
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ(บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปัญหา/

อุปสรรค มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 โรงเรียนบ้านสบ
ยาง  
อ.สันติสุข 
 

โครงการรักษ์ป่าน่าน -  - - สพป.น่าน เขต 1 เพื่อให้นักเรียนและครู
ตระหนักเห็นคามส าคัญ
ของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

นักเรียนและครูร่วมกิจกรรม
อย่างเต็มศักยภาพและเล็งเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

โรงเรียนบ้านสบยาง  
อ.สันติสุข 
 

- 

2 ส่งเสริม สนับสนุน
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนราชประชา
นุ-เคราะห์ 56 

  - 46,600 46,600 ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ            
สพฐ.น่าน 

1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้
นักเรียน มีความรกั   
เห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
และการอนุรกัษ ์
พันธุกรรมพืช 
2. เพื่อให้โรงเรียนเป็น
แหล่งรวบรวมพรรณไม้  
ข้อมูลพรรณไม้ และการ
เก็บรักษา  
เพื่อประโยชน์ทางแหล่ง
พักผ่อน 
 

. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
ทุกระดับชั้น โดยก าหนดไว้ใน
ตารางเรียน  
2. ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบหลัก
เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อ
เป็นการทบทวนและเพิ่มพูน
ความรู้ 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 56 

. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานไม่
เพียงพอกล่าวคือ 
ปัจจุบันนี้ได้
ก าหนดคาบเรียน
ให้ 
แต่ละห้องเรียน 1 
คาบ/สัปดาห์ ซ่ึง
บางครั้งมีกิจกรรม
พิเศษหรือตรงกับ
วันหยุดจึงไม่
สามารถด าเนินการ
ได้ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ(บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปัญหา/อปุสรรค 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

        4. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอน 
5. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่
เปรียบเสมือนเป็นครูที่พูด
ไม่ได้ 

4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
5. ประชุมและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าใน 
การด าเนินงานทุกวันศุกร์ 

  

3 โรงเรียนบ้านกิ่ว
จันทร์ อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ  

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 - 50,000  - - 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักชือ่
พรรณไม้ ส่วนประกอบ
ต่างๆของพืช การเก็บ
รวบรวมพรรณไม้ไว้ศึกษา
เรียนรู้การบันทึกข้อมูล
สามารถอธบิายความรู้
และเผยแพร่ต่อชุมชน 
2. เพื่อพัฒนาและสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชให้แก่
นักเรียนบุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชน 

รวบรวมและดูแลรกัษาพันธุ์พืชที่
ปลูกไว ้
1. ไผ่ 40 ชนิด พื้นที่ 10 ไร่ 
2. ผักพื้นบ้านและสมุนไพร 150 
ชนิด 6 ไร่ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ(บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ปัญหา/

อุปสรรค 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

         3. เพื่อด าเนินงาน งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนให้
สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น 

   

4. โรงเรียนบ้านห้วย
ฟอง อ าเภอเฉลิม
พระเกียรต ิ

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 - 10,000 10,000 งบประมาณปกติ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

1.เพื่อเป็นสนองพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติได้ประสบการณ์ตรง
สามารถจดจ าได้ดี ได้รู้ ได้
สัมผัส 
3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักชื่อพรรณ
ไม้ ส่วนประกอบต่างๆ ของพืช
และเก็บรวบรวมพรรณไม้ไว้
ศึกษา 
4.เพื่อให้นักเรียน 

ด าเนินงานโครงการต่อเนื่องมีขั้นตอน
การด าเนินงานตามองค์ประกอบ ดังนี้  
1.การจัดท าป้ายชื่อ 
2.การรวบรวมพันธุ์ไม้น าเข้ามาปลูก
ในโรงเรียน 
3.การศึกษาข้อมูลดา้นต่างๆ 
4.การเขียนรายงาน 
5.การน าไปใช้ประโยชน์ดา้นต่างๆ 
6.กิจกรรมค่ายบูรณาการเรียนรู้สู่สวน
พฤกษศาสตร์ 
7.กิจกรรมสวนสมุนไพร 
8.นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญ
มีทัศนคติที่ดีต่องานสนองพระราชด าริ
คิดเป็นร้อยละ 90 
 

