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1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร

1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร 1 2,827,840 0 0 1 40,000 1 15,000 1 28,300 1 0 3 2,896,140 2 15,000

2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 3 675,000 2 630,000 3 675,000 2 630,000

3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 1 250,000 1 96,400 2 165,000 2 244,990 5 78,200 0 0 8 493,200 3 341,390

รวม 2 3,077,840 1 96,400 6 880,000 5 889,990 6 106,500 1 0 0 0 0 0 14 4,064,340 7 986,390

2. กรอบการใชประโยชน

4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 3 1,120,500 2 400,000 3 1,120,500 2 400,000

5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร 1 10,000 0 0 1 10,000 0 0

6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

รวม 0 0 0 0 4 1,130,500 2 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,130,500 2 400,000

3. กรอบการสรางจิตสํานึก

7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 37 1,815,400 0 0 1 50,000 0 0 38 1,865,400 0 0

8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 8 3,078,360 4 224,600 10 940,500 7 1,052,893 28 1,081,330 10 289,485 2 851,000 0 0 48 5,951,190 21 1,566,978

รวม 45 4,893,760 4 224,600 11 990,500 7 1,052,893 28 1,081,330 10 289,485 2 851,000 0 0 86 7,816,590 21 1,566,978

47 7,971,600 5 321,000 21 3,001,000 14 2,342,883 34 1,187,830 11 289,485 2 851,000 0 0 104 13,011,430 30 2,953,368

ใชจริง เสนอขอ ใชจริง

ไมไดดําเนินการ เนื่องจากทางจังหวัดไมมีนักวิชาการในดานการพัฒนาพันธุพืช โดยการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 6 เปนการดําเนินงานของนักวิชาการ/นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย กรม กอง

รวมทั้งสิ้น (กรอบ 1+2+3)

ใชจริง เสนอขอ ใชจริง เสนอขอ ใชจริง เสนอขอ

สรุปผลการดําเนินงานของหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําป 2564

จังหวัดนครสวรรค

ลําดับ

ที่
กรอบ/กิจกรรม อพ.สธ