
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-นบ.) 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

นนทบุรี 
1. โครงการปรับพ้ืนท่ีภายใน
บริเวณศูนย์ข้อมูลโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชต าบลบางสี
ทอง 
 - จัดหาพรรณไม้ท้องถิ่นหายาก 
-  จัดหาพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อ
ปลูกพันธุกรรมพืช บันทึกการ
เจริญเติบโต ท าแผนท่ีต้นพรรณ
ไม้ และท าพิกัดต้นพรรณไม้ 

/   50,000 - งบประมาณ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

เพื่อปรับปรุงพื้นท่ี
ภายในบริเวณศูนย์
ข้อมูลอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ต าบล
บางสีทอง 

ยังไม่ได้ปรับพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับ
การปลูกพรรณไม้ท่ีจะน ามาปลูก 

กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
ต าบลบางสีทอง 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

2. การส ารวจและจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

/   100,000 - งบประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

เพื่อส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากร 
ท้องถิ่นต าบลบางรัก
น้อย 

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการ
สังคมองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบางรัก

น้อย 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

3. การส ารวจและจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

/   - - งบประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

เพื่อส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ต าบลเกาะเกร็ด 

ด าเนินการส ารวจพื้นท่ีหมู่ท่ี 3  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะ

เกร็ด 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

4. โครงการเก็บรวบรวมตัวอย่าง
พืชท้องถิ่น 

/   - - งบประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

เพื่อเก็บรวบรวมวอ
ย่างพืชท้องถิ่นต าบล
เกาะเกร็ด 
 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากขาด
บุคลากร 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะ

เกร็ด 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

นนทบุรี 
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

/   - - งบประมาณ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริอพ.สธ. 
2. เพื่อด าเนินงานปก
ปักทรัพยากรท้องถิ่น 
ส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น 
ปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่นอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร 
ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ อบต.
อ้อมเกร็ด 
3. เพื่อจัดท า
ฐานข้อมลูทรัพยากร
ท้องถิ่น ซ่ึงมีท้ัง
ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของต าบลอ้อม
เกร็ด 

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากขาด
ก าลังเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินงาน
และไม่มีหัวหน้างานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงท าให้การท างานไม่
ต่อเนื่อง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ้อม

เกร็ด 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

6. โครงการส ารวจและจัดท า 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

/   - - งบประมาณ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ของต าบลละหาร 

ยังไม่ได้ด าเนินการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละ

หาร 

  

  รวม 6 โครงการ   150,000 -      



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-นบ.) 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

นนทบุรี 
1. โครงการอนุรักษ์สวน
ทุเรียนนนท์สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นนทบุรี 

/   300,000 450,000 งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าร ิอพ.สธ.2. 
เพื่อรวบรวมข้อมูล
พันธุกรรมทุเรียนนนท์ 
จ านวน 60 สายพันธุ์ 
และพันธุ์ไม้แซมในสวน
ทุเรียนนนท์ 

1. พัฒนาคุณภาพดิน คุณภาพน้ าใน
ร่องทุเรียน 6 ร่องสวนและลานทรง
ปลูก 
2. บ ารุงรักษาดูแลทุเรียน 60 สายพันธุ์
และพันธุ์ไม้แซมในสวน 
3. จัดท ารายงานแบบบันทึกการ
เจริญเติบโตต้นทุเรียนเป็นประจ าทุก
เดือน รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับศูนย์
การเรียนรู้ต่อไป 

เทศบาลนคร
ปากเกร็ด 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

2. โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 

/   25,000 25,000 งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ปลูกรักษาพันธุ์มะพร้าว
น้ าหอมในพื้นท่ีจังหวัด
นนทบุรี 

ปลูกมะพร้าวน้ าหอมจ านวน 100 ต้น ฝุายอาคาร
สถานท่ี 

เทศบาลนคร
นนทบุรี 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

3. โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสุมนไพร 

/   - - งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าร ิอพ.สธ. 
2. เพื่อปลูกรักษาพืช
สมุนไพร เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ใน
ครัวเรือน 
3. เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ 
ความหลากหลายทาง

อยู่ระหว่างเตรียมเพาะปลูก เทศบาลเมือง
บางบัวทอง 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ชีวภาพและเป็นฐาน
ทรัพยากรของท้องถิ่น
4. เพื่อให้การศึกษา
และสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

