังหวัดขอนแก่นพิจารณา
ดาเนินการ นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์
(ศูนย์อนุกรมวิธานฯ) ช่วยดาเนินงาน
ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ

นางสาวยุ
ภาพร/
สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ลาดับ

37

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ชื่อโครงการ

2. อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

3. อบรมสร้างจิตสานึกการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน





งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

100,000

100,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

- เสนอขอไปที่
จังหวัดขอนแก่น
แต่ไม่ได้รับแจ้ง
การสนับสนุน
งบประมาณหรือ
ให้ดาเนินการ
ใดๆ

- เสนอขอไปที่
จังหวัดขอนแก่น
แต่ไม่ได้รับแจ้ง
การสนับสนุน
งบประมาณหรือ
ให้ดาเนินการ
ใดๆ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พิพิธภัณฑ์ฯ ทา
ให้เกิดความหวง
แหนทรัพยากรที่
มีในพื้นที่
สร้าง มัคคุเทศก์
ท้อง ถิ่นจาก
นักเรียน นัก
ศึกษา และ
ประชาชน ใน
พื้นที่ ให้มี
ศักยภาพ ในการ
ให้ความรู้แก่ผู้
เข้าชม
พิพิธภัณฑ์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่
ชุมชนเพื่อสร้าง
จิต สานึกแก่
นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชน ให้
เห็นความสาคัญ
การอนุรักษ์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ป้ายให้ความรู้

ยังไม่มีการดาเนินการในปี 2558
เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาโคกภู
ตากา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งมอบให้
จังหวัดขอนแก่นดาเนินการต่อ และยัง
ไม่ได้ดาเนินการใดๆ และจังหวัดขอนแก่น
ได้ขอให้มหาวิทยาลัยบรรจุแผนงานไว้
เช่นเดิม โดยจังหวัดขอนแก่นได้ขอให้ส่ง
ตั้งงบประมาณโครงการผ่านแผนงาน
อพ.สธ.-จังหวัดขอนแก่น จานวน
100,000 บาท แต่ไม่มีการแจ้งอนุมัติ
งบประมาณ หรือให้ดาเนินการใดๆ ต่อ

นางสาวยุ
ภาพร/
สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์/
สานักงาน
จังหวัด
ขอนแก่น

ดาเนิน
โครงการยัง
ไม่ได้
เนื่องจาก
พิพิธภัณฑ์
ยังไม่แล้ว
เสร็จ)

1368

37

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

4. เป็นที่ปรึกษากิจกรรม
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน



-

-

37

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

5. จัดตั้งศูนย์ลายพิมพ์ดี
เอ็นเอ (DNA fingerprint)



9,317,000

9,215,000

-

งบประมาณ
แผ่นดิน (งบ
ครุภัณฑ์)

ประสานงาน ให้
คาปรึกษา และ
สนับสนุน
กิจกรรมของ
โรงเรียนสมาชิก
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มข.ได้นาเสนอในที่ประชุมจังหวัด
ขอนแก่น โดยจังหวัดขอนแก่นจะ
ประสานโรงเรียนในจังหวัดต่อไป
นาเสนอในที่ประชุมคณะทางานโครงการ
อพ.สธ.-สกอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบท เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาที่
สนองพระราชดาริเองไม่ได้ คือ วิทยาลัย
แต่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และนอกจากนี้
ได้รับการประสานงานจากโรงเรียน
พลพัฒนศึกษา อ.พล ว่ามีความสนใจเข้า
ร่วมขอทราบรายละเอียดก่อน และส่ง
ข้อมูลให้โรงเรียน เพื่อประสาน อพ.สธ.
ต่อไป

รศ.ปิยะดา /
คณะ
วิทยาศาสตร์

ตามแผนแม่บท เดิมได้มีแผนตั้ง
งบประมาณสาหรับจัดตั้งศูนย์ลายพิมพ์ดี
เอ็นเอ ต่อมาเมื่อมีโครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงปรับแผนให้
สอดคล้องกับการดาเนินงาน โดยให้มีที่
ทาการศูนย์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอใน

รศ.ปิยะดา /
คณะ
วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ

1369

37

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ทรัพยากร
สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน
สมาชิกโครงการ
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน ใน
พื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น และ
ใกล้เคียง

นางสาวยุ
ภาพร/
สานักงาน

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ชื่อโครงการ

6. บริการวิชาการสู่ชุมชน
รอบพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชฯ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

150,000

ใช้จริง

150,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

สานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
(วช.)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
โรงเรียน.ใน
จังหวัดขอนแก่น
และใกล้เคียง

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ
ของโครงการฯ

ผลการดาเนินงาน
พิพิธภัณฑ์ เพื่อให้คาปรึกษา และหน่วย
ปฏิบัติงานยังตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์
เช่นเดิม เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน
โดยในส่วนห้องศูนย์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอแล้ว
เสร็จแล้วตามกาหนดการก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ฯ และอยู่ระหว่างตกแต่ง
ภายในตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้โครงการ
ได้รับงบประมาณสาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
ห้อง DNA และดาเนินการจัดซื้อแล้ว
กาหนดส่งมอบพร้อมติดตั้งเมื่ออาคาร
แล้วเสร็จ
มีโครงการวิจัยแนวบริการวิชาการสู่
ชุมชน รอบๆ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ
เรื่องรูปแบบการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนแบบมี
ส่วนร่วม ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: สวน
สัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
จิตสานึกของเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุด

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

หมายเหตุ

1370

37

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ผศ.เพ็ญ
ประภา/
สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

7. เจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการอพ.สธ. ครั้งที่ 8
ปีพ.ศ.2558



15,160,2
50

-

งบประมาณ
แผ่นดิน อุดหนุน
ทั่วไป โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัยขอ
นแก่น

37

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

8. เข้าร่วมเสนอผลงานและ
จัดแสดงนิทรรศการในการ



-

-

-

ผลการดาเนินงาน

อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาลัง
ดาเนินการ และยังไม่สรุปผล
1) เทิดพระเกียร อพ.สธ. ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติสมเด็จพระเทพ ดาเนินงานจัดประชุม และ
รัตนราชสุดาฯ
คณะอนุกรรมการจัดงานฯ จานวน 11
สยามบรมราช
ฝ่าย ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการ
กุมารี ที่ทรงสืบ ดาเนินงาน 1 ครั้ง และประชุม
สานพระราชปณิ คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายเพื่อเตรียม
ธานในงาน
งานทุกเดือน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุรักษ์
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ทรัพยากรของ
งบประมาณจัดงานเพื่อพิจารณาความ
ประ เทศจาก
เหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
พระบาท สมเด็จ รายงานผลการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ
พระเจาอยู่หัว
ในการประชุมฝ่ายประสานงานฯ จานวน
2) นาเสนอ
3 ครั้ง
ผลงานหน่วยงาน
สนองพระ ราช
ดาริในโครงการ
อพ.สธ. และสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
เพื่อเผยแพร่พระ มีการเตรียมข้อมูลและรูปแบบงานประชุม
เกียรติคุณของ
วิชาการและนิทรรศการฯ ในปี 2558 ใน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผศ.เพ็ญ
ประภา,
นางสาว
ประภารัตน์/
สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ผศ.จุฑาพร,
นางสาวยุ

หมายเหตุ

ยังไม่มีการใช้
จ่าย
งบประมาณ
เนื่อง จากการ
ประชุมเลื่อน
ไปเป็น มี.ค.
59

1371

37

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

ประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

9. จัดทาหนังสือสรุปงาน
สนองพระราชดาริใน
โครงการ อพ.สธ.
(ตีพิมพ์ทุก 5 ปี)



-

-

-

ผลการดาเนินงาน
ส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็น
เจ้าภาพจัดงาน วันที่ 23-29 มีนาคม
2559

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ภาพร/
สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
และเทิดพระ
เกียรติสมเด็จ
พระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี ที่ทรงสืบ
สานพระราชปณิ
ธานในงานอนุ
รักษ์ทรัพยากร
ของประ เทศ
จากพระบาท
สมเด็จพระเจา
อยู่หัว และการ
ร่วมสนองพระ
ราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
1)
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

มีการเตรียมเนื้อหา และรวบรวมข้อมูล
ผลการดาเนินงานวิจัยในแต่ละปี เพื่อ
เตรียมจัดทาหนังสือสรุปงาน ระยะ 5 ปีที่
ห้า

ผศ.เพ็ญ
ประภา, ผศ.
จุฑาพร,
นางสาวยุ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ชื่อโครงการ

10. ทาเว็บไซต์และ
เอกสารเผยแพร่ผลงาน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

-

-

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สยามบรมราช
กุมารี ที่ทรงสืบ
สานพระราชปณิ
ธานในงาน
อนุรักษ์
ทรัพยากรของ
ประ เทศจาก
พระบาท สมเด็จ
พระเจาอยู่หัว
2) เผยแพร่ผล
การดาเนินงาน
โครงการ วิจัย
โครงการ อพ.สธ.
มข. ในรอบ 5 ปี
เพื่อเป็นสื่อกลาง
และบริการ
ข้อมูลแก่คณะ
ปฏิบัติงาน
วิทยาการ และ
ผู้สนใจ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ภาพร/
สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ใช้เว็บไซต์สานักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
http://orip.kku.ac.th/ เป็นแหล่ง
ให้บริการข้อมูลและเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานในโครงการ อพ.สธ.-มข. เป็น
หลัก และเผยแพร่ในจดหมายข่าว
สานักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (2เดือน/ครั้ง) เผยแพร่ในแผ่น
พับแนะนาสานักงานฯ แผ่นพับแนะนา

นางสาวว
ริษฏา
นางสาวยุ
ภาพร/
สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

37

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

11. การเชิญชวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
ร่วมสนองพระราชดาริ



-

-

-

เพิ่มจานวน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้า
ร่วมสนอง
พระราชดาริ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นาโครงการเข้า
ที่ประชุมจังหวัด และรับเป็นพี่เลี้ยงให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน
จังหวัดขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วม โดยที่
ผ่านมาได้มี อปท. หลายแห่งมีความสนใจ
และประสานงานเข้ามา รวมทั้งเชิญไป
เป็นวิทยากรบรรยายงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น สรุปได้ ดังนี้
- อบต.ทรายมูล อ.น้าพอง ได้
สมัครสนองพระราชดาริเป็นหน่วยงาน
แรกในจังหวัดขอนแก่น โดยนาพื้นที่ป่า
ชุมชนในตาบลทรายมูลจานวน 8 แห่ง
เข้าร่วมดาเนินการ โดยทาง อบต.ทราย
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โครงการ อพ.สธ.-มข. รายงานผลประจาปี
สานักงานฯ สื่อออนไลน์ (Facebook,
YouTube, line) หนังสือสนอง
พระราชดาริ อพ.สธ.-มข. ทุกๆ 5 ปี ให้
สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุ และ KKU
channel (ประตูมข. อยู่ชุมชน) และ
เผยแพร่ในงานนิทรรศการของสานักงานฯ
ได้แก่ งานเกษตรภาคอีสาน และงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ผศ.เพ็ญ
ประภา,
นางสาวยุ
ภาพร,
นางสาว
ประภารัตน์
/สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

- เพิ่มเติม
จากแผน
แม่บทและ
แผนปฏิบัติ
งาน 2558

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ชื่อโครงการ

12. ประสานการ
ดาเนินงานเครือข่ายเชิง
ประเด็นโครงการ อพ.สธ.-



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

100,000

ใช้จริง

100,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

จัดตั้งเครือข่าย
เชิงประเด็น
โครงการ

ผลการดาเนินงาน
มูลได้ดาเนินการไปจนถึงขั้นขอตรวจ
ประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานแล้ว
และส่วนใหญ่จะลงสารวจร่วมกับป่าไม้
จังหวัด มข.ได้เข้าไปรับทราบแนว
ทางการดาเนินงานเรื่อยๆ และให้
ข้อแนะนาในบางส่วน
- อบต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ
ได้รับการตอบรับการเป็นสมาชิกแล้ว จึง
เชิญผู้จัดการสานักงานฯ ไปเป็นวิทยากร
ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ และแนวทาง
ดาเนินการต่อไป
- อปท. ใน อ.มัญจาคีรี จานวน
10 แห่ง ส่งผู้แทนมาประชุมหารือและ
ศึกษาดูงาน ณ สานักงานฯ โดยผู้จัดการ
ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้และให้
ข้อเสนอแนะในการสมัครเข้าร่วมและ
ดาเนินการต่อไป
- เทศบาลตาบลโคกสูง อ.อุบล
รัตน์ ส่งผู้แทนเข้ามาหารือการสมัครเข้า
ร่วม แนวทางการดาเนินงาน
1. จัดประชุมคณะทางานเครือข่ายเชิง
ประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ.จุฑาพร,
นางสาวยุ
ภาพร/

- เพิ่มเติม
จาก
แผนปฏิบัติ

1375

37

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

สกอ. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร
นารี

(สกอ.)

10


เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พระราชดาริอพ.สธ. เพื่อเพิ่ม
จานวน
สถาบันอุดมศึก
ษาในการสนอง
พระราชดาริฯ
และเกิดความ
ร่วมมือกันใน
การทางานสนอง
พระราชดาริ
ระหว่าง
เครือข่ายฯ

ผลการดาเนินงาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่
1/2558
2. ประชุมสัมมนากรอบการดาเนินงาน
อพ.สธ. และแนวทางการสนอง
พระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ของ
สถาบันการศึกษา

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

หมายเหตุ
งาน 2558

1376
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รวม...12...โครงการ
1. การพัฒนาป่าชุมชนใน
เขตเทศบาลตาบลสุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรสมุนไพร
อย่างยั่งยืน

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

2
389,000

389,000 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(ผ่านเห็นชอบ
โดย วช.)

ได้ประชุมหารือร่วมกับปราชญ์ชุมชน
เพื่อกาหนดกลุ่มสมุนไพรที่ต้องการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน นา
ข้อสรุปที่ได้ ไปเสาะแสวงหาต้นพันธุ์มา
ปลูก ดูแลรักษา ขยายพันธุ์ บันทึกข้อมูล
การเจริญเติบโต และนาลงปลูกเพิ่มในป่า
เดิมบางส่วนแล้ว ขยายพันธุ์ ปลูกและ
ดูแลรักษา อยู่อย่างต่อเนื่อง
สมุนไพรที่ขยายพันธุ์เพิ่มเติม 51 ชนิด

ผศ. ดร.
อารักษ์ ธีร
อาพน

การพัฒนา
ป่าชุมชนใน
เขตเทศบาล
ตาบลสุรนารี
อ.เมือง จ.
นครราชสีมา
เพื่อการ
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากร

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร
นารี

2. การจัดฝึกอบรมเทคนิค
การวาดภาพทาง
วิทยาศาสตร์เบื้องต้น



80,972

56,596 สกอ. และ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2557
โครงการ
ณ ห้อง 306 เทคโนธานี มหาวิทยาลัย อพ.สธ.เทคโนโลยีสุรนารีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน มทส.
32 คน
ความพึงพอใจ 4.55

38

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร
นารี

3. ฝึกอบรมพฤกษศาสตร์
เบื้องต้น



78,400

74,935 สกอ. และ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

38

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร
นารี

4. แม่ข่ายเครือข่ายเชิง
ประเด็นโครงการ อพ.สธ.
(เครือข่าย C – อพ.สธ.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง



ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558
เทคโนธานี และ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 50 คน
ความพึงพอใจ 4.49
มีสถาบันการศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการจานวน 12 สถาบัน
ตามคาสั่งที่ 4/2557 คาสั่งคณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลงวันที่ 23
กรกฎาคม 2557

-

100,000

100,000 สกอ.

โครงการ
อพ.สธ.มทส.

โครงการ
อพ.สธ.มทส.

สมุนไพร
อย่างยั่งยืน
การจัด
ฝึกอบรม
เทคนิคการ
วาดภาพทาง
วิทยาศาสตร์
เบื้องต้น
ฝึกอบรม
พฤกษศาสต
ร์เบื้องต้น

แม่ข่าย
เครือข่ายเชิง
ประเด็น
โครงการ
อพ.สธ.
(เครือข่าย C
– อพ.สธ.)
ภาค
ตะวันออกเฉี

1377
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หมายเหตุ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร
นารี

5. หนังสือพรรณไม้ใน
มทส. หรือ Flora of SUT



-

200,000

199,020 สกอ. และ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

38

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร
นารี

6. การจัดทาเว็บไซต์
โครงการอพ.สธ.- มทส.



-

15,000

15,000 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

รวม...6...โครงการ
1. แผนงาน เรื่อง
การถ่ายทอดองคความรู้
อย่างครบวงจรใน

6


39

มหาวิทยาลัย
มหิดล

0

0 สานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ผลการดาเนินงาน

จานวน 1,000 เล่ม
1.โครงการอพ.สธ. สานักพระราชวัง
จานวน 50 เล่ม
2.ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จานวน 5 เล่ม
3.โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครราชสีมา จานวน 106 เล่ม
4.มหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย Cอพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 16 เล่ม
5.ส่วนที่เหลือสาหรับแจกจ่ายหน่วยงาน
อื่น ๆ
http://rspg.sut.ac.th

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักวิชา
วิทยาศาสตร์
และศูนย์
นวัตกรรม
การศึกษา
มทส.

หมายเหตุ
ยงเหนือ
ตอนล่าง
หนังสือ
พรรณไม้ใน
มทส. หรือ
Flora of
SUT
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

โครงการ
อพ.สธ.มทส.

เพื่อสนอง
1. มีผู้แทนจากชุมชน 11 ป่าใหม่ เข้าร่วม ผศ. ดร. งาม
พระราชดาริ
การสัมมนา (108 คน) และอบรมเชิง
นิจ
โครงการอนุรักษ์ ปฏิบัติการ (60 คน) ทั้งนี้ในโครงการที่ 1 ชื่นบุญงาม

การจัดทา
เว็บไซต์
โครงการ
อพ.สธ.มทส.
ผลการ
ดาเนินงาน
ตั้งแต่เดือน

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

การศึกษาและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนใน
พื้นที่ศึกษาจังหวัด
อานาจเจริญ

มหาวิทยาลัย
มหิดล

2. การถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านอนุกรมวิธาน
เซลล์พันธุศาสตร์และการ
ขยายพันธุพืชเพื่อการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สาหรับการใชประโยชน
อย่างยั่งยืนในพื้นที่ศึกษา
จังหวัดอานาจเจริญ



1,379,92
0

917,357. สานักงาน
15 คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

1. เพื่อสนอง
พระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช

ผลการดาเนินงาน
(มีผู้แทนป่าชุมชน 3 แห่ง ได้แก่ ป่าโคก
โนนอีลือ ป่าเหล่าแก้วแมง และป่าบึง
หล่ม ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับทาง
อพ.สธ. ของดการเข้าร่วมโครงการ
อพ.สธ. อันเนื่องจากความไม่พร้อมของ
ชุมชน) อย่างไรก็ตามมีผู้แทนจากป่า
ชุมชนบางแห่งได้ร่วมฝึกฝนงานวิจัย
ต่อเนื่อง
2. จากการวิเคราะห์แบบประเมินพบว่า
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการมีความพอใจเฉลี่ยในระดับมาก
มากกว่า 4 คะแนน (โดยคิดจากเกณฑ์
การให้คะแนน 0-5)
- มีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง“องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นในวัน
เสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ
อาคารดลเมธา โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.
อานาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จานวน 108
คน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
/ภาควิชา
พฤกษศาสต
ร์ คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหิดล

หมายเหตุ
พฤศจิกายน
2557 – 10
กรกฎาคม
2558 (ยังไม่
ปิดโครงการ)

- อยู่ในแผน
แม่บท ฉบับ
แก้ไข
หลังจากการ
พิจารณา
แผนปฏิบัติ
งานประจาปี
2558
ผศ. ดร. งาม อยู่ภายใต้
นิจ ชื่นบุญ
แผนงาน
งาม /
“การ
ภาควิชา
ถ่ายทอด
พฤกษศาสต องคความรู้
ร์ คณะ
อย่างครบ
วิทยาศาสตร์ วงจรใน
มหาวิทยาลัย การศึกษา
มหิดล
และอนุรักษ์
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
- ในการสัมมนานี้ประกอบด้วยหัวข้อหลัก
3 หัวข้อดังต่อไปนี้ “ชื่อพืชและการ
อนุรักษ์” “พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดี
เอ็นเอกับการอนุรักษ์” และ “ไม้ในขวด
กับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์”
โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยใน
โครงการนี้เป็นผู้ให้ความรู้ทางวิชาการ
- ผลจากการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมการ
สัมมนามีความสนใจและพึงพอใจใน
ความรู้ที่ได้รับมาก และจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหัวข้อ อนุกรมวิธาน เซลล์
พันธุศาสตร์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 และอาทิตย์ที่ 8
มีนาคม พ.ศ. 2558 หลังจากผู้เข้าร่วม
อบรมได้รับข้อมูลและลงมือปฏิบัติการ
จริงแล้วนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังมี
ความพึงพอใจในระดับมาก (ระดับเฉลี่ย
มากกว่า 4) ในทุกหัวข้อและทุกคาถาม
ของการประเมินในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ดังนั้นจากภาพรวมที่กล่าวมา
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงกล่าวได้ว่า
การอบรมเชิงปฏิบัติการในทุกหัวข้อ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
พันธุกรรม
พืชเพื่อการ
ใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
ในพื้นที่
ศึกษา
จังหวัด
อานาจเจริญ
”
- อยู่ในแผน
แม่บท ฉบับ
แก้ไข
หลังจากการ
พิจารณา
แผนปฏิบัติ
งานประจาปี
2558
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อถ่ายทอด
การปฏิบัติงาน
ด้าน
อนุกรมวิธาน
เซลล์พันธุ
ศาสตร์ การ
เพาะเลี้ยง
เนือ้ เยื่อพืช เพื่อ
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชหา
ยาก พืชถิ่นเดียว
ในพื้นที่ศึกษา
จังหวัด
อานาจเจริญให
กับตัวแทน
ชุมชนและ/หรือ
หน่วยงานใน
พื้นที่เพื่อให้เกิด
กิจกรรมสารวจ
เก็บรวบรวม
พันธุ์พืช
(กิจกรรมที่ 2)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
ประสบผลสาเร็จ ทั้งนี้ทางโครงการที่ 1
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางาน
ต่อเนื่องกับกลุ่มวิทยากรโดยจะร่วมกัน
ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรึกษา
แก้ปัญหา ทาความเข้าใจและลงมือ
ปฏิบัติการให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่
ละหัวข้อการอบรม โดยดาเนินการ
ติดตามการปฏิบัติงานและฝึกฝน
ติดต่อกันเป็นเวลา 3-4 เดือน ดังรายงาน
ที่ปรากฎ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1381

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และ กิจกรรม
ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช
(กิจกรรมที่ 3)
ตามแผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
ระยะ 5 ปีที่ห้า
(1 ตุลาคม
2554–30
กันยายน 2559)
3. เพื่อส่งมอบ
ข้อมูลและ
ตัวอย่างพันธุ์พืช
ในพื้นที่จังหวัด
อานาจเจริญ
ภายหลังการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการใหกับ
ชุมชนในพื้นที่
และโครงการ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รวม...2...โครงการ
มหาวิทยาลัย
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
สงขลานครินทร์ การอนุรักษ์พันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตในภาคใต้

2


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

1,379,920

917,357

80,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

80,000 โครงการ
พระราชดาริ ฯ
(อพสธ)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อพ.สธ. เพื่อเป
นแนวทางในการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอย่าง
ยั่งยืน
4. เพื่อกระตุ้น
ใหมีการ
ถ่ายทอดวิธีการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อย่างเปนระบบ
ใหกับชุมชนเพื่อ
การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน โดย
การตั้งกลุ่มย่อย
ทากิจกรรมอนุ
รักษพันธุกรรม
พืชภายในชุมชน
1. เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้
ประชาชน
ผู้สนใจที่ไม่ได้อยู่

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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40

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดโครงการค่าย
ธรรมชาติศึกษา ณ เขตอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล ได้สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา

นายยิ่งยศ
ลาภวงศ์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
ธรรมชาติ และจิตสานึกในการอนุรักษ์
แก่สมาชิกชมรมธรรมชาติศึกษา และให้
สมาชิกชมรมธรรมชาติศึกษา ได้มีส่วน
ร่วมในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ
ในเชิงการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกชมรม
ธรรมชาติศึกษา อันจะช่วยให้สมาชิก
สามารถทางานร่วมกันได้อย่างดีใน
อนาคต

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ในระบบ
การศึกษาได้มี
โอกาสศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรม
ชาติในสาขา
ต่างๆตามความ
ถนัดและสนใจ
2. เพื่อขยายการ
ดาเนินงานและ
เสริมสร้างการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติไปสู่
สาธารณชน
3.เพื่อร่วม
ส่งเสริมนโยบาย
ปฏิรูปการเรียนรู้
การขยายโอกาส
การเรียนรู้และ
การเรียนรู้ตลอด
ช่วงชีวิต

ลาดับ

40

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
2. โครงการฝึกอบรม
สงขลานครินทร์ เทคนิคการสารวจและการ
จาแนกชนิดค้างคาว

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
80,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

80,000 โครงการ
พระราชดาริฯ
(อพสธ)

ผลการดาเนินงาน

1.เพื่ออบรมให้
ความรู้ เทคนิค
การสารวจ
ค้างคาว
ภาคสนาม วิธี
การศึกษา การ
เก็บตัวอย่าง
และจาแนกชนิด
ค้างคาวใน
ห้องปฏิบัติการ
แก่กลุ่มบุคคล
เป้าหมาย
2.เพื่อนาไปสู่
การศึกษาวิจัย
ค้างคาวอย่าง
จริงจัง การ
พัฒนาบุคลากร
นักวิจัยรุ่นใหม่
และองค์ความรู้
ด้านค้างคาวของ
ประเทศไทย
รวมไปถึงการ

ทางผู้รับผิดชอบโครงการได้กาหนดวัน
ฝึกอบรมเป็นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม
ถึง 2 สิงหาคม 2558 และได้เตรียมการ
ฝึกอบรมในด้านต่างๆไปแล้วดังนี้
-ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการไปยัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ส่งหนังสือเชิญและเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมไปยัง
มหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืช องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานที่
จะต้องเข้าไปจัดกิจกรรมภาคสนาม
ระหว่างการฝึกอบรม
-จัดเตรียม จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
ในการฝึกอบรม เช่นอุปกรณ์ดักจับ
ค้างคาว
-ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผ่านทาง
website ของพิพิธภัณฑ์
(http://www.nhm.psu.ac.th/museu

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ดร.พิพัฒน์
สร้อยสุข

1384

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ลาดับ

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
3. การถ่ายทอด
สงขลานครินทร์ เทคโนโลยีชีวภาพการ
ขยายพันธุ์พืชอย่างง่ายแก่
โรงเรียนมัธยมในจังหวัด
สงขลาที่อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในรูปของสวนพฤษ
ศาสตร์



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

170,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

146,200งบประมาณ
แผ่นดินโครง
การ อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กระตุ้นจิตสานึก
ในการอนุรักษ์
ค้างคาว

เพื่อปลูกฝังสร้าง
ให้เด็กและ
เยาวชนมี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ รักษา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

m_n/index.php/th/menu-newsth/130-bat-survey-andidentification-techniquesworkshop-2015) และผ่านทาง
Facebook ของพิพิธภัณฑ์ฯด้วย
โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ประกาศรับ
สมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 15
พฤษภาคม 2558 และจะปิดรับสมัครใน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยที่ผ่านมามี
ผู้แจ้งชื่อขอเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว
จานวน 14 คน
จากการศึ ก ษา เราได้ เพาะเลี้ ยงชิ้ นส่ ว น รศ. ดร.
ต่ า งๆ เพื่ อ ชั ก น าแคลลั ส ยอด เพิ่ ม สมปอง เต
ปริมาณและส่งเสริมความยืดยาวยอดผัก ชะโต
พื้ น บ้ า นไม้ ผ ลพื้ น เมื อ งของภาคใต้ บ าง
ชนิ ด พร้ อ มกั บ การชั ก น ารากบนสู ต ร
อาหารที่เหมาะสม อนุบาลต้นจากหลอด
ทดลองไปดูแลในเรือนระแนง เพื่อเตรียม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปของการประชุม
เชิ งปฏิ บั ติก ารในครั้ งต่ อไป ซึ่ งสามารถ
สรุปได้ ดังนี้
ได้ขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมกับ

หมายเหตุ

1385

40

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
4. โครงการฝึกอบรมตาม
สงขลานครินทร์ กิจกรรมปกปักพันธุกรรม
พืชบริเวณเขาคอหงส์



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

80,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

80,000 โครงการ
พระราชดาริ ฯ
(อพสธ)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ข้อ 8.6
เสริมสร้าง
สนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายระดับ
ต่าง ๆ ในการ
ดาเนินงาน
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ พัฒนา
ทรัพยากร
1.เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้
มีการอบรม
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานส่วน
ท้องถิ่น
ประชาชน
ผู้สนใจ ให้มี
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
พฤกษศาสตร์
และการอนุรักษ์
2.เพื่อสนอง
พระราชดาริตาม

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พืชแต่ละชนิด
ไ ด้ สู ต ร อ า ห า ร ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร
เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ผั ก พื้ น บ้ า น ไม้ ผ ล
พื้ น เมื อ งกว่ า 10 ชนิ ด และได้ ท าการ
อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไว้ในหลอดทดลอง
ดังตัวอย่าง เช่น สะตอ มังคุด มะดัน โท๊ะ
เป็นต้น

1.สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
นายยิ่งยศ
พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตของเขาคอหงส์ เพื่อ
ลาภวงศ์
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการ
ทรัพยากร โดยจะเป็นกิจกรรมสารวจเก็บ
ข้อมูลที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตาม
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ผู้ที่จะดาเนิน
กิจกรรมนี้คือนักวิจัยด้านความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต มีข้อมูลเบื้องต้น
6 กลุ่มสิ่งมีชีวิต ดังนี้
1)สังคมพืชและพรรณพฤกษชาติ (Plant
communities and flora)
มีนักวิจัยที่ศึกษารวบรวมข้อมูล คือ
ดร.ทพ. ประกาศ สว่างโชติ ผศ.ดร.จรัล ลี
รติวงศ์ และสายใจ จรเอียด จากข้อมูล

1386

40

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
การศึกษา ผลการสารวจพบพรรณไม้
ทั้งสิ้น จานวน 637 ชนิด
2) แมลง และสัตว์รยางค์เป็นปล้อง
(Insects and Other Arthropods)
มีนักวิจัยที่ศึกษารวบรวมข้อมูล คือ ดร.
นาวี หนุนอนันต์ อัมพร พลับพลึง วุฒิพร
ภักดี อภัย ภักดี และบุบผา เพชรรัตน์
จากข้อมูลการศึกษา ผลการสารวจพบ
แมลง และสัตว์รยางค์เป็นปล้อง ทั้งสิ้น
จานวน 166 ชนิด
3)สัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลาน (Amphibians and
reptiles)
มีนักวิจัยที่ศึกษารวบรวมข้อมูล คือ ดร.
ศันสรียา วังกุลางกูร จากข้อมูลการศึกษา
ผลการสารวจสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
ทั้งสิ้น จานวน 14 ชนิด และ
สัตว์เลื้อยคลานทั้งสิ้น 33 ขนิด
4)นก (Birds) มีนักวิจัยที่ศึกษารวบรวม
ข้อมูล คือ เตือนจิต ศรีทองช่วย จาก
ข้อมูลการศึกษา ผลการสารวจนกทั้งสิ้น
จานวน 57 ชนิด

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1387

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
พระราชดาริฯ
ในแผนงานสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
3. เพื่อเผยแพร่
ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาพื้นที่
ปกปักพันธุกรรม
พืชเขาคอหงส์

ลาดับ

40

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

350,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

350,000งบประมาณ
แผ่นดินโครง
การ อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

1.ดูแลรักษา
พันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้
ณ แปลง
รวบรวมและ
อนุรักษ์พันธุ์ผัก
พื้นบ้านและไม้
ผลพื้นเมือง
ภาคใต้ สถานี
วิจัยคลองหอย
โข่ง ให้เป็น
แหล่งศึกษา
วิจัยทาง
พันธุกรรมแก่
บุคคลที่สนใจ
2.ปลูกเพิ่มใน
กลุ่มพืชที่มี
คุณค่าทาง
การเกษตร

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) มี
นักวิจัยที่ศึกษารวบรวมข้อมูล คือ พิพัฒน์
สร้อยสุข จากข้อมูลการศึกษา ผลการ
สารวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งสิ้น จานวน
16 ชนิด
ดาเนิ นงานในพื้ น ที่ แ ปลงรวบรวมและ นางอมรรัตน์
อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ผั กพื้ นบ้ า นแ ล ะไ ม้ ผ ล จันทนา
พื้ น เมื องภาคใต้ ขนาดพื้ นที่ 49 ไร่ ณ อรพินท์
สถานี วิ จั ยคลองหอยโข่ ง อ. คลองหอย
โข่ ง จ. สงขลา ระยะเวลาด าเนิ น งาน
ระหว่ า ง ตุ ล าคม 2556 - กรกฎาคม
2557
บ ารุ งรั ก ษาพรรณไม้ พร้ อมดู แ ลพื้ นที่ 1
การกาจัดวัชพืช
การให้น้า การตัดแต่งทรงพุ่ม
การบารุ งรัก ษาทางเดินศึ ก ษาธรรมชาติ
ปลู ก เพิ่ ม เติ ม ในกลุ่ ม พื ช ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
การเกษตร
รวบรวมและขยายพั น ธุ์ เพื่ อขยายพื้ น ที่
ปลูกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
รวบรวมข้อมูล พืชเพื่ อท าเป็นฐานข้ อมู ล
ประจาแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ผัก
พื้นบ้าน ฯ

หมายเหตุ

1388

มหาวิทยาลัย
5. โครงการรวบรวมและ
สงขลานครินทร์ อนุรักษ์พันธุกรรมผัก
พื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมือง
ภาคใต้พร้อมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชน
ทั่วไป

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1389

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
3.รวบรวมและ
ขยายพันธุ์พืชที่
มีความสาคัญ
เพื่อขยายพื้นที่
ปลูกไปยังพื้นที่
ใกล้เคียง เช่น
โรงเรียน และ
สถานที่ราชการ
4.รวบรวมข้อมูล
พันธุ์ไม้ที่นาเข้า
ปลูก เพื่อทาเป็น
ฐานข้อมูลของ
แปลงรวบรวม
และอนุรักษ์พันธุ์
ผักพื้นบ้านและ
ไม้ผลพื้นเมือง
ภาคใต้ สถานี
วิจัยคลองหอย
โข่ง
5.บริการ
วิชาการแก่
นักศึกษาและ
บุคคลากรคณะ

ลาดับ

40

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

80,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

80,000 โครงการ
พระราชดาริฯ
(อพสธ)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ นักเรียน
ชุมชน และ
ประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป
1. จัดฝึกอบรม
เผยแพร่ความรู้
และแนะนาให้
เกิดการความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรม
ชาติในถ้าหินปูน
โดยคัดเลือกถ้าที่
มีความ
เหมาะสมต่อ
การฝึกอบรม
การสารวจและ
การอนุรักษ์
2.รับสมัครและ
คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม โดยให้

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เบื้องต้นทางผู้รับผิดชอบโครงการได้
ดร.พิพัฒน์
กาหนดวันฝึกอบรมเป็นระหว่างวันที่ 19- สร้อยสุข
20 กันยายน 2558 ได้ทาการสารวจเบื่อง
ต้นในถ้าที่อาจจะใช้เป็นพื้นที่ฝึกอบรม
ภาคสนาม และอยู่ระหว่างเตรียมการ
ฝึกอบรมโดยทาการประสานงานกับ
วิทยากรจากหน่วยงานอื่นๆ และหัวหน้า
หน่วยงานที่จะต้องเข้าไปจัดกิจกรรม
ภาคสนามระหว่างการฝึกอบรม และ
จัดเตรียม จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และ
เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรมไปแล้วบางส่วน

หมายเหตุ

1390

มหาวิทยาลัย
6. โครงการอบรมการ
สงขลานครินทร์ สารวจสิ่งมีชีวิตในถ้า
หินปูนและสร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ถ้าหินปูน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1391

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความสาคัญกับ
นักเรียน
นักศึกษา และ
เยาวชนใน
สถานศึกษา
3.ฝึกอบรม
เทคนิควิธีการ
สารวจ
ภาคสนาม
การศึกษา การ
จาแนกสิ่งมีชีวิต
ในถ้าเบื้องต้น
ให้กับกลุ่มบุคคล
เป้าหมายใน
พื้นที่ใกล้เคียง
กับถ้าหินปูนที่
ได้รับการ
คัดเลือก โดยให้
การอบรมทั้งใน
ภาคบรรยาย
และภาคสนาม
โดยบุคลากรที่
เชี่ยวชาญด้าน

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ชื่อโครงการ

รวม...6...โครงการ
1. ประชุมคณะทางาน
จัดทาแผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัย

6


งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ

ใช้จริง

840,000

816,000
2,200 ง บ ป ร ะ ม า ณ
ร า ย ไ ด้
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
นเรศวร ประจาปี
2558

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สิ่งมีชีวิตกลุ่ม
ต่างๆ เน้นให้ผู้
เข้ารับการอบรม
ได้ทราบถึง
บทบาทและ
ประโยชน์ของ
สิ่งมีชีวิตที่
เกื้อกูลกันใน
ระบบนิเวศ
เพื่อให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญ
ของถ้าและเขา
หินปูนในท้องถิ่น
ของตน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1392

41

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

- ได้แจ้งการสนับสนุนแผนการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งรายละเอียดงบประมาณ
ประจาปี 2559 ในการดาเนินงานสนอง
พระราชดาริฯ โครงการ อพ.สธ. – มน
- ได้แนวทางการจัดทาแผนแม่บทระยะ 5
ปีที่หก

กองบริหาร
การวิจัย
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

41

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นเรศวร (อพ.สธ. – มน) 3
ครั้ง/ปี
2. การประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(อพ.สธ. – มน.) ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 1
ครั้ง/ปี
3. สวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน (โรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร: สวนพรรณไม้
หอม)

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง



เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

4,500 ง บ ป ร ะ ม า ณ
ร า ย ไ ด้
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
นเรศวร ประจาปี
2558

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ได้จัดทาแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า และ
ระยะ 5 ปีที่หก โครงการ อพ.สธ. – มน.
- ทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการ โครงการ
ปีงบประมาณ 2558 และ ปีงบประมาณ
2559

กองบริหาร
การวิจัย
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

-

โรงเรียน
มัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัย
นเรศวรและ
ภาควิชา
ชีววิทยา
คณะ
วิทยาศาสตร์
(รศ.ดร.วันดี
วัฒนชัยยิ่ง
เจริญและ
คณะ)

หมายเหตุ

1393

41

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



-

-

-

1. จัดหาพันธุ์ไม้
2.ปลูกดูแล
รักษา
3.จัดทา
ฐานข้อมูล
4.จัดกิจกรรม
ประกอบการ
เรียนรู้ใน
หลักสูตร

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

4. ปลู กจิ ตสานึ กและการ
เรี ยน รู้ จ าก พิ พิ ธภั ณ ฑ์
ธรรมชาติวิทยา

41

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

41

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

5. โครงการสร้างจิตสานึก
เยาวชนในการอนุ รั ก ษ์
พั นธุ ก รรมพื ชในรั ศ มี 50
กิ โ ล เ ม ต ร โ ด ย ร อ บ
มหาวิทยาลัย
6. การจั ด นิ ท รรศในการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ
นิทรรศการทรัพยากรไทย

42

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

รวม...6...โครงการ
1. กิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมที่ 1-7 ตามแผน
แม่บท อพ.สธ.

2


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เยาวชนและครู

ผลการดาเนินงาน

-

-

-

-



-

-

-

สร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์พันธุ
กกรมพืชให้กับ
เยาวชน

-



-

-

-

-

-

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ดร.ปราณี
นางงาม
คณะ
วิทยาศาสตร์
ดร.รัดเกล้า
เปรม
ประสิทธิ์
คณะ
สังคมศาสตร์
กองบริหาร
การวิจัย
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

4
144,500

144,500 สานักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)/
งบประมาณ
แผ่นดิน

สนับสนุน
กิจกรรมของ
อพ. สธ.

ให้ฝึกอบรมและให้คาแนะนาความรู้
ด้านไลเคนและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตกับ
ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
นครพนม จานวน 1 โรงเรียน และ
โรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่รอบ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งแนะนา
แนวทางในการทางานวิจัยสาหรับ

รศ.ดร.กัณฑ
รีย์ บุญ
ประกอบ/
ภาควิชา
ชีววิทยา

หมายเหตุ

1394

41

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

42

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ชื่อโครงการ

2. ฝึกอบรมความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของไลเคนและสร้าง
จิตสานึก

รวม...2...โครงการ
มหาวิทยาลัยศรี 1. กิจกรรมอบรมและ
นครินทรวิโรฒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การใช้สมุนไพร

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*



211,500

211,500 สานักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)/
งบประมาณ
แผ่นดิน

2


356,000
57,000

356,000
57,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 2558
(โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

นักเรียน นัก
ศึกษาและผู้สน
ใจ รู้จักไลเคน
ตลอดจนความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
นา
ไลเคนไปใช้
ประโยชน์

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้
สมุนไพรในการ
ดูแลสุขภาพ

ผลการดาเนินงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
ให้กับนักเรียนที่สนใจ จานวน 5 ท่าน
อบรมความหลากหลายทางชีวภาพ
ของไลเคนและสร้างจิตสานึก ณ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 มี
อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เข้าร่วมงาน จานวน 60 คน
จาก 5 โรงเรียน โดยวิธีการอบรมมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย
สารวจไลเคนในธรรมชาติ และนามา
ศึกษาในห้องปฏิบัติการ ผลการฝึกอบรม
อยู่ในระดับดี-ดีมาก ในการประชุมมี
โรงเรียนที่อยู่ในโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน จานวน 1
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนาแกพิทยาคม
จัดอบรมเรื่องการทายาดมสมุนไพรจาก
พิกัดเกสรทั้งห้า โดยจัดการอบรม 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เป็นกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจ
(57 คน) ครั้งที่ 2 เป็นนักเรียนโรงเรียน
บ้านคลองสามสิบ ตาบลทองหลาง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รศ.พชร
มงคลสุข/
ภาควิชา
ชีววิทยา

1395

43

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

คณะเภสัช
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ

ลาดับ

43

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัยศรี 2. กิจกรรมสืบสานงาน
นครินทรวิโรฒ อนุรักษ์ทรัพยากร
พันธุกรรมพืช จังหวัดตาก

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ



402,275

2

459,275

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ศรีนครินทรวิ
โรฒ)
367,733. งบประมาณ
70 แผ่นดิน
(โครงการบริการ
วิชาการ)

424,733.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพิ่มขึ้น

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (34
คน)
เรียนรู้หลักการ จัดอบรมเรื่องระบบนิเวศป่าไม้ การฟื้นฟู อ.ปนัดดา/
สารวจและ
ป่า และการบริหารจัดการ
วิทยาลัยโพธิ
จาแนกชนิดพืช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย วิชชาลัย
อย่างง่ายโดยใช้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยฝึกการเก็บ
ฐานเรียนรู้ใน
ตัวอย่างและหัดจาแนกพรรณไม้ในพื้นที่
ท้องถิ่น รวมทั้ง และการจัดทาแผนที่ต้นไม้ โดยมี
เรียนรู้หลักการ ผู้เข้าร่วมคือนักเรียน และครูจากโรงเรียน
อนุรักษ์และใช้
เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
ประโยชน์
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ทรัพยากรธรรม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จานวน 93 คน
ชาติและ
และชาวบ้านในชุมชนแม่กื๊ดหลวง
สิ่งแวดล้อม และ จานวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 163 คน โดยมี
ตระหนักถึง
คณาจารย์จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเป็น
คุณค่าและ
วิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ยังจัดทาป้าย
ช่วยกันอนุรักษ์ พรรณไม้เพื่อใช้ในป่าชุมชนแม่กื๊ดหลวง
ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชนของ
ตนเองให้คงอยู่
ตลอดไป

หมายเหตุ

1396

รวม...2...โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล

43

มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล

43

มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

1. โครงการศึกษาดูงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
เขื่อนศรีนคริทร์ จังหวัด
กาญจนบุรี ในวันที่ 8
พฤศจิกายน 2557
2. โครงการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การดาเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. เพื่อ
บูรณาการกับการสร้าง
องค์ความรู้แก่สังคม ใน
วันที่ 25 ธันวาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล
3. โครงการศึกษาเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเล เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี ใน
วันที่ 4 มีนาคม 2558



15,000

ใช้จริง
70
15,000 ม.วงษ์ชวลิตกุล
และผู้เข้าร่วม
โครงการ



18,000



รวม...3...โครงการ

3

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมโครงการ 39 คน ระดับความพึง
โครงการ 35 คน พอใจระดับ ดี

คณะกรรมกา
รพัฒนางาน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

18,000 ม.วงษ์ชวลิตกุล

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 100
คน

คณะกรรมกา
รพัฒนางาน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

66,500

29,000 ม.วงษ์ชวลิตกุล

ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน ระดับความพึง
โครงการ 40 คน พอใจระดับ ดี

99,500

62,000

ผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน ระดับความ
พึงพอใจระดับ ดี

คณะกรรมกา
รพัฒนางาน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

1397

43

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ
44

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
พะเยา

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
250,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
250,000 งบประมาณปกติ
ประจาปี
ของหน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
มหาวิทยาลัย
พะเยา
2. เพื่อสนอง
พระราชดาริของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราช
กุมารีในการ
บริการวิชาการ
ด้านการ
ท่องเที่ยวแก่
เยาวชน
3. เพื่อให้เกิด

ผลการดาเนินงาน
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ ได้กาหนดพื้นที่เพื่อทา
เส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติจานวน 2
เส้นทาง ตามระบบนิเวศน์ บกและน้า
และทาการวิเคราะห์รูปแบบของการ
นาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ดร.วารัชต์
มัธยมบุรุษ

หมายเหตุ

1398

1. การพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อ
การเรียนรู้ ในพื้นที่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชตาบลผาช้าง
น้อย จังหวัดพะเยา

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. โครงการค่ายอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(อพ.สธ.)

เสนอขอ

ใช้จริง

1


250,000
50,000

250,000
49,849 งบประจาปีของ
หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เส้นทางการ
ท่องเที่ยว
ธรรมชาติ ใน
พื้นที่ อบต.ผ่า
ช้างน้อย จังห
วัพะเยา
4. เพื่อให้ชุมชน
ในพื้นที่ เข้าใจ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ รวมถึง
เข้าใจแนวทาง
อนุรักษ์
เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ
เยาวชนและ
สร้างเครือข่าย
เยาวชนในการ
ทากิจกรรมเพื่อ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1399

45

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

จัดกิจกรรม จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12- ฝ่ายบริหาร
13 มีนาคม 2558 มีนักเรียนโรงเรียนสตรี วิทยาเขต
พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 61 คน
พัทลุง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสานึกได้เห็นคุณค่า
ประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถนาความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้

ต่อเนื่อง

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

2. กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการ



45

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

3. กิจกรรมปลูกต้นไม้วัน
พ่อแห่งชาติ



3,528

3,528 งบประจาปีของ
หน่วยงาน
-ค่าวัสดุปกรณ์

45

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

4. โครงการค่ายเยาวชน
คนเก่งสืบสานภูมิปัญญา
การทานาภาคใต้ ครั้งที่ 3



100,000

100,000 งบประมาณ
แผ่นดิน(งบทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

งบประจาปีของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

จัดกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 2
ครั้ง
- งานกาชาดประจาปีจังหวัดพัทลุง เมื่อ
วันที่ 12-21 มิถุนายน 2558
- งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 วันที่ 21-30
สิงหาคม 2558
รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นนิทรรศการ
โครงการ อพ.สธ. และมีแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
เพื่อสนอง
จัดกิจกรรม จานวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
พระราชดาริของ กิจกรรม จานวน 379 คน โดยมีนักเรียน
พระบาทสมเด็จ นิสิต บุคลากร เจ้าหน้าที่ ปลูกต้นไม้
พระเจ้าอยู่หัว
จานวน 1,000 ต้น ในวันที่ 19
พฤศจิกายน 2557
เพื่อให้เยาวชน จัดในวันที่ 29 พ.ค.-1 เม.ย.58
เกิดความ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มทั้ ง หมด 70 คน โดย จั ด
ตระหนักและ
กระบวนการเรี ยนรู้ เกี่ ยวประวั ติค วาม
เห็นความสาคัญ เป็ นมาของข้ า วกั บ ความเชื่ อต่ อพระแม่
ของข้าวต่อ
โพสพ การสอนทักษะการถ่ายภาพ การ
วัฒนธรรมและ วาดภาพ และการเขี ยนรางความ การ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหาร
วิทยาเขต
พัทลุง

หมายเหตุ

ต่อเนื่อง

1400

45

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
การอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมตาม
กรอบการ
ดาเนินงาน
โครงการ
อพ.สธ.

ฝ่ายบริหาร
วิทยาเขต
พัทลุง

วิทยาลัยภูมิ ต่อเนื่อง
ปัญญาชุมชน

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

ชื่อโครงการ

5. นิสิตร่วมเรียนรู้และ
พัฒนาชุมชนเกษตรสู่วิถี
พอเพียง รุ่นที่ 2



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

54,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

54,000 งบประมาณ
แผ่นดิน (บริการ
วิชาการ)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ชีวิตความ
เป็นอยู่ของคน
ใต้
เพื่อให้ เยาวชนได้
มี ความรู้ และ
ทั กษะการท านา
ในรู ปแบบต่ างๆ
และเพื่ อสร้ า ง
ชิ้นงานที่ เกี่ยวกั บ
วิถีและวัฒนธรรม
ข้ า ว เ ชิ ง
สร้ า งสรรค์ ผ่ า น
ก า ร เ ขี ย น
เรี ยงความ และ
ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
ภาพถ่าย

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปฏิ บั ติ ก ารด านา จั บ ปลา การร่ ว มพิ ธี
กรรมการท าขวั ญ ข้ า ว และการสร้ า ง
ชิ้นงานทางศิลปะ
ผลที่ได้รับ
1) เกิดแกนนาเยาวชนในการสืบสานภูมิ
ปัญญาการทานา จานวน 30 คน
2) เกิดชิ้นงานสร้างสรรค์แสดงถึงวิถีชีวิต
การทานาภาคใต้ ได้แก่ เรียงความ
ภาพถ่ายเล่าเรื่องของเยาวชน
3) เกิดแหล่งเรียนการทานาภาคใต้ ใน
พื้นที่แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง
4) เกิดสืบสานประเพณีการทาขวัญข้าว
5) เกิดภาคีเครือข่ายชุมชนและองค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิชชาลัยรวงข้าว
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.
ทักษิณ เครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคใต้
กลุ่มหมีควาย กลุ่มข้าวนาปะขอ
เพื่อเกิดการ
- การจัดอบรมการฝึกทักษะปฏิบัติงาน วิทยาลัยภูมิ ต่อเนื่อง
พัฒนาชุมชน
ชุมชน และเรียนระบบสังคมเกษตร แก่ ปัญญาชุมชน
เกษตร เกี่ยวกับ นิสิต สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
พืชผักและ
และการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 25 พ.ค.58
สมุนไพรพื้นบ้าน จานวน 30 คน
ที่สอดคล้องกับ ผลที่ได้รับ นิสิตมีความรู้เรื่อง การระบบ

1401

45

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

ชื่อโครงการ

6. โครงการ ยุวเกษตร
รักษ์วิถีพอเพียง



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

80,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

80,000 งบประมาณ
แผ่นดิน(งบทานุ
บารุง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วิถีชีวิตชุมชน
เป็นสาคัญ

เพื่อให้ยุวเกษตร
ได้สืบสานและ
ห่วงแหน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สังคมเกษตร และสามารถมีทักษะในการ
ทาแผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ เป็นต้น
- การพัฒนาโครงการชุมชนเกษตรวิถี
พอเพียง ดังนี้
1) โครงการปักป้ายปลูกใจนาอินทรีย์
2) โครงการ การดาเนินโครงการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขพี้ ร้าไฟ (ฟักข้าว)
ของชุมชนพนมวังก์
ผลที่ได้รับ
1) นิสิตได้เรียนรู้การลงชุมชนและการอยู่
กับครอบครัวอุปภัมถ์
2) นิสิตได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการทา
นา พันธุ์ข้าวพื้นเมือง และการทานา
อินทรีย์ นาที่ปรับเปลี่ยนจากเคมีเป็น
อินทรีย์ และนาเคมี ผ่านการทาแผนที่
เดินดิน
3 ) นิสิตได้เรียนรู้ถึงคุณค่า ประโยชน์ของ
ขี้พร้าไฟ
4) เกิดโครงการพัฒนาชุมชนเกษตร
จานวน 2 โครงการ
-การจัดกระบวนการเรียนรู้ ยุวเกษตร
วิทยาลัยภูมิ
รักษ์วิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 17-21
ปัญญาชุมชน
ส.ค.58 แก่โรงเรียนบ้านชายคลอง

หมายเหตุ

1402

45

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
ศิลปวัฒนธรรม)

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนบ้านท่าช้าง โรงเรียนวัดท่าสาเภา
เหนือ และโรงเรียนวัดท่าสาเภาใต้
ผลที่ได้รับ นักเรียนมีความรู้และตระหนัก
ถึงคุณค่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- การเรียนรู้เรื่อง การเกษตรพอเพียง
ระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค.58 แก่โรงเรียน
บ้านชายคลอง โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนวัดท่าสาเภาเหนือ และโรงเรียน
วัดท่าสาเภาใต้ โดยเชิญแกนนาเกษตรกร
ต้นแบบมาบรรยายเกี่ยวกับน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการทาการเกษตร ได้แก่ การอนุรักษ์
พันธุ์พืชท้องถิ่น การปลูกผักพื้นบ้านกิน
เอง การทาปุ๋ยหมัก เป็นต้น
ผลที่ได้รับ
1) นักเรียนเห็นความสาคัญของการทา
การเกษตรแบบพอเพียงมากขึ้น
2) เกิดแนวทางการพัฒนาโครงการ
เกษตรแบบพอเพียงของโรงเรียนทั้ง 4
โรงเรียน
- กิจกรรมค่ายยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียง
วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยภูมิ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1403

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วัฒนธรรม
การเกษตรและ
พืชท้องถิ่นที่
กาลังจะสูญหาย
เพื่อนาหลักการ
ทาการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงบูรณา
การการเรียน
การสอนรู้ใน
สถานศึกษา
และเพื่อเกิด
แหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาการที่มี
ศักยภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชน

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1404

ปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
จานวนนักเรียนเข้าร่วม 60 คน นักเรียน
เรียนรู้
1)กิจกรรมวอล์คแรนลี่เรียนรู้วิถีเกษตร
พอเพียงจากเมนูอาหารพื้นบ้าน ได้แก่
ส้มตาฉ่ารัก บัวลอยคอยรัก ยาผักสลัดรัก
เคยปิ้งจริงใจ ไข่ม้วนทรงเครื่องประเทือง
ปัญญา และไข่ครกฉกใจ
2)เรียนรู้วิถีการดานา การทานาโยน การ
จับปลา
3) การบรรยายเรื่องการนาปรัชญา
เศรษฐกิจมาปฏิบัติตน โดยอาจารย์สุขุม
ทองขุนดา ปราชญ์เกษตรบ้านโงกน้า
4) การพัฒนาโครงการเกษตรสู่วิถี
พอเพียงของแต่ละโรงเรียน ทั้งหมด 4
โครงการ
ผลที่ได้รับ
1) นักเรียนได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการใน
ทักษะการเรียนรู้ ฟัง คิด ทา และชิม เกิด
ความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทา
2) เกิดการเชื่อมร้อยของคนในชุมชนใน
การถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนเสมือน
เป็นลูกหลาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

45

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ชื่อโครงการ

7. การผลิตปุ๋ยหมัก



รวม...7...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ฯ: กิจกรรมสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

7


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลิตปุ๋ยหมักไว้
ใช้เอง เพื่อเป็น
การประหยัดใน
การซื้อปุ๋ยเคมี

478,600

478,600 งบประมาณ
แผ่นดิน

1.เพื่อเป็นการ
ให้ความรู้แก่
ชุมชนที่
เกี่ยวข้องใน
ประเด็นของ
พันธุกรรมพืช
ต่างๆในผืนป่า
ต้นน้าร่องก่อ
หรือป่าชุมชน

ผลการดาเนินงาน
3) เกิดโครงการพัฒนาการทาเกษตรแบบ
พอเพียงจานวน 4 โครงการ ได้แก่
โครงการปลูกผัก 3 โครงการ และ
โครงการขยายพันธุ์พืช 1 โครงการ
การนาเอาเศษหญ้าที่ตัดจากบริเวณต่าง
ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ มาผลิตปุ๋ยหมัก
ซึ่งการผลิตปุ๋ยหมักนี้อาจทาได้หลาย ๆ
วิธี แตกต่างกันไป ทางกลุ่มภารกิจภูมิ
ทัศน์ฯ ได้เลือกใช้วิธีการผลิตแบบผสมมูล
สัตว์ลงไปด้วยเพื่อเร่งให้เศษวัสดุแปร
สภาพได้เร็วขึ้น การใส่ผงเชื้อ จุลินทรีย์
เพิ่มเติม ลงไปในบ่อปุ๋ยเพื่อเสริม
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ
-ให้ความรู้เรื่องการปลูกจิตสานึกในการ
ร่วมกันใช้ประโยชน์การรักษา การ
อนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืนกับประชาชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย จานวน 192 คน 7
หมู่บ้าน
-ประชาชนร่วมกันระดมความคิดเห็นร่าง
กติกาในการร่วมกันใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ภารกิจภูมิ
ทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหาร
วิทยาเขต
พัทลุง

ผศ.อินทิรา
ซาฮีร์

หมายเหตุ

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1405

46

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. จัดอบรมคณะทางาน

เสนอขอ

ใช้จริง

1


478,600
4,000

478,600

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
2.เพื่อเป็นการ
สร้างจิตสานึก
แก่ชุมชนที่
เกี่ยวข้องในการ
รู้จักการใช้
ประโยชน์ การ
รู้จักหวงแหน
และรู้จักการ
จัดการ การ
อนุรักษ์ผืนป่า
ต้นน้าร่องก่อ
หรือป่าชุมชน
จัดอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1406

47

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

คณะทางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
คณะทางาน
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
อพ.สธ.
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
ม.กรุงเทพ
กุมารี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อพ.สธ.-ม.
กรุงเทพ)จัดอบรมการจัดการไม้ใหญ่
รองรับพายุลมแรง ให้กับหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ปทุมธานี จานวน 50 คน สามารถตัดแต่ง

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

47

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

2. โครงการแจกกล้าไม้ยืน
ต้นและร่วมปลูกกล้าไม้
กับ วัด และโรงเรียนใน
จังหวัดปทุมธานี



7,000

งบประมาณของ
หน่วยงาน

จัดกิจกรรม
อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง

47

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

3. ศึกษาดูงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช



4,,000

งบประมาณของ
หน่วยงาน

ศึกษาดูงาน
อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

47

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

4. รวบรวมต้นไม้
ทรงคุณค่าและความผูก



2,000

งบประมาณของ
หน่วยงาน

ออกสารวจอย่าง ได้ดาเนินการสารวจพื้นที่จังหวัดปทุมธานี คณะทางาน
น้อยปีละ 3 ครั้ง พบต้นจามจุรี ซึ้งเป็นต้นไม้เก่าแก่ สูง
อพ.สธ.

