
ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ปลูกรักษาพืชสมุนไพร เพือ่ให้
ประชาชนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
ในครัวเรือน
3. เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ 
ความหลากหลายทางชีวภาพและเป็น
ฐานทรัพยากรของท้องถิ่น
4. เพือ่ให้การศึกษาและสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

               -                     -    1 พ.ย.59 -
30 ก.ย.60

1. ประชาชนได้รับความรู้ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
2. เป็นการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรทีห่ายากและเป็น
ประโยชน์ต่อการรักษาโรค
ต่างๆ และรวบรวมข้อมูลเป็น
ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ทรัพยากร

เทศบาลเมือง
บางบัวทอง

แผนปฏิบัตงิานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จังหวัดนนทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

2 จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ใช้ในการวางแผนให้เกิดการ
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
(ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างพัฒนาและ
บริหารจัดการพืน้ทีจ่ังหวัดนนทบุรีให้
เป็นเมืองทีอ่ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่
อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข)
3. เพือ่ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์
ของต าบลบางสีทอง (ยุทธศาสตร์ที ่2 
เสริมสร้างและพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

        50,000 เทศบาลต าบล
บางสีทอง

1 ต.ค..59 -
30 ก.ย.60

1. ได้สนองงานตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
2. สามารถเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีได้
3. สามารถวางแผนส่งเสริม
และพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป

เทศบาลต าบล
บางสีทอง

3 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
กิจกรรมส ารวจรวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการ
เรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

               -                     -    1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

1. สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. ทราบชนิด ประเภท และ
ลักษณะทรัพยากรท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ละหาร



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่เก็บฐานข้อมูลพันธุพ์ืชท้องถิ่น
และอนุรักษ์พันธุพ์ืชท้องถิ่นไม่ให้สูญ
หาย พร้อมทัง้เก็บข้อมูลด้านประวัติ 
หมู่บ้านและวิถีชุมชนโบราณสถาน

        50,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
อ้อมเกร็ด

 1 ธ.ค. 59 -
30 ก.ย.60

เก็บข้อมูลฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นในพืน้ทีต่ าบลอ้อม
เกร็ด จ านวน 6 หมู่บ้าน 
พืน้ทีร่วมทัง้ส้ิน 3.97 ตาราง
กิโลเมตร

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล
อ้อมเกร็ด

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่เป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช
และพืชสมุนไพร
3. เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สนใจศึกษาข้อมูล
สมุนไพรและการดูแลรักษาสุขภาพ มี
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต

        65,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางใหญ่

1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

1. มีฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช
และพืชสมุนไพรของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. มีข้อมูลส่งเสริม เผยแพร่ 
และสนับสนุนพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่น
3. มีการส่งเสริมให้ผู้สนใจ
ศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพรและ
การดูแลรักษาสุขภาพ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางใหญ่

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

1 โครงการปลูกรักษาทรัพยากรพันธุ์
พืช

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่เป็นฐานทรัพยากรของท้องถิ่น
นั้น 
3. เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ
4. เพือ่ให้การศึกษาและสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

        90,000 เทศบาลนคร
นนทบุรี

15 - 30 พ.ย.59 1. สามารถอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบ
ต่อไป
2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของ
เยาวชนและบุคคลทีม่ีความ
สนใจภายในท้องถิ่น
3. เป็นการสร้างรายได้
ภายในท้องถิ่น
4. ได้รวบรวมและเก็บรักษา
ทรัพยากรพันธุพ์ืช

เทศบาลนคร
นนทบุรี

2 โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมทุเรียน
นนท์จ านวน 60 สายพันธุ ์และพันธุไ์ม้
แซมในสวนทุเรียนนนท์

    1,500,000 เทศบาลนคร
ปากเกร็ด

1 ต.ต. 59 -
30 ก.ย.60

1. ทุเรียน 60 สายพันธุแ์ละ
พันธุไ์ม้แซมในสวนได้รับการ
บ ารุงรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง
2. มีการจัดท ารายงายข้อมูล
การเจริญเติบโตของทุกสาย
พันธุ์

