
 

แผนการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองคาย 

ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๐ 

กิจกรรม
ที ่

ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F1A2 ๑. การส ารวจและจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย รวม 
๙ อ าเภอๆละ ไม่น้อยกว่า  ๒ แห่ง  
๑. เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรท า ๕ ฐาน 
๒. เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือหรือผู้ที่สนใจ 
๓. เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์จัดเก็บส่งเสริม, 
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ มีฐานทรัพยากรท้องถิ่นในเขตจังหวัด
หนองคาย ครบ ๙ อ าเภอ 

F1A2 ๒. โครงการส ารวจและรวบรวม
พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
-ห้วยค้อ อ.สังคม 

๑. ท าขอบเขตพ้ืนที่ปกป้องพันธุกรรมพืช 
๒. ส ารวจท ารหัส พิกัดของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ 
ห้วยค้อ บ้านนาบอน ต.นางิ้ว อ.สังคม 

๔๐,๐๐๐.๐๐ นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชนประชาชนใช้เป็น
แหล่งศึกษาได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านวิชาการ 

F1A3 ๑. ปลูกรักษาต้นมเหศักข์-สักสยาม
มินทร์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวม ๙ อ าเภอ     
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ต้น 

๗๐,๐๐๐.๐๐ ขยายต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์เพื่อปลุก
จิตส านึกในการรักสถาบันพระมหากษัตริย์ 

F2A5 ๑. โครงการการจัดท าฐาน
ทรัพยากร ๓ ฐาน 

ส านักงานจังหวัดหนองคาย จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ในภาพรวมจังหวัดให้ครบ ๓ ฐาน และให้เป็นปัจจุบัน 

๑๐,๐๐๐.๐๐ มีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด
หนองคายที่เป็นปัจจุบันครบทั้ง ๓ ฐาน 

F2A5 ๒. โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นในต าบล 

ท้องถิ่นในทุกอ าเภอมีการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรอย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ ของ อปท./อ าเภอ 

๑๐,๐๐๐.๐๐ มีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในต าบลที่เป็น
ปัจจุบัน 

F3A8 ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติให้
ความรู้ในเรื่องการจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย
โครงการย่อย ๖ โครงการ 
๑.๑ การศึกษาเปรียบเทียบ 
ลักษณะทางชีววิทยาพืช เกาลัด 

๑. เพ่ือพัฒนาพันธุกรรมพืชขยายผลสู่มหาชนตามแนว
พระราชด าริ 
๒. เพ่ือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
๓. เพ่ือเป็นการน้อมน าแนวพระราชด าริสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ได้ข้อมูลการเปรียบเทียบลักษณะทาง
ชีววิทยา และจุลินทรีย์ในดิน ของพืชเกาลัด
จีน พุทราจีน   หน าเลี๊ยบ และพืชเศรษฐกิจ 
ในบริเวณภูค้ออ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
กับถ่ินก าเนิดจากประเทศจีนและสามารถ
ขยายพันธุ์ โดยเทคโนโลยี่การเพาะเลี้ยง



กิจกรรม
ที ่

ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

พุทราจีน หน าเลี๊ยบและพืช
เศรษฐกิจในภูค้อ อ าเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย กับถ่ินก าเนิดจาก
ประเทศจีน  
๑.๒. การอนุรักษ์พันธุกรรมเกาลัด 
พุทราจีน และหน าเลี๊ยบ ด้วย
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนี้อเยี่อ 
๑.๓ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของจุลินทรีย์จากพืชเศรษฐกิจ พืช
ถิ่นก าเนิดจากประเทศจีนและ
จุลินทรีย์ดินบริเวณรอบ ๆ  ต้นพืช 
ในภูค้อ อ.สังคม จ.หนองคาย  
๑.๔ การศึกษาด้านโภชน์ศาสตร์
และคุณค่าอาหารทางพืช เกาลัด 
พุทธาจีน หน าเลี๊ยบ และพืช
เศรษฐกิจ  ในภูค้อ อ.สังคม จ.
หนองคาย กับถ่ินก าเนิดจาก
ประเทศจีน 
๑.๕ องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ของพืชเกาลัด 
พุทราจีน หน าเลี๊ยบ และพืช
เศรษฐกจิ ในพ้ืนที่ภูค้อ อ.สังคมจ.
หนองคาย 
๑.๖ โครงการศึกษา ดีเอ็นเอบาร์