นางสาวปรัชญาดา  ล า
ค า 
 

1.หนังสือ
เอกสารใน
การศึกษาขอ้มูล
พันธุ์ไม้มีไม่
เพียงพอต่อการ
ค้นคว้าหาข้อมูล 
2.ระบบ
อินเทอร์เน็ตและ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ มี
ไม่เพียงพอ ไม่
พร้อมต่อการ
สืบค้นข้อมูล 
และศึกษา
ค้นคว้า 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ(บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปัญหา/อปุสรรค 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

        เรียนรู้การบันทึกข้อมูล
โดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์
และสามารถอธิบายถึง
ความแตกต่าง ของพรรณ
ไม้ต่างชนิดกัน และ
สังเกตเห็นความ
หลากหลายของพรรณไม้
ในท้องถิ่น 
5.เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกบัพรรณไม้ 
6.เพื่อให้เป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างข้อมูล
พรรณไม้ และการเก็บ
รักษาเพื่อเป็นประโยชน์
ทางการศึกษาและ
เผยแพร่ต่อชุมชน 
7.ครูและนักเรียนเกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชคิดเป็นร้อย
ละ 9 

9. นักเรียนได้เก็บรวบรวมตัวอยา่งพืช
เพื่อการดองและพรรณไม้แห้งเป็น
ตัวอยา่งในการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
80 
10.นักเรียนได้บันทึกข้อมูลลงในสมุด
ศึกษาพรรณไม้และเกิดองค์ความรู้ที่
จะศึกษาพืชอื่นๆ ที่มีในท้องถิ่นคิด
เป็นร้อยละ 80 
11.มีแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ
สามารถศึกษาข้อมูลพรรณไม้เบื้องต้น
ได้คิดเป็นร้อยละ 85 
12.รวบรวมตัวอยา่งพรรณไม้ข้อมูล
พรรณไม้และการเก็บรักษาเพือ่เป็น
ประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่
ต่อชุมชนคิดเป็นร้อยละ 80 
13.ครูและนักเรียนเกิดจิตส านึกใน
การอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชคิดเป็นร้อย
ละ 90 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ(บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปัญหา/

อุปสรรค มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

5 วิทยาลยั 
การ 
อาชีพปวั 

โครงการอนุรักษ ์
พันธุกรรมพืช 

 - - 240,000 งบรายจ่ายอื่น 
-ค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนา
การศึกษาวิชาชีพ
ตามแนว
พระราชด าร ิ งบ
ของโรงเรียน 

1.เพื่อให้วิทยาลยัการ
อาชีพปวัมี
สภาพแวดล้อมที่ร่มร่ืน 
และมีแหล่งการเรียน
เกี่ยวกบัการอนุรักษ์  
ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม
และการศึกษาพันธุ์พืช
ต่างๆ 
2.เพื่อเผยแพร่กิจกรรม
การสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษพ์ันธุกรรม
พืชที่น าการเรียนการ
สอนมา 
บูรณาการกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ให้แก ่
นักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปได้ 

1.นักเรียน นักศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรมที่รับผิดชอบกจิกรรมได้ให้
ความร่วมมือในการด าเนินการปรับ
ภูมิทัศน์ อนุรักษแ์ละพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  
2.นักเรียน นักศึกษาสภาพแวดล้อม
ที่เป็นพื้นที่สีเขียวเอื้ออ านวยให้
นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และมีสว่นร่วม3.คณะ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหนา้ที่มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการควบคุม ก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของนักเรียน 
นักศึกษาในการเรียนรู้ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์จริง 