เทศบาลนคร
ปากเกร็ด



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
3. เพือ่ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน 
ประชาชน บุคคลทัว่ไปมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ทรัพยากร
พืชพรรณท้องถิ่น

       200,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางรักน้อย

1 ธ.ค. 59 -
31 ส.ค. 60

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วม
สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
เข้าใจถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรท้องถิ่น
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ร่วมกันปลูกพืชพันธุท์้องถิ่น 
รู้จักหวงแหน มีจิตส านึกและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของพืช
พันธุท์้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางรักน้อย

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่สร้างจิตส านึกในการช่วยกัน
รักษาทรัพยากร
3. เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากร
และน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

        20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางใหญ่

1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

1. มีจิตส านึกในการช่วยกัน
รักษาทรัพยากร
2. มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและวิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรและน ามาปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางใหญ่



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

1  จัดท าโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
ในด้านการส ารวจเก็บรวบรวม
การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่า
ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ให้ข้อมูลทีไ่ด้จากการส ารวจ เก็บ
รวบรวมสามารถลงบันทึกเป็น
ฐานข้อมูลของต าบล
3. เพือ่สะดวกในการสืบค้น และใช้
ประโยชน์จากข้อมูล

        10,000  เทศบาลต าบล
บางสีทอง

1 ต.ค..59 -
30 ก.ย.60

 1. มีโปรแกรมทีส่ามารถ
บันทึกข้อมูลทีเ่ป็นระบบมาก
ขึ้น
2. เจ้าหน้าทีไ่ด้รับความรู้ใน
การใช้โปรแกรมบันทึก
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
3. สะดวกต่อการสืบค้นและ
การใช้ประโยชน์จากฐานขู้ล
ทรัพยากรท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
บางสีทอง

2  เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้
ท้องถิ่นในรูปตัวอย่างแห้ง 
ตัวอย่างดอง

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. อบรมให้กับคณะกรรมการ
ด าเนินงานและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และพรรณไม้ดอง
3. เพือ่เป็นตัวอย่างในการศึกษาพรรณ
ไม้ท้องถิ่นถ้าเกิดการเปล่ียนแปลงของ
พืน้ที่

        10,000  เทศบาลต าบล
บางสีทอง

1 ต.ค..59 -
30 ก.ย.60

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจการเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้ท้องถิ่นได้
2. สามารถลงปฏิบัติงานได้จริง
3. สามารถเก็บตัวอย่างพรรร
ไม้แห้งพรรณไม้ดอง และ
ด าเนินตามขั้นตอนการอบรม
จนได้ผลงานมาแสดงไว้ 
ณ ศูนย์ข้อมูลงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ต าบลบางสีทอง

 เทศบาลต าบล
บางสีทอง

กรอบการใชป้ระโยชน์  กิจกรรมที ่5 กิจกรรมศูนย์ขอ้มลูทรัพยากร



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

3  โครงการต้ังศูนย์การเรียนรู้
และจัดระบบจัดเก็บข้อมูล

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ประชาชน เยาวชน ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางรักน้อยได้มีความ
ภาคภูมิใจ 
ความน่าสนใจ และเกิดความปิติทีจ่ะ
ท าการศึกษาเพือ่จะอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น
3. เพือ่จัดต้ังศูนย์เรียนรู้และจัดระบบ
จัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักน้อยให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสวยงาม
เป็นทีน่่าสนใจ

       100,000  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางรักน้อย

 1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

1. ท าให้ผู้ทีใ่ช้บริการศูนย์การ
เรียนรู้และจัดระบบจัดเก็บ
ข้อมูลต าบลบางรักน้อยได้รับ
ความรู้ เกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น ของตนเอง
2. มีแหล่งให้บริการด้าน
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร
ท้องถิ่น ข้อมูลท้องถิ่นส าหรับ
ประชาชนทัว่ไป เยาวชน 
และผู้มาติดต่ราชการและ
บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางรักน้อย