คณะทางาน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ

คณะทางาน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ

หมายเหตุ

1407

รักษาทรงพุ่มไม้ใหญ่ได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งค้ายันต้นไม้ได้ถูกวิธี เพื่อลดความ
สูญเสียต้นไม้ใหญ่จากลมพายุ โดยมี
อาจารย์พิศาล
ตันสิน หัวหน้าสาขาภูมิทัศน์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม A3203 วิทยาเขตรังสิต
คณะทางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อพ.สธ.-ม.
กรุงเทพ จัดกิจกรรมแจกกล้าไม้ จานวน
750 ต้น ให้กับวัด โรงเรียนวัดผลาหาญ
และชาวบ้าน ต.คลองหก อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง
(พุแค) เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม
2558

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผันกับต้นไม้ของชุมชน

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

5. เผยแพร่โครงการใน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย



-

งบประมาณของ
หน่วยงาน

47

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

6. ดาเนินกิจกรรม/
โครงการ/งานที่สนับสนุน
กิจกรรมที่ 1-8 ตามแผน
แม่บทของ อพ.สธ.



-

งบประมาณของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

ประมาณ 15 เมตร โดยมีเส้นรอบวง
4.10 เมตร และจากการสอบถามเจ้า
อาวาส วัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี อายุ 72 ปี ซึ่งบวช
มากกว่า 40 พรรษา เพราะมีมาก่อนที่
เจ้าอาวาสจะมาจาพรรษาที่วัดดังกล่าว มี
ความผูกผันกับคนในพื้นที่ เคยเป็นที่ตั้ง
กองฟอน (ที่เผาศพแบบสมัยก่อน)
ต้นสะตือ ซึ่งเป็นต้นไม้เก่าแก่สูง
ประมาณ 20 เมตร โดยมีเส้นรอบวง
4.30 เมตร และจากการสอบถามคุณ
อนุวัตร ใจชอบ ผู้ใหญ่บ้าน ต.เชียงราก
น้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ต้นสะตือ
ต้นนี้ คาดว่ามีอายุประมาณ 200 ปี
เพราะมีมาก่อนที่คุณทวดของผู้ใหญ่บ้าน
เกิด
เผยแพร่อย่าง ได้เผยแพร่ในจดหมายอิเล็กทรอนกส์ (eน้อย 4 ครั้งต่อปี Mail) ของมหาวิทยาลัยจานวน 4 ครั้ง
-

เป็นวิทยากรบรรยายและส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้า
ร่วมสนองพระราชดาริฯ ด้านฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้กับ อบต.คลอง 5

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ม.กรุงเทพ

หมายเหตุ

1408

47

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

คณะทางาน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ
คณะทางาน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

47

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

47

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

48

มหาวิทยาลัย
พายัพ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

และ อบต. คลอง 7 และเป็น
คณะกรรมการนิเทศส่งเสริมการสมัคร
สนองพระราชดาริฯ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมงาน 2 ปี
ต่อครั้ง

7. งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการของ
อพ.สธ.
8. การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาและบุคลากรใน
โครงการ อพ.สธ. – ม.
กรุงเทพ





4,000

งบประมาณของ
หน่วยงาน

จัดกิจกรรม
อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

9. กระตุ้นจิตสานึกให้กับ
นักเรียนในการศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น



5,000

งบประมาณของ
หน่วยงาน

จัดกิจกรรม
อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง

รวม...9...โครงการ
1. ร่วมงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการของ
อพ.สธ.

9


26,000
100,000

งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย
พายัพ

ร่วมงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการของ
อพ.สธ.

งบประมาณของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

แจกกล้าไม้กับบุคลากรและนักศึกษา
จานวน 11 ชนิด 1,220 ต้น วันที่ 25
กันยายน 2558 ได้แก่ ต้นแคบ้าน ต้นแค
นา ต้นคูณ หรือราชพฤกษ์ ต้นมะขาม
ป้อม ต้นยางนา ต้นพยุง ต้นมะค่าโมง
ต้นอินทนิล ต้นปีบ ต้นยอบ้าน ต้นสะเดา
1.โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ
ธรรมชาติกับชีวิตในรั้ว ม.กรุงเทพ
2.ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสาสึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะทางาน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ
คณะทางาน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ

คณะทางาน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ

สานักวิจัย
มหาวิทยาลัย
พายัพ

หมายเหตุ

1409

47

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ
48

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
พายัพ

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

49

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

2. เผยแพร่โครงการของ
อพ.สธ. ในเวปไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
รวม...2...โครงการ
1. เส้นทางจักรยานรอบ
ริมอ่างน้า ระยะที่ 2

2. โครงการนัก
พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่น
ที่ 2

เสนอขอ
5,000

2


105,000
100,000



85,00

งบประมาณ (บาท)
ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย
พายัพ

87,000 งบประมาณปกติ
ประจาของ
หน่วยงาน

53,000 งบประมาณปกติ
ประจาของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
มีเวปไซต์

- เป็นเส้นทาง
ชมพันธุ์ไม้และ
แหล่งพักผ่อน
ของ มวล.
- มีเส้นทาง
จักรยานที่
เชื่อมต่อกับ
แหล่งเรียนรู้
ทางด้านพรรณ
ไม้ของอุทยาน
พฤกษศาสตร์
1. เพื่อให้มี
ความรู้เบื้องต้น
ใน การจาแนก
พรรณไม้ และ
ตรวจเอกลักษณ์
พืช
2. เพื่อฝึกทักษะ
การเก็บตัวอย่าง

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

ได้เส้นทางกว้าง 1 เมตร สูง 7 ซม และ
ยาว 221 เมตร ต่อกับเส้นทางจักรยาน
เดิม เป็นระยะทางทั้งสิ้น 321 เมตร โดย
ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์
เลียบแนวสระน้ามาติดกับถนนคอนกรีต
เข้าสู่อุทยานพฤกษศาสตร์

จากการดาเนินการโครงการนัก
พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 ณ อาคาร
โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์และพื้น
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เมื่อวันที่
23 – 25 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 24
คน ครู บุคคลทั่วไป 12 คน วิทยากร

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักวิจัย
มหาวิทยาลัย
พายัพ
นางรวมพร
คงจันทร์
โครงการ
อุทยาน
พฤกษศาสต
ร์

หมายเหตุ

1410

49

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เนชั่น

ชื่อโครงการ

รวม...2...โครงการ
1. โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเน
ชั่น

2


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

1,750 งบของหน่วยงาน
6,080 และงบบริจาค

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และบันทึก
ข้อมูล ตามหลัก
อนุกรมวิธาน
3. เพื่อปลูกฝัง
จิตสานึกให้นมี
ความรัก และ
เห็นคุณค่าของ
พรรณไม้
4. เพื่อให้เห็น
คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
5. ได้ฝึกการ
ทางานเป็นกลุ่ม
มีภาวะความ
เป็นผู้นา
1.เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน 7 คน คณะทางานและพี่เลี้ยง
7 คน โดยได้ร่วมกันจัดทากิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านการจาแนกพืช
สวนพฤกษศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศ
การเก็บตัวอย่าง การขยายพันธุ์พืช
โครงสร้างและส่วนประกอบของพืช โดย
มุ่งหวังให้เป็นการเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการที่สนับสนุนกิจกรรมพิเศษของ
อพ.สธ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้
แกบุคคลภายนอก สร้างเครือข่ายการ
เรียนรูท้ างพฤกษศาสตร์ แหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามอัธยาศัย ตาม
พันธกิจของโครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยเชิญ ดร.
ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
(เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และ
รองหัวหน้าสานักงาน อพ. สธ. ฝ่าย
วิชาการ) เข้าร่วมประชุม และมาให้

หมายเหตุ

1411

50

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

คณะกรรมกา
รดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย
เนชั่น

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เนชั่น

ชื่อโครงการ

2. โครงการบูรณาการ
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ
การสาธารณสุข ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
สัมมนาด้านสาธารณสุข
(PUBH343)



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

2,000 งบของหน่วยงาน
3,000 และงบบริจาค

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
(อพ.สธ.)
2.เพื่อวางแผน
ในการ
ดาเนินงาน
อพ.สธ. ใน
หน่วยงานของ
ม. เนชั่น
3. เพื่อจัดตั้ง
คณะทางานใน
หน่วยงาน
อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
อพ.สธ. ตลอดจนช่วยดูแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
- ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้มีหน่วยงาน
ของท้องถิ่นที่สนองพระราชดาริฯ คือ
ตัวแทนจากเทศบาลตาบลเกาะคา และ
เทศบาลนครลาปางเข้าร่วมประชุมเพื่อให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานในโครงการ
อพ.สธ.
- คณะทางาน อพ.สธ. ของ ม.เนชั่น เข้า
ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและทา
ความเข้าใจ โครงการ อพ.สธ.
1.เพื่อสร้าง
-จัดกิจกรรมการสัมมนาเรื่อง “การ
จิตสานึกและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรที่
เห็นคุณค่าของ เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข” โดยเรียน
การอนุรักษ์
เชิญ ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญ
พันธุกรรมพืช
ทรัพย์ มาให้ความรู้แก่นศ. ชั้นปีที่ 3
และสมุนไพรที่ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม. เนชั่น เรื่อง
เกี่ยวข้องกับการ การอนุรักษ์ฯ สมุนไพร
สาธารณสุข
-ผลการดาเนินกิจกรรม นศ. ได้เรียนรู้
2. เพื่อให้นศ.
และเข้าใจการอนุรักษ์และการใช้
สามารถนา
ประโยชน์ของสมุนไพร
ความรู้เรื่องการ -รวมทั้งระบุว่าสามารถนาความรู้ที่ได้ไป

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1412

50

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

คณะ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ม.
เนชั่น /
อ.ดิลกา ไตร
ไพบูลย์

ลาดับ

50

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เนชั่น

ชื่อโครงการ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

3,500 งบบริจาค

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และสมุนไพรไป
ประยุกต์ใช้ใน
การทางานด้าน
สุขภาพได้
1.เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. เพื่อให้นศ. มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฝ้ายของ
จังหวัดลาปาง
3. เพื่อสร้าง
คุณค่าและให้น
ศ.ได้เรียนรู้การ
ใช้ประโยชน์จาก
ฝ้ายที่สอดคล้อง
กับศาสนาและ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประยุกค์ใช้ในอนาคตได้
-ดลอดจนจะนาไปถ่ายทอดให้กับนศ.รุ่น
น้องในการดาเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาต่อไป

- จัดกิจกรรม นศ. ชั้นปีที่1 เดินขึ้นดอย
พระบาท เพื่อ “ปลูกฝ้าย สายบุญ จุล
กฐิน”
- โดยรุ่นพี่ ปี 2, 3, และปี 4 มอบเมล็ด
ฝ้ายพันธุ์พิ้นเมืองลาปาง ให้รุ่นน้อง นศ.ปี
1 นาไปปลูกในวัดสามัคคีบุญญาราม ซิ่งอ
ยู่บนดอยพระบาทจังหวัดลาปาง ซึ่งเป็น
การสร้างคุณค่า ด้วย การ “ปลูกฝ้ายสาย
รหัส” คือรหัสนักศีกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
เป็นการถนอมรักษาพันธุ์ฝ้าย ให้เกิด
ความยั่งยืน จากสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นของรุ่นใหม่
ต่อไป
- นศ.ได้เรียนรู้การอนุรักษ์ฝ้าย และการ
ใช้ประโยชน์ของฝ้ายในการทาบุญ จุล
กฐินอย่างต่อเนื่อง

คณะทางาน
อพ.สธ.
และ
กรรมการ
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา
ม.เนชั่น

1413

3. โครงการปลูกฝ้าย
“สายรหัส” เพื่ออนุรักษ์
พันธุ์ไม้ประจาถิ่นของ
จังหวัดลาปาง

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

50

มหาวิทยาลัย
เนชั่น

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

ชื่อโครงการ

4. โครงการจัดประชุม
คณะทางาน อพ.สธ. –
มหาวิทยาลัยเนชั่น



รวม...4...โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

4


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

1,500 งบของหน่วยงาน

120,500

17,830
93,022.
90

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วัฒนธรรม
1.เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. เพื่อวางแผน
ปฎิบัติงานและ
ดาเนินงานให้
สอดคล้องกับ
แผนแม่บทของ
อพ.สธ.
1. เพื่อศึกษา
รวบรวมและ
จัดทาฐานข้อมูล
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สาคัญ
เพื่อนาไปใช้

ผลการดาเนินงาน

- จัดประชุมคณะทางานทุก 2 เดือน ซึ่ง
จัดประชุมในเดือน พค. – กค. – กย.
2558 เพื่อวางแผนปฎิบัติงานให้
สอดคล้องกับแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า
และดาเนินการทากิจกรรมในแผนปฎิบัติ
การที่วางไว้

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คณะทางาน
อพ.สธ.
ม. เนชั่น
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51

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
สถาบันภาษา
โครงการ อพ.สธ.-มสด. ประจาปี
ศิลปะและ
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อการจัดสรร วัฒนธรรม
งบประมาณแผ่นดินในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้อง
ประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส
โดยมีโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 5

เป็นโครง
การบริหาร
จัดการ
โครงการ
อพ.สธ.มสด.
ประจาปี
งบประมาณ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
หน่วยงาน 8 โครงการ
2. ขออนุญาตจัดการประกวดการ
นาเสนอผลงานที่ได้จากการดาเนินงาน
โครงการ อพ.สธ.-มสด. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อจัดแสดงใน
งานประชุมวิชาการนานาชาติ ของ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม The
5th Annual ILAC International
Conference on Language and
Culture เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต
3. จัดประชุมเพื่อติดตามและรายงานผล
การดาเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มสด.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม
ลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส
4. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ ของหน่วยงาน
ที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
จานวน 1 เล่ม และตารางสรุปผลการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
พ.ศ. 2558

1415

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประโยชน์และ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริม
การนาทุนทาง
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้าง
นวัตกรรมใน
รูปแบบของ
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์
(creative
economy)
3. เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับ
นวัตกรรมในงาน
ด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ใน
รูปแบบต่างๆ
ทั้งในระดับชาติ

ลาดับ

51

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

ชื่อโครงการ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

100,000

ใช้จริง

89,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และนานาชาติ

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
นักศึกษาทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน
ในท้องถิ่น
2. เพื่อบูรณา
การองค์ความรู้
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
3. เพื่อสร้าง
เครือข่าย การ
ดาเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
กับภาครัฐ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน จานวน 1 ฉบับ
5. โครงการที่แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
ร้อยละ 100 จากที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ
1. เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกสถานที่
เรียนรู้ เรื่อง การพับกระดาษ งานใบลาน
และการปั้นดิน เมื่อวันที่ 4 เมษายน
25588 ณ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานพับ
กระดาษตัดเป็นลาย งานใบลาน และงาน
เครื่องปั้นดินเผา โดยมีนักศึกษาหลักสูตร
ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยเข้าร่วมอบรม จานวน 100 คน
รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากร จากคณะ
ครุศาสตร์ จานวนกว่า 20 คน เมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต
3. นาผลงาน สื่อ ที่ผลิตได้ จานวนกว่า
150 ชิ้นงาน ไปส่งมอบและจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวัด
ทุ่งมะสัง มิตรภาพที่ 9 อ.ท่ามะกา จ.

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คณะครุ
ศาสตร์

1416

2. โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย
“พับกระดาษ ใบลาน ปั้น
ดิน”

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร
เกษม

ชื่อโครงการ

รวม...2...โครงการ
1. กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1.กิจกรรมการเรียนการ

2


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

220,500
-

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

89,000
มรภ.
จันทรเกษม (งบ
รายได้)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ภาคเอกชน และ
ประชาชน
4. เพื่อการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
ถ่ายทอด
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่
สาธารณชน
และประชาคม
อาเซียน

เป้าหมาย
1.การสร้างชุด
การเรียนการ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กาญจนบุรี
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ ของสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม The 5th
Annual ILAC International
Conference on Language and
Culture เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน
สื่อสาธารณะ บนเว็บไซต์ อย่างน้อย 3
เว็บไซต์ ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา
1 เว็บไซต์, คณะครุศาสตร์ 1 เว็บไซต์,
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 1 เว็บไซต์ และผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง ผ่านรายการคุยสบายๆ
สไตล์ สวนดุสิต อย่างน้อย จานวน 1
รายการ ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม
2558
มหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษมได้มีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนและรายวิชาพืช

หมายเหตุ

1417

52

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดร.อนงค์
หัมพานนท์
และอาจารย์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

สอนรายวิชา BIOL3102
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3(2-3-4)
2.กิจกรรมการเรียนการ
สอนรายวิชา GESC 1103
พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-06)

มหาวิทยาลัย

2. ส่งเสริมศักยภาพการ



55,500

55,500

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
พรรณเพื่อชีวิตดังต่อไปนี้
1. รายวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต
ภาคเรียนที่ 2/2557 จานวน 239 คน
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 122 คน
2. รายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2557 จานวน – คน
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 4 คน
ทาให้นักศึกษาทราบถึงพันธุ์พืช การศึกษา
สวนพฤษศาสตร์ การเรียนรู้ธรรมชาติที่เป็นตาม
แนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. คู่มือการสอนรายวิชาพืชพรรณเพื่อ
ชีวิต
4. คู่มือการสอนรายวิชาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
5. สื่อวีดิทัศน์รายวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต
6. ตัวอย่างพรรณไม้รายวิชาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดาเนินการจัด

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รัฐพล
ศรประเสริฐ
คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร
เกษม

หมายเหตุ

1418

52

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สอนวิชาพืช
พรรณเพื่อชีวิต
และวิชาสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
2.การผลิ ตสื่อ
วิ ชาพื ชพรรณ
เพื่ อชี วิ ตและ
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรี ยน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทรัพยากร
การอนุรักษ์ การ
ใช้ประโยชน์ และ
มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตาม
แนวทางโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
เป้าหมาย

คณะ

ลาดับ

หน่วยงาน
ราชภัฏจันทร
เกษม

ชื่อโครงการ
เรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
แผ่นดิน

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการสงเสริมศักยภาพเรื่องสวนพฤษก ศึกษาศาสตร์
ศาสตร์โรงเรียนในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม มหาวิทยาลัย
2558ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 5
ราชภัฏจันทร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เกษม
จันทรเกษม ได้มีการประเมินคุณภาพ
โครงการดังต่อไปนี้
1.ด้านเชิงปริมาณ
- มีผู้เข้ารับการอบรมจานวนทั้งสิ้น 50
คน
- มีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมดังนี้
1.ร.ร.บางบัวทอง, 2.ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดควนสูง, 3 ร.ร.สารวิทยา, 4.ร.ร.
ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา, 5.ร.ร.อนุ
บาลอันวิดา, 6.ร.ร.ราชินี, 7. ร.ร.อนุบาล
โชคชัยชัยพฤกษ์, 8.ร.ร.กรุงเทพคริส
เตียนวิทยาลัย, 9. ร.ร.วัดประชาศรัทธา
ธรรม, 10.ร.ร.ยอดดวงใจ, 11.ร.ร.
เทศบาลตาบลปง, 12.ร.ร.เกษมพิทยา,
13.ร.ร.สารสาสน์วิเทศสายไหม, 14. ร.ร.
เฟื่องฟ้าวิทยา, 15.ร.ร.โยธินบูรณะ 2,
16.ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม, 17.ร.ร.ชุมชนวัดบางโค, 18.
ร.ร.อัสสัม ชัญศึกษา และ 19.ร.ร.พระยา

หมายเหตุ

1419

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ครู อาจารย์
ได้รับการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
เกี่ยวกับสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนเพื่อ
ตอบสนอง
พระราชดาริตาม
โครงการ
อพ.สธ.และเป็น
การปลูกฝังให้มี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และ
ทรัพยากรธรรม

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ

รวม...2...โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ทรัพยากรไทยและ
การนาไปใช้ประโยชน์

2


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

55,500
118,000

ใช้จริง

55,500
0

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ชาติ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
สวน
พฤกษศาสตร์
เพื่อตอบสนอง
พระราชดาริตาม
โครงการ
อพ.สธ.
2.เพื่อปลูกฝังให้
มีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
1. เพื่อการสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเสริฐ สุนทราศรัย
2.ด้านเชิงคุณภาพ
- อาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมร้อยละ 93.20 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

จัดกิจกรรมร่วมกับโครงการ อพ.สธ. โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดทา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน

โครงการ
อพ.สธ./
อพ.สธ.-มรภ.
อุตรดิตถ์

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ

2. โครงการบูรณาการ
ร่วมกับท้องถิ่น หมู่บ้าน
ชุมชน ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
- การบรรยายแนวทาง
สนองพระราชดาริ อพ.สธ.
สาหรับ อบต. เทศบาล
และโรงเรียน จังหวัด
อุตรดิตถ์
- การประชุมกลุ่มสมาชิก
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ภาคเหนือ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

33,000

ใช้จริง

33,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ท้องถิ่น
2. เพื่อจัดทา
แหล่งเรียนรู้
แปลงอนุรักษ์พืช
สมุนไพร
3. เพื่อจัดทา
ฐานการเรียนรู้
เรื่องหิน
1. เพื่อสนอง
พระราชดาริ
โครงการ อพ.สธ.
2. เพื่อให้
หน่วยงานที่ร่วม
สนอง
พระราชดาริ
รับทราบแนวทาง
การดาเนินงาน
โครงการ อพ.สธ.
3. เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานกับ
หน่วยงานท้องถิ่น
ภาคเหนือ เกิด
เครือข่ายที่ดีใน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โดย
ในปีงบประมาณ 2558 เริ่มอบรมให้แก่
โรงเรียน ตชด. ในพื้นที่ภาค 3 และได้ทา
หนังสือขอเปลี่ยนหมวดงบประมาณเป็น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

1. จัดการอบรมในวันที่ 10 ตุลาคม
2557 ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อุตรดิตถ์
เขต 2 อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จานวน 100 คน
2. จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ภาคเหนือ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ
ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิ
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เพื่อประชุมชี้แจงการดาเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ถูกต้อง เป็นรูปแบบ
เดียวกัน รวมถึงพบปะสมาชิกในพื้นที่
ภาคเหนือ จาก 6 จังหวัด 27 หน่วยงาน
ทั้งหมด 77 คน

โครงการ
อพ.สธ./
อพ.สธ.-มรภ.
อุตรดิตถ์
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ

3. โครงการจัดทาหนังสือ
พืชอนุรักษ์ทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระชนมายุ 60 พรรษา

เสนอขอ

ใช้จริง



129,000

*262,500

งบประมาณ (บาท)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ
และการจัดทา
โครงการฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่
โครงการฯ
งบประมาณ
1. เพื่อเฉลิมพระ
แผ่นดินโครงการ เกียรติ สมเด็จ
สวนพฤกษศาสตร์ พระเทพ
โรงเรียนและ
รัตนราชสุดาฯ
งบประมาณ
สยามบรมราช
แผ่นดินของ
กุมารี เนื่องใน
มหาวิทยาลัย
โอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน
2558
2. เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

จัดทาหนังสือ “มะเกี๋ยง” พืชอนุรักษ์
อพ.สธ. จานวน 500 เล่ม และได้รับ
พระราชานุญาตให้เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ ในวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2559

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะกรรมกา
รดาเนินงาน
อพ.สธ.-มรภ.
อุตรดิตถ์

หมายเหตุ

1422
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ

4. โครงการพัฒนา
หลักสูตรและสื่อการสอน
รายวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต
และรายวิชาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
- การประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาคเหนือตอนล่าง
- การเรียนการสอน
รายวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต

เสนอขอ

ใช้จริง



53,000

53,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
3. เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
“มะเกี๋ยง” พืช
อนุรักษ์ อพ.สธ.
แก่ผู้สนใจได้
ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล
1. เพื่อให้มี
ความรู้ ความ
เข้าใจใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1423
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1. การประชุมกลุ่มสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนล่าง
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ
โรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมืองตาก จ.ตาก2.
กระบวนการสอนรายวิชาพืชพรรณเพื่อ
ชีวิตและรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

คณาจารย์
ผู้สอน
รายวิชาพืช
พรรณเพื่อ
ชีวิตและ
รายวิชาสวน
พฤกษศาสต
ร์โรงเรียน/
อพ.สธ.-มรภ.
อุตรดิตถ์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
และรายวิชาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1424

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กุมารี
2. เพื่อให้มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในวิชาพืช
พรรณเพื่อชีวิต
และวิชาสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
3. เพื่อให้เข้าใจ
ความสัมพันธ์
ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม กับ
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
4. เพื่อ
ดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนใน
สถานศึกษา ให้
ธรรมชาติรอบ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ

5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและประกวด
จัดสวนถาด

เสนอขอ

ใช้จริง



15,000

10,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กายเป็นปัจจัย
แห่งการเรียนรู้
และเผยแพร่สู่
ภายนอก
5. เพื่อให้นา
ความรู้งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนไป
บูรณาการสู่การ
เรียนการสอน
6. เพื่อให้
นักศึกษามี
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1. เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการ
อพ.สธ.
2. เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรม

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อ.ดร.พิชัย ใจ
กล้า/
คุณศุภวัฒ ใส
แจ่ม/
คุณธนิกานต์
หลิมเจริญ/

ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ประกวดจัดสวนถาด วันที่ 18 สิงหาคม
2558 ณ ชั้น 4 อาคารราชภัฏพลาซ่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีนักเรียน
และครูเข้าร่วมโครงการจานวน 102 คน

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ

6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและประกวด
วาดภาพทางพฤกษศาสตร์



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

15,000

ใช้จริง

10,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สามารถออก
แบบและจัดสวน
ถาดได้
3. เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรม
นาไปเป็นสื่อการ
เรียนการสอนใน
เรื่องระบบนิเวศ
ได้
1. เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการ
อพ.สธ.
2. เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านการ
วาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์
ให้แก่เยาวชน
3. เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
ทรัพยากรของ

ผลการดาเนินงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ประกวดวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ วันที่
18 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 4 อาคารราช
ภัฏพลาซ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มีนักเรียนและครูเข้าร่วมโครงการจานวน
75 คน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อพ.สธ.-มรภ.
อุตรดิตถ์/
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี/
คณะ
เกษตรศาสตร์
อ.ดร.พิชัย
ใจกล้า/
คุณศุภวัฒ
ใสแจ่ม/
คุณธนิกานต์
หลิมเจริญ/
อพ.สธ.-มรภ.
อุตรดิตถ์/
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี/
คณะ
มนุษยศาสตร์

หมายเหตุ
เทคโนโลยี
5,000 บาท

ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
5,000 บาท
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประเทศไทย

ผลการดาเนินงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

7. โครงการพัฒนาและ
สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน



40,000

40,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อถ่ายทอด
และเผยแพร่
ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชที่
เหมาะสม
2. เพื่อให้เกิด
ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
3. เพื่อนาความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการ
เพาะขยายพันธุ์
และอนุรักษ์พืช
ในท้องถิ่น

1. โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สมุนไพรและพืชท้องถิ่นโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 และ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบุญธรรมบุญพริ้ง ตาบลบ่อเบี้ย อาเภอบ้านโคก
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 19-20
กุมภาพันธ์ 2558 มีนักเรียนและครูเข้าร่วม
โครงการจานวน 52 คน
2. โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สมุนไพรและพืชท้องถิ่นสาหรับโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ปีฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ใน
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2558 มีนักเรียน
และครูเข้าร่วมโครงการจานวน 20 คน
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มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

8. โครงการจัดนิทรรศการ
เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยราช



5,000

5,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อเป็นการ
สนอง
พระราชดาริ

1. จัดนิทรรศการ มรอ.วิชาการ ในวันที่
3-4 ธันวาคม 2557 ณ ชั้น 1 อาคารภูมิ
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หมายเหตุ

1427
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บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และ
สังคมศาสตร์
อ.ดร.พิชัย
ใจกล้า
อพ.สธ.-มรภ.
อุตรดิตถ์/

โครงการ
* ได้รับ
อพ.สธ.-มรภ. งบประมาณ
อุตรดิตถ์
จาก

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัย

9. โครงการอบรมเชิง



0

288,000

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
2. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
2558 ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. ปรับปรุงเว็บไซต์ของโครงการ อพ.สธ.มรภ.อุตรดิตถ์ และประสานงานทา link
เชื่อมโยงจากหน้าหลักของเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย
4. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว
ชมพูภูคา

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
มหาวิทยาลั
ย 5,000
บาท

1428
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมากจาก
พระราชดาริฯ
และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ
อพ.สธ.-มรภ.
อุตรดิตถ์ ในงาน
วันสถาปนา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
2. เพื่อให้
นักศึกษาเพิ่มพูน
ความรู้และ
ทักษะในการคิด
สร้างสรรค์การ
ผลิตสื่อการเรียน
การสอนวิชา
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
1. เพื่อสนอง

ลาดับ

หน่วยงาน
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี
ธรรมราช

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

ปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน ภาค 3

รวม...9...โครงการ
1. โครงการแข่งขันวาด
ภาพระบายสีทาง
พฤกษศาสตร์

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
แผ่นดิน

9


408,000
30,000

701,500
30,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พระราชดาริ
โครงการ
อพ.สธ. สาหรับ
โรงเรียนตารวจ
ตระเวน
ชายแดนภาค 3
2. เพื่อให้ครู
โรงเรียนตารวจ
ตระเวน
ชายแดนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในงาน
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 5
องค์ประกอบ
1. เพื่อกระตุ้น
และส่งเสริมให้
นักเรียนมีความ
สนใจและแสดง
ความสามารถใน
การวาดภาพ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้บังคับการ/
ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนและ
ผู้ติดตามอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ และคณะครูโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน แยกตามกองกากับการ
31-34 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งหมด
195 คน ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทั้งหมด 3 วัน ในระหว่างวันที่ 14-16
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม
พิชัยนที อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (ICIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เนื้อหาอบรมเชิงปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5
องค์ประกอบ

1.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางการวาดภาพระบายสีทาง
พฤกษศาสตร์ของตนเอง อันเป็นกิจกรรม
สาคัญอย่างหนึ่งที่จะนาไปสู่การแสดงผล
งานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน

หมายเหตุ

1429
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ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

อ.มัณฑกา วี
ระพงศ์

ลาดับ
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หน่วยงาน

2. การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
และการปลูกพืชไร้ดิน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

70,000

ใช้จริง

69,912

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ระบายสีทาง
พฤกษศาสตร์
2. เพื่อให้
นักเรียนได้มี
โอกาสทดสอบ
ความสามารถ
ของตนเอง
1. เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราช
กุมารีในโอกาส
ฉลอง
พระชนมายุ 5
รอบ 2 เมษายน
2558
2.เพื่อสร้างโรง
สาธิตเทคโนโลยี
การทาปุ๋ยหมัก
ชีวภาพและการ
ปลูกพืชไร้ดิน
ให้กับนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
2. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วย
โครงการ เพื่อเป็นการฝึกวางแผนการ
ทางานให้เป็นระบบ และได้เรียนรู้เทคนิค
การวาดภาพระบายสีทางพฤกษศาสตร์
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อนามาใช้ใน
การเรียนการสอนรายวิชาในสาขา
ชีววิทยา
1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความซาบซึ้งใน
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในการนาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เกษตรกรรมสาหรับชุมชน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ดร. วีระยุทธ
สุดสมบูรณ์
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

1430

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี
ธรรมราช

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี
ธรรมราช

3. โครงการฝึกปฏิบัติ
โครงการฝึกปฏิบัติการ
ทางด้านพฤกษศาสตร์
(เก็บรวบรวมพันธุ์ สัณฐาน
วิทยา การวาดภาพ การ
ถ่ายภาพทาง
พฤกษศาสตร์) เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน



29,000

29,000

งบประมาณ
แผ่นดิน
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มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี

4. ชมรมนักอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช



100,000

87,404

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติการทางด้าน
พฤกษศาสตร์ (เก็บรวบรวมพันธุ์ สัณฐาน
วิทยา การวาดภาพ การถ่ายภาพทาง
พฤกษศาสตร์) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

อ.จุฑามาศ
ศุภพันธ์

1. นักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรมีความรู้
เกี่ยวกับการทาชุดการเรียนรู้ การจัด

อ.สาวิตรี
ชามทอง

หมายเหตุ

1431
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
บุคลากร
และประชาชน
ในเขตพื้นที่
บริการ
เพื่อฝึก
ปฏิบัติการ
ทางด้าน
พฤกษศาสตร์
(เก็บรวบรวม
พันธุ์ สัณฐาน
วิทยา การวาด
ภาพการ
ถ่ายภาพทาง
พฤกษศาสตร์)
เพื่อเสริม
กิจกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
1.เพื่อให้
นักเรียนมี

ลาดับ

หน่วยงาน
ธรรมราช

ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ป่าชาย
เลนเพิ่มขึ้น
2. อาจารย์ที่เป็นวิทยากรได้นาความรู้
จากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการ
กับรายวิชาที่สอนได้
3. รายวิชา คือ
รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา 1 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ทักษะการสอนสาหรับครูวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1432

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความรู้และ
ความตระหนัก
ในความสาคัญ
ของป่าชายเลน
2.เพื่อให้
นักเรียนและ
นักศึกษาเห็น
ความสาคัญของ
แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3.เพื่อพัฒนา
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์
และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์
ของนักเรียน
และนักศึกษา
ชมรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชที่
เป็นผู้ช่วย

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี
ธรรมราช

5. นิทรรศการป่าพรุ



75,000

75,000

งบประมาณ
แผ่นดิน
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มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี
ธรรมราช

6. นิทรรศการป่าจาก



75,000

75,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

54

มหาวิทยาลัย

7.การสนับสนุนกิจกรรม



75,000

75,000

งบประมาณ

1.เพื่อใช้ในการ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ป่าจาก ดร.สุภาวดี
และทรัพยากรธรรมชาติ
รามสูตร
2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ป่า
จากและทรัพยากรธรรมชาติ

1433
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วิทยากร
1.เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์ป่าจาก
และทรัพยากร
ธรรมชาติ
2.เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการ
อนุรักษ์ป่าจาก
และทรัพยากร
ธรรมชาติ
1.เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์ป่าพรุ
และทรัพยากร
ธรรมชาติ
2.เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการ
อนุรักษ์ป่าพรุ
และทรัพยากร
ธรรมชาติ

1.เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ป่าพรุ
และทรัพยากรธรรมชาติ
2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ป่า
พรุและทรัพยากรธรรมชาติ

สามารถดาเนินกิจกรรมของโครงการ

อ.นฤมล ขุน
วีช่วย,
ดร.สุมาลี
เลี่ยมทอง
,ดร.สุภาวดี
รามสูตร
และ
คณะทางาน
อพ.สธ.-มรภ.
นครศรีธรรม
ราช
คณะทางาน

ลาดับ

หน่วยงาน
ราชภัฏนครศรี
ธรรมราช

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพ
พรรณี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

รวม...7...โครงการ
1. อบรมแนวทางการ
สนองพระราชดาริ อพ.สธ.
ให้แก่โรงเรียนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
แผ่นดิน

7


454,000
50,000

441,316
46,225 จัดสรรจาก
งบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับ
ตามโครงการ
อพ.สธ.-มร.รพ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
จัดกิจกรรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้อย่างมี
โครงการอนุรักษ์ ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อพ.สธ. มรภ.
นครศรีธรรม
ราช

1. เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจแก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
และโรงเรียน ถึง
แนวทางการ
ดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

นางสาว
ศศิธร
พุทธรักษ์
และคณะ
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

ดาเนินการวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ
ห้องประชุม 35201 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ มร.รพ. กาหนดผู้เข้าร่วม 50
คน มา 64 คนแยกเป็น
- โรงเรียน 48 คน
- อบต. 16 คน และนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปี 4
เข้าร่วมด้วยจานวน 59 คน รวมผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น 123 คน
ผลการประเมิน ความรู้ความเข้าใจร้อย
ละ 80/ก่อน 56.10 (2.80 ) หลัง 83.90
(4.20) ความพึงพอใจร้อยละ 80/88.59
(4.43)
ประโยชน์ที่ได้รับร้อยละ 75/82.93
(4.15)

หมายเหตุ
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ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพ
พรรณี

ชื่อโครงการ

2. กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่
10



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

60,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

59,963 จัดสรรจาก
งบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับ
ตามโครงการ
อพ.สธ.-มร.รพ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้
แนวทางสนอง
พระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
3. เพื่อเสริม
ประสบการณ์
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
ให้แก่นักศึกษาที่
เรียนวิชาสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
1. เพื่อสนอง
งานโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ดาเนินโครงการวันที่ 18สิงหาคม2558
มีผู้เข้าร่วม 1,514 คน ผลการประเมิน
จาก 521 คนด้านความรู้ความเข้าใจร้อย
ละ 80/83.33 (4.17)
ความพึงพอใจร้อยละ 80/81.13 (4.06)
ประโยชน์ที่ได้รับร้อยละ 75/84.60

นางสาว
ศศิธร
พุทธรักษ์
และคณะ
คณะ
วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ

1435
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และ
เทคโนโลยี

หมายเหตุ

1436

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สมเด็จพระเทพ- (4.23)
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
2. เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และ
คุณค่าที่เกี่ยวพัน
กับชีวิต
3. เพื่อให้
เยาวชนฝึก
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์
เพื่อค้นพบความ
จริง และความ
เป็นไปของ
ธรรมชาติ
4. เพื่อเป็นเวที
ให้กับนักศึกษา
ใช้ฝึกการจัด

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพ
พรรณี

3. พัฒนาเส้นทางและฐาน
การเรียนรู้



50,000

55

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพ
พรรณี

4. กิจกรรมการเรียนรู้ของ
รายวิชาต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับงานอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช



15,000

4.1 กิจกรรม
ภาคสนาม “รายวิชาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 1”

80,000 จัดสรรจาก
งบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับ
ตามโครงการ
อพ.สธ.-มร.รพ.
จัดสรรจาก
งบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับ
ตามโครงการ
อพ.สธ.-มร.รพ.
9,440

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กระบวนการ
เรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนา
เส้นทางและฐาน
การเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ว่าที่ร้อยตรี
ประสาน
แสงไพบูลย์
และคณะ
นางสาว
ศศิธร พุทธ
รักษ์
และคณะ

กิจกรรมการ
เรียนรู้ของ
รายวิชาต่างๆ ที่
สอดคล้องกั บ
กิ จ กรรมพิ เศษ
สนับ สนุ นการ
อนุ รัก ษ์
พั นธุก รรมพื ช

หมายเหตุ

วันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาเกาะ และทะเลไทย เขา
หมาจอ ตาบลแสมสาร อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี และสวนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน
ท่าด่าน ตาบลมาบข่า กิ่งอาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยองของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ปี 4 51 คน
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ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

- มีความรู้ความเข้าใจ 80/81.96 (4.10)
- มีความพึงพอใจ 80/89.41 (4.47)
- ประโยชน์ที่ได้รับ 75/93.33 (4.67)
4.2 โครงการเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้
พืชสมุนไพรภูมิปัญญาไทย
และการใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพ
พรรณี

5. หน่วยงานเข้าเยี่ยมชม

ศึกษาดูงาน/ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช มร.รพ.



-

เพื่อเสริมสร้าง
องค์ความรู้และ
ประสบการณ์
ตรง ด้านพืช
สมุนไพรภูมิ
ปัญญาไทยและ
การใช้ประโยชน์
ให้แก่ผู้เรียนวิชา
พืชพรรณเพื่อ
ชีวิต และสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 1

ผู้เรียนวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต และวิชาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน1จานวนไม่น้อยกว่า
100 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์
ตรงด้านพืชสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยและ
การใช้ประโยชน์
- มีความรู้ความเข้าใจ 80/86.38 (4.32)
- มีความพึงพอใจ 80/83.86 (4.19)
- ประโยชน์ที่ได้รับ 75/87.45 (4.37)

-

เพื่อถ่ายทอด
ความรู้และสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรของ
ประเทศให้แก่

- มี 3 หน่วยงาน**258 คนประกอบด้วย
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มร.รพ.โรงเรียนตังเอ็ง และโรงเรียนบ้าน
จันทเขลม มีความรู้ความเข้าใจ
80/89.04 (4.45)
-ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ 8 0 / 9 0 . 8 1

วันที่ 6, 11,
20 มี.ค.58
ณ ห้อง
ประชุม
ปะการัง
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
และพื้นที่ปก
ปัก
พันธุกรรม
พืช มร.รพ.
**มีคนใน
10คน
คนนอก 248
คน
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7,200

ลาดับ

55

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพ
พรรณี

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

ชื่อโครงการ

6. งานบริหารจัดการ
- จัดประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ
- จัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
-เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดาเนิน
อพ.สธ.
- สรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ
-บริหารจัดการอานวย
ความสะดวกในการ
ดาเนินงานฯลฯ
รวม...6...โครงการ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
การขยายพันธุ์พืชป่าหา

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ



90,000
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265,000
37,150

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

92,170 จัดสรรจาก
งบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับ
ตามโครงการ
อพ.สธ.-มร.รพ.

294,998
37,150

เบิกจ่ายจาก
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เยาวชนและเพื่อ
เป็นการ
สนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แม่บท
เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพ
พรรณี

1.วัตถุประสงค์
ของโครงการ
1.1 เพื่อให้ผู้เข้า

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(4.54)ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ 75/90.46
(4.52)

- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 1/2558
-แผนปฏิบัติงานปะจาปี
-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนิน
อพ.สธ.
- จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
สื่อการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
และวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ
- จัดจ้างต่าง ๆ

นางสาว
ศศิธร
พุทธรักษ์
และคณะ

ผลการประเมินโครงการ
ด ร . สุ ว ร ร ณี
1. ความรู้ ความเข้ า ใจ ในเนื้ อ หา พรหมศิริ
กิ จ กรร มหรื อ หั ว ข้ อ ที่ จั ด โครงการ
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56

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
ยากใกล้สูญพันธุ์

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณ
พ.ศ.2558

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

84.8%
2 . คว า มพึ งพ อ ใจต่ อ กา ร การ จั ด
โครงการ 86.92%
3. การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ได้ 86.00%
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รับการอบรมมี
ความรู้ มีทักษะ
ทางวิชาการ
เกี่ยวกับ
หลักการอนุรักษ์
และเทคนิคการ
ขยายพันธุ์เฟิน
ชายผ้าสีดา การ
ขยายพันธุ์
กล้วยไม้โดยการ
แยกหน่อ และ
การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกล้วยไม้
ป่า
1.2 เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้
ฝึกปฏิบัติเทคนิค
การขยายพันธุ์
เฟินชายผ้าสีดา
การขยายพันธุ์
กล้วยไม้โดยการ
แยกหน่อและ
การเพาะเลี้ยง

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เนื้อเยื่อกล้วยไม้
ป่า
1.3 เพื่อนาไม้ป่า
หายากใกล้สูญ
พันธุ์ที่ได้จาก
การขยายพันธุ์
บางส่วนกลับคืน
สู่ป่าในภายหน้า
2. เป้าหมาย
2.1 เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
2.1.1 มี
ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ
100
2.1.2 ได้เฟิน
ชายผ้าสีดาจาก
การขยายพันธุ์
คืนสู่ป่าใน
อนาคต 30 ต้น
2.2 เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ทั้ง 3 มิติ อยู่ใน

ลาดับ

56

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

ชื่อโครงการ

2. โครงการ/กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการวาด
ภาพทางพฤกษศาสตร์

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง



55,850

55,850

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
เบิกจ่ายจาก
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2558

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1. คว ามรู้ ความเข้ าใจในเนื้ อ หา ดร.สุ ว รรณี
กิ จ กรร มหรื อ หั ว ข้ อ ที่ จั ด โครงการ พรหมศิริ
95.4%
2. ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด โครงการ
89.4%
3. การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ได้ 92.00%
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ระดับดีมาก
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักการวาด
ภาพทาง
พฤกษศาสตร์
1.2 เพื่อให้
ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
วาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ได้
2. เป้าหมาย
2.1 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
และเข้าใจในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
2.2 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

ชื่อโครงการ

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
“คืนกล้วยไม้สู่ป่า คืน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

-

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

-

เป้าหมายตาม
บุคคล/
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
ความเข้าใจและ
ทักษะ เกี่ยวกับ
การร่างภาพวาด
และการลงแวง
เงาการวาดภาพ
จากตัวอย่างพืช
และปฏิบัติการลง
สีน้าได้
2.3 ผู้เข้ารับการ
อบรมนาความรู้
และเทคนิควิธีไป
ใช้ในการเรียน
ด้านศิลปะและ
สาระ
วิทยาศาสตร์
2.4 มีจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
เห็นคุณค่าของ
ของ
ทรัพยากรธรรมช
าติ
1. วัตถุประสงค์ 1. ความรู้ ความเข้ า ใจ ในเนื้ อ หา ดร.สุ ว รรณี
1.1 เพื่อต้องการ กิ จ กรร มหรื อ หั ว ข้ อ ที่ จั ดโครงการ พรหมศิริ

หมายเหตุ
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56

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
พฤกษากลับถิ่น”

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

78.60%
2. ความพึง พอใจต่ อการจั ดโครงการ
81.40%
3. การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
83.40%
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
นาเฟิร์น
ชายผ้าสีดาและ
กล้วยไม้ป่าที่ได้
จากการ
ขยายพันธุ์ ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
สนอง
พระราชดาริ
โดย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา
คืนสู่ป่า
1.2 เพื่อเพิ่ม
ปริมาณเฟิร์น
ชายผ้าสีดา
กล้วยไม้ป่า
ให้กับป่า
ธรรมชาติให้
สมบูรณ์ดังเดิม
1.3 เพื่อเป็นการ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1445

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ปลูกจิตสานึก
ให้กับนักศึกษา
เกิดความ รู้สึก
หวงแหนใน
ทรัพยากร
2. เป้าหมาย
2.1 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีการ
ความรู้และ
เข้าใจในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
2.2 เฟิร์น
ชายผ้าสีดาและ
กล้วยไม้ป่า และ
พืชอื่น ๆ ที่ได้
จากการ
ขยายพันธุ์ ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
คืนสู่ป่าได้อย่าง

ลาดับ

57

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา

ชื่อโครงการ

รวม...3...โครงการ
1. โครงการค่ายเยาวชน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เสนอขอ

ใช้จริง

3


93,000
50,000

93,000
50,000 งบ งปม.
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
น้อย 200 ต้น
2.3 ป่า
ธรรมชาติ
สมบูรณ์ดังเดิม
1. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชแก่
เยาวชน
2. เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสัตว์
ชีวภาพและภูมิ
ปัญญาแก่
นักเรียน
นักศึกษาและ
เยาวชน
3. เพื่อจัด
กิจกรรมให้
นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริการ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการค่ายเยาวอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ดร.ณัฐกานต์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์
ศาสตร์สูงเนิน
และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ
โรงเรียนตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุ
กูล) ต.โคกกรวด อ.เมือง
จ.นครราชสีมา และพื้นที่ในชุมชน
โดยรอบโรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนตาบลโคกกรวด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 97 คน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จานวน 119 คน นอกจากนี้
ยังมีผู้สนใจที่เป็นบุคคล ภายนอกเข้าร่วม
กิจกรรม ได้แก่ ครู
ประจาการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนตาบลโคก
กรวด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลโคก
กรวด
การจัดกิจกรรมวันที่ 1 แบ่งฐานกิจกรรม
4 ฐานดังนี้

หมายเหตุ

1446

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา

ชื่อโครงการ

2. โครงการบริหาร
พิพิธภัณฑ์พืชและ
ประสานงานโครงการ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

20,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

20,000 งบ งปม.
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วิชาการ
และสอดแทรก
ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในกระบวนการ
เรียน
การสอนรายวิชา
การจัดการเรียน
การสอนชีววิทยา
2
4. เพื่อสารวจ
ข้อมูลทรัพยากร
พืช สัตว์ ชีวภาพ
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในพื้นที่
จัดกิจกรรม
1. เพื่อดาเนิน
กิจกรรมด้าน
การประสานงาน
โครงการ
การจัดประชุม
คณะกรรมการ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฐานที่ 1 : การศึกษาและบันทึก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้
ฐานที่ 2 : การทาตัวอย่างพรรณไม้
(แห้ง/ ดอง/ เฉพาะส่วน)
ฐานที่ 3 : การศึกษาลักษณะ
ภายนอกภายในของพืชแต่ละส่วนโดย
ละเอียด
ฐานที่ 4 : การสารวจฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ด้านพืช สัตว์ ชีวภาพ
และภูมิปัญญา
กิจกรรมวันที่ 2 เป็นกิจกรรมการสารวจ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในพื้นที่ชุมชน
เทศบาลตาบลโคกกรวด
ผลการประเมินการจัดกิจกรรม อยู่ใน
ระดับดี

1. การประสานงานโครงการ
ดร.ณัฐกานต์ โครงการ
1.1 รายงานการเดินทางไปราชการ ศาสตร์สูงเนิน ใหม่
เพื่อประชุมจัดทาแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่
6 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ
สานักพระราชวัง
1.2 รายงานการประชุม
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57

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. ครั้งที่
1/2558 และการประชุมคณะกรรมการ
อานวยการจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์
สิ่งสินตน วันที่ 17 มีนาคม 2558
ณ สานักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร
2. การจัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานและคณะอนุกรรมการ
ดาเนินงาน
2.1 รายงานการประชุมคณะทางาน
โครงการฯ ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 23
มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ดร.เศาวนิต เศาวณานนท์
2.3 รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการโครงการฯ ครั้งที่
1/2558 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 32.08.02

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1448

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ดาเนินงานและ
คณะอนุกรรมกา
ร
ดาเนินงาน
โครงการการ
บริหาร
พิพิธภัณฑ์พืช
และสรุปผลการ
ดาเนินงาน
โครงการ
ประจาปี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา

ชื่อโครงการ

3. โครงการจัดนิทรรศการ
ในงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ
ประจาปี 2558
“ทรัพยากรไทย: หวนดู
ทรัพย์สิ่งสินตน”



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

120,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

120,000 งบ บกศ.
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัด
นิทรรศการใน
งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
ประจาปี 2558
“ทรัพยากรไทย:
หวนดูทรัพย์สิ่ง
สินตน”

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการโครงการฯ ครั้งที่
2/2558 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 32.08.02
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
โครงการประจาปี
อยู่ระหว่างการดาเนินกิจกรรม
อาจารย์ธีระ
ธรรมวงศา

หมายเหตุ

มีการเลื่อน
กาหนดการ
โครงการจัด
นิทรรศการ
ในงาน
ประชุม
วิชาการ
และ
นิทรรศการ
โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืช ฯ
ประจาปี
2558

1449

57

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
“ทรัพยากร
ไทย: หวนดู
ทรัพย์สิ่ง
สินตน”

58

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

3


190,000 190,000
400,000 400,000 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาส
ฉลอง
พระชนมายุ5
รอบ 2 เมษายน
2558

- ดาเนินการจัดนิทรรศการ “งาน
ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองกับความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชน” เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ5 รอบ 2 เมษายน 2558เมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วย อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ครูและนักเรียน จาก
โรงเรียนเครือข่าย เครือข่ายชุมชนใน
พื้นที่ใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ภายในงานมีกิจรรมดังนี้
- การกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การเสวนา “ผักพื้นบ้านอาหาร

- สถาบัน
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
- สานัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
- ศูนย์วิจัย
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น
- โปรแกรม
วิชา
คหกรรม
ศาสตร์
- ศูนย์พัฒนา
ทักษะ
ปฏิบัติการสู่

1450

รวม...3...โครงการ
1. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ5
รอบ 2 เมษายน 2558

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1451

พื้นเมืองกับความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชน”
- สาธิตการทาแกงฮังเลและแกงคั่ว
แค โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล
อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
- นิทรรศการไผ่กับวิถีชีวิตชาวล้านนา
โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัด
แสดงเรื่องไผ่กับวิถีชีวิตชาวล้านนา และ
การทาอาหารจากไผ่
- การสาธิตอาหารข้าวเหลืองไก่ ซึ่ง
เป็นอาหารชาติพันธุ์ไต และไอศกรีมข้าว
กล้องงอก
- นิทรรศการข้าวพื้นเมืองเชียงแสน/
ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง
- รับประทานอาหารพื้นเมืองในแบบ
บุฟเฟ่ต์ขันโตก โดยจะมีซุ้มอาหาร
พื้นเมือง 11 ซุ้ม ประกอบด้วยอาหาร
พื้นเมือง กว่า 20 ชนิด โดย นักศึกษา
จากโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ชุมชน
เครือข่ายงานวิจัยของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
การสร้างงาน
อิสระ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

2. อบรมวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์สาหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์



30,000

30,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

58

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

3. ศึกษาดูงานสวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ฯ จังหวัด
เชียงใหม่



62,000

62,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้ในการ
วาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์
และนาไป
เชื่อมโยงกับ
กิจกรรมงาน
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
- เพื่อสร้าง
ประสบการณ์
การบูรณาการ
องค์ความรู้สู่การ
เรียนการสอน
สามารถ

ผลการดาเนินงาน
เคราะห์
- เลือกซื้อผักปลอดสารพิษและข้าว
พื้นเมือง จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านสันทราย ตาบลเชียงเคี่ยน
อาเภอเคี่ยนจังหวัดเชียงราย และ
เครือข่ายอาหารปลอดภัยของ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ดาเนินการอบรมวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ให้กับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิชาเอก คณิตศาสตร์
พละศึกษา ภาษาอังกฤษคหกรรม
วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน และ สังคมศึกษา
จานวน 180 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น
หลักสูตรรุ่นละ 1 วัน ดาเนินการใน
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2557 และ วันที่
5 สิงหาคม 2558
- จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ใน
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 มี
ทั้งหมด 236 คน จากโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และพลศึกษา

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะครุ
ศาสตร์
สถาบันความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

อ.ดร.จิรา
ภรณ์ ปาลี
อ.ดร.ณัตฐิยา
ชัยชนะ
อ.วัฒนา
ปัญญามณี

หมายเหตุ

1452

58

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

ชื่อโครงการ

4. ติดตามประเมินผลงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

6,000

ใช้จริง

6,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เชื่อมโยงและ
สร้างองค์ความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกชั้น
เรียนสาหรับ
นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ สังเกตและเข้าใจ
เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ ที่เป็นสถานที่
อนุรักษ์และแหล่งรวบรวมพรรณไม้ โดย
จัดเป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ มี
การจัดปลูกให้สอดคล้องกับถิ่นที่อยู่เดิม
กับธรรมชาติมากที่สุด รวมถึงการจัด
แสดงพรรณไม้ในกลุ่มอาคาร เรือน
กระจกบนยอดเขาที่มีความสวยงาม และ
ภูมิทัศน์ที่โดดเด่นทาให้นักศึกษาสามารถ
ต่อยอดองค์ความรู้สู่งานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และขยายผลสู่
ชุมชนต่อไป
- ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จานวน 1,159 คน จาก
14 วิชาเอก ในจังหวัดเชียงราย พะเยา
แพร่ น่านและเชียงใหม่จานวน 200
โรงเรียน และนักศึกษาได้มีการดาเนิน
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จานวน 200โครงการ โดยกิจกรรมที่
ดาเนินการนั้นมีทั้งการบูรณาการสู่การ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมชุมนุม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศร
อ.อนุชิต
วัฒนาพร
คณะครุ
ศาสตร์

หมายเหตุ

1453

58

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

อ.ดร.จิรา
ภรณ์ ปาลี
อ.ดร.ณัตฐิยา
ชัยชนะ
อ.วัฒนา
ปัญญามณี
ศร
อ.อนุชิต
วัฒนาพร
คณะครุ
ศาสตร์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

5. ศึกษาพันธุ์ไม้ตามภูมิ
ปัญญาจากเอกสารโบราณ
วิถีชีวิตของชาวล้านนา



100,000

100,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อศึกษาข้อมูล
ในเอกสาร
โบราณวิถีชีวิต
ของชาวล้านนา

58

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

6. ศูนย์การเรียนรู้เส้นใย
ฝ้ายพื้นเมือง



100,000

100,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อศึกษาเส้นใย
ฝ้ายพื้นเมือง

การจัดทาสวนไม้ดอก ไม้ประดับ และพืช
สมุนไพร และการสารวจพรรณไม้ใน
โรงเรียน การทาป้ายชื่อพรรณไม้ และ
การจัดทาพรรณไม้แห้ง เป็นต้น
- ดาเนินการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลไผ่
กับวิถีชีวิตชาวล้านนา และได้จัดทาเป็น
โปสเตอร์ เพื่อร่วมจัดนิทรรศการไผ่กับ
วิถีชีวิตชาวล้านนา ในงาน เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ5 รอบ 2 เมษายน 2558ใน
นิทรรศการ “งานผักพื้นบ้านอาหาร
พื้นเมืองกับความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชน”ที่ร่วมกับสถาบันความ
หลากหลายทางชีวภาพฯ ได้จัดขึ้นใน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
- ศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาในเอกสาร
โบราณล้านนาและจัดทาหนังสือ เรื่อง
สมุดภาพไตรภูมิ จานวน 100 เล่ม
- ดาเนินการปลูกต้นฝ้ายในพื้นที่การ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยการ

อ.สมหวัง
อินทร์ไชย
สานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

อ.สิปราง
เจริญผล
คณะ
เทคโนโลยี

หมายเหตุ

1454

58

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

7. พัฒนาพิพิธภัณฑ์
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของ
กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะใน
จังหวัดเชียงราย