 จังหวัด
นนทบุรี 

4. โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชท่ีส ารวจ
รวบรวม 

/   - - งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชในพื้นท่ี
ต าบลเกาะเกร็ด 

ชาวบ้านต าบลเกาะเกร็ดมีการปลูก
รักษาพืชท้องถิ่น คือ หน่อกะลา 
ทุเรียน และ มะตาด ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1-7 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะ

เกร็ด 

อบต.เกาะเกร็ด 

 จังหวัด
นนทบุรี 

5. โครงการอนุรักษ์พืช
หน่อกะลาและพืชท้องถิ่น 

/   - - งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์พืชหน่อ
กะลาและพืชท้องถิ่นใน
ต าบลเกาะเกร็ด 

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากบประมาณ
ไมเ่พียงพอ 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะ

เกร็ด 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

6. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 

/   100,000 - งบประมาณ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพ
พระราชด าริฯ 

แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาง

ใหญ่ 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

7. โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชท่ีส ารวจ
รวบรวม 

/   100,000  - งบประมาณ
องค์กร
ปกครองส่วน

เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอัน

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการ
สังคมองค์การ
บริหารส่วน

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ท้องถิ่น เนื่องมาจากพ

พระราชด าริฯ 
ต าบลบางรัก

น้อย 
 จังหวัด

นนทบุรี 
8. โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

/   100,000  - งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าร ิอพ.สธ. 
2. เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
3. เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชน ประชาชน 
บุคคลท่ัวไปมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
อนุรักษ์ทรัพยากรพืช
พรรณท้องถิ่น 

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการ
สังคมองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบางรัก

น้อย 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

9. โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพันธุ์ไม้และพันธุ์พืช
ตามแนวพพระราชด าริฯ 

/   500,000 363,940 งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าร ิอพ.สธ. 
2. เพื่อให้เห็นว่าสวน
เก่าในแถบนนทบุรี มี
พันธุ์ไม้เก่าๆ อยู่มาก 
เช่น ทุเรียนบางพันธุ์
อาจยังคงมีลักษณะดีอยู่
การอนุรักษ์พันธุ์พืชควร
อนุรักษ์พันธุ์ท่ีไม่ใช่พืช
เศรษฐกิจไว้ด้วย การ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้วโดยแจกกิ่ง
พันธุ์ทุเรียนหมอนทองและก้านยาวให้
เกษตรกร 

กองสวัสดิการ
สังคมองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบางรัก

น้อย 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
สอนและอบรมให้เด็กมี
จติส านึกในการอนุรักษ์
พืชพรรณน้ันควรใช้
วิธีการปลูกฝังให้เด็ก
เห็นความงดงาม ความ
น่าสนใจ และเกิด
ความปิติจะการศึกษา
และอนุรักษ์พืชพรรณ
ต่อไป 
3. เพื่อฟื้นฟูพันธุ์ไม้และ
พันธุ์พืช 
4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
ความรู้และเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว 

  รวม  9  โครงการ   1,125,000 838,940      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-นบ.) 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

นนทบุรี 
1. โครงการศูนย์การเรียนรู้
อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ 

/   500,000 1,500,000 งบประมาณ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าริ 
อพ.สธ. 
 2. เพื่อจัดท าศูนย์
ข้อมูลทุเรียนนนท์
และพันธุ์ไม้เมือง
นนท์ตามวิถีของ
ชาวสวนนนท์ 

 1. ออกแบบส่วนจัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียน
นนท์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและออกแบบ
แล้วเสร็จ 
2. อยู่ระหว่างการน าแบบนิทรรศการ
ประกวดราคาหาผู้รับจ้างด าเนินการ 

เทศบาลนคร
ปากเกร็ด 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

2. โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชต าบลบางสีทอง 
-  พัฒนาบุคลากรในเรื่องการ
จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น 
- จัดหาโปรแกรมส าหรับระบบ
ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชมาติดตั้ง 
- จัดหาพัสดุพร้อมวัสดุอุปกรณ์
ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการของ
ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

/   50,000 44,350 งบประมาณ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดการฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

1. ยังไม่ด าเนินงานพัฒนาบุคลากรใน
เรื่องการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก็บ
รวบรวมต้องรับผิดชอบในหน้าท่ีงาน
ประจ าของตนเองจึงท าให้ยังไม่ได้มีการ
ปรับปรุงข้อมูล 
2. ใช้โปรแกรมเดิมท่ีมีอยู่แล้วแต่
จัดมวดหมู่ให้ง่ายต่อการสืบค้นใน
เบื้องต้น 
3. ด าเนินการจัดซ้ือโต๊ะ เก้าอี้ และตู้
เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการด าเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
ต าบลบางสีทอง 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

3. การจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นในต าบล

/   - - งบประมาณ
องค์กร

เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารและ
ไฟล์คอมพิวเตอร์ 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะ

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
เกาะเกร็ด ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ทรัพยากรท้องถิ่น 
ในต าบลเกาะเกร็ด 

เกร็ด 

 จังหวัด
นนทบุรี 

4. โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นในต าบล 

/   100,000 - งบประมาณ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น 
ในต าบลบางรักน้อย 

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการ
สังคมองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบางรัก

น้อย 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

5. โครงการตั้งศูนย์การเรียนรู้
และจัดระบบจัดเก็บข้อมูล 

/   100,000 - งบประมาณ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าริ อพ.สธ
2. เพื่อให้คณะ
ผู้บริหารสมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน 
ลูกจ้าง ประชาชน 
เยาวชน ในอบต.
บางรักน้อย ได้มี
ความภาคภูมิใจ 
ความน่าสนใจ และ
เกิดความปิติท่ีจะ
การศึกษา เพื่อจะ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น 
3. เพื่อจัดต้ังศูนย์
การเรียนรู้และ

ยังไม่ได้ด าเนินการ แต่ได้ขอกันเงินไว้
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560  

กองสวัสดิการ
สังคมองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบางรัก

น้อย 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
จัดระบบจัดเก็บ
ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
บางรักน้อยให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย มี
ความสวยงามเป็นท่ี
น่าสนใจ 

  รวม 5 โครงการ   750,000 1,544,350      
 
 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-นบ.) 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
นนทบุรี 

1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  

  / 16,600 16,600 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

(Function) 

1. เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และขยายพันธุ์
ทุเรียนเมือง
นนทบุรี 
2. เพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์

1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในชุมชนและการ
ใช้ประโยชน์ 
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ 
หลักการและวิธีการสหกรณ์แก่สมาชิก
สหกรณ์เกษตรกร ผู้น าชุมชนท่ีมีอาชีพ
ปลูกทุเรียนและท าสวนผลไม้ในจังหวัด
นนทบุรี 

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนา

ธุรกิจสหกรณ์ 
กอง

ประสานงาน
โครงการพ

พระราชด าริ
กรมส่งเสริม

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุกรรมพืช
และขยายพื้นท่ี
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
3. เพื่อแนะน า 
ส่งเสริมให้
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ผู้น า
ชุมชน และ
รวบรวมข้อมูล
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

3. จัดอบรมให้ความรู้ฯ กิจกรรม 
รวบรวมข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชให้แก่เกษตรกรจ านวน 30 คน เมื่อ
วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 ณ วัดบางนา 
ต.ไทรม้าอ.เมือง จ.นนทบุรี 

สหกรณ์ 

 จังหวัด
นนทบุรี 

2. โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลต้นไม้และ
ประชาสัมพันธ์ต้นไม้ใน
สวนมกุฎรมยสราญ 
- ฐานข้อมูลแสดงชื่อ
ต้นไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
การดูแล บ ารุงรักษา  
และประโยชน์ 
- จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ช่ือ
ต้นไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
การดูแล บ ารุงรักษา 
และประโยชน์ 

/   - 38,000 เทศบาลนคร
นนทบุรีและ
ส านักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัด
นนทบุรี 

1. เพื่อรวบรวม
ข้อมูลต้นไม้
ต่างๆ ในสวน
มกุฎรมยสราญ
จัดท าเป็น
ฐานข้อมูล
ต้นไม้ 
 2. เพื่อจัดท า
แผ่นพับชื่อ
ต้นไม้ ช่ือ
วิทยาศาสตร์ 
การดูแล
บ ารุงรักษา 
และประโยชน์

1. จัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบตาราง
แสดงชื่อต้นไม้ ชื่อทยาศาสตร์ การดูแล
บ ารุงรักษา และประโยชน์ของต้นไม้ใน
อุทยานสวนมกุฏรมยสราญจังหวัด
นนทบุรี บริเวณทิศตะวันตก เพื่อ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ( 
www.moac-info/nonthaburi.com) 
2. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ชื่อ
ต้นไม้ชื่อวิทยาศาสตร์ การดูแล
บ ารุงรักษา และประโยชน์ให้กับผู้ท่ี
สนใจโดยประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณ
หน้าส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี อุทยานสวนมกุฏรมย