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางรักน้อย

4  โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
กิจกรรมจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นต าบลละหาร

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ส่งเสริมเกษตรกรร่วมอนุรักษ์
และฟืน้ฟูพันธุกรรมพืชท้องถิ่น

               -                     -    1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

1. สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. มีฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ต าบลละหาร

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ละหาร



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจา
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลทีเ่ป็น
ระเบียบโดยใช้ระบบสารสนเทศในการ
ช่วยในการเก็บข้อมูล

          5,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางใหญ่

1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

มีการจัดเก็บข้อมูลทีเ่ป็น
ระบบระเบียบโดยใช้ระบบ
สารสนเทศมาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูล

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางใหญ่

1  โครงการศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์
สวนทุเรียนนนท์

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่จัดท าศูนย์ข้อมูลทุเรียนนนท์
และพันธุไ์ม้เมืองนนท์ตามวิถีของ
ชาวสวนนนท์

   16,000,000  เทศบาลนคร
ปากเกร็ด

 1 ต.ต. 59 -
30 ก.ย.60
(จ้างเหมา

ก่อสร้างส่วน
จัดแสดง

นิทรรศการใน
ศูนย์การเรียนรู้)

 มีศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์
รวบรวมข้อมูลทุเรียนนนท์
และสวนไม้เมืองนนท์ต่อไป

 เทศบาลนคร
ปากเกร็ด

กรอบการสร้างจิตส านึก  กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมที ่7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

1 การจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. จังหวัดนนทบุรี

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจา
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัด
นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาพระราชด าริฯ ซ่ึงเป็น
การเทิดพระเกียรติ
3. เพือ่ให้เยาวชน ประชาชน 
นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ได้ทราบถึงความ
หลายหลากของทรัพยากรในจังหวัด
นนทบุรี
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน

               -                     -    จัดนิทรรศการ
ตามที ่อพ.สธ.

ก าหนด

1. สามารถทราบถึงการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ
ของจังหวัดนนทบุรี
2. ทราบว่าภายในจังหวัดมี
ทรัพยากรทีห่ลากหลาย
3. เป็นข้อมูลในการสนับสนุน
การด าเนินการวิจัยหรือการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไปใน
อนาคต

ส านักงาน
เกษตร

และสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี

ร่วมกับ
หน่วยงาน
ทีส่นอง

พระราชด าริ

2 จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
อพ.สธ. จังหวัดนนทบุรี

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจา
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2.  เพือ่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานใน
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 
อพ.สธ.

               -                     -    1 พ.ย.59 -
30 ก.ย.60

1. สามารถเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ
ให้ผู้ทีส่นใจ
2. ประชาชนมีจิตส านึกรัก
ทรัพยากร   

ส านักงาน
เกษตร

และสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมเพือ่ส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรและขยายพืน้ที่
การอนุรักษ์ทรัพยากร
 - เพือ่แนะน า ส่งเสริมให้สมาชิก
สหกรณ์ เกษตรกร ผู้น าชุมชน 
รวบรวมพันธุพ์ืชท้องถิ่นในจังหวัด
นนทบุรี

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่เป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และขยายพันธุท์ุเรียนนนท์
3. เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร
และขยายพืน้ทีก่ารอนุรักษ์ทรัพยากร
4. เพือ่แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร ผู้น าชุมชน รวบรวมพันธุพ์ืช
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

        16,600 กองประสานงาน
โครงการ

พระราชด าริ 
กรมส่งเสริม

สหกรณ์

1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

1. สมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการมี
การอนุรักษ์ทรัพยากรทุเรียน
เมืองนนทบุรี
2. เสริมสร้างรายได้ให้แก่
สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
 ผู้น าชุมชน มีรายได้ทีม่ั่นคง
และยั่งยืน

ส านักงาน
สหกรณ์

จังหวัดนนทบุรี



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

4 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ.ในงาน
ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้อถิ่นเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ โดยสมัครเข้าร่วม
โครงการและสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนแม่บท อพ.สธ.
3. เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นน าไปสู่การ
จัดต้ังศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่นต าบลและการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