322,900

322,900

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อพัฒนา
พิพิธภัณฑ์
พฤกษศาสตร์
พื้นบ้านของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลัวะใน
จังหวัดเชียงราย

58

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

8. บูรณาการการเรียนการ
สอนรายวิชาชีวภูมิศาสตร์
โปรแกรมวิชา GIS



10,000

10,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อบูรณาการ
อพ.สธ.สู่การ
เรียนการสอนใน
รายวิชา
ภูมิศาสตร์

58

มหาวิทยาลัย

9. สร้างและพัฒนาแหล่ง



200,000

200,000

งบประมาณปกติ

เพื่อสร้างและ

มอบหมายให้นักศึกษาที่เรียนใน
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเป็น
ผู้ดูแลและจดบันทึกการเจริญเติบโตของ
ฝ้าย เพื่อเก็บเป็นข้อมูล
- ดาเนินการพัฒนาพื้นที่ 20 ไร่ โดย
ขุดและไถปรับ ขยายถนนและปรับภูมิ
ทัศน์และทางเข้าศูนย์เรียนรู้ พัฒนา
ระบบน้า
- ปรับปรุงและพัฒนาดิน โดยใช้ต้น
ปอเทืองและถั่วเขียวเพื่อปรับปรุง
คุณภาพดิน
- ดาเนินการปลูกต้นไผ่รวกเป็นแนว
ศูนย์เรียนรู้และสาหรับใช้ประโยชน์ใน
อนาคตและปลูกต้นไม้ท้องถิ่น เช่น ต้น
กล้าฝรั่งพื้นเมือง กล้วยผา กระบก และ
น้อยโหน่ง
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาชีวภูมิศาสตร์ สาหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชา GIS จานวน 27 คน โดย
มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการสารวจพืช
สารวจสัตว์ (นก ผีเสื้อ และแมลงปอ)
และใช้พื้นที่ป่าปกปักเป็นพื้นที่เรียนรู้
- ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิ

นายสวิง
ขันทะสา
สถาบันความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

ผศ.มาลี

หมายเหตุ

1455

58

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อุตสาหกรรม

ลาดับ

หน่วยงาน
ราชภัฏ
เชียงราย

ชื่อโครงการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านหัตถกรรมของกลุ่มไต
ในเชียงราย

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ด้านหัตถกรรม
ของกลุ่มไตใน
จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ

1456

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปัญญาด้านหัตถกรรมไตลื้อ โรงเรียนริม หมวกกุล
โขงวิทยา อาเภอเชียงของ จังหวัด
และคณะ
เชียงราย (รวบรวมอุปกรณ์การทอผ้าเพื่อ ศูนย์วิจัยและ
นามาจัดนิทรรศการ) ได้รับความร่วมมือ พัฒนา
จาก ชุมชนบ้านหาดบ้ายและโรงเรียนริม ผลิตภัณฑ์
โขงวิทยาเป็นอย่างดี
ท้องถิ่น
- เปิดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้าน
หัตถกรรมไตลื้อ โรงเรียน ริมโขงวิทยา
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เกิด
เครือข่ายการทางานอนุรักษ์และสืบทอด
ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าทอไตลื้อ
ได้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กลุ่ม
สุขาวดีผ้าทอไตลื้อเชียงของและ
ความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนบ้านหาดบ้าย
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
- จัดเวทีการอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “การทาอย่างไรให้
สถานที่สะอาดปลอดภัยและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ” ให้แก่ คระครูและ
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนริมโขงวิทยา
จานวน 15 คน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2558 ณ โรงเรียนริมโขงวิทยา ผลการ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

ชื่อโครงการ

10. เยาวชนไตลื้อกับการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอดไตลื้อสู่การเรียนรู้
อย่างยั่งยืน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

100,000

ใช้จริง

100,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอด
กระบวนการพัฒ
นาผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอไตลื้อ
ให้แก่นักศึกษา
คณะครู
นักเรียนและ
ผู้สนใจ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนรูปแบบ
ในการจัดนิทรรศการฯ ให้มีความ
น่าสนใจและสามารถเป็นสถานที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้าไตลื้อ
ให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป
- จัดทาสื่อโปสเตอร์งานวิชาการ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมไต
ลื้อพร้อมเคลือบด้าน ผนึกกรอบลอย
โปสเตอร์ ขั้นตอนการย้อมสีฝ้าย จานวน
17 ชิ้นงานและจัดหาอุปกรณ์ในห้อง
นิทรรศการ เช่น ราวแขวนผ้าไม้ไผ่10
ชุดหุ่นเดรฟชาย-หญิงขาไม้เก็บของ
เอนกประสงค์ ชั้นโชว์เอนกประสงค์เข้า
มุม ชั้นโชว์เอนกประสงค์ชั้นเก็บชอง
เอนกประสงค์
- ดาเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ประเภทรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัด
จาหน่ายด้านการตลาด นามาวิเคราะห์
การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่า และวางจาหน่ายให้เป็นไป
ตามความต้องการของตลาดและผู้สนใจ
โดยดาเนินกิจกรรมในวันที่ 4 -5 มีนาคม
2558 ณ โรงเรียนริมโขงวิทยา อ.เชียง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1457

58

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ผศ.มาลี
หมวกกุล
และคณะ
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
ของจ.เชียงราย พระตาหนักดอยตุง ร้าน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ดอยตุง สนามบิน
นานาชาติแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และ
ตลาดไนท์บาร์ซา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการสืบทอด
และถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าผ้าทอไตลื้อสู่การเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืนดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 27
มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนริมโขงวิทยา
ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูและนักเรียน
โรงเรียนริมโขงวิทยา ครูภูมิปัญญา บ้าน
หาดบ้าย อ.เชียงของ จ.เชียงราย จานวน
80 คน
- จัดทาคู่มือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอไตลื้อ
- เข้าร่วมการถ่ายทารายการ “ครู
สร้างคน คนสร้างโลก” เมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนริมโขงวิทยา
โดย ผศ.มาลี หมวกกุล ซึ่งอยู่ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ
โดยได้เชื่อมโยงงานด้านวิชาการและองค์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1458

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
- เพื่อจัด
กิจกรรมให้
เยาวชนนา
ความคิด
สร้างสรรค์ใน
การนาองค์
ความรู้จาก ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

11. สนับสนุนการ
ดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน



67,440

67,440

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อสนับสนุนให้
มีการดาเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

58

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

12. งานวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์และปักษี
วิทยา



50,000

50,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อวาดภาพ
ทาง
พฤกษศาสตร์
และปักษีวิทยา

58

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

13. อบรมเชิงปฏิบัติการ
วาดภาพลายเส้น



30,000

30,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถ

ความรู้ภูมิปัญญาบูรณาการงานร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชุมชนและโรงเรียน จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมที่เน้นการอนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมไตลื้อให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน
- จัดทาฐานข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียน
บ้านเวียงแก้ววิทยาและโรงเรียน
บ้านเมืองชุม และดาเนินการสารวจ
พรรณไม้ในโรงเรียนเพิ่มเติมโดยการ
ดาเนินงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ของแต่ละโรงเรียน
- ดาเนินการวาดภาพนกใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพิ่มจานวน 22
ภาพ ได้แก่ นกเขนน้อยไซบีเรีย นกคัดคู
มรกต นกคัดคูสีม่วง นกคัดคูเหยี่ยวใหญ่
นกแสก นกคัดคูพันอินเดีย นกระจิบคอ
ดา นกจู๋เต้นหางสั้น นกพญาไฟสีกุหลาบ
นกปากห่าง และนกกระสานวลเพื่อ
รวบรวมจัดทาหนังสือภาพวาดนกใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ดาเนินการฝึกอบรมวาดภาพ
ลายเส้น (พืชและสัตว์) ให้กับนักเรียน

นางเพ็ญศรี
มลิทอง
สถาบันความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
นายเศรษฐ
ศักดิ์ สมุด
ความ
สถาบันความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

นายเศรษฐ
ศักดิ์ สมุด

หมายเหตุ

1459

58

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

เชียงราย

58

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
หน่วยงาน

14 .ฝึกอบรมการติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม



50,000

50,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วาดภาพ
ลายเส้นได้

จานวน 20 คน โดยให้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นในการวาดภาพ รู้จัก
อุปกรณ์ และฝึกวาดภาพ

- ดาเนินการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 13-15
กรกฎาคม 2558 จานวนผู้เข้าร่วม
จานวน 30 คน เป็นนักศึกษาในคณะครุ
ศาสตร์ การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นความ
ร่วมมือกับทางศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์
ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(RECOFTC) และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และสามารถลง
พื้นที่ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการวิจัยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่น
เพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน ที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สหภาพยุโรป กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2
ส่วนคือ การให้ความรู้และทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวข้องและการฝึก
ปฏิบัติในพื้นที่จริง บ้านงามเมือง ตาบล

นายสุทธิ
มลิทอง
สถาบันความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

หมายเหตุ

1460

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เรื่องการติดตาม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ความ
สถาบันความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

ลาดับ

58

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

15. พัฒนาแกนนาสื่อ
ความหมายทางธรรมชาติ



50,000

รวม...15...โครงการ
1. โครงการศูนย์เรียนรู้

15


1,578,340 1,578,340
25,800
25,800 งบประมาณ
แผ่นดิน

50,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแกน
นานักศึกษาใน
การจัดค่ายสื่อ
ความหมายทาง
ธรรมชาติให้กับ
นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

เพื่อรวบรวม
พันธุ์
ไผ่ท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
ยางฮอม อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
- ดาเนินการเมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาหรับนักศึกษาแกนนาจานวน 26 คน
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งแบ่งออกเป็น
2 ส่วนหลัก คือ กิจกรรมการให้ความรู้
สาหรับแกนนานักสื่อความหมาย โดย
นายชัยวัฒน์ วงศ์ไชย บรรยายเกี่ยวกับ
วิธีการดูนกต่างๆ วิธีการสื่อความทาง
ธรรมชาติและเทคนิคการเป็นนักสื่อ
ความหมายทางธรรมชาติที่ดี และการ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อการสื่อความหมาย
ทางธรรมชาติ โดยมีนายคมเพชร ราชคม
นายเอกชัย ใจอ้าย มาเป็นวิทยากรโดยมี
ตัวอย่างกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
กิจกรรมการต่อจิ๊กซอว์สื่อแห่งปัญญา
และการสร้างจินตนาการโดยเทปกาว
เป็นต้น
-บารุงพันธุ์ไผ่
-รวบรวมพันธุ์ไผ่และดาเนินการสรรหา
พันธุ์ไผ่เพิ่มเติม
-คณะทางานลงพื้นที่เพื่อศึกษาแหล่งพันธุ์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ.ดร.รณิดา
ปิงเมือง
สานักวิชา
สังคมศาสตร์

1461

59

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี

2. จัดอบรมขยายผล
การดาเนินงานโครงการสู่
องค์กรปกครองท้องถิ่น



32,000

32,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

ขยายผลการ
ดาเนินงาน
อพ.สธ.
สู่ อปท

59

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

3. จัดนิทรรศการวิชาการ
ประจาปี



50,500

50,500 งบประมาณ
แผ่นดิน

4. ซ่อมบารุงโรงเรือน
อนุบาล



90,000

90,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

เตรียมการร่วม
จัด
นิทรรศการ
ดูแลรักษา
กล้วยไม้

59

ไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี คือ
ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี
ตาบลชะแล ตาบลสหกรณ์นิคม
ตาบลลิ่นถิ่น ตาบลหวยเขย่ง
อาเภอทองผาภูมิ
ตาบลศรีมงคล ตาบลไทรโยค
ตาบลท่าเสา อาเภอไทรโยค
ศูนย์ไผ่หินล้ม
ตาบลบ่อพลอย ตาบลสมเด็จเจริญ
อาเภอหนองปรือ
ตาบลเขาโจด อาเภอศรีสวัสดิ์
จัดอบรมและติดตามการเข้าร่วมสนอง
งาน (30 ตุลาคม 2557) ผู้เข้าร่วมจาก
โรงเรียนบ้านพุเลียบ เทศบาลหนองบัว
เทศบาลตาบลไทรโยค เทศบาลตาบล
หนองบัว อบต.ชะแล อบต.หนองบัว
อบต.หนองโรง อบต.ท่าเสา อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ออกแบบการดาเนินงานพร้อมเข้า
ร่วมงานเดือนมีนาคม
เปลี่ยนแผ่นมุงหลังคาโรงเรือนกล้วยไม้
ซ่อมหลังคาเพิงทาความสะอาดขวดและ

หมายเหตุ

1462

59

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะอนุกรร
มการ
โครงการ
อพ.สธ.
มรภ.
กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี
คณะอนุกรร
มการ

รายชื่อ อปท
และ รร.ตาม
ภาคผนวก

ลาดับ

59

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กาญจนบุรี

กล้วยไม้

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี

5. ปลูกไม้ดอกสีม่วง



30,000

30,000 งบรายได้ของ
มหาวิทยาลัย

รวม...5...โครงการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พืชในท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
1. อบรมชิงปฏิบัติการ
ให้กับนักเรียนและ
นักศึกษา เรื่อง การ

5


228,300
55,000

228,300
55,000 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ที่เกิดจากการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ

ผลการดาเนินงาน
ทาอาหารกล้วยไม

แสดงความ
สานึก
ในพระอริยวัตร
ที่
งดงาม (พระ
เทพฯ
ครบ 60 ชันษา)

ปลูกต้นอินทนินน้าและอินทนินเขาที่
เพาะชาไว้ 5 ปี 18 ต้น อายุ 3 ปี 20 ต้น
พร้อมติดตั้งระบบน้าบารุงรักษา

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
โดยบูรณาการ
กับการเรียนการ
สอน การวิจัย
และการบริการ
วิชาการ หรือ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

มีการดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชใน
ท้องถิ่นให้กับนักเรียนโรงเรียนตารวจตระ
วนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจ
ตระวนชายแดนที่ 13 จานวน 4 ครั้ง
ดังนี้
1.1 จัดอบรมให้กับนักเรียน จานวน 8
โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วม 42 คน และ
ครู 8 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน ระหว่างวันที่
1-3 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราช

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ
อพ.สธ.
มรภ.
กาญจนบุรี
บุคลากรและ
นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี

อ.อนัญญา
ทองสิมา /
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

หมายเหตุ

1463

60

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พืชในท้องถิ่น
2.จัดนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้ด้าน การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พืชใน
ท้องถิ่น

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

61

มหาวิทยาลัย

ภัฏนครปฐม
1.2 โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้าน
แม่น้าน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ในวันที่ 10 มกราคม 2558 มี
นักเรียนเข้าร่วม 70คน
1.3 ศูนย์การเรียน ตารวจตระเวน
ชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง กาญจนบุรี ใน
วันที่ 17 มกราคม 2557 มีนักเรียนเข้า
ร่วม 20 คน
1.4 โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
บ้านปิล๊อกคี่ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ในวันที่ 18มกราคม 2558 มี
นักเรียนเข้าร่วม 20คน
2. จัดนิทรรศการการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พืชระหว่างวันที่ 2 มีนาคม
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รวม...1...โครงการ (2
โครงการย่อย)
1. โครงการจัดนิทรรศการ
เผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน

1

2. โครงการส่งเสริมการ





55,000

55,000

40,000

40,000

-

- -

ผศ.ดร.
ปิยวรรณ
ศุภวิทิต
พัฒนา
เพื่อให้ตระถึง

บู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอนใน

หมายเหตุ

1464

61

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

61

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

3. โครงการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร



61

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

4. การจัดนิทรรศการใน
งานประจาปีกับจังหวัด
พิษณุโลก



61

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล

5. โครงการจัดทา
website ประชาสัมพันธ์



เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความสาคัญของ
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน

20,000 มหาวิทยาลัยราช เพื่อเผยแพร่การ
ภัฏพิบูลสงคราม ดาเนินงานของ

หมายเหตุ

ร า ย วิ ช า ภู มิ สั ง ค ม ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร
ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง การเลี้ ย งแล ะ
เพาะพันธุ์ปลาสวยงาม การเกษตรเพื่อ
ง า น อ ดิ เ ร ก พื ช ส มุ น ไ พ ร ใ น
ชีวิ ตประจาวัน ด้ วยการส ารวจพรรณ
พืช การปลูก การขยายพันธุ์ วิธีการใช้
ประโยชน์จากพรรณพืชในด้านต่าง
เผ ยแ พ ร่ คว าม รู้ ด้ าน กา ร อ นุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืช การใช้ประโยชน์ ให้กลุ่ม
แกนน าเกษตรกรโครงการ”หมู่ บ้ า น
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุ ม ชนต้ น แบบ ”
โรงเรียนผดุงราษฎ์ โรงเรียนบ้านสะเดา
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองและโรงเรียน
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
การจัดนิทรรศการการดาเนินงาน
โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

20,000

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผศ.ประภาศิริ
ใจผ่อง

ผศ.ประภาศิริ
ใจผ่อง ดร.
กาญจนา ธน
นพคุณและ
ดร.สุพัตรา
เจริญภักดี
ด า เ นิ น ก า ร ก า ร จั ด ท า website ผศ.ประภาศิริ
ประชาสั มพั น ธ์ ผ ลการดาเนิน งานของ ใจผ่อง
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ราชภัฏพิบูล
สงคราม

งบประมาณ (บาท)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

สงคราม
61

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่

62

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่



2. จัดนิทรรศการ บริการ
สืบค้น
ทาฐานข้อมูล การ



5


-

1

- -

60,000
60,000
62,000
62,000
งบประมาณ
แผ่นดิน

38,000

38,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อพัฒนาศูนย์
การ
เรียนรู้ภูมิปัญญา
และ
วัฒนธรรม
เกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์
ต้น
รักใหญ่

รวบรวมและ
เผยแพร่
องค์ความ รู้การ

จัดทาสื่อ วีดิทัศน์เชิงสารคดีสั้น เรื่อง รัก
ใหญ่ ภูมิปัญญาการนาไปใช้ ความยาว
ประมาณ 9-10 นาที จัดทาสื่อเพื่อการ
เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับยางรักการ
บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อเป็น
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชา CUL3106 โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 2 ในหัวข้อ
“การใช้ประโยชน์จากยางรักในงานพุทธ
ศิลป์และหัตถศิลป์สมัยล้านนา-อยุธยา”
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป ได้รับชมนิทรรศการและ
การสืบค้นข้อมูล การขยายพันธุ์พืช และ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ.ประภา
ศิริ ใจผ่อง
และทีมงาน

สถาบัน
ศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

สานักวิทย
บริการฯ
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62

6. โครงการส่งเสริมองค์กร
บริหารส่วนท้องเข้าร่วม
สนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
รวม...6...โครงการ
1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
การใช้ประโยชน์ต้นรัก
ใหญ่

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
โครงการอนุรักษ์ โครงการ อพ.สธ-มรภพิบูลสงคราม
พันธุกรรมพืช
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนอง
พระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระดาริฯ จานวน 13
แห่ง

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ขยายพันธุ์
และการใช้ประโยชน์จาก
ต้น
รักใหญ่

62

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่

3. ปลูกจิตสานึกนักศึกษา
ในการ
อนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จาก
ต้นรัก



70,000

70,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

62

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่

4. สร้างจิตสานึกนักเรียน
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช



50,000

50,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

ปลูกจิตสานึก
นักเรียนในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

62

มหาวิทยาลัย

5. สวนพฤกษศาสตร์



50,000

50,000

งบประมาณ

ปลูกจิตสานึก

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การใช้ประโยชน์จากต้นรักใหญ่ มี
นิทรรศการและการบริการสืบค้น
ฐานข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริฯ จานวน 1 จุด

ดา เนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สารวจต้นรักใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม การทาผลิตภัณฑ์
จากยางรักและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเรื่อง
ต้นรักและผลิตภัณฑ์จากต้นรักจานวน 6
เรื่อง ประกอบด้วย
1) ต้นรักใหญ่ 2) จานรองแก้ว
3) กาไลข้อมือ 4) ตลับใส่ของ 5) ขันโอ
6) พาน
จัดกิจกรรมค่ายโดยนานักเรียนชั้นประถม
ปีที่ 5 -6 รวมจานวน 70 คน มาเรียนรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ศึกษาความหลากทางของพืชพรรณ
ณ ศูนย์แม่ริม
ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง

คณะครุ
ศาสตร์

โรงเรียน
สาธิต

โรงเรียน
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใช้
ประ โยชน์จาก
กิจกรรมการ
ขยายพันธุ์พืช
และ
การใช้ประโยชน์
จาก
ต้นรักใหญ่
ปลูกจิตสานึก
นักศึกษาในการ
อนุรักษ์ต้นรัก
และ
ผลิตภัณฑ์จาก
ต้นรัก

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

โรงเรียน

แผ่นดิน

62

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่

6. สืบสานภูมิปัญญา
พื้นบ้านการ
ใช้ประโยชน์จากต้นรัก
ใหญ่



100,000

100,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

62

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่

7. โครงการพัฒนาเทคนิค
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
อย่างง่ายสาหรับโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน
กองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33



300,000

300,000

งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.)

ผลการดาเนินงาน
ปฏิบัติการและการสารวจพรรณไม้ใน
โรงเรียน โดยมีนักเรียน ครูและบุคลากร
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 130 คน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สาธิต

จัดนิทรรศการและการเสวนา “การใช้
ยางรักในภูมิปัญญาไทย” และได้สร้าง
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น

คณะ
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสตร์

น้ายาฟอกผ้าขาวความเข้มข้น 0.1 และ
0.5ml/l มีประสิทธิภาพในการฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ในอาหารวุ้นได้เทียบเท่ากับ
การฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ พบว่า
ม่วงเทพรัตน์ กุหลาบหนูและหญ้าหวาน
มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากการ
เพาะเลี้ยงบนอาหารที่ฆ่าเชื้อด้วยหม้อ
นึ่งความดันไอ เมื่อนาอาหารที่ผ่านการ
ฆ่าเชื้อด้วยวิธีการนึ่งด้วยไอน้า 30 นาที
และไมโครเวฟกาลังไฟ 600 วัตต์ เป็น
เวลา 3 นาที มาใช้ในการเพาะเลี้ยง

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

หมายเหตุ

1468

ราชภัฏ
เชียงใหม่

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
นักเรียนใน
การศึกษา
และเรียนรู้
เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ปลูกฝังสร้าง
จิตสานึกให้
นักศึกษาและผู้ที่
สนใจได้เห็น
คุณค่าของภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน
ศึกษาสูตร
อาหาร
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
อย่างง่าย วิธีกา
ร
ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ใน
อาหาร
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช การ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

ชื่อโครงการ

รวม...7...โครงการ
1. ผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทสารคดีสั้น
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชความยาว 2
นาที จานวน 10 ตอน

7


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

670,000
50,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

670,000
50,000 งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใช้ตู้ตัดเนื้อเยื่อ
อย่างง่าย
ทดแทนตู้ปลอด
เชื้อและ
ถ่ายทอดความรู้
สู่ครูโรงเรียน
ตารวจตระเวน
ชายแดน

1. เพื่อเผยแพร่
และเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ กระตุ้นให้
เห็นความสาคัญ
ของพันธุกรรม
พืชและร่วม
อนุรักษ์ การ
พัฒนา
พันธุกรรมพืช
เป้าหมาย
เยาวชนและ
ประชาชน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชิ้นส่วนข้อของม่วงเทพรัตน์ กุหลาบหนู
และหญ้าหวาน พบว่าการเจริญและ
พัฒนาของยอดที่เกิดจากข้อของพืช
ทั้ง สามชนิดไม่แตกต่างกับการเลี้ยงบน
อาหารที่ฆ่าเชื่อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ
สาหรับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
อย่างง่ายดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดให้ครู รร.
ตชด. โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อ
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558
เป็นโครงการใหม่ ช่วยสร้างความเข้าใจ
ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน สารคดีทั้ง 10
ตอน สามารถสร้างเข้าถึงกลุ่มประชาชน
ได้ทั่วถึง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 ได้
ดาเนินการจัดทาเป็นสารคดีในรูปแบบ
วิทยุกระจายเสียงซึ่งมีผลตอบรับจา
กลุ่มเป้าหมายอย่างดีเยี่ยม จึงได้ขยาย
เนื้อหาออกเป็นงานสารคดีโทรทัศน์ขึ้น
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีช่องทางการรับรู้
และสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์
เพิ่มขึ้นด้วย

หมายเหตุ

1469

63

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

อ.ปรียาภรณ์
สืบสวัสดิ์
คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1470

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2. ได้เรียนรู้
ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนา
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
ของประเทศให้
เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนชาว
ไทย ตลอดจน
สร้างจิตสานึก
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
3. เผยแพร่พระ
อัจฉริยภาพของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี ด้าน
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และด้าน
การเกษตร

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


เสนอขอ
50,000

งบประมาณ (บาท)
ใช้จริง
50,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

2. โครงการวิจัยและ
พัฒนาเครือข่ายมโนทัศน์
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้
ไทย

งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

63

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน



20,000

20,000

งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

63

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

4. ทูตกิจกรรมกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช



50,000

50,000

งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

63

มหาวิทยาลัย

5. ชมรมพัฒนานิสิต สร้าง



55,000

55,000

งบประมาณ

1.เพื่ออนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืช
2.เพื่อสร้าง
ความเป็นครูแก่
นิสิตในการทา
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
สร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ผลการดาเนินงาน
เป็นโครงการใหม่ โดยผลการพัฒนา ได้
จัดทาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อ
Electronic เพื่อเผยแพร่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พนอเนื่อง
สุทัศน์ ณ
อยุธยา/คณะ
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสตร์

โครงการใหม่
มีการสารวจ และจัดทาป้ายชื่อ
พฤกษศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ.สมศักดิ์ อยู่
บริบูรณ์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

จัดการทูตกิจกรรมกับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อส่งสร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้กับนิสิต
นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน
จานวน 50 คนตระหนัก และหวงแหน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เพื่อจัดตั้งชมรมภายใต้ชื่อ ชมรมวัยรุ่น

สานักกิจการ
นิสิต
นักศึกษา

อาจารย์

หมายเหตุ

1471

63

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วิจัยและพัฒนา
เครือข่ายมโน
ทัศน์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
เพื่อการอนุรักษ์
พันธุ์ไม้ไทย

โครงการ

ลาดับ

หน่วยงาน
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

ชื่อโครงการ
จิตศรัทธาสาธารณะ
- จัดตั้งชมรมภายใต้ชื่อ
ชมรมวัยรุ่นไทยใจอาสา
อพ.สธ. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและเป็น
แกนนาตามวัตถุประสงค์
ของชมรม

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
ไทยใจอาสา อพ.สธ. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและเป็นแกนนาตาม
วัตถุประสงค์ของชมรม โดยได้
ดาเนินการกิจกรรมดังนี้
1. จัดทาโครงการบริการวิชาการ เรื่อง
ชมรมพัฒนานิสิต สร้างจิตสาธารณะเพื่อ
การบริการวิชาการ เพื่อร่วมจัดทา
โครงการจัดทาสวนสมุนไพรฯ ร่วมกับ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
สระยายโสม โดยสมาชิกของชมรมร่วม
ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อจัดทาแปลง
ปลูกสมุนไพรทั้ง 3 แปลง ดังนี้คือ แปลง
พันธุ์ไม้หอม แปลงรสยาสิบรส และแปลง
สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน
2. โครงการอบรมนวัตกรรมลูกประคบ
สมุนไพรระยะที่ 1ณ โรงเรียนวัดกงลาด
ตาบลห้วยด้วน อาเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม โดยแบ่งเป็น 4 ฐานกิจกรรม
ดังนี้ ฐานที่ 1 เรื่อง การสกัดตัวยาสาคัญ
จากลูกประคบสมุนไพร ฐานที่ 2 เรื่อง
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสาร

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เพชรน้าผึ้ง
รอดโพธิ์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

หมายเหตุ
บริการ
วิชาการ
เรื่อง ชมรม
พัฒนานิสิต
สร้างจิต
สาธารณะ
เพื่อการ
บริการ
วิชาการ
ได้รับ
การงบประม
าณเฉพาะ
จากสานัก
งบประมาณ
เพื่อการร่วม
สนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.
จานวน
55,000
บาท

1472

เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.
และ งบประมาณ
จากการ
ดาเนินการจัดตั้ง
ชมรมฯ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1473

สกัดลูกประคบสมุนไพร ฐานที่ 3 การ
แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรลูกประคบ เพื่อ
การดูแลสุขภาพตามวิถีไทยเชิงพานิชย์
และฐานที่ 4 เรื่อง สรรพคุณ และการใช้
ประโยชน์จากเครื่องยาลูกประคบ
สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน
2. โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระ
เกียรติ เป้าหมายตามแผนแม่บท /
วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกป่าชายเลน
ทดแทนป่าที่ถูกทาลายโดยฝีมือมนุษย์
ปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและ
เป็นที่หลบภัยให้แก่สัตว์ป่าที่อยู่ในป่าชาย
เลน
เพื่อปลูกจิตสานึกให้เยาวชนมีจิต
สาธารณะในการรักษาสิ่งแวดล้อม
สถานที่ : โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิม
พระเกียรติ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน
คลองโคน ตาบลคลองโคน อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ผลการดาเนินงาน : โดยนาตัวแทน
สมาชิกชมรมวัยรุ่นไทยใจอาสา อพ.สธ.
และคณาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ จานวน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1474

57 คน ที่มีความสมัครใจเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ ด้วยพันธุ์กล้า
ต้นโกงกางซึ่งเป็นไม้ประจาถิ่นที่บริเวณ
ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณของป่า
โกงกางรวมทั้งเพิ่มพื้นที่ของสัตว์ที่อาศัย
บริเวณป่าชายเลนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของ
ลิงแสมให้ดารงชาติพันธุ์สืบไป เมื่อต้นไม้
ที่ปลูกเติบใหญ่จะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ทางชมรม
วัยรุ่นไทยใจอาสา อพ.สธ.ตระหนักถึงสิ่ง
ที่กล่าวมาข้างต้นจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในครั้งนี้ได้สาเร็จตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการด้วยความ
ร่วมมือของสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรมวัยรุ่นไทยใจอาสา อพ.สธ.รวมทั้ง
คณะทางานที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน
คลองโคน
3. ค่ายระดับอุดมศึกษาโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เรื่อง การศึกษาความ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1475

หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 27-29
มีนาคม 2558 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 1.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการศึกษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องและนาไป
ปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสานึก และ
เข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ใน
การศึกษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักหวงแหน
นาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่น
ได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พบปะ
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันกับวิทยากร
และผู้อื่น
โดยตัวแทนสมาชิกของชมรมฯ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทั้ง 6 กลุ่มกิจกรรม ดังนี้คือ
กลุ่มที่1 นิเวศวิทยาของแหล่งน้า กลุ่มที่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

ชื่อโครงการ

6. จิตอนุรักษ์พันธุ์ไม้
6.1การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในเขตธนบุรี

6.2 โครงการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทยในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

30,000

ใช้จริง

30,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

2 ความหลากหลายของพืชพรรณกับ
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เขาเขียว-เขาชมพู่
กลุ่มที่ 3 ทรัพยากรไทยกับงานวิจัยและ
พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มที่
4 แมลงและสัตว์ขาปล้องกับความสาคัญ
ในระบบนิเวศ กลุ่มที่ 5 สัตว์สะเทินน้า
สะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานกับ
ความสาคัญในระบบนิเวศ และกลุ่มที่ 6
ความหลากหลายของปักษาพรรณและ
การจาแนกชนิดเพื่อการศึกษา
(โครงการต่อเนื่อง)
เพื่อเผยแพร่และ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช เขต
เสริมสร้าง
ธนบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบ
ความรู้ด้านการ ประเมินความพึงพอใจ จานวน 107 คน
อนุรักษ์
ได้รับคืน จานวน 107ฉบับ คิดเป็นร้อย
พันธุกรรมพืช
ละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ผู้
ทรัพยากรของ
ดาเนินโครงการได้ประเมินผลการดาเนิน
ประเทศให้เกิด โครงการ โดยสรุปผลได้ดังนี้ คือ
ประโยชน์
ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
เขตธนบุรี มีความพึงพอใจในภาพรวม
เพื่อสร้าง
อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย
เครือข่ายในการ เท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อนุรักษ์
เท่ากับ 0.19 เมื่อพิจารณาในรายข้อ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1476

63

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดร.ศุนิษา
ทดลา
อ.แฝงกมล
เพชรเกลี้ยง

ผศ.ดร.จุติมา
รัตนพล
แสนย์
ดร.อโนทัย

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

สมเด็จฯ

6.3 โครงการรู้รักษ์
ทรัพยากร

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

7. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการปลูกจิต
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ศึกษาพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อสนอง
โครงการในพระราชดาริ ฯ
เรื่อง โครงการประชุม



47,200

47,200

งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน

พบว่ามีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
จากการสารวจพืชพรรณท้องถิ่น มี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.91 ส่วน
เพื่อสร้าง
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29
จิตสานึกในการ รองลงมา คือ เกิดจิตสานึก และตระหนัก
ในรักและหวง
ถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีคะแนน
แหน และเห็น
เฉลี่ย เท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ยงเบน
คุณค่าของ
มาตรฐาน เท่ากับ 0.41 ตามลาดับ
ทรัพยากร
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสารวจพรรณพืชในเขต
พื้นที่อื่นๆ
2. ควรจัดโครงการอย่างนี้ต่อไปอีกเพื่อ
เป็นการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุ์
ไม้ในท้องถิ่น
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อประชุม
ประชุมคณะทางาน โครงการอนุรักษ์
คณะทางาน
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์ สมเด็จเพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
พันธุกรรมพืชอัน บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
เนื่องมาจาก
สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อวางแผนการ
พระราชดาริ
ทางานให้เหมาะสมในทุกกิจกรรม ที่ทา
สมเด็จเพระเทพ ร่วมกันเพื่อจะจัดทาแผนแม่บท โครงการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แทนสวัสดิ์
คณะครุ
ศาสตร์
ผศ.ดร.จุติมา
รัตนพล
แสนย์
ดร.อโนทัย
แทนสวัสดิ์
คณะครุ
ศาสตร์

หมายเหตุ

1477
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมพืช

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

คณะทางาน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จเพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

8. โครงการจัดทาหนังสือ
และบริการวิชาการ เรื่อง
พรรณไม้ในรั้ว ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อ
เฉลิมฉลองในวโรกาส
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พระชนมายุ 60
พรรษา



200,000

200,000

งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 5 ปีที่หก
กลุ่ม G6 ในระหว่างวันที่ 27-28
กุมภาพันธ์พ.ศ.2558 ณ ศูนย์การศึกษา
พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ศึกษาดูงานกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง
ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
ในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดกิจกรรม
การประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการ
จัดทาหนังสือ และบริการวิชาการเรื่อง
พรรณไม้ในรั้ว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเฉลิมฉลองใน
วโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีพระชนมายุ 60
พรรษา ในปี 2558 ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน
2558 เพื่อสืบสานการอนุรักษ์พันธุกรรม

หมายเหตุ

1478

63

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี และปลูก
จิตอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และศึกษา
พัฒนาแนว
ทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
สนองโครงการ
ในพระราชดาริ
ฯ
เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลสมุนไพร
ประเภทพืชวัตถุ
ที่เจริญขึ้นใน
รอบรั้ว
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา
ส่งเสริมให้เกิด
จิตสานึกในการ

อ.เพชรน้าผึ้ง
รอดโพธิ์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

ชื่อโครงการ

9. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทาและบริการวิชาการ
ไม้ดอกม่วง



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

-

ใช้จริง

80,270

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์ และ
หวงแหน
ทรัพยากร

เพื่อทาการปลูก
พันธุ์ไม้ดอกม่วง
และบริการ
วิชาการฯ เพื่อ
เฉลิมฉลองใน
วโรกาสสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี มี
พระชนมายุ 60
พรรษา ในปี
2558

ผลการดาเนินงาน
พืช และเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล ฉลองพระชนมายุ 5
รอบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรรมราชกุมารี เพื่อ
ส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกันของ
สมาชิกในชมรม และเพื่อการศึกษาต้นไม้
และสมุนไพรในมหาวิทยาลัย และ
ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลจากตารายา เพื่อ
ดาเนินการจัดทาหนังสือต่อไป
เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
พระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 ได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทาและบริการวิชาการไม้ดอกม่วง เพื่อ
ทาการปลูกพันธุ์ไม้ดอกม่วง และบริการ
วิชาการฯ ให้กับประชาชน เยาวชนที่
สนใจในเรื่องของการศึกษา และการฝึก
จาแนกเอกลักษณ์ตามหลักการทาง
พฤกษศาสตร์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1479

63

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

อ.ศุภรัตน์
ดวนใหญ่
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

เงินจานวน
80,270
บาท แบ่ง
เงินโอนมา
จาก
โครงการ
การพัฒนา
เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผล
สาเกใน
ชุมชน
ท้องถิ่น
อาเภออัมพ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

ชื่อโครงการ

10. โครงการบริการ
วิชาการ เรื่อง การ
นาเสนอภูมิปัญญาปราชญ์
ชาวบ้าน เกี่ยวกับการใช้
สมุนไพรอย่างยั่งยืน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

-

ใช้จริง

35,360

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาปราชญ์
ชาวบ้าน
เกี่ยวกับการใช้
สมุนไพรอย่าง
ยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการได้สนองพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ อีกทั้ง
ยังได้รับความรู้ ความเข้าใจ ใน
ความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากร
ไทย พืชพรรณในท้องถิ่น รู้จัดตนเองและ
ภูมิใจในวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากประสบการณ์และความคิดใน
ด้านภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์และสั่งสมกัน
มาเป็นระยะเวลานาน และมีความเชื่อมั่น
และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งมีการสืบทอดแนวคิดและ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อ.พิชญาภา
อัตตโนรักษ์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

หมายเหตุ
วา จังหวัด
สมุทรสงครา
ม เป็น
ผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยว
เพื่อการ
จาหน่ายใน
เชิงพาณิชย์
ในกิจกรรมที่
4
เงินจานวน
35,360
บาท แบ่ง
เงินโอนมา
จาก
โครงการ
การพัฒนา
เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผล
สาเกใน
ชุมชน
ท้องถิ่น
อาเภออัมพ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

ชื่อโครงการ

11. โครงการบริการ
วิชาการ เรื่อง สมุนไพรกับ
การลดอาการปวดใน
กล้ามเนื้อ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

-

ใช้จริง

68,840

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เพื่อบริการ
วิชาการแก่นิสิต
คณาจารย์ และ
ประชาชน
เกี่ยวกับ
สมุนไพรที่
สามารถลด
อาการปวดใน
กล้ามเนื้อ

ผลการดาเนินงาน
อุดมการณ์สู่คนรุ่นใหม่จนทาให้เกิดการ
พึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ด้วยการสร้าง
แนวคิดพึ่งพาตนเองด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนั้น จะทาให้ชุมชนสามารถรบมือ
กับกระแสโลกาภิวัฒน์หรือความเป็น
สังคมโลก เป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกัน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดการองค์ความรู้ อัน
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม
โดยรวม
จากการจัดทาโครงการบริการวิชาการ
เรื่อง สมุนไพรกับการลดอาการปวดใน
กล้ามเนื้อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และหน่วยฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม ใน
โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีการจัดอบรมให้แก่นิสิต คณาจารย์
นักวิจัย และประชาชนโดยทั่วไป โดยมี
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
กล้ามเนื้อต่างๆ การเกิดอาการปวดใน
กล้ามเนื้อแต่ละชนิด สมุนไพรที่นิยมใช้

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
วา จังหวัด
สมุทรสงครา
ม เป็น
ผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยว
เพื่อการ
จาหน่ายใน
เชิงพาณิชย์
ในกิจกรรมที่
4

อ.อัจฉรา
แก้วน้อย
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

เงินจานวน
68,840
บาท แบ่ง
เงินโอนมา
จาก
โครงการ
การพัฒนา
เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผล
สาเกใน
ชุมชน
ท้องถิ่น
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63

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

64

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

รวม...11...โครงการ
1. สร้างจิตสานึกและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ
ส่งเสริมกิจกรรมโครงการ
ตามแนวพระราชดาริ

11


502,200
20,000

686,670
20,000

แผ่นดิน

เพื่อสร้าง
จิตสานึกให้
เยาวชนนักเรียน
เข้าใจถึง
ความสาคัญและ
ประโยชน์ของ
พันธุกรรมพืชให้
รู้จักหวงแหน
และรู้จักการ

ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อ
วันที่ 14 มี.ค. 58
1. มีการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
จิตสานึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดาริ
เรื่อง ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 5 คณะ
เข้าร่วมอบรมโครงการจานวนทั้งสิ้น 50
คน

อาเภออัมพ
วา จังหวัด
สมุทรสงครา
ม เป็น
ผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยว
เพื่อการ
จาหน่ายใน
เชิงพาณิชย์
ในกิจกรรมที่
4

ผศ.ดร.พิชิต
พระพินิจ

1482

บรรเทาอาการปวดในกล้ามเนื้อ โดยมี
กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกสมุนไพรจาก
ในแปลง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้
ประชาชน นิสิต คณาจารย์ สามารถนา
สมุนไพรที่ลดอาการปวดไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง หรือ
สามารถนาสมุนไพรไปใช้ในการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ได้ต่อไปในอนาคต เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับสมุนไพรไทย ซึ่งการจัด
โครงการนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้ง
คณาจารย์ และนิสิตสาขาการแพทย์แผน
ไทย รวมถึงประชาชนที่สนใจอีกด้วย

หมายเหตุ

ลาดับ

64

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ชื่อโครงการ

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
"รักษ์ต้นไม้ คงอยู่คู่
สถาบัน"

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

50,000

ใช้จริง

50,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

แผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินงานจัดกิจกรรมดังนี้
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. - 11 มี.ค. 58
จัดกิจกรรมการสร้างจิตสานึกดูแลรักษา
ต้นไม้ “รักษ์ต้นไม้ คงอยู่คู่สถาบัน”และ
จัดกิจกรรมข้อมูลต้นไม้ประโยชน์ที่เกิด
จากต้นไม้ วันที่ 11 มี.ค. 58 จัดกิจกรรม
เทคนิคการถ่ายภาพต้นไม้อยู่คู่สถาบัน
และกิจกรรมประกวดภาพถ่ายต้นไม้
วันที่ 21 พ.ค. 58 จัดกิจกรรมจัด
นิทรรศการภาพถ่ายต้นไม้คงอยู่คู่สถาบัน
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน
137 คน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นางเหมวดี
กายใหญ่

1483

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
นาไปใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
1. เพื่อสืบสาน
ในโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
2. เพื่อปลูกฝัง
และสร้าง
จิตสานึกของ
บุคลากร
นักศึกษา
ประชาชนให้มี
ความรักและ
สนใจในการ
ปลูกต้นไม้
รักษา อนุรักษ์
ต้นไม้อย่าง
จริงจัง
3. เพื่อให้เข้าถึง
การใช้ประโยชน์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

2


เสนอขอ

70,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ที่เกิดจากพันธุ์
ไม้อย่างคุ้มค่า
รักษาคงอยู่คู่
สถาบัน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

70,000

65

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

65

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์



งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

65

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

3. ร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อโทรทัศน์นาเสนอ
พิพิธภัณฑ์บัว โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช



งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

65

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

4. จัดทาปริญญานิพนธ์
ร่วมกับนักศึกษา มทร.
ธัญบุรี จานวน 4 เรื่อง



งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

สถาบันการศึกษา จานวน 23 หน่วยงาน
1,128 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้
คุณประโยชน์จากบัว

ผศ.ภูรินทร์
อัครกุลธร /
พิพิธภัณฑ์บัว
กองอาคาร
สถานที่
มีประชาชนและบุคคลทั่วไปเข้ามาเยี่ยม ผศ.ภูรินทร์
ชมในวันราชการ เวลา 8.00 - 17.00 น. อัครกุลธร /
จานวน 1,195 คน
พิพิธภัณฑ์บัว
กองอาคาร
สถานที่
รายการ/สื่อโทรทัศน์/บทความสัมภาษณ์ ผศ.ภูรินทร์
จานวน 10 รายการ
อัครกุลธร /
พิพิธภัณฑ์บัว
กองอาคาร
สถานที่
ได้ปริญญานิพนธ์ 4 เรื่อง
ผศ.ภูรินทร์ *มีใน
1.ศึกษาการควบคุมการกระพริบของภาพ อัครกุลธร / แผนปฏิบัติ
ย่นย่อเวลา (Time lapse) เพื่อแสดงการ พิพิธภัณฑ์บัว งานรายปี

1484

รวม...2...โครงการ
1. เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง
บัว มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เข้าเยี่ยม
ชม

งบประมาณ (บาท)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
บานของบัวกระด้ง
2.ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสาร
ต้านอนุมูลอิสระของคุกกี้เสริมผงใบบัว
หลวง
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากใบ
บัวหลวง
4.การจัดกลุ่มสีของบัวเพื่อนาไปใช้ใน
โปรแกรมออกแบบ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

4


15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์



30,000

ทุน HRM1

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์
คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป

หมายเหตุ
2558

1485

66

รวม...4...โครงการ
1. การใช้สื่อแอนิเมชั่น 3
มิติ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และเป็น
แนวทางในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของวนอุทยานไม้
กลายเป็นหิน อาเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก
2. กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพื่อให้เป็น
ชุมชนน่าอยู่:กรณีศึกษา
ดอยปู่หมื่น
3. การสร้างความ
ตระหนักต้นทุน
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองอาคาร
สถานที่

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

กลุ่มข้าวปลอดภัย
หมู่บ้านป่าจี้ หมู่ที่2 ตาบล
ทุ่งหลวง อาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่
4. โครงการออกแบบสื่อ
เครือข่ายการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ตีนตก บนสมาร์ทโฟน
5. โครงการพัฒนา
การศึกษาองค์กรผ่านแอ
พลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน
กรณีศึกษา สถานีเกษตร
หลวง
อ่างขาง
6. โครงการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงม่อนเงาะ
ผ่านแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟน
7. การจัดการความรู้
ทางการบัญชีเพื่อพัฒนา
กลุ่มผลิตสินค้าแปรรูปของ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศาสตร์

คณะ
ศิลปกรรม
และ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์
คณะ
ศิลปกรรม
และ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์
คณะ
ศิลปกรรม
และ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์
คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์

หมายเหตุ

1486

66

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กล้วยสไลด์ อาเภอเมือง
จังหวัดตาก
8. แอพพลิเคชั่นตรวจสอบ
คุณภาพดินในนาข้าวด้วย
การประมวลผลภาพ
ดิจิตอล
9. ต้นทุนและผลตอบแทน
จากการเลี้ยงสุกรแบบ
พันธสัญญา กรณีศึกษา
ฟาร์มสุกรแบบพันธสัญญา
อาเภองาว จังหวัดลาปาง
10. ต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการเลี้ยง
ไก่งวง กรณีศึกษา ทีเค
ฟาร์ม อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง
11. ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการเลี้ยง
ปลานิลในกระชัง
กรณีศึกษา ฟาร์มปลานิล
บ้านใหม่จาบอน ตาบลต้น
ธงชัย อาเภอเมือง จังหวัด

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



15,000

ทุน HRS1

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์

หมายเหตุ

1487

66

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

ลาปาง
12. ต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุน
ทาฟาร์มโคนมตามขนาด
ของฟาร์ม ตาบลวอแก้ว
อาเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลาปาง
13. การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนในการ
ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่
กรณีศึกษา บ้านปงวัง
ตาบลพิชัย อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง
14. การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนของการ
ปลูกมะนาวพันธุ์ตาฮิติ
บ้านแจ้คอน ตาบลทุ่งผึ้ง
อาเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลาปาง
15. ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกเม
ล่อน กรณีศึกษาสวนผัก
สุขสวัสดิ์ อาเภอเมือง

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์

หมายเหตุ

1488

66

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

จังหวัดลาปาง
16. การศึกษาระบบบัญชี
และออกแบบเอกสาร
ทางการบัญชี กรณีศึกษา
ฟาร์มเห็ดบ้านลุงเถียร
ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง
17. ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการเพาะ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง
18. ศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตาบล
บ้านดง อาเภอแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง
19. ต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูก
หอมแดงภายใต้ฤดูที่
แตกต่าง บ้านทุ่งม่าน
ตาบลป่าพลู อาเภอบ้าน
โฮ่ง จังหวัดลาพูน

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์

หมายเหตุ

1489

66

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย

20. การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนการเลี้ยง
ไก่ไข่ กรณีศึกษาปิ่นฟาร์ม
และบุญยืนฟาร์ม
21. การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนการเพาะ
เชื้อเห็ดและดอกเห็ด
กรณีศึกษาอินทรีย์ฟาร์ม
22. ความอุดมสมบูรณ์
ของดินเพื่อการผลิตข้าว
ปลอดภัย: กรณีศึกษาดิน
นาข้าวบ้านคลองตาล
ตาบลหนองแขม อาเภอ
พรมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก
23. การวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีระบบการปลูก
ข้าวแบบลดการไถพรวน
ในนาเขตชลประทานของ
จังหวัดพิษณุโลก : วิธีการ
ปลูกและความหนาแน่นที่
เหมาะสม
24. ระบบบัญชีสาหรับ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
15,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์
คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีกา
รเกษตร



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย



15,000

ทุน HRS1

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
การเกษตร



30,000

ทุน HRM1

กาลังดาเนินการ อยู่ใน

คณะ

หมายเหตุ

1490

66

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

หน่วยงาน
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

ธุรกิจผลิตสินค้า
กรณีศึกษา โรงงานผลิต
ปุ๋ย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
25. การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนของการ
ปลูกสวนเมี่ยงของ
เกษตรกรในเขต ตาบลป่า
แป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่
26. การมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของประชาชนใน
ชุมชน บ้านสันลมจอย
ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
27. ประสิทธิผลของการ
ใช้ระบบจัดการร้านค้า
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน
ดอกไม้สวนสายธาร
28. การพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์



15,000

ทุน HRS1

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์



15,000

ทุน HRS1

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์



15,000

ทุน HRS1

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์
คณะ
บริหารธุรกิจ

หมายเหตุ

1491

66

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน
มงคลล้านนา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
สิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้
บ้านบัวบก จังหวัดลาพูน
29. การพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารตลาดผัก
ปลอดสารพิษ ใน อาเภอ
เมืองเชียงใหม่
30. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่
ของประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่
31. แอนิเมชั่นสองมิติ
“การอนุรักษ์พันธุ์เต่าปูลู

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย



15,000

ทุน HRS3

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

32. โครงการออกแบบ
แอพพลิเคชั่น สาหรับ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
พระราชดาริขุนวาง



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

33. การศึกษาความ
ต้องการด้านการพัฒนา



15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และศิลป
ศาสตร์
คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์
คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์
คณะ
ศิลปกรรม
และ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์
คณะ
ศิลปกรรม
และ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์
คณะ
ศิลปกรรม

หมายเหตุ

1492

66

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน
มงคลล้านนา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

66

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์และการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ต.แม่
ปั๋ง อาเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่
34. การศึกษา
กระบวนการโลจิสติกส์ใน
อุตสาหกรรมดอกไม้
เบญจมาศในจังหวัด
เชียงใหม่
35. การเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการ ด้วยการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ
การวางแผนกาไรวิสาหกิจ
ชุมชน: กรณีศึกษา ข้าว
แต๋นน้าแตงโม บ้านทุ่ง
ม่าน ต.บ้านเป้า อ.เมือง
จ.ลาปาง
36. การวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีวิธีการปลูก
และความหนาแน่นในการ
ปลูกที่เหมาะสมในการ
เพิ่มผลผลิตข้าว โดยระบบ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์



30,000

ทุน HRM1

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
และสห
วิทยาการ



15,000

HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์



15,000

HRS1

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
การ เกษตร

หมายเหตุ

1493

66

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

67

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ
การใช้น้าน้อยในนาเขต
ชลประทานของจังหวัด
พิษณุโลก
รวม...36...โครงการ
1. นิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
อพ.สธ.สุรินทร์

2. โครงการฝึกอบรม
ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
มทร.อีสาน

เสนอขอ

36


585,000
106,500



งบประมาณ (บาท)

100,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

106,500 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

1.เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
2.เพื่อถวาย
ความจงรักภักดี
และสร้าง
เครือข่าย
โครงการอนุรักษ์
อพ.สธ.

ในการจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฯ (อพ.สธ.) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารีฯ และ เป็นการประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในแต่ละ
วิทยาเขต ทั้ง ๕ วิทยาเขต ซึ่งมีเป้าหมาย
ผู้เยี่ยมชม 1,000 ราย ซึ่งยอดผู้เยี่ยมชม
นิทรรศการในครั้งนี้ จานวน 1,950 ราย

ผศ.ภูวิพฒ
ั น์
เกียรติ์
สาคเรศ

96,030 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

- เพื่อปลูก
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติท้องถิ่น
ให้กับเยาวชน
นักศึกษา

ดาเนินการจัด 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์อนุรักษ์ฯ
ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์เกาะและทะเลไทย
ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
- นักศึกษาได้รับความรู้ และมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนที่เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศมากขึ้น และเข้าใจวิธีการที่ใช้
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาก

นายเสกสรร
มังคลานัน

มทร.อีสาน
วข.สุรินทร์

มทร.อีสาน
นครราชสีมา

หมายเหตุ

เดิมโครงการ
ศึกษาความ
หลากหลาย
ของหอย
กาบน้าจืดใน
จังหวัด
สุรินทร์
ของ ดร.
อารมณ์เพิ่ม
งาม

1494

67

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

50,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

49,850 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และ
ประสบการณ์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติให้กับ
นักวิจัย
นักวิชาการและ
คณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ
กลุ่มอาจารย์
นักเรียนใน
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
สามารถนาไปใช้
ในงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ยิ่งขึ้น
- คณะปฏิบัติงานวิทยาการได้เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์การอนุรักษ์
ทรัพยาการธรรมชาติ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางต่อไป

1495

67

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จัดขึ้น ณ
ห้องปฏิบัติการ 34-306 อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม
จะได้ฟังการบรรยายในภาคทฤษฎี เรื่อง
ความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชและปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียม
อาหาร การฟอกฆ่าเชื้อ การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ การเปลี่ยนถ่ายอาหาร เป็นต้น
การดาเนินโครงการแล้วเสร็จตาม
กาหนดเวลา มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
เป็นครูและนักเรียน รวมทั้งหมด 24 คน

อ.เอกรัตน์
วสุเพ็ญ
มทร.อีสาน
นครราชสีมา

ลาดับ

67

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจาแนกพันธุ์พืช
โดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

5. โครงการอบรมผู้นา
เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง





งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

150,000

80,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

150,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
สนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

80,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
ทักษะในการ
จาแนกพันธุ์พืช
โดยใช้ลายพิมพ์
ดีเอ็นเอ โดยมี
ความพึงพอใจ
ในการจัด
กระบวนการไม่
ต่ากว่าร้อยละ
75
นักเรียนผู้นาใน
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
สามารถนาไปใน
งานสวน

ผลการดาเนินงาน
มีผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวม 4.58
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะในการจาแนกพันธุ์พืชโดยใช้
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ โดยมีความพึงพอใจใน
การจัดกระบวนการโดยภาพรวม ร้อยละ
98

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ดร.ศศิธร
อินทร์นอก
มทร.อีสาน

1496

67

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

โครงการนี้จัดขึ้นระว่างวันที่ 11-12
มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครูและนักเรียน
จานวน 56 คน ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
ความรู้ทั้งภาคบรรยายและปฎิบัติ โดย

ดร.เบญญา
แสนมหา
ยักษ์
มทร.อีสาน
นครราชสีมา

ลาดับ

67

หน่วยงาน

6. โครงการบริหารจัดการ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.มทร.อีสาน)



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

3,540,200 3,237,198 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

-เพื่อดูแลรักษา
พื้นที่ อพ.สธ.
สนอง
พระราชดาริโดย
มทร.อีสาน
บารุงรักษา
บริเวณพื้นที่จัด
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย:
ก้าวสู่โลกกว้าง
อย่างมั่นใจ เพื่อ
เป็นศูนย์การ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
- เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
ภาคปฏิบัตินั้นแบ่งออกเป็น 4 ฐานการ
เรียนรู้ และการทากิจกรรมกลุ่มในเรื่อง
บทบาทของผู้นาเยาวชนเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจใน
เรื่องบทบาทผู้นาเยาวชนเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 12.9 หลัง
การฝึกอบรม
พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มีความสะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม
ครุภัณฑ์อาคารและสิ่งก่อสร้างได้รับการ
ซ่อมบารุง อย่างต่อเนื่องใน ปีงบประมาณ
2558

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อ.กุณฑิกา
เวชกลาง
นางกัญญา
สินตะละ
มทร.อีสาน
นครราชสีมา

หมายเหตุ

1497

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

7. โครงการจัดทาสื่อ
สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

เสนอขอ

ใช้จริง



100,000

100,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ศึกษาวิจัย
พัฒนาบุคลากร
ภายใต้กิจกรรม
ต่างๆ ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
แก่เยาวชน
นักเรียน
นักศึกษา
ประชาชน
นักวิชาการ
โรงเรียน
สถาบันการศึกษ
า องค์กร
ภาคเอกชน
ทั่วไป
มีเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
โครงการ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
อพ.สธ.- มทร.
อีสาน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1498

67

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1. มีสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เช่น แผนพับประสา
สัมพันธ์ จดหมายข่าว รายเดือน

นายอมร
มาดาเวียง
มทร.อีสาน
นครราชสีมา

ลาดับ
67

67

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ
8. โครงการปลูกไม้สีม่วง
เฉลิมฉลองในวโรกาส
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พระชนมายุ 60
พรรษา

9. โครงการปรับปรุงสถานี
ศึกษาธรรมชาติ 12
สถานี

10. โครงการการจัดการ
สวนหิน





งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง
-

180,000

200,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
- ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

180,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

200,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เฉลิมฉลองใน
วโรกาสสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
พระชนมายุ 60
พรรษา
พัฒนาสถานี
ศึกษาธรรมชาติ
12 สถานีและ
แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมต่างๆ
ในโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ให้แก่นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
มีสวนหิน ใน
สถานที่ใหม่
พร้อมตกแต่ง
สวยงาม

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินจัดหาพรรณไม้ทั้งสิ้น 25
ชนิด และจะดาเนินการปลูกในพื้นที่สวน
หินใหม่ต่อไป หลังสวนหินสมบูรณ์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ผศ.วิชยุทธ
จันทะรี
น.ส.อภิญญา
ศาลาแก้ว

หมายเหตุ

มทร.อีสาน
นครราชสีมา
หลังคาของสถานีศึกษาธรรมชาติ 12
สถานี ได้รับการปรับปรุงโดยใช้วัสดุที่มี
ความแข็งแรง และทนทาน และ
ปรับเปลี่ยนป้ายข้อมูลในแต่ละสถานี

ดร.กุณฑิกา
เวชกลาง
นายอภิรักษ์
ยินมะเริง
มทร.อีสาน
นครราชสีมา

มีการปรับปรุงพื้นที่ข้างอาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา โดยการปรับพื้นที่และขน
ย้ายหินที่บริเวณเดิมมาจัดตกแต่งใหม่
พร้อมทั้งยังมีการปลูกหญ้าในพื้นที่ พร้อม

ดร.กุณฑิกา
เวชกลาง
น.ส.อภิญญา
ศาลาแก้ว

1499

67

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

67

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

11. โครงการปรับปรุงสวน
สมุนไพรถิ่นอีสาน

12.โครงการพัฒนาสวน
สมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน





งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

90,000

50,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.
90,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

50,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ

1. เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวม
สมุนไพรพื้นบ้าน
ที่มีประโยชน์
2. เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้
ศึกษาวิจัย
ภายใต้กิจกรรม
ต่างๆ ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
แก่นักเรียน
นักศึกษา
โรงเรียน
สถาบันการศึกษ
า และประชาชน
ทั่วไป
-เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวม
สมุนไพรพื้นบ้าน

1. สวนสมุนไพรพร้อมเปิดให้นักเรียน
นักศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา
และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ ศึกษาวิจัย
ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

มทร.อีสาน
นครราชสีมา
1. นายธีระ
วุฒิ
มูลอาษา
2. นางสาว
กุณฑิกา
เวชกลาง

เดิม
โครงการ
ปรับปรุง
สวน
สมุนไพร
พื้นบ้าน
กลางแจ้ง

มทร.อีสาน
นครราชสีมา

การดาเนินงานระหว่างเดือน เมษายน ถึง อ.กุณฑิกา
เดือน กันยายน 2558 ที่ผ่านมาทาการ
เวชกลาง
พัฒนา ปลูกเพิ่มสมุนไพรตัวใหม่ ปลูก
นางกัญญา

เดิม
โครงการ
ปรับปรุง

1500

67

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

13.โครงการปรับปรุงสวน
บัว



30,000

30,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ

สวนบัวมีป้าย
บอกชื่อพันธุ์บัว
แต่ละชนิด

ผลการดาเนินงาน
ซ่อมใหม่ทั้งโซนและปลูกซ่อมแซมบางจุด
วางระบบน้าใหม่สวนสมุนไพรทาให้เป็น
แหล่งรวบรวมสมุนไพรพื้นบ้านตามธาตุ
เจ้าเรือน เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัย แก่
นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน
สถาบันการศึกษาและประชาชนต่อไปใน
อนาคต

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สินตะละ
มทร.อีสาน
นครราชสีมา

หมายเหตุ
สวน
สมุนไพร
พื้นบ้านใน
ร่ม

1501

67

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ในร่ม ที่มี
ประโยชน์
-เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้
ศึกษาวิจัย
ภายใต้กิจกรรม
ต่างๆ ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
แก่ นักเรียน
นักศึกษา
โรงเรียน
สถาบันการศึกษ
า และประชาชน
ทั่วไป

1. สารวจชื่อบัวแต่ล่ะสายพันธุ์ ทั้งสิ้น
220 กระถาง
2. จัดทาป้ายชื่อพรรณบัว
3.ดาเนินการทาป้ายชื่อพรรณบัว 30 ป้าย
4.นาป้ายชื่อพรรณบัวไปติดที่กระถาง

ดร.กุณฑิกา
เวชกลาง
นายอรรถพล
ทินกระโทก
มทร.อีสาน

ลาดับ

67

67

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการ

14. โครงการปรับปรุง
เรือนรับรอง เป็น อาคาร
นิทรรศการเฉลิพระเกียรติ
ฯ

15. โครงการดูแลปรับปรุง
แปลงหญ้าแฝก

16. โครงการโรงเรือน







งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
200,000

20,000

100,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

อพ.สธ.
200,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

20,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

100,000 ขอตั้ง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

มีอาคาร
นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติฯ
สาหรับเป็น
แหล่งเรียนรู้พระ
ราชกรณียกิจ ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ได้มีการพัฒนาทั้งส่วนทางด้านในและ
นอกอาคาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราช
กรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

1.เปลี่ยนป้าย
แสดงชื่อของ
หญ้าแฝกแต่ละ
สายพันธุ์และ
ดูแลปรับปรุง
แปลงหญ้าแฝก
ให้สวยงาม
2.มีกระถาง
แสดงระบบราก
หญ้าแฝกแต่ละ
สายพันธุ์
มีโรงเรือน

มีป้ายแสดงพันธุ์หญ้าแฝกที่ชัดเจนถูกต้อง
ยิ่งขึ้น โดยมีป้ายดังนี้คือ
ป้ายขนาด 40x25 ซม. 8ป้าย
และป้าย80x35 ซม. 2 ป้าย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นครราชสีมา
ดร.กุณฑิกา
เวชกลาง
นายธนพล
สินตะละ

หมายเหตุ

ดาเนิน
โครงการยัง
ไม่แล้วเสร็จ

มทร.อีสาน
นครราชสีมา

1502

67

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดร.กุณฑิกา
เวชกลาง
นางสาวอร
พรรณ บุญ
ศักดาพร
มทร.อีสาน
นครราชสีมา

- โรงเรือนอนุบาลต้นไม้ขนาด 10x20

Mr. Luis

ลาดับ

หน่วยงาน
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

67

67

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

อนุบาลต้นไม้

17. โครงการจัดทา
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ

18. โครงการปรับปรุง
อาคารนิทรรศการถาวร
เป็นอาคารพักรับรอง

19. โครงการจัดประชุม

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.