เทศบาลนคร
นนทบุรี 

และส านักงาน
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด
นนทบุรี 

 

http://www.moac-info/nonthaburi.com


ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ของต้นไม้ 
3. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล
ต้นไม้ต่างๆ ใน
สวนมกุฎรมย
สราญ 

สราญ จังหวัดนนทบุรี  โครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามม
กุฏราชกุมารี และโครงการออกหน่วย
เคลื่อนท่ีสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดนนทบุรี 

 จังหวัด
นนทบุรี 

3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพ
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

/   2,100,000 1,000,000 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
นนทบุรี 

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าริ
อพ.สธ 
2. เพื่อให้เกิด
การพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ทาง
พันธุกรรมพืช
โดยเฉพาะ
ทุเรียนและ
พันธุ์พืช
ท้องถิ่นหายาก
ของจังหวัด
นนทบุรี 
3. เพื่อให้เกิด
เครือข่าย
อนุรักษ์พันธุ
พืชท้องถิ่นและ
การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็น
ผู้ว่าจ้างให้คณะวิศกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินกิจกรรมใน
โครงการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและอยู่
ระหว่างการส่งรายงานขั้นต้นภายใน
เดือนกันยายน 2559 

ฝุายส่งเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
กอง
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นนทบุรี 

งบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อบจ.นนทบุรี) 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

4. เพือ่รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์
ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นของ
จังหวัดนนทบุรี
5. เพื่อ
ด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูล
พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นและ
ข้อมูลชาวสวน
จังหวัดนนทบุรี
ให้ความทันต่อ
การขยายตัว
ของชุมชน 
6. เพื่อ
สนับสนุนงาน
ด้านฐาน
ทรัพยากร
ท้องถิ่นและ
ปกครอง



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นท่ี
ส าคัญให้คงอยู่ 

 จังหวัด
นนทบุรี 

4. โครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทุเรียนนนท์
ตามแนวพพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

/   3,780,000 1,936,690 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
นนทบุรี 

1. เพื่อฟื้นฟู
ทุเรียนจังหวัด
นนทบุรีใน
ลักษณะของ
การร่วมกันคิด
ร่วมกันท า 
และใช้
ประโยชน์ใน
ท่ีดินของ
เกษตรกรท า
สวนสาธิตและ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทุเรียนนนท์ 
2. เพื่ออนุรักษ์
พันธุ์ทุเรียน
ดั้งเดิมให้คงอยู่
ในจังหวัด
นนทบุรีต่อไป
และเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว
การเกษตร 
3. เพื่อฟื้นฟู

1. จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทุเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้องระดับ
จังหวัดในเดือนมีนาคม 2559 
2. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ดีท่ีเหมาะสม (GAP)ระดับอ าเภอใน
เดือนมิถุนายน 2559 ณ วัดปุาเลไลย์ 
ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
3. จัดซ้ือปัจจัยการปลูกทุเรียนให้ท้ัง 6 
อ าเภอในจังหวัดนนทบุรี 

ฝุายพัฒนา
สังคมกอง
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นนทบุรี 

งบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อบจ.นนทบุรี) 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ทุเรียนสวนเก่า
ให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ
คุณภาพดี 
4. เพิ่มพื้นท่ี
ปลูกทุเรียน
พันธุ์ดีและ
ทุเรียนพันธุ์
ดั้งเดิมใน
จังหวัดนนทบุรี
ให้มากขึ้น 
5. เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับ
เกษตรกร
ชาวสวนทุเรียน
จังหวัดนนทบุรี
6. เพื่อพัฒนา
แหล่ง
ท่องเท่ียว
ทางการเกษตร
และฟื้นฟู
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
7. เพื่อเผยแพร่
ชื่อเสียงให้กับ



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

จังหวัดนนทบุรี 
 จังหวัด

นนทบุรี 
5. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
กิจกรรมจัดท าปูาย
ประวัติพันธุ์ไม้และ
ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้น 

/   20,000 - งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดท าปูาย
ประวัติพันธุ์ไม้
และฐานข้อมูล
พันธุ์ไม้ 