               -                     -    1 ต.ต. 59 -
30 ก.ย.60

1. เกิดความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรท้องถิ่น
ได้อย่างมีคุณค่า
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างเป็น
ระบบ
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดต้ัง"ศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่นต าบล" เพือ่เป็นข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นได้
อย่างยั่งยืน

ส านักงาน
ส่งเสริม

การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนนทบุรี



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

5 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
จังหวัดนนทบุรี

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ให้เกิดการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ทางพันธุพ์ืชโดยเฉพาะทุเรียนและพันธุ์
พืชท้องถิ่นหายากของจังหวัดนนทบุรี
3. เพือ่ให้เกิดเครือข่ายอนุรักษ์พันธุพ์ืช
ท้องถิ่นและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์
4. เพือ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
และฟืน้ฟูพันธุกรรมพืชท้องถิ่นของ
จังหวัดนนทบุรี
5. เพือ่ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลพันธุ์
พืชท้องถิ่นและข้อมูลชาวสวนจังหวัด
นนทบุรีให้มีความทันสมัยให้ทันกับการ
วางแผน
6. เพือ่สนับสนุนงานด้านฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นและปกป้องพันธุพ์ืช
ท้องถิ่นทีส่ าคัญของจังหวัดนนทบุรี

    1,000,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

นนทบุรี

1 ต.ต. 59 -
30 ก.ย.60

ประชาชนและเยาวชนได้รับ
ความรู้และเกิดความตระหนัก
ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

นนทบุรี



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

6 โครงการอนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทุเรียนนนท์

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ฟืน้ฟูทุเรียนจังหวัดนนทบุรีใน
ลักษณะของการร่วมกันคิดร่วมกันท า
และใช้ประโยชน์ในทีดิ่นของเกษตรกร
ท าสวนสาธิตและส่งเสริมการอนุรักษ์
ฟืน้ฟูทุเรียนนนท์
3. เพือ่อนุรักษ์พันธุท์ุเรียนด้ังเดิมให้คง
อยู่ในจังหวัดนนทบุรีต่อไปและเป็น
แหล่งท่องเทีย่วการเกษตร
4. เพือ่ฟืน้ฟูทุเรียนสวนเก่าให้สามารถ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพดี
5. เพิม่พืน้ทีป่ลูกทุเรียนพันธุดี์และ
ทุเรียนพันธุด้ั์งเดิมในจังหวัดนนทบุรีให้
มากขึ้น
6. เพือ่เพิม่รายได้ให้กับเกษตรกร
ชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี
7. เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วทางการ
เกษตรและฟืน้ฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
8. เพือ่เผยแพร่ชื่อเสียงให้กับจังหวัด
นนทบุรี

    1,463,500 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

นนทบุรี

1 ต.ต. 59 -
30 ก.ย.60

1. ทราบข้อมูลเกษตรกรและ
จ านวนพืน้ทีเ่พาะปลูกทุเรียน
ในพืน้ทีจ่ังหวัดนนทบุรี
2. มีกลุ่มน าร่องปรับปรุง
คุณภาพและเพิม่ผลผลิต
ทุเรียนให้คงอยู่ในพืน้ที่
จังหวัดนนทบุรีได้อย่างยั่งยืน
3. สามารถอนุรักษ์และฟืน้ฟู
สวนทุเรียนให้คงอยู่ในพืน้ที่
จังหวัดนนทบุรีได้อย่างยั่งยืน
4. มีจุดท่องเทีย่วเชิงเกษตร
เพือ่ให้บริการแก่นักท่องเทีย่ว
และผู้สนใจในการศึกษาดูงาน
และเข้าชมสวนทุเรียนเพิม่ขึ้น
5. มีแปลงอนุรักษ์พันธุกรรม
ทุเรียนเพือ่เป็นแหล่งการ
เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุท์ุเรียน
ด้ังเดิมของจังหวัดนนทบุรี
เพิม่ขึ้น
6. เกษตรกรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ 
ดูแลรักษาสวนทุเรียนท าให้มี