1.นายจ านงค์ ไชยปรุง 
2.น.ส.นนทวรรณ  
พุฒหมื่น 
3.นางล าดวน  โนพวน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ(บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

มี ไม่ม ี เสนอ
ขอ 

ใช้จริง 

        ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสภาพแวดล้อม 
3.เพื่อให้สภาพแวดล้อม
เป็นพื้นที่สีเขียว
เอื้ออ านวยให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองและมีส่วนรว่ม
ในการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 
4.เพื่อเกิดการเรียนรู้การ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่างยั่งยืนตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ(บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ปัญหา/

อุปสรรค 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

6 ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
น่าน 

โครงการพัฒนาแปลง
เรียนรู้จุดเรียนรู้ แปลง
แม่พันธุ์แปลงทดสอบ 
และอื่นๆ 

  40,000 40,000 งบประมาณ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

รวบรวมพันธุ์ไผ่ ผักพื้นบา้น
และสมุนไพร 

รวบรวมและดูแลรกัษาพันธุ์พืชที่ปลกู
ไว้ 
1. ไผ่ 40 ชนิด พื้นที่ 10 ไร่ 
2. ผักพื้นบ้านและสมุนไพร 150 ชนิด 
6 ไร ่

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร 
จังหวัดน่าน 

 

7 โรงเรียนบ้านแลว
หลวง  
อ.สันติสุข 
 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช       อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

 - 2,000 2,000 สปก. 
จังหวัดน่าน 

อบรมและจัดท าป้ายชือ่
ต้นไม้ในโรงเรียน 

-นักเรียนเกิดความตระหนักและหวง
แหนทรัพยากรต้นไม้ในโรงเรียน 
- รู้ชื่อ สรรพคุณ ประโยชน์ของพันธุ์
ไม้แต่ละชนิด 

นายบุญสม ชาวนา (ครู) 
นายสินีนาฏ ทองบา้น
ทุ่ม 
(ผอ.โรงเรียน) 

- 

 
รวม  7 โครงการ 
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รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 
จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

ล ำดับ
ที ่

หน่วยงำน ชื่อโครงกำร กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท 

งบประมำณ (บำท) แหล่งที่มำ
ของ

งบประมำณ 

เป้ำหมำยตำมแผน
แม่บท/

วัตถุประสงค์ 

ผลกำรด ำเนินงำน บุคคล/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลล้ำนนำน่ำน 
โครงกำรรวบรวม
พันธุ์กลว้ยและกำร
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพื่อกำรอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน ์
 

√  200,000 200,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ 
มทร.ล้ำนนำ   

1.จัดท ำแปลงรวบรวมแม่
พันธุ์และเช้ือพันธุ์กลว้ย
ชนิดต่ำงๆ  
2. ขยำยพันธุก์ล้วยหอม
ทอง โดยวธิีเพำะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 
3. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
เกี่ยวกบักำรขยำยพันธุ์
กล้วยหอมทองและกล้วย
ชนิดอื่นๆ โดยวิธี
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

1. ได้จัดท ำแปลงรวบรวม
พันธุ์กลว้ยและเชื้อพันธุ์
กล้วยชนิดต่ำงๆ จ ำนวน 
1 แปลง 
2. ขยำยพันธุ์กล้วยหอม
ทองโดยวิ ธี เพ ำะ เลี้ ย ง
เนื้ อ เยื่ อ  ไ ด้ จ ำ น ว น
ประมำณ  
33 ต้น (ต้นที่ได้จำกสวพ. 
ล ำปำง) ส่วนพันธุ์กล้วย
ห อ ม ท อ งที่ ไ ด้ ห ำ ม ำ
เ พิ่ ม เ ติ ม  590 ต้ น 
นอกจำกนี้ ได้ขยำยพันธุ์ 
ก ล้ ว ย ห อ ม เขี ย ว  (ค ำ
เว น ดิ ช )  ไ ด้ จ ำ น ว น
ประมำณ 430 ต้น และ
กล้วยนำค  
จ ำนวนประมำณ  136 
ต้น   

