
ระเบียบวาระที่ 2
สรุปภาพรวมในการดาํเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ

วนัพธุที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ หอ้งประชุมศาลามหามงคล สวนจติรลดา

พระราชวงัดสุิต กรุงเทพมหานคร

การประชุมหน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ
โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
กลุม่จงัหวดัที่รว่มสนองพระราชดาํริ (G8)



เรื่องประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1



• ประกาศที่ อพ.สธ. 51/2559 เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการ
โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(เอกสารแนบ 1)

• หน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. กลุม่จงัหวดัที่
รว่มสนองพระราชดาํริ (G8)  จาํนวน 42 จงัหวดั

• วตัถุประสงคก์ารประชุมหน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ 
อพ.สธ. กลุม่จงัหวดัที่รว่มสนองพระราชดาํริ (G8)



สรุปภาพรวมในการดาํเนินงาน อพ.สธ. 
และของหน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ

ระเบียบวาระที่ 2



สรุปภาพรวมในการดาํเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานรว่ม
สนองพระราชดาํริ  โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  (เอกสารแนบ 2)

    โดย ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ ์ เจริญทรพัย ์
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.



เพื่อพฒันาบุคลากร
     อนุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรพนัธุกรรมพืชและทรพัยากร
          ใหเ้กิดประโยชนถ์ึงมหาชนชาวไทย

เป้าหมาย



วตัถุประสงค ์อพ.สธ.
• ใหเ้ขา้ใจและเห็นความสาํคญัของพนัธุกรรมพืชและ

ทรพัยากร
• ใหร้ว่มคิด รว่มปฏิบตั ิจนเกิดผลประโยชนถ์ึงมหาชน

ชาวไทย
• ใหม้ีระบบขอ้มูลพนัธุกรรมพืชและทรพัยากร สื่อถึงกนั

ไดท้ัว่ประเทศ



หน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ
โดยพระราชานุญาต

G1กลุม่ความมัน่คงทางทรพัยากร

G2กลุม่สรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช

G3กลุม่สว่นราชการที่เกี่ยวกบัทรพัยากร

G4กลุม่การอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร

G5กลุม่มหาวิทยาลยัที่รว่มสนองพระราชดาํริ

G6 กลุม่มหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัราชมงคล

G7 กลุม่นโยบายในเรือ่งของทรพัยากร

G8 กลุม่จงัหวดัที่รว่มสนองพระราชดาํริ

G9 กลุม่หน่วยงานสนบัสนุน

G10 กลุม่ภาคเอกชนและมูลนิธิ



กลุม่จงัหวดัที่รว่มสนองพระราชดาํริ (G8)
1. กระบี่
2. กรุงเทพมหานคร
3. กาญจนบุรี
4. ขอนแก่น
5. จนัทบุรี
6. ชลบุรี
7. ชุมพร
8. เชียงใหม่
9. ตรงั
10. ตาก
11. นครนายก

12. นครราชสีมา
13. นครสวรรค์
14. นนทบุรี
15. น่าน
16. บึงกาฬ
17. ปทุมธานี
18. ประจวบคีรีขนัธ์
19. ปราจนีบุรี
20. ปัตตานี
21. พะเยา
22. พงังา



กลุม่จงัหวดัที่รว่มสนองพระราชดาํริ (G8)
23. พทัลงุ
24. พิษณุโลก
25. เพชรบูรณ์
26. แพร่
27. ภูเก็ต
28. มหาสารคาม
29. ยะลา
30. ระนอง
31. ลพบุรี
32. ลาํพนู

33. ศรีสะเกษ
34. สมุทรปราการ
35. สระแกว้
36. สระบุรี
37. สุพรรณบุรี
38. สุราษฎรธ์านี
39. หนองคาย
40. อาํนาจเจริญ
41. อุตรดิตถ์
42. อุบลราชธานี



สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 2,629 แห่ง

การฝึกอบรมปฏิบตักิารสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

การดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนของนกัเรยีน



สมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 553 แห่ง

ความรว่มมือของบา้น วดั ชุมชน และโรงเรยีน 
ในการจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น การดาํเนินงานจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น



กรอบการ
เรยีนรู ้

กรอบการ
ใชป้ระโยชน์

กรอบการ
สรา้งจติสาํนึก

กิจกรรมปกปัก
ทรพัยากร

กิจกรรมสาํรวจเก็บ
รวบรวมทรพัยากร

กิจกรรมปลกูรกัษา
ทรพัยากร

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์
ทรพัยากร

กิจกรรมศนูยข์อ้มูล
ทรพัยากร

  กิจกรรมวาง
แผนพฒันาทรพัยากร

กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์
ทรพัยากร

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษ์
ทรพัยากร
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กรอบการดาํเนินงาน    กิจกรรมของ อพ.สธ.



กรอบการเรยีนรูท้รพัยากร

กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร

กิจกรรมปกปักทรพัยากร

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร



กิจกรรมปกปักทรพัยากร
หน่วยงานตา่งๆ ที่มีพื้นที่ปกปักทรพัยากรอยูใ่นความรบัผิดชอบ จดัทาํแผน
ปฏิบตังิานปกปักทรพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานของ อพ.สธ.

ทาํขอบเขตพื้ นที่ปกปักทรพัยากร

สาํรวจ ทาํรหสัประจาํตน้ไม ้ทาํรหสัพิกดั 
เพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล  



กิจกรรมปกปักทรพัยากร

สาํรวจเก็บขอ้มูลภมูิปัญญาทอ้งถิ่น วฒันธรรม 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชท้รพัยากรธรรมชาติ

สนบัสนุนใหม้ีอาสาสมคัรปกปักรกัษาทรพัยากรในพื้ นที่ 
สถานศึกษา หมู่บา้น ตาํบล

สาํรวจ ทาํรหสัพิกดั และค่าพิกดัของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
กายภาพตา่งๆ เพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล  

หน่วยงานตา่งๆ ที่มีพื้นที่ปกปักทรพัยากรอยูใ่นความรบัผิดชอบ จดัทาํแผน
ปฏิบตังิานปกปักทรพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานของ อพ.สธ.



กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร
สาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรม
และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น โดยดาํเนินงานในพื้ นที่ลอ่แหลมตอ่การเปลี่ยนแปลง

สาํรวจเก็บรวบรวมตวัอยา่งทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร
ในพื้ นที่เป้าหมาย บรเิวณรศัมี 50 กิโลเมตร



กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร

เก็บรวบรวมตวัอยา่งแหง้และตวัอยา่งดอง 
เพื่อเป็นตวัอยา่งในการศึกษา

สาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรม
และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น โดยดาํเนินงานในพื้ นที่ลอ่แหลมตอ่การเปลี่ยนแปลง



กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร

เก็บพนัธุกรรมทรพัยากร 

ตวัอยา่งพืช เก็บเมล็ด ตน้พืชมีชีวิต ชิ้นสว่นพืชที่มีชีวิต

ทรพัยากรอื่นๆ ตวัอยา่งสตัว ์จุลินทรยี ์หิน ดิน นํ้า

สาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรม
และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น โดยดาํเนินงานในพื้ นที่ลอ่แหลมตอ่การเปลี่ยนแปลง



กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร

ปลกูรกัษาตน้พนัธุกรรมพืชในแปลงปลกู 

ตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรกัษา

เก็บรกัษาในรูปเมล็ด ในรูปของธนาคารพนัธุกรรม

นาํพนัธุกรรมไปเพาะและปลกูในพื้นที่ปลอดภยั และมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ดและ
เนื้อเยือ่ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ในธนาคารพืชพรรณของ อพ.สธ. 



                           เก็บรกัษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ 
                       และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation)

เก็บรกัษาในรูปสารพนัธุกรรม DNA 
ของพืช สตัว ์และจลุินทรยี ์

สรา้งสวนพฤกษศาสตร ์สวนรุกขชาต ิสวนสาธารณะ 
ปลกูในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานขอ้มูล

นาํพนัธุกรรมไปเพาะและปลกูในพื้นที่ปลอดภยั และมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ดและ
เนื้อเยือ่ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ในธนาคารพืชพรรณของ อพ.สธ. 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร



ขยายพนัธุพ์ืช ปลกูพนัธุกรรมพืชและบนัทึกการเจริญเตบิโต 
ทาํแผนที่และพิกดัตน้พนัธุกรรม

พนัธุกรรมสตัวห์รอืจลุินทรยี ์ใหม้ีสถานที่หรอื
หอ้งปฏิบตักิารในการเก็บรกัษา

นาํพนัธุกรรมไปเพาะและปลกูในพื้นที่ปลอดภยั และมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ดและ
เนื้อเยือ่ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ในธนาคารพืชพรรณของ อพ.สธ. 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร



กรอบการใชป้ระโยชน์

กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร

กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร

วิเคราะหท์างกายภาพ ตวัอยา่งดิน นํ้า จากแหลง่กาํเนิด

ศึกษาทางดา้นชีววิทยา สณัฐานวิทยา สรวีิทยา ชีวเคมี

ศึกษาดา้นโภชนาการ สารสาํคญั เภสชัวิทยา 

ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอื่นๆ ที่สาํรวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน
สภาพธรรมชาต ิแปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตักิาร วางแผนและดาํเนินการวิจยั นาํไปสูก่าร
อนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร
ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอื่นๆ ที่สาํรวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน
สภาพธรรมชาต ิแปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตักิาร วางแผนและดาํเนินการวิจยั นาํไปสูก่าร
อนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื

ศึกษาการปลกู การเลี้ยง การเขตกรรม 

ศึกษาการจาํแนกสายพนัธุโ์ดยวิธีทางชีวโมเลกุล 

ศึกษาวิจยัการขยายพนัธุพ์ืช, สตัว,์ จลุินทรยี ์ฯลฯ



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร
ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอื่นๆ ที่สาํรวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน
สภาพธรรมชาต ิแปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตักิาร วางแผนและดาํเนินการวิจยั นาํไปสูก่าร
อนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื

ศึกษาการสรา้งผลิตภณัฑต์า่งๆ ที่เป็นผลผลิตจาก
ทรพัยากรตา่งๆ เช่นยา อาหาร เครือ่งสาํอาง ฯลฯ

ศึกษาการจาํแนกสายพนัธุโ์ดยวิธีทางชีวโมเลกุล 

ศึกษาการสรา้งผลิตภณัฑต์า่งๆ ที่ใชภ้มูิปัญญาทอ้งถิ่น
มาประยุกตใ์ช้



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร
ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอื่นๆ ที่สาํรวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน
สภาพธรรมชาต ิแปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตักิาร วางแผนและดาํเนินการวิจยั นาํไปสูก่าร
อนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื

ศูนยเ์รยีนรูฯ้ สูเ่ศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. คลองไผ่ 
จ.นครราชสีมา

ศูนยเ์รยีนรูฯ้ สูเ่ศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. 
อ.วงัม่วง จ.สระบุรี

ศูนยเ์รยีนรูฯ้ สูเ่ศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. 
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

ศูนยเ์รยีนรูฯ้ สูเ่ศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. 
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

จดัการพื้นที่ที่กาํหนดเพื่อการอนุรกัษแ์ละพฒันา เช่น 
ศูนยเ์รียนรูต้า่งๆ เพื่อเรียนรูก้ารใชท้รพัยากร และสามารถใชใ้ห้