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

นนทบุรี



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

7 โครงการค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  โดยทูลเกล้า
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี
ในการจัดท ากิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
กิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากรจังหวัดนนทบุรี

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ให้บุคลากรในจังหวัดนนทบุรี
ร่วมคิดร่วมปฏิบัติในการเรียนรู้และมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรทัง้ 3 ฐาน อย่าง
ยั่งยืน
3. เพือ่จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรซ่ึง
สามารถสืบค้นและส่ือถึงกันได้ทัว่ถึง 
ทัว่ประเทศ ระหว่างส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในจังหวัด สามารถใช้เป็นฐาน
ในการก าหนดนโยบายด้านทรัพยากร
วางแผนอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร เพือ่
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและก าหนด
กระบวนการแก้ปัญหาการสูญเสีย
ทรัพยากรของจังหวัดนนทบุรีต่อไป

    1,200,000 งบประมาณของ
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
นนทบุรีจ านวน
1,000,000 บาท
 งบประมาณของ 
อพ.สธ.จ านวน
200,000 บาท

1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

1. เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ 
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติในการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ
 อพ.สธ.ในจังหวัดนนทบุรี
ต่อไป
2. เป็นแหล่งอ้างอิง
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
ในจังหวัดนนทบุรีทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดไปสู่
การบริหารจัดการทรัพยากร
ในจังหวัดนนทบุรี
3. สร้างและพัฒนาบุคลากร
เฉพาะทางทีไ่ด้รับการฝึกฝน
ตามกระบวนการและแนวทาง
 อพ.สธ. เกิดการศึกษา 
ค้นคว้า เกิดผู้เชี่ยวชาญ เกิด
ผลงานทางวิชาการ
4. ประชาชนจังหวัดนนทบุรี
มีจิตใจอ่อนโยนเห็นประโยชน์
 เห็นคุณค่าของทรัพยากรฯ

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

นนทบุรี
อุดหนุน

งบประมาณ
ให้ อพ.สธ.
ด าเนินการ



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

8 โครงการส่งเสริมการเกษตรและ
อนุรักษ์พันธุไ์ม้ผลเมืองนนท์

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่อนุรักษ์และสนับสนุนให้ไม้ผล
อยู่คู่เมืองนนท์ตลอดไป

        10,000 เทศบาล
ต าบลไทรม้า

 1 ต.ค. 59 - 
30 ก.ย. 60

1. สามารถลดรายจ่ายด้าน
ต้นทุนการผลิต ท าให้มีรายได้
เพิม่มากขึ้น
2. ลดการใช้สารเคมีให้น้อยลง
 เพือ่การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
3. แก้ไขการว่างงานและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
น าไปประกอบอาชีพ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว

เทศบาล
ต าบลไทรม้า

9 ร่วมงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการกับ อพ.สธ. ทีจ่ะจัด
ขึ้นทุกๆ 2 ปี

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่แสดงผลงานการด าเนินงาน 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลบางสีทอง
3. เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอื่นทีน่ า
ผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการ

       100,000 เทศบาลต าบล
บางสีทอง

 จัดนิทรรศการ
ตามที ่อพ.สธ.

ก าหนด

1. สามารถน าเสนอผลงาน
การด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
2. สามารถได้รับความรู้ใหม่ๆ
 พร้อมทัง้การแลกเปล่ียน
เรียนรู้การด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชของหน่วยงานอื่นๆ ทีร่่วม
จัดแสดงผลงานการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ

เทศบาลต าบล
บางสีทอง



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

10 โครงการรณรงค์น าผลมะตาด
มาประกอบเป็นอาหารพืน้บ้าน
ของชาวไทยเชื้อสายมอญ

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ส่งเสริมการน าผลมะตาดมาใช้
ประโยชน์อันน าไปสู่การอนุรักษ์ต้น
มะตาด
3. เพือ่สืบสานและอนุรักษ์การ
ท าอาหารพืน้บ้านของชาวไทยเชื้อสาย
มอญ