เนื้อเยื่อ พร้อมเทคนิคการออกปลูกขยายพันธุ์ 
สามารถแจกจ่ายกับประชาชนได้ ทั้ง ๔ ชนิด 
๒. ได้ทราบถึงคุณค่าทางทางโภชนศาสตร์และ
คุณค่าทางอาหารเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารได้ ทั้ง 4 ชนิด 
๓.  ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย และใกล้เคียง ร่วมกันสร้าง
เครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน 



กิจกรรม
ที ่

ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โค๊คของพืชเกาลัด พุทราจีน หน า
เลี๊ยบและพืชเศรษฐกิจในภูค้อ อ.
สังคม  จ.หนองคาย 

F3A8 ๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในเรื่องการจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  (อพ.สธ.) จังหวัด
หนองคาย 

๑.  เพ่ือให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช 
๒. เพ่ือให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชน
ชาวไทย 
๓. ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 
๔. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ต าบลที่รับผิดชอบ 
๕. เพ่ือเป็นการน้อมน าแนวพระราชด าริสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
หนองคายมีความเข้าใจและมีความรักและ
หวงแหน ในทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของ
ตน 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจและมี
การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ภาครัฐและเอกชนทราบ 

F3A8 ๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  
๒.  เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน 
๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชน
อนุรักษทรัพยากรและเห็นคุณค่าของทรัพยากร    

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถสนอง
พระราชด าริได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
และข้ันตอนการด าเนิน งาน อพ.สธ. 
๓. โรงเรียน จ านวน 354 โรงเรียนในจังหวัด 
เข้าร่วมสมัครเพ่ือร่วมสนองพระราชด าริ  
อพ.สธ. 

F3A8 ๔. โครงการจัดนิทรรศการฐาน
ทรัพยากร ท้องถิ่นจังหวัด  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร่วมจัด
นิทรรศการ  

๑๐๐,๐๐๐.๐๐  เพ่ือกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าฐานทรัพยากร  

F3A8  ๕. โครงการสนับสนุนให้โรงเรียน
สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 

 เพ่ือกระตุ้นให้โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสนอง
โครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 25 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑. สถานศึกษามีแหล่งพันธุ์ไม้และเป็น
สถานที่เรียนรู้ทางด้านวิชาการ รวมไปถึง



กิจกรรม
ที ่

ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

อพ.สธ.ในงานสวนพฤกษาศาสตร์
โรงเรียน/วิทยาลัย  

ของโรงเรียนในเขตจังหวัดหนองคาย 
๑. ดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ใช้ประโยชน์สูงสุด 
๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู/นักเรียน/นักศึกษา/บุคคล
ทั่วไป  

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
๒. นักเรียน/นักศึกษา ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านวิชาการ 
  

F3A8 ๖. โครงการสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริในงานส ารวจและ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

อปท/อบต./เทศบาล/ส่วนราชการ จ านวน ๒ อปท/
อ าเภอ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นในพ้ืน 

F3A8 ๗. โครงการจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการของ อพ.สธ. 

หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดหนองคาย  

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ท าผลงานจัดนิทรรศการ 
๒. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริเข้าร่วม
โครงการ 

F3A8 ๘. โครงการฝึกอบรมการจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นในจังหวัด 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒ รุ่นๆละ 
๓๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐   

F3A8 ๙. โครงการสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครปกปักทรัพยากร 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ร่วมกับ อ.สังคม ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ มีอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพ่ิมข้ึนและเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น 

F3A8 ๑๐. โครงการจัดท าเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริฯ 

๑. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริจังหวัดหนองคาย มี
การน าข้อมูลผลการด าเนินงานขึ้นประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์ของตนเอง 
๒. จังหวัดรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน จัดท าเว็บไซต์
ภาพรวม 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ มีข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ
พระราชด าริฯ ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไป
ทราบ 

F3A8 ๑๑. ประชุมคณะกรรมการฯ/
คณะท างานโครงการราชด าริ
จังหวัดหนองคาย 

เพ่ือเป็นการติดตามผลความก้าวหน้าการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริจังหวัดหนองคาย  
เดือนละ ครั้ง 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ท าให้ทราบข้อมูลผลการด าเนินงานที่เป็น
ปัจจุบัน และสามารถแก้ปัญหาในการ
ด าเนินงานทันท่วงที 

 