เป็นศูนยฝ์ึกอบรม

ศูนยเ์รยีนรูฯ้ สูเ่ศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. 
สวนอุไทยธรรม จ.ปทุมธานี



กิจกรรมศนูยข์อ้มูลทรพัยากร
บนัทึกขอ้มูลจากการทาํงานในกิจกรรมที่ 1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และ
ทรพัยากรอื่นๆ เพื่อใหม้ีระบบฐานขอ้มูลที่เชื่อมถึงกนัทัว่ประเทศ นาํไปสูก่ารวางแผนพฒันาพนัธุพ์ืชและ
ทรพัยากรตา่งๆ

อพ.สธ. และหน่วยงาน จดัทาํฐานขอ้มูลระบบดิจติอล
และพฒันาโปรแกรมรว่มกนั

นาํขอ้มูลตวัอยา่งพืชที่รวบรวมไวโ้ดยหน่วยงานเก็บในระบบ
ฐานขอ้มูลของศนูยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช

นาํขอ้มูลจากการสาํรวจรวบรวมพนัธุกรรมพืชและ
ทรพัยากรตา่งๆ เก็บในศูนยข์อ้มูลทรพัยากร



กิจกรรมศนูยข์อ้มูลทรพัยากร

พฒันาการจดัการฐานขอ้มูลใหส้มบูรณแ์ละเป็นปัจจบุนั 
หน่วยงานตา่งๆ สามารถใชป้ระโยชนร์ว่มกนัได้

หน่วยงานที่จะแบ่งปันหรือเผยแพรข่อ้มูลที่เกี่ยวขอ้งในงาน 
อพ.สธ. ตอ้งขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน

บนัทึกขอ้มูลจากการทาํงานในกิจกรรมที่ 1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และ
ทรพัยากรอื่นๆ เพื่อใหม้ีระบบฐานขอ้มูลที่เชื่อมถึงกนัทัว่ประเทศ นาํไปสูก่ารวางแผนพฒันาพนัธุพ์ืชและ
ทรพัยากรตา่งๆ



กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร

       คดัเลือกพนัธุ ์

ทูลเกลา้ฯ ถวายแผนพฒันาพนัธุ ์

มอบหมายหน่วยงานดาํเนินการ 
นาํออกสูป่ระชาชนและเกษตรกร

ขึ้นทะเบียนพืชรบัรองพนัธุ ์

นาํฐานขอ้มูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใชใ้นการพิจารณาศกัยภาพของพนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัว ์
พนัธุจ์ลุินทรีย ์ นาํไปสูก่ารวางแผนพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรตา่งๆ 



กรอบการสรา้งจติสาํนึก

กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร



กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร
สรา้งจติสาํนึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชนข์อง
พนัธุกรรมพืช รวมไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื

เป็นที่รวบรวมพรรณไมท้อ้งถิ่น ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
เก็บพรรณไมแ้หง้/ดอง รวมไปถึงใชเ้ป็นสื่อการเรยีนการสอน

      งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

โรงเรยีนสมาชิกรว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิ่น
และชุมชน สาํรวจจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น

จดันิทรรศการแสดงผลการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน



กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

      พิพิธภณัฑ์

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาตทิี่มีชีวิต

งานพิพิธภณัฑพ์ืช

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิิทยา

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย

งานพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่น หอศิลปวฒันธรรม

นิทรรศการถาวรตา่งๆ 

ศนูยก์ารเรยีนรู ้

สรา้งจติสาํนึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชนข์อง
พนัธุกรรมพืช รวมไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื



กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

งานอบรมเรือ่งงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

งานฝึกอบรมปฏิบตักิารสาํรวจและ
จดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น

งานที่เกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งจติสาํนึก
ในการอนุรกัษท์รพัยากร

      งานอบรมโดย อพ.สธ.

สรา้งจติสาํนึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชนข์อง
พนัธุกรรมพืช รวมไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร
เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้รว่มสนบัสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน 
ประชาชนสมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้กี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตติามความถนดัและสนใจ

งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นโดยองคก์รปกครองทอ้งถิ่น

หน่วยงานและผูม้ีจติศรทัธาสนบัสนุนเงินทุนให ้อพ.สธ. 
ผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ.

ดาํเนินงานสนบัสนุนงานในกิจกรรมที่ 1-7



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร
เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้รว่มสนบัสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน 
ประชาชนสมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้กี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตติามความถนดัและสนใจ

ชมรมนกัชีววิทยา อพ.สธ. และ ชมรมคณะปฏิบตังิานวิทยาการ อพ.สธ. 

หน่วยงานสามารถดาํเนินการฝึกอบรมในการสรา้งจติสาํนึกตาม
สถานที่ตา่งๆ ของหน่วยงาน หรือขอใชส้ถานที่ของ อพ.สธ. 

ทาํหลกัสูตรทอ้งถิ่นของมหาวิทยาลยัตา่งๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร

เผยแพรผ่่านสื่อตา่งๆ เช่น หนงัสือ วีดีทศัน ์เว็บไซต ์ประชาสมัพนัธ์

จดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการตา่งๆ ของหน่วยงาน 
ในสว่นที่เผยแพรง่านของ อพ.สธ. การรว่มงานอพ.สธ. ดาํเนินการ

จดัประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ทุกๆ 2 ปี

เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้รว่มสนบัสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน 
ประชาชนสมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้กี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตติามความถนดัและสนใจ

หน่วยงานเอกชน มูลนิธิหรือบุคคลทัว่ไป 
สมคัรเป็นอาสาสมคัรในการรว่มงานกบั อพ.สธ.

การดาํเนินงานอื่นๆ เพื่อเป็นการสนบัสนุนงานตามกรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ.



ตวัอยา่งการดาํเนินงาน
โดยกลุม่จงัหวดัที่รว่มสนองพระราชดาํริ

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมปกปักทรพัยากร



โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริงานปกปักทรพัยากรทอ้งถิ่น 
โดยเทศบาลตาํบลโคกกรวด

กาํหนดขอบเขตพื้นที่และสาํรวจทรพัยากรในพื้ นที่ปกปักทรพัยากร  พื้นที่ 14 ไร ่96 ตารางวา 

จงัหวดันครราชสีมา



กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร

ตวัอยา่งการดาํเนินงาน
โดยกลุม่จงัหวดัที่รว่มสนองพระราชดาํริ



การสาํรวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืชควรค่าแก่การอนุรกัษใ์นพื้ นที่กรุงเทพมหานคร

สาํนักงานสวนสาธารณะ สาํนักสิ่งแวดลอ้ม และสาํนักงานเขตดาํเนินการสาํรวจ
พนัธุกรรมพืชควรค่าแก่การอนุรกัษใ์นพื้ นที่ความรบัผิดชอบ พบพืชอนุรกัษต์ั้งแต่
เริม่ดาํเนินการสาํรวจถึงปัจจบุนั จาํนวน 1,878 ตน้

กรุงเทพมหานคร



โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิงานสาํรวจทรพัยากร
ทอ้งถิ่น โดยเทศบาลตาํบลโคกกรวด

เก็บขอ้มูลพื้ นฐาน เก็บขอ้มูลการประกอบอาชีพ เก็บขอ้มูลดา้ยกายภาพในทอ้งถิ่น 
เก็บขอ้มูลประวตัหิมู่บา้น วิธี ชุมชน จาํนวน 6 ชุมชน 

จงัหวดันครราชสีมา



กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร

ตวัอยา่งการดาํเนินงาน
โดยกลุม่จงัหวดัที่รว่มสนองพระราชดาํริ



การขยายพนัธุพ์ืชควรค่าแก่การอนุรกัษเ์พื่อปลกูหรอืแลกเปลี่ยนหรือแจกจา่ยพนัธุกรรม

ดาํเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่กลว้ยไมห้ายากของไทย สาํหรบัแจกจา่ยผูท้ี่มีความสนใจ เช่น 
ชา้งพลาย ชา้งแดง ชา้งเผือก เอื้องแปรงสีฟัน เอื้องมะลิ เข็มแดง แคทลียา ฯลฯ   จาํนวน 
31,500 ตน้  ดาํเนินการโดยสาํนกัพฒันาสงัคม

กรุงเทพมหานคร



โครงการขยายพนัธุไ์มส้าํคญัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธเ์พาะกลา้ไม้

ขยายพนัธุไ์มส้าํคญัของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธเ์พาะกลา้ไม ้ดงันี้ 
(1) จนัทนห์อม 620 กลา้ 
(2) มะริด 159 กลา้  
(3) เกด 21 กลา้

ตน้มะรดิ แปลงเพาะขยายพนัธุจ์นัทนห์อม  แปลงเพาะขยายพนัธุเ์กด

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์



โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดาํริ โดยจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (อพ.สธ.-สฎ.)

ปีงบประมาณ 2558 เขา้ปฏิบตังิานรบัผิดชอบและบาํรุงรกัษาในพื้ นที่ที่แบง่เป็น
แหลง่ศึกษาเรยีนรู ้จาํนวน 14 แปลง   
1. งานพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน 
2. งานบาํรุงรกัษา 
3. งานรวบรวมพนัธุกรรม และพฒันาพนัธุกรรมพืช

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



กิจกรรมที่  5 
กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

ตวัอยา่งการดาํเนินงาน
โดยกลุม่จงัหวดัที่รว่มสนองพระราชดาํริ



การจดัทาํฐานขอ้มูลพืชควรค่าแก่การอนุรกัษพ์นัธุกรรมกรุงเทพมหานคร

ดาํเนินการพฒันาโปรแกรมสาํเรจ็รูปเพื่อรองรบัการสืบคน้ขอ้มูลพืชอนุรกัษพ์นัธุกรรม
ของกรุงเทพมหานคร ผ่านเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต

กรุงเทพมหานคร



กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากร

ตวัอยา่งการดาํเนินงาน
โดยกลุม่จงัหวดัที่รว่มสนองพระราชดาํริ



การจดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ืชกรุงเทพมหานคร ณ อาคารศูนยพ์นัธุกรรมพืชกรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยูบ่ริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เนื่องในวโรกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เขตบางกอกนอ้ย

ดาํเนินการรวบรวมพรรณไมจ้ากสวนสาธารณะและพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํมา
จดัแสดง โดยทาํพรรณไมแ้หง้ (Herbarium) จาํนวน 100 ชนิด 

กรุงเทพมหานคร



กิจกรรมที่ 8 
กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษ์

ทรพัยากร

ตวัอยา่งการดาํเนินงาน
โดยกลุม่จงัหวดัที่รว่มสนองพระราชดาํริ



การโครงการสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

สนบัสนุนโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
จาํนวน 281 โรงเรยีน จากทั้งหมด 438 โรงเรยีน

กรุงเทพมหานคร



โครงการอนุรกัษส์วนทุเรยีนนนท ์สวนสมเด็จพระศรนีครินทรน์นทบุรี
โดยเทศบาลนครปากเกรด็และองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบุรี

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิด
โครงการอนุรกัษ ์สวนทุเรยีนนนท ์เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2558 

จงัหวดันนทบุรี



การสนบัสนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นโดยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบุร ี

โดยสนบัสนุนการทาํงานของศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํ
ตาํบล (ศบกต.) รวมถึงการพฒันาศนูยอ์นุรกัษท์รพัยากรทอ้งถิ่น และจดัทาํคู่มือการ

ทาํงานสนบัสนุนการจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นสาํหรบัชุมชน

จงัหวดันนทบุรี



โครงการอนุรกัษแ์ละฟื้นฟูทุเรยีนนนทโ์ดยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบุรี

ดาํเนินการจดัซื้อกิ่งพนัธุท์ุเรยีนใหแ้ก่ชาวสวนทุเรียนทั้ง 6 อาํเภอในจงัหวดันนทบุร ี 
จาํนวน 4 สายพนัธุ ์ไดแ้ก่  พนัธุห์มอนทอง  พนัธุก์า้นยาว  พนัธุย์ ํา่มะหวาด  และ

พนัธุเ์ม็ดในยายปราง 

จงัหวดันนทบุรี



โครงการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกิจกรรมสรา้งจติสาํนึกปลกูป่า 3 อยา่งประโยชน ์4 อยา่ง

อบรมใหค้วามรูเ้กษตรกร จาํนวน 2 รุน่ รุน่ละ 30 ราย 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์



โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม (ข่วงวฒันธรรม)

ดาํเนินการอนุรักษ์ไวซ้ึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็น
ศิลปวัฒนธรรมที่สาํคัญของคนไทย และ
ชาวลา้นนา 

จงัหวดัพะเยา



โครงการปลกูป่าเพื่อฟื้นฟูทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งยัง่ยนืของจงัหวดัพทัลงุ

หน่วยงานทั้งภาครฐั เอกชน ประชาชน นกัเรยีนรว่มปลกูป่า
เพื่อฟื้นฟูทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งยัง่ยนืของจงัหวดัพทัลงุ 

จงัหวดัพทัลงุ



กิจกรรมสนบัสนุนการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชในเขตปฏิรูปที่ดิน

ปลกูตน้พดุภเูก็ต  จาํนวน 200 ตน้ ในพื้ นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยการดแูลรกัษาของ  
สาํนกังานการปฏิรูปที่ดินจงัหวดัภเูก็ต

จงัหวดัภเูก็ต



กิจกรรมเขา้ค่ายเยาวชนอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

จดัค่ายเยาวชนอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิจาํนวน 10 รุน่ๆ ละ 50 คน รวมเป็น 500 คน 
ในระหว่างวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2557–21 กุมภาพนัธ ์ 2588  

ณ ศูนยศ์ึกษาธรรมชาตแิละสตัวป์่า  เขาพระแทว

จงัหวดัภเูก็ต



สนบัสนุนโครงการศึกษาลกัษณะทางอุทกวิทยากายภาพลาคลองตอ่การกระจายพนัธุ ์
พลบัพลึงธาร และเทคโนโลยกีารปรบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อการพื้ นฟูพลบัพลึงธาร

อยา่งยัง่ยนืในพื้ นที่จงัหวดัระนอง

จงัหวดัระนอง



โครงการปลกูตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดา 
สยามบรมราชกุมาร ี60 พรรษา 60 พนัธุไ์มส้ีม่วง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

จดักิจกรรม ณ โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช ฯ อาํเภอ
พนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในวนัอาทิตยท์ี่ 1 พฤศจกิายน 
2558 โดยมีนายวงศศิร ิ พรหมชนะ ผูว้่าราชการจงัหวดั
สุราษฏรธ์านี เป็นประธานพิธีเปิด และรว่มกนัปลกูตน้ไม้
ในพื้นที่แปลงพนัธุไ์มส้ีม่วง



เรื่องเพื่อดาํเนินการ

ระเบียบวาระที่ 3



3.1 แตง่ตั้งคาํสัง่คณะทาํงาน/อนุกรรมการ เพื่อขบัเคลื่อน
การดาํเนินงานสนองพระราชดาํริฯ  (ตวัอยา่ง คณะทาํงาน
จังหวัดสมุทรปราการ) และกาํหนดแผนการจัดประชุม
คณะทาํงาน/อนุกรรมการ  เพื่อขับเคลื่อนการดาํเนินงาน 
และเพื่อนาํเสนอความกา้วหนา้  ปัญหา อุปสรรค  ในการ
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน 
ภายในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2560 (เอกสารแนบ 3)





หนา้ที่ของคณะกรรมการดาํเนินงาน
อพ.สธ. - หน่วยงาน

• จดัประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานที่มีหวัหนา้สว่นราชการ
นั้นๆ เป็นประธาน อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง

• รา่งและจดัทาํแผนแม่บทของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัแผน
แม่บทของ อพ.สธ.

• รา่งและจดัทาํแผนปฏิบตักิารรายปีใหส้อดคลอ้งกบัแผน
แม่บทของ อพ.สธ.

• ดาํเนินงานและตดิตามงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบตักิารและ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.



หนา้ที่ของคณะกรรมการดาํเนินงาน
อพ.สธ. - หน่วยงาน

• สนบัสนุนกิจกรรมตา่งๆ ในพื้นที่โครงการฯ
• จดัทาํรายงานความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานทุกๆ 6 เดือน 
และรายงานประจาํปีงบประมาณ

• แตง่ตัง้คณะทาํงานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาํเนินงาน
ตามแนวทางการดาํเนินงาน อพ.สธ.