               -                     -   1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

1. ต้นมะตาดซ่ึงเป็นพันธุไ์ม้
พืน้บ้านของชาวไทยเชื้อสาย
มอญได้รับการอนุรักษ์
พันธุกรรมในพืน้ทีต่ าบลไทร
ใหญ่
2. มีการน าผลมะตาดมา
ประกอบอาหารพืน้บ้านของ
ชาวไทยเชื้อสายมอญอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ไทรใหญ่

11 โครงการติดตามผลการส่งเสริม
การปลูกพันธุไ์ม้พืน้บ้านหายาก
ของชาวไทยเชื้อสายมอญ 
(ต้นมะตาด)

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่อนุรักษ์พันธุไ์ม้พืน้บ้านหายาก
ของชาวไทยเชื้อสายมอญ (ต้นมะตาด)
3. เพือ่ติดตามว่าต้นมะตาดที่
ด าเนินการส่งเสริมให้ปลูกสามารถ
เจริญเติบโตได้และคงเหลือเป็นจ านวน
เท่าใด

               -                     -    1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

ต้นมะตาดซ่ึงเป็นพันธุไ์ม้
พืน้บ้านของชาวไทยเชื้อสาย
มอญได้รับการอนุรักษ์
พันธุกรรมในพืน้ทีต่ าบลไทร
ใหญ่

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ไทรใหญ่



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

12 โครงการอนุรักษ์และฟืน้ฟูพันธุไ์ม้
และพันธุพ์ืชตามแนวพระราชด าริฯ

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ให้เห็นว่าสวนเก่าในแถบ
นนทบุรีมีพันธุไ์ม้เก่าๆอยู่มาก เช่น 
ทุเรียนบางพันธุอ์าจยังคงมีลักษณะดีอยู่
การอนุรักษ์พันธุพ์ืชควรอนุรักษ์พันธุท์ี่
ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจไว้ด้วย การสอนและ
อบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็ก
เห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และ
เกิดความปิติทีจ่ะท าการศึกษาและ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป
3. เพือ่ฟืน้ฟูพันธุไ์ม้และพันธุพ์ืช
4. เพือ่เป็นแหล่งศึกษาความรู้และเพิม่
พืน้ทีสี่เขียว

       250,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางรักน้อย

1 ม.ค. 60 -
30 มิ.ย. 60

1. ได้ร่วมสนองพระราชด าริ
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เด็ก เยาวชน บุคคลทัว่ไป
ได้เห็นประโยชน์มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุพ์ืชท้องถิ่น
3. มีแหล่งศึกษาเรียนรู้
เพิม่เติมเกี่ยวกับทรัพยากร
ท้องถิ่นและเพิม่พืน้ทีสี่เขียว
ให้กับพืน้ที่

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางรักน้อย

13 โครงการเส้นทางจักรยาน 1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. สนับสนุนแหล่งท่องเทีย่วในท้องถิ่น

        50,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางรักน้อย

1 ม.ค. -
31 พ.ค. 60

สนับสนุนแหล่งท่องเทีย่วใน
ท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางรักน้อย



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

14 โครงการแอบมองเพือ่การเรียนรู้
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน 
บุคคลทัว่ไป รู้จักวิธีการสืบค้นข้อมูล
ทางพฤกษศาสตร์ ท าความรู้จักพรรณ
ไม้ทีอ่ยู่รอบตัว สามารถสัมผัส ใกล้ชิด 
และเกิดความรักต่อพืชพรรณ
3. เพือ่ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน 
ประชาชน บุคคลทัว่ไปมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ทรัพยากร
พืชพรรณท้องถิ่น

        50,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางรักน้อย

1 ม.ค - 31 
พ.ค 60

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วม
สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เด็ก เยาวชน ประชาชน 
บุคคลทัว่ไปได้ความรู้เพิม่เติม
กับพันธุไ์ม้ทีม่ีอยู่รอบตัวเกิด
ความรู้สึกรักหวงแหนต่อพืช
พรรณ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางรักน้อย



