
ล ำดบั กิจกรรม โครงกำร งบประมำณ หน่วยรบัผิดชอบ แหล่งงบประมำณ หมำยเหตุ

1. F1A1 โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
การส ารวจเก็บรวบรวม
และจัดท าฐานทรัพยากร

70,000 องค์การบริหารส่วนต าบล
เปือ

Function

2. F1A1 โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

350,000 อุทยานแห่งชาติดอยภคูา Function เพิ่มเติม
แผน 5 ปี

3. F1A3 โครงการปลูกรักษาพืช
สมุนไพร พืชหายาก หรือ
ใกล้สูญพันธุ์

55,000 องค์การบริหารส่วนต าบล
เปือ

Function

4. F1A3 โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชป่าหายาก
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(ขยายพันธุต้์นเมเปิลใน
พื้นที่ป่าธรรมชาติ อุทยาน
แห่งชาติถ้ าสะเกิน)

79,040        อุทยานแห่งชาติถ้ าสะเกิน Function

5. F1A3 โครงการอนุรักษ์

พันธกุรรมพืชป่าหายาก
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(ขยายพันธุต้์นสัตฤาษี
ขยายพันธุต้์นสัตฤาษีและ
หวายหอมในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ อุทยาน

193,080      อุทยานแห่งชาติถ้ าสะเกิน Function

6. F2A5 โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน ที่ได้
จากการส ารวจรวบรวม

- ส านักงานจังหวดัน่าน

 ไม่มี
รายละเอีย

ดโครงการ

7. F2A5 โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิน่ในต าบล

70,000 องค์การบริหารส่วนต าบล
เปือ

8. F3A7 โครงการงานพิพิธภณัฑ์
ธรรมชาติและภมูิปัญญา
ท้องถิน่

80,000        องค์การบริหารส่วนต าบล
เปือ

Function

 สรปุโครงกำรอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. จังหวัดน่ำน 

 ปีงบประมำณ 2562



9. F3A8 โครงการอบรมคณะท างาน

 อพ.สธ. - ต. เปือ

10,000        องค์การบริหารส่วนต าบล

เปือ

Function

10. F3A8 โครงการอบรมครูและ
นักเรียนงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

10,000        องค์การบริหารส่วนต าบล
เปือ

Function

11. F3A8 โครงการน าพืชคืนสู่ป่า
และกระจายสู่มวลชน
ผู้สนใจ

10,000        องค์การบริหารส่วนต าบล
เปือ

Function

12. F3A8 โครงการจัดนิทรรศการ
สถานที่ต่างๆ

60,000        องค์การบริหารส่วนต าบล
เปือ

Function

13. F3A8 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

คณะท างาน อพ.สธ. - เปือ

20,000        องค์การบริหารส่วนต าบล

เปือ

Function

14. F3A8 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
คณะกรรมการด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิน่ 
อพ.สธ. - ต. เปือ

10,000        องค์การบริหารส่วนต าบล
เปือ

Function

15. F3A8 โครงการสนับสนุน
โรงเรียนสมัครเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ.

 ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

210,000      ส านักงานศึกษาธกิาร
จังหวดัน่าน

งบพัฒนาจังหวดั

16. F3A8 โครงการสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ใน
จังหวดัน่านเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ

สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่จังหวดัน่าน

17. F3A8 โครงการจัดท าเวบ็ไชต์
ประชาสัมพันธห์น่วยงาน
อพ. สธ. -นน.

- จังหวดัน่าน

 ไม่มี
รายละเอีย
ดโครงการ

18. F3A8 โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 56

60,000  โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 56

Function

19. F3A8 โครงการสนับสนุนงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนนาน้อย

20,000 โรงเรียนนาน้อย Function



20. F3A8 โครงการสวนพฤกษศาสตร์

ในโรงเรียน

        56,000 โรงเรียนไตรคามวทิยา งบพัฒนาจังหวดั เพิ่มเติม

แผน 5 ปี

21. F3A8 ปลูกจิตส านึกรักษ์ป่าบ้านเกิด 30,000 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก งบพัฒนาจังหวดั เพิ่มเติม
แผน 5 ปี

22. F3A8 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา120,000      วทิยาลัยสารพัดช่างน่าน Function เพิ่มเติม
แผน 5 ปี

23. F3A8 โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี อนุรักษ์พันธุไ์ผ่ 
ผักพื้นบ้าน และพืช
สมุนไพรในศูนย์ส่งเสริม

250,000 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกตรจังหวดัน่าน

Function เพิ่มเติม
แผน 5 ปี

24. F3A8 โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช กิจกรรม 
"ชวนกันท าดี เพิ่มพื้นที่สี
เขียว"

42,000 โรงเรียนหนองผุก งบพัฒนาจังหวดั เพิ่มเติม
แผน 5 ปี

25. F3A8 โครงการการส ารวจและ

จัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิน่(ชีวภาพ กายภาพ 
ภมูิปัญญา)

60000 องค์การบริหารส่วนต าบล

เปือ

Function เพิ่มเติม

แผน 5 ปี

26. F3A8 โครงการพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

5,000 โรงเรียนชุมชนรัชดาภเิษก
มิตรภาพที่ 115

งบพัฒนาจังหวดั เพิ่มเติม
แผน 5 ปี

27. F3A8 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 20,000 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง งบพัฒนาจังหวดั เพิ่มเติม
แผน 5 ปี

28. F3A8 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5,000 โรงเรียนยอดดอยวฒันา งบพัฒนาจังหวดั เพิ่มเติม

แผน 5 ปี

29. F3A8 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 50,000 โรงเรียนบ้านกิว่จันทร์ งบพัฒนาจังหวดั เพิ่มเติม
แผน 5 ปี

30. F3A8 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิัติการเกีย่วกับการ
บริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมงานสวน

290,000  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
 37

งบพัฒนาจังหวดั เพิ่มเติม
แผน 5 ปี



31. F3A8 สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้

การจัดกิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

270,460  ส านักงาเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต
 37

งบพัฒนาจังหวดั เพิ่มเติม

แผน 5 ปี

2,505,580รวม 31 โครงกำร