20,000

800,000

120,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
สาหรับ
เมตร มุงด้วยซาแลนดาพรางแสง 50%
ขยายพันธุ์ไม้หา พร้อมทัง้ ถุงดาและวัสดุปลูกที่ใช้ในการ
ยากในพื้นที่ปก ขยายพันธุ์พืช
ปักฯ มทร.อีสาน

20,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.
- ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

มีผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้
สามารถนาไป
ปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ใน
ท้องถิ่น

- มีการจัดบูธสิ่งประดิษฐ์แล้ว 4 ครั้ง
- มีอุปกรณ์ไว้ให้สาหรับนักเรียน
ได้ทาสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้กิจกรรมต่างๆ
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มีห้องพักรับรอง
เสร็จสมบูรณ์
พร้อมตกแต่ง
สวยงาม

อยู่ระหว่างการออกแบบและประเมิน
ราคา โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

21,700 ขอตั้ง

1. เพื่อให้

1. ประชุมคณะกรรมการและ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
Ernesto
Garcia
นายอภิรักษ์
ยินมะเริง

หมายเหตุ

มทร.อีสาน
นครราชสีมา
ดร.กุณฑิกา
เวชกลาง
นายอรรถพล
ทินกระโทก
มทร.อีสาน
นครราชสีมา
ดร.กุณฑิกา
เวชกลาง
นางสาว
อภิญญา
ศาลาแก้ว
มทร.อีสาน
นครราชสีมา
1. นายธีระ

1503

67

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดาเนิน
โครงการยัง
ไม่แล้วเสร็จ

ลาดับ

หน่วยงาน
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดประชุม 2 ครั้ง
ต่อปี
- ครั้งที่ 1 จัดประชุมในวันที่ 19 มีนาคม
2558 ณ ห้องประชุมตะโกราย 3มทร.
อีสาน
- ครั้งที่ 2 จัดประชุมในวันที่ 15
มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมมรกต
อีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
2.ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงนโยบายของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และ
สามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
วุฒิ มูลอาษา

หมายเหตุ

2. นางสาว
กุณฑิกา
เวชกลาง
มทร.อีสาน
นครราชสีมา

1504

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ทราบถึง
นโยบายของ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯที่
ต้องการทา
เข้าใจ เห็น
ความสาคัญ
ของพันธุกรรม
พืชและ
ทรัพยากร ให้
ร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติ จนเกิด
ประโยชน์ถึง
มหาชนชาวไทย
2. เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประชุม
ร่วมกันพิจารณา
และจัดทา
รายละเอียดของ
โครงการ ตาม
แผนงบประมาณ
2558

ลาดับ
67
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มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ
20. โครงการศึกษาดูงาน

21. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การถ่ายทอด
ความรู้และสร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช; งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
22. โครงการเตรียม
นิทรรศการ “ทรัพยากร
ไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสิน
ตน”





งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
135,000

-

500,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
81,890 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

- ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.
- ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา
บุคลากร และ
เพื่อนาความรู้ที่
ได้รับมาเป็น
แนวทางใน
ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
มทร.อีสานต่อไป
มีความเข้าใจใน
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

ผลการดาเนินงาน
ศึกษาดูงานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
และสวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับงานการพัฒนาป่าไม้
แหล่งน้าตามแนวพระราชดาริ การรวบ
รมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์จากหน่วยงานต่างๆ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ดร.กุณฑิกา
เวชกลาง
นายอภิรักษ์
ยินมะเริง

หมายเหตุ

มทร.อีสาน
นครราชสีมา

1505

67

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ไม่ได้ดาเนินโครงการ

มีบูทนิทรรศการ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกัน
อพ.สธ.-มทร.
เสนอแนวคิดในการออกแบบต่อไป
อีสาน พร้อม
สาหรับนาเสนอ
ในเดือนธันวาคม
2558

ดร.นิภาพร
อามัสสา
มทร.อีสาน
นครราชสีมา

ดร.กุณฑิกา
เวชกลาง
นางสาว
อภิญญา
ศาลาแก้ว

ไม่ได้ดาเนิน
โครงการ
เนื่องจาก
การเลื่อน
การจัดงาน

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

อพ.สธ.
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

23. โครงการถ่ายทอดการ
ใช้ประโยชน์จากพืชให้สี
พืชให้กลิ่น และพืชที่ใช้
ปรุงแต่งรสชาติอาหาร



50,000

50,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

67

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

24. โครงการอบรมกลุ่ม
เยาวชนการทาน้าสีย้อมผ้า
จากสีธรรมชาติ และการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอ
ผ้าย้อมสีธรรมชาติ



70,000

66,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง

เพื่ออบรม
เยาวชน
นักศึกษา กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
นักเรียนและ
ผู้สนใจในด้าน
การใช้ประโยชน์
จากพืชสมุนไพร
ในอาเภอยาง
ตลาด และ
อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 30 คน
เพื่ออบรมกลุ่ม
เยาวชนการใช้
ประโยชน์พืช
สมุนไพรให้สี
ย้อมผ้า

-มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน
-ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ทราบ
กระบวนการผลิต ผงสี ผงให้กลิ่น และ
ผงปรุงแต่งรสชาติอาหาร จากดอกอัญชัน มทร.อีสาน
เมล็ดดอกพุด ฝาง ใบเตย และ
วข. กาฬสินธุ์
มะกอกป่า ได้ และสามารถนาผงสีที่ได้มา
ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนมหวานและเครื่องดื่ม
ได้แก่ ขนมลอดช่องสิงคโปร์ ขนมอาลัว
วุ้นสายรุ้ง และเครื่องดื่มเยลลี่หลากสีได้

อบรมกลุ่มเยาวชนจานวน 40 คน

นายสายัญ
พันธ์สมบูรณ์
มทร.อีสาน
วข. กาฬสินธุ์

หมายเหตุ

1506

67

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มทร.อีสาน
นครราชสีมา
นางพนอจิต
นิติสุข

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พระราช ดาริ
อพ.สธ.
67

มหาวิทยาลัย

25. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนัก
พฤกษศาสตร์อาสาใน
โรงเรียน ประจาปี 2558

26. โครงการถ่ายทอดองค์





230,000

50,000

228,500 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

49,790 ขอตั้ง

นักเรียน
นักศึกษา มี
ความรู้เบื้องต้น
ในการจาแนก
พรรณไม้ และ
การตรวจ
เอกลักษณ์พืชใน
การสารวจเก็บ
ตัวอย่างและ
บันทึกข้อมูล
พรรณไม้ตาม
หลักวิชาทาง
พฤกษศาสตร์
ปลูกฝังจิตสานึก
ให้นักเรียน
นักศึกษา มี
ความรัก และ
เห็นคุณค่าของ
พืชพรรณไม้
นักเรียนใน

- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เบื้อง ต้น
ในการ จาแนกพรรณไม้ และการตรวจ
เอกลักษณ์พืช ในการสารวจเก็บตัวอย่าง
และบันทึกข้อมูล พรรณไม้ตามหลักวิชา
ทางพฤกษศาสตร์
- ปลูกฝัง
จิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษา มีความรัก
และเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ ได้ฝึก
การทางานเป็นกลุ่ม มีความกล้า
แสดงออกมีภาวะความเป็นผู้นา
- มีผู้เข้าอบรมจานวน 100 คน คิดเป็น
100 เปอร์เซ็นต์

นาง
เสาวลักษณ์
จิตติมงคล

กาหนดจัดโครงการดังนี้คือ

นางปิยนันท์

มทร.อีสาน
วข. กาฬสินธุ์

1507

67

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ลาดับ

หน่วยงาน
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

67

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ความรู้การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชให้สีย้อมผ้า
และพืชให้สีผสมอาหาร

27. โครงการการอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สกัดน้ามันหอมระเหยจาก
พรรณไม้หอม

28. โครงการพัฒนา
บุคลากรในการดาเนินงาน
โครงการ 5 องค์ประกอบ
3 สาระเรียนรู้ และฐาน
ทรัพยากร

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.





60,000

65,400

- ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.
65,400 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถ
ถ่ายทอดความรู้
สู่ชุมชนได้

เพื่ออบรม
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
สกัดน้ามันหอม
ระเหยจาก
พรรณไม้หอม
ให้แก่ผู้สนใจ
เพื่อพัฒนา
บุคลากรในการ
ดาเนินงาน
โครงการ 5
องค์ประกอบ 3

ผลการดาเนินงาน
วันที่ 3-4 มิถุนายน 2558มีจานวนทั้งสิ้น
59คน แบ่งเป็นวิทยากร 8 คน วิทยากรพี่
เลี้ยง 17 คน ผู้เข้าร่วมการอบรม 34 คน
-จากเป้าหมายจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
40 คนพบว่ามีผู้เข้าร่วมจานวน 59 คน
สูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ และพบว่า ความ
พึงพอใจต่อคุณประโยชน์ของการเข้ารับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ และความพึง
พอใจต่อโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ด้านต่างๆ อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก ถึง
มากที่สุด
ดาเนินการเสร็จสิ้นมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 62 คน (จากกลุ่มเป้าหมาย 40
คน)
โดยมีร้อยละความพึงพอใจของการเข้า
ร่วมโครงการ คือ 95.48

- บุคลากรเข้าฝึกอบรม 5องค์ประกอบ
จานวน 75คน
- บุคลากรเข้าฝึกอบรม ฐานทรัพยากร
จานวน 1 คน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ชมนาวัง

หมายเหตุ

มทร.อีสาน
วข. กาฬสินธุ์

1508

67

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

นางสาว
คคนางค์
รัตนานิคม
มทร.อีสาน
วข. กาฬสินธุ์
นายสายัญ
พันธ์สมบูรณ์
มทร.อีสาน
วข. กาฬสินธุ์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

67

67

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

29. โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา กบ
ด้วยไส้เดือนดินสู่การ
เปลี่ยนแปลงแห่งการ
พึ่งพาตนเองของชุมชน
โคกสี อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
30. โครงการบริหาร
จัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ตาบลพระลับ อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

31. โครงการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จาก







179,418

130,000

144,300

178,468 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.
130,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

เป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกันการ
เลี้ยงสัตว์และ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์
เป็นแหล่ง
อาหาร

144,300 ขอตั้ง
งบประมาณ

1.แปรรูปพืช
สมุนไพรเป็น

มีเขตพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ชุมชน
ตาบลพระลับ

ผลการดาเนินงาน

1.ชุมชนมีการแบ่งกลุ่มเลี้ยง ไก่ ปลา กบ
และมีการมอบไส้เดือนดินเพื่อการ
เพาะเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารสาหรับเลี้ยง
ไก่ ปลา กบ และหากชุมชนสามารถ
พัฒนาการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อนามูลไส้
เดือดเพื่อการพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้ จะเป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
ได้จัดการบริหารพื้นที่ในชุมชนจานวน 9
ไร่ โดยทยอยปลูกต้นไม้ 3 ไร่ จานวน
250 ต้น มีเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชน
เป็นผู้ดูแลโดยได้รับความร่วมมือจาก
เทศบาลตาบลพระลับสานักงาน
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างดียิ่งโดย
ชุมชนต้องการปลูกต้นไม้ในจานวนพื้นที่ที่
เหลือและมีการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการเป็นป่าอนุรักษ์ ซึ่ง
โครงการนี้ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี
1. สารวจและศึกษาพันธ์ผักหวานป่า
2..ผลิตภัณฑ์จากผักหวานป่า

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ. กษิดิ์เดช
สิบศิริ
มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น

ผศ.ดร.
วันทนา
อมตาริยกุล
มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น

ผศ.ประภา
ภรณ์
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มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สาระเรียนรู้
และฐาน
ทรัพยากร

ลาดับ

หน่วยงาน
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ผักหวาน

32. โครงการเพิ่มมูลค่าต้น
หม่อนและส่งเสริมอาชีพ
การทอผ้าไหม

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.



84,500

84,500 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2.เพื่อเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของ
ชุมชน
3.เพื่อถ่ายทอด
การนาผักหวาน
มาทาผลผลิต
ต่างๆเพื่อ
สุขภาพ
4.เพื่ออบรม
เผยแพร่ผลงาน
ที่ได้มาแก่ชุมชน
ต่างๆที่สนใจ
1. เป็นการ
ส่งเสริมและ
ฟื้นฟูอาชีพการ
ทอผ้าไหมใน
ตาบลโคกสี และ
กลุ่มที่สนใจโดย
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการ
ปลูกหม่อน

ผลการดาเนินงาน
3.มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 100
คน
4.มีการปลูกเพิ่มและปลูกทดแทนต้น
ผักหวานป่าจานวน 1,000 ต้น/ปี

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
วรรธนะ
วาสิน

หมายเหตุ

มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น

1510

67

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1.มีการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการ
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และการฟอก
ย้อม ให้กับกลุ่มแม่บ้านที่สนใจ 2
กลุ่ม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร
จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
ขอนแก่น รวมถึงสถานที่จัดอบรม
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มลี้ยงไหม
และแปรรูปหม่อนไหมรวมทั้งอบรมการ
ทาชาใบหม่อน (กลุ่มแม่บ้าน 2 กลุ่มคือ
2.1. กลุ่มสตรีบ้านโคกสี

อ.วรุณทิพย์
ฉัตรจุฑามณี
มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

ชื่อโครงการ

33. โครงการเลี้ยงเป็ด
สมุนไพรใบพืชสมุนไพร 3



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

298,300

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

298,300 ขอตั้ง
งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เลี้ยงไหม และ
การฟอกย้อม
ให้กับกลุ่ม
แม่บ้านที่สนใจ
2. อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจาก
ส่วนต่างๆของ
ต้นหม่อนเช่น
ทาชาเขียวจาก
ใบหม่อน และ
น้าลูกหม่อน
3. เป็นการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมให้มีการ
เลี้ยงไหมสาหรับ
ทอผ้าไหมซึ่ง
เป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่สืบ
ทอดกันมา
1.เพื่อจัด
รวบรวมพันธ์พืช

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2.2. กลุ่มสตรีบ้านหวายหลืม
3.ทั้งสองกลุ่มมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
กลุ่มสตรีบ้านหวายหลืมเรื่มมีการทา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากไหม เช่น เส้นไหม
ผ้าไหม สบู่ใยไหม ใยไหมขัดผิว และชา
ใบหม่อน
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1.รวบรวมพืชสมุนไพรที่ใช้ในการเลี้ยง
สัตว์และปลูกลงแปลงได่ 2 ชนิดคือ

ผศ.ประภา
ภรณ์

ลาดับ

หน่วยงาน
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ
โดยใช้ใบพืชสมุนไพร ใน
เลี้ยงเป็ดเทศของชุมชนใน
ตาบลบ้านแฮด อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน
ขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร
2 ได้เป็ดสมุนไพร
3.นาเสนอผลงานในงานวิชาการดาเพื่อ
เผยแพร่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
วรรธนะ
วาสิน

หมายเหตุ

มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สมุนไพรที่มี
ประโยชน์ต่อ
สุขภาพสัตว์
2. เพื่อเลี้ยงเป็ด
สมุนไพร
3.เพื่อลดการใช้
ยาปฏิชีวนะใน
การเลี้ยงสัตว์
4.เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษางานวิจัย
ประโยชน์ของ
พืชสมุนไพรใน
การเลี้ยงสัตว์
5.เพื่อให้
ชาวบ้านใน
ชุมชนได้
ตระหนักถึงการ
นาสมุนไพรที่มี
อยู่มาใช้ในการ
เลี้ยงสัตว์
6.เพื่อเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของ
ชุมชน การอนุ

ลาดับ

67

หน่วยงาน

34. โครงการแปรรูป
สมุนไพรเพื่อใช้ใน
ครัวเรือนและเชิงพาณิชย์

เสนอขอ

ใช้จริง



195,000

194,380 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุ์กรรมพืช
7.เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ด้านผลิตอาหาร
สมุนไพร แก่
ผู้ผลิตในชุมชน
1.สามารถแปร
รูปสมุนไพรใน
ครัวเรือนใช้เอง
และส่งเสริมให้
ขาย 2.ส่งเสริม
การแปรรูปสุมน
ไพร
3.ส่งเสริมงาน
สวน
พฤกษศาสตร์
ให้กับโรงเรียน
และ อบต.

ผลการดาเนินงาน

1. สารวจพรรณไม้วัดป่าเรไร บ้านดอน
ยาง ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น
ผลการสารวจทั้งหมดใช้เวลา 2 เดือน
พบว่ามีพรรณไม้ที่วัดป่าเรไร 148 ชนิด
แบ่งเป็นไม้ใหญ่ยืนต้น 119 ชนิด และ
ไม้เล็ก 29 ชนิด มีจานวน 1330 ต้น /
เนื้อที่ 2 ไร่ และ ทารหัสพรรณไม้
พร้อมชื่อและสรรพคุณ
2.ได้ทาหนังสือพรรณไม้วัดป่าเรไร
3.มีป้ายป่าอนุรักษ์วัดป่าเรไรติดไว้ที่วัด
สาหรับเป็นแกล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้
4.จัดให้มีการอบรม 2 รุ่นรุ่นละ 4 วัน
เกี่ยวกับ
1.ยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้า
2.การทาสบู่ใสน้าผึ้ง /สบู่เหลว /น้ายา
ล้างจานมะกรูด
3.การทาน้ามันหอมระเหย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อ.วรุณทิพย์
ฉัตรจุฑามณี
มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น

1513

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ
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หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

55,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

55,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

4.การเตรียมสารบารุงดินและการทาปุ๋ย
จากเปลือกหอยน้าจืด
- เพื่อให้
1.จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่
บุคลากรใน
นักศึกษา/บุคลากรในวิทยาเขตสกลนคร
หน่วยงานใน
เรื่องการหาแนวร่วมเพื่อดาเนิน
สังกัดจังหวัด
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
สกลนคร มี
เนื่องมาจากพระราชดาริ ในเขตพื้นที่
ความรู้ความ
จังหวัดสกลนคร
เข้าใจใน
2.รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนใน
กิจกรรมอนุรักษ์ การให้ความรู้แก่ชุมชน
พันธุกรรมพืชอัน 3.นักศึกษาและชาวบ้านในชุมชนร่วมกัน
เนื่องมาจาก
ปลูกต้นไม้เพื่อร่วมสนองพระราชดาริ
พระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมเด็จพระเทพ
รัตน์ ราชสุดา
สยามบรมราช
กุมารี
- เพื่อจัดประชุม
สัมมา เรื่องการ
หาแนวร่วมเพื่อ
ดาเนินโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นางปาณิสรา ผู้รับผิดชอบ
ประจุดทะศรี เดิม รศ.ดร.
ธนานันต์ กุล
มทร.อีสาน
ไพบุตร
วข.สกลนคร
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35. โครงการ
ประชุมสัมมนาเพื่อหาแนว
ร่วมเพื่อดาเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในเขตพื้นที่จังหวัด
สกลนคร

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

36. โครงการบริหาร
จัดการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.มทร.อีสาน วข.สกลนคร)

เสนอขอ

ใช้จริง



240,000

238,939. ขอตั้ง
80 งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ ใน
เขตพื้นที่จังหวัด
สกลนคร
- มอบต้นพันธุ์
มเหสักข์-สักสยา
มินทร์ กับ
หัวหน้า
หน่วยงานเพื่อ
ขยายผลการจัด
กิจกรรมในพื้นที่
- รับสมัคร
หน่วยงานและ
ชุมชนเพื่อร่วม
สนอง
พระราชดาริ
-เพื่อเตรียมไป
ร่วมนิทรรศการ
ที่จ. ขอนแก่นเพื่อพัฒนา
บุคลากรสู่การ
เป็นวิทยากร
แนะนาการด

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1515

67

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนการ
เดินทางไปราชการ การร่วมกับ
นิทรรศการ และการต้อนรับผู้มาเยือน
รวมไปถึงสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์ฯ ของวิทยาเขตสกลนคร
นิทรรศการ3 ทศวัต ภูพาน
งานกาชาดจังหวัดสกลนคร

ผศ. ณรงค์
ผลวงษ์
มทร.อีสาน
วข.สกลนคร

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

37. โครงการพัฒนา
บุคลากรและจัด
นิทรรศการ อพ.สธ.วิทยา
เขตสุรินทร์



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

70,000 32486.20 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เนินโครงการ
อนุรักษ์
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น และ
โรงเรียน
-เพื่อ
ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์
ของวิทยาเขต
สกลนคร
ส่วนกลางและ
วิทยาเขตอื่นๆ
-เพื่อสนับสนุน
การดาเนิน
โครงการอนุรักษ์
ของวิทยาเขต
สกลนคร
- เพื่อพัฒนา
บุคลากร
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
- เพื่อสนอง
พระราชดาริ

ผลการดาเนินงาน
งานเกษตรและเทคโนโลยี
พื้นบ้านครั้งที่ 19
- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ร่วมจัดนิทรรศการใช้งานเกษตร
แห่งชาติ ที่วิทยาเขตสุรินทร์
- จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องโครงการ
อนุรักษ์ให้กับเทศบาลพันนา อ.สว่างแดน
ดิน จ.สกลนคร
- จัดกิจกรรมมอบสักสายรหัสให้กับ
นักศึกษา
- ให้ความรู้เรื่องโครงการอนุรักษ์กับ
นักศึกษาใหม่
- ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ถ่ายทารายการของทีวีพูล เกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ์ฯ เรื่องเม่า
วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เข้าร่วมงานสนอง
พระราชดาริฯ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมหาลัยฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อ
คัดเลือกผลงานร่วมนาเสนอในงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1516

67

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ผศ.ภูวิพฒ
ั น์
เกียรติ์
สาคเรศ
มทร.อีสาน
วข.สุรินทร์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
อพ.สธ.

67

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

38. โครงการพัฒนาฐาน
ปราชญ์ชาวบ้าน

39. โครงการบริหาร
จัดการศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ





303,002
*

70,000*

303,002 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
สนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

70,000 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งมีบุคลากร
นาผลงานเข้าร่วมนาเสนอและรับฟัง
บรรยาย จานวน 10 โครงการ

ดาเนินการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง
ระบบน้า พร้อมทั้งเครื่องมือทาง
การเกษตร สาหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนา
พื้นที่ของนักศึกษา มทร.อีสาน และเป็น
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การเกษตร

นายอภิรักษ์
ยินมะเริง
ดร.กุณฑิกา
เวชกลาง
มทร.อีสาน
นครราชสีมา

ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาค
อ.กุณฑิกา
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสวยงาม
เวชกลาง
และพร้อมให้บริการแก่ผู้เข้ามาเรียนรู้
ติดต่อประสานงานและเยี่ยมชมเป็นแหล่ง มทร.อีสาน

โครงการ
เพิ่มเติม
ใช้
งบประมาณ
เหลือจาก
โครงการอื่น
ของ
นครราชสีมา

โครงการ
เพิ่มเติม
ใช้
งบประมาณ

1517

67

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สมเด็จพระเทพ
พระ
รัตนราชสุดา
สยามบรมราช
กุมารี
- เพื่อเผยแพร่
งานโครงการ
พระราชดาริ
เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงอาคาร
สิ่งก่อสร้าง
ระบบน้า เตรียม
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ชารุด
เสียหาย และ
เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้าน
การเกษตร
-เพื่อดูแลรักษา
พื้นที่จัดแสดง
นิทรรศการ
โครงการอนุรักษ์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
ตอนกลาง

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน
เรียนรู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ภายใต้
กิจกรรมต่างๆ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช แก่เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา ประชาชน นักวิชาการ
โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กร
ภาคเอกชนทั่วไป

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นครราชสีมา

หมายเหตุ
เหลือจาก
โครงการอื่น
ของ
นครราชสีมา

1518

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมพืชฯ
ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเ
หนือ ให้คงความ
สวยงาม
- เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้
ศึกษาวิจัย
พัฒนาบุคลากร
ภายใต้กิจกรรม
ต่างๆ ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
แก่เยาวชน
นักเรียน
นักศึกษา
ประชาชน
นักวิชาการ
โรงเรียน
สถาบันการศึกษ
า องค์กร

ลาดับ

67

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล

เสนอขอ

ใช้จริง

40.โครงการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาพื้นที่
สาหรับดาเนินงานสนอง
พระราชดาริฯ



205,787*

205,787 ขอตั้ง
งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ดาริ
อพ.สธ.

รวม...40...โครงการ
1. โครงการอบรม เชิง
ปฏิบัติการการใช้
ประโยชน์จากพืชใน

39


ชื่อโครงการ

1

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

8,395,318 7,208,021
50,000
48,220 งบรายจ่ายอื่น

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ภาคเอกชน
ทั่วไป
- เพื่อให้การ
ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆภายใต้งาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี และงาน
สนอง
พระราชดาริ
อื่นๆ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
เพื่อได้ศึกษา
และฝึก
ปฏิบัติการเพื่อ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พื้นที่ดาเนินงานสนองพระราชดาริฯ
ได้รับการพัฒนาให้มีพื้นที่สาหรับ
นักศึกษาเจ้าหน้าที่ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก
ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน
สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป
เข้ามาทากิจกรรมต่างๆ ภายใต้งาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และงาน
สนองพระราชดาริอื่นๆ

อ.กุณฑิกา
เวชกลาง

ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช เกษตรอินทรีย์ เกษตร
พอเพียง ประโยชน์ของพืช และการ

นางสาว
ประภาภัทร
ปิยวาจา

มทร.อีสาน
นครราชสีมา

หมายเหตุ

โครงการ
เพิ่มเติม
ใช้
งบประมาณ
เหลือจาก
โครงการอื่น
ของ
นครราชสีมา

1519

68

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

ชื่อโครงการ

ตะวันออก

ชีวิตประจาวัน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล
ตะวันออก

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
เพื่อสัตว์เลี้ยงในชุมชน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

40,000

ใช้จริง

30,630

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบรายจ่ายอื่น

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เรียนรู้การใช้
ประโยชน์จาก
พืชใน
ชีวิตประจาวัน
ได้ และเพื่อ
สร้างจิตสานึกให้
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รู้จัก
พืชสมุนไพรและ
เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
ประโยชน์จาก
สมุนไพร

ผลการดาเนินงาน
ขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์
จากพืชในการผลิตสบู่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นุสรณ์
วิทยาเขต
จักรพงษภู
วนารถ

หมายเหตุ

1520

68

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

- โครงการใหม่
- การจัดกิจกรรม
ในวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2558ณ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 56 คน
- ผู้เข้าร่วมมีความรู้หลังอบรมคิดเป็น
ร้อยละ 90.8
- ผู้เข้าร่วมมีความ พึงพอใจกับกิจกรรม
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.6
- เป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการอนุรักษ์พืช
สมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 92.8

น.ส.ธาริณี
ทับทิม
คณะสัตวแพทยศาสต
ร์
วิทยาเขต
บางพระ

ลาดับ

68

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล
ตะวันออก

3. โครงการปรับภูมิทัศน์
ด้วยพืชสมุนไพรภายใน
โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน



67,000

60,490

งบรายจ่ายอื่น

เพื่อให้นักศึกษา
รู้จักพืชสมุนไพร
ไทย

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

รวม...3...โครงการ
1. โครงการครูช่างรวมใจ
ปลูกต้นไม้ตามรอยครูของ

3


157,000
159,200

139,340
96,650

แผ่นดิน

1.เพื่อเป็นการ
สนอง

ผลการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในทางสัตวแพทย์ คิดเป็นร้อย
ละ 88.8
- โครงการใหม่
- การจัดกิจกรรม
ในวันที่ 19 -30 มกราคม พ.ศ.2558 ณ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 82
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการการจัดกิจกรรมในภาพรวม
คิดเป็น ร้อยละ 82.5
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ 82
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 85

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คณะสัตวแพทยศาสต
ร์
วิทยาเขต
บางพระ

ดาเนินการวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 คณะครุ
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน
ศาสตร์

1521

69

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

ชื่อโครงการ

มงคลพระนคร

แผ่นดิน

มหาวิทยาลัย

2. โครงการศึกษา



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

44,000

ใช้จริง

36,068

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบแผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พระราชดาริใน
พรบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
2.เพื่อปลูกฝัง
จิตสานึกให้
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิด
ความตระหนัก
ในคุณค่าและ
ความสาคัญของ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่า
ชายเลน
3.เพื่อศึกษา
ระบบนิเวศของ
ป่าชายและวิถี
ชีวิตชาวบ้าน
4.เพื่อเพิ่มพื้นที่
ป่าชายเลนซึ่ง
เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น้า
หลากหลายชนิด
1.เพื่อศึกษางาน

จังหวัดสมุทรสงคราม เป้าหมาย 40 คน
จานวนผู้เข้าร่วม 40 คน ความพึงพอใจ
ในภาพรวม 4.78 เฉลี่ย ร้อยละ 95.50

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อุตสาหกรรม
/ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ดาเนินการวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ

คณะ

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1522

69

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ชื่อโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึก
ประสบการณ์ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลม
วิทยาศาสตร์
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบล และ
แหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัด เทคโนโลยี
เพชรบุรี และโบราณสถานและแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม เป้าหมาย 50 คน จานวน
ผู้เข้าร่วมจริง 55 คน ความพึงพอใจใน
ภาพรวม 4.61 เฉลี่ย ร้อยละ 92.26

หมายเหตุ

1523

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
ในด้านต่างๆ
2.เพื่อให้
ผู้เข้าร่วม
โครงการเห็น
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม
และการรักษา
สิ่งแวดล้อม
3.เพื่อปลุก
จิตสานึกถึง
หน้าที่ในการสืบ
สานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและการ
รักษา
สิ่งแวดล้อม
4.เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจใน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
หลักการพัฒนา

ลาดับ

69

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ชื่อโครงการ

3. โครงการนักสิ่งแวดล้อม
รวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอย
พ่อ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
55,000

ใช้จริง
52,970

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
แผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน
จังหวัดสมุทรสงคราม เป้าหมาย 45 คน
จานวนผู้เข้าร่วมจริง 50 คน ความพึง
พอใจในภาพรวม 4.67 เฉลี่ย ร้อยละ
96.80

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

1524

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
คุณภาพชีวิต
1.เพื่อ
ดาเนินงานตาม
ลอยเบื้องยุคคล
บาทในเรื่อง
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 2.เพื่อ
กระตุ้นเตือน
และปลูก
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้
ไทย
3.เพื่อส่งเสริมให้
มีความเสียสละ
และมีจิต
สาธารณะ
4.เพื่อฝึกความมี
ระเบียบวินัย
การตรงต่อเวลา
และการบาเพ็ญ
ประโยชน์
5.เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี

ลาดับ

69

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ชื่อโครงการ

4. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน
สร้างสรรค์ธรรมชาติและ
อนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 9

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง



100,000

94,931.8
0

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

แผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558
ณ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่
เขานงพันธุรัต พระราชดาริ บ้านเขาไม้
นวล ต.เขาใหญ่ อ.ชะอา จ.เพชรบุรี ได้
นานักศึกษา จานวน 80 คนทั้งอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ไปดาเนินการปลูกป่า
เป้าหมาย : 80 คน ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.33

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์ งาน
ศิลปวัฒนธร
รม ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา

หมายเหตุ

1525

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ต่อกันในการ
ทางานเป็นหมู่
คณะและสร้าง
ประโยชน์ต่อ
สังคม
1.ได้รับความรู้
จากการศึกษา
ระบบนิเวศน์ใน
ป่าของอุทยาน
แห่งชาติหรือ
เขตอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ป่า
2.เกิดความรัก
และหวงแหนผืน
ป่าและระบบ
นิเวศน์ใน
ธรรมชาติ
3.เกิดจิตสานึก
ให้เกิดความ
ตระหนักใน
คุณค่าของผืนป่า
สัตว์ป่า ซึ่งเป็น
แหล่งให้ความ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ชื่อโครงการ

5. โครงการชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

เสนอขอ

ใช้จริง



200,000

200,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ชุ่มชื้นแก่ผืนดิน
อันจะนาความ
อุดมสมบูรณ์
กลับสู่แผ่นดินซึ่ง
เป็นการช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได้
ทางหนึ่ง
4.สามารถนา
ประสบการณ์
จากการเข้าร่วม
โครงการไป
บูรณาการใน
วิชาชีพที่ศึกษา
อยู่ได้
1.เพื่อให้
บุคลากรและ
นักศึกษาได้
เรียนรู้ วิถีชีวิต
ของชุมชนและ
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อพัฒนา

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1526

69

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดาเนินการวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557
ณ จังหวัดน่าน เป้าหมาย คน จานวน
ผู้เข้าร่วมจริง 42 คน ความพึงพอใจใน
ภาพรวม 4.71 เฉลี่ย ร้อยละ 94.20

คณะ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์และ
การ
ออกแบบ/อ.
ศรัณยู สว่าง
เมฆ
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ชื่อโครงการ

6. โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาไทยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการออกแบบสู่

เสนอขอ

ใช้จริง



150,000

150,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมให้
บุคลากร
นักศึกษา ได้มี
ความซาบซึ้งใน
ความงามที่แฝง
อยู่ใน
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและ
สิ่งแวดล้อม
3.เพื่อให้
บุคลากรและ
นักศึกษา มี
ความรู้ ความ
ตระหนัก มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและร่วม
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
1.เพื่อรวบรวม
ศึกษาองค์
ความรู้ด้าน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์และ
การออกแบบ

หมายเหตุ

1527

69

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดาเนินการวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2558
ณ ชุมชนบ้านใหม่ตะพังทอง ตาบลเมือง
เก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

คณะ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์และ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

สากล

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

7.โครงการ มทร.พระนคร
สนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช : กิจกรรมที่
1 กิจกรรมปลูกจิตสานึก
เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ



110,770

81,416.0
3

งบแผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 40 คน จานวนผู้เข้าร่วมจริง
40 คน บรรลุวัตถุประสงค์ เฉลี่ย 4.57
ร้อยละ 91.40

ดาเนินการวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อุทยาน
ประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมจุลจอมเกล้า
จังหวัดสมุทรปราการ เป้าหมาย 100 คน
จานวนผู้เข้าร่วม 105 คน บรรลุ
วัตถุประสงค์ เฉลี่ย 4.71 ร้อยละ 94.22

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
การ
ออกแบบ/อ.
ศรัณยู สว่าง
เมฆ
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
คณะ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์และ
การออกแบบ

กอง
ศิลปวัฒนธร
รม

หมายเหตุ

1528

69

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เทคโนโลยี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทย
2.เพื่อให้
บุคลากร
นักศึกษา มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
3.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ออกแบบของ
นักศึกษาที่มี
พื้นฐานจากภูมิ
ปัญญาไทยสู่
ตลาดสากล
1. เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาส

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

เสนอขอ

ใช้จริง



167,770

144,269.
02

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

สิ่งแวดล้อมปลูกป่าชาย
เลน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558

69

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่าย
“การศึกษาความ

แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ฉลอง
พระชนมายุ 5
รอบ 2 เมษายน
2558
2. เพื่อให้ความรู้
แก่ บุคลากร
และนักศึกษาทุก
คณะ ทั้ง
ทางด้าน
กายภาพ ,
ชีวภาพและ
วัฒนธรรม
3. เพื่อให้
บุคลากรและ
นักศึกษาจาก 9
คณะเกิดความ
เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา และ
การรู้คุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของ
พันธุกรรมพืช
1. เพื่อเฉลิมพระ ดาเนินการวันที่ 27-29 มีนาคม 2558 ณ
เกียรติสมเด็จ
พืน้ ที่ อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1529

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

กอง
ศิลปวัฒนธร

ลาดับ

หน่วยงาน
มงคลพระนคร

ชื่อโครงการ
หลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับอุดมศึกษา”

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รม

หมายเหตุ

1530

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
พระเทพ
อาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี เป้าหมาย
รัตนราชสุดาฯ
50 คนจานวนผู้เข้าร่วม 51 คน บรรลุ
สยามบรมราช
วัตถุประสงค์ เฉลี่ย 4.55 ร้อยละ 91.06
กุมารี ในโอกาส
ฉลอง
พระชนมายุ 5
รอบ 2 เมษายน
2558
2. เพื่อให้ความรู้
แก่ บุคลากร
และนักศึกษาทุก
คณะ ทั้ง
ทางด้าน
กายภาพ ,
ชีวภาพและ
วัฒนธรรม
3. เพื่อให้
บุคลากรและ
นักศึกษาจาก 9
คณะ เกิดความ
เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา และ
การรู้คุณค่าการ

ลาดับ

69

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
บารุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง
905

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง



121,460

95,060

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

แผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558
ณ พื้นที่ อพ.สธ. แปลง 905 อาเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรีเป้าหมาย 50 คน
จานวนผู้เข้าร่วม 56 คน บรรลุ
วัตถุประสงค์ เฉลี่ย 4.89 ร้อยละ 97.71

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
ศิลปวัฒนธร
รม

1531

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใช้ประโยชน์ของ
พันธุกรรมพืช
1. เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาส
ฉลอง
พระชนมายุ 5
รอบ 2 เมษายน
2558
2. เพื่อให้ความรู้
แก่ บุคลากร
และนักศึกษาทุก
คณะ ทั้ง
ทางด้าน
กายภาพ ,
ชีวภาพและ
วัฒนธรรม
3. เพื่อให้
บุคลากรและ
นักศึกษาจาก 9

ลาดับ

69

หน่วยงาน

8.โครงการ มทร.พระนคร
สนองพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง :
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
ศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคกลาง

เสนอขอ

ใช้จริง



218,640

159,772.
07

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
คณะ เกิดความ
เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา และ
การรู้คุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของ
พันธุกรรมพืช
1. นักศึกษา
ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงและเรียนรู้
จากการไป
สัมผัสและ
ปฏิบัติงานจริง
(Activity
Based
Learning) ใน
ฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชน
และในโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
2. เพื่อสร้าง

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการวันที่ 15-16 พฤศจิกายน
2557 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไททรงดา บ้าน
หัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี เป้าหมาย 100
คน จานวนผู้เข้าร่วม 104 คน บรรลุ
วัตถุประสงค์ เฉลี่ย 4.72 ร้อยละ 94.37

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
ศิลปวัฒนธร
รม

หมายเหตุ

1532

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1533

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
นักศึกษารุ่นใหม่
ที่จะสืบสานและ
น้อมนา
พระราชดาริ
และหลักการ
ทรงงานในเรื่อง
ความซื่อสัตย์
สุจริต และการ
เป็นอยู่อย่าง
พอเพียง ไปใช้
ในการดาเนิน
ชีวิตที่ถูกต้อง
3. เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย
ชุมชน กับแหล่ง
เรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา
๔. เพื่อเผยแพร่
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ลาดับ

69

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงในวิถี
ชีวิตไทย

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

57,320

ใช้จริง

34,989.9
7

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

แผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการวันที่ 25เมษายน 2558 ณ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยวน อาเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี เป้าหมาย 50 คน จานวน
ผู้เข้าร่วม 54 คน บรรลุวัตถุประสงค์
เฉลี่ย 4.82 ร้อยละ 96.47

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
ศิลปวัฒนธร
รม

1534

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และหลักการ
ทรงงาน สู่นิสิต
นักศึกษา
สังคม และ
ชุมชน
1. เพื่อให้
นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์
ตรงและเรียนรู้
จากการไป
สัมผัสและ
ปฏิบัติงานจริง
ในฐานการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชน
และในโครงการ
อันเนื่องมา จาก
พระราชดาริ
2. เพื่อสร้าง
นักศึกษารุ่นใหม่
ที่จะสืบสานและ
น้อมนา
พระราชดาริ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1535

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และหลักการ
ทรงงานในเรื่อง
ความซื่อสัตย์
สุจริต และการ
เป็น อยู่อย่าง
พอเพียง ไปใช้
ในการดาเนิน
ชีวิตที่ถูกต้อง
3. เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย
ชุมชน กับแหล่ง
เรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา
4. เพื่อเผยแพร่
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
และหลักการ
ทรงงาน สู่นิสิต
นักศึกษา ชุมชน
และสังคม

ลาดับ
69

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

ชื่อโครงการ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
สมุนไพร

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
112,640

ใช้จริง
53,347.0
5

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
แผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ
สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดระยอง เป้าหมาย 100 คน
จานวนผู้เข้าร่วม 105 คน บรรลุ
วัตถุประสงค์ เฉลี่ย 4.61 ร้อยละ 92.20

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
ศิลปวัฒนธร
รม

หมายเหตุ

1536

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้
นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์
ตรงและเรียนรู้
จากการไป
สัมผัสและ
ปฏิบัติงานจริง
ในฐานการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชน
และในโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
2. เพื่อสร้าง
นักศึกษารุ่นใหม่
ที่จะสืบสานและ
น้อมนา
พระราชดาริ
และหลักการ
ทรงงานในเรื่อง
ความซื่อสัตย์
สุจริต และการ
เป็นอยู่อย่าง

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ

รวม...8...โครงการ
1. โครงการสื่อความหมาย
การใช้ประโยชน์จาก
ตาลโตนดสู่ที่อยู่อาศัย

8


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พอเพียง ไปใช้
ในการดาเนิน
ชีวิตที่ถูกต้อง
3. เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย
ชุมชน กับแหล่ง
เรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา
4. เพื่อเผยแพร่
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
และหลักการ
ทรงงาน สู่
นักศึกษา สังคม
และชุมชน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ได้ป้ายสื่อความหมายตาลโตนดสู่ที่อยู่
อาศัย
2. ได้แหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จาก

อาจารย์จเร
สุวรรณชาต
คณะ
สถาปัตยกรร

1,496,800 1,199473.94

100,000

100,000 งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

1.เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

หมายเหตุ

1537

70

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
ตาลโตนดด้านที่อยู่อาศัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้การ
ใช้ประโยชน์จากตาลโตนด ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาองค์
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตได้จริง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มศาสตร์

หมายเหตุ

1538

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ผ่านวิถี
วัฒนธรรมชุมชน
ในระบบการสื่อ
ความหมายสู่
สาธารณะ ทั้งใน
พื้นที่ตาบลรา
แดง และนอก
พื้นที่ตาบลรา
แดงผ่านระบบ
สารสนเทศ
2.เพื่อนาเทคนิค
การสื่อ
ความหมายมา
ใช้ให้ผู้รับสื่อ
เข้าใจในคุณค่า
วิถีวัฒนธรรม
ด้านการใช้
ประโยชน์จาก
ตาลโตนดสู่ที่อยู่
อาศัย ชุมชนรา
แดง
3.เพื่อพัฒนา
พื้นที่ให้เป็น

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ

2. โครงการสื่อความหมาย
ด้านวัฒนธรรมวิถีชุมชนรา
แดงโหนด นา ไผ่ คน

เสนอขอ

ใช้จริง



100,000

100,000 งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
แหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ด้าน
วิถีวัฒนธรรม
ด้านวิถี
วัฒนธรรมพื้น
ถิ่นดั้งเดิมของ
ชุมชนราแดง
อย่างยั่งยืน
1.เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ผ่านวิถี
วัฒนธรรมชุมชน
ในระบบการสื่อ
ความหมายสู่
สาธารณะ ทั้งใน
พื้นที่ตาบลรา
แดงผ่าน และ
นอกพื้นที่ตาบล
ราแดงผ่าน
ระบบ
สารสนเทศ

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ได้ป้ายสื่อความหมายด้านวัฒนธรรม
วิถีชุมชนราแดง โหนด นา ไผ่ คน
2. ได้แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมวิถีชุมชน
ราแดง โหนด นา ไผ่ คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้
ด้านวัฒนธรรมวิถีชุมชนราแดง โหนด นา
ไผ่ คนร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาองค์
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตได้จริง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นายอภิชาต
คัญทะชา
โครงการ
จัดตั้งศูนย์
ศิลปวัฒนธร
รม

หมายเหตุ

1539

70

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ

3. โครงการเพิ่มประชากร
สัตว์น้าในแหล่งหญ้าทะเล
อ่าวบุญคง อ.สิเกา จ.ตรัง

เสนอขอ

ใช้จริง



100,000

100,000 งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2.เพื่อนาเทคนิค
การสื่อ
ความหมายมา
ใช้ให้ผู้รับสื่อ
เข้าใจในคุณค่า
วิถีวัฒนธรรม
โหนด นา ไผ่
คน ชุมชนรา
แดง
3.เพื่อพัฒนา
พื้นที่ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ด้าน
วิถีวัฒนธรรม
โหนด นา ไผ่
คน ชุมชนรา
แดง อย่างยั่งยืน
1. เพื่ออนุรักษ์
แหล่งหญ้าทะเล
บริเวณอ่าวบุญ
คง อาเภอสิเกา
จังหวัดตรัง
ภายใต้โครงการ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 50 คน
2. การเพิ่มประชากรสัตว์น้า ในแหล่ง
หญ้าทะเลตลอดโครงการ คือ
-ลูกปูม้าระยะแรกฟัก จานวน 50 ล้านตัว
(แม่ปูม้า จานวน 100 ตัว)

ผศ.ดร.
อภิรักษ์สง
รักษ์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ

หมายเหตุ

1540

70

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-ลูกปูม้าอายุ 1 เดือน จานวน 20,000 ตัว เทคโนโลยี
-แม่ปูม้าไข่นอกกระดอง จานวน 100 ตัว การประมง
-ลูกหอยชักตีน ขนาดอายุ 1 เดือน
จานวน 20,000 ตัว
-หอยชักตีนที่ผ่านการกระตุ้นระบบ
สืบพันธุ์ จานวน 100 ตัว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รวมถึงแหล่งหญ้าทะเล ไม่ต่ากว่าร้อยละ
80
- แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวบุญคง มี
ความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น โดยชุมชนมีความ
พึงพอใจต่อความสาเร็จ ไม่ต่ากว่าร้อยละ
80

หมายเหตุ

1541

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
2. เพื่อเพิ่ม
ประชากรสัตว์
น้าในแหล่งหญ้า
ทะเลบริเวณอ่าว
บุญคง อาเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง
3. เพื่อศึกษา
ความ
หลากหลายของ
ประชากรสัตว์
น้าในแหล่งหญ้า
ทะเลบริเวณอ่าว
บุญคง อาเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง
4.เพื่อสร้าง
จิตสานึกให้แก่
ประชาชน
นักศึกษา
เยาวชน ในการ

ลาดับ

70

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ

4. โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษแก่แกนนายุว
มัคคุเทศก์ป่าชายเลน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

35,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

34,092 งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการ
ของการจัดกิจกรรมครบถ้วน ร้อยละ 85
3. ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการโครงการ ร้อยละ
85
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับ
ร้อยละ 85

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

น.ส.จารุ
วรรณมหารัช
พงศ์
วิทยาลัยการ
โรงแรมและ
การ
ท่องเที่ยว

หมายเหตุ

1542

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์แหล่ง
หญ้าทะเล
บริเวณอ่าวบุญ
คง อาเภอสิเกา
จังหวัดตรัง
1. เพื่อให้
เยาวชนมี
ความสามารถใน
การนาเสนอ
ข้อมูลด้านการ
อนุรักษ์การ
ท่องเที่ยวป่าชาย
เลน
2. เพื่อสร้าง
จิตสานึกรักใน
คุณค่าทรัพยากร
ป่าชายเลนและ
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับ
ความสาคัญของ
ป่าชายเลนให้แก่
บุคคลทั่วไปได้
3. เพื่อให้

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ

5. โครงการจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เสนอขอ



142,800

งบประมาณ (บาท)
ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

- งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เยาวชนมี
กระบวนการ
ความคิด
แบบอย่างเป็น
ระบบและมี
วิจารณญาณได้
4. เพื่อให้
เยาวชนมีทักษะ
การบูรณาการ
ความรู้ในหลาย
ศาสตร์วิชาเข้า
ด้วยกัน
5. เพื่อให้
เยาวชนผู้เข้ารับ
การอบรม มี
ทักษะในการนา
เที่ยวและ
แนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1543

70

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

-

รศ.มุกดา
สุขสวัสดิ์
ฝ่ายวิจัยและ

ลาดับ

70

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ

เสนอขอ

ใช้จริง



100,000

100,000 งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

1. เพื่อรวบรวม
และเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
และผลสาเร็จที่
ดีของการสนอง
พระราชดาริใน
โครงการ
อพ.สธ. สู่
สาธารณะ
2. เพื่อสนับสนุน
ให้หน่วยงานได้
เผยแพร่ความรู้
และ
ประสบการณ์
จากการสนอง
พระราชดาริใน
โครงการ
อพ.สธ. สู่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
แนวทางปฏิบัติและผลสาเร็จที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่จานวน 20 เรื่อง
1. แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนตาบลบ่อดาน
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
2.แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนตาบลบางกล่า
อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
3.แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนตาบลตะโหมด
อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
4.แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนตาบลชะแล้
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
5.แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนตาบลท่าหิน
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
6.แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนตาบลกะปาง
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนตาบลบางขัน อา
บางขันบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
8.แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนตาบลทุ่งสัง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บริการ
วิชาการ

นายไชยยะ
ธนพัฒน์ศิริ
หน่วยบริการ
ทางวิชาการ
แก่สังคม

หมายเหตุ

1544

เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ของ มทร.ศรี
วิชัย
6. โครงการจัดทาหนังสือ
เผยแพร่ผลสาเร็จจาก
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สาธารณะ
3. เพื่อส่งเสริม
ให้บุคคลมี
จิตสานึกที่ดีและ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1545

อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
9.แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนตาบลบ้านท่าซอม
อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
10.แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนศาลาสามหลัง
ตาบลสระแก้ว อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
11. แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนเกาะลิบง
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
12. แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนบ้านท่า-บ่อโก
ตาบลท้องเนียน อาเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช
13. แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนบ้านหนองไม้
แก่น ตาบลท่าชะมวง
อาเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา
14. แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนกลุ่มกล้วย
กรอบทอง บ้านศาลาสามหลัง ตาบล
สระแก้ว
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
15. แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนตาบลควนโส
อาเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา
16. แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนบางเหรียง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

71

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ

รวม...6...โครงการ
1.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
1.1 การจัดแสดง
นิทรรศการเมล็ดพันธุ์พืช

5


1

577,800
215,000

434,092
214,975 งบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อจัดแสดง
นิทรรศการ
เกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ของ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
-บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 53 คน
-นักศึกษา223 คน
-บุคคลภายนอก 2 คน
2) จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 278 คน
3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ของโครงการ
ระดับ5 = 111 คน
ระดับ4 = 141 คน
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ตาบลควนโส อาเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา
17. แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนโรงเรียนวัดชัย
มงคลวิทย์ อาเภอเมือง จ.สงขลา
18. แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนราแดง อาเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา
19. แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนคลองแดน
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
20. แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนบ่อหิน อาเภอ
สิเกา จังหวัดตรัง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติและผลสาเร็จที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่มีคุณภาพในระดับดี
ศูนย์
ศิลปวัฒนธร
รม
มทร.กรุงเทพ

- คณะ
วิทยาศาสตร์

ระดับความ
พึงพอใจ
5 = ความ
พึงพอใจมาก
ที่สุด
4 = ความ
พึงพอใจมาก
3 = ความ
พึงพอใจ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
ท้องถิ่น หายาก

1.3 การจัดแสดง
นิทรรศการพรรณไม้หอม

1.4 การแข่งขันตอบ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2. เพื่อแสดง
ข้อมูลพรรณไม้ที่
มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตในการ
ดารงชีพของคน
ไทย
3. เพื่อสร้าง
จิตสานึกให้แก่
นักศึกษา
เยาวชน และ
บุคคลทั่วไปได้
ตระหนักถึง
ความสาคัญ
ของพรรณพืชที่
มีอยู่ในท้องถิ่น
4. เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลใน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บูรณาการ
การจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอนให้เกิดความ

ผลการดาเนินงาน
ระดับ3 = 26 คน
ระดับ2 = - คน
ระดับ1 = - คน
4) ร้อยละของการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 86.40

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และเทคโน
โลยี
- คณะ
วิศวกรรม
ศาสตร์

- คณะ
บริหารธุรกิจ
- คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม

- คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโน
โลยี
- คณะ
อุตสาหกรรม
สิ่งทอ
- คณะ

หมายเหตุ
ปานกลาง
2 = ความ
พึงพอใจ
น้อย
1 = ความ
พึงพอใจ
น้อยที่สุด

1547

1.2 การจัดแสดง
นิทรรศการพืชสมุนไพร

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
ปัญหาความรู้เกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เชื่อมโยง
ระหว่าง
สาขาวิชาต่างๆ
กับองค์ความรู้
ทางภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับ
พรรณพืชที่มีอยู่
ในท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
วิทยาศาสตร์
และเทคโน
โลยี
- คณะศิลป
ศาสตร์

- คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโน
โลยี

1.6 การประกวดงาน
ประดิษฐ์จาก
ส่วนประกอบของพืชแห้ง

- คณะศิลป
ศาสตร์
- คณะ
เทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร์

1.7 กิจกรรมปลูกพรรณไม้
ดอกสีม่วงในสัปดาห์
เทิดพระเกียรติสมเด็จ

- คณะกรรม
การโครงการ
อนุรักษ์ฯ
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1.5 การประกวดการจัด
สวนขวดขนาดเล็ก

หมายเหตุ

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณ
ภูมิ

72

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
รวม...1...โครงการ
(7 โครงการย่อย)
1. โครงการพี่เลี้ยงการ
ดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดย
อบต. เทศบาลตาบล
โรงเรียน

2. โครงการเตรียมงานจัด
นิทรรศการ อพ.สธ.