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากภายในเขต
เทศบาลเมืองบางศรีเมืองมีการขยาย
เส้นทางการสัญจร ท าให้ไม่สามารถ
จัดท าปูายประวัติพันธุ์ไม้และฐานข้อมูล
ได้ 

เทศบาลเมือง
บางศรีเมือง 

ทบ.บางสีทอง 

 จังหวัด
นนทบุรี 

6. โครงการพัฒนา
บุคลากร “กลุ่มอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ต าบล
บางสีทอง” 
- เพิ่มเติมความรู้ในการ
ดูแล บ ารุงรักษาสวน
ผลไม้ 
- รวบรวมภูมิปัญญา
เฉพาะถิ่นในการดูแล
สวนผลไม้ 

/   50,000 - งบประมาณ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่ออบรม
เพิ่มเติมความรู้
ในการดูแล
รักษาสวน
ผลไม้กับ
สมาชิกกลุ่ม
และเยาวชน 
2. เพื่อรวบรวม
ภูมิปัญญา
เฉพาะถิ่นใน
การดูแลสวน
ผลไม้ 

1. เทศบาลต าบลบางสีทองไม่ได้
ด าเนินการอบรมเพิ่มเติมความรู้ในการ
ดูแลรักษาสวนผลไม้กับสมาชิกกลุ่ม
และเยาวชนเองเนื่องจากเกษตรอ าเภอ
บางกรวยด าเนินการในเรื่องนี้และให้
ชาวสวนในต าบลบางสีทองเข้ารับการ
อบรมฯ  
2. ยังไม่ได้ด าเนินการรวบรวมภูมิ
ปัญญาเฉพาะถิ่นในการดูแลสวนผลไม้
เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
ต าบลบางสี

ทอง 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

7. โครงการอนุรักษ์
พันธุ์ไม้ผลเมืองนนท์
สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล
และจัดท าทะเบียน

/   300,000 164,645 งบประมาณ
องค์กร
ปกครองส่วน

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าริ 
2. เพื่ออนุรักษ์
และสนับสนุน

1. จัดหาซ้ือราไตรโครเดอร์มาส าเร็จรูป
ชนิดผงแจกเกษตรกร 
2. ส ารวจทะเบียนเกษตรกรประจ าปี 
3. จัดหาน้ าประปาเพื่อแจกจ่าย

กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
ต าบลไทรม้า 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ชาวสวนและฐานข้อมูล
ต้นไม้หายากในพื้นท่ี 

ท้องถิ่น ให้ไม้ผลอยู่คู่
เมืองนนท์ 

เกษตรกร 

 จังหวัด
นนทบุรี 

8. โครงการฝึกอบรม
วิชาการทางการเกษตร
แก่ชาวสวน 

/   20,000 20,000 งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. ลดการใช้
สารเคมีให้
น้อยลงหรือให้
หมดไป 
2. เพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่าย 

1. ฝึกปฎิบัติการท าเชื้อราไตรโครเดอร์
มาสด 
2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การท าเชื้อรา
ไตรโครเดอร์มาสด 

กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
ต าบลไทรม้า 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

9. โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้น าชุมชน กลุ่ม
องค์กรและเจ้าหน้าท่ี
เกี่ยวกับการอนุรักษ ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

/   30,000 - งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2. เพื่อสร้าง
จิตส านึกการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ให้แก่ผู้น า
ชุมชนกลุ่ม
องค์กรและ
เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจให้ผู้น า
ชุมชน กลุ่ม
องค์กรและ
เจ้าหน้าท่ีเป็น

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากด าเนินการ
ไม่ทันในปีงบประมาณน้ี 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
คลองข่อย 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

แกนน าการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ในเขตพื้นท่ี 

 จังหวัด
นนทบุรี 

10. โครงการอนุรักษ์ไม้
พื้นบ้านหายากใกล้สูญ
พันธุ์ 
- จัดซ้ือพันธุ์ไม้ประจ า
ท้องถิ่นใกล้สูญพันธุ์ 
เช่น ต้นมะตาด 

/                  
-    

               
-    

งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าร ิ
อพ.สธ. 
2. เพื่ออนุรักษ์
พันธุ์ไม้พ้ืนบ้าน
หายาก 
ของชาวไทย
เชื้อสายมอญ 
(ต้นมะตาด) 
3. เพื่อติดตาม
ว่าต้นมะตาดท่ี
ด าเนิน 
การส่งเสริมให้
ปลูกสามารถ 
เจริญเติบโตได้
และคงเหลือ
เป็นจ านวน 
เท่าใด 