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

15 โครงการอนุรักษ์ไม้พืน้บ้านหายาก
ใกล้สูญพันธุ ์กิจกรรมจัดซ้ือพันธุไ์ม้
ประจ าท้องถิ่นใกล้สูญพันธุ ์เช่น
มะม่วงยายกล่ า แจกจ่ายให้ราษฎร
ปลูกภายในบริเวณบ้าน

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ส่งเสริมเกษตรกรและประชาชน
ในเขตต าบลละหารร่วมอนุรักษ์และ
ฟืน้ฟูพันธุม์ะม่วงยายกล่ าพืน้เมือง
ต าบลละหารสืบไป
3. เพือ่ส่งเสริมเกษตรกรและประชาชน
ในเขตต าบลละหารด้านเศรษฐกิจการ
ประกอบอาชีพเพิม่รายได้ให้ประชาชน
ในเขตต าบลละหาร
4. เพือ่ส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียนต่อไป
5. เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
มะม่วงยายกล่ าพันธุพ์ืน้เมืองทีป่ระสบ
มหาอุทกภัย (ภัยพิบัติ) ปี พ.ศ.2554

        40,000 องค์การบริหาร
ส่วนต านล
ละหาร

 1 พ.ค - 
31 ก.ค.60

1. อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
ให้คงอยู่ในชุมชน
2. ประชาชนมีความรู้ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ละหาร



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

16 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ
กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองพันธุกรรมพืช
ให้แก่เยาวชน 6 โรงเรียน เพือ่สร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ส่งเสริมเยาวชนในเขตพืน้ที่
ต าบลละหารให้มีความรู้เร่ืองพันธุกรรม
พืชท้องถิ่น
3. เพือ่สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น

        30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต านล
ละหาร

1 ม.ค. - 
31 พ.ค.60

1. อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
ให้คงอยู่ในชุมชน
2. ประชาชนมีความรู้ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ละหาร

17 โครงการอนุรักษ์ทุเรียนเกาะเกร็ด 1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ไม่ให้พันธุท์ุเรียนท้องถิ่นสูญหาย
3. เพือ่ให้ประชาชนมีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุท์ุเรียน
ท้องถิ่น
4. เพือ่เพิม่พืน้ทีก่ารขยายพันธุท์ุเรียน
ท้องถิ่นในต าบลเกาะเกร็ดและสามารถ
ขยายเป็นพืน้ทีเ่รียนรู้พันธุท์ุเรียน
ท้องถิ่นได้

               -                     -    1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

1. พันธุท์ุเรียนของท้องถิ่นไม่
สูญหาย
2. ประชาชนมีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์
ทุเรียนของท้องถิ่น
3. พืน้ทีก่ารขยายพันธุท์ุเรียน
ท้องถิ่นในต าบลเกาะเกร็ด 
สามารถขยายเป็นพืน้ที่
เรียนรู้พันธุท์ุเรียนท้องถิ่นได้

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เกาะเกร็ด



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

18 โครงการให้ความรู้สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นผ่านหอกระจายข่าว

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นและ
โครงการ อพ.สธ. ให้ประชาชนทราบ
มากยิ่งขึ้น
3. เพือ่เป็นแนะน าแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่นของแต่ละชุมชน
4. เพือ่เป็นการส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนในพืน้ทีห่ันมา
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นแทนทีก่าร
น าพืน้ทีไ่ปจัดกิจกรรมรูปแบบอื่น

               -                     -    1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

1. สามารถประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พืช
ท้องถิ่นและโครงการ อพ.สธ. 
ให้ประชาชนทราบ
2. สามารถแนะน าแนว
ทางการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นของแต่ละชุมชน
3. ประชาชนในพืน้ทีห่ันมา
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น
แทนทีก่ารน าพืน้ทีไ่ปจัด
กิจกรรมรูปแบบอื่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เกาะเกร็ด