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ

ใช้จริง

1

215,000

214,975



268,000

268,000 งบประมาณ
แผ่นดิน



25,000

25,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ให้คาปรึกษาแนว
ทางการดาเนิน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และสร้าง
เครือข่ายของ
หน่วยงานร่วม
สนอง
พระราชดาริฯใน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธ
ยาและเป็นที่
เรียนรู้การเก็บ
ตัวอย่างพันธุ์ไม้
จานวนหน่วยงาน
ที่เข้าร่วม 5 แห่ง
จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อจัด
นิทรรศการเฉลิม

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มทร.กรุงเทพ

โครงการใหม่
- มีหน่วยงานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมสนอง
พระราชดาริฯ จานวน 5 แห่ง
- มีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริฯ
- เยาวชนเรียนรู้วิธีการเก็บตัวอย่างพันธ์
ไม้และรู้คุณค่าของพันธุ์ไม้ที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์

นางสุภัทรา
วิลามาศ
คณะ
เทคโนโลยีกา
รเกษตรและ
อุตสาหกรรม
เกษตร

โครงการใหม่
- จัดทาโมเดลพระกระยาหาร จานวน 8
รายการ

นางสาว
วชิรญา
เหลียว

หมายเหตุ
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ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ภูมิ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณ
ภูมิ

3. โครงการเตรียม
ทรัพยากรธรรม ชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น



34,250

34,250 งบประมาณ
แผ่นดิน

72

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณ
ภูมิ



15,000

15,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

72

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณ
ภูมิ

4. โครงการเตรียมความ
พร้อมในการประชุม
วิชาการและจัด
นิทรรศการ ”ทรัพยากร
ไทย : หวนดูทรัพย์สิ่ง สิน
ตน”
5. โครงการเตรียมความ
พร้อมในการประชุม
วิชาการและจัด
นิทรรศการ ครั้งที่ 8 ”



93,500

93,500 งบประมาณ
แผ่นดิน

เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
เผยแพร่
กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัด
นิทรรศการ
เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จาก
พืช
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการแปร
รูปผลิตภัณฑ์
และการใช้

ผลการดาเนินงาน
- สาธิตการทาขนม

โครงการใหม่
- จัดทาโมเดลตัวอย่างดอง ตัวอย่างแห้ง
และตัวอย่างจริงของทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน 3 ตาบล

โครงการใหม่
- การทายาหม่องสมุนไพรจากหอมแดง
- การทาสบู่สมุนไพรจากมะขามและขมิ้น
- การทาน้าพร้อมดื่มจากมันเทศ

โครงการใหม่
- แปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช น้ามะม่วง
แยมมะม่วง เยลลี่ พื่อใช้ในการจัด
นิทรรศการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ตระกูล
คณะ
เทคโนโลยีกา
รเกษตรและ
อุตสาหกรรม
เกษตร
นางสาวยุพิน
พูนดี คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร
และ
อุตสาหกรรม
เกษตร
ผศ.ชื่นสุมณ
ยิ้มถิน คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีฯ
ดร.ธีระพัศน์
ศิลปะ
สมบูรณ์
คณะ

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ทรัพยากรไทย : หวนดู
ทรัพย์สิ่งสินตน”

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประโยชน์
พันธุกรรมพืชใน
ท้องถิ่นภาค
กลางตอนบน

ผลการดาเนินงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณ
ภูมิ

6. โครงการเตรียมจัด
นิทรรศการการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
“ทรัพยากรไทย : หวนดู
ทรัพย์สิ่งสินตน”



63,176.22 63,176.22 งบประมาณ
แผ่นดิน

เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรฤทธิ์
เย็นและการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ยา
จากสมุนไพร
ฤทธิ์เย็น

โครงการใหม่
- แปรรูปผลิตภัณฑ์ยา (ใช้ภายนอก)จาก
สมุนไพรฤทธิ์เย็น ได้แก่ ขี้ผึ้งเบญจมรกต
ยาน้ามันเขียวเบญจมรกต สบู่สมุนไพร

72

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณ
ภูมิ

7. โครงการเตรียมจัด
นิทรรศการในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ



99,706.10 99,706.10 งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อเผยแพร่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ประจาปี 2558
วางแผน
จัดเตรียมงาน
เพื่อใช้ในการจัด
งานนิทรรศการ

โครงการใหม่
- เผยแพร่ผลงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ

หมายเหตุ
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บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
การเกษตร
และ
อุตสาหกรรม
เกษตร
ผศ.นัต
จุฑามณ์
เลิศลีลา
กิจจา
คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร
และ
อุตสาหกรรม
เกษตร
นางสุภัทรา
วิลามาศ
คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร
และ
อุตสาหกรรม
เกษตร

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

73

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

73

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

รวม...7...โครงการ
1. สร้างเว็บไซต์โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2. เตรียมความพร้อม
นิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) หัวข้อ
"ทรัพยากรไทย: หวนดู
ทรัพย์สิ่งสินตน"

3. จัดทาหนังสือพรรณไม้
ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครสวรรค์

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ
ใช้จริง
598,632.32 598,632.32
50,000
50,000 งบประมาณ
แผ่นดิน



89,600

89,600 งบประมาณ
แผ่นดิน



500,000

405,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เว็บไซต์ จานวน
1 เว็บไซต์

ผลการดาเนินงาน

เว็บไซต์โครงการ อพ.สธ.

การเข้าร่วม
การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม วิ ช าการและ
นิทรรศการ
นิทรรศการทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์
อพ.สธ. หัวข้อ
สิ่งสินตน ครั้งที่ 1/2558
"ทรัพยากรไทย :
หวนดูทรัพย์สิ่ง
สินตน"

หนังสือพรรณไม้
ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ

อยู่ระหว่างการจัดทา

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ส านั ก ศิล ปะ
แ ล ะ
วัฒนธรรม

ศู น ย์ ค ว า ม
หลากหลาย
ทางชี ว ภาพ
วิถีชีวิต และ
ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้ อ ง ถิ่ น
ร่ ว ม กั บ
ส านั ก ศิล ปะ
แ ล ะ
วั ฒ น ธร ร ม
มหาวิ ท ยาลั
ย ร า ช ภั ฏ
นครสวรรค์
ศู น ย์ ค ว า ม
หลากหลาย
ทางชี ว ภาพ

1552

73

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
7


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

4. การจัดค่ายแกนนา
นักศึกษาสื่อความหมาย
ทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม



35,400

35,400 งบประมาณ
แผ่นดิน

73

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

5. จัดทาหนังสือ
Impressions of
Biodiversity and
Indigenous Cultures in
Singapore, Malaysia,
Thailand, Hawaii and
New Zealand



500,000

480,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
วิถีชีวิต และ
ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการ สานักศิลปะ
อพ.สธ. ณ หอประชุมโรงเรียนหนองไผ่ และ
อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

จัดพิมพ์หนังสือจานวน 1,000 เล่ม

ศู น ย์ ค ว า ม
หลากหลาย
ทางชี ว ภาพ
วิถีชีวิต และ
ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น

หมายเหตุ

1553

73

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
นครสวรรค์
จานวน 1,000
เล่ม
1. มีแกนนานัก
สื่อ
ความหมาย
ทางธรรมชาติ
2. การสร้าง
จิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์
ธรรมชาติ
ให้แก่เยาวชน
ห นั ง สื อ
Impressions
of
Biodiversity
and
Indigenous
Cultures in
Singapore,
Malaysia,
Thailand,
Hawaii and

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

6. บูรณาการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสู่งานดนตรี
กวี ศิลปะ ของคนต้น
แม่น้าเจ้าพระยา และการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและ
ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน
รักดนตรี



300,000

300,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

73

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การหาแนวทางการ
ดาเนินงานสนอง
พระราชดาริ อพ.สธ. ใน
เรื่องการสารวจ และจัดทา



30,000

30,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

โรงเรียนที่สมัคร การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ณ ห้องประชุมนนทรี
สวน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนและ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส านั ก ศิล ปะ
แ ล ะ
วั ฒ น ธร ร ม
ร่วมกั บคณะ
มนุ ษ ยศาสต
ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์

ศูนย์ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญา

หมายเหตุ

1554

73

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
New Zealand
จานวน 1,000
เล่ม
การจัดคอนเสิร์ต นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน
ดนตรีคลาสสิก ทัว่ ไป เข้าร่วมงานจานวน 200 คน
ดนตรีสร้างสรรค์
เพื่อเยาวชนต้น
น้าเจ้าพระยา ณ
ลานสนามกีฬา
อุทยานสวรรค์
และคอนเสิร์ต
เยาวชนรักดนตรี
ครั้งที่ 2 ณ
หอประชุม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

8. อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่ อ งหญ้ า แฝกเพื่ อ การ
อนุรักษ์ดินและน้า



60,000

73

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

9. จัดทาหนังสือเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อ
ครั้งเสด็จเมืองนครสวรรค์



300,000

73

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

10. ปรับปรุงซ่อมบารุง
อาคารเรือนเพาะชา



200,000

100,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

500,000 คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
สภา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์
75,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

มีแปลงปลูก
หญ้าแฝกแซม
ต้นไม้บริเวณ
เขาน้อยและ
สองข้างของ
ถนนเข้าสู่สวน
พฤกษศาสตร์
จัดทาหนังสือ
จานวน 1,000
เล่ม

ผลการดาเนินงาน

จัดทาแปลงปลูกหญ้าแฝกในสวน
พฤกษศาสตร์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

จัดทาหนังสือจานวน 1,000 เล่ม

ซ่อมบารุงอาคาร อยู่ระหว่างดาเนินการ
เรือนเพาะชา
สาขาชีววิทยา

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ท้องถิ่น
ร่วมกับสานัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์
คณะ
เทคโนโลยีกา
รเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ศูนย์ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ศูนย์ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

หมายเหตุ

1555

73

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วม
การอบรม
จานวนไม่น้อย
กว่า 100 คน

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

ชื่อโครงการ

11. การจัดแข่งขันหมาก
รุกไทยครั้งที่ 14 ประจาปี
2558 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในวัน
อนุรักษ์มรดกไทย

เสนอขอ



200,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ใช้จริง
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อใช้สาหรับ
ปลูกและดูแล
รักษาพรรณไม้
ต่างๆเพื่อ
งานวิจัยใน
โครงการ
อพ.สธ.
200,000 เงินรายได้ของ
การจัดแข่งขันหมากรุกไทยระดับประเทศ
- เพื่อ
มหาวิทยาลัยราช เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 14 ประจาปี 2558 ณ หอประชุม
ภัฏนครสวรรค์
ใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เนื่องใน
โอกาสวันอนุ
รักษมรดกไทย
- เพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยให้คงอยู่

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

หมายเหตุ

1556

73

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ลาดับ

73

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

ชื่อโครงการ

12. ล้านกล้ามหามงคล
เฉลิมพระชนม์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง



174,400

174,400 เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์
(งบกลาง)

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

การปลูกต้นกล้าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจให้มี
จิตสานึกตระหนักถึงความสาคัญของการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์
การศึกษาย่านมัทรี

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

1557

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และพัฒนา
สืบไป
- เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี ใน
โอกาสฉลอง
พระชนมายุ
60 พรรษา
- ร่วมสานึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ
และแสดง
ความ
จงรักภักดี
- สร้างแหล่ง
เรียนรู้ ส่งเสริม
การสนับสนุน
สร้างความ
เข้าใจให้มี
จิตสานึก

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

74

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

รวม...12...โครงการ
1. การจัดทาหนังสือ
พรรณพืชท้องถิ่น พื้นที่
อนุรักษ์ฯ ป่าโป่งสลอด
จังหวัดเพชรบุรี

12


2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พันธุ์ไม้จากกลุ่มป่าแก่ง
กระจาน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

2,439,400 2,439,400
270,000 270,000 งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(เงินรายได้)

65,000

65,000 งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ตระหนักถึง
ความสาคัญ
ของการ
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรป่า
ไม้
- ฟื้นฟู
ทรัพยากรป่า
ไม้ที่เสื่อมโทรม

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-หนังสือพรรณ
พฤกษชาติในป่า
โป่งสลอด จังหวัด
เพชรบุรี เล่ม 2
ไม้เลื้อย จานวน
500 เล่ม

-อยู่ในช่วงระหว่างการดาเนินการจัดจ้าง
พิมพ์หนังสือพรรณพฤกษชาติใน
ป่าโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี เล่ม 2 ไม้
เลื้อย

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์นันท์นภัส
สุวรรณสินธุ์

-จานวนพรรณไม้
ที่นามาเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
3 ชนิด

-มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครู
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน9
โรงเรียน ได้รับความรู้และทักษะเพิ่มเติม
จากวิทยากรทั้งทางด้านการอนุรักษ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์พจนารถ
บัวเขียว

หมายเหตุ

1558

74

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พันธุกรรมพืชตลอดจนการรักและหวง
แหนพันธุ์พืชที่หายากและเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และนาไป ใช้ถ่ายทอด
ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา
ของตนเองได้
-ชนิดของพืชที่นามาเพาะเลี้ยง 2 ชนิด
-โครงการสาเร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

3. การพัฒนาป่าต้นน้าป่า
ชุมชนเขาแด่น และกลุ่ม
ป่าแก่งกระจาน



40,000

40,000 งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

- เกิดกลุ่ม
เยาวชน และ
ผู้นาหน่วย งาน
องค์การ
ปกครองท้องถิ่น
จานวน 50 คน

-มีผู้มาเข้าร่วมโครงการ92 ท่าน มากกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งได้เกิดกลุ่มประชาชน
และ เยาวชน และหน่วยงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลภาคกลุ่มเครือข่ายที่เข้า
มาร่วม
-ภาคประชาชนในพื้นที่เกิดการตื่นตัวมาก
และได้มีความตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
เพราะเกิดขึ้นในชุมชนของตนเองและจะ
เชื่อมโยงถึงอนาคตลูกหลานในชุมชน
กิจกรรมมีการสร้างความสานึกรักและห่วง
แหนในทรัพยากรของท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
ขึ้นสืบเนื่องพื้นที่เป็นของส่วนร่วมและ ภาค
ประชาชนจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาไว้เพื่อ
ลูกหลานของเขาเอง และการเข้ากิจกรรม

1559
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ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1560

ครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมาได้มีความภาคภูมิใจ
ในกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีได้เล็งเห็นความเดือดร้อน
และความต้องการของชาวบ้าน และการ
ทางานอย่างต่อเนื่องที่แท้จริง
- ภาคประชาชนและกลุ่มนักศึกษาที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้/ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น และผู้เข้าร่วมกิจกรรมนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ จัดถือว่าเป็นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้วยกันระหว่าง
ภาควิชาการกับการลงมือปฏิบัติ ในเชิง
การทาโครงการ โดยเน้นการส่งเสริม
และให้มีการผสมผสานกันในการทางาน
เชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกิดจากการปฏิบัติจริงของคนใน
ชุมชนได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมตามลักษณะของภูมิสังคม ใน
ท้องถิ่นนี้ และจะมีการขยายพื้นที่ไปรอบ
ข้างๆของพื้นที่เขาแด่นมากขึ้น โดยการ
ประสานงานและร่วมทางานในหมู่คณะ
ในปี 2558มีชุมชนใกล้เคียงแจ้งความ
ประสงค์ที่เข้าร่วมครั้งนี้ด้วย เช่น กลุ่ม
ชุมชนบ้านห้วยข้อง ตาบลห้วยข้อง และ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

4. การสร้างหน่วยวิจัย
ชีววิทยาพืช



74

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

5. สร้างจิตสานึกให้
เยาวชนและชุมชนในการ
รวบรวมและรักษาพันธุ์ไม้
ของท้องถิ่น



เสนอขอ

100,000

ใช้จริง

100,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(เงินรายได้)

งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

กลุ่มชุมชนบ้านพุตูม ตาบลห้วยลึก ในปี
ต่อไป
-การติดตามหลังดาเนินงานโครงการมี
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นา
ชุมชนและเก็บข้อมูลอย่างเป็นประจาที่
เป็นผลสะท้อนจากโครงการเพื่อการ
วางแผนต่อยอดเชื่อมโยงโครงการที่
เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมากับการดาเนินงานใน
พื้นที่ สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยใช้
ศาลากลางบ้าน และ บ้านผู้นาชุมชน
เป็นที่ประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ
- จานวน
-มีจานวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรม 100
ผู้เข้าร่วม
มากกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน ความ
กิจกรรม 50 คน พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
-หน่วยวิจัย
90.00ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/
ชีววิทยาพืช 1
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.00
หน่วย
ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 85.00
-จานวนโรงเรียน - มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ระดับความพึง
สร้างจิตสานึก
พอใจที่มีต่อการให้ความรู้และจัด
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ นิทรรศการและระดับของการนาความรู้

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1561
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งบประมาณ (บาท)

อาจารย์ ดร.
บุญสนอง
ช่วยแก้ว

คณะวิทยาการ
จัดการ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
แผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ท้องถิ่น
3 โรงเรียน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

6. อบรมปฏิบัติการนัก
พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์



30,000

30,000 งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(เงินรายได้)

-นัก
พฤกษศาสตร์รุ่น
4 เยาว์ 30 คน

74

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

7. การจัดการความรู้เพื่อ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่
รับประทานได้ของ
สถานศึกษาพอเพียงสู่
ชุมชนพอเพียงในพื้นที่เขา
แด่น



100,000

100,000 งบประมาณ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี
(วช.)

-จัดทาหลักสูตร
ท้องถิ่นเรื่องพืช
หายากและใกล้
สูญพันธุ์ที่
รับประทานได้
ในพื้นที่เขาแด่น

ไปใช้ประโยชน์ของนักเรียน อยู่ในระดับดี
มาก โดยมีการให้ความรู้และรณรงค์สร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงนิทรรศการ
พันธุ์พืช การวาดภาพต้นไม้พื้นเมือง การ
ปลูกต้นไม้ การตอบคาถามเกี่ยวกับพันธุ์
พืช ตลอดจนการระดมความคิดเพื่อให้
เกิดความร่วมมือกันดูแลและรักษาพันธุ์
ไม้ของเยาวชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
-ได้มีการจัดอบบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่น
เยาว์จานวน 34คน มากกว่าจานวนที่
ตั้งเป้าหมายไว้ 30 คน โดยผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 91.52 มีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.67 และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.27
-ได้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพืชที่รับประทาน
ได้ในพื้นที่เขาแด่น จานวน 1 หลักสูตร
-ได้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องพืชที่
รับประทานได้ในพื้นที่เขาแด่น 10 ชนิด
-โรงเรียนบ้านลาดวิทยาใช้หลักสูตร
ท้องถิ่นเรื่องพืชที่รับประทานได้ในพื้นที่

หมายเหตุ

1562
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ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อาจารย์ดร.
บุญสนองช่วย
แก้ว และคณะ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ปิยะนาถ
บุญมีพิพิธ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

ชื่อโครงการ

8. อบรมปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

35,000

ใช้จริง

35,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี
1 หลักสูตร
-ศึกษาพืชที่
รับประทานได้
ในพื้นที่
สาธารณะเขา
แด่นอาเภอบ้าน
ลาดจังหวัด
เพชรบุรีเน้นพืช
หายากและใกล้
สูญพันธุ์ 10
ชนิด
-จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม 35
คน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เขาแด่นเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
-โรงเรียนบ้านลาดวิทยาใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนเรื่องพืชที่รับประทานได้
ในพื้นที่เขาแด่น เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
-โรงเรียนบ้านลาดวิทยาจัดประชุมชนเพื่อ
เก็บข้อมูลการวิจัยในวันที่ 14
พฤศจิกายน 2558 โดยผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
ร่วมด้วย (อยู่ระหว่างรอเก็บข้อมูล)

-ดาเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
อาจารย์วุฒิ
ที่ตั้งไว้ การประเมินผลจากผู้เข้าร่วม
ชัย ฤทธิ
กิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ใน
การประเมินผลผู้เข้าร่วมการอบรม
จานวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90.71
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความ
เข้าใจ ร้อยละ 100.00ผู้เข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ

1563
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

74

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

ชื่อโครงการ

9. อนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้าน
และไม้ผลพื้นเมืองของ
จังหวัดเพชรบุรี แก่
โรงเรียน องค์การปกครอง
ท้องถิ่นและชุมชน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

40,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

40,000 งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

1564

นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 92.86
-จานวนโรงเรียน - โรงเรียนในเขตองค์การปกครองส่วน
ในเขตองค์การ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและชุมชน 1
ปกครองส่วน
โรงเรียน
ท้องถิ่นจังหวัด
- ความพึงพอใจต่อโครงการการอนุรักษ์
เพชรบุรีและ
พันธ์ผักพื้นบ้านฯ ระดับดีมาก
ชุมชน 1
- การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับดี
โรงเรียน
มาก
โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ส่งเสริมภูมิ
ปัญญากับการพัฒนาป่าต้นน้าตามแนว
ทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่โรงเรียนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนขึ้น โดยใช้ชื่อศูนย์
ว่า “ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”ณ โรงเรียน
เทศบาล7 บ้านหนองตาพต ต.ชะอา อ.
ชะอา
จ. เพชรบุรี โดยได้รับความร่วมมือจาก
คณาจารย์ภายในโรงเรียน กรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ฯ เป็นอย่างดี ภายในศูนย์การ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

10. การใช้หลักสูตรยางนา
กับพระราชาและวิจัยยาง
นาในสถานศึกษา



70,000

74

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

11. มหาวิทยาลัยสีเขียว



50,000

74

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

12. การปรับภูมิทัศน์เพื่อ
การอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่น



100,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

70,000 งบประมาณ
-ได้หลักสูตรยาง
ภายนอก
นา 1 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี
(วช.)

50,000 งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(งบประมาณ
แผ่นดิน)
100,000 งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
เรียนรู้ จัดให้มีการรวบรวมและปลูกพืช
เศรษฐกิจชุมชน 3 ชนิด คือ ตาลโตนด
มะขามและข้าว เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดจนสร้างรายได้
ให้แก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน
- ได้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ยางนา จานวน
1 หลักสูตร
-ได้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องยางนา
จานวน 1 เล่ม
-โรงเรียนวัดถ้ารงค์ โรงเรียนโยธินบูรณะ
เพชรบุรี โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ใช้
หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ยางนา เป็นเวลา 1
ภาคเรียน(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ปิยะนาถ
บุญมีพิพิธ

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ 100
คน

- อยู่ระหว่างการดาเนินการตาม
โครงการ

อาจารย์ ดร.
ณรงค์ วงษ์
พานิช

- จานวน
นักศึกษาที่เข้า

-การประเมินผลการจัดกิจกรรม ใช้
วิธีการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้

อาจารย์ ดร.
ชมดาว ขา

หมายเหตุ

1565

74

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
วนอุทยานเขานางพันธุ
รัตน์

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
ราชภัฏเพชรบุรี
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

ผลการดาเนินงาน
นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ปรับภูมิทัศน์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่น
วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์ประเมินโดยมี
ระดับการให้คะแนนดังนี้ คะแนน
5 = มากที่สุด, คะแนน 4 = มาก,
คะแนน 3 = ปานกลาง, คะแนน 2 =
น้อย และคะแนน 1 = น้อยที่สุด ซึ่งมีการ
ส่งแบบประเมิน จานวน 25คน โดย
สรุปผลการประเมินปรับแต่งและรักษา
ภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดี
คิดเป็น 4.36 คะแนน (ร้อยละ 87.2) การ
ตกแต่งต้นไม้ประดับมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น 3.96
คะแนน (ร้อยละ 79.2) ความหลากหลาย
ของพันธุพืชพื้นถิ่นมีความพึงพอใจใน
ภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดี คิด
เป็น 4.36 คะแนน (ร้อยละ 87.2)
นักศึกษาได้รับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดี
คิดเป็น 4.44 คะแนน (ร้อยละ 88.8)
นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จริง

หมายเหตุ

1566

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ร่วมโครงการ
25 คน
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชม
หรือศึกษาดูงาน
วนอุทยานเขา
นางพันธุรัตน์
- ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้/ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าร่วม
โครงการนา
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

ชื่อโครงการ

13. บริหารจัดการ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

27 0,000 269,544 งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

- ประสาน
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรมให้ได้
ตามเป้าหมาย
24 โครงการ
- จัดประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
(อพ.สธ.-มรภ.
เพชรบุรี) 1
ครั้ง
- จัดประชุม
คณะทางาน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประโยชน์มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็น 4.48 คะแนน (ร้อยละ
89.6) และความพึงพอใจในภาพรวมของ
การปรับปรุงภูมิทัศน์ อยู่ในเกณฑ์ดี คิด
เป็น 4.6 คะแนน (ร้อยละ 92) ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็น 4.37 คะแนน (ร้อยละ
87.33)
-มีการดาเนินงานประสานงาน ติดตาม
ผู้ช่วย
การดาเนินงานไม่ต่ากว่า 25 ครั้ง
ศาสตราจารย์
-จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
อุบล สมทรง
อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี จานวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 19 คน
-จัดประชุมคณะทางาน อพ.สธ.-มรภ.
เพชรบุรี จานวน 5 ครั้ง
-จัดพิมพ์หนังสือ เรื่องตาล : ทรัพย์สิน
เมืองเพชร จานวน 1,000 เล่ม
- สรุปผลการดาเนินโครงการ เป้าหมาย
ของโครงการ จานวน 58ตัวชี้วัดบรรลุ
เป้าหมาย 52 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
89.65
นอกจากนี้ยังได้มีการนาคณะทางานไป

หมายเหตุ

1567

74

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร

75

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

2. โครงการการ
ดาเนินงาน อพ.สธ.

13




งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

900,000 1,169,544
65,750
65,750 งบประมาณ
แผ่นดิน

144,250

144,249.25 งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
5 ครั้ง

1. เพื่อให้
เยาวชนได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ
อนุรักษ์พันธุ์
กล้วยไม้
2. เพื่อสร้าง
เครือข่ายการ
อนุรักษ์พันธุ์
กล้วยไม้ สู่
โรงเรียนและ
ชุมชน
1. เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ณ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่ 23-27
กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
11 คน
1.เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ความพึงพอใจ ในการอนุรักษ์พันธุ์
กล้วยไม้
2. นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัด
สกลนครเข้าร่วมจานวน 8 โรงเรียน
จานวน 122 คน

นางสาว
กนกวรรณวร
ดง/ ศูนย์
วิทยาศาสตร์

1. จัดประชุมชี้แจงแก่องค์กรปกครองส่วน สาขาวิชา
ท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร เรื่องการสนอง ชีววิทยา

1568

75

รวม...13...โครงการ
1. โครงการค่ายเยาวชน
กับการอนุรักษ์พันธุ์
กล้วยไม้

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน
สกลนคร

ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครและการจัดทา
แผนปฏิบัติงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
พระราชดาริในโครงการอพ.สธ.
2. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
3. จัดประชุมคณะทางานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
4. จัดทารายงานประจาปี 2557
5. ร่วมจัดนิทรรศการพระผู้สร้างรอยยิ้ม
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1569

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร และ
การจัดทา
แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
2. เพื่อเป็นแนว
ทางการสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เป็นงานที่
ทรงสืบสานต่อ
จาก
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ใน
การอนุรักษ์และ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

60,000

งบประมาณ (บาท)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร

3. โครงการ การจัดการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมใน
สวนพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร



60,000

75

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

4. โครงการการศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



100,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

99,757.50 งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พัฒนาทรัพยากร
ของประเทศ
1. เพื่อศึกษา
การจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วมในสวน
พฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
2. เพื่อศึกษา
การใช้ประโยชน์
พืชพรรณในสวน
พฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
3. เพื่อศึกษาการ
จัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมใน
สวนพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร
1. เพื่อศึกษา
และ

ผลการดาเนินงาน

1.ผลการประเมินโครงการ “การจัดการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในสวนพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” โดยใช้แบบ
ประเมินโครงการ
2.ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มีจานวน
ทั้งสิ้น 12 เรื่อง รวม 15 เล่ม ได้แก่
สมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์ ไม้ผลกินได้
ในสวนพฤกษศาสตร์ ไม้ยืนต้นในสวน
พฤกษศาสตร์ ไม้ดอก ไม้ประดับในสวน
พฤกษศาสตร์ ไม้เศรษฐกิจในสวน
พฤกษศาสตร์ ผลไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
ไผ่และพืชตระกูลหวาย การจักสานจาก
พันธุ์ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ ว่านหาง
จระเข้ พืชอุตสาหกรรมในสวน
พฤกษศาสตร์ ไม้ประดับในสวน
พฤกษศาสตร์ และพืชเศรษฐกิจในสวน
พฤกษศาสตร์

1. คุณภาพแหล่งน้าประปาภูเขาถือได้ว่า
เป็นแหล่งน้าที่มีคุณภาพดีเหมาะสมต่อ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อาจารย์
เบญจพร อุ
ผา
สาขาวิชา
หลักสูตรและ
การสอน

1570

75

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ลาดับ

76

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

สกลนคร

ในการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินเขตพื้นที่
ต้นน้า กรณีศึกษาบ้าน
โคกกลาง ตาบลจันทร์
เพ็ญ อาเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร

5. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพในชุมชนรอบ
หนองหาร



60,000

รวม...5...โครงการ
1. โครงการนิทรรศการ

5


430,000 429,756.75
46,648.40 46,648.40 งบประมาณ

มหาวิทยาลัย

60,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เปรียบเทียบ
คุณภาพน้าผิว
ดินในเขตพื้นที่
ป่าต้นน้าและ
พื้นที่ทางการ
เกษตร
2. เพื่อประเมิน
ปริมาณสารเคมี
คงค้างใน
ตะกอนดินและ
ลาน้า
1.เพื่อให้
นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ
2. เพื่อรวบรวม
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ
1. เพื่อเฉลิมพระ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การอุปโภค-บริโภค
2. คุ ณ ภาพแหล่ ง น้ าผิ ว ดิ น เพื่ อ การ
อุปโภค-บริโภค พบว่าแหล่งน้าผิวดินถู ก
จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่
3. คุณภาพน้าใต้ดินพบว่าคุณภาพแหล่ง
น้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ต้องมีการเฝ้า
ระวังปริมาณเหล็กที่ละลายในแหล่งน้า

1571

75

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

- มีการสารวจข้อมูลตามใบงาน 9 ใบงาน
และเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ในชุมชนบ้าน
ท่าวัดเหนือ ตาบลเทศบาลเหล่าปอแดง
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เนื่องจาก
เป็นชุมชนราชภัฏที่อยู่ติดหนองหาร โดย
นักศึกษาทั้งหมด 56 คน และมีผู้นาชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน และ อสม. เป็นผู้ให้
ข้อมูล

1. ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้

อาจารย์ ดร.

1.โครงการ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์

อนุรักษ์พรรณไม้ดอกไม้
ประดับสีประจาพระองค์
(สีม่วง) สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์

2. โครงการพัฒนาและสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
โครงการย่อย โครงการประชุม
เครือข่ายการทางานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น และงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในจังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
ประจาปีของ
หน่วยงาน (งบ
แผ่นดิน)



25,328

25,328 งบประมาณ
ประจาปีของ
หน่วยงาน (งบ
แผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
2. เพื่ออนุรักษ์
พรรณไม้ดอกไม้
ประดับสีประจา
พระองค์ (สีม่วง)
ในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในรายวิชา
ไม้ดอกไม้ประดับ
ให้กับนักศึกษา
และบุคคลที่สนใจ
1.เพื่อสนอง
พระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

ผลการดาเนินงาน
เกี่ยวกับพรรณไม้สีม่วง จานวน 20 ชนิด
ได้แก่ ม่วงเทพรัตน์ ม่วงมงคล แวววิเชียร
แพงพวยม่วง พิทูเนีย บอลลูนเบล
พยับหมอก พยับหมอก ผีเสื้อม่วง
กล้วยไม้ดินสีม่วง เป็นต้น
2. มีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอกเข้า
ชมนิทรรศการ และศึกษาความรู้จาก
บอร์ดนิทรรศการ พร้อมทั้งแจกเอกสาร
เผยแพร่ความรู้
3. ได้นาพรรณไม้จากการจัดนิทรรศการ
มาปลูกบริเวณอาคารโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและ
สวยงาม
1. จัดโครงการ ณ ห้องประชุม สสร. 302
ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้วันเสาร์ที่
7 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 80 คน
3. เนื้อหาของกิจกรรม
3.1 การเข้าร่วมสนองพระราชดาริ
อพ.สธ.
3.2 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สุนทรีจีนธรรม
/ โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

อาจารย์ ดร.
สุนทรีจีนธรรม
/ โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์

หมายเหตุ
นิทรรศการ
อนุรักษ์
พรรณไม้
ดอกไม้
ประดับสี
ประจา
พระองค์ (สี
ม่วง) สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรม
ราชกุมารี

2. โครงการ
พัฒนาและ
สร้าง
จิตสานึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
โครงการย่อย
โครงการ

1572

76

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ใน

ชื่อโครงการ

3. โครงการพัฒนาและ
สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

40,320

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

40,320 งบประมาณ
ประจาปีของ
หน่วยงาน (งบ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สยามบรมราช
กุมารี
2. เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชให้กับ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆในโรงเรียน
และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด
ปทุมธานี
3. เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการ
ทางานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
และงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
1. เพื่อสนอง
พระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์

ผลการดาเนินงาน
3.3 การทาฐานข้อมูล
4. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม โครงการ
4.1 ควรจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนให้กับครู
และ
ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้สามารถนา
ความรู้และทักษะไปดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนได้

1. จัดโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียน
สังข์อ่าวิทยา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

หมายเหตุ
ประชุม
เครือข่ายการ
ทางานฐาน
ทรัพยากร
ท้องถิ่น และ
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
ในจังหวัด
ปทุมธานี

อาจารย์ ดร.
3.โครงการ
สุนทรีจีนธรรม พัฒนาและ
/ โครงการ
สร้าง

1573
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

ชื่อโครงการ

พระบรม
ราชูปถัมภ์

โครงการย่อย โครงการ
อบรมครูเครือข่ายงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย

4. โครงการอนุรักษ์พรรณไม้
สีม่วงและพืชสมุนไพร เฉลิม

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
แผ่นดิน)



68,960

68,960 งบประมาณ
ประจาปีของ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมพืชใน
กรอบงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
2. เพื่อพัฒนา
ความรู้ด้านสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนให้กับ
บุคลากรทางศึกษา
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมและ
บุคลากรทางการ
ศึกษานาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
4. เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช
1. เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ

ผลการดาเนินงาน
08.30-16.30 น.
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 68 คน
3. เนื้อหาของกิจกรรม
3.1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.2 การทาฐานข้อมูล
3.3 การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้
4. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
4.1 ต้องการอบรมการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4.2 ต้องการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยการแปรรูป
สมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
เช่น สบู่สมุนไพร แชมพูสมุนไพร เป็นต้น

1. มีพรรณไม้สีม่วงปลูกที่บริเวณอาคาร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจานวน 30

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

อาจารย์ ดร.
สุนทรี

หมายเหตุ
จิตสานึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรม
พืช
โครงการ
ย่อย
โครงการ
อบรมครู
เครือข่าย
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์โรงเรียน

4. โครงการ
อนุรักษ์

1574

76

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด

พระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ
สยามบรมราชกุมารี

รวม...4...โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการใช้
วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
และอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัย

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
หน่วยงาน (งบ
แผ่นดิน)

4


181,256.40 181,256.40
50,000
50,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
2. เพื่อปลูก
รักษาพันธุกรรม
พืช
3. เพื่ออนุรักษ์
พรรณไม้สีม่วง
และพืชสมุนไพร
บริเวณอาคาร
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ชนิด ได้แก่ กล้วยไม้สีม่วง เฟื่องฟ้าม่วง ม่วง จีนธรรม /
เทพรัศมี หัวใจสีม่วง ก้ามปูหลุด ต้อยติ่งฝรั่ง โครงการ
สับปะรดสี ชงโคฮ่องกง ตะแบก เป็นต้น
อนุรักษ์
2. มีกล้วยไม้พันธุ์หวายแคระสีม่วง ประดับต้น พันธุกรรมพืช
หูกระจงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยจานวน มหาวิทยาลัย
500 ต้น
ราชภัฏ
3. มีแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรให้กับ
วไลยอลงกรณ์
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน 30
ในพระบรม
ชนิดได้แก่ ไผ่น้า อัญชันม่วง รางจืด หนุมาน ราชูปถัมภ์
ประสานกาย หญ้าปักกิ่ง ว่านหางจระเข้ ขลู่
ว่านกาบหอย ชะพลู พลูคาว ตะไคร้ แป๊ะตา
ปึง เสลดพังพอนตัวผู้ และเสลดพังพอนตัว
เมีย เป็นต้น
4. มีป้ายชื่อพรรณไม้ให้ความรู้ ชื่อพรรณไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่ออื่นๆ และ
ประโยชน์ของพรรณไม้

1. เพื่อส่งเสริม
การใช้วิถีภูมิ
ปัญญาพัฒนา
ความเป็น
มหาวิทยาลัยสี
เขียว และ

1) เชิงคุณภาพ :
- บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด
ได้ แ สดงออกถึ ง การมี จิตสานึ กร่ ว มถึ ง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2) เชิงปริมาณ :

อาจารย์ ดร.
ศักดิ์ศรี สืบ
สิงห์,
ดร.ชัญญริ
นทร์
สมพร,

หมายเหตุ
พรรณไม้สี
ม่วงและพืช
สมุนไพร
เฉลิมพระ
เกียรติ 60
พรรษา
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

1575

77

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
ราชภัฏร้อยเอ็ด

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
1. ต้นเฟื่องฟ้าได้ รวม 961 ต้น
2. บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
จานวน 1,000 คน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นางอภิรดี
นิ้มเจริญ
และ นาย
บรรพต
ทวีนันท์

หมายเหตุ

1576

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ภายใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
2. เพื่อน้อม
ราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและ
แสดงความ
จงรักภักดีแด่
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เนื่องใน
โอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา60
พรรษา 2
เมษายน 2558
โดยการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ
ฯ

ลาดับ

79

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์

สานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. จัดทาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

1


รวม...1...โครงการ
1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การวิจัยและพัฒนาไม้สัก
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

1


-

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

50,000
-

50,000
-

2,091,474

1,756,00
0

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

-

วช.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
3. เพื่อปลูกฝัง
จิตสานึกให้
ราษฎรใน
ท้องถิ่นมีใจรัก
ต้นไม้ รักป่า
ไม้ หวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้
และรักษา
สิ่งแวดล้อม
มีเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์
1 เว็บ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1577

78

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

-มีเว็บไซต์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.สร.ที่
หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

1. เพื่อเป็นการ ทาสัญญารับทุนกันยายน 2558 และอยู่
สนอง
ระหว่างการเริ่มดาเนินงานวิจัย
พระราชดาริ
ภายใต้
"โครงการวิจัย
และพัฒนาไม้สัก
ในประเทศไทย

-คณะวิทยา
ศาตร์และ
เทคโนโลยี
มรภ.สร.

ร ศ . ธี ร ะ วิ
สิทธิ์พานิช
มหาวิทยาลัย
เชียง
ใหม่

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1578

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ให้เป็น
ศูนย์กลางไม้สัก
ของภูมิภาคหรือ
ของโลก"
2. เพื่อการ
สารวจแม่ไม้ใน
สวนผลิตเมล็ด
พันธุ์ไม้สักแบบ
ไม่อาศัยเพศ
3 เพื่อวิเคราะห์
พันธุกรรมไม้สัก
โดยใช้
เครื่องหมายดี
เอ็นเอ
4 เพื่อประเมิน
ความเหมาะสม
ของพื้นที่ และ
สร้างแผนที่
แสดงความ
เหมาะสมในการ
ปลูกไม้สักแต่ละ
สายต้น
5 เพื่อใช้เป็น

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1579

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
แนวทางในการ
ส่งเสริมการปลูก
สร้างสวนป่าไม้
สักในประเทศ
ไทย
6 เพื่อ
สร้างสรรค์
ศิลปะเครื่อง
เรือนไม้จากไม้
สักไทย โดยการ
ออกแบบและ
พัฒนาต้นแบบ
(Creative
Designed
Products)
7 เพื่อให้เกิด
การสร้าง
เอกลักษณ์ และ
การผลิตสินค้า
เครื่องเรือนไม้ใน
อุตสาหกรรมไม้
สักไทย ซึ่ง
สามารถนาไป

ลาดับ

79

หน่วยงาน

สานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ชื่อโครงการ

เสนอขอ

ใช้จริง



1,708,000

1,159,00
0

-

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

วช.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ต่อยอดเชิง
พาณิชย์ หรือ
สร้างอาชีพได้
1. เพื่อสนอง
ทาสัญญารับทุนกันยายน 2558 และอยู่
พระราชดาริ
ระหว่างการเริ่มดาเนินงานวิจัย
อพ.สธ.
2. เพื่อพัฒนา
สูตรการผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ต้นแบบที่มี
ศักยภาพเชิง
การตลาด โดย
เน้นศึกษา
กระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสม
และได้รับการ
ยอมรับจาก
ผู้บริโภค
3. เพื่อศึกษา
แนวทางการนา
ส่วนต่าง ๆ ของ
มะเกี๋ยงได้แก่
เนื้อใบและเมล็ด

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ.อุมาพร อุ
ประ
มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

1580

2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากส่วนต่าง ๆ
ของมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1581

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
มาใช้ประโยชน์
4. เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ได้
จากงานวิจัยลงสู่
กลุ่มเกษตรกรใน
ชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยฯ
หรือเป็นการบูร
ณาการกับงาน
บริการวิชาการ
เพื่อให้ชุมชนได้
ใช้ประโยชน์จาก
พืชมะเกี๋ยงซึ่ง
เป็นทรัพยากร
หนึ่งในโครงการ
พระราชดาริ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวมทั้งจะเป็น
การปลูก
จิตสานึกให้
ชุมชนและ
ท้องถิ่นสามารถ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1582

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มะเกี๋ยงได้อย่าง
ยั่งยืน
5. เพื่อนาองค์
ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยมา
บูรณาการกับ
การเรียนการ
สอนในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องของ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้
6. เพื่อนา
ผลงานวิจัยที่
ได้รับไปขยายผล
หรือบูรณาการ
กับงานบริการ
วิชาการ และ

ลาดับ

79

หน่วยงาน

สานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ชื่อโครงการ

เสนอขอ

ใช้จริง



3,320,186

2,179,00
0

-

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

วช.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
นาไปต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์
1 เพื่อสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.
2 รวบรวมพืช
ถิ่นเดียวหรือพืช
หายากของไทย
ที่พบในจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ใช้
เป็นพืชสมุนไพร
หรือไม้ประดับ
5 ชนิดจาก 6
ชนิด ได้แก่ 2.1
มหาพรหม
(Mitrephorawi
nitiiCraib) เป็น
พืชกึ่งถิ่นเดียว
วงศ์
ANNONACEAE
2.2 แดงดารา
(Gymnocladu
sburmanicus

ผลการดาเนินงาน

ทาสัญญารับทุนกันยายน 2558 และอยู่
ระหว่างการเริ่มดาเนินงานวิจัย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ.ดร. ทยา
เจนจิตติกุล
มหาวิทยาลัย
มหิดล

1583

3.มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกลักษณ์พันธุกรรม
ระดับเซลล์และโมเลกุล
ของพืชถิ่นเดียวหรือพืชหา
ยากของจังหวัดกาญจนบุรี
สาหรับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1584

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
C. E.
Parkinson)
เป็นพืชหายาก
วงศ์ FABACEAE
2.3 ฮ่อสะพาย
ควาย
(Pithecellobiu
mtenueCraib)
เป็นพืชถิ่นเดียว
พืชหายาก วงศ์
FABACEAE
2.4บอระเพ็ดพุง
ช้าง
(Stephaniasu
berosa
Forman) เป็น
พืชถิ่นเดียวและ
หายาก วงศ์
MENISPERMA
CEAE
2.5 ตานเสี้ยน
(Xantholissia
mensis(H.R.

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1585

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
Fletcher) P.
Royen) เป็นพืช
ถิ่นเดียวและหา
ยากวงศ์
SAPOTACEAE
2.6 หนวดเสือ
(Tacca
plantaginea
(Hance)
Drenth) เป็น
พืชหายาก วงศ์
DIOSCOREACE
AE
ทาการระบุชนิด
จัดทาตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง
และปลูกเพื่อใช้
ในการศึกษา
อ้างอิง โดย
รายงานผล 5
ชนิดเก็บ
ตัวอย่างพืช
ดังกล่าวจาก 3

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1586

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
แหล่งสาหรับ
ศึกษาเอกลักษณ์
ของพันธุ์พืช
ระดับเซลล์และ
ระดับโมเลกุล
และส่งเสริม
เผยแพร่ความรู้สู่
สังคม เพื่อให้
เกิดการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
3. ศึกษา
เอกลักษณ์
พันธุกรรมระดับ
เซลล์โดยใช้
เทคนิคทางเซลล์
พันธุศาสตร์ของ
พืชถิ่นเดียว และ
พืชหายาก ของ
จังหวัด
กาญจนบุรี
จานวน 5 ชนิด
4. ศึกษา

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1587

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เอกลักษณ์ระดับ
โมเลกุลโดยใช้
เทคนิคลายพิมพ์
ดีเอ็นเอพืช
สมุนไพร ที่เป็น
พืชถิ่นเดียว และ
พืชหายาก ของ
จังหวัด
กาญจนบุรี
5. ศึกษาการ
อนุรักษ์และ
ขยายพันธุกรรม
พืชที่ผ่านการ
พิสูจน์
เอกลักษณ์ใน
ด้านต่าง ๆ แล้ว
จานวน 2 ชนิด
คือดอกดินเมือง
กาญจน์ และ
จอกหินตะนาว
ศรี โดยการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในขวด

ลาดับ

สานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ชื่อโครงการ

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
การศึกษาศักยภาพของต้น
รางแดง เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม



-

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

552,530

ใช้จริง

357,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

วช.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ทดลอง และ
ศึกษาวิธีอนุรักษ์
พันธุกรรม
ดอกดินเมือง
กาญจน์ในสภาพ
อุณหภูมิต่ากว่า
จุดเยือกแข็ง
6.วางแนวทาง
ในการจัดการ
อนุรักษ์พืชทั้ง 5
ชนิดในและนอก
ถิ่นอาศัยด้วย
ข้อมูลดังกล่าว
7.ส่งข้อมูล
ผลงานวิจัยและ
ตัวอย่างพืชที่ได้
ให้กับ อพ.สธ.
1.เพื่อสนอง
ทาสัญญารับทุนกันยายน 2558 และอยู่
พระราชดาริ
ระหว่างการเริ่มดาเนินงานวิจัย
อพ.สธ.
2. เพื่อศึกษา
นิเวศวิทยา
วิธีการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1588

79

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดร.จิราภรณ์
ปาลี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

ลาดับ

สานักงาน
คณะกรรมการ

ชื่อโครงการ

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์



-

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

449,900

ใช้จริง

332,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

วช.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ขยายพันธุ์
รวมถึงลักษณะ
การกระจาย
พันธุ์ของต้น
รางแดง
3. เพื่อศึกษาภูมิ
ปัญญาการใช้
ประโยชน์จาก
รางแดงของ
ชาวบ้านใน
ชุมชน
4. เพื่อศึกษา
การออกฤทธิ์
ทางชีวภาพของ
รางแดงในการ
ยับยั้งเชื้อไวรัส
เริม แบคทีเรีย
ก่อโรคผิวหนัง
และแบคทีเรีย
ก่อโรคทางเดิน
อาหาร
1. เพื่อสนอง
พระราชดาริ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1589

79

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ทาสัญญารับทุนกันยายน 2558 และอยู่
ระหว่างการเริ่มดาเนินงานวิจัย

น.ส. จิรา
ภรณ์ นิคม

ลาดับ

หน่วยงาน
วิจัยแห่งชาติ

กรมส่งเสริม

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ

ใช้จริง

8,122,090

5,783,000

100,000

-

การผลิตแป้งและการใช้
ประโยชน์จากเมล็ดทุเรียน
พันธุ์พื้นเมืองในอาเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ์

รวม...5...โครงการ
1. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทา

5


สถ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อพ.สธ.
2. เพื่อศึกษา
การออกฤทธิ์
ต้านเชื้อไวรัสก่อ
โรคเริมของ สาร
สกัดหยาบจาก
เปลือก เมล็ด
ทุเรียน
3. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จาก
แป้งเมล็ดทุเรียน
พันธุ์พื้นเมือง
4. เพื่อให้ชุมชน
และท้องถิ่น มี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์ พัฒนา
และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของ
ท้องถิ่นและ
ประเทศอย่าง
ยั่งยืน
1. มีการอนุรักษ์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทัศน์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

หมายเหตุ

1590

80

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1.มีหนังสือ สถ. ที่ มท 0809.4/ว 164

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

ความเข้าใจ อปท. สมัคร
เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ.
มีเป้าหมายอย่างน้อย
อาเภอละ 1 อปท. รวม
878 แห่ง

80

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

2. จังหวัดคัดเลือกรายชื่อ
อปท. ที่ประสงค์เข้าร่วม
โครงการ อพ.สธ.



-

-

-

80

กรมส่งเสริม
การปกครอง

3. สถ. รวบรวมรายชื่อ
อปท. ที่ประสงค์เข้าร่วม



-

-

-

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลว. 26 มกราคม 2558 เรื่อง การดาเนิน
โครงการ อพ.สธ.
2. มีหนังสือ สถ. ที่ มท 0893.2/ว 227
ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2558 ขอความร่วมมือ
อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
โครงการ อพ.สธ.

1591

การปกครอง
ท้องถิ่น

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมพืช
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อ
สนอง
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
2. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีฐาน
ทรัพยากร
ท้องถิ่นในพื้นที่
รับสมัคร
คัดเลือก อปท.
ที่มีความ
ประสงค์สมัคร
เข้าร่วมโครงการ
อพ.สธ.
จัดส่งรายชื่อ
อปท. ที่สมัคร

สถ.จ.

อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ.
จานวน 162 แห่ง

สถ.

ลาดับ

หน่วยงาน
ท้องถิ่น

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

3


100,000
84,200

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

81

จังหวัดชุมพร

84,200 งบประมาณ
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
จังหวัด)

81

จังหวัดชุมพร

2. กิจกรรมปลูกต้นไม้วัน
แม่แห่งชาติ



35,000

40,600 งบประมาณ
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
จังหวัด)

81

จังหวัดชุมพร

3. โครงการสร้างความ
สานึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



30,000

30,000 งบประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เข้าร่วมโครงการ
อพ.สธ.
เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ให้แก่เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไป
เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ให้แก่เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไป
ปลูกป่า ดูแล
รักษาต้นน้า
จานวน 300
คน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อนุรักษ์พันธุ์ไม้สีม่วงและปลุกเพิ่มในพื้นที่ สานักงาน
โครงการอนุรักษ์ฯ จังหวัดชุมพร
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชุมพร

1592

โครงการ อพ.สธ. ส่งให้
ทาง อพ.สธ.
รวม...3...โครงการ
1. กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้สี
ม่วงเพื่อเฉลิมฉลองใน
วโรกาสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
พระชนมายุ 60 พรรษา
ในปี 2558

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เยาวชนและประชาชนมีจิตสานึกในการ สานักงาน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการปลูกพันธุ์ เกษตรและ
ไม้เพิ่มเติม
สหกรณ์
จังหวัดชุมพร

ประชาชนเกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มากขึ้น

องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลสองพี่
น้อง อาเภอ
ท่าแซะ
จังหวัดชุมพร

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
55,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
84,200 งบประมาณ
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
จังหวัด)
34,980 งบประมาณ
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
จังหวัด)

จังหวัดชุมพร

4. จ้างเหมาจัดนิทรรศการ

81

จังหวัดชุมพร

5. จ้างเหมาจัดทารายงาน
ประจาปี



25,000

81

จังหวัดชุมพร

6. จัดประชุมขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์ฯ



57,800

4,900 งบประมาณ
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
จังหวัด)

81

จังหวัดชุมพร

7. กิจกรรม การติดตาม
ผลการดาเนินงานค่าจ้าง
จัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุม



6,200

14,320 งบประมาณ
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
จังหวัด)

81

จังหวัดชุมพร

8. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
อนุกรรมการดาเนินงานใน



-

-

งบประมาณ
องค์กรปกครอง

เพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ผลการ
ดาเนินงานที่
ผ่านมา
เพื่อประชุม
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์
ฯ วางแผนการ
ดาเนินงาน
เพื่อใช้เป็น
เอกสารประชุม
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์
ฯ
เพื่อให้มี
คณะกรรมการ

จัดพิมพ์สรุปรายงานประจาปี 2558
จานวน 100 เล่ม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชุมพร
สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชุมพร

จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
จานวน 3 ครั้ง

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชุมพร

มีเอกสารสาหรับใช้ประกอบการประชุม
การจัดประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ จานวน 3 ครั้ง

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชุมพร

มีคณะกรรมการบริหารจัดการให้การ
ดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อบต.สลุย

หมายเหตุ

1593

81

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการใช้ จัดนิทรรศการและเผยแพร่ความรู้
ประโยชน์จาก
เกีย่ วกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
พันธุกรรมพืช
โครงการอนุรักษ์ฯ ของจังหวัดชุมพร

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

กิจกรรมด้านต่างๆ

81

จังหวัดชุมพร

ส่วนท้องถิ่น
(อบต.สลุย)

9. จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น



5,000

รวม...9...โครงการ
1. โครงการสนับสนุนสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อ
สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

9


298,200
60,000

5,000 งบประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(อบต.สลุย)

298,200
60,000 งบประมาณ
แผ่นดิน
(สพป.ชพ.1.)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
บริหารจัดการ
และคณะทางาน
ดาเนินงานตาม
แผนงาน
กิจกรรม
เพื่อให้มี
แผนงานรองรับ
และเป็นแนว
ทางการ
ดาเนินงาน/
งบประมาณ
1. เพื่อให้
โรงเรียนเป็น
แหล่งรวบรวม
พรรณไม้ ข้อมูล
พรรณไม้และ
เก็บรักษาเพื่อ
เป็นประโยชน์
และเผยแพร่สู่
ภายนอก
2. เพื่อให้
นักเรียนได้รับ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สามารถดาเนินงานตามแผน/เบิกจ่าย
งบประมาณ

อบต.สลุย

1594

81

จังหวัดชุมพร

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

1. ครูสามารถใช้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน
2. นักเรียนสามารถจัดทาโครงงาน
ชิ้นงานจากการใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็น
แหล่งเรียนรู้
3. นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์จาก
การทากิจกรรม โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

งบฯจังหวัด
สานักงาน
งบประมาณ
เขตพื้นที่
หน่วยงาน
การศึกษา
ต้นสังกัด
ประถมศึกษา (งบ
ชุมพร เขต 1 Function)

ลาดับ

จังหวัดชุมพร

ชื่อโครงการ

2. สนับสนุนโครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

เสนอขอ

ใช้จริง



171,000

171,000 งบประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
บุคคล/
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
ความรู้
ประสบการณ์
จริงในการศึกษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจาก
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
3. เพื่อสร้าง
จิตสานึกให้
นักเรียนมีความ
รักและเห็น
คุณค่าของ
พรรณไม้
4. ครูผู้สอน
จัดทาแผนการ
เรียนรู้บูรณาการ
กับงาน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
เพื่อปลูกรักษา
เป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ที่ สถานีพัฒนา
พันธุกรรมพืช
หายากและใกล้สูญพันธุ์ในท้องถิ่น
ที่ดินชุมพร
รวบรวมพันธุ์พืช สามารถนากลับไปฟื้นฟูโดยการปลูกเสริม

หมายเหตุ

1595

81

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด

ลาดับ

ชื่อโครงการ

1. ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช
- รวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก
- รวบรวมพันธุ์พืช
ปรับปรุงบารุงดิน
- รวบรวมพันธุ์พืชคลุมดิน
2. พิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
- สาธิตการทาและใช้ปุ๋ย
หมัก
- สาธิตการทาการใช้น้า
หมักชีวภาพ
- สาธิตการทาการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง
- สาธิตการปรับปรุงพื้น
ที่ดินกรด
รวม...2...โครงการ
รวม...11...โครงการ
จังหวัดสุราษฎร์ 1. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ธานี
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
(อบจ.ชุมพร)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ปรับปรุงบารุง
ดิน รวบรวม
พันธุ์พืชคลุมดิน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ในป่าธรรมชาติเดิม และสนับสนุนการ
ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ เก็บรักษาไว้เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา เศรษฐกิจ และ
ภูมิปัญญา

หมายเหตุ
(งบ
Function)

1596

82

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

2
11


231,000
529,200
100,000

231,000
529,200
100,000 งบสนับสนุนจาก
อาเภอพนม

งบฯfunction

1 แปลง 5 ไร่

- ดาเนินการทาเส้นทางคอนกรีตเสริม
เหล็กหนา 10 ซม. กว้าง 2 เมตรระยะ
เส้นทางยาว 108 เมตร

ผู้ใหญ่บ้าน
และราษฎร
หมู่ที่ 13บ้าน
ทุ่งตาหนอน

ลาดับ

82

83

ชื่อโครงการ

สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แปลงผักพื้นบ้าน
จังหวัดสุราษฎร์ 2. เว็บไซต์โครงการ
ธานี
อพ.สธ.-จ.สุราษฏร์ธานี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์



-

-

-

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
การสนอง
พระราชดาริ

จังหวัดสุราษฎร์ 3. โครงการปลูกต้นไม้
ธานี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 60
พรรษา 60พันธุ์ไม้สีม่วง



-

-

-

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
สยามบรมราช
กุมารี 60
พรรษา

รวม...3...โครงการ
จังหวัดสุราษฎร์ 1. โครงการอนุรักษ์

3


100,000
54,800

100,000
50,000 งบปกติประจาปี

ผลการดาเนินงาน

สานักงานเลขานุการ อพ.สธ.-จ.สฎ ได้มี
การจัดทา เว็บไซร์เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโครงการ อพ.สธ.-จ.สฎ
http://rspg.suratpao.go.th/frontpag
e
ด้วยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ร่วมกันดาเนินกิจกรรม โครงการ
ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี 60 พรรษา 60 พรรณไม้สีม่วง โดย
จัดกิจกรรม ณ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อาเภอพนม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1
พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้ทา
การปลูกต้นไม้ในพื้นที่แปลงพันธุ์ไม้สีม่วง
โครงการต่อเนื่อง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อบจ.สุ
ราษฎร์ธานี

อบจ.สุ
ราษฎร์ธานี

นายสุวิทย์

1597

82

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบฯจังหวัด
งบประมาณ

ลาดับ

หน่วยงาน
ธานี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรม
ปาล์มไทย

จังหวัดสุราษฎร์ 2. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ธานี
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แปลงสมุนไพรและ
เครื่องเทศ



71,800

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
(เสนอขอ
งบประมาณใน
ภาพรวม และ
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณใน
ภาพรวมของ
โครงการไม่ได้
แยกเป็นราย
กิจกรรม)
71,800
กรมส่งเสริม
สหกรณ์

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
- จัดนิทรรศการ 3 ครั้ง
- จัดทาป้ายชื่อพันธุ์ไม้ 20 ป้าย
- จัดทาเอกสารเผยแพร่ 2 เรื่อง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ไทยนุกูล
นักวิชาการ
ป่าไม้ชานาญ
การ

หมายเหตุ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
งบ
(Function)

1598

83

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1. เพื่อการ
อนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชที่
สารวจเก็บ
รวบรวมและ
ปลูกรักษาไว้ทั้ง
ไม้ดอกไม้ใบ พืช
สมุนไพร ฯลฯ
และการ
ฝึกอบรม

1. รวบรวมพันธ์พืชสมุนไพร
นิคมสหกรณ์
2. ปลูกและดูแลรักษาปราบวัชพืช
พนม
3. ขยายพันธ์พืชสมุนไพร
(40,000 บาท)
4. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรให้การศึกษาอบรม
การใช้ประโยชน์ในพืชสมุนไพรและ
เครื่องเทศ จานวน 1 รุ่นสมาชิกกลุ่ม
สมุนไพรและเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์พืช
อาเภอพนม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2558 (9,000 บาท)
5. จัดอบรมส่งเสริมความความรู้ด้าน

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
งบ
(Function)

ลาดับ

จังหวัด
หนองคาย

ชื่อโครงการ

รวม...2...โครงการ
รวม...5...โครงการ
1. สนับสนุนองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
ร่วมสนองพระราชดาริ
อพ.สธ. ในงานฐาน

2
5


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

126,600
226,600
-

ใช้จริง

121,800
221,800
-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อส่งเสริม
การสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชแก่
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
3. เพื่อสนับสนุน
การดาเนิน
กิจกรรมและ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ร่วม
สนอง
พระราชดาริฯ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สหกรณ์และพัฒนาอาชีพการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 30 คน
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
(22,800 บาท)

1599

84

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบฯfunction

-

สนับสนุนให้
อปท. ในจังหวัด
หนองคายสนอง
พระราชดาริฯ

อปท. ในจังหวัดหนองคายสนอง
พระราชดาริฯ จานวน 52 แห่ง

สานักงาน
ท้องถิ่น
จังหวัด

ลาดับ

84

หน่วยงาน

จังหวัด
หนองคาย

จังหวัดชลบุรี

85

จังหวัดชลบุรี

ทรัพยากรท้องถิ่น
2. สนับสนุนโรงเรียนใน
จังหวัดหนองคายสมัคร
เข้าร่วมสนองพระราชดาริ
อพ.สธ. ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

รวม...2...โครงการ
รวม...2...โครงการ
1. สนับสนุนการ
ปลูกมเหสักข์
- สักสยามินทร์

2. สนับสนุนงบประมาณ
หน่วยงานที่สนอง
พระราชดาริ ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรีเพื่อ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง
-

2
2


แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
-

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้
โรงเรียน ใน
จังหวัด
หนองคายสนอง
พระราชดาริฯ

ผลการดาเนินงาน

โรงเรียนในจังหวัดหนองคายสนอง
พระราชดาริฯ จานวน 30 แห่ง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานักงาน
เขตพื้นที่
ประถมศึกษา
เขต 1 เขต 2
สานักงาน
เขตพื้นที่
มัธยมศึกษา
เขต 21
งบฯจังหวัด

2,226,40
0



1,000,00
0

20,916 ขอสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน

-

-

11 แห่ง

กิจกรรมปลูกทดแทนต้นกล้า
พระราชทานปี 2554 ตามโครงการรวม
ใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
จานวน 249 ต้น

ไม่น้อยกว่า
2 แห่ง

ยังไม่มีผลการดาเนินงาน

นายถนอม
ศิลป์สุข
สัมพันธ์
ส่วน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สนง.ทสจ
ชลบุรี
นายถนอม
ศิลป์สุข
สัมพันธ์
ส่วน

1600

85

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ
ตามโครงการ อพ.สธ.