ดร.อภิรยำ เทพสุคนธ ์
ผศ.พิกุล สุรพรไพบูลย ์
ผศ.พิชัย สุรพร ไพบูลย ์
ผศ. กำญจนำ รุจิพจน ์
นำงพรทิพย์ อินต๊ะจักร  
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ล ำดับ
ที ่

หน่วยงำน ชื่อโครงกำร กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท 

งบประมำณ (บำท) แหล่งที่มำของ
งบประมำณ 

เป้ำหมำยตำมแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลกำรด ำเนินงำน บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
         ซ่ึงจ ำนวนต้นอ่อนที่ได้ยัง

ไม่เป็นไปตำมเป้ำ และมี
แผนในกำรขยำยพันธุ์จำก
ต้นพันธุ์ที่ ปลูกในแปลง
โดยกำรตัดแบ่งย้ำย 
อย่ำงต่อเนื่อง แต่ต้องรอ
อนุบำลให้ต้นอ่อนที่ ตัด
แบ่งย้ำยไปแล้วนั้นมีกำร
เจริญเติบโตและแตกหน่อ
เสียก่อนจึงจะตัดแบ่งย้ำย
ต่อไปได้อีก ซ่ึงจะต้องใช้
เวลำในแต่ละรอบของกำร
ตัดย้ำยรอบละ 1 เดือน
เป็นอย่ำงน้อย  
3)ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

เกี่ยวกบักำรขยำยพันธุ์
กล้วยหอมทองให้
กลุ่มจ ำนวน 30  
คน 
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ล ำดับ
ที ่

หน่วยงำน ชื่อโครงกำร กำรด ำเนินงำนตำม
แผนแม่บท 

งบประมำณ (บำท) แหล่งที่มำ
ของ

งบประมำณ 

เป้ำหมำยตำมแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลกำรด ำเนินงำน บุคคล/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
2. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม

พระเกียรติฯ น่ำน 
พื้นที่ปลูกรักษำพันธุ์

ไม้ย้อมสี 
/  10,000 10,000 งบปกติของกรม

หม่อนไหม 
ปลูกรักษำพันธุ์ไม้ย้อมส ี 1. สร้ำงแปลงปลูกพันธุ์ไม้

ย้อมสี แห่งที่ 2 จ ำนวน 
45 ชนิด พื้นที่ 1 ไร่ ใน        
ศมม. น่ำน   
2. ดูแลแปลงไม้ย้อมสี 
ก ำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง ใส่
ปุ๋ยบ ำรุง 

ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิม 
พระเกียรติฯ น่าน 

 

3 สถำนีพัฒนำที่ดินน่ำน เก็บรวบรวมพันธุ์
หญ้ำแฝกเพือ่
อนุรักษ์ดินและน้ ำ 

 √ - - - เพื่อน ำทรัพยำกรที่มีค่ำใกล้
สูญพันธุ์ หรอืต้องกำรเพิ่ม
ปริมำณเพื่อน ำมำใช้
ประโยชน์ในกจิกรรมกำร
อนุรักษ์ดินและน้ ำทีดิน 

จัดท ำแปลงปลูกรักษำต้น
พันธุกรรมพืช ขยำยพันธุ์ 
ในแปลงปลูก และจัดท ำ
ป้ำยเล็กบอกชื่อพันธุ์ไม้แต่
ละชนิด 
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ล ำดับ
ที ่

หน่วยงำน ชื่อโครงกำร กำรด ำเนินงำนตำม
แผนแม่บท 

งบประมำณ (บำท) แหล่งที่มำ
ของ

งบประมำณ 

เป้ำหมำยตำมแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลกำรด ำเนินงำน บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
4  เก็บรวบรวมพันธุ์พืช

ปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุง
ดิน 

 √ - - - เพื่อน ำทรัพยำกรที่มีค่ำใกล้
สูญพันธุ์ หรอืต้องกำรเพิ่ม
ปริมำณเพื่อน ำมำใช้
ประโยชน์ในกจิกรรมกำร
ปรับปรุงบ ำรุงดิน 

จัดท ำแปลงปลูกรักษำต้น
พันธุกรรมพืช ขยำยพันธุ์ 
ในแปลงปลูก และจัดท ำ
ป้ำยเล็กบอกชื่อพันธุ์ไม้แต่
ละชนิด 

สถำนีพัฒนำที่ดิน
น่ำน 

 

5  แปลงอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 √ - - - เพื่อน ำทรัพยำกรที่มีค่ำใกล้
สูญพันธุ์ หรอืต้องกำรเพิ่ม
ปริมำณเพื่อน ำมำใช้
ประโยชน์ในกจิกรรมต่ำงๆ
ชองกำรพัฒนำที่ดิน 

จัดท ำแปลงปลูกรักษำต้น
พันธุกรรมพืช ขยำยพันธุ์ 
ในแปลงปลูก และจัดท ำ
ป้ำยเล็กบอกชื่อพันธุ์ไม้แต่
ละชนิด 

สถำนีพัฒนำที่ดิน
น่ำน 
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ล ำดับ
ที ่

หน่วยงำน ชื่อโครงกำร กำรด ำเนินงำนตำม
แผนแม่บท 

งบประมำณ (บำท) แหล่งที่มำของ
งบประมำณ 

เป้ำหมำยตำม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลกำรด ำเนินงำน บุคคล/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
6 อบต.เปือ  

อ ำเภอเชียงกลำง 
โครงกำรปลูกต้นไม้
(ดูแลรักษำต้น
มเหสักข์- 
สักสยำมินทร ์

/  10,000 10,000 อบต.เปือ  
อ ำเภอเชียงกลำง 

ดูแลรักษำ 2,200 ต้น บ ำรุงดูแลรักษำต้น
มเหสักข์-สักสยำมินทร์ 
จ ำนวน 2,200 ต้นที่ปลูก
บริเวณอ่ำงห้วยสอ้และปำ่
สุสำนบ้ำนส้อเด่น  
15 มิถุนำยน2561 

อบต.เปือ  
อ ำเภอ 
เชียงกลำง 

 

7 อบต.เปือ  
อ ำเภอเชียงกลำง 

โครงกำรจิตอำสำ
ปลูกรักษำต้นไม ้

 /   อบต.เปือ  
อ ำเภอเชียงกลำง 

ดูแลรักษำต้นไม้ ดูแลบ ำรุงรักษำให้คงอยู่
ต่อไปในวันที่ 7 สิงหำคม 
2561 

อบต.เปือ  
อ ำเภอ 
เชียงกลำง 

 

8 อบต.เปือ  
อ ำเภอเชียงกลำง 

ปลูกและดูแลรักษำ
พืชสวนสมุนไพร 

 /   อบต.เปือ  
อ ำเภอเชียงกลำง 

ดูแลรักษำพืช
สมุนไพร 

บ ำรุงดูแลรักษำพืช
สมุนไพรที่ปลูก 

อบต.เปือ  
อ ำเภอ 
เชียงกลำง 

 

รวม  8  กิจกรรม 
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รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 
จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ(บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปัญหา/อปุสรรค 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 โรงเรียนมัธยม
พระราชทานเฉลิม 
พระเกียรต ิ
อ าเภอเฉลิม 
พระเกียรติ จังหวัด
น่าน 
 

การด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนมัธยม
พระราชทานเฉลิม
พระเกียรติ อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.นา่น 

-  - - แผนปฏิบัติการ
โรงเรียน ปี 
2561 

1.เพื่อเน้นการสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2.เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช
แก่เยาวชน 
3.เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์
แหล่งการเรียนรู้ทางด้าน
พฤกษศาสตร์แก่นกัเรียน
หน่วยงานและบุคคลทั่วไป 

