
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๐ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. โครงการก าจัดวัสดุที่เป็นเชื้อ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม๑. จัดท าแนวป้องกัน 200,000 ๑. พื้นที่โครงการอนุรักษ์ฯปลอดจาก

เพลิงและแนวป้องกันไฟ พืชต.สองพี่น้อง ฟ่าในฤดูแล้งรอบพื้นที่ ไฟป่าในฤดูแล้ง

 (โดยองค์การบริหารส่วนจ.ชุมพร) อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โครงการอนุรักษ์ฯ ๒. ป่าไม้และพันธุ์พืชต่างๆ ที่ปลูกใน

ระยะทาง ๑๕ ก.ม. โครงการฯ ไม่ถูกท าลายจากไฟป่า

๒. เพื่อเป็นการตัดความ สามารถเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติ

ต่อเนื่องของเชื้อเพลิง

๓. เมื่อเกิดไฟไหม้สามารถ

เข้าไปควบคุมได้ในเวลา

อันส้ัน

๒. โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และ โครงการอนุรักษ์พันธุ ๑. จ้างเหมาบุคคลากรมาด าเนิน 40,000 ๑. ต้นไม้ในแปลงปลูกป่าที่ขาดหายได้

แหล่งน้ า กรรมพืชฯ การบ ารุงรักษาแปลงอนุรักษ์ป่า รับการปลูกซ่อมแซมจนเต็มพื้นที่

 (โดยองค์การบริหารส่วนจ.ชุมพร) ไม้ยืนต้น ในพื้นที่ ๘ ไร่ ๒. มีผู้รับผิดชอบดูแลและบ ารุงรักษา

๒. เพื่อปลูกป่าซ่อมแซมและบ ารุง แปลงปลูกป่าไม่ให้เสียหายจากธรรมชาติ

รักษาป่าไม้ในแปลงที่ได้ด าเนิน สัตว์ป่าและจากฝีมือมนุษย์

การปลูกมาแล้วให้คงสภาพป่า

ที่สมบูรณ์

๓. ส ารวจข้อมูลฐานทรัพยากร หมู่ที่ ๑-๗  - พื้นที่เป้าหมาย ม.๑-๗ 75,000  - ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็น

ท้องถิ่น ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ  - เพื่อส ารวจข้อมูลและ ประโยชน์ต่อการพัฒนา

(โดยอบต.สองพ่ีน้อง) จ.ชุมพร จัดเก็บข้อมูลที่เป็นทรัพยากร

ในท้องถิ่นตามใบงานที่ ๑-๙  -ได้รับทราบข้อมูลซ่ึง

 - เพื่อน าไปก าหนดเป็นรหัส เป็นวิถีชีวิตของคนใน

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่

ปี ๒๕๖๐

แผนปฏิบัตงิานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ.ของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณแผ่นดนิ ในปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จังหวัดชมุพร

 ชื่อโครงการ/งาน พ้ืนที่ด าเนินงาน
เป้าหมาย/วัถุประสงค์  

งบประมาณ ๒๕๖๐
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๐

หมายเหตุปี ๒๕๕๙



  - เพื่อจัดท าเป็นศูนย์ข้อมูล

ฐานทรัพยากรท้องถิ่นของต าบล

งบประมาณ

ปี ๒๕๖๐ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 เพาะพันธุ์กล้าไม้ หมู่ที่ ๒  - พันธุ์กล้าไม้ต้นตะเคียนทอง   - สามารถน าไปปลูกใน

(โดยอบต.สองพ่ีน้อง) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ านวน  ๕๐๐ ต้น พื้นที่ป่าชุมชน ม.๒ ได้

จ.ชุมพร  - พันธุ์ต้นไม้ยางนา ๓๐๐ ต้น

 - ต้นสัก   ๓๐๐ ต้น

 - ข้อยด า  ๓๐๐ ต้น

 - กระถินเทพา ๓๐๐ ต้น

๔. โครงการรวบรวมพืชผักพื้นบ้าน
พื้นที่ ๗ ไร่ ๑. เพื่อรักษาพันธุกรรมพืชผักพื้น 100,000