85

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดภูเก็ต

86

จังหวัดภูเก็ต

รวม...3...โครงการ
รวม...3...โครงการ
1. กิจกรรมสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

1
1


2. กิจกรรมเข้าค่าย
เยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ





-

2
2

3,226,400
3,226,400
55,300

20,916
20,916
55,300 งบพัฒนาจังหวัด

941,500

941,500 งบพัฒนาจังหวัด

-

-

10 แห่ง

ยังไม่มีผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1601

86

3. สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดให้จัดทาข้อมูลฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สนง.ทสจ
ชลบุรี
นายถนอม
ศิลป์สุข
สัมพันธ์
ส่วน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สนง.ทสจ
ชลบุรี

งบฯจังหวัด
เพิ่มปริมาณต้น
พุดภูเก็ต ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
จานวน 200 ต้น
เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
และประชาชน
ทั่วไปได้รับ
ความรู้และ

ปลูกต้นพุดภูเก็ต จานวน 200 ต้น ใน
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โยการดูแลรักษา
ของสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ภูเก็ต
จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จานวน 10 รุ่นๆ ละ
50 คน รวมเป็น 500 คน ในระหว่างวันที่
19 พฤศจิกายน 2557 – 21 กุมภาพันธ์
2588 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์

สานักงาน
การปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด
ภูเก็ต
ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติ
และสัตว์ป่า
เขาพระแทว

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

จังหวัดภูเก็ต

3. กิจกรรมสร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์และมี 2
ฐานการเรียนรู้



184,700

177,500 งบพัฒนาจังหวัด

86

จังหวัดภูเก็ต

4. กิจกรรมสวนอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
สถานศึกษา



1,057,80
0

807,485 งบพัฒนาจังหวัด

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ป่า เขาพระแทว

- ฝึกอบรมนักเรียนและครู จานวน 220
คน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และ 22
ธันวาคม 2557 เป็นเงิน 77,500 บาท
- จัดทาชุดนิทรรศการพืช 4 กลุ่มๆ ละ
5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
- จัดทาชุดนิทรรศการ 4 ฐานๆ ละ
5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
- จัดทาป้ายชื่อพันธุ์ไม้เหล็กพ่นสีน้ามัน
พร้อมขาตั้ง จานวน 300 ป้ายๆ ละ 200
บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

ศูนย์วิจัยและ เพิ่มเติมจาก
พัฒนาการ
แผนฯ
เกษตรภูเก็ต

-จัดฝึกอบรมเยาวชนในการให้
ความสาคัญ การอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
-สร้างสวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ใน 4

เพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัย แผนฯ
ราชภัฏภูเก็ต
-โรงเรียนวัด
เทพกระษัตรี

1602

86

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 70
-ฝึกอบรม
นักเรียนและครู
220 คน
-มีชุด
นิทรรศการพืช
4 กลุ่ม
-มีชุด
นิทรรศการ 4
ฐาน
-มีป้ายชื่อพันธุ์
ไม้ จานวน 300
ป้าย
มีสวนอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
จานวน 4 แหล่ง

ลาดับ

86

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

5. กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผล



10,000

รวม...5...โครงการ
รวม...5...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์สวน
ทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นนทบุรี

5
5


2,262,300
2,262,300

2,003,912
2,003,912

29,000,00
0

29,000,00
0

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

10,000 งบพัฒนาจังหวัด

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

สรุปผลการ
ติดตาม
ประเมินผล
จานวน 1 เล่ม

ผลการดาเนินงาน
แหล่ง คือ
-มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
-โรงเรียนบ้านป่าคลอก
-โรงเรียนบ้านบางคู
-ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ เป็นรูปเล่ม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-โรงเรียน
บ้านป่า
คลอก
-โรงเรียน
บ้านบางคู
สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1603

87

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบฯจังหวัด
เทศบาลนคร
ปากเกร็ดและ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นนทบุรี

1. เพื่ออนุรักษ์
ทุเรียน
สายพันธุ์ของ
จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของภาคส่วน
ต่างๆ
ในการอนุรักษ์
และพัฒนา

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2558
- ถมดินพัฒนาคุณภาพดินและจัดทา
ร่องทุเรียน แล้วเสร็จ 6 ร่องสวน
- ปลูกทุเรียน 60 สายพันธุ์
- อาคารพิพิธภัณฑ์ดาเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
- ข้อมูลพันธุ์ทุเรียนนนท์ มหาวิทยาลัย

เทศบาล
นคร
ปากเกร็ด
และ
องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
นนทบุรี

ลาดับ

หน่วยงาน

จังหวัดนนทบุรี

87

จังหวัดนนทบุรี

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
- จัดนิทรรศการร่วมกับ
อพ.สธ
ทุก 2 ปี
3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

700,000


1,200,00
0

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

506,283.
12

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.
นนทบุรี
ร่วมกับ
อบจ.นนทบุรี
เทศบาลนคร
ปากเกร็ดและ
เทศบาลตาบล
บางสีทอง

1,200,00
0

อบจ.นนทบุรี

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุ์ทุเรียนนนท์
3. เพื่อเป็นศูนย์
เรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์
เพื่อจัด
นิทรรศการ
ร่วมกับอพ.สธ.
เผยแพร่ผลการ
ดาเนินงาของ
จังหวัดนนทบุรี
ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

1. เพื่อสร้าง
กระบวนการ
การจัดทาฐาน
ทรัพยากร
ท้องถิ่นระดับ
ตาบล
2. เพื่อสร้าง
เครือข่าย

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เกษตรศาสตร์ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
แล้วเสร็จ

จัดเตรียมบอร์ดนิทรรศการ อุปกรณ์
ตกแต่งบูธ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์
เรียบร้อยแล้ว

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นนทบุรีมีความเข้าใจในการดาเนินงาน
จัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการทางานทั้งที่
อยู่ในและนอกชุมชน เรียนรู้บริบทของ
พื้นที่ข้อมูลและเอกสารต่างๆ

สนง.เกษตร
และ
สหกรณ์ จ.
นนทบุรี
ร่วมกับ
อบจ.นนทบุรี
เทศบาลนคร
ปากเกร็ด
และเทศบาล
ตาบล
บางสีทอง
กอง
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด

1604

87

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้
ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง โดยสนับสนุน
การทางานของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
(ศบกต.) รวมถึงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น
3. จัดทาคู่มือการทางานสนับสนุนการ
จัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่นสาหรับชุมชน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นนทบุรี

หมายเหตุ

1605

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
การทางานมาทา
หน้าที่สนับสนุน
ให้องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบลและ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจาตาบล
สามารถ
ดาเนินงาน
ตาม
กระบวนการ
จัดทาฐาน
ทรัพยากร
ท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนา
ศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากร
ท้องถิ่นและ
ระบบ
ฐานข้อมูลฐาน

ลาดับ

87

หน่วยงาน

จังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

1,000,00
0

1,000,00
0

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นนทบุรี

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ทรัพยากร
ท้องถิ่น
4. รวบรวม ถอด
บทเรียนและ
จัดทาเป็นสื่อ
เผยแพร่
เพื่อสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ. ใน
ลักษณะของการ
สนับสนุน
จัดซื้อกิ่งพันธุ์
พันธุเรียนการ
จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการของ
คณะอนุกรรมกา
รอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทุเรียน
นนท์ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และรวมถึงการ
ส่งเสริมการผลิต

ผลการดาเนินงาน

1. ดาเนินการจัดซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนให้แก่
ชาวสวนทุเรียนทั้ง 6 อาเภอในจังหวัด
นนทบุรี จานวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่
- พันธุ์หมอนทอง
- พันธุ์ก้านยาว
- พันธุ์ย่ามะหวาด
- พันธุ์เม็ดในยายปราง
2. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
การศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียน ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 19 - 25 พ.ค.58
จานวน 100 คน
3. . การส่งเสริมการผลิตและการตลาด
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP ได้แก่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
นนทบุรี

หมายเหตุ

1606

4. โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
ทุเรียนนนท์

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

จังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

5. โครงการจัดทาป้าย
ประวัติพันธุ์ไม้จัดทาป้าย
ชื่อต้นไม้ ๒๕๐ ป้าย และ
ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

20,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

-

เทศบาลเมือง
บางศรีเมือง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และการตลาด

ผลการดาเนินงาน

- โครงการสัมมนาคณะกรรมการและ
สมาชิกกลุ่มวาสาหกิจชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ณ โรงแรม
นนทบุรีพาเลซ เมื่อวันที่
15 พ.ค. 58 จานวน 100 คน
- โครงการสัมมนาคณะกรรมการและ
สมาชิกกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัดณ ห้องประชุม
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จานวน
50 คน
1. เพื่อเป็นการ ไม่ได้ดาเนินงานเนื่องจากในเขตเทศบาล
สร้างจิตสานึกใน มีความเจริญเป็นเมืองมากขึ้น มีโครงการ
การอนุรักษ์
หมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพื้นที่
พันธุกรรมพืช
เกษตรกรรมลดลง ผู้สืบทอดมรดกทาง
2. เพื่อเผยแพร่ การเกษตรลดน้อยลง เพราะส่วนใหญ่ป
ประวัติและการ ลี่ยนแปลงไปประกอบอาชีพอื่น
ใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1607

87

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

น.ส.สิรินทร
นิรันดร/
งาน
สุขาภิบาล
และ
อนามัย
สิ่งแวดล้อม/
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
เทศบาล
เมือง

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

จังหวัดนนทบุรี

6. โครงการเข้าค่าย
ถ่ายทอดวิถีชาวสวนสู่รุ่น
ลูกรุ่นหลาน



150,000

-

เทศบาลตาบล
บางสีทอง

87

จังหวัดนนทบุรี



200,000

-

เทศบาลตาบล
บางสีทอง

87

จังหวัดนนทบุรี

7. ร่วมงานการจัดงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการต่างๆของ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดาริฯ
8. โครงการส่งเสริม
การเกษตรและอนุรักษ์
พันธุ์ไม้ผลเมืองนนท์
กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตร



1,190,64
5

613,760

เทศบาลตาบล
ไทรม้า

87

จังหวัดนนทบุรี



20,000

๗,๙๕๐

เทศบาลตาบล
ไทรม้า

87

จังหวัดนนทบุรี



50,000

50,000

องค์การบริหาร

9. โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน กิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้ การ
ปลูกดูแลบารุงรักษาต้น
ทุเรียน
10. โครงการอนุรักษ์พันธุ์

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บางศรีเมือง
สืบทอดวิถีชีวิต ยังไม่ดาเนินการ เนื่องจากเวลาของ
สานักงาน
ชาวสวนนนทบุรี โรงเรียนในพื้นที่และภูมิปัญญาท้องถิ่นยัง ปลัดเทศบาล
ไม่เหมาะสม
ตาบลบางสี
ทอง
เรียนรู้เพิ่มเติม
ยังไม่ดาเนินการ เนื่องจากยังไม่มีหนังสือ สานักงาน
จากหน่วยงานที่ จาก อพ.สธ. เกี่ยวกับการจัดงานประชุมฯ ปลัด
ร่วมสนอง
เทศบาล
พระราชดาริฯ
ตาบล
บางสีทอง
๑.เพื่ออนุรักษ์ไม้ แจกกิ่งพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง ๑,๕๐๐ กิ่ง กอง
ผลเมืองนนท์
ชะนี ๒๐๐ กิ่ง เมล็ดพันธุ์ผัก ๒,๙๗๐
สวัสดิการ
ทุเรียนให้อยู่คู่
ซอง
สังคม
จังหวัดนนทบุรี ปุ๋ยขี้ค้างคาว ๕๐๐ กระสอบ ให้เกษตรกร เทศบาล
6 หมู่บ้าน จานวน 190 คน
ตาบล
ไทรม้า
เพื่อนาความรู้ที่ อบรมเกษตรกรในเขตตาบลไทรม้า
กอง
ได้รับจากการ
ประมาณ 80 ราย ใน 6 หมู่บ้าน
สวัสดิการ
อบรมไปใช้ใน
สังคม
การดูแลต้น
เทศบาล
ทุเรียน
ตาบล
ไทรม้า
เพื่ออนุรักษ์ไม้
ดาเนินการปลูกและแจกให้ประชาชน
อบต.ไทร

หมายเหตุ

1608

87

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

ไม้พื้นบ้านหายากของชาว
ไทยเชื้อสายมอญ (ต้น
มะตาด)

ส่วนตาบลไทร
ใหญ่

จังหวัดนนทบุรี

11. โครงการรณรงค์การ
นาผลมะตาดมาประกอบ
เป็นอาหารพื้นบ้านของ
ชาวไทยเชื้อสายมอญ



-

-

87

จังหวัดนนทบุรี

12. โครงการให้ความรู้
เรื่องพันธุกรรมพืชกับเด็ก
นักเรียนในพื้นที่ทั้ง 3
โรงเรียน ประจาปี 2558



60,000

49,552

-

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลอง
ข่อย

ผลการดาเนินงาน
ปลูกในพื้นที่ตาบลไทรใหญ่ 5 หมู่บ้านคือ
หมู่ 1, 8, 9, 10 และ 11 ระหว่างเดือน
ม.ค. - มี.ค. 58
จานวน 2,000 ต้น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ใหญ่

ชาวไทยเชื้อสายมอญและประชาชน
ในเขตพื้นที่หลายครัวเรือนนาผล
มะตาดที่ปลูกไว้มาทาแกงส้มมะตาด

อบต.ไทร
ใหญ่

เด็กนักเรียนในพื้นที่ตาบลคลองข่อย ทั้ง
3 โรงเรียนคือ
- โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชา
สรรค์)
- โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
- โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม
รวมจานวนทั้งสิ้น 252 คน

กองสว้สดิ
การสังคม
อบต.คลอง
ข่อย

หมายเหตุ

1609

87

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ท้องถิ่นใกล้สูญ
พันธ์ของชาว
ไทยรามัญและ
เพิ่มมูลค่า
ผลผลิต
เพื่ออนุรักษ์
อาหารพื้นบ้าน
ของชาวไทยเชื้อ
สายมอญ โดย
สนับสนุนให้มี
วัตถุดิบ
สาหรับประกอบ
อาหาร
เพื่อสร้าง
จิตสานึก
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
เห็นคุณค่า
ประโยชน์ความ
สวยงามอันจะ
ก่อให้เกิดสานึก
ในการอนุรักษ์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมพืช
ต่อไป
เพื่อสร้างความรู้ อบต.เกาะเกร็ดดาเนินเสียงตามสายให้
ความเข้าใจและ ความรู้ เกี่ยวกับ อพ.สธ. กับประชาชน
สร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์พืช
ท้องถิ่น

จังหวัดนนทบุรี

13. โครงการให้ความรู้
สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นผ่านหอกระจาย
ข่าว



-

-

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะ
เกร็ด

87

จังหวัดนนทบุรี

14. โครงการจัดทา Fan
Page
ทาง Facebook เพื่อเพิ่ม
ช่องทางประชาสัมพันธ์
อพ.สธ.



-

-

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะ
เกร็ด

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม อพ.สธ.
ให้ผู้สนใจทราบ
ทางอินเตอร์เนต

มีการอัพโหลดข้อมูล อพ.สธ.
ผ่านทาง Facebook
https://www.facebook.com/
kohkredsao.go.th

87

จังหวัดนนทบุรี

15. โครงการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลพืชท้องถิ่น



100,000

100,000

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะ
เกร็ด

เพื่อจัดทา
วารสารพืช
ท้องถิ่นในชุมชน

มีการจัดทาวารสารเกี่ยวกับการเผยแพร่
ข้อมูลพืชท้องถิ่น

สานักงาน
ปลัด
อบต.เกาะ
เกร็ด
และคณะ
ดาเนินงาน
อพ.สธ.
ตาบลเกาะ
เกร็ด
สานักงาน
ปลัด
อบต.เกาะ
เกร็ด
และคณะ
ดาเนินงาน
อพ.สธ.
ตาบลเกาะ
เกร็ด
สานักงาน
ปลัดและ
คณะ

หมายเหตุ

1610

87

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

363,940

งบประมาณ (บาท)

จังหวัดนนทบุรี

16. โครงการอนุรักษ์และ
พื้นฟูพันธุ์ไม้และพันธุ์พืช
ตามแนวพระราชดาริ



500,000

87

จังหวัดนนทบุรี

17. โครงการของดีบางรัก



50,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้สนใจทราบ

องค์การบริหาร 1. ให้เข้าใจและ
ส่วนตาบลบางรัก เห็นความสาคัญ
น้อย
ของพันธุกรรม
พืช
2. ให้ร่วมคิด
ร่วมปฏิบัติ จน
เกิดผลประโยชน์
ถึงมหาชนชาว
ไทย
3. ให้มีระบบ
ข้อมูล
พันธุกรรมพืชสื่อ
ถึงกันได้ทั่ว
ประเทศ
4. ให้มีการ
ขยายพันธุ์ไม้หา
ยากให้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้น
- องค์การบริหาร เพื่อสนับสนุน

ผลการดาเนินงาน

1. ประชาชนให้ความสาคัญของ
พันธุกรรมพืช
2. มีแหล่งข้อมูลพันธุกรรมพืช ในตาบล
บางรักน้อย
3. สามารถอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขต
พื้นที่รับผิดชอบและสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
4. เพื่อขยายพันธุ์ไม้หายากให้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้น

- ดาเนินการแล้วบางส่วน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
อพ.สธ.
ตาบลเกาะ
เกร็ด
กอง
สวัสดิการ
สังคม
อบต.บางรัก
น้อย

กอง

หมายเหตุ

1611

87

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ส่วนตาบลบางรัก การท่องเที่ยว
น้อย
เชิงอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
ท้องถิ่น

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

น้อย

จังหวัดนนทบุรี

18. โครงการเส้นทางการ
ท่องเที่ยว



100,000

-

องค์การบริหาร เพื่อสนับสนุน
ส่วนตาบลบางรัก การท่องเที่ยว
น้อย
เชิงอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
ท้องถิ่น

87

จังหวัดนนทบุรี

19. โครงการตุ่มน้าใจ



30,000

30,000

องค์การบริหาร เพื่อสนับสนุน
ส่วนตาบลบางรัก การท่องเที่ยว
น้อย
เชิงอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
ท้องถิ่น

87

จังหวัดนนทบุรี

20. โครงการหิ้งใส่บาตร

10,000

-



องค์การบริหาร เพื่อสนับสนุน
ส่วนตาบลบางรัก การท่องเที่ยว
น้อย
เชิงอนุรักษ์

หมายเหตุ

1612

87

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- มีการสารวจพื้นที่เกษตรกรรมและของ สวัสดิการ
ขึ้นชื่อในพื้นที่รับผิดชอบ
สังคม
องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
บางรักน้อย
- ดาเนินการแล้วบางส่วน
กอง
- มีการสารวจพื้นที่เส้นทางเพื่อทาแผนที่ สวัสดิการ
เส้นทางจักรยาน
สังคม
องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
บางรักน้อย
- ดาเนินการแล้วบางส่วน
กอง
- มีการติดตั้งตุ่มน้าตามจุดในเส้นทาง
สวัสดิการ
การท่องเที่ยวตามจุดพัก
สังคม
องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
บางรักน้อย
- รอดาเนินการ
กอง
- ขั้นตอนการออกแบบและจุดติดตั้ง
สวัสดิการ
สังคม

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

จังหวัดนนทบุรี

21. โครงการเหนื่อยนัก
พักตรงนี้



50,000

-

87

จังหวัดนนทบุรี

22. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน)



-

-

องค์การบริหาร เพื่อสนับสนุน
ส่วนตาบลบางรัก การท่องเที่ยว
น้อย
เชิงอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
ท้องถิ่น

-

๑. เพื่อ
เสริมสร้าง
จิตสานึกการ
อนุรักษ์พืชพันธุ์
ไม้ และปลูกฝัง
คุณธรรม
ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
และทักษะ การ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองแก่
นักเรียน

ผลการดาเนินงาน

- ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
- มีการจัดทาที่พักตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในตาบลบางรักน้อย

๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า
และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๒. นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
มีทักษะในการแสวงหาความรู้จาก
ธรรมชาติรอบตัว
๓. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสถานที่
พักผ่อน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
บางรักน้อย
กอง
สวัสดิการ
สังคม
องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
บางรักน้อย
สานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถม
ศึกษา
นนทบุรี เขต
๑

หมายเหตุ

1613

87

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมพืชใน
ท้องถิ่น

ลาดับ

จังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

23. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน)



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

-

-

สานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 2

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
๒. เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลพรรณไม้
และประโยชน์
ทางการศึกษา
และแหล่ง
พักผ่อนใน
โรงเรียน
๓. เพื่อ
สนับสนุน
การดาเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
1. เพื่อ
ประโยชน์ใน
การศึกษา
ค้นคว้าการเรียน
การสอนวิชา
ต่างๆ โดยมุ่งให้
นักเรียนสร้าง
องค์ความรู้ได้
ด้วยตนเองและ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1614

87

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ให้คาปรึกษา นิเทศ และสนับสนุน
โรงเรียนในสังกัดดาเนินโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

สานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นนทบุรีเขต
2

ลาดับ

จังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

24. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน)



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

87,500

ใช้จริง

87,500

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
3

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เก่งดีมีสุข
2. เพื่อให้มี
ระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืชที่
มีอยู่ในโรงเรียน
3. เพื่อให้
โรงเรียนเข้าใจ
และเห็น
ความสาคัญของ
การ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
โรงเรียนใน
สังกัด สพม.3
เข้าร่วมโครงการ
จานวน 10
โรงเรียน
วัตถุประสงค์
1.นักเรียน ครู
บริหาร
เห็นคุณค่าเกิด
ความรักในพืช
พรรณ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1615

87

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1. มีโรงเรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จานวน 18
โรงเรียน
2. ผ่านการประเมิน 7 โรงเรียน คือ
- เกียรติบัตรที่ 1 คือ โรงเรียนวัดเขมา
ภิรตาราม และโรงเรียนปากเกร็ด
- ป้ายพระราชทานคือ โรงเรียนศรีบุณ
ยานนท์ โรงเรียนไทรน้อย โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
โรงเรียนราษฎร์นิยม และ
โรงเรียนสตรีนนทบุรี

นางนาถลดา
ทองหยวก
ศึกษานิเทศก์
สานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต 3

ลาดับ

กรุงเทพ
มหานคร

ชื่อโครงการ

รวม...24...โครงการ
รวม...24...โครงการ
1. สนับสนุนงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
- เป็นผู้ระสานงานการขอ
ใช้งบประมาณเพื่อการ
ฝึกอบรมปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

21
21


3
3

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

34,518,145

33,008,985

34,518,145

33,008,985

-

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2.นักเรียน
สามารถ
ประยุกต์มาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ได้
3.เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจ
ระหว่าง
โรงเรียนและ
ชุมชน
4.เป็น
แหล่งข้อมูล พืช
พรรณเชื่อม
ข้อมูลระบบ
ข้อมูล ฯลฯ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1616

88

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบฯจังหวัด
งบประมาณปกติ โรงเรียนสมาชิก
ของ
สวน
กรุงเทพมหานคร พฤกษศาสตร์
โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานค
รที่ประสงค์เข้า

ครู - อาจารย์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มเชิง
ปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน จานวน 117 โรงเรียน ผู้เข้ารับ
การอบรม 596 คน

1. สานัก
การศึกษา
2. สานัก
สิ่งแวดล้อม

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

กรุงเทพ
มหานคร

2. การจัดทาป้ายชื่อ
พรรณไม้ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร



-

-

88

กรุงเทพ
มหานคร



-

-

88

กรุงเทพ
มหานคร

3. การศึกษาเกี่ยวกับพืช
พรรณในแปลงอนุรักษ์
และพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
ได้แก่ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ การ
เจริญเติบโต การออกดอก
การออกผล การ
บารุงรักษา เป็นต้น
4. จัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร



-

-

ไม่ใช้งบประมาณ แปลงอนุรักษ์
และพัฒนา
พรรณไม้เขต
ร้อน
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา เขต
บางกอกน้อย
ไม่ใช้งบประมาณ พื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมต่อ

ผลการดาเนินงาน

จัดทาป้ายชื่อพรรณไม้ในพื้นที่
สวนสาธารณะ จานวน 361 ป้าย

_

- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สารวจ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มงาน
วิชาการสวน
และต้นไม้
สานักงาน
สวนสาธารณ
ะ
สานัก
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มงาน
วิชาการสวน
และต้นไม้
สานักงาน
สวนสาธารณ
ะ
สานัก
สิ่งแวดล้อม
1. สานักงาน
สวนสาธารณ

หมายเหตุ

1617

88

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รับการฝึกอบรม
ปฏิบัติการงาน
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
งบประมาณปกติ สวนสาธารณะ
ของ
และพื้นที่ที่มี
กรุงเทพมหานคร ความเหมาะสม
ของกทม.
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

- จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสารวจ
และจัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น

จังหวัด
นครราชสีมา

89

จังหวัด
นครราชสีมา

ผลการดาเนินงาน
และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ดาเนินงานจัดทาคู่มืองานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร
-สานักงานเขตดุสิตจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ะ สานัก
สิ่งแวดล้อม
2. สานัก
การศึกษา
3. สานัก
พัฒนาสังคม
4. สานักงาน
เขต 50 เขต

4
4


2,000

-

ทต.โคกกรวด

ดาเนินการฟื้นฟู
บารุงรักษา
ขยายพันธุ์เพิ่ม
ขั้นและแจกจ่าย
ให้กับชุมชน

ดาเนินการฟื้นฟู บารุงรักษาขยายพันธุ์
เพิ่มขั้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ตาบล
พืช จานวน 2 ชนิด สัตว์ 1 ชนิด ชีวภาพ
อื่น ๆ 1 ชนิด ภูมิปัญญา 25 ชนิด

ทต.โคก
กรวด



40,000

35,480

ทต.โคกกรวด

1. จัดการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์
2. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จาก
ทรัพยากรใน

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ 1 แห่ง เพื้นทีปกปักสระน้าหนอง
หว้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากร
ในท้องถิ่น 1 ชนิด การจักสารจากไม้ไผ่
การสร้างเป็นแหลงเรียนรู้ 3 แห่ง แห่งที่

ทต.โคก
กรวด

หมายเหตุ

งบฯจังหวัด
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รวม...4...โครงการ
รวม...4...โครงการ
1. การฟื้นฟู บารุงรักษา
ขยายพันธุ์เพิ่มขั้นและ
แจกจ่ายให้กับชุมชน
ตาบล พืช จานวน 2 ชนิด
สัตว์ 1 ชนิด ชีวภาพอื่น ๆ
1 ชนิด ภูมิปัญญา 25
ชนิด
2. การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
การสารวจและ
จัด ทาฐาน
ทรัพยากร
ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานค
ร

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

จังหวัด
นครราชสีมา

3. สนับสนุนการสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช(งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน)



39,500

39,100

ทต.โคกกรวด

89

จังหวัด
นครราชสีมา

4. สนับสนุนในเรื่องวัสดุ
อุปกรณ์อานวยความ
สะดวกต่าง ๆ



2,000

2,000

ทต.โคกกรวด

รวม...4...โครงการ
รวม...4...โครงการ
1. โครงการฝึกอบรมนัก
พฤกษศาสตร์น้อยรุ่น 1-

4
4


83,500
83,500
-

90

จังหวัด
นครสวรรค์

76,580
76,580
- เป็นโครงการ
ความร่วมมือ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 สระน้าหนองหว้า 14 ไร 96 ตารางวา
แห่งที่ 2 ใบเสมาพระแม่สุนีย์ บริเวณวัด
ละลมหม้อ แห่งที่ 3 ภูมิปัญญาด้านจัก
สาร หมู่ 4
สนับสนุนการ
ดาเนินการสนับสนุนการสร้างจิตสานึกใน ทต.โคก
สร้างจิตสานึกใน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(งานสวน
กรวด
การอนุรักษ์
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) ครบ 1 โรงเรียน
พันธุกรรมพืช
โรงเรียนตาบลโคกกรวด (ผดุงรัตน์ประชา
(งานสวน
นุกูล)
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน)
จานวน 1
โรงเรียน
สนับสนุนใน
สนับสนุนในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์อานวย
ทต.โคก
เรื่องวัสดุ
ความสะดวกต่าง ๆ ครบ 1 โรงเรียน
กรวด
อุปกรณ์อานวย โรงเรียนตาบลโคกกรวด (ผดุงรัตน์ประชา
ความสะดวก
นุกูล)
ต่าง ๆ จานวน 1
โรงเรียน
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
3. สร้างเป็น
แหล่งเรียนรู้

งบฯจังหวัด
จัดฝึกอบรมนัก
พฤกษศาสตร์

จัดฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์น้อยเพื่อ
เสริมสร้างจิตสานึกให้กับเยาวชน/สร้าง

สวนรุกขชาติ
ไพศาลี

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

2558

จังหวัด
นครสวรรค์

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ



18,100

ระหว่างสวนรุกข
ชาติไพศาลีกับ
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ โดย
เทศบาลนคร
นครสวรรค์เป็นผู้
ตั้งงบประมาณ
สาหรับการ
ดาเนินงานจัด
ฝึกอบรม
18,100 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
น้อย เพื่อ
เสริมสร้าง
จิตสานึกให้กับ
เยาวชน/สร้าง
เครือข่ายนัก
พฤกษศาสตร์
น้อย 1 รุ่น
จานวน 50 คน

ผลการดาเนินงาน
เครือข่ายนักพฤกษศาสตร์น้อยได้ 1 รุ่น
จานวน 160 คน โดยได้ดาเนินการจัด
ฝึกอบรมร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์
ให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นม. 1 - 3
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จานวน 8 โรงเรียน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

หมายเหตุ

1620
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ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

สมาชิกที่เข้าร่วม อบรมให้ความรู้ 1 รุ่น 30 คน วันที่ 20- สานักงาน
โครงการมี
พ.ย.-57
สหกรณ์
ความรู้ความ
จังหวัด
เข้าใจด้าน
นครสวรรค์
สหกรณ์และ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
สมาชิกสามารถ
นาความรุ้จาก
การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชไป
พัฒนาเป็น

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

จังหวัด
นครสวรรค์

3. ติดตามประสานงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์



20,000

20,000 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

90

จังหวัด
นครสวรรค์

4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ



36,350

36,350 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

ผลการดาเนินงาน

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัด
นครสวรรค์

จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในเรื่อง อบต.ด่าน
การอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก ณ โรงเรียนวัด ช้าง
วงฆ้อง (ราษฏร์สุริยศึกษา) พร้อมศึกษาดู
งานด้ า นคุ ณ ประโยชน์ ข องการอนุ รัก ษ์
พั นธุ์ พื ชและสิ่ งแวดล้ อ มที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ
การด ารงชี พ ณ ศู น ย์ วิ จั ย วนวั ฒ น
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
วันอบรมวันที่ 28 กรกฏาคม 2558
วันศึกษาดูงาน วันที่ 29 กรกฏาคม 2558
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 100 คน ผล
ที่ได้ รับคื อเด็ กนัก เรียนเกิ ดจิตสานึ กและ
ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์
พั น ธุ์ พื ช และพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า สงวนแล ะ
หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่ ง แวดล้ อ มและฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศน์ ใ น
พื้นที่ตาบลด่านช้าง
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อาชีพได้
ติดตาม
ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
ในจังหวัด
นครสวรรค์
1. เพื่อเป็นการ
สร้างและปลุก
จิตสานึกให้เด็ก
และเยาวชนใน
วัยเรียน ได้
ตระหนักและ
เข้าใจใน
คุณประโยชน์
ของการอนุรักษ์
พันธุ์พืชและ
สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อสร้าง
ความมีส่วนร่วม
ระหว่าง
หน่วยงาน
ภาครัฐในการ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

จังหวัด
นครสวรรค์

5. ปลูกต้นไม้ยืนต้น



5,000

90

จังหวัด
นครสวรรค์

6. โครงการความร่วมมือ
หนึ่งตาบลหนึ่ง
สวนสาธารณะ



-

90

จังหวัด
นครสวรรค์

7. โครงการปลูกต้นไม้ยืน
ต้น



50,000

-

เทศบาลตาบล
บางประมุง

250,000 เทศบาลตาบล
ตากฟ้า

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
รณรงค์รักษาป่า
ของชุมชน
3. เพื่อฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ใน
พื้นที่ตาบลด่าน
ช้าง
ปลูกต้นไม้ยืนต้น ได้ต้นไม้ยืนต้น 500 ต้น
500 ต้น

มีต้นไม้ยืนต้น
ปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้ยืนต้น จานวน
โดยความ
500 ต้น
ร่วมมือระหว่าง
เทศบาลตาบล
ตากฟ้า กับ
สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้
ที่ 4 สาขา
นครสวรรค์ กรม
ป่าไม้
14,850 เงินอุดหนุนทั่วไป ปลูกต้นสะเดา
ปลูกไม้ยืนต้น จานวน 250 ต้น
และต้นมะรุม
จานวน 200 ต้น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาล
ตาบลบาง
ประมุง
เทศบาล
ก 8 อยู่
ตาบลตากฟ้า ระหว่างการ
ดาเนินการ
ในปีงบประ
มาณ 2558

สานักงาน
ปลัด
องค์การ

ก8
งบประมาณ
ตาม
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ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ลาดับ

จังหวัด
นครสวรรค์

ชื่อโครงการ

8.โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
ภาวะโลกร้อน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

20,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

2,670 เงินอุดหนุนทั่วไป อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง/ปี

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดิน
พังทลาย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บริหารส่วน
ตาบล
ห้วยใหญ่

สานักงาน
ปลัด
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบล
ห้วยใหญ่

หมายเหตุ
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี
2558
โดยขอรับ
พันธุ์ไม้จาก
ศูนย์
เพาะพันธุ์
กล้าไม้ จ.
นครสวรรค์
ก8
งบประมาณ
ตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี
2558 โดย
ขอรับกล้า
หญ้าแฝก
จาก
สานักงาน
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
พัฒนาที่ดิน
เขต 9
นครสวรรค์

จังหวัด
นครสวรรค์

9.โครงการรวมพลังคน
โคกหม้อ (โครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหาคม 2558)



5,000

3,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี 2558

90

จังหวัด
นครสวรรค์

10. รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ งบประมาณ
พ.ศ. 2558



10,000

10,000 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังน้า
ลัด

ปลูกต้นกล้า
ไม้แดง/ปลูกต้น
แคนา
จานวน 500
ต้น/
วัตถุประสงค์
เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
พระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ เนื่องใน
โอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12
สิงหาคม 2558
เพื่อให้
ประชาชนที่เข้า
ฝึกอบรมมี
ความรู้
คุณประโยชน์
ของหญ้าแฝก

ได้ดาเนินการปลูกต้นไม้แดงและต้นแคนา
จานวน 500 ต้น บริเวณหมู่ที่ 4 และหมู่
ที่ 8 ตาบลโคกหม้อ อาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์

สานักงาน
ปลัดองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลโคก
หม้อ

ป ระชา ชนที่ เ ข้ า ฝึ กอบ รมมี ค วา ม รู้
คุณประโยชน์ของหญ้าแฝกเพิ่มขึ้น
ประชาชนที่เข้าฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการ
อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม โดยการนาความรู้ที่ได้รับไป
ขยายผลสู่การปฏิบัติในการปลูกพันธุ์กล้า

องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลวังน้า
ลัด
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ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

จังหวัด
นครสวรรค์

11. ให้ความรู้การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558



20,000

90

จังหวัด

12. โครงการอนุรักษ์



-

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังน้า
ลัด

-

-

ประชาชน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หญ้าแฝก

เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ
ประชาชน มี ความรู้ ความเข้ าใจในการ
จั ด การขยะอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลรวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาขยะมูลฝอยในหมู่บ้านเด็กและ
เยาวชน ผู้ ป กครองและประชาชนเกิ ด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ที่ ส่ ง เสริ ม การลดปริ ม าณขยะ และ
อนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อม เด็ ก และเยาวชน
ผู้ ป กครองและประชาชนมี อาชี พ เสริ ม
จากการคั ดแยกขยะรี ไ ซเคิ ล โดยขายยั ง
ตลาดรั บ ซื้ อ ของเก่ า หรื อ ธนาคารขยะ
หมู่ บ้ า นก่ อ ใ ห้ เ กิ ด รายไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น ใ น
ครัวเรือน
ปลูกต้นไม้ยืนต้น จานวน 200 ต้น

องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลวังน้า
ลัด

นางสุนันทา

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อให้
ประชาชนที่เข้า
ฝึกอบรมมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน
ผู้ปกครองและ
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดการขยะอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
รวมทั้งตระหนัก
ถึงผลกระทบ
จากปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน

ลาดับ

หน่วยงาน
นครสวรรค์

จังหวัด
นครสวรรค์

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(โครงการปลูกต้นไม้ยืน
ต้น)

รวม...12...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในเขตปฏิรูป
ที่ดิน

12


184,450
30,000

374,970
30,000 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
จานวน 200
คน โดยมี
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้าง
จิตสานึกให้
ประชาชนในเขต
ตาบลห้วย
น้าหอม รักและ
หวงแหน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ปลูกต้นไม้เพื่อ
ลดภาวะโลก
ร้อนเกิดความรัก
ความสามัคคีใน
ชุมชน
เป้าหมายตาม
แผนแม่บท
โรงเรียนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
จานวน3

ผลการดาเนินงาน
เช่น สัก แคนา สะเดา ฯลฯ
ณ วัดศรีทอง หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยน้าหอม
อาเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์

- ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การ
ดาเนินงานตามกิจกรรมหลักสูตร
โครงการโดยให้ความรู้ถึงความเป็นมา

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เขียน
ประเสริฐ
หัวหน้า
สานักงาน
ปลัด
อบต.ห้วย
น้าหอม
อาเภอ
ลาดยาว
จังหวัด
นครสวรรค์

สานักงาน
การปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด
นครสวรรค์

หมายเหตุ
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ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบฯจังหวัด
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ/ความสาคัญ
ของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร การ
จัดการผืนป่ากับการใช้ประโยชน์จากพันธุ์
พืช/ทรัพยากรฝึกปฏิบัติสารวจศึกษา
เรียนรู้พันธุกรรมพืชในพื้นที่จริง ขั้นตอน
วิธีการเพาะปลูกพันธุ์พืช
- ยุวเกษตรในโรงเรียนผู้เข้ารับการอบรม
ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
และฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรจากสานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขา
นครสวรรค์ และผู้นาชุมชน/ประธานป่า
ชุมชนหมู่ที่ 21 ตาบลแม่เปิน อาเภอแม่
เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ส.ป.ก. นครสวรรค์ ครู ผู้นาชุมชน ผู้รู้ใน
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ ส่งผลให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเข้าใจและเห็นความสาคัญของ
โครงการฯ รวมดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 3 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 14 ต.
วังซ่าน อ.แม่วงก์ วันที่ 18 พ.ย. 2557 ผู้
เข้ารับการอบรม 55 คน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
โรงเรียน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจ
และเห็น
ความสาคัญของ
พันธุกรรมพืช
และนาไปสู่การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
- เพื่อสร้าง
กระบวนการมี
ส่วนร่วมใน
การศึกษา
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2) โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ หมู่
ที่ 10 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง วันที่ 19
พ.ย. 57 ผู้เข้ารับการอบรม 38 คน
3) โรงเรียนบ้านคลองไทร หมู่ที่ 11 ต.แม่
เล่ย์ อ.แม่วงก์ วันที่ 20 พ.ย. 2557 ผู้รับ
การอบรม 78 คน

จังหวัด
กาญจนบุรี

91

จังหวัด
กาญจนบุรี

1
13


30,000
214,450
-

30,000
404,970
-

2. โครงการฝึ ก อบรมการ
ทาปุ๋ยหมักคุณภาพสูงด้วย
วั ช พื ช และวั ส ดุ เ หลื อ ใช้
จากภาคการเกษตร หมู่ 1
บ้า นแก่ งประลอม อ.ไทร
โยค จ.กาญจนบุรี



-

30,000

งบฯfunction

อาเภอไทรโยค

งบบูรณาการ
อาเภอไทรโยค

ดาเนินงานตาม
กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ดาเนินงานตาม
กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์

กาหนดพื้นที่ป ลูก ป่า หมู่ 5 บ้ านแก่ งจอ อ า เภ อไ ท ร
ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค เตรี ย มกล้ า ไม้ โยค
จานวน 700 กล้า (ขอรั บ การสนับ สนุ น
จากสถานีเพาะชากล้าไม้กาญจนบุรี กรม
ป่าไม้) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน
ร่ ว มกิ จ กรรมปลู ก ป่ า ข้ า ราชการ ผู้ น า
ท้องถิ่น ร่วมกันปลูกป่า
- ผลิตปุ๋ยหมักคุรภาพสูง จานวน 5 ตัน
อ า เภ อไ ท ร
- ฝึกอบรม/ปฏิบัติ ระหว่างเดือน พ.ค. - โยค
มิ.ย. 58 โดยมีเกษตรกร
จานวน 50 คน
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รวม...1...โครงการ
รวม...13...โครงการ
1. โครงการปลู ก ป่ า พื้ น ที่
เสื่ อ มโทรม หมู่ 4 บ้ า น
แก่งจอ ต.ไทรโยค อ.ไทร
โยค จ.กาญจนบุรี

ลาดับ

หน่วยงาน

จังหวัด
กาญจนบุรี

91

จังหวัด
กาญจนบุรี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

รวม...2...โครงการ
1. งานสนับสนุนการ
สารวจทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา

2


-

2. อบรมครัวเรือนต้นแบบ
ในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ



-

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมพืช

30,000
374,880 หน่ วยบัญ ชาการ สนับสนุนการ
ทหารพัฒนา
ดาเนินงาน
สารวจ
ทรัพยากร
กายภาพและ
ชีวภาพในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรม
พืช อพ.สธ. –
หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
2,375,900 กรมการพัฒนา
ดาเนินงานตาม
ชุมชน
กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สนับสนุนการดาเนินงานของคณะปฏิบติ
งานวิทยาการ อพ.สธ. และการ
ประสานงานและติดตามผลการ
ดาเนินงานสนองพระราชดาริในพื้นที่กอง
การเกษตรและสหกรณ์ฯ จานวน 11 ครั้ง
ต่อปี

กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
สานักงาน
ทหารพัฒนา
หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

ดาเนินการสร้างจิตสานึกให้กับประชาชน
ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการ
ประชุม/อบรม สอดแทรกในกิจกรรมการ
ประชุมครัวเรือนต้นแบบเพื่อให้
ประชาชนเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งร่วมดูแลและอนุรักษ์พืชพันธุ์ใน
ท้องถิ่นโดยดาเนินงานในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จานวน 28
หมู่บ้าน

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
กาญจนบุรี

หมายเหตุ

งบฯจังหวัด
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

1629

91

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ลาดับ

หน่วยงาน
จังหวัด
กาญจนบุรี

91

จังหวัด
กาญจนบุรี

91

จังหวัด
กาญจนบุรี

3. ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชนและ
พัฒนากลุ่มอาชีพตามแนว
พระราชดาริ
- กิจกรรมเรียนรู้ทาความ
เข้าใจ เรื่องทุนชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
4. ก่อสร้างทางลาดยาง
สาย กจ.3090 แยกทาง
หลวงหมายเลข 323 บ้านวังเขมร ตาบลไทร
โยค อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

5. ก่อสร้างทางลาดยาง
สาย กจ.3090 แยกทาง
หลวงหมายเลข 323 บ้านวังเขมร ตาบลไทร
โยค อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ
-

ใช้จริง
136,500



-

9,000,000

กรมทางหลวง
ชนบท



-

9,000,000

กรมทางหลวง
ชนบท

กรมการพัฒนา
ชุมชน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ดาเนินงานตาม
กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ดาเนินงานตาม
กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ดาเนินงานตาม
กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
กาญจนบุรี

หมายเหตุ

จัดประชุมราษฎรในพื้นที่หมู่ 9 บ้านวัง
เขมร ให้ความรู้เรื่องการบริหารงานทุน
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ ส่งเสริมให้
ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมอาชีพโดย
สนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ และนาราษฎรไป
ศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริ
(โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี)
ก่อสร้างทางลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติ สานักงาน
กคอนกรีตผิวทาง ระยะทาง 1.5
ทางหลวง
กิโลเมตร
ชนบท
จังหวัด
กาญจนบุรี

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ก่อสร้างทางลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตผิวทาง ระยะทาง 1.5
กิโลเมตร

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

สานักงาน
ทางหลวง
ชนบท
จังหวัด
กาญจนบุรี

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

1630
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ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

จังหวัด
กาญจนบุรี

6. ก่ อ สร้ า งทางลาดยาง
สาย กจ.3089 แยกทาง
หลวง หมายเลข 323
- โครงการอนุ รั ก ษ์
พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เนื่ องมาจากพระราชดาริ
ต.ไทรโยค



-

91

จังหวัด
กาญจนบุรี

7. ก่ อ สร้ า งถนนลาดยาง
สาย กจ. 3090 แยกทาง
หลวงหมายเลข 323-บ้า น
วังเขมร ต.ไทรโยค
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี



-

-

กรมทางหลวง
ชนบท

91

จังหวัด
กาญจนบุรี

8. โครงการปลู ก ต้ น ไม้
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ 5
ธันวาคม



-

-

กรมทางหลวง

15,000,00 กรมทางหลวง
0 ชนบท

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ก่อสร้างทางลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตผิวทาง ระยะทาง 2.5
กิโลเมตร

สานักงาน
ทางหลวง
ชนบท
จังหวัด
กาญจนบุรี

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร
ระยะทาง 1.310 กิโลเมตร

แขวงทาง
หลวงชนบท
กาญจนบุรี

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

1631
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ดาเนินงานตาม
กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ดาเนินงานตาม
กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ดาเนินงานตาม
กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ

ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะ แขวงการ
ชากล้าไม้ จังหวัดกาญจนบุรี ปลูก
ทาง
ต้นไม้ริมทางหลวงหมายเลข 323 ตอนท่า กาญจนบุรี
ขนุน - เจดีย์สามองค์ ที่ กม.267-667 กม.284+667 ปลูกต้นคูณ จานวน 150

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

จังหวัด
กาญจนบุรี

9. กิ จ กรรมการเลี้ ยงปลา
ดุกในบ่อซีเมนต์ 30 ราย



-

50,000

กรมประมง

91

จังหวัด
กาญจนบุรี

10. สนั บ สนุ น การเลี้ ย ง
สัตว์น้า



-

89,000

กรมประมง

91

จังหวัด
กาญจนบุรี

11. โครงการส่งเสริ มการ
พัฒนาปศุสัตว์



-

-

กรมปศุสัตว์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ต้น

1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ
จานวน 30 ราย
2. ให้คาแนะนาส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงสัตว์
น้า
3. มอบปัจจัยการผลิต
4. ติดตามผลการปฏิบัติงาน

สานักงาน
ทางประมง
จังหวัด
กาญจนบุรี

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
จานวน 78 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่
ที่ 9 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
2. มอบปัจจัยการผลิตได้แก่พันธุ์ปลาดุ
กรายละ 460 ตัว และอาหาร
ปลาดุกรายละ 1 ถุง
3. ติดตามผลการดาเนนิงาน 2 ครั้ง
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน 7 ครั้ง
ควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนก 175 ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข
224 ตัว , แมว 67 ตัว) ทาวัคซีนป้องกัน
โรคนิวคลาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ

สานักงาน
ทางประมง
จังหวัด
กาญจนบุรี

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
กาญจนบุรี
สานักงานปศุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ

1632
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ดาเนินงานตาม
กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ดาเนินงานตาม
กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
กิจกรรมเฝ้า
ระวังป้องกันโรค
ไข้หวัดนก
กิจกรรมป้องกัน

ลาดับ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ชื่อโครงการ

12. การส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ในพื้นที่



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

-

ใช้จริง

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
โรคพิษสุนัขบ้า
(ร่วมกับเทศบาล
ต.ไทรโยค)
กิจกรรมป้องกัน
โรคนิวคลาสเซิล
- หลอดลม
อักเสบในไก่
กิจกรรมดูแล
สุขภาพสัตว์ปลีก
กิจกรรมป้องกัน
โรคปากและเท้า
เปื่อยในโค แพะ
แกะ กิจกรรม
บรรยายให้
ความรู้การเลี้ยง
สัตว์
จัดทาแผน
ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสหกรณ์
ในพื้นที่โครงการ
ส่งเสริมความรู้
ด้านสหกรณ์
ส่งเสริมการ

ผลการดาเนินงาน
152 ราย มอบเวชภัณฑ์และยาถ่ายพยาธิ
พร้อมให้คาแนะนา 146 ราย ฉีควัคซีน
ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 17 ราย
(โค 61 ตัว , แพะ 35 ตัว) เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ 2 ครั้ง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สัตว์ อ.ไทร
โยค

หมายเหตุ
Function)

1633
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

จัดทาแผนปฏิบัติงานเพื่อกาหนดงาน
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการให้
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
และการประเมินผล จานวน 1 แผนงาน
แนะนาส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ส่งเสริมความรู้ด้านการ

สานักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
กาญจนบุรี

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
จัดทาแปลง
สาธิต
รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

จังหวัด
กาญจนบุรี

13. โครงการส่ งเสริม การ
ปลูกไม้ผลและพืชสมุนไพร
ท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ



-

12,500

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ส่งเสริมการปลูก
การเกษตร
ไม้ผลให้กับ
เกษตรกรใน
พื้นที่

91

จังหวัด
กาญจนบุรี

14. โครงการส่งเสริมการ
ปลูกไม้ผลและพืชสมุนไพร
ท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ



-

45,000

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ส่งเสริมการปลูก
การเกษตร
สมุนไพรให้กับ
เกษตรกรใน
พื้นที่

91

จังหวัด
กาญจนบุรี

15. ชุดโครงการพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



-

-

การไฟฟ้าฝ่าย
ดาเนินงานตาม
ผลิตแห่งประเทศ กรอบการสร้าง
ไทย
จิตสานึกและ
แนวทางการ

สหกรณ์ พัฒนาอาชีพอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืชแก่สมาชิก
สหกรณ์ในโครงการ รวม 1 รุ่น ๆ ละ 1
วัน ส่งเสริมการจัดทาแปลงสาธิต
พันธุกรรมพืชตามแนวทางของโครงการ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน/สมาชิก
สหกรณ์ รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการให้กลุ่มโครงการพระราชดาริฯ
ทราบทุกเดือน
ส่งเสริมการปลูกเงาะโรงเรียน รายละ 25
ต้น เกษตรกร 10 ราย รวม 250 ต้น

สานักงาน
เกษตร
จังหวัด
กาญจนบุรี

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรมะขามป้อม สานักงาน
งบประมาณ
ยักษ์ รายละ 10 ต้น รวม 150 ต้น
เกษตร
หน่วยงาน
จังหวัด
ต้นสังกัด
กาญจนบุรี
(งบ
Function)
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
เขื่อนวชิราลง งบประมาณ
พันธุกรรมพืช ปรับปรุงเส้นทางศึกษา
กรณ
หน่วยงาน
ธรรมชาติและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการ
ต้นสังกัด
เข้าศึกษาในเส้นทาง จัดทาสื่อและ
(งบ

1634
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ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

จังหวัด
กาญจนบุรี

16. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13



-

-

กองกากับการ
ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 13

91

จังหวัด
กาญจนบุรี

17. สนับสนุนกาลังพล
จานวน 14 นาย (น.1, ส.3
และ พลฯ 10)



-

-

กองพลทหาร
ราบที่ 9

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมเผยแพร่โครงการ อพ.สธ. กฟผ. จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้อาสาสมัคร
อพ.สธ. - กฟผ. และเยาวชน

การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช จานวน 16 ครั้ง สนับสนุน
การดาเนินงานของโรงเรียน ตชด.
จานวน 11 แห่ง ได้แก่ ร.ร.ตชด.
สหธนาคารกรุงเทพ ร.ร.ตชด. สุนทรเวช
ร.ร.ตชด.บ้านเรดาร์ ร.ร.ตชด.วิจิตรวิทยา
คาร ร.ร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี ร.ร.ตชด.บ้าน
ต้นมะม่วง ร.ร.ตชด.เฮงเค็ลไทย ร.ร.ตชด.
วัดสุธาสินี ร.ร.ตชด.มิตรมวลชน 2

หมายเหตุ
Function)

ร้อย ตชด.
135-136

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ระหว่างปี 2533 – 2534 ดาเนินการ
กองกาลัง
สนับสนุนกาลังพลในการลาดตระเวนและ สุรสีห์
รักษาความปลอดภัยให้กับคณะสารวจ
ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

1635
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อพ.สธ.
ดาเนินงานตาม
กรอบการสร้าง
จิตสานึกและ
แนวทางการ
ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อพ.สธ.
สนับสนุนกาลัง
พลในภารกิจ
ของ อพ.สธ.
ตามที่ อพ.สธ.
ประสานขอเป็น

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รวม...17...โครงการ
รวม...19...โครงการ
จังหวัดประจวบ 1. โครงการส่งเสริมและ
คีรีขันธ์
พัฒนาการผลิตมะพร้าว
ครบวงจร

17
19


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กรณีเฉพาะโดย
ในปี 2559 เข้า
ร่วมเป็น
คณะทางานปก
ปักพันธุกรรมพืช
ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา
เป็นการบุรณา
การร่วมกันใน
การลาดตระเวน
เพื่อป้องปราม
การกระทา
ความผิด
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

36,083,780

งบฯfunction

36,113,780

1,066,40
0

1,066,40 งบพัฒนาจังหวัด
0

หมายเหตุ

1636
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ส่งเสริมการปลูก
มะพร้าวพันธุ์ดี
ทดแทนสวนเก่า

1. เกษตรกรได้รับการอบรม จานวน 400 สนง.เกษตร
ราย
จังหวัด
2. จัดทาแปลงเกษตรอาเภอละ 5 ไร่
3. จัดทาแปลงพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า

ลาดับ

92

92

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

จังหวัดประจวบ 2. โครงการส่งเสริมและ
คีรีขันธ์
พัฒนา
การผลิตสับปะรดครบ
วงจร
จังหวัดประจวบ 3. โครงการพระราชดาริฯ
คีรีขันธ์
ปลูกหญ้าแฝก



2,610,90
0



-

-

รวม...3...โครงการ
จังหวัดประจวบ 1. กิจกรรมสร้างจิตสานึก
คีรีขันธ์
ในการอนุรักษ์งาน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

3


3,677,300
-

3,677,300
-

2,610,90 งบพัฒนาจังหวัด
0

อบต.ร่อนทอง

งบประมาณปกติ
ของหน่วย

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ผลิตสับปะรด
ครบวงจร
เพื่อปรับปรุง
บารุงดิน ฟื้นฟู
ดิน ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์
และแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรม
ของดินและเพื่อ
กรอง
ตะกอนดินการ
พลังทลายดิน
ตามแผนแม่บท

ผลการดาเนินงาน
อาเภอละ 10 ไร่
1. เกษตรกรได้รับการอบรม จานวน 700
ราย
2. จัดทาแปลงทุกอาเภอ 19 แปลง แปลง
ละ 5 ไร่
ปลูกหญ้าแฝกรอบสระน้า
สาธารณปรโยชน์หมู่ที่ 6 บ้านป่าร่อน
และหมู่ที่ 9 บ้านคลองเพลิน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สนง.เกษตร
จังหวัด

อบต.
ร่อนทอง

1637
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

-สารวจพันธุ์ไม้ในโรงเรียน
-เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
-เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในท้องถิ่น
-เก็บรวมรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชใน
ร.ร.
-ขยายพรรณไม้ในสวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน

กก.ตชด.14

งบฯจังหวัด
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ลาดับ

92

ชื่อโครงการ

จังหวัดประจวบ 2. โครงการ อพ.สธ.ในเขต
คีรีขันธ์
นิคมสหกรณ์



จังหวัดประจวบ 3. โครงการพัฒนาการ
คีรีขันธ์
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสร้างจิตสานึก
ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์
4 อย่าง



รวม...3...โครงการ
รวม...6...โครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

42,400

งบประมาณปกติ
ของหน่วย

-

-

งบประมาณปกติ
ของหน่วย

42,400

42,400

3,719,700

3,719,700

42,400

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

-ขยายพันธุ์ไม่ในป่าชุมชน
-โครงการอนุรักษ์ในการเรียนการสอน
-ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
( ประโยชน์วัฒนธรรมพืชในพื้นที่ป่า
ชุมชน
ร.ร.ตชด.)
แนะนาส่งเสริม -ส่งเสริมสหกรณ์ 1 สหกรณ์
สหกรณ์ในพื้นที่ -ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ 30 ราย
ส่งเสริมความรู้ -ส่งเสริมการจาทาแปลงสาธิต 1 แปลง
ด้านการสหกรณ์ เนื้อที่ 2 ไร่
และส่งเสริม
การจ้ดทาแปลง
สาธิต
ปลูกจิตสานึก
อบรมให้ความรู้เกษตรกรจานวน 60 ราย
ปลูกป่า
ระหว่างเดือน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 30
ราย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 เม.ย.
58 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 พ.ค.
58

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สหกรณ์
จังหวัด

สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
งบฯfunction

1638
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

จังหวัด
อุตรดิตถ์

1. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ปลาน้าจืดเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมมายุ
60 พรรษา

93

จังหวัด
อุตรดิตถ์

2. โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ 2558 และเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพ



-

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ
-

ใช้จริง
-

งบเทศบาล

-

-

อบต.แม่พูล

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.
2.เพื่อสร้าง
จิตสานึกให้
ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
พันธุ์ปลาน้าจืด
3.เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เนื่องใน
วโรกาสทรง
เจริญพระชนม์
มายุ 60 พรรษา
1. เพื่อปลูกจิต
สานักประชาชน
ในพื้นที่ในการ
ปลูกต้นไม้
2. ทาให้ชุมชนมี

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1. เข้าร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้าจืดลงสู่ ทต.พระ
แม่น้าน่าน ณ บริเวณท่าน้าน่าน โดยมี
เสด็จ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน
ในพิธีเปิด และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้าจืด
ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ ได้แก่
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ตารวจภูธร
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น
ต้น
2. ได้รับการสนับสนุนจากศิลปินดารา
นักร้องมาร่วมงาน คือ คุณติ๊ก ชิโร่ เป็น
การสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้ตะหนัก
ถึงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้าจืด มีจานวน
ผู้เข้าร่วมในการปล่อยพันธุ์ปลาน้าจืด
ประมาณ 200 คน และมีจานวนพันธุ์
ปลาที่ปล่อยทั้งสิ้น 2,000,000 ล้านตัว
ดารานักร้องมาร่วมงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
สานักงาน
ปลัด,ส่วนา
ธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
อบต.แม่พูล

หมายเหตุ

1639
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การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
ใช้จริง

-

-

รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี

93

จังหวัด
อุตรดิตถ์

3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ( อพ.สธ. )
ประจาปีงบประมาณ



-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
แหล่งพืชอาหาร
ป่าใกล้บ้าน
3. ให้ประชาชน
มีแหล่งศึกษา
เรียนรู้ด้านพันธุ์
ไม้
4. เพื่อกระตุ้น
เตือนและสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
ผืนป่า
5. มุ่งเน้นความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
1. เพื่อสนอง
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
2. เพื่อสร้าง

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1640

เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

1. สร้างความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อม
1.1 ประสานงาน ผู้นาท้องที่ผู้นา
ท้องถิ่น ในชุมชนเพื่อประชุมหารือการ
เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมสนอง
โครงการฯ
1.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลคอรุม
อาเภอพิชัย
จังหวัด

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
2560

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โครงการฯ
1.3 การสร้างความเข้าใจ ประชา
สัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมของตาบล
1.4 การเตรียมความพร้อมของ
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งใน
การที่จะดูแลใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพในท้องถิ่นของตนได้อย่างถูกต้อง
และต่อเนื่องกิจกรรมการสารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ที่ต้องสร้างการเรียนรู้ทางานร่วมกัน
ระหว่างนักวิชาการและชาวบ้านเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยคัดเลือก
อาสาสมัครหมู่บ้านละ 2 คน รวม 24 คน
2. การสารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญา
2.1 การวางแผนการสารวจ วาง
แผนการสารวจความหลากหลายพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ ภูมิปัญญาและทรัพยากรทาง
กายภาพและวัฒธรรมเด่นของหมู่บ้าน
ตาบลตามรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมาย
2.2 การสารวจความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์พืช สารวจความหลากหลาย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อุตรดิตถ์

หมายเหตุ

1641

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชน
ท้องถิ่น
สถาบันการศึกษ
าหน่วยงานของ
รัฐในการสารวจ
รวบรวมข้อมูล
และภูมิปัญญา
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพระดับ
ท้องถิ่น
3. เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูล
ทรัพยากร
ท้องถิ่นซึ่งทั้ง
ทรัพยากรภาพ
ทรัพยากร
ชีวภาพ
ทรัพยากร
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาตาบล

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
ชนิดพันธุ์พืช เก็บตัวอย่างภาพถ่าย
บันทึกพิกัดพร้อมจัดทาขอบเขต การ
นาไปใช้ประโยชน์
2.3 การสารวจความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์สัตว์ สารวจความหลากหลาย
ชนิดพันธุ์สัตว์อย่างรวดเร็ว โดยวางแนว
สารวจ ให้เป็นตัวแทนถิ่นที่อยู่อาศัยที่
สาคัญและเป็นที่ยอมรับของชุมชน
กาหนดเส้นทางสารวจการเก็บข้อมูลสัตว์
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า สัตว์เลื่อยคลาน สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก และปลาพร้อม
บันทึกพิกัดตาแหน่งที่สารวจ
2.3.1 การสัมภาษณ์ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์โดยลงพื้นที่สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับ
สัตว์สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
ของจานวนและการกระจายก่อนที่จะ
สารวจจริงชนิดของสัตว์ แหล่งที่อยู่อาศัย
แหล่งอาหารของสัตว์
2.3.2 การสารวจภาคสนามเฉพาะ
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 5 กลุ่ม ได้แก่
- สัตว์เลื้อยคลาน
- สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1642

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
คอรุม
4. เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูลและ
ภูมิปัญญาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพระดับ
ท้องถิ่น
5. เพื่อ
เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ชุมชนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพโดย
สอดคล้องวิถี
ชีวิตท้องถิ่นและ
หลักการ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การเข้าถึง การ
ใช้และแบ่งปัน

ลาดับ

93

จังหวัด
อุตรดิตถ์

จังหวัด
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ

4. โครงการปลูกป่าชุมชน
หมู่ 4 บ้านคุ้ม ทาความดี
ปีมหามงคล 12 สิงหา



รวม...4...โครงการ
1. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

4


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

-

230,000

ใช้จริง

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

-

28,200 - สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1
- โรงเรียน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ผลประโยชน์
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอย่าง
เป็นธรรมและ
ยั่งยืน

เพื่อรักษาป่า
ชุมชนให้มีความ
สมบูรณ์และมี
ความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช
1. สพป.
อุตรดิตถ์
เขต 1
2. โรงเรียนใน

ผลการดาเนินงาน
- สัตว์ปีก
- ปลา
2.3.3 การใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การนาสัตว์ชนิดต่างๆ มาประกอบอาหาร
หรือนามาใช้ประโยชน์อื่นๆ
2.3.4 การประเมินความชุกชุมและ
ปริมาณของสัตว์
2.4 การสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น
สารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ
ตรวจสอบเอกสารและสอบถามผู้รู้ จัดทา
ทาเนียบผู้รู้
ปลูกต้นเสลา , ชิงชัน , ประดู่ ,เกล็ดดา
จานวน 350 ต้น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1643

93

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

อบต.ชัย
จุมพล

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ปลูกต้นไม้และ สพป.
จัดทาสวนหย่อมในบริเวณสานักงาน
อุตรดิตถ์
2.โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เขต 1
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งบฯจังหวัด
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ

ลาดับ

จังหวัด
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ

2.พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

92,500

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

100,000 ร.ร.อนุบาล
อุตรดิตถ์

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สังกัด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1
จานวน 175
โรงเรียน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน 22 โรงเรียน และได้ดาเนิน
กิจกรรมตามแนวทางงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ทุกโรงเรียนดาเนินการ
- ศึกษา สารวจพืชพันธุ์ในโรงเรียน
- ปลูกพันธุ์ไม้เพิ่มเติมและบารุงรักษา
4.บุคลากร ครู นักเรียน และชุมชน เห็น
ความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรทุกคน 1.นักเรียนรู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่ ร.ร.อนุบาล
ในโรงเรียน
น้องในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อุตรดิตถ์
1.เพื่อให้
2.นักเรียนรู้จักการนาความรู้เรื่องสวน
นักเรียนรู้จัก
พฤกษศาสตร์จากการเรียนรู้เรื่องสวน
แลกเปลี่ยน
พฤกษศาสตร์จากการเรียนรู้ในสาระต่าง
เรียนรู้จากพี่สู่
ๆ และความรู้ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
น้องในการ
เผยแพร่ต่อชุมชน
อนุรักษ์
3.มีบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามชื่อท้องถิ่น
พันธุกรรมพืช
พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ มีแผนผังระบุ
2.เพื่อให้
ตาแหน่งของพืชแต่ละชนิดในโรงเรียน
นักเรียนรู้จักการ 4.มีป้ายชื่อพันธุ์ไม้และข้อมูลลักษณะของ
นาความรู้เรื่อง ป้ายข้อมูลพรรณไม้ที่สมบูรณ์ ซึง่
สวน
ประกอบด้วย ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ
Function)

1644

93

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พฤกษศาสตร์
จากการเรียนรู้
ในสาระต่าง ๆ
และความรู้ด้าน
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
เผยแพร่ต่อ
ชุมชน

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1645

การกระจายพันธุ์ และประโยชน์
5.มีตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งแบบมาตรฐาน
ของพรรณไม้ต่าง ๆ ในโรงเรียน รวมทั้ง
วัชพืชและของพรรณไม้บริเวณใกล้เคียง
ในอนาคตนามาจัดเก็บไว้ในตู้เก็บตัวอย่าง
พันธุ์ไม้ มีป้ายบันทึกข้อมูลประจาตัว
อย่าง จัดไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์ หรือห้อง
วิทยาศาสตร์ตามความพร้อมของโรงเรียน
6.มีสมุดบันทึกข้อมูลพรรณไม้ทุกชนิดใน
โรงเรียนประกอบด้วย ข้อมูลท้องถิ่น ชื่อ
และการใช้ประโยชน์ ข้อมูลลักษณะพันธุ์
ไม้ที่บันทึกจากตังย่างจริง เช่น ใบ ดอก
ผล ฯลฯ
7.นาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในการ
เรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ
เพิ่มเติม
8. มีรายงาน สาหรับแสดงผลการศึกษา
พรรณไม้ในด้านต่าง ๆ
9. สามารถนาผลไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา ได้แก่ การนาส่วนต่าง ๆ ของ
พืชมาใช้ประโยชน์ เช่น นาใบหม่อน มา
ทาเป็นชาใบหม่อน การนาชามะเลียงมา
ย้อมสีผ้าและทาเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

จังหวัด
อุตรดิตถ์

3. โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า
อุตรดิตถ์



30,000

30,608 งบประมาณเงิน
อุดหนุนรายหัว
โรงเรียน

93

จังหวัด
อุตรดิตถ์

4. งานพฤกษศาสตร์
โรงเรียน



40,000

40,000

วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์

1. เพื่อสร้าง
จิตสานึกให้
นักเรียนมีความ
รัก และเห็น
คุณค่าของพืช
พรรณและ
ทรัพยากร
2. เพื่อให้
โรงเรียนเป็น
แหล่งรวบรวม
ตัวอย่างพรรณ
ไม้ ข้อมูล
พรรณไม้ และ
การเก็บรักษา
เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา
และเผยแพร่สู่
ภายนอก
เพื่อให้นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค

ผลการดาเนินงาน
กระเป๋า ผ้ารองจานปลอกหมอน ฯลฯ
10. มีมุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
ห้องสมุด หรือบริเวณอื่นที่เหมาะสม
สามารถดาเนินการผ่านการประเมิน
ลาดับเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
น้อมเกล้า
อุตรดิตถ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

วิทยาลัยเทค
นิคอุตรดิตถ์

งบประมาณ
หน่วยงาน

1646

93

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์เข้าใจ
ถึงความสาคัญและประโยชน์ของ

ลาดับ

93

หน่วยงาน

จังหวัด
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ

5. โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

50,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

50,000 เงินอุดหนุนราย
หัว

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พันธุกรรมพืช

เป็นโครงการใหม่ดาเนินการเกี่ยวกับ
การศึกษาพันธุ์ไม้ในโรงเรียน กาลัง
ดาเนินการอยู่ในขั้นตอนสารวจพันธุ์ไม้
ในโรงเรียนและวางแผนการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

หมายเหตุ
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

โรงเรียนต
รอนตรีสินธุ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อุตรดิตถ์มีความ
ตระหนัก เข้าใจ
ถึงความสาคัญ
และประโยชน์
ของพันธุกรรม
พืช
ด้านคุณภาพ
1.ครูสามารถ
จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
กับสวน
พฤกษศาสตร์
ในกลุ่มสาระ
ต่างๆได้
2.นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
เรียนรู้ที่มีพืช
เป็นปัจจัย มี
สุนทรียภาพ มี
จิตสานึกรักษ์
ต้นไม้
ด้านปริมาณ

ลาดับ

93

หน่วยงาน

จังหวัด
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ

6. พฤกษศาสตร์โรงเรียน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

-

-

โรงเรียนลับแล
ศรีวิทยา

ผลการดาเนินงาน

1.ครู นักเรียนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ
80 รู้จักพรรณไม้ และดูแลสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
2.ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมี
จิตสานึกในคุณค่าของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรียนลับ
แลศรีวิทยา

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

1648

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1.ครู 50 คน
นักเรียน 734
คน
2.ห้องจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์พืช
จานวน 1 ห้อง
1.ปลุกจิตสานึก
ให้นักเรียนมี
ความรัก
หวงแหน และ
เห็นคุณค่าของ
พืชพรรณไม้ตาม
แนว
พระราชดาริฯ
2.เพื่อให้
โรงเรียนเป็น
แหล่งรวบรวม
ตัวอย่างพรรณ
ไม้ ข้อมูลพรรณ
ไม้และการเก็บ
รักษาเพื่อ
ประโยชน์ของ
การศึกษา และ

ลาดับ

94

จังหวัด
อุตรดิตถ์

จังหวัด
ปทุมธานี

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

7. งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน



5,000

รวม...7...โครงการ
รวม...11...โครงการ
1. ส่งเสริมการเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

7
11


447,500
447,500
89,225

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เผยแพร่สู่
ภายนอก
3.เพื่อใช้บูรณา
การในการเรียน
การสอนวิชาต่าง
ๆได้หลากหลาย
4.เพิ่มความร่ม
รื่นสวยงามใน
บริเวณโรงเรียน
ส่งผลดีต่อ
สุขภาพของ
นักเรียน

38,390 โรงเรียนน้าริด
วิทยา

287,198
287,198
89,225 งบพัฒนาจังหวัด
ฯ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1649

93

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1. นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ตน
ไม้
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สวน
พฤกษศาสตร์
3. มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นาง
อุทัยวรรณ
แก้วเปี้ย
ร.ร.น้าริด
วิทยา

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
งบฯfunction

1. เผยแพร่
แนวทางการ
ดาเนินงาน

1. สานักงานจังหวัดปทุมธานีได้จัดการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

สานักงาน
จังหวัด
ปทุมธานี

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เนื่องมาจากพระราชดาริฯ

จังหวัดพัทลุง

1


89,225

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

องค์การ
บริหารส่วน

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

พระราชดาริฯ (อพ.สธ. – จ.ปทุมธานี)
วันที่ 3 มิ.ย. 58 เวลา 10.00-14.00 น.
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- เป็นสมาชิกแล้ว จานวน 45 แห่ง
มีโรงเรียนที่ได้รับป้ายพระราชทานแล้ว 2
แห่ง คือ
1.โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต
2.โรงเรียนสายปัญญารังสิต
- อยู่ระหว่างการสมัครโดยส่งเอกสาร
ครบถ้วน จานวน 25 แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นสมาชิกแล้ว จานวน 3 แห่ง
- อยู่ระหว่างการสมัคร จานวน 6 แห่ง2.
แต่งตั้งคณะทางานนิเทศโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตามคาสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่
1444/2558 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
และออกนิเทศที่อาเภอต่างๆ 7 อาเภอ

1650
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รวม...1...โครงการ
1. ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อพ.สธ.-จ.
ปทุมธานี ให้กับ
ส่วนราชการ
บริหารส่วน
ภูมิภาค ส่วน
ราชการบริหาร
ส่วนกลาง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานี
2. คณะทางาน
นิเทศงาน อพ.สธ.
ออกนิเทศให้กับ
องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
โรงเรียนในแต่ละ
อาเภอ จานวน 7
อาเภอในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี

89,225
-

-

อบจ.พัทลุง

หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน

ปลูกป่าบ้านเขาหัวช้าง หมู่ที่ 9 ต.ตะ
โหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
83 พรรษา
95

จังหวัดพัทลุง

2. ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
83 พรรษา



-

995

จังหวัดพัทลุง

3. ชุมชนคนรักป่าภายใต้
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่ม
น้าทะเลสาบสงขลา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558



-

95

จังหวัดพัทลุง

4. ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้อย่าง
ยั่งยืนของจังหวัดพัทลุง
ภายใต้โครงการอนุรักษ์



-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัดพัทลุง

ปลูกต้นไม้บริเวณ (ลาคลอง ตาย) หมู่ที่ 5 เทศบาล
ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
ตาบลร่ม
เมือง

หมายเหตุ

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1. ณ บ้านวังเลน หมู่ที่ 6 ตาบลเกาะเต่า
อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (อุทยาน
แห่งชาติเขาปู่-เขาย่า)
2. ณ บ้านนาวง หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านนา
อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง (เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด)

สานักงาน
เพิ่มเติมจาก
ทรัพยากรธร แผนฯ
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดพัทลุง

1. ณ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตาบลตะ
โหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ปลูก
ป่าพื้นที่ต้นน้า
2. ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1651

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใช้จริง
ประชาชน
นักเรียนร่วม
ปลูกป่า
- เทศบาลตาบลร่ม หน่วยงานทั้ง
เมือง
ภาครัฐ เอกชน
ประชาชน
นักเรียนร่วม
ปลูกต้นไม้
- งบพัฒนาจังหวัด จัดทาแนวเขต
พัทลุง
ป้องกันการบุก
รุกป่า ขยายป่า
ชุมชน และ
ส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจใน
พื้นที่เอกชนเพื่อ
ลดแรงกดดันใน
การตัดไม้จากป่า
ธรรมชาติ
- งบพัฒนาจังหวัด หน่วยงานทั้ง
พัทลุง
ถาครัฐ เอกชน
ประชาชน
นักเรียน ร่วม

งบประมาณ (บาท)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

ฟื้นฟูลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

จังหวัดพัทลุง

95

จังหวัดพัทลุง

4


-

-

2. ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ



-

-

สถานีวิจัย
หน่วยงานทั้ง
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ภาครัฐ เอกชน
พัทลุง
ประชาชน
นักเรียน
ร่วมส่งสัตว์ป่า
คืนวนา เพื่อป่า
สมบูรณ์

กระทรวง

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง ปลูกป่าพื้นที่ปลายน้า
3. ณ หาดพัดทอง หมู่ที่ 4 ตาบลจอง
ถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง) ปลูกป่า
ชายหาด
ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ ได้แก่
เก้ง
กระจงหนู กระจงควาย ไก่ป่าตุ้มหูแดง
นกกางเขนดง โดยมีท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุงเป็นประธาน ร่วมด้วย
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
6 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัด ทส.
นักเรียน และภาคประชาชน 1,000 คน

หน่วยงานทั้ง
หมู่ที่ 6 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ภาครัฐ เอกชน เนื้อที่ปลูก จานวน 30 ไร่
ประชาชน
นักเรียน
จานวน 1,000
คน ร่วมปลูกป่า

งบฯจังหวัด
สถานีวิจัย
งบประมาณ
เพาะเลี้ยง
หน่วยงาน
สัตว์ป่าพัทลุง ต้นสังกัด
ร่วมกับ
(งบ
สานักงาน
Function)
ทรัพยากร
เพิ่มเติมจาก
ธรรมชาติ
แผนฯ
และ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดพัทลุง
สานักงาน
งบประมาณ
ทรัพยากร
หน่วยงาน
ธรรมชาติ
ต้นสังกัด
และ
(งบ
สิ่งแวดล้อม Function)
จังหวัดพัทลุง เพิ่มเติมจาก

1652
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รวม...4...โครงการ
1. ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อ
ป่าสมบูรณ์ เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร เนื่อง
วโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 63 พรรษา
พ.ศ. 2558

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ปลูกป่าเพื่อ
ฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้อย่างยั่งยืน
ของจังหวัด
พัทลุง

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

จังหวัดพัทลุง

3. ปลูกป่าเนื่องในวัน
ต้นไม้ประจาปีของชาติ
พ.ศ.2558



-

-

95

จังหวัดพัทลุง

4. ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมโอ
ราธิราชฯ



-

-

รวม...4...โครงการ
รวม...8...โครงการ
1. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร
“พฤกษศาสตร์ป่าไม้ :

4
8


96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

กรมป่าไม้

สานักงานประมง หน่วยงานทั้ง
จังหวัดพัทลุง ภาครัฐ เอกชน
ประชาชน
นักเรียนร่วม
ปลูกป่า

ผลการดาเนินงาน

ปลูกป่า 5 ไร่ ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.
พัทลุง

ปลูกป่า หมู่ที่ 4 ต.ตานาน อ.เมือง จ.
พัทลุง
จานวน 1,010 กล้า

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนฯ
ศูนย์
งบประมาณ
ประสานงาน หน่วยงาน
ป่าไม้พัทลุง ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
สานักงาน
งบประมาณ
ประมง
หน่วยงาน
จังหวัดพัทลุง ต้นสังกัด
ร่วมกับ
(งบ
สานักงาน
Function)
ทรัพยากร
เพิ่มเติมจาก
ธรรมชาติ
แผนฯ
และ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดพัทลุง
งบฯfunction

200,000

200,000

งบปกติ

ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
จานวน 5

โครงการใหม่ มีกิจกรรมดังนี้
1. สารวจพรรณไม้ในโรงเรียนเป้าหมาย
เบื้องต้น พร้อมทั้งจาแนกชนิดพันธุ์ และ

1.จังหวัด
เพชรบูรณ์
2.สานักงาน

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1653

95

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ฟื้นฟูพื้นที่ป่า
ฟื้นฟูพื้นที่ป่า
ปลูกต้นไม้ประ
จาชาติร่วมกัน

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
พรรณไม้ใกล้ตัวใน
โรงเรียน”

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
เตรียมเอกสารข้อมูลของพรรณไม้ ป้าย
ชื่อต้นไม้ สาหรับจัดฝึกอบรม
2. ฝึกอบรมนักเรียนในโรงเรียน
เป้าหมาย จานวน 5 โรงเรียน รวมผู้เข้า
อบรมทั้งสิ้น 207 คน
3. จัดทาป้ายชื่อพรรณไม้ 850 ป้าย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
เพชรบูรณ์

หมายเหตุ

1654

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
โรงเรียน /
1. เพื่อส่งเสริม
ชุมชนและ
โรงเรียน
เป้าหมายได้
เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน
2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนโดยการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ แก่
โรงเรียน

ลาดับ

96

หน่วยงาน

จังหวัด
เพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ

2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี 2558

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

15,000

ใช้จริง

15,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

อบต.เพชรละคร

ผลการดาเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ ได้ดาเนินงาน
สนองพระราชดาริ จัดตั้งงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อเป็นสื่อในการ
สร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณ
ไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม
อันจะก่อให้เกิดสานึกในการอนุรักษ์
พรรณพืชต่อไปโดยปรากฏในรูปแบบ
กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมปก
ปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติ
การสารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มี
แนวโน้ม ว่าใกล้สูญพันธุ์ การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการ
ศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช
ใน
ด้านต่าง ๆ ให้ทราบองค์ประกอบ
คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ
การจัดทาระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วย
คอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒนา
พันธุกรรมพืชระยะยาว 30 – 50 ปี และ
กิจกรรมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คณะครู
เพิ่มเติมจาก
และนักเรียน แผนฯ
โรงเรียนบ้าน
สระเกษ
อาเภอหนอง
ไผ่
(ไม่ได้เป็น
โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดาริ)

1655

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เป้าหมายให้
นาไปใช้ได้จริง
1.เพื่อเป็นสื่อใน
การสร้างจิต
สานักด้าน
อนุรักษ์
2.ใช้ใน
การศึกษาและ
เป็นประโยชน์
ต่อเนื่องในการ
เรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
จังหวัด
เพชรบูรณ์
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จังหวัด
เพชรบูรณ์

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

2


215,000
11,000

215,000
11,000



11,000

11,000



-

-

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื้อ
เกษตรกรรม

นักเรียน50
รายจานวน 1
โรงเรียน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ส.ป.ก.
เพชรบูรณ์

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื้อ
เกษตรกรรม

นักเรียน 50
ราย จานวน 1
โรงเรียน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ส.ป.ก.
เพชรบูรณ์

-

1.เพื่อสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.
2.เพื่อปลูกฝั่ง
นิสัยรักและหวง
แหนธรรมชาติ
ให้นักเรียน

1.สนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
โรงเรียน
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านสามแยก
(อพ.สธ.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วังชมภู
สยามบรมราชกุมารี
2.นักเรียนมีนิสัยรักและหวงแหน
ธรรมชาติ

งบฯจังหวัด
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1656

96

รวม...2...โครงการ
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนืราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.ส.ป.ก.) (โรงเรียน
ตชด.บ้านโป่งตะแบก
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนืราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.ส.ป.ก.) โรงเรียน
ติ้ววิทยาคม
3. ปลูกรักษาต้นไม้ สนอง
พระราชดาริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
(อพ.สธ.) สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

จังหวัด
เพชรบูรณ์

4. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
“หญ้าแฝก”

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

5. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
35,000

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
-

- เสนอขออนุมัติ
อพ.สธ.

- งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการ
สนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.
2.เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
“หญ้าแฝก”
3.เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์หน้า
ดินไม่ให้
พังทลาย และ
ส่งเสริมการมี
อาชีพและมี
รายได้ระหว่าง
เรียน
1.มีการสารวจ
พรรณไม้ภายใน
โรงเรียนและ
ถ่ายภาพพรรณ
ไม้แต่ละชนิดได้
ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์

ผลการดาเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์(เข้าร่วมโครงการ
ของกรมป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร.ร.บ้านยาง
ลาด

หมายเหตุ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1657
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การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


เป็นโครงการใหม่โรงเรียนได้ดาเนินการ
สารวจพรรณไม้ภายในโรงเรียนบนพื้นที่
9 ไร่ 3 งาน และจัดทาทะเบียนพรรณ
ไม้ พร้อมทั้งถ่ายภาพพรรณไม้แต่ละชนิด
โดยมีพรรณไม้ทั้งหมด 17 ชนิด 217
ต้น และจัดทาแผนการดาเนินงานส่ง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

นางบุญมา
อิ่มสุข
นางอรอุมา
นาลา

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

จังหวัด
เพชรบูรณ์

6. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ



-

- งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

7. จัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน



3,000

3,000 งบประมาณปกติ
ประจาปี

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนและบุคลากรได้ร่วมกัน
ดาเนินการสารวจและบันทึกชื่อพันธุ์ไม้,
ลักษณะเด่น , ประโยชน์,ที่มีอยู่ใน
สถานศึกษาและท้องถิ่นที่อาศัยอยู่เพื่อใช้
เป็นข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียน
ตาดหมอก
วิทยา
(นายนริศ
พูลยอด)

สถานที่โรงเรียนร่มรื่นสวยงาม

โรงเรียน
บ้านวังโค้ง

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1658
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2.มีการจัดทา
แผนดาเนินงาน
ตาม
องค์ประกอบ
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนได้
ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์
สารวจและ
บันทึกชื่อพันธุ์ไม้
, ลักษณะเด่น ,
ประโยชน์,ที่มีอยู่
ในสถานศึกษา
และท้อง
ถิ่นที่อาศัยอยู่
สภาพแวดล้อม
สวยงามร่มรื่น

ลาดับ
96

หน่วยงาน
จังหวัด
เพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ
8. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
-

-

-

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1. ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้น
นางสายยันต์
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้ศึกษา
สุขเอม
เกี่ยวกับชื่อพันธุ์ไม้ที่มีอยู่และได้เรียนรู้
นางสาว
การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ โดยจัดการเรียนการ พัชรวฤนท์
สอนแบบบูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ
บุญสวน
2. โรงเรียนมีพื้นที่ในการปลูกป่าประมาณ และคณะครู
5 ไร่ จานวนของพันธุ์ไม้ตาม
นักเรียน
3. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น
โรงเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาเรียนรู้
บ้านป่าบง
ดูแลร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชน
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

หมายเหตุ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1659

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1.มีสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่
ร่มรื่น
2.มีแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติ
ให้กับนักเรียน
ผู้ปกครองและ
คนในชุมชน
3.มีต้นไม้
หลากหลายชนิด
สามารถนามา
เป็นอาหารและ
ยาสมุนไพรอีก
ทั้งใช้ประโยชน์
จากไม้ได้
4.เกิดความ
ร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรียน
และชุมชนใน
การอนุรักษ์พืช
พันธุ์ไม้และปลูก
ป่าในวันสาคัญ
ได้แก่วันแม่

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

9. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ



96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

10. โครงการสารวจพรรณ
ไม้เบื้องต้นในสถานศึกษา



-

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

11. โครงการสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช “สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน”



-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

-

-

1. เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
2. เพื่อจัดทา
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

ผลการดาเนินงาน

โครงการใหม่ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ในขั้นตอน การสารวจรวบรวมพันธุกรรม
พืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
ร่วมกันในการสารวจพันธุ์ไม้

1. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมี
จิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
ร่วมกันดาเนินการจัดทาสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนแต่ยังขาด
งบประมาณ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

โรงเรียนบ้าน งบประมาณ
น้าเลา
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
นางวาธุกา
งบประมาณ
เทียมแสน
หน่วยงาน
โนงเรียน
ต้นสังกัด
บ้านหัวยา
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
นางวาธุกา
งบประมาณ
เทียมแสน
หน่วยงาน
โนงเรียน
ต้นสังกัด
บ้านหัวยา
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1660

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใช้จริง
แห่งชาติ
ไม่ใช้งบประมาณ ปกปักพื้นที่ป่า
ธรรมชาติใน
โรงเรียนและ
พื้นที่ป่าชุมชน
เพื่อให้
พันธุกรรมพืช
ดั้งเดิมยังคงอยู่
เพื่อสารวจ
พรรณไม้
เบื้องต้นใน
สถานศึกษา

งบประมาณ (บาท)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

จังหวัด
เพชรบูรณ์

12. ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

13. ปรับปรุงสถานศึกษา

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์

ผลการดาเนินงาน

-

-

-

ปลูกไม้ยืนต้น



-

-

-

เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณ และนา
พืชพรรณมาใช้
ในการตกแต่ง
ปรับปรุงสถานที่

สาเร็จเรียบร้อย

14. โครงการปลูกป่าด้วย
หนังสติ๊กและไหว้ครูด้วย
ต้นไม้



1,000

1,000

ต้นสังกัด

ให้นักเรียนมี
จิตสานึกในการ
รักษาทรัพยากร
ทางธรรมชาติ
(ป่าไม้)

ตันไม้ในชุมชนมีจานวนเพิ่มขึ้น นักเรียน
เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

15. พัฒนาผู้เรียนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



2,000

2,000

เงินอุดหนุน
รายหัว

1. เพื่อเป็น
แหล่งศึกษาทาง

นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้สนใจได้รับ
ความรู้และนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ

บุคคล/
หน่วยงานที่ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้าน งบประมาณ
ห้วยตูม
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
นายสมาน
งบประมาณ
อินเขียว
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
โรงเรียนบ้าน งบประมาณ
ซับเจริญ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
ครูวิไลวรรณ งบประมาณ
ตาลสุก
หน่วยงาน

1661

96

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

จังหวัด
เพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ

16. สวนพฤกษศาสตร์



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

2,000

ใช้จริง

2,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เงินอุดหนุน
รายหัว

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วิชาการในการ
พัฒนาวิชาทาง
การเกษตร
2. เพื่อเป็น
แหล่งอบรม
นักเรียนและครู
ผู้ปกครองให้
ความรู้ทาง
เกษตรทฤษฎี
ใหม่
3. เพื่อเป็นศูนย์
สาธิตการเกษตร
แบบยั่งยืนแก่
ประชาชนทั่วไป
และผู้สนใจ
1. เพื่อสร้าง
จิตสานึกให้
นักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณค่าของ
พรรณไม้
2. เพื่อให้
โรงเรียนเป็น

ผลการดาเนินงาน
ของตนได้

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียน
เขาคณฑา

หมายเหตุ
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1662

96

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจได้รับ
ความรู้จากการดาเนินงาน และเกิด
จิตสานึกมีความรัก และเห็นคุณค่าของ
พรรณไม้

ครูณัฐพร
ใต้กิ
โรงเรียน
เขาคณฑา

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

17. ปรับปรุงสถานศึกษา



-

-

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

18. โครงการฟื้นฟูป่าต้น
น้า



-

- ไม่ใช้งบประมาณ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน
ร่วมกับชุมชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าใน
โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้าโดยปลุกต้นไม้
จานวน 1,000 ต้น ในสวนป่าชุมชน หมู่ที่
13 ต. วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

กองทัพภาค
ที่ 3 ร่วมกับ
อ.วังโป่ง
กรมป่าไม้

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

19. ปลูกป่า



-

- ไม่ใช้งบประมาณ -

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วัดถ้าผาผึ้ง

-

นายวีรวัจน์
คาแก้ว
โรงเรียนบ้าน
ห้วยงาช้าง

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
งบประมาณ
หน่วยงาน

1663

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
แหล่งรวบรวม
พรรณไม้ ข้อมูล
พรรณไม้
3. เพื่อใช้เป็น
แหล่งความรู้
และสื่อการเรียน
การสอน
เพื่ออนุรักษ์พืช สาเร็จเรียบร้อย
พรรณ และนา
พืชพรรณมาใช้
ในการตกแต่ง
ปรับปรุงสถานที่

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

ผลการดาเนินงาน
ณ วัดถ้าผาผึ้ง หมู่ 13 ต. วังหิน อ.วังโป่ง
จ.เพชรบูรณ์

จังหวัด
เพชรบูรณ์

20. ปลูกต้นไม้ลดภาวะ
โลกร้อน



-

-

บริจาคพันธุ์พืช

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

21. ปลูกป่า



-

-

-

-

คณะครูและนักเรียนกิจกรรมปลูกป่าใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ วัดธรรมยาน
ตาบลนาเฉลียง
(ไม่ได้เป็นโรงเรียนในโครงการ
พระราชดาริ)

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

22. เพาะกล้าไม้



-

-

-

-

คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพาะ
กล้าไม้ ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง - ไผ่ขวาง
(ไม่ได้เป็นโรงเรียนในโครงการ

ปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ผูกพันกับต้นไม้
(ไม่ได้เป็นโรงเรียนในโครงการ
พระราชดาริ)

หมายเหตุ

ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
คณะครู
งบประมาณ
โรงเรียนบ้าน หน่วยงาน
ห้วยตลาด
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
วัดธรรมยาน งบประมาณ
โรงเรียนบ้าน หน่วยงาน
ห้วยโป่ง-ไผ่ ต้นสังกัด
ขวาง อาเภอ (งบ
หนองไผ่
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
อบต.ห้วย
งบประมาณ
โป่ง
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ

1664

96

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
พระราชดาริ)

จังหวัด
เพชรบูรณ์

23. จัดเตรียมสถานที่ให้
เป็นระเบียบ สวยงาม
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ



5,000

5,000

งบประมาณ
ปี 2558

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

24. โครงการสานึกรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้
ไม่ได้เป็นโรงเรียนใน
โครงการพระราชดาริ
1.งานปกปักฯ
2.งานสารวจ
3.งานปลูกรักษาฯ
4.โครงการวิจัย
5.งานฐานข้อมูล
6.การจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม
7.งานสนับสนุน



-

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

เพื่อให้สถานที่
และบริเวณ
สวนหย่อมหน้า
โรงเรียน อาคาร
เรียนเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยมีความ
สวยงาม
1.เพื่อร่วมสนอง
พระราชดาริ
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
2.เพื่อส่งเสริมให้
มีการปลูกต้นไม้
ในวันสาคัญ
อย่างต่อเนือง
3.เพื่อสร้าง
ความตระหนัก
แก่นักเรียนและ
ชุมชนใน

การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ขนาดพื้นที่มีประมาณ 21 ไร่ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับและจัดอาคารสถานที่ให้
เป็นระเบียบสวยงาม
(ไม่ได้เป็นโรงเรียนในโครงการ
พระราชดาริ)

โครงการสานึกรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นี้เป็น
โครงการที่จัดทาดาเนินการขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
1.พื้นที่ที่ใช้ดาเนินการในโครงการ
ประมาณ 2 ไร่ โดยจัดปลูกต้นไม้ตามริม
รั่ว และบริเวณริมชอบสระของโรงเรียน
2.ทาการสารวจไม้ยืนต้นและพันธุ์พืชใน
บริเวณโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3.ในปี 2557 ปลูกต้นสักจานวน 100 ต้น
และในปี 2558 ปลูกต้นไม้รวมจานวน
120 ต้น บริเวณโรงเรียน และในช่วงฤดู
แล้งได้ให้นักเรียนรดน้าดูแลความชื้น

หมายเหตุ

Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
คณะครู
งบประมาณ
และนักเรียน หน่วยงาน
ภารโรง
ต้นสังกัด
โรงเรียนบ้าน (งบ
หนองพลวง Function)
อาเภอบึง
เพิ่มเติมจาก
สามพัน
แผนฯ
นายรัตนพล
มั่นสมใจ
โรงเรียนบ้าน
ไทรงาม

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1665

96

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความสาคัญชอง
ป่าไม้ที่มีผลต่อ
การดารงชีวิต

จังหวัด
เพชรบูรณ์

25. ปลูกไม้มงคลรอบ ๆ
โรงเรียน



-

-

ทาหนังสือขอ
พันธุ์ไม้ที่
สามแยกวังชมพู

1.ให้โรงเรียนมี
ร่มเงาให้กับ
นักเรียน
2.เพื่ออนุรักษ์
พันธ์ไม้ไว้ให้

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

26. ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ



-

-

บริจาค

1.เพื่อให้ผู้เรียน
ความรักและ
หวงแหนใน
ธรรมชาติหรือ
หมู่บ้านที่อาศัย

หมายเหตุ

4.จัดทาสรุปผลการสารวจพืชที่พบ
5.จัดทาฐานข้อมูลพืชที่พบในโรงเรียน
6.บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญ
ของทรัพยากรป่าไม้แก่ผู้ปกครองและ
นักเรียน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ผู้
เข้าฟังให้ความสนใจและร่วมปลูกต้นไม้
7.ในปี 2558 ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้
จากเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

1.นักเรียนระดับชั้นประถม 4 – ม.3
เข้าร่วมโครงการ 101 คน

คณะครู
และเรียน
โรงเรียนบ้าน
โคกปรือ
อาเภอวิเชียร
(ไม่ได้เป็น
โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดาริ)
คณะครู
และนักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ลานารวย
อาเภอ
วิเชียรบุรี

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก

1666

96

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

จังหวัด
เพชรบูรณ์

27. ปลูกต้นไม้วันแม่



-

-

-

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

28. สวนไม้แปลกและ
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ประจา
โรงเรียน



360,000

-

จังหวัดเพชร
บูรณ์

ผลการดาเนินงาน

นักเรียน
นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนได้ปลูก
ผู้ปกครองทุกคน ต้นไม้ในโรงเรียนบ้านถ้ามงคลชัย
ปลูกต้นไม้
ร่วมกันใน
โรงเรียน

1.สร้างจิตสานึก
ให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนใน
พื้นที่
2.รวบรวมพันธุ์
ไม้แปลกใน
ท้องถิ่นขึ้น
ทะเบียนและทา
ป้ายชื่อ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(ไม่ได้เป็น
โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดาริ)
นายนุกูล
กินขุนทด
โรงเรียนบ้าน
ถ้ามงคลชัย
อาเภอวิเชียร
บุรี
(ไม่ได้เป็น
โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดาริ)
คณะครู
และนักเรียน
โรงเรียน
ชุมชนบ้าน
โคกปรง
อาเภอวิเชียร
บุรี
(ไม่ได้เป็น
โรงเรียนใน

หมายเหตุ
แผนฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1667

96

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

จังหวัด
เพชรบูรณ์

29. โครงการปุ๋ยชีวภาพ



3,000

4,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

30. ปลูกผักสวนครัว
ผักกาดตระไคร้



1,000

1,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อเป็นผลผลิต
ของโรงเรียน

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

โครงการใหม่

โครงการใหม่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ
พระราชดาริ)

คณะครู
และนักเรียน
โรงเรียนบ้าน
หนองย่าง
ทอย
อาเภอ
ศรีเทพ
(ไม่ได้เป็น
โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดาริ)
คณะครู
และนักเรียน
โรงเรียนบ้าน
หนองย่าง
ทอย
อาเภอ
ศรีเทพ
(ไม่ได้เป็น

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1668

96

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สรรพคุณทางยา
3.เก็บรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ไว้
ศึกษาขยายพันธุ์
เพื่อเป็นผลผลิต
ของโรงเรียน

งบประมาณ (บาท)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

จังหวัด
เพชรบูรณ์

31. เลี้ยงปลา



10,000

10,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อเป็นผลผลิต
ของโรงเรียน

โครงการใหม่/เลี้ยงปลาดุก,ปลานิล ใน
สระจานวน 10,000 ตัว

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

32. เพาะเห็ดนางฟ้า



16,000

16,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อเป็นผลผลิต
ของโรงเรียน

โครงการใหม่/ก้อนเชื้อเห็ด
2,290 ก้อน

จานวน

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1669

96

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดาริ)
คณะครู
และนักเรียน
โรงเรียนบ้าน
หนองย่าง
ทอย
อาเภอ
ศรีเทพ
(ไม่ได้เป็น
โรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดาริ)
คณะครู
และนักเรียน
โรงเรียนบ้าน
หนองย่าง
ทอย
อาเภอ
ศรีเทพ
(ไม่ได้เป็น
โรงเรียนใน

ลาดับ

96

จังหวัด
เพชรบูรณ์

จังหวัดระนอง

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

33. สวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน



-

รวม...33...โครงการ
รวม...35...โครงการ
1. โครงการศึกษาลักษณะ
ทางอุทกวิทยากายภาพลา
คลองต่อการกระจายพันธุ์
พลับพลึงธารและ
เทคโนโลยีการปรับ
สภาพแวดล้อม เพื่อการ
พื้นฟูพลับพลึงธารอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด
ระนอง

33
35


460,000
675,000
632,500

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

- ไม่ได้งบประมาณ เป็นแหล่งเรียนรู้
เพิ่มเติม
ในสถานศึกษา

66,000
281,000
632,500 งบพัฒนาจังหวัด
ปีงบประมาณ
2558

ผลการดาเนินงาน

บารุงรักษา
พันธ์ไม้ชนิดต่าง

บุคคล/
หน่วยงานที่ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
โครงการ
พระราชดาริ)
หมวดวิชา
งบประมาณ
วิทยาศาสตร์ หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
งบฯfunction

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาโครงการฯ และการส่งงวด
งานแบ่งออกเป็น 4 งวดงานดังนี้
1.รายงานเริ่มงาน (Inception Report)
2. รายงานความก้าวหน้า (Progress
Report) ครั้งที่ 1
3. รายงานความก้าวหน้า (Progress
Report) ครั้งที่ 2
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
และจะส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final
Report) ภายในเดือนพฤษภาคม 2559

นายถิน
พิสูจน์
ผู้อานวยการ
สานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
ระนอง

1670

97

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน
จังหวัดระนอง

97

จังหวัดระนอง

97

จังหวัดระนอง

97

จังหวัดระนอง

97

จังหวัดระนอง

2. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจ
ความสาคัญและประโยชน์
ของพันธุกรรมพืช
3. ฝึกอบรมการติดตา
ยางพารา

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
-

-

-

-



20,000

-

-

จัดอบรมจานวน
1 ครั้ง

4. ส่งเสริมการปลูกป่าชาย
เลน ปลูกต้นไม้เนื่องในวัน
สาคัญต่างๆ/ท้องถิ่นไทย
ร่วมใจภักดิ์รักษ์ พื้นที่สี
เขียว
5. กิจกรรมส่งเสริมให้
อปท/ทต. เข้าร่วมสนอง
พระราชดาริฯ



30,000

-

-

จัดกิจกรรม
ต่างๆเนื่องในวัน
สาคัญต่างๆ
ตลอดปี



-

-

-

5 อปท.

6. กิจกรรมส่งเสริมให้
โรงเรียนระดับประถม
ศึกษาในจังหวัดเข้าร่วม
สนองพระราชดาริฯ



-

-

-

5 โรงเรียน

ผลการดาเนินงาน
-

-

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาล
ตาบลละอุ่น

องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลม่วง
กลวง
เทศบาล
ตาบลม่วง
กลวง

สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัด
ระนอง
สานักงาน
เขตพื้นที่การ
ศึกษาประถม
ศึกษาระนอง

หมายเหตุ

1671

97

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
รวม...6...โครงการ
1. ปลูกต้นไม้ภายใน
อาคารสานักงานพลังงาน
จังหวัด

จังหวัดระนอง

97

จังหวัดระนอง

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดระนอง (ส.ป.ก.
ระนอง)

97

จังหวัดระนอง

3. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

เสนอขอ
682,500
50,000



10,000

- สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดระนอง

45,000

45,138 โรงเรียนพิชัย
รัตนาคาร



งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
632,500
- สานักงาน
พลังงานจังหวัด

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

- ไม้ตะเคียน
ทอง 50 ต้น
- ไม้ขี้เหล็ก 10
ต้น
- มะม่วงเบา 10
ต้น

-

2 โรงเรียน

-

1.เพื่อพัฒนาครู
และนักเรียนใน
การปลูกฝัง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ

โรงเรียนได้จัดทาแบบประเมินโครงการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผล
ปรากฏว่า ครูและนักเรียน มีความรู้
ทักษะ ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ
85 และระดับมาก เฉลี่ยร้อยละ 15

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

งบฯจังหวัด
สานักงาน
งบประมาณ
พลังงาน
หน่วยงาน
จังหวัด
ต้นสังกัด
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
สานักงาน
งบประมาณ
การปฏิรูป
หน่วยงาน
ที่ดินจังหวัด ต้นสังกัด
ระนอง
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
นายพรเทพ งบประมาณ
แป้นเพชร
หน่วยงาน
ผู้อานวยการ ต้นสังกัด
โรงเรียนพิชัย งบประมาณ
รัตนาคาร
หน่วยงาน
ต้นสังกัด

1672

97

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
2
4


ลาดับ

จังหวัดระนอง

ชื่อโครงการ

4. อนุรักษ์พรรณไม้
ท้องถิ่นหายาก



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

60,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

55,761 โรงเรียนพิชัย
รัตนาคาร

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85
2. เพื่อพัฒนา
พื้นที่ที่กาหนด
เป็นสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
85
ห้องเรียนพิเศษ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
1. เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
2. เห็น
ประโยชน์ของ
การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
3. มีความรู้และ
ทักษะกระบวน
การในการ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
(งบ
Function)

โรงเรียนได้จัดทาแบบประเมินโครงการ
อนุรักษ์พรรณไม้ท้องถิ่นหายาก ผล
ปรากฏว่า ครูและนักเรียน มีความรู้
ทักษะในระดับที่กาหนด มากที่สุด เฉลี่ย
ร้อยละ 91

นายพรเทพ
แป้นเพชร
ผู้อานวยการ
โรงเรียนพิชัย
รัตนาคาร

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

1673

97

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

97

จังหวัดระนอง

จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ

เสนอขอ



30,000

4
8

195,000
877,500
40.000

5. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนบ้านในวง

รวม...5...โครงการ
รวม...11...โครงการ
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเมล็ดกล้วยไม้ใน
สภาพปลอดเชื้อให้กับ
โรงเรียน

1
3


งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

- โรงเรียนบ้านใน
วง

100,899
763,399
40,012.2
0

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
4. เรียนรู้และ
ขยายพันธุ์พืชหา
ยากโดยการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
จัดสวน
พฤกษศาสตร์
ในโรงเรียน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
งบฯfunction

กรมส่งเสริม
การเกษตร

1. ให้นักเรียน
และผู้สนใจมี
ความรู้ความ
เข้าใจและเห็น
ความ สาคัญ
ของพันธุกรรม

จานวน 4 ครั้ง
1. รร. สวัสดิ์รัตนาภิมุข 34 ราย
2. รร. ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 27 ราย
3. รร.ตชด.สันติราษฎร์ประชาบารุง 62
ราย
4. รร.ตชด.บ้านหินจอก 27 ราย

นายวินัย อิน งบประมาณ
ทอง
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

1674

98

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

จังหวัดตรัง

2. ดูแลแปลงรวบรวมพันธุ์
และแม่พันธุ์



205,000

208,807.
18

กรมส่งเสริม
การเกษตร

98

จังหวัดตรัง

3. เก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์
พืชและภูมิปัญญา



5,000

1,180

กรมส่งเสริม
การเกษตร

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1675

98

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พืช
2. ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติ ในการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมพืช
3. ให้มีระบบ
ข้อมูลพันธุกรรม
พืช สื่อถึงกันได้
ทั่วประเทศ

พื้นที่ 9 ไร่
1. รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ 4 ไร่
2. รวบรวมพันธุ์กล้วย 2 ไร่
3. รวบรวมพันธุ์ดาหลา 2 ไร่
4. รวบรวมพันธุ์ทุเรียนเทศ 1 ไร่
- ผลิตขยายพันธุ์ต้นกล้วยไม้สนับสนุน
ชุมชน และเพื่อการอนุรักษ์ 5,000 ต้น
รวบรวมข้อมูลพันธุ์ดาหลา 1 เรื่อง

นายวินัย อิน งบประมาณ
ทอง
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

นายวินัย อิน งบประมาณ
ทอง
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
3

งบประมาณ (บาท)

จังหวัดพะเยา

1. สืบชะตากว๊านพะเยา



500,000

99

จังหวัดพะเยา

2. ส่งเสร้างศิลป
วัฒนธรรม (ข่วง
วัฒนธรรม)



500,000

400,000

รวม...3...โครงการ

3

250,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
งบฯfunction

เทศบาลเมือง
พะเยา

จัดให้มีพิธีสืบ
ชะตากว๊าน
พะเยา

เงินอุดหนุน

1. เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริม
และปลูกฝัง

1. สามารถส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบ
ธรรม
เนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความรักความสามัคคี ของ
ประชา
ชนในจังหวัดพะเยาโดยการประกอบ
กิจกรรม
ร่วมกัน
3. ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
กว๊านพะเยา
ได้รักษาประเพณีวัฒนธรรมดึงดูด
นักท่องเที่ยวและอนุรักษ์รักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

กอง
สวัสดิการ
สังคม
เทศบาล
เมืองพะเยา

กอง
สวัสดิการ
สังคม
เทศบาล
เมืองพะเยา

1676

99

ใช้จริง
249,999.
38
249,999.
38
100,000

รวม...3...โครงการ

เสนอขอ
250,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ลาดับ

จังหวัดพะเยา

ชื่อโครงการ

3. โครงการส่งเสริม
ประชาชนตามแนวทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง

เสนอขอ

ใช้จริง



350,000

45,950

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เทศบาลเมือง
พะเยา

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ค่านิยมความ
เป็นไทยให้มี
ความภาคภูมิใจ
3. เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
พะเยา
4. เพื่อส่งเสริม
จิตสานึกของ
ประชาชนให้
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
1. เพื่อจัดการ
อบรมให้ความรู้
การปลูกผัก
ปลอดภัยไร้
สารพิษ และ
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน
2. เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้
มีความรู้ความ
เข้าใจประกอบ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1677

99

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

กิจกรรมอบรม หลักสูตรการปลูกผัก
ปลอดภัยความมั่นคงจังหวัดพะเยาครั้งที่
1 วันที่ 5 ก.ค. 58 ณ ศาลาการเปรียญวัด
ป่าลานคา จานวนผู้เข้าอบรม 100 คน
ผลที่ได้รับ ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้การ
ปลูกผักปลอดภัยไร้สารพิษและ
การเกษตรแบบผสมผสาน

กอง
สวัสดิการ
สังคม
เทศบาล
เมืองพะเยา

ลาดับ

หน่วยงาน

จังหวัดพะเยา

99

จังหวัดพะเยา

100

จังหวัดตาก

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

545,950

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อาชีพ
เกษตรกรรมตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใน
ชีวิตประจาวัน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รวม...3...โครงการ
1. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระราช
สมภพ ครบ 5 รอบ 2
เมษายน 2558
2. โครงการ
ประชาสัมพันธ์และสร้าง
จิตสานึกให้แก่เยาวชน
ด้านการอนุรักษ์สัตว์น้า

3


1,350,000

10,000

3,000 งบจากหน่วยงาน ปล่อยพันธุ์สัตว์
ต้นสังกัด
น้าจานวน 1
แห่ง

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า จานวน 1 แห่ง

สานักงาน
ประมง
จังหวัด
พะเยา



20,000

3,000 งบจากหน่วยงาน สร้างจิตสานึก
ต้นสังกัด
ให้แก่เยาวชน
ด้านการอนุรักษ์
สัตว์น้า

อบรมและสร้างจิตสานึกให้แก่เยาวชน
ด้านการอนุรักษ์สัตว์น้า

สานักงาน
ประมง
จังหวัด
พะเยา

รวม...2...โครงการ
รวม...5...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

2
5


30,000
1,380,000

30,000

งบฯจังหวัด

6,000

551,950
30,000

หมายเหตุ

1678

99

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
งบฯfunction

งบปกติ

เยาวชนเข้าใจ
และเห็น

1. เยาวชนและชุมชนเกิดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

นางเพ็ญพักต์ งบประมาณ
บัวโรย
หน่วยงาน

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เนื่องมาจากพระราชดาริฯ

จังหวัดกระบี่

101

จังหวัดกระบี่

1
1


30,000
30,000
-

30,000
30,000
- งบประมาณของ
อปท.