ด าเนินการในระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 58 
ถึง 30 ก.ย. 59 โดยตรวจสอบต้น
มะตาดท่ีปลูกในปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 2,000 ต้น พบว่าต้นมะตาด
แห้งตาย จ านวน 145 ต้น คงเหลือ
จ านวน 1,855 ต้น 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทร

ใหญ่ 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

11. โครงการรณรงค์น า
ผลมะตาดมาประกอบ
เป็นอาหารพื้นบ้านของ
ชาวไทยเชื้อสายมอญ 

/        -     งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. ต้นมะตาด
ได้รับการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมใน

ยังไม่ได้ด าเนินการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทร

ใหญ่ 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พื้นท่ีต าบลไทร
ใหญ่ 
2. มีการน าผล
มะตาดมา
ประกอบ
อาหารพื้นบ้าน
ของชาวไทย
เชื้อสายมอญ
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

 จังหวัด
นนทบุรี 

12. โครงการให้ความรู้
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นผ่านหอกระจาย
ข่าว 

/   - - งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าริ
โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด ารฯิ
2. เพื่อให้
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
พืชท้องถิ่น 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้
ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับ อพ.สธ. 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะ

เกร็ด 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
นนทบุรี 

13. โครงการจัดหาวัสดุ
ทางการเกษตร 

/   - - งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าร ิ
อพ.สธ. 
2. เพื่อบ ารุง
ต้นไม้ท่ีอยู่ใน
ความดูแลของ
อบต. 

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะ

เกร็ด 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

14. จัดท า Fan Page 
ทาง Social Network 
(Facebook) เพื่อเพิ่ม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงาน 

/   - - งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าร ิ
อพ.สธ. 
2. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ
กิจกรรมการ
ด าเนินงานของ 
อพ.สธ. ให้
ผู้สนใจท่ัวไป
ทราบ 

ด าเนินการอัพโหลดข้อมูล อพ.สธ. ผ่าน
ทาง Facebook 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะ

เกร็ด 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

15. โครงการของดีบาง
รักน้อย 

/   50,000 - งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ท่องเท่ียวใน
ต าบลบางรัก
น้อย 
2. เพื่อให้

ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสวัสดิการ
สังคมองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบางรัก

น้อย 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ประชาชนมี
ทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 
3. เพื่อความ
มั่นคงในการ
ด ารงชีวิตและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชนท้ัง
ต าบลให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 จังหวัด
นนทบุรี 

16. โครงการเส้นทาง
การท่องเท่ียว 

/          
100,000  

        
49,950  

งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ท่องเท่ียวใน
ต าบลบางรัก
น้อย 
2. เพื่อให้
ประชาชนมี
ทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 
3. เพื่อความ

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ 
- ส ารวจพื้นท่ีเส้นทางเพื่อท าแผนท่ี
เส้นทางจักรยาน 
- มีพ้ืนท่ีกลุ่มเปูาหมายให้ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 
- ช่วยสนับสนุนให้พ้ืนท่ีในต าบลบางรัก
น้อยได้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและอ านวย
ความสะดวก 
- ติดตั้งแผนท่ีเส้นทางในต าบล 4 จุด ท่ี
อยู่ในเส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มาท่องเท่ียวในต าบล
บางรักน้อย 

กองสวัสดิการ
สังคมองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบางรัก

น้อย 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

มั่นคงในการ
ด ารงชีวิตและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชนท้ัง
ต าบลให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 จังหวัด
นนทบุรี 

17. โครงการตุ่มน้ าใจ /   30,000 29,820 งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสนับ 
สนุนการท่อง 
เท่ียวในต าบล
บางรักน้อย 
2. เพื่อให้
ประชาชนมี
ทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 
3. เพื่อความ
มั่นคงในการ
ด ารงชีวิตและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชนท้ัง
ต าบลให้ดี
ยิ่งขึ้น 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ 
- ติดตั้งตุ่มน้ าตามจุดในเส้นทางการ
ท่องเท่ียว จ านวน 50 จุด 
- มีพ้ืนท่ีกลุ่มเปูาหมายให้ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 
- สนับสนุนให้พ้ืนท่ีในต าบลบางรักน้อย
เป็นแหล่งท่องเท่ียวและอ านวยความ
สะดวก 