19 โครงการจัดท าป้ายชื่อ
ประชาสัมพันธ์ชื่อพันธุพ์ืชต่างๆ ใน
 อบต.มหาสวัสด์ิ วัด/โรงเรียนใน
เขตพืน้ที่

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุน
ข้อมูลพันธุพ์ืชในเขตพืน้ทีใ่ห้เยาวชน/
บุคคลทัว่ไปมีความเข้าใจในการ
อนุรักษ์พืชพรรณในท้องถิ่น

               -                     -    1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

1. อบต.มหาสวัสด์ิ วัด/
โรงเรียน มีความร่มร่ืน
สวยงามและเป็นแหล่งพักผ่อน
2. ประชาชนทัว่ไปได้รู้จัก
และมีข้อมูลพันธุไ์ม้ในท้องถิ่น
3. ประชาชนทัว่ไปมีความ
เข้าใจในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น

องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
มหาสวัสด์ิ



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

20 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ให้นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุพ์ืช
3. เพือ่ให้ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในการอนุรักษ์พันธุพ์ืชและปลูก
ผังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อม
4. เพือ่ให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลพันธุพ์ืช
ให้นักเรียนศึกษาและสืบค้น
5. เพือ่ให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลพรรณไม้และเก็บรักษาเพือ่
ประโยชน์ทางการศึกษา
6. เพือ่เป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่ง
ความรู้
7. เพือ่ให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลพันธุพ์ืช
ให้นักเรียนศึกษาและสืบค้น

               -                     -     1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

1. นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้มีความเข้าใจ
และเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
2. นักเรียนสามารถศึกษา
ข้อมูลพันธุกรรมพืชได้จาก
ระบบข้อมูลทีม่ีการรวบรวมไว้
3. ครูสามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
อนุรักษ์พันธุพ์ืช
4. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
พรรณไม้ เกิดข้อมูลองค์
ความรู้ 
5. โรงเรียนมีความร่มร่ืน 
สวยงาม และเป็นแหล่ง
พักผ่อน

ส านักงาน
เขตพืน้ที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

21 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นนนทบุรี (โครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม
ศึกษาพันธุพ์ืชท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี
3. เพือ่ให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม
รวบรวมพันธุพ์ืชท้องถิ่นของจังหวัด
นนทบุรี
4. เพือ่ให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม
อนุรักษ์และขยายพันธุพ์ืชท้องถิ่นของ
จังหวัดนนทบุรี
5. เพือ่ให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม
ปลูกจิตส านึกรักท้องถิ่นนนทบุรี

               -                     -     1 ต.ค. 59 -
30 ก.ย. 60

1  บุคลากรสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นนนทบุรี
2. มีแปลงรวบรวมพันธุแ์ละ
ขยายพันธุพ์ืชท้องถิ่นนนทบุรี
3 ระบบสืบค้นข้อมูลพันธุพ์ืช
ท้องถิ่นนนทบุรี

ส านักงาน
เขตพืน้ที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2



ล าดบั ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

แหล่งงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

22 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1. เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพือ่ส่งเสริมให้โรงเรียนสร้างจิตส านึก
ให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่า
ของพืชพรรณไม้ ไม่คิดท าลายและมี
แนวคิดในการอนุรักษ์ต่อไป
3. เพือ่ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณ
ไม้และการเก็บรักษาเพือ่ประโยชน์ของ
การศึกษาและเผยแพร่ต่อไป

       100,000 ส านักงาน
เขตพืน้ที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
เขต 3

17-18 พ.ย.59
18-19 ธ.ค.59

1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร มี
จิตส านึกเพือ่รักษา เห็น
คุณค่าของพืชพรรณไม้ใน
ประเทศไทย
2. โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ มี
ข้อมูล มีการเก็บรักษาอย่าง
ถูกต้อง
3. เยาวชนของชาติมีความ
ส านึกรักษาพืชพรรณไม้ของ
ไทย

ส านักงาน
เขตพืน้ที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
เขต 3

รวมทัง้สิ้น 37 โครงการ   22,410,100