-

86,670 งบประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน จานวน 3
โรงเรียน เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 89 ราย
2. ชุดข้อมูลสารานุกรมพืชในสถานศึกา
จานวน 3 โรงเรียน สารานุกรม จานวน 3
ชุด

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นักวิชาการ
ปฏิรูปที่ดิน
ชานาญการ
ส.ป.ก.ตาก

หมายเหตุ
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

งบฯfunction

เพื่อส่งเสริมเชิญ
ชวนให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่
สมัครเข้าร่วม
สนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

การจัดประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนเข้า
ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ในงาน
สารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดยมี อปท.ในพื้นที่สมัครเข้าร่วมจานวน
12 แห่ง

สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัดกระบี่

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1.เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติแด่สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช

เป็นโครงการริเริ่มใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยได้
ดาเนินการ ดังนี้
1.จัดหา และรวบรวมพันธุ์ไม้สีม่วง จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆ ใน

สานักปลัด
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดกระบี่

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ
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101

รวม...1...โครงการ
รวม...1...โครงการ
1. งานสนับสนุนให้ อปท.
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
(ไม่ได้บรรจุไว้เป็นแผน
แม่บท อพ.สธ. ของ
จังหวัดกระบี่)
2. โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 60
พรรษา สมเด็จพระเทพรัต
นราช สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความสาคัญของ
พันธุกรรมพืช

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
กิจกรรม : รวบรวมพันธุ์ไม้
สีม่วงถวายแด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(ไม่ได้บรรจุไว้เป็นแผน
แม่บท อพ.สธ. ของ
จังหวัดกระบี่)

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
ภาคใต้ พร้อมด้วยประชาชนที่ให้ความ
สนใจในจังหวัด ส่งพันธุ์ไม้สีม่วงจานวน
1,813 ต้น
2. จัดส่งพันธุ์ไม้สีม่วง ไปยังศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จะได้น้อมเกล้า
ฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ อาเภอชะอา จังหวัด
เพชรบุรี

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1680

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กุมารี ในโอกาส
ทรงมี
พระชนมายุครบ
60 พรรษา เมื่อ
วันที่ 2 เมษายน
2558
2.เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม การ
ปลูก บารุงรักษา
ขยายพันธุ์ พันธุ์
ไม้สีม่วงให้ดารง
ไว้ เป็นความ
ภาคภูมใิ จของ
ประชาชนใน
จังหวัดกระบี่
และประชาชน
ชาวไทยทั่วไป
3.เพื่อให้เป็น
ส่วนหนึ่งของ
แหล่งเรียนรู้
พันธุ์ไม้สีม่วง
ภายในศูนย์
ศึกษาการพัฒนา

ลาดับ

จังหวัดกระบี่

ชื่อโครงการ

3. โครงการ “รวมใจภักดิ์
ปลูกมเหสักข์ - สักสยามิ
นทร์ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว”เนื่องในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงมี
พระชนมายุ ครบ 84
พรรษา
(ไม่ได้บรรจุไว้เป็นแผน
แม่บท อพ.สธ. ของ
จังหวัดกระบี่)



รวม...3...โครงการ

3

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

16,374 ภาคเอกชน

103,044

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ห้วยทรายอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
เป็นแหล่งเรียนรู้
แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไป
เพื่อร่วมเฉลิม
พระเกียรติพระ
บาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว”เนื่อง
ในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ทรงมี
พระชนมายุ
ครบ 84 พรรษา

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดกิจกรรมปลูกมเหสักข์ -สักสยามินทร์ สานักงาน
ตามโครงการ“รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ เกษตร
- สักสยามินทร์ ถวายพระบาท สมเด็จ
จังหวัดกระบี่
พระเจ้าอยู่หัว”เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระชนมายุ ครบ 84 พรรษา ประจาปี
พ.ศ.2558 จานวน 89 ต้น เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ตารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ ตาบล
คลองท่อมเหนือ อาเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ปัจจุบัน จังหวัดได้
สนับสนุนการปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
รวมทั้งสิ้น 5,815 ต้น

หมายเหตุ

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

งบฯจังหวัด

1681

101

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ
101

หน่วยงาน
จังหวัดกระบี่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
40,880 งบประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2.เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม การ
ปลูก บารุงรักษา
ขยายพันธุ์ พันธุ์
ไม้สีม่วงให้ดารง
ไว้ เป็นความ
ภาคภูมใิ จของ
ประชาชนใน
จังหวัดกระบี่
และประชาชน
ชาวไทยทั่วไป
3.เพื่อให้เป็น
ส่วนหนึ่งของ
แหล่งเรียนรู้
พันธุ์ไม้สีม่วง
ภายในศูนย์
ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอัน
เนื่อง มาจาก
พระราชดาริ
อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
เป็นแหล่งเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
เป็นโครงการริเริ่มใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยได้
ดาเนินการ ดังนี้
1.จัดหารและขายพันธุ์ กุหลาบกระบี่
เพื่อนุบาล ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบี่ จานวน 77 ต้น
2.จัดทาโรงเรือนสาหรับบารุงรักษาและ
ขยายพันธุ์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
3. น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดกระบี่

หมายเหตุ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1682

1. โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 60
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
กิจกรรม : ถวายพันธุ์ไม้สี
ม่วง กุหลาบกระบี่
(ไม่ได้บรรจุไว้เป็นแผน
แม่บท อพ.สธ. ของ
จังหวัดกระบี่)

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

101

หน่วยงาน

จังหวัดกระบี่

ชื่อโครงการ

เสนอขอ

ใช้จริง



328,080

328,080 งบประมาณปกติ
ประจาปี ของ
หน่วยงาน
(งบประ
มาณแผ่นดิน)

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไป
1.เพื่อสนองพระ
ราช ดาริ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินีน
าถ
2.อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
พันธุ์ไม้ สมุนไพร
สัตว์น้าพื้นที่ 3
ผืนป่า 3 สายน้า
3.ศึกษาวิจัย
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพพันธุ์ไม้
พันธุ์ไม้ สมุนไพร
สัตว์ป่า สัตว์น้า

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ดาเนินการจัดสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ที่ทาการโครงการ
พระราชดาริฯ บริเวณป่าบ้านหนองจิก
ท่าปอม – คลองสองน้า ตาบลเขาคราม
อาเภอเมืองกระบี่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้แก่
ราษฎรและผู้ที่สนใจอนุรักษ์ ศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ดาเนินการทดลอง ค้นคว้า ศึกษาวิจัย
ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ด้าน เช่น ดิน น้า พันธุ์
ไม้ สมุนไพร สัตว์ป่า สัตว์น้า และ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เป็นต้น
3. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดสร้าง
ศาลา เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และ
เรียนรู้ ป่าบก ป่าพรุและป่าชายเลน การ
จัดฝึกอบรมและสื่อความหมาย
นันทนาการกลางแจ้ง
4. กิจกรรมการเพาะชากล้า ปลูกต้นไม้

นายองครักษ์
ฤทธิรุฒม์
นั ก วิ ช ากา ร
ป่าไม้ชานาญ
การ
ทาหน้าที่
หัวหน้า
โครงการ
อพ.สธ.ใน
พื้นที่ป่าปอม
คลองสองน้า
จังหวัดกระบี่
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
กรมป่าไม้
/ สานัก
จัดการ

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1683

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าท่าปอมคลอง
สองน้าจังหวัดกระบี่
(ไม่ได้บรรจุไว้เป็นแผน
แม่บท อพ.สธ. ของ
จังหวัดกระบี่)

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

จังหวัดกระบี่

ชื่อโครงการ

3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
(-ไม่ได้บรรจุไว้เป็นแผน
แม่บท อพ.สธ. ของ
จังหวัดกระบี่
-บรรจุอยู่ในแผนแม่บท



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

-

*งบ
ประมาณ
รวมเพื่อใช้
ใน 3
กิจกรรม
ของโดรง
การ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณปกติ
ประจาปี ของ
หน่วยงาน
(งบประ
มาณแผ่นดิน)
/กรมวิชาการ
เกษตร

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความเปลี่ยน
แปลงของระบบ
นิเวศน์และผล
กระทบตาม
โครงการ
อพ.สธ.4.
ส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์
5.ส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่
ประชาชนและ
เยาวชน
เพื่อใช้ประโยชน์
จากพืชสมุนไพร
นาไปประกอบ
ยารักษาโรค

ผลการดาเนินงาน
เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และระบบนิเวศที่
ถูกบุกรุกทาลาย และเปลี่ยนแปลงสภาพ
ไปจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
และกิจกรรมการขยายพันธุ์สัตว์ป่า
กลับคืนสู่ธรรมชาติดังเดิม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 12
สาขากระบี่
สานักจัดการ
ทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 12
สาขากระบี่

หมายเหตุ

1684

101

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

จากการรวบรวมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ศูนย์วิจัยและ
ได้มีเครือข่ายหมอพื้นบ้านในจังหวัด ได้ใช้ พัฒนาการ
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรนาไปประกอบ เกษตรกระบี่
ยารักษาโรค ดังนี้
1.ร้านบุญเสริมเภสัชกรรม ต.กระบี่น้อย
อ.เมืองกระบี่
2.ร้านประเวศแผนไทย ต.คลองหิน อ.

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

อพ.สธ. ของกรมวิชาการ
เกษตร)
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จังหวัดกระบี่



เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
อพ.สธ.
ของ
ศูนย์วิจัย
และ
พัฒนาการ
เกษตร
กระบี่
22,800
22,800 งบประมาณปกติ
ประจาปี ของ
หน่วยงาน
(งบประ
มาณแผ่นดิน)
/กรมส่งเสริม
สหกรณ์

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อ่าวลึก จ.กระบี่
3. ร้านอุบลรัตน์เภสัช ต.ปลายพระยา อ.
ปลายพระยา จ.กระบี่
4. สมพรคลินิกแผนไทย อ.ลาทับ จ.
กระบี่

1.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมพืช
ของชุมชน
2.เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน
แนวความคิดใน
การพัฒนา
โครงการให้
ประสบ
ความสาเร็จ

1.การจัดทาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชใน
เนื้อที่ 13 ไร่ โดยได้สารวจและรวบรวม
พันธุ์พืช เป็นการปลูกพืชท้องถิ่น และพืช
สมุนไพร ปัจจุบันมี ต้นไม้ในแปลงสาธิต
พันธุกรรมพืชฯ รวมทั้งหมดประมาณ
600 ต้น ประกอบด้วย พันธุ์พืชประมาณ
30 ชนิด อาทิ ตะเคียนทอง หลุมพอ
ยางนา กระดังงา กาจัด เขากวาง จาปา
ทอง ชะมวง ต้นจิก ต้นเทียม ตะขบ
ประดู่ ไผ่หวาน พะยูง พะยอม พิกุล
มะกอก มะขามป้อม มะนาว มะเฟือง
มะม่วงหิมพานต์ มะสัง ละมุด ลาดวน
2.การจัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของ
แผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา 83 พรรษา เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2558 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้

นิคมสหกรณ์
อ่าวลึก

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1685

4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
(-ไม่ได้บรรจุไว้เป็นแผน
แม่บท อพ.สธ. ของ
จังหวัดกระบี่
-ปรากฏอยู่ในแผนแม่บท
อพ.สธ. ของ กรมส่งเสริม
สหกรณ์)

งบประมาณ (บาท)

ลาดับ

หน่วยงาน

จังหวัดกระบี่

101

จังหวัดกระบี่

5. กิจกรรมตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
(-เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ของนิคมสหกรณ์อ่าวลึก
-ไม่ได้บรรจุไว้เป็นแผน
แม่บท อพ.สธ. ของ
จังหวัดกระบี่
-ปรากฏอยู่ในแผนแม่บท
อพ.สธ. ของ กรมส่งเสริม
สหกรณ์)
6. งานวันรณรงค์การใช้
พืชสมุนไพรเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์



-

- งบประมาณปกติ
ประจาปี ของ
หน่วยงาน
(งบประ
มาณแผ่นดิน)
/กรมส่งเสริม
สหกรณ์

เพื่อให้สมาชิก
ที่เข้าร่วม
โครงการ
มีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช



-

- งบประมาณปกติ
ประจาปี ของ
หน่วยงาน

เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

ผลการดาเนินงาน
มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ และการดูแล
บารุงรักษาพันธุ์ไม้อย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน
การจัดโครงการเสริมสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแผนการ
ปฏิบัติงานประจาปี ผลการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ และส่งเสริม
การเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืชของชุมชน และ
ฝึกภาคปฏิบัติที่แปลงอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ นิคมสหกรณ์อ่าวลึก เพื่อให้สมาชิก
สหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้
และการดูแลบารุงรักษาพันธุ์ไม้อย่าง
ต่อเนื่อง
โดยมีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
รวม 36 คน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นิคมสหกรณ์
อ่าวลึก

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1.การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสานึก ศูนย์วิจัยและ งบประมาณ
ให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา
พัฒนาการ
หน่วยงาน
รู้จักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและการ เกษตรกระบี่ ต้นสังกัด
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ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
(-ไม่ได้บรรจุไว้เป็นแผน
แม่บท อพ.สธ. ของ
จังหวัดกระบี่
-บรรจุอยู่ในแผนแม่บท
อพ.สธ. ของกรมวิชาการ
เกษตร)

สานักงาน
คณะกรรมการ
พิเศษเพื่อ
ประสานงาน

เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

(งบประ
มาณแผ่นดิน)
/กรมวิชาการ
เกษตร

6
9


350,880 391,760
350,800 494,804
- -

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยการจัด
นิทรรศการ “งานวันรณรงค์การใช้พืช
สมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี” โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.)เสวนาเรื่อง “พืชสมุนไพรมี
ความสาคัญอย่างไรกับชีวิต” โดยมีผู้ร่วม
กิจกรรม 300 ราย
2.)การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจเรื่อง
“การแปรรูปสมุนไพรและการใช้
ประโยชน์” และเรื่อง “แนะนาพันธุ์พืช
สมุนไพร ส่วนที่ใช้ และสรรพคุณพืช
สมุนไพรต่างๆ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการ
บรรยาย 50 ราย
3.) การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืช
สมุนไพร โดยกลุ่มแพทย์แผนไทยใน
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง

หมายเหตุ
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1687

102

รวม...6...โครงการ
รวม...9...โครงการ
1. สนับสนุนการ
ดาเนินงานในกิจกรรมต่าง
ๆ ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน

งบประมาณ (บาท)

งบฯfunction

สนับสนุน การ
ดาเนินงานของ
ศูนย์ฯ ห้วยฮ่อง
ไคร้ฯ

ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ มีการดาเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 7 และ 8

ศูนย์ฯ ห้วย
ฮ่องไคร้ฯ

รายละเอียด
อยู่ใน
รายงานของ
ศูนย์ฯ ห้วย

ลาดับ

102

102

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สานักงาน
คณะกรรมการ
พิเศษเพื่อ
ประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สานักงาน
คณะกรรมการ
พิเศษเพื่อ
ประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สานักงาน
คณะกรรมการ
พิเศษเพื่อ
ประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เนื่องมาจากพระราชดาริ

หมายเหตุ
ฮ่องไคร้ฯ

2. สนับสนุนการ
ดาเนินงานในกิจกรรมต่าง
ๆ ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ



430,000

230,000 งบฯ กปร.

เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงาน
ของศูนย์ฯ ภู
พานฯ

ศูนย์ฯ ภูพานฯ มีการดาเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 8

ศูนย์ฯ ภูพาน รายละเอียด
ฯ
อยู่ใน
รายงานของ
ศูนย์ฯ ภู
พานฯ

3. สนับสนุนการ
ดาเนินงานในกิจกรรมต่าง
ๆ ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ



428,220

428,220 งบฯ กปร.

เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงาน
ของศูนย์ฯ เขา
หินซ้อนฯ

ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ มีการดาเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1, 2, 3 และ 8

ศูนย์ฯ เขา
หินซ้อนฯ

รายละเอียด
อยู่ใน
รายงานของ
ศูนย์ฯ เขา
หินซ้อน

4. สนับสนุนการ
ดาเนินงานในกิจกรรมต่าง
ๆ ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ



1,941,84
5

1,941,84 งบฯ กปร.
5

เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงาน
ของศูนย์ฯ อ่าว
คุ้งกระเบนฯ

ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ มีการดาเนินงาน
ในกิจกรรมที่ 1, 4, 7 และ 8

ศูนย์ฯ อ่าว
คุ้งกระเบนฯ

รายละเอียด
อยู่ใน
รายงานของ
ศูนย์ฯ อ่าว
คุ้งกระเบนฯ

1688
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

102

103

พระราชดาริ
สานักงาน
คณะกรรมการ
พิเศษเพื่อ
ประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สานักงาน
คณะกรรมการ
พิเศษเพื่อ
ประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
การไฟฟ้านคร
หลวง

เสนอขอ

ใช้จริง

5. สนับสนุนการ
ดาเนินงานในกิจกรรมต่าง
ๆ ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ



409,000

409,000 งบฯ กปร.

เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงาน
ของศูนย์ฯ ห้วย
ทรายฯ

ศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ มีการดาเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1 และ 3

ศูนย์ฯ ห้วย
ทรายฯ

รายละเอียด
อยู่ใน
รายงานของ
ศูนย์ฯ ห้วย
ทรายฯ

6. สนับสนุนการ
ดาเนินงานในกิจกรรมต่าง
ๆ ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ



ยังไม่ได้
ข้อมูล

ยังไม่ได้ งบฯ กปร.
ข้อมูล

เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงาน
ของศูนย์ฯ พิกุล
ทองฯ

ศูนย์ฯ พิกุลทองฯ มีการดาเนินงานใน
กิจกรรมที่ 2, 3, 5 และ 8

ศูนย์ฯ พิกุล
ทองฯ

รายละเอียด
อยู่ใน
รายงานของ
ศูนย์ฯ พิกุล
ทองฯ

รวม...6...โครงการ
1. ติดตั้งปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและฝ้าเพดาน
ภายในอาคารธนาคารพืช
พรรณ

6


3,731,746

3,290,596

2,572,00
0

476,623. งบประมาณ
90 ประจาปีของ
กฟน.

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
อพ.สธ.

1. ระบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
ผู้อานวยการ
1.1 ติดตั้งโคมไฟฝังฝ้า หลอดไฟชนิด
ฝ่ายบริการ
LED 41 วัตต์ ขนาด 60x60 ซ.ม. จานวน ระบบไฟฟ้า
57 ชุด
1.2 ดิดตั้งโคมไฟฝังฝ้า หลอดไฟชนิด
LED 19-22 วัตต์ จานวน 152 ชุด
1.3 ติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน หลอดไฟชนิด

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1689

102

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1690

LED 2x3 วัตต์ จานวน 8 ชุด
1.4 ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า E.M.T.
CONDUIT 1/2 นิ้ว สาหรับระบบวงจร
แสงสว่าง ระยะประมาณ 1,200 เมตร
1.5 เดินสายวงจรย่อยจากสวิตช์ตัด
ตอนอัตโนมัติ ชนิด 1 ขั้ว ขนาด 16
แอมแปร์ ที่ตู้แผงสวิตช์แบ่งวงจรย่อย
(LP8, LP10) ถึงโคมไฟหลอดไฟชนิด
LED ขนาด 41 วัตต์ จานวน 57 ชุด (ข้อ
1.1), โคมไฟ LED 19-22 วัตต์ จานวน
152 ชุด ด้วยสายไฟฟ้า IEC01 ขนาด
3x1.5 sq.mm. ระยะประมาณ 1,500
เมตร โดยร้อยท่อ EMT
2. ระบบวงจรเต้ารับ
2.1 ติดตั้งเต้ารับคู่ชนิดมีขั้วสายดิน
จานวน 54 ตัว
2.2 ติดตั้งเต้ารับเดี่ยว มีสายดิน 8 ตัว
2.3 ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า E.M.T.
CONDUIT 3/4 นิ้ว สาหรับระบบวงจร
เต้ารับ ระยะประมาณ 660 เมตร
2.4 เดินสายวงจรย่อยจากสวิตช์ตัด
ตอนอัตโนมัติ ชนิด 1 ขั้ว ขนาด 16
แอมแปร์ ที่ตู้แผงสวิตช์แบ่งวงจรย่อย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1691

(LP8) ถึงเต้ารับคู่ชนิดมีขั้วสายดิน
จานวน 54 ตัว, เต้ารับเดี่ยว มีสายดิน
จานวน 8 ตัว ด้วยสาย ไฟฟ้า IEC01
ขนาด 3x4 sq.mm. ระยะประมาณ 800
เมตร โดยท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT
3. งานแก้ไขสายเมนสายป้อน
3.1 ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC
CONDUIT 2 นิ้ว สาหรับตู้แผงสวิตช์แบ่ง
วงจรย่อย (LP10) ระยะประมาณ 36
เมตร
3.2 รื้อถอนพร้อมเดินสายป้อนจาก
สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด 3 ขั้ว ขนาด
400 แอมแปร์ ที่ตู้ MDB ถึงตู้แผงสวิตช์
แบ่งวงจรย่อย (LP10) ด้วยสายไฟฟ้า
IEC01 ขนาด 4-1x35 sq.mm. 1-1x10
sq.mm.(G) ระยะประมาณ 40 เมตร
โดยท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC
4. งานรื้อถอนและติดตั้งฝ้าเพดาน
4.1 รื้อถอนฝ้าเพดาน T-Bar
0.60x0.60 ตารางเมตร ภายในอาคาร
พื้นที่ประมาณ 357 ตารางเมตร พร้อม
ขนย้ายวัสดุจากการรื้อทิ้ง
4.2 งานรื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1692

เรียบโครงคร่าวไม้ ด้านนอกอาคาร พื้นที่
ประมาณ 183 ตารางเมตร พร้อมขนย้าย
วัสดุจากการรื้อทิ้ง
4.3 รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิมภายใน
อาคาร
5. งานปรับปรุงผนังเดิมและติดตั้งฝ้า
ของใหม่
5.1 งานตัดเจาะผนังสาหรับติดตั้งท่อ
ร้อยสายไฟ และกล่องสวิตช์พร้อมฉาบ
ปูนผนังตามเดิมจานวน 80 จุด
5.2 งานขูดลอก ฉีดล้างทาความสะอาด
พื้นผิวผนังภายนอก และภายในพื้นที่
ประมาณ 1,000 ตารางเมตร
5.3 งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผิวผนัง
ภายนอก-ภายใน (โดยอุดด้วยวัสดุอุด
พร้อมขัดเรียบ) พื้นที่ประมาณ 85 ตาราง
เมตร
5.4 ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดภายในหนา 9
มม. คราว T-Bar (ชนิดมีแผ่นฟอยล์กัน
ความร้อน) ขนาด 0.60x0.60 เมตร
5.5 งานซ่อมแซมโครงหลังคาและเชิง
ชายภายนอกอาคารที่ชารุดระยะ
ประมาณ 45 เมตร

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

การไฟฟ้านคร
หลวง

ชื่อโครงการ

2. งานปรับปรุงระบบปรับ
อากาศ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

428,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

436,018. งบประมาณ
24 ประจาปีของ
กฟน.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5.6 ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดภายในหนา
12 มม. (ชนิดทนความชื้น) โครงคร่าว
โลหะชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 183
ตารางเมตร
5.7 ทาสีน้าอะครีลิค 100% (ชนิดทา
ภายใน) โดยทารองพื้นด้วยสีรองพื้นปูน
เก่าพื้นที่ประมาณ 581 ตารางเมตร
5.8 ทาสีน้าอะครีลิค 100% (ชนิดทา
ภายนอก) โดยทารองพื้นด้วยสีรองพื้นปูน
เก่าพื้นที่ประมาณ 420 ตารางเมตร
5.9 ทาสีอะครีลิค 100% ฝ้าเพดาน
(ชนิดทาภายนอก) โดยทาด้วยสีรองพื้น
ปูนใหม่พื้นที่ประมาณ 183 ตารางเมตร
5.10 ทาสีน้ามันส่วนประกอบอาคาร
ต่าง ๆ ที่เป็นสีน้ามันเดิม พื้นที่ประมาณ
55 ตารางเมตร
1. อาคารธนาคารข้อมูล
ผู้อานวยการ
1.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ฝ่ายบริการ
ส่วน ขนาด 12,000 บีทียู/ช.ม. จานวน 3 ระบบไฟฟ้า
ชุด
1.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ขนาด 15,000 บีทียู/ช.ม. จานวน 2
ชุด

หมายเหตุ

1693

103

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

การไฟฟ้านคร
หลวง

3. งานบารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ
และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (
ที่สวนจิตรลดา)



-

400,000

447,549. งบประมาณ
45 ประจาปีของ
กฟน.

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
อพ.สธ.

103

การไฟฟ้านคร
หลวง

4. บารุงรักษาระบบไฟฟ้า
และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ที่
อพ.สธ. เกาะแสมสาร จ.
ชลบุรี



-

400,000

201,321. งบประมาณ
83 ประจาปีของ
กฟน.

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
อพ.สธ.

1.3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ขนาด 18,000 บีทียู/ช.ม. จานวน 2
ชุด
2. เรือนเพาะชาพืช
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาด 18,000 บีทียู/ช.ม. จานวน 7 ชุด
3. อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาด 18,000 บีทียู/ช.ม. จานวน 1 ชุด
1. ตรวจสอบตู้แผงสวิตช์และระบบไฟฟ้า
ครั้งที่ 1 เดือน มีนาคม (ดาเนินการเสร็จ
แล้ว) และ ครั้งที่ 2 เดือน พฤศจิกายน
2. ตรวจสอบและล้างเครื่องปรับอากาศ
จะเข้าดาเนินการในเดือน พฤศจิกายน
3. ตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า ขนาด 315 เควีเอ จานวน 1
เครื่อง และครั้งที่ 1 เดือน มีนาคม
(ดาเนินการเสร็จแล้ว) และครั้งที่ 2
เดือน พฤศจิกายน
1. ตรวจสอบตู้แผงสวิตช์ และระบบไฟฟ้า
ครั้งที่ 1 เดือน มีนาคม(ดาเนินการเสร็จ
แล้ว) และครั้งที่ 2 เดือน พฤศจิกายน
2. ตรวจสอบ และบารุงรักษาเครื่อง

ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการ
ระบบไฟฟ้า

ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการ
ระบบไฟฟ้า

หมายเหตุ

1694

103

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กาเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 เควีเอ จานวน 2
เครื่อง
ครั้งที่ 1 เดือน มีนาคม(ดาเนินการเสร็จ
แล้ว) และครั้งที่ 2 เดือน พฤศจิกายน
รวม...4...โครงการ

4

3,800,000

1,561,513
.42

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

1. โครงการ PEA ปลูก
ดูแล รักษ์ป่า



-

4,103,40 งบประมาณของ
0 หน่วยงาน

13,200 ต้น

104

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

2. โครงการ PEA รักษ์น้า
สร้างฝาย



-

2,640,00 งบประมาณของ
0 หน่วยงาน

24 ฝาย

PEA จัดกิจกรรมปลูกต้นมเหสักข์ – สักส
ยามินทร์ เพื่อร่วมสนองพระราชดาริ
โครงการ อพ.สธ. โดย PEA 12 เขต
ปลูกต้นไม้เขตละ 1 แห่ง พื้นที่ไม่ต่ากว่า
11 ไร่ จานวนเขตละ 1,100 ต้น (ตาม
หลักเกณฑ์การได้รับเงินค่าดูแลรักษา
กลับคืนจาก อพ.สธ.) เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง PEA กับชุมชน
สนับสนุนให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ
รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน
เข้มแข็งและยั่งยืน
PEA ได้นาอุปกรณ์คอนกรึตที่ชารุด เช่น
เสาไฟฟ้า คอนรับสายไฟฟ้า เสาตอม่อ
มาสร้างเป็นฝายชะลอน้าสาหรับกักเก็บ
น้า ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค
บริโภค และประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยได้ดาเนินโครงการ PEA รักษ์น้า สร้า

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
12 เขต

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
9 เขต

1695

104

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝาย ให้กับชุมชนทั่วประเทศ จานวน 24
ฝาย
104

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

3. โครงการคนพันธุ์ PEA
ฟื้นฟูทะเล
3.1 กิจกรรมปลูกหญ้า
ทะเล

3.2 กิจกรรมปะการัง
เทียม


900,000 งบประมาณของ
หน่วยงาน



1,549,387 งบประมาณของ
.57 หน่วยงาน

25,000 ต้น

600 ต้น

PEA ได้ดาเนินกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล
เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม อนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติทางทะเล และระบบ
นิเวศ เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า
ทางทะเลมากยิ่งขึ้น สร้างจิตสานึกการมี
ส่วนร่วมด้านอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ระหว่าง PEA นักเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น โดย PEA
ได้ดาเนินการปลูกหญ้าทะเล จานวน
25,000 ต้น ณ ชุมชนบ้านเกาะมุกด์ จ.
ตรัง
PEA ได้นาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชารุด
หรือไม่ได้ใช้งาน มาจัดทาเป็นปะการัง
เทียม เช่น ลูกถ้วย สเปเซอร์ เสาไฟฟ้า
ซากรถบรรทุก ฯลฯ แล้วนาวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าด้งกล่าว มาบรรจุในกล่องเกเบี้ยน
และนาปะการังเทียมไปจัดวาง ณ แหลม

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เขต 2
ภาคใต้ จ.
นครศรีธรรม
ราช

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เขต 3
ภาคใต้ จ.
ยะลา

1696

104

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

4. โครงการ PEA
สนับสนุนพลังงานในการ
จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์
พืช อพ.สธ.อินทนนท์



900,000 งบประมาณของ
หน่วยงาน

104

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

5. โครงการ PEA ส่งเสริม
การผลิตเมล็ดมะม่วงหิม
พานต์ ด้วยพลังงาน
ทดแทน



500,000 งบประมาณของ
หน่วยงาน

104

การไฟฟ้าส่วน

6. โครงการ PEA ร่วม



100,000 งบประมาณของ

ผลการดาเนินงาน

ตาชี หมู่ 4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.
ปัตตานี ห่างจากชายฝั่ง 6 ไมล์ทะเล ที่
ความลึก 18 เมตร พิกัดทางทะเล ที่ N07-05-597, E-101-16-503 ได้จัดวาง
ปะการังเทียม จานวน 1,150 ต้น
เครื่องกาเนิด
PEA สนับสนุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง
ไฟฟ้าสารอง
ขนาด 60 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเพื่อใช้กับ
ขนาด 60
ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์พืช ภายใต้พระธาตุ
กิโลวัตต์
เจดีย์นภพลภูมิสิริ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอย
อินทนน์ มีความสูงจากระดับน้าทะเล
ปานกลาง 2,565 เมตร อยู่ภายใต้การ
ดูแลของกองทัพอากาศ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการดาเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
สนับสนุนอาคาร PEA ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้การใช้
พร้อมอุปกรณ์
พลังงานอย่างประหยัดและปลอดภัย
ในการแปรรูป
และสนับสนุนอาคารพร้อมอุปกรณ์ใน
เมล็ดมะม่วงหิม การแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยใช้
พานต์
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย
หมู่ 3 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
10 โป่ง
PEA ได้ดาเนินโครงการ PEA ร่วมอาสา

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เขต 1
ภาคเหนือ จ.
เชียงใหม่

เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เขต 2
ภาคเหนือ จ.
พิษณุโลก

เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

การไฟฟ้า

เพิ่มเติมจาก

1697

104

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

อาสาสร้างแหล่งอาหาร
สาหรับช้างและสัตว์ป่า
(โป่งเทียม)

หน่วยงาน

104

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

7. โครงการ PEA สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น



100,000 งบประมาณของ
หน่วยงาน

104

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

8. โครงการ PEA
สนับสนุนการใช้หลอด
LED วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
ปลาในกระชัง



1,500,000 งบประมาณของ
หน่วยงาน

3,000 ราย

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สร้างแหล่งอาหาร (โป่งเทียม) เพื่อเป็น
ส่วนภูมิภาค
การสนับสนุนให้เกิดแหล่งอาหารสาหรับ เขต 3
ช้าง และสัตว์ป่า ให้เพียงพอต่อการ
ภาคเหนือ จ.
บริโภคของสัตว์ป่า ที่อยู่ในการดาเนินการ ลพบุรี
ของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ตาม
พระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จึงได้ดาเนินการ
จัดสร้างแหล่งอาหารสาหรับช้างและสัตว์
ป่า (โป่งเทียม) จานวน 10 โป่ง ณ
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.
เพชรบูรณ์
PEA ได้สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพแหล่ง การไฟฟ้า
เรียนรู้ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ของกลุ่มข้าวไร่ ส่วนภูมิภาค
บ้านน้าเย็น เพื่อจาหน่ายเป็นของที่ระลึก เขต 1 ภาค
ประจาจังหวัดนครพนม โดยการ
ตะวันออก
สนับสนุนการพัฒนาสินค้า วัตถุดิบในการ เฉียงเหนือ
ผลิต ช่องทางการจัดจาหน่าย เพื่อให้
จ.อุดรธานี
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างดาเนินโครงการ
PEA ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาใน การไฟฟ้า
กระชัง จานวนประมาณ 3,000 ราย ซึ่ง ส่วนภูมิภาค
ส่วนใหญ่ใช้หลอดไฟส่องสว่างเป็นหลอด เขต 2 ภาค
ฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดแบบไส้ ซึ่งใช้ ตะวันออก

หมายเหตุ
แผนแม่บท

1698

ภูมิภาค

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

9. โครงการ PEA ส่งเสริม
พลังงานสะอาดเพื่อ
การเกษตรอย่างพอเพียง



410,000 งบประมาณของ
หน่วยงาน

104

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

10. โครงการ PEA
ป้องกันแนวตลิ่ง ปกป้อง



1,350,000 งบประมาณของ
หน่วยงาน

18 จุด

ผลการดาเนินงาน
พลังงานไฟฟ้าสูง และให้เกษตรกรเหล่านี้
หันมาใช้หลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอด
ประหยัดพลังงานแทน
(แต่โครงการนี้ ขอยกเลิกไปก่อน เพราะมี
เกษตรกรผู้มารับบริการจาก PEA เป็น
จานวนน้อย เนื่องจากปัจจุบันเกิดวิกฤติ
ภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งทาให้เกษตรกรไม่
สามารถทาการเกษตรเลี้ยงปลาในกระชัง
ได้ ทาให้การจัดทาโครงการดังกล่าว ไม่
สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้)
PEA ได้ดาเนินโครงการ PEA ส่งเสริม
พลังงานสะอาดเพื่อการเกษตรอย่าง
พอเพียง โดยติดตั้งระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โดยใช้วัสดุคอนกรีตที่ชารุดของ PEA
เช่น เสา คอน เศษสายไฟเข้ามิเตอร์ มา
เป็นโครงสร้างฐานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ต่อเข้ากับระบบสูบน้าจากแหล่งน้า
ธรรมชาติ หรือน้าบาดาลมาเพื่อใช้กับ
กิจกรรมทาสวนเกษตรพอเพียง ในเขต
พื้นที่ อ.ปะคา จานวน 18 ราย
PEA ได้ดาเนินการก่อสร้าง แนวกาแพง
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้าลาคลอง ไม่ให้ถูกน้า

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เฉียงเหนือ
จ.
อุบลราชธานี

หมายเหตุ

1699

104

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เขต 3 ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
จ.
นครราชสีมา

เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

พันธุกรรมพืชชุมชนพื้นที่
อพ.สธ.

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

11. โครงการ PEA ปลูก
ป่าชายเลน



110,000 งบประมาณของ
หน่วยงาน

104

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

12. โครงการ PEA ปลูก
จิตสานึก ลดใช้พลังงาน
ชุมชนพื้นที่ปลูกป่า
อพ.สธ.



80,000 งบประมาณของ
หน่วยงาน

890 ต้น

122 ครัวเรือน

กัดเซาะทรุดตัวพังทลาย สาหรับวัดที่มี
พื้นดินบริเวณริมตลิ่งอยู่ติดแม่น้าลาคลอง
จานวน 9 วัด และแนะนาส่งเสริมให้
ความรู้กับคนในชุมชน-วัด ได้มีความรู้ใน
การปลูกพืชผักออร์แกนิค ปลอดสารเคมี
สามารถนาไปปลูกไว้บริโภคเอง หรือปลูก
เพื่อการขายเป็นอาชีพ เสริมสร้างรายได้
ให้ครอบครัว
* ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
PEA ได้ดาเนินการปลูกต้นโกงกางใบใหญ่
จานวน 890 ต้น เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2558 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เมือง จ.ชลบุรี
PEA ได้ดาเนินการ PEA ปลูกจิตสานึก
ลดใช้พลังงานชุมชนพื้นที่ปลูกป่า อพ.สธ.
เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2558 โดยมีผู้เข้าร่วม
จานวน 200 คน ประกอบด้วย ชาวบ้าน
นักเรียนบ้านสามัคคีนุสรณ์ จัดกิจกรรม
ดังนี้
1) ให้ความรู้ ความเข้าใจการประหยัด
พลังงานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
2) จัดการแข่งขันการประหยัดพลังงาน

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เขต 2 ภาค
กลาง จ.
ชลบุรี
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เขต 3 ภาค
กลาง จ.
นครปฐม

หมายเหตุ

เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

1700

104

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เขต 1 ภาค
กลาง จ.
พระนครศรีอ
ยุธยา

ลาดับ

104

หน่วยงาน

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



รวม...13...โครงการ

13

เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
3) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จานวน 1,100
ต้น
PEA ได้ดาเนินการจัดทาแนวป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์
ที่หมดสภาพการใช้งานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (PEA) เช่น เสาไฟฟ้า, คอน คอร.
, ลูกถ้วย ณ ชุมชนบ้านโหน ม.3 ต.บาง
แก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง

100,000 งบประมาณของ
หน่วยงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เขต 1
ภาคใต้ จ.
เพชรบุรี

หมายเหตุ

เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

14,342,78
7.57

105

สานักงาน
รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(องค์การ
มหาชน)

1. โครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure)
1.1 เครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐ (Government
Information
Network:GIN)



636,720

360,000 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

105

สานักงาน
รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

1.2 การสนับสนุนการ
ให้บริการระบบ Cloud
(Government Cloud)



163,200

- งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อให้มี
เครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยง
ระหว่าง
หน่วยงานของ
อพ.สธ.รองรับ
การรับ-ส่งข้อมูล
ให้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
เพื่อให้ระบบมี
ความมั่นคง
ปลอดภัย

ติดตั้งแล้วโดยมีขนาดความเร็ว 10 Mbps
จานวน 3 จุด คือ อาคารธนาคารข้อมูล,
อาคารแสดงนิทรรศการ สวนจิตรลดา
และ สานักงานพระมหาธาตุเจดีย์ฯ ดอย
อินทนนท์ ความเร็ว 2 Mbps จานวน 1
จุด

มีระบบ OER อพ.สธ. ที่อยู่บนระบบ
cloud จานวน 1 VM

(10,000
บาท/เดือน/
1 วรจร)
โดยคิด
ค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ 1
ต.ค.57

1701

13. โครงการ PEA
ส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

งบประมาณ (บาท)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

(องค์การ
มหาชน)

105

สานักงาน
รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(องค์การ
มหาชน)
สานักงาน
รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(องค์การ
มหาชน)

1.3 Web conference



2. การจัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้าปฏิบัติงานในการให้
คาแนะนาปรึกษาในการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน
ICT เพื่อการดาเนินงาน
โครงการ อพ.สธ.



ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการสร้าง Account แล้วจานวน
10 user รอการเพิ่มเติมการใช้งานอีก 5
user

78,000

78,000 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อให้
คาแนะนา
ปรึกษาการ
ประยุกต์ใช้
เครื่องมือด้าน
ICT ให้กับ
เจ้าหน้าที่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1702

105

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สอดคล้องตาม
มาตรฐานและ
กฎหมาย
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและ
ได้รับการดูแล
บารุงรักษา จาก
ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน

1. เข้าไปประจาเดือนละ 1 ครั้ง และหาก
ในกรณีมีปัญหาจะเข้าไปดาเนินการเป็น
กรณีพิเศษ
2. ตรวจสอบ Code โปรแกรม
พจนานุกรม ศัพท์พฤกษศาสตร์
(http://inter.km.cs.ega.or.th/rspgbo
tdict/)

ลาดับ

105

สานักงาน
รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(องค์การ
มหาชน)

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ

ชื่อโครงการ

3. การส่งเสริมทักษะ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
3.1 การสอบระดับ IP (IT
Passport Examination)
เป็นการสอบความรู้
พื้นฐานทั่วไปทาง IT
ขอบเขตการสอบ
ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์
ด้านการบริหารจัดการ
และด้านเทคโนโลยี
เหมาะสาหรับบุคลากร
ภาครัฐ ที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับ IT ที่อาจไม่ได้เรียน
ด้าน IT โดยตรง ใช้เวลา
ในการอบรม 3 วัน สงวน
สิทธิ์ผู้เข้าอบรม จานวน 2
คน (เลือกช่วงใดช่วงหนึ่ง)
รวม...3...โครงการ
1. กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ



6,000

3


883,920

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อพ.สธ.

- งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทางหน่วยงาน ยังไม่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
อบรม

หมายเหตุ

โดยทาง
สรอ.จะจัด
อีก 2 ครั้ง
คือ เดือน
มี.ค. และ
เดือน ก.ย.
2559

1703

106

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

438,000
2,000,000 งบปกติ ส.ป.ก.

สนับสนุน
กิจกรรมสร้าง

จานวน 200 โรงเรียน ในพื้นที่เขตปฏิรูป
ที่ดิน 68 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง

ส.ป.ก.
จังหวัด 68

ลาดับ

หน่วยงาน
เกษตรกรรม
(ส.ป.ก.)

การเคหะ
แห่งชาติ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

พันธุกรรมพืช (สนับสนุน
การสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่เขต
ปฏิรูปที่ดิน 68 จังหวัด)

รวม...1...โครงการ
1. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

1


เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
จิตสานึกฯ ให้นา
เรียนในโรงเรียน
และคนในชุมชน
ในพื้นที่เขต
ปฏิรูปที่ดิน
แบบมีส่วนร่วม
ให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และฐาน
ทรัพยากร
ท้องถิ่น ของ
ตนเองได้ยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน
จิตสานึกฯ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน งานปกปัก
พันธุกรรมพืช งานสารวจพรรณไม้ งาน
ปลูกรักษาพรรณไม้ งานอนุรักษ์พันธุ์ไม้
พันธุ์ข้าวท้องถิ่น และงานสนับสนุนอื่น ๆ
- ภาคเหนือ 49 โรงเรียน ใน 17 จังหวัด
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67 โรงเรียน
ใน 19 จังหวัด
- ภาคกลาง 56 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด
- ภาคใต้ 28 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัด

2,000,000

-

32,930 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

- เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ โครงการ
อพ.สธ.และ
สามารถนาไป
เผยแพร่ ได้

- ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
2558 ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13-16
มิถุนายน 2558 จานวน 5 คน

หมายเหตุ

1704

107

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ฝ่าย
ประชาสัมพั
นธ์และ
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
ฝ่าย
บริหารงาน
ชุมชน 1-4

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การเคหะ
แห่งชาติ

2. โครงการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การปลูก
พันธุ์ไม้สีประจาพระองค์
(สีม่วง) เพื่อเฉลิมฉลองใน
วโรกาสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พระชนมายุ 60
พรรษา ในปี 2558

107

การเคหะ
แห่งชาติ

3. โครงการรวมใจภักดิ์
ปลูกมเหสักข์ - สักสยามิ
นทร์ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส
ทรงมีพระชนมายุ 84
พรรษา



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
370,000 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

-

380,000 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
- รณรงค์ปลูก
พันธ์ไม้สีม่วง
อย่างต่อเนื่อง
- จัดตั้งกลุ่ม
รักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
บารุงและดูแล
รักษา
- เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ
ให้แก่ชาวชุมชน
ของ กคช.
เพื่อ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาส
ทรงมี
พระชนมายุ 84
พรรษา โดยการ
ปลูก มเหสักข์
และ สักสยามิ

ผลการดาเนินงาน
1) ปลูกพันธุ์ไม้สีม่วงในชุมชนต่างๆ
จานวน 82 ชุมชน จานวน 10,795 ต้น
2) ผลิตวิดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จานวน 3,000 แผ่น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่าย
ประชาสัมพั
นธ์และ
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
ฝ่าย
บริหารงาน
ชุมชน 1-4

หมายเหตุ

1705

107

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


1. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงาน อพ.สธ. ในการดาเนิน
โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสทรงมี
พระชนมายุ 84 พรรษา
2. ปลูกมเหสักข์ - สักสยามมินทร์ และ
ดูแลรักษาให้เติบโตและแข็งแรง

ฝ่าย
ประชาสัมพั
นธ์และ
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
ฝ่าย
บริหารงาน
ชุมชน 1-4

ลาดับ

108

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อัน

ชื่อโครงการ

รวม...3...โครงการ
1. จัดพื้นที่สาหรับเป็น
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
ของพืชผักพื้นบ้านและ
สมุนไพร ในรูปแบบ
นิทรรศการที่มีชีวิต ของ
พืชพรรณผักพื้นเมือง
พื้นบ้าน และพืชสมุนไพร
พื้นบ้าน
1.1 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
ของพืชผักพื้นบ้าน

1.2 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
ของพืชสมุนไพร

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

3

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
นทร์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดนิทรรศการในพื้นที่จานวน 3 ไร่โดย
ประมาณ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติของผักพื้นเมืองพื้นบ้าน โดย
ดาเนินการปลูกต้นพืชพรรณผักพื้นเมือง
พื้นบ้านพร้อมทั้งแสดงข้อมูลของพืช
พรรณแต่ละชนิดและการนาไปใช้
ประโยชน์เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทั้ง
ภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษาเข้า
ไปศึกษาเรียนรู้

กลุ่มงาน
ศึกษาและ
พัฒนา
เกษตรกรรม
แบบประณีต
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้
ฯ

ดาเนินการจัดพื้นที่สาธิตพื้นที่ 4 ไร่ที่เป็น
แหล่งรวบรวมพันธุ์ของพืชสมุนไพร ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของสมุนไพร

กลุ่มงาน
ศึกษาและ
พัฒนา

หมายเหตุ

782,930

1706

108

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



100,000

100,000 กรมชลประทาน



100,000

100,000 กรมชลประทาน

1. เพื่อให้ทราบ
ถึงประโยชน์ของ
ผักพื้นเมือง
พื้นบ้าน
2. เกิดการสานึก
ในการอนุรักษ์
ให้มีพืชพรรณ
เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน
1. เพื่อให้ทราบ
ถึงประโยชน์ของ
พืชสมุนไพร

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

2. การเผยแพร่ความรู้
และสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้แก่นักเรียน



108

ศูนย์ศึกษาการ

3. การเสนอผลงาน



-

- กรมชลประทาน

ผลการดาเนินงาน
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชพรรณแต่
ละชนิด
ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
ฯและพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ฯ จัดทาป้ายชื่อ
แสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของพืช
พรรณและการนาไปใช้ประโยชน์
ดาเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
ของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร ในพื้นที่
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และให้ความรู้
เรื่องพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร
ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพืชผัก
พื้นบ้านและสมุนไพร จานวน 1 แห่ง คือ
โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก และปลูก
พืชผักสมุนไพรเพิ่มเติมจานวน 20 ชนิด

ได้รวบรวมผลงานเพื่อนาเสนอในงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เกษตรกรรม
แบบประณีต
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้
ฯ
กลุ่มงาน
ศึกษาและ
พัฒนา
เกษตรกรรม
แบบประณีต
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้
ฯ

กลุ่มงาน

หมายเหตุ

1707

108

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2. เกิดการสานึก
ในการอนุรักษ์ท
รัยากรพืช
สมุนไพรเพื่อการ
ใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
1. เผยแพร่
ความรู้และการ
สร้างจิต สานึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ให้แก่นักเรียน
2. เพื่อให้
นักเรียนได้
เรียนรู้ประโยชน์
พันธุ์พืชชนิด
ต่างๆ ฝึกปฏิบัติ
จริง และ
สามารถนา
ผลผลิตพืชไป
ประกอบอาหาร
กลางวัน
เผยแพร่ความรู้

ลาดับ

109

109

ชื่อโครงการ

พัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

วิชาการ

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

4. รวมจัดนิทรรศการ

รวม...4...โครงการ
ศูนย์ศึกษาการ 1. กิจกรรมสร้างจิตสานึก
พัฒนาพิกุลทอง ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
อันเนื่องมาจาก พืช
พระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการ 2. กิจกรรมพิเศษ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง



-

4


200,000
35,000

200,000
35,000 กปร.



31,000

31,000 กปร.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ผลงานวิชาการที่
สนับสนุนงาน
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ให้แก่ นักเรียน
นักศึกษาและ
ผู้สนใจทั่วไป

- -

ผลการดาเนินงาน
ประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงาน
โครงการ อพ.สธ. “ทรัพยากรไทย หวนดู
ทรัพย์สิ่งสินตน” ในเดือน มีนาคม 2559
โดยนาเสนอผลงาน 2 เรื่อง

รวมจัดนิทรรศการงานสนองพระราชดาริ
โครงการ อพ.สธ. ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
งานประชุมวิชาการโครงการ อพ.สธ.
ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ใน
เดือน มีนาคม 2559

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศึกษาและ
พัฒนา
เกษตรกรรม
แบบประณีต
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้
ฯ
กลุ่มงาน
ศึกษาและ
พัฒนา
เกษตรกรรม
แบบประณีต
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้
ฯ

สร้างจิตสานึกให้ สร้างจิตสานึกให้เยาวชน ให้อนุรักษ์หวง
เยาวชนในพื้นที่ แหน ทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
พิกุลทองฯ

สนับสนุนการ

ศูนย์ศึกษา

ติดตามและประสานงาน จานวน 3

หมายเหตุ

1708

108

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

พัฒนาพิกุลทอง สนับสนุนการอนุรักษ์
อันเนื่องมาจาก พันธุกรรมพืช
พระราชดาริ
2


66,000
251,160

66,000
251,160 กปร.

110

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

110

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

2. การอบรมเยาวชน
อนุรักษ์ป่าชายเลน รุ่นที่ 7



111,400

111,400 กปร.

110

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้ง

3. ค่ายเยาวชนอนุรักษ์
สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม



118,500

118,500 กปร.

เพาะชา
พันธุกรรมพืช
ไม้ป่าชายเลน
ป่าชายหาด และ
ไม้ยืนต้น ที่มีอยู่
ในพื้นที่ เพื่อการ
แจกจ่าย

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านหัวเขา
2) โรงเรียนพิมานวิทย์
3) โรงเรียนบ้านโคกศิลา

เป็นโครงการต่อเนื่อง
เพาะชากล้าไม้
- กล้าไม้ป่าชายเลน จานวน 44,500 กล้า
- กล้าไม้ยืนต้น – ไม้ประดับ จานวน
70,000 กล้า
แจกกล้าไม้
- กล้าไม้ป่าชายเลน จานวน 28,462 กล้า
- กล้าไม้ยืนต้น – ไม้ประดับ จานวน
40,809 กล้า
ฝึกอบรมในการ เป็นโครงการต่อเนื่อง
สร้างจิตสานึก
อบรมเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน 1 รุ่น ผู้
การอนุรักษ์
เข้ารับการฝึกอบรมจากโรงเรียนรอบ
พันธุกรรมพืช
ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ 2 โรงเรียนคือ
และ ทรัพยากร - โรงเรียนมัธยมท่าแคลง จานวน 29 คน
ธรรมชาติ
- โรงเรียนวัดราพัน (สุขสวัสดิพิชา
ราษฎร์) จานวน 23 คน
สร้างจิตสานึกใน เป็นโครงการต่อเนื่อง
การอนุรักษ์
- จัดอบรมเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่า และ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
การพัฒนา
พิกุลทองฯ

งานป่าไม้
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
อ่าวคุ้ง
กระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

งานป่าไม้
ศูนย์ฯ อ่าว
คุ้งกระเบน

เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าคุ้ง

หมายเหตุ

1709

รวม...2...โครงการ
1. เพาะชากล้าไม้ป่าชาย
เลน ไม้ยืนต้น และไม้
ประดับเพื่อส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

ลาดับ

110

หน่วยงาน
กระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*



234,025

234,025 กปร.

รวม...4...โครงการ

4

715,085

715,085

ผลการดาเนินงาน
สิ่งแวดล้อม จานวน 1 รุ่น เยาวชน 72
คน
เป็นโครงการต่อเนื่อง
- จัดอบรมเยาวชนค่ายวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน 1 รุ่น
จานวน 47 คน ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
- ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย จานวน 17
โรงเรียน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กระเบน

หมายเหตุ

งานประมง
ศูนย์ฯ อ่าว
คุ้งกระเบนฯ

1710

4. ค่ายวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล เยาวชนรักษ์คุ้ง
กระเบน รุ่นที่ 7

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมพืช
และ ทรัพยากร
ธรรมชาติ
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ ปัญหา
และผลกระทบ
ในท้องถิ่นของ
ตน
- ขยายผลใน
โรงเรียนเพื่อ
สร้างเครือข่าย
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
เข้ามาดูแลและ
รักษาทรัพยากร
ในท้องถิ่นของ
ตนเอง

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ
5,000

ใช้จริง
5,000 งบ กปร.

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

1. ขยายพันธุ์กล้าเตย
เปียกเพื่อแจกจ่าย

111

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

2. ขยายพันธุ์กล้าหมาก
เหลืองเพื่อแจกจ่าย



5,000

5,000 งบ กปร.

111

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

3. ขยายพันธุ์กล้า
ผักหวานบ้านเพื่อแจกจ่าย



5,000

5,000 งบ กปร.

ผลการดาเนินงาน
ผลิตกล้าเตยเปียก แจกจ่ายแก่ผู้สนใจ
จานวน 300 ต้น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
น.ส.ปวีณา
สูนาสวน
งานพัฒนา
ที่ดิน

ผลิตและแจกจ่ายกล้าหมากเหลือง
จานวน 1,700 ต้น
- แจกจ่ายแก่ผู้สนใจ จานวน 800 ต้น

น.ส.ปวีณา
สูนาสวน
งานพัฒนา
ที่ดิน

ผลิตและแจกจ่ายกล้าผักหวานบ้าน
จานวน 3,000 กล้า
- แจกจ่ายแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

น.ส.วรรณวิ
สา ทองขาว
งานพัฒนา
ที่ดิน

หมายเหตุ

1711

111

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เสริมสร้าง
สนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายระดับ
ต่างๆ ในการ
ดาเนินงาน
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากร
เสริมสร้าง
สนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายระดับ
ต่างๆ ในการ
ดาเนินงาน
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากร
เสริมสร้าง
สนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายระดับ
ต่างๆ ในการ
ดาเนินงาน
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พัฒนา

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

4. การศึกษาดูงานในสวน
สมุนไพรและพรรณไม้ใน
ศูนย์ฯ



-

111

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

5. จัดตั้งเครือข่ายชุมชน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
พืชอย่างยั่งยืน



10,000

- -

10,000 งบ กปร.

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน จานวน
113,734 ราย

น.ส.กฤษณา
ทิวาตรี
งานพัฒนา
ที่ดิน

- 3 กลุ่ม
- จัดทาเอกสารเผยแพร่
- นาสมุนไพรไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ได้แก่ ชาชุมเห็ดเทศ แคปซูล
ขมิ้นชัน แคปซูลฟ้าทะลายโจร ชารางจืด

นายวรดลต์
แจ่มจารูญ
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์

หมายเหตุ

1712

111

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ทรัพยากร
- เพื่อปลูกฝัง
สร้างให้เด็กและ
เยาวชนมี
จิตสานึกอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
ธรรมชาติ รักษา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
- เสริมสร้าง
สนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายระดับ
ต่างๆ ในการ
ดาเนินงาน
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากร
เสริมสร้าง
สนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายระดับ
ต่างๆ ในการ
ดาเนินงาน

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

6. โครงการฝึกอบรม
เยาวชนไทยรักษ์
สิ่งแวดล้อม

111

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน

7. กิจกรรมปลูกพืชคืนถิ่น
เดิม



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

173,700



แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

-

173,700 งบ กปร.

- -

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากร
- เพื่อปลูกฝัง
สร้างให้เด็กและ
เยาวชนมี
จิตสานึกอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
ธรรมชาติ รักษา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
- เสริมสร้าง
สนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายระดับ
ต่างๆ ในการ
ดาเนินงาน
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากร

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลูกประคบ ยาอบสมุนไพรแห้ง

ฝึกอบรมเยาวชนจากโรงเรียนหมู่บ้าน
รอบศูนย์ฯ 3 ตาบล 43 หมู่บ้าน จานวน
102 ราย วันที่ 15-17 ก.ค. 58 ได้แก่
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ โรงเรียนบ้าน
ห้วยหิน โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน
โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ โรงเรียนบ้านชา
ขวาง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

ไม่ได้ดาเนินการ

น.ส.กฤษณา
ทิวาตรี
งานพัฒนา
ที่ดิน

1713

111

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

รวม...7...โครงการ
1. ขยายพันธุ์สมุนไพรป่า
(เพื่อแจกจ่าย)

6


198,700
50,000

198,700
40,000 กปร.

70,000

30,000 กปร.

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

112

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

2. จัดทาป้ายสื่อ
ความหมาย และสื่อ
ประชาสัมพันธ์



112

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

3. ส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
- พัฒนาบุคลากรของ



กปร.
60,000
50,000

30,000
30,000

- เพื่อป้องกัน
การสูญพันธุ์ของ
สมุนไพรป่า
พื้นบ้าน
- เพื่อขยายพันธุ์
ให้บุคคลผู้สนใจ
นาไปปลูก เป็น
การขยายพื้นที่
ชนิดพันธุ์นั้น ๆ
เพื่อเป็นสื่อให้
ความรู้แก่
นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนที่
สนใจ

โครงการต่อเนื่อง
ขยายพันธุ์สมุนไพรป่าได้จานวน 68 ชนิด
แจกจ่ายให้กับเกษตรกร จานวน 601
ราย จานวน 5,000 กล้า

นายนพดล
แก้วคาไสย์
หัวหน้างาน
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
ศูนย์ฯ ภูพาน
ฯ

เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

- เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชน มี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน

- เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
- สนับสนุนและจัดทาป้ายชื่อพันธุ์ไม้ให้

นายนพดล
แก้วคาไสย์
หัวหน้างาน
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
ศูนย์ฯ ภูพาน
ฯ
นายนพดล
แก้วคาไสย์
หัวหน้างาน
ศึกษาและ

1714
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1

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
ศูนย์ฯ
- การสนับสนุนงานด้าน
พฤกษศาสตร์กับโรงเรียน
- การสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช กับ
อปท.
4. จัดนิทรรศการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พฤกษศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียน ตชด.ค้อกนีสไทย จ.สกลนคร

50,000

30,000



50,000

30,000 กปร.

-

จัดนิทรรศการและต้อนรับคณะผู้เข้า
เยี่ยมชมภายในโครงการฯ

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

112

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์



100,000

50,000 กปร.

-

จัดสวน ปลูกไม้ดอกสีม่วง

112

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจาก

6. เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ให้กับผู้



50,000

30,000 กปร.

-

- จัดทาเส้นทางเดินศึกษาสมุนไพรป่า
ระยะทาง 1 กิโลเมตร
- ปลูกกล้วยไม้ป่า จานวน 2,000 ต้น

นายนพดล
แก้วคาไสย์
หัวหน้างาน
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
ศูนย์ฯ ภูพาน
ฯ
นายนพดล
แก้วคาไสย์
หัวหน้างาน
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
ศูนย์ฯ ภูพาน
ฯ
นายนพดล
แก้วคาไสย์
หัวหน้างาน

หมายเหตุ

1715

112

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พัฒนาป่าไม้
ศูนย์ฯ ภูพาน
ฯ

ลาดับ

หน่วยงาน
พระราชดาริ

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

430,000

230,000

เยี่ยมชม

รวม...6...โครงการ

6

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
ศูนย์ฯ ภูพาน
ฯ

1716

สรุปงานในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จานวนหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น 112 หน่วยงานและมีจานวนโครงการทั้งสิ้น
715 โครงการ มีการดาเนินงาน 687 โครงการ และไม่มีรายงานการดาเนินงาน 28 โครงการ

หมายเหตุ