๑. แปลงปลูกรักษาพันธุกรรมพืชผักพื้นบ้าน 

และพืชท้องถิ่น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมบ้าน พืชท้องถิ่น พืชหายาก และ พืชท้องถิ่น พืชหายาก และใกล้สูญพันธุ์

(โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตร พืช ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะใกล้สูญพันธุ์

จ.ชุมพร) จ.ชุมพร ๒. ศึกษาข้อมูลการเจริญเติบโต ๒. ข้อมูลการเจริญเติบโต และผลผลิต

และผลผลิตของพืชที่ปลูกรักษาไว้ ของพืชที่ปลูกรักษาไว้

๓. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชผัก ๓. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชผักพื้น

พื้นบ้าน พืชท้องถิ่น พืชหายาก บ้านพืชท้องถิ่น พืชหายากและใกล้สูญ

และใกล้สูญพพันธุ์แก่ชุมชนใน พันธุ์แก่ชุมชนนื้องท้องถิ่น

ท้องถิ่น

๕. โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุ ๑. ปรับปรุงอาคารเรือนเพาะช า 120,000 มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการ

พอเพียงและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กรรมพืชฯ หมู่ ๔ ต าบลครนเพื่อใช้เป็นสถานที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ ๕๐,๐๐๐ จ่ายเป็น อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อใช้เป็นสถานที่

 - ๒ -

 ชื่อโครงการ/งาน พ้ืนที่ด าเนินงาน
เป้าหมาย/วัถุประสงค์  

งบประมาณ ๒๕๖๐
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๐

หมายเหตุปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐



(โดยอบต.ครน) อ.สวี จ.ชุมพร เศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์  - ค่าปรับปรุง ในการศึกษาเรียนรู้พันธุกรรมพืชและ

พันธุกรรมพืช อาคารเรือนเพาะช า ทรัพยากรท้องถิ่นส าหรับนักเรียน

๒. จัดท าระบบข้อมูลและสารสน จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาทนักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจ

เทศฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลครน  - ค่าจัดท าแผ่นป้าย

ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร ข้อมูลและสารสนเทศ

ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ภูมิปัญญา ไว้เพื่อการศึกษาเรียนรู้  - ค่าจัดท าแผ่นป้าย

ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนข้อมูลและสารสนเทศ

และผู้สนใจ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท

  - ค่าจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์และ

เอกสารเผยแพร่จ านวน

๑๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณ

ปี ๒๕๖๐ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่อง ต.สลุย, ต.สองพี่น้อง เกษตรกรได้รับความรู้เร่ืองดินและ

มาจากพระราชด าริ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

   - กิจกรรมสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๕๐ ไร่ ๓๒,๕๐๐ สามารถน าไปปฏิบัติได้

  -  สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ๒๐๐ ไร่ ๑๖,๐๐๐

  -  สาธิตการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราช ๒๐ ตัน ๖๘,๐๐๐

ทาน

  -  สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ๕๐ไร่ ๔๒,๕๐๐

  - สาธิตการท าการใช้ปู๋ยอินทรีย์ ๑๐ ตัน ๖๔,๐๐๐

(โดยสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร)

๗. ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่าง ต.สลุย/ต.สองพี่น้อง เป้าหมาย 120,000 ๑. ทราบถึงความหลากชนิดของพันธุ์ ส ารวจ

พันธุกรรมพืช อ.ท่าแซะ ต.ครน  - ส ารวจพันธุกรรมพืช ไม้ในพื้นที่โครงการหรือพื้นที่เป้า

(โดยสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ อ.สวี ต.บางน้ าจืด  - เก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืช หมาย

สิ่งแวดล้อม) อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร วัตถุประสงค์ ๒. การจัดท ารหัสพิกัดประจ าต้น เก็บรวบ

 - เพื่อส ารวจความหลากชนิดของ พันธุกรรมพืช เป็นการระบุชนิดพันธุ์ไม้ รวม

เป้าหมาย/วัถุประสงค์  

งบประมาณ ๒๕๖๐
หมายเหตุปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๐
 - ๓ -

 ชื่อโครงการ/งาน พ้ืนที่ด าเนินงาน



พันธุ์ไม้ในพื้นที่โครงการหรือพื้นที่ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ตัวอย่าง

เป้าหมาย ๓. ทราบสถานภาพของพันธุกรรมพืชใน จัดท า

 - เพื่อจัดท ารหัสพิกัดประจ าต้น พื้นที่โครงการหรือพื้นที่เป้าหมาย รหัส

พันธุกรรมพืช และบัญชีรายชื่อของ รวมทั้งสามารถน าไปวางแผนเพื่อการ พิกัด

พันธุ์ไม้ในพื้นที่โครงการหรือพื้นที่ อนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ และ จัดท า
เป้าหมาย ปลูกรวบรวมนอกถิ่นก าเนิด รายงาน

 - เพื่อเก็บตัวอย่างพันธุกรรมพืชที่

หายากและใหล้สูญพันธ์ในพื้นที่ ส่งรายงาน

โครงการหรือพื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี ๒๕๖๐ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘. โครงการจัดการเชื้อเพลิง พื้นที่หน้าโครงการอนุรักษ์ ระยะทาง ๓ ก.ม. ๗๐,๐๐๐ บาท พื้นที่โครงการอนุรักษ์ฯ ตลอดแนว
(โดยสถานีควบคุมไฟป่า) พันธุกรรมพืช ต.สองพี่น้อง ริมถนนหน้าโครงการมีความสะอาด

อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร สวยงาม พันธุ์ไม้สามารถเจริญเติบโต

ตามธรรมชาติ

๙. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้สถาน
ร.ร. ในสังกัด สพป.ชพ.๑

๑. เพื่อให้สถานศึกษาสมัครเข้า

ร่วม
๙๐๐,๐๐๐ บาท ร.ร. สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก

ศึกษาด าเนินสวนพฤกษศาสตร์ ร.ร.
๑๒๑ ร.ร.

โครงการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน
๓๐ ร.ร.

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - ๔ -

หมายเหตุปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ชื่อโครงการ/งาน พ้ืนที่ด าเนินงาน
เป้าหมาย/วัถุประสงค์  

งบประมาณ ๒๕๖๐



(โดย สพป.ชุมพร เขต ๑)
โรงเรียนเพิ่มอีกจ านวนไม่น้อยกว่า

๓๐ แห่ง

 - ติดตามประเมินผล ร.ร. ที่สมัคร ๒๔ ร.ร. ๒. เพื่อติดตามประเมินผลการการ ร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๒๔ ร.ร.
เข้าร่วมโครงการ ด าเนินงานของสถานศึกษาที่สมัคร ด าเนินการโครงการพฤกษศาสตร์อย่าง

 เข้าร่วมโครงการแล้ว ต่อเนื่อง

 - เรียนรู้การปฏิบัติงานระหว่าง ร.ร. ๑๒๑ ร.ร. ๓. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถาน ร.ร.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีการแลก

สวนพฤกษศาสตร์ ณ ศูนย์เรียนรู้ต้น ศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ปฏิบัติ เปล่ียนเรียนรู้และปฏิบัติงาน 

แบบ งาน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศูนย์  ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ

เรียนรู้ต้นแบบ

๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ ๓๐,๐๐๐ บาท ครู ผู้บริหาร ร.ร. ที่เป็นสมาชิกสวน

สวนพฤษศาสตร์ ในสังกัด ๑๕ โรง พฤกษศาสตร์ ร.ร. มีความรู้ความเข้าใจ

(โดย สพป.ชุมพร เขต ๒) ในการด าเนินงาน และสามารถพัฒนา

(๑) ประชุมเสริมความรู้ความเข้าใจการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน งานสวนพฤกษศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิ

ด าเนินงานสวนพฤกษสาสตร์ การด าเนินงานสวนพฤษศาสตร์ ร.ร. ภาพ

(๒) ติดตามผลการด าเนินงานสวน โรงเรียนในโครงการสวน เพื่อกระตุ้นส่วเสรืมให้ ร.ร. ได้มีการ
พฤกษศาสตร์ ร.ร. พฤกษศาสตร์  ๑๕ โรง ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ ร.ร.

ในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้าง

จิตส านึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชให้กับเยาวชน

งบประมาณ

ปี ๒๕๖๐ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๑. อบรมเกษตรกรการอนุรักษ์พืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมเกษตรกร ๕๐  ราย 20,000 สร้างจิตส านึกให้กับเกษตรกรและ

 - ๕ -

 ชื่อโครงการ/งาน พ้ืนที่ด าเนินงาน
เป้าหมาย/วัถุประสงค์  

งบประมาณ ๒๕๖๐
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๐

หมายเหตุปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐



ท้องถิ่น พืชฯ ต.สองพี่น้อง เยาวชนให้เกิดความรักและหวงแหน
(โดย สนง. เกษตรจ.ชุมพร) อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ทรัพยากรในท้องถิ่น

๑๒. ดูแลแปลงไม้ผลพันธุ์ดี ๕๐ ไร่ ด าเนินการดูแลรักษาและซ่อมแซม ๑๐๐,๐๐๐ ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ผลให้ได้รับการเจริญ

(โดย สนง. เกษตรจ.ชุมพร) พันธุ์ไม้เพื่อให้การด าเนินงานเป็น เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ไปอย่างต่อเนื่อง

๑๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์พืช ม.๔ ,จ, ๑๐ ต.สองพี่น้อง รวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชที่เกษตรกรท า 5,000 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ เป็นข้อมูล

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.๕ , ๖ ต.สลุย ในไร่ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(โดย สนง. เกษตรจ.ชุมพร) อนุรักษ์ฯ

๑๔. ส ารวจ ท ารหัสพิกัดทรัพยากร
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯเพื่อให้ทราบพื้นที่โครงการชัดเจน 80,000 ท าให้พี่น้องประชาชนในต าบลทราบ

บริเวณพื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรม
หมู่ ๑๓ ต.บางน้ าจืด

และไม่ให้เกิดการบุกรุกและ

ท าลาย
ถึงพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

พืช ทรัพยากร

(โดย อบต.บางน้ าจืด)
๑๕. จัดท าแนวเขตร้ัวหลวดหนามพื้นที่ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อเป็นการก าหนดแนวเขตให้ ๒๐๐,๐๐๐ เพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ฯ

ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ หมู่ ๑๓ ต าบลบางน้ าจืด เกิดความชัดเจนและเป็นที่ทราบโดย

(โดย อบต.บางน้ าจืด) ทั่วกันของประชาชนในต าบล
๑๖. จัดท าแนวกันไฟป่าบริเวณพื้นที่ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า 80,000 เพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้หรือลามเข้าพื้นที่ป่า

ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ หมู่ ๑๓ ต.บางน้ าจืด อนุรักษ์ฯ ท าให้ทราบข้อมูลพรรณไม้

(โดย อบต.บางน้ าจืด) พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ และชีวภาพอื่นๆ 

หมู่ ๑๓ ต.บางน้ าจืด 

๑๗. ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ในท้อง 100,000 ท าให้มีข้อมูลพรรณไม้

ท้องถิ่น หมู่ ๑๓ ถิ่นพัฒนาศักยภาพและเกิดทักษะ และชีวภาพอื่นในท้องถิ่นตนเองอย่าง

(โดย อบต.บางน้ าจืด) เพื่อเกิดการมีส่วนรร่วมในชุมชน ชัดเจน

๑๘. ส ารวจและรวบรวมพันธุกรรมพืช พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อทราบข้อมูลพรรณไม้และชีวภาพ 100,000 สามารถอนุรักษ์และขยายพันธุ์ ปลูกเพิ่ม

บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช หมู่ ๑๓ อื่นๆ เติมไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่น



(โดย อบต.บางน้ าจืด)

งบประมาณ

ปี ๒๕๖๐ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๙. การดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อให้ทรัพยากรอยู่คู่กับท้องถิ่น 40,000 ท าให้พี่น้องประชาชนในต าบลทราบถึง

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
หมู่ ๑๓ ต.บางน้ าจืด สืบไปไม่ให้สูญหายหรือถูกท าลาย พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

(โดย อบต.บางน้ าจืด) ให้สูญพันธุ์ไป

๒๐. การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช เพื่อเป็นหลักฐานทางพันธุกรรมพืช 40,000 เพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ฯ

ท้องถิ่นในต าบลจ านวน ๓ ฐาน ต.บางน้ าจืด ของท้องถิ่นว่าพืชชนิดนี้เป็นของ

(โดย อบต.บางน้ าจืด) ท้องถิ่นบางน้ าจืดและใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ของท้องถิ่น

๒๑. การท าตัวอย่างทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯเพื่อเป็นข้อมูลเรียนรู้เป็นตัวอย่างใน 20,000 เพื่อให้เห็นลักษณะของทรัพยากร

ในต าบล หมู่ ๑๓ ต.บางน้ าจืด การศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ของทรัพยาก ที่ต้องการอนุรักษ์

(โดย อบต.บางน้ าจืด) และจะได้ทราบถึงลักษณะต่างๆ 
อย่างถูก

๒๒. สนับสนุนโครงการ " รวมใจภักด์ิ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯเพื่อให้มีป่าเพิ่มขึ้นในท้องถิ่นเพื่อให้ 20,000 มีพื้นที่ป่ามเหสักข์และสักสยามมินทร์

ปลูกมเหสักข-์สักสยามมินทร์ถวาย หมู่ ๑๓ ต.บางน้ าจืด พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการ เพื่อระลึกถึงที่ได้ปลูกป่าท าความดีถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง หรือพื้นที่ว่างในต าบล ปลูกป่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา"

(โดย อบต.บางน้ าจืด)

๒๓. อบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ กลุ่มเด็กเยาวชนและประชาชน 30,000 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการรักท้อง

พันธุกรรมพืชฯ หมู่ ๑๓ ต.บางน้ าจืด ในต.บางน้ าจืด ถิ่นและทรัพยากรในท้องถิ่นมิให้สูญหาย

(โดย อบต.บางน้ าจืด)

๒๔. ส ารวจพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ
พื้นที่ปกปัก ม.๒ 

ส ารวจข้อมูลตามใบงานที่ ๘ ใบ

งาน
20,000 ได้ข้อมูลในแต่ละใบงานและช่วย

กิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ต.สลุย ในพื้นที่ปกปัก อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๐

  - ๖ -

หมายเหตุปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ชื่อโครงการ/งาน พ้ืนที่ด าเนินงาน
เป้าหมาย/วัถุประสงค์  

งบประมาณ ๒๕๖๐



(โดย อบต.สลุย)

 -  ส ารวจข้อมูลพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หมู่ ๑-๘ ต.สลุย เพื่อให้ได้ข้อมูลในแต่ละใบงาน 50,000 ได้ข้อมูลในด้านต่างๆครอบคลุมทุก

ชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน หมู่บ้าน

วัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น ในทุกหมู่

บ้านพร้อมจัดท ารหัสและพิกัดในพื้น

ที่ต าบลสลุย

กิจกรรมส ารวจ 

 เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น

งบประมาณ

ปี ๒๕๖๐ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๕. โครงการปลูกขยายพันธ์พืชชนิด หมู่ ๑-๘ ปลูกขยายพันธุ์พืช 30,000 มีการปลูกขยายพันธุ์พืช และสร้างจิต  