1.ทางโรงเรียนได้สนองงาน
พระราชด าริ โครงการอนุรกัษ์
พันธุการมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
2.เกิดสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช แก่ 
เยาวชน 
3. โรงเรียนเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้
ทางด้านพฤกษศาสตร์แก่นักเรียน
หน่วยงานและบุคคลทั่วไป 

  
กลุ่มงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนมัธยม
พระราชทานเฉลิม
พระเกียรต ิ
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รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 

จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อโครงกำร 
กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท 

งบประมำณ(บำท) แหล่งที่มำขอ
งบประมำณ 

เป้ำหมำยตำมแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บุคคลหน่วยงำน

ที่รับผิดชอบ 
หมำย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 อบต.เปือ         อ.เชียง

กลำง  
จ.น่ำน 

จัดนิทรรศกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
(บ้ำนจุ้มเมืองเย็น) 

 /   อบต.เปือ         อ.
เชียงกลำง 

จ.น่ำน 

เพื่อเผยแพร่ผลงำนและ
ประชำสัมพันธก์ำร
ด ำเนินงำนของ อพ.สธ. 

เตรียมกำรด ำเนินงำนใน
กำรจัดนิทรรศกำร ณ วัด
หนองแดง ต.เปือ อ.เชียง
กลำง จ.น่ำน ระหวำ่งวันที่ 
21 มีนำคม 2561 

อบต.เปือ         อ.
เชียงกลำง  
จ.น่ำน 

 

2 อบต.เปือ         อ.เชียง
กลำง  
จ.น่ำน 

จัดนิทรรศกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

 / - - อบต.เปือ         อ.
เชียงกลำง  
จ.น่ำน 

เพื่อเผยแพร่ผลงำนและ
ประชำสัมพันธก์ำร
ด ำเนินงำนของ อพ.สธ. 

เตรียมกำรด ำเนินงำนใน
กำรจัดนิทรรศกำร ณ 
โรงเรียนเชียงกลำงประชำ
พัฒนำ  
อ.เชียงกลำง จ.น่ำน 
ระหว่ำงวันที ่24 ธันวำคม 
2560 

อบต.เปือ         อ.
เชียงกลำง  
จ.น่ำน 
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ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อโครงกำร 

กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนแม่บท 

งบประมำณ(บำท) 
แหล่งที่มำ

ขอ
งบประมำ

ณ 

เป้ำหมำยตำมแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
บุคคล

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3 อบต.เปือ         
อ.เชียงกลำง  
จ.น่ำน 

เทศบำลต ำบลวังหงษ์ศึกษำดูงำน
โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ ณ 
อบต.เปือ วันที ่19 ธันวำคม 2560 

/  5,000 5,000 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

ใช้เป็นข้อมูลในกำร
ด ำเนินงำนไปอย่ำง
ต่อเนื่องและมีแนวทำงที่
หลำกหลำยและพัฒนำ
ต่อไป 

อบต.เปือ         อ.
เชียงกลำง  
จ.น่ำน 

 

4 อบต.เปือ         
อ.เชียงกลำง  
จ.น่ำน 

โครงกำรจัดนิทรรศกำรในกำร
ประชุมเชิงวิชำกำรและนิทรรศกำร
ทรัพยำกรไทยศักยภำพมำกล้นมี
ให้เห็น ครั้งที่ 9 ระหว่ำงวันที่ 28 
พฤศจิกำยน - 4 ธันวำคม 2561 
ณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี

/  130,000 130,000 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

ใช้เป็นข้อมูลในกำร
ด ำเนินงำนไปอย่ำง
ต่อเนื่องและมีแนวทำงที่
หลำกหลำยและพัฒนำ
ต่อไป 

อบต.เปือ         อ.
เชียงกลำง  
จ.น่ำน 
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