กองสวัสดิการ
สังคมองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบางรัก

น้อย 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
นนทบุรี 

18. โครงการเหน่ือยนัก
พักตรงนี้ 

/   50,000 9,600 งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ท่องเท่ียวใน
ต าบลบางรัก
น้อย 
2. เพื่อให้
ประชาชนมี
ทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 
3. เพื่อความ
มั่นคงในการ
ด ารงชีวิตและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชนท้ัง
ต าบลให้ดี
ยิ่งขึ้น 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ 
- จัดท าท่ีพักตามเส้นทางการท่องเท่ียว
ในต าบลบางรักน้อย 
- มีพ้ืนท่ีกลุ่มเปูาหมายให้ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

กองสวัสดิการ
สังคมองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบางรัก

น้อย 

 

 จังหวัด
นนทบุรี 

19. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 
มาจากพพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม

  / 34,900 34,900 งบประมาณ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

1. ร่วมสนองพพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประจ าท้องถิ่น 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

กองส่งเสริม
การเกษตร

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละ

หาร 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

บรมราชกุมารี กุมารี ในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ประจ าท้องถิ่น
2. เพื่อสร้าง
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ให้แก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
ละหาร 
3. เพื่อสร้าง
เครือข่ายใน
การดูแล
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เกิดความหวง
แหนเห็นประโยชน์ของพืชพรรณและ
ค านึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ 
3. เกิดเครือข่ายในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
เขตพื้นท่ีละหาร 

 จังหวัด
นนทบุรี 

20. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพ
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

/   -    -    งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

(Function) 

1. เพื่อ
เสริมสร้าง
จิตส านึกการ
อนุรักษ์พืช
พันธุ์ไม้ และ

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า 
และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
2. นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ได้รับการ

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สยามบรมราชกุมารี 
- โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ปลูกฝัง
คุณธรรมความ
รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
และทักษะการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองแก่
นักเรียน 
2. เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลพรรณไม้
และประโยชน์
ทางการศึกษา
และแหล่ง
พักผ่อนใน
โรงเรียน 
3. เพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ปลูกฝังคุณธรรมความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากธรรมชาติรอบตัว 
3.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสถานท่ี
พักผ่อน 

 จังหวัด
นนทบุรี 

21. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพ
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

/   -    -    งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

(Function) 

1. เพื่อสนองพ
พระราชด าร ิ
อพ.สธ. 
2. เพื่อให้
โรงเรียนใน

สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดสมัคร
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
ท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียน
ชุมชน วัดไทรน้อยและโรงเรียน วัด
คลองขวางจัดท าทะเบียนพืชพันธุ์

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สยามบรมราชกุมารี 
- โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

สังกัดจัด
กิจกรรมศึกษา
พันธุ์พืช
ท้องถิ่นของ
จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อให้
โรงเรียนใน
สังกัดจัด
กิจกรรม
รวบรวมพันธุ์
พืชท้องถิ่นของ
จังหวัดนนทบุรี
4. เพื่อให้
โรงเรียนใน
สังกัดจัด
กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์พืช
ท้องถิ่นของ
จังหวัดนนทบุรี
5. เพื่อให้
โรงเรียนใน
สังกัดจัด
กิจกรรมปลูก
จิตส านึกรัก
ท้องถิ่นนนทบุรี 

ท้องถิ่น จัดท าปูายชื่อพันธุ์พืชใน
สถานศึกษา และจัดท าสวนสมุนไพร 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
นนทบุรี 

22. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพ
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
- โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

/   - - งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

(Function) 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าร ิ
อพ.สธ.  
2. เพื่อส่งเสริม
การสร้าง
จิตส านึกให้
นักเรียนมี
ความรักและ
เห็นคุณค่าของ
พืชพรรณไม้ มี
แนวคิดในการ
อนุรักษ์ต่อไป 
3. เพื่อส่งเสริม
ให้โรงเรียนเป็น
แหล่งรวบรวม
ตัวอย่างพรรณ
ไม้ ข้อมูล
พรรณไม้และ
การเก็บรักษา
เพื่อประโยชน์
ของการศึกษา
และเผยแพร่
ต่อไป 

 - เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดสมัคร
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
การประชุมประจ าเดือน 
 - แนะน าให้โรงเรียนด าเนินการต่อ
ยอดในการสมัครรับการประเมินเกียรติ
บัตร 

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 

3 

 

  รวม 22  โครงการ   6,581,500 3,300,205      
 
 