ตวัอยา่ง 
คณะทาํงานจงัหวดัสมุทรปราการ









3.2 หน่วยงานสนองพระราชดาํริจดัทาํเว็บไซต ์อพ.สธ.-
หน่วยงาน  เ พื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานสนอง
พระราชดาํริ และดาํเนินการปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
กาํหนดสง่วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2560
(ตวัอยา่งเว็บไซต ์อพ.สธ.-จ.บึงกาฬ) (เอกสารแนบ 4)





3.3 การดาํเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก  
(1 ตลุาคม 2559 – 30 กนัยายน 2564)
• จดัทาํแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 

กนัยายน 2564) (ตวัอยา่งแนวทางแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่
หกฯ) (เอกสารแนบ 5)

• จดัทาํแผนปฏิบตัิงานประจาํปีงบประมาณ 2560 (ตวัอยา่ง
แนวทางแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีที่หกฯ) (เอกสารแนบ 6)

• การส่งรายละเอียดแผนงานโครงการ เ พื่อขอรับการ
พิจารณาใหม้ีพระราชวินิจฉัย และสนับสนุนไปยงัแหล่งทุน 
(ตวัอยา่งแผนงานโครงการพรอ้มรายละเอียด จงัหวดัตาก) 
(เอกสารแนบ 7)



อพ.สธ.-จ.......

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร
- ปลกูรกัษาพนัธุกรรมพืชที่สาํรวจรวบรวม
- แปลงปลกูรกัษาตน้มเหสกัข-์สกัสยามินทร ์

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร
- การจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรทอ้งถิ่นในตาํบล

กิจกรรมที่ 8   กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร
- สนับสนุนโรงเรียนสมคัรเขา้ร่วมสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
- สนับสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเขา้ร่วมสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. ในงาน
สาํรวจและจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น
- โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ (เครือขา่ย อพ.สธ.) 
- การจดัประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. (ที่ อพ.สธ. จดัขึ้น ทุก 2 ปี) 
- จดัทาํเว็บไซดป์ระชาสมัพนัธห์น่วยงาน
- สนับสนุนการดาํเนินงานในกิจกรรมต่างๆ และเครือขา่ย อพ.สธ.

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร
ไมไ่ดด้าํเนินการ เป็นการดาํเนินงานของนักวิชาการ/นักวิจยั ของ
มหาวิทยาลยั  กรม  กอง ต่าง ๆ

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร
ไมไ่ดด้าํเนินการ เนื่องจากเป็นการดาํเนินงานของ
นักวิชาการ/นักวิจยั ของมหาวิทยาลยั  หน่วยงานภาครฐั 
(กรม กอง ต่าง ๆ)

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากร
- การสาํรวจและจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 
- สาํรวจและรวบรวมพนัธุกรรมพืชบริเวณพื้นที่กาํลงั
จะเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 
- สาํรวจ  ทาํรหสัพิกดัทรพัยากรบริเวณพื้นที่ปกปักทรพัยากร
- จดัทาํขอบเขตพื้นที่ปกปักทรพัยากร
- จดัทาํแนวกนัไฟป่าบริเวณพื้นที่ปกปักพนัธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร
- งานพิพิธภณัฑท์ี่เกี่ยวกบัทรพัยากรทั้ง 3 ฐาน 

รา่งแนวทางแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตลุาคม 2559 – 30 กนัยายน 2564)



งบประมาณดาํเนินงานสนองพระราชดาํริ
กลุม่ G8

งบจงัหวดั งบองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น 

งบหน่วยงานตน้
สงักดั 

งบยุทธศาสตรฯ์,   
งบพิเศษตา่งๆ,    
งบอื่นๆ เป็นตน้

อบจ., เทศบาล, 
อบต.

กรมฯ สถาบนัฯ 
มูลนิธิฯ 





ตวัอยา่งแผนงานรายละเอียดโครงการเพื่อขอรบัการพิจารณา
ขอใหม้ีพระราชวินิจฉยัและสนบัสนุนไปยงัแหลง่ทุน 



ตวัอยา่งแผนงานรายละเอียดโครงการเพื่อขอรบัการพิจารณา
ขอใหม้ีพระราชวินิจฉยัและสนบัสนุนไปยงัแหลง่ทุน 



ตวัอยา่งแผนงานรายละเอียดโครงการเพื่อขอรบัการพิจารณา
ขอใหม้ีพระราชวินิจฉยัและสนบัสนุนไปยงัแหลง่ทุน 



ตวัอยา่งแผนงานรายละเอียดโครงการเพื่อขอรบัการพิจารณา
ขอใหม้ีพระราชวินิจฉยัและสนบัสนุนไปยงัแหลง่ทุน 





3.4 การจดัประชุมชี้แจงแนวทางการดาํเนินงานสนอง
พระราชดาํริ อพ.สธ. ใหก้ับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
สมัครสมาชิกงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น  และ โรงเรียน
สมคัรสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
มีหนงัสือถึงผูว้่าราชการจงัหวดั ทุกจงัหวดั 
ที่ มท 0891.4/ว 2408
ลงวนัที่ 5 พฤศจกิายน 2558
เพื่อกระตุน้ให ้อบต.ตา่งๆ สนอง
พระราชดาํริ อพ.สธ.







ตารางขอ้มูลจาํนวนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (อปท.) 
ที่สนองพระราชดาํริฯ งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น

จงัหวดั จาํนวน อปท. ทั้งหมด จาํนวน อปท.
ที่รว่มสนองพระราชดาํริ คิดเป็น %

1. กระบี่ 61 5 8.20%
2. กรุงเทพมหานคร 50 เขต 50 เขต 100.00%
3. กาญจนบุรี 121 11 9.09%
4. ขอนแก่น 225 35 15.56%
5. จนัทบุรี 81 13 16.05%
6. ชลบุรี 57 19 33.33%
7. ชุมพร 78 7 8.97%
8. เชียงใหม่ 211 40 18.96%
9. ตรงั 99 7 7.07%
10. ตาก 68 6 8.82%
11. นครนายก 45 11 24.44%
12. นครราชสีมา 334 40 11.98%