ต่างๆ ในพื้นที่ต าบลสลุย ต.สลุย ในทุกหมู่บ้าน ส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

(โดย อบต.สลุย)

๒๖. โครงการปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ หมู่ ๑-๘ ปลูกต้นไม้ในทุกหมู่บ้าน 30,000 มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มจ านวนผืนป่า

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ต.สลุย ในต.สลุย

ในต าบลสลุย

กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น

(โดย อบต.สลุย)

๒๗. โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้าน ต.สลุย ๑ ศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับ 50,000 มีศูนย์การเรียนรู้ประจ าต าบล

ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น วฒันธรรม

วฒันธรรมประจ าท้องถิ่น

(โดย อบต.สลุย)

๒๘. ดูแลรักษาพันธุกรรมพันธุ์ไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นที่ ๑๐ ไร่ จ านวน ๕๐ ชนิด 20,000 มีการดูแลแปลงพันธุกรรมพืชในพื้นที่

หอมและเคร่ืองเทศ พืชฯ ต.สองพี่น้อง ๑,๖๙๙ ต้น โครงการอย่างต่อเนื่อง มีการเพาะ

(โดย สนง. เกษตรและสหกรณ์จ.ชุมพร) อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จังหวัดและของประเทศ ขยายพันธุ์กรรมพืชเพิ่ม

 ชื่อโครงการ/งาน พ้ืนที่ด าเนินงาน
เป้าหมาย/วัถุประสงค์  

งบประมาณ ๒๕๖๐
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๐

หมายเหตุปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

 - ๗ -



๒๙. ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่า
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นที่ ๖๐ ไร่ จ านวน ๑,๑๐๙ ชนิด

๑๒๐,๐๐๐
มีการดูแลแปลงพันธุกรรมพืชในพื้นที่

ทางเศรษฐกิจ พืชฯ ต.สองพี่น้อง ๘,๖๐๙  ต้น โครงการอย่างต่อเนื่อง 

(โดย สนง. เกษตรและสหกรณ์จ.ชุมพร) อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

 ๓๐. ดูแลรักษาแปลงไม้ผลภาค โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นที่  ๕๐ ไร่ จ านวน ๗๐ ชนิด ๕๐,๐๐๐ มีการดูแลแปลงพันธุกรรมพืชในพื้นที่

ใต้และพืชพันธุ์ดี พืชฯ ต.สองพี่น้อง ๓๕๐  ต้น โครงการอย่างต่อเนื่อง 

(โดย สนง. เกษตรและสหกรณ์จ.ชุมพร) อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

๓๑. กิจกรรมดูแลรักษาแปลงปลูกต้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นที่โครงการอนุรักษ์ อ.ท่าแซะ  24,000 มีการดูแลแปลงพันธุกรรมพืชในพื้นที่

มเหสักข์ - สักสยามินทร์ พืชฯ ต.สองพี่น้อง จ านวน ๘๐๘ ต้น โครงการอย่างต่อเนื่อง 

(โดย สนง. เกษตรและสหกรณ์จ.ชุมพร) อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

๓๒. จัดประชุมวิชาการและนิทรรศ    - เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จาก ๕๐,๐๐๐ มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยว

การ อพ.สธ. (ด าเนินการทุก ๒ ปี) พันธุกรรมพืช กับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

(โดย สนง. เกษตรและสหกรณ์จ.ชุมพร)

๓๓. จัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ พื้นที่ จ.ชุมพร ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุ 40,000 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลการ

หน่วยงาน กรรมพืช ทั้ง 3 พื้นที่ กิจกรรม, ด าเนินงานของพื้นที่โครงการฯ 

(โดย สนง. เกษตรและสหกรณ์จ.ชุมพร)  นิทรรศการ พื้นที่โครงการ, ทั้ง ๓ พื้นที่