ตารางขอ้มูลจาํนวนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (อปท.) 
ที่สนองพระราชดาํริฯ งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น (ตอ่)

จงัหวดั จาํนวน อปท. ทั้งหมด จาํนวน อปท.
ที่รว่มสนองพระราชดาํริ คิดเป็น %

13. นครสวรรค์ 142 15 10.56%
14. นนทบุรี 45 11 24.44%
15. น่าน 99 5 5.05%
16. บึงกาฬ 59 2 3.39%
17. ปทุมธานี 64 24 37.50%
18. ประจวบคีรีขนัธ์ 60 5 8.33%
19. ปราจนีบุรี 68 7 10.29%
20. ปัตตานี 113 9 7.96%
21. พะเยา 71 3 4.23%
22. พงังา 55 6 10.91%
23. พทัลงุ 73 8 10.96%
24. พิษณุโลก 102 17 16.67%



จงัหวดั จาํนวน อปท. ทั้งหมด จาํนวน อปท.
ที่รว่มสนองพระราชดาํริ คิดเป็น %

25. เพชรบูรณ์ 127 2 1.57%
26. แพร่ 83 4 4.82%
27. ภูเก็ต 19 1 5.26%
28. มหาสารคาม 142 19 13.38%
29. ยะลา 63 1 1.59%
30. ระนอง 30 2 6.67%
31. ลพบุรี 122 7 5.74%
32. ลาํพนู 57 2 3.51%
33. ศรีสะเกษ 216 3 1.39%
34. สมุทรปราการ 48 2 4.17%
35. สระแกว้ 65 12 18.46%
36. สระบุรี 108 2 1.85%

ตารางขอ้มูลจาํนวนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (อปท.) 
ที่สนองพระราชดาํริฯ งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น (ตอ่)



จงัหวดั จาํนวน อปท. ทั้งหมด จาํนวน อปท.
ที่รว่มสนองพระราชดาํริ คิดเป็น %

37. สุพรรณบุรี 126 3 2.38%
38. สุราษฎรธ์านี 134 7 5.22%
39. หนองคาย 66 64 96.97%
40. อาํนาจเจริญ 63 25 39.68%
41. อตุรดิตถ์ 80 17 21.25%
42. อบุลราชธานี 238 14 5.88%

ตารางขอ้มูลจาํนวนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (อปท.) 
ที่สนองพระราชดาํริฯ งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น (ตอ่)







ตารางขอ้มูลจาํนวนโรงเรยีน ที่สนองพระราชดาํริฯ 
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

จงัหวดั จาํนวนโรงเรยีน สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีน คิดเป็น %

1. กระบี่ 292 10 3.42%
2. กรุงเทพมหานคร 1,682 378 22.47%
3. กาญจนบุรี 215 31 14.42%
4. ขอนแก่น 1,247 84 6.74%
5. จนัทบุรี 256 44 17.19%
6. ชลบุรี 454 30 6.61%
7. ชุมพร 397 62 15.62%
8. เชียงใหม่ 1,156 78 6.75%
9. ตรงั 500 27 5.40%
10. ตาก 247 35 14.17%
11. นครนายก 143 12 8.39%
12. นครราชสีมา 1,475 154 10.44%



จงัหวดั จาํนวนโรงเรยีน สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีน คิดเป็น %

13. นครสวรรค์ 630 38 6.03%
14. นนทบุรี 210 70 33.33%
15. น่าน 226 39 17.26%
16. บึงกาฬ 240 14 5.83%
17. ปทุมธานี 273 108 39.56%
18. ประจวบคีรีขนัธ์ 302 32 10.60%
19. ปราจนีบุรี 453 17 3.75%
20. ปัตตานี 430 20 4.65%
21. พะเยา 310 16 5.16%
22. พงังา 200 26 13.00%
23. พทัลงุ 296 32 10.81%
24. พิษณุโลก 470 41 8.72%

ตารางขอ้มูลจาํนวนโรงเรยีน ที่สนองพระราชดาํริฯ 
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน (ตอ่)



จงัหวดั จาํนวนโรงเรยีน สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีน คิดเป็น %

25. เพชรบูรณ์ 559 47 8.41%
26. แพร่ 291 52 17.87%
27. ภูเก็ต 113 8 7.08%
28. มหาสารคาม 630 23 3.65%
29. ยะลา 436 4 0.92%
30. ระนอง 122 19 15.57%
31. ลพบุรี 431 22 5.10%
32. ลาํพนู 270 16 5.93%
33. ศรีสะเกษ 1,499 68 4.54%
34. สมุทรปราการ 279 7 2.51%
35. สระแกว้ 268 34 12.69%
36. สระบุรี 323 28 8.67%

ตารางขอ้มูลจาํนวนโรงเรยีน ที่สนองพระราชดาํริฯ 
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน (ตอ่)



จงัหวดั จาํนวนโรงเรยีน สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีน คิดเป็น %

37. สุพรรณบุรี 404 19 4.70%
38. สุราษฎรธ์านี 619 130 21.00%
39. หนองคาย 291 118 40.55%
40. อาํนาจเจริญ 311 56 18.00%
41. อตุรดิตถ์ 301 58 20.93%
42. อบุลราชธานี 1,224 151 12.34%

ตารางขอ้มูลจาํนวนโรงเรยีน ที่สนองพระราชดาํริฯ 
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน (ตอ่)







จาํนวนสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นแตล่ะจงัหวดั
ที่ไดร้บัป้าย/เกียรตบิตัร พระราชทาน

จงัหวดั ป้ายฯ เกียรตบิตัรฯ
1. กาญจนบุรี 1
2. จนัทบุรี 1
3. ชุมพร 1
4. นครนายก 1
5. นครราชสีมา 1 1
6. น่าน 1
7. ปทุมธานี 1



จาํนวนสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นแตล่ะจงัหวดั
ที่ไดร้บัป้าย/เกียรตบิตัร พระราชทาน

จงัหวดั ป้ายฯ เกียรตบิตัรฯ
8. ปราจนีบุรี 1
9. พงังา 2
10. สุราษฎรธ์านี 1
11. อบุลราชธานี 1

รวม 12 1



เว็บไซตง์านฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น
http://www.rspg.or.th/domestic/index.html



จาํนวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนแตล่ะจงัหวดั
ที่ไดร้บัป้าย/เกียรตบิตัร พระราชทาน

จงัหวดั ป้ายฯ เกียรตบิตัรฯ 1 เกียรตบิตัรฯ 2
1. กระบี่ 1 - -
2. กรุงเทพมหานคร 48 19 3
3. กาญจนบุรี 6 4 8
4. ขอนแก่น 15 8 -
5. จนัทบุรี 8 5 -
6. ชลบุรี 7 4 3
7. ชุมพร 7 1 -
8. เชียงใหม่ 20 7 1
9. ตรงั 2 1 -
10. ตาก 2 2 -
11. นครราชสีมา 44 16 2
12. นครสวรรค์ 3 2 1



จาํนวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนแตล่ะจงัหวดั
ที่ไดร้บัป้าย/เกียรตบิตัร พระราชทาน (ตอ่)

จงัหวดั ป้ายฯ เกียรตบิตัรฯ 1 เกียรตบิตัรฯ 2
13. นนทบุรี 16 3 1
14. น่าน 9 1 -
15. บึงกาฬ 2 - -
16. ปทุมธานี 3 - -
17. ประจวบคีรขีนัธ์ 2 - -
18.ปราจนีบุรี 2 1 -
19. ปัตตานี 5 - -
20. พะเยา 6 1 -
21. พงังา 4 1 -
22. พทัลงุ 10 2 -
23. พิษณุโลก 2 2 1
24. เพชรบูรณ์ 3 2 -



จาํนวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนแตล่ะจงัหวดั
ที่ไดร้บัป้าย/เกียรตบิตัร พระราชทาน (ตอ่)

จงัหวดั ป้ายฯ เกียรตบิตัรฯ 1 เกียรตบิตัรฯ 2
25. แพร่ 9 3 -
26. ภเูก็ต 4 2 -
27. มหาสารคาม 6 3 -
28. ยะลา 1 - -
29. ระนอง 1 - -
30. ลพบุรี 4 2 1
31. ลาํพนู 5 1 -
32. ศรสีะเกษ 10 3 -
33. สมุทรปราการ 2 - -
34. สระแกว้ 1 1 -
35. สุพรรณบุรี 2 2 -
36. สุราษฎรธ์านี 22 5 -



จาํนวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนแตล่ะจงัหวดั
ที่ไดร้บัป้าย/เกียรตบิตัร พระราชทาน (ตอ่)

จงัหวดั ป้ายฯ เกียรตบิตัรฯ 1 เกียรตบิตัรฯ 2
37. หนองคาย 6 4 -
38. อาํนาจเจรญิ 1 - -
39. อุตรดิตถ์ 6 4 -
40. อุบลราชธานี 27 17 -

รวม 334 129 21



เว็บไซตง์านสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
http://www.rspg.or.th/botanical_school/index.htm



ลาํดบัที่ จงัหวดั จดับรรยาย
เชิญชวนฯ

1 กระบี่ รอนดัวนั 
2 กรุงเทพมหานคร  -
3 กาญจนบุรี  -
4 ขอนแก่น 14-ต.ค.-59
5 จนัทบุรี  -
6 ชลบุรี  -
7 ชุมพร -
8 เชียงใหม่ 27-ก.ค.-59
9 ตรงั - 

10 ตาก  -

ลาํดบัที่ จงัหวดั จดับรรยาย
เชิญชวนฯ

11 นครนายก  -
12 นครราชสีมา  -
13 นครสวรรค์  -
14 นนทบุรี  -
15 น่าน  -
16 บึงกาฬ 25-พ.ย.-59
17 ปทุมธานี 17-พ.ค.-59
18 ประจวบคีรขีนัธ์  -
19 ปราจนีบุรี 6-มิ.ย.-59
20 ปัตตานี  

การจดัประชุมชี้แจงแนวทางการดาํเนินงานสนองพระราชดาํร ิอพ.สธ.
งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ประจาํปี 2559



ลาํดบัที่ จงัหวดั จดับรรยาย
เชิญชวนฯ

21 พะเยา  -
22 พงังา  -
23 พทัลงุ 17-ก.พ.-59
24 พิษณุโลก  -
25 เพชรบูรณ์  -
26 แพร่  -
27 ภเูก็ต  -
28 มหาสารคาม  -
29 ยะลา  -
30 ระนอง  -
31 ลพบุรี  -

ลาํดบัที่ จงัหวดั จดับรรยาย
เชิญชวนฯ

32 ลาํพนู  -
33 ศรสีะเกษ  -
34 สมุทรปราการ  -
35 สระแกว้ 7-มิ.ย.-59
36 สระบุรี  -
37 สุพรรณบุรี 16-มิ.ย.-59
38 สุราษฎรธ์านี  -
39 หนองคาย  -
40 อาํนาจเจรญิ  -
41 อุตรดิตถ์  -
42 อุบลราชธานี  -

การจดัประชุมชี้แจงแนวทางการดาํเนินงานสนองพระราชดาํร ิอพ.สธ.
งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ประจาํปี 2559



ดาวนโ์หลดเอกสารงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น
http://www.rspg.or.th/domestic/index.html



เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 4



ตวัอยา่งขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ
ในการดาํเนินงานสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. 
ที่มีความสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ

ประเด็นยุทธศาสตรข์องจงัหวดัภเูก็ต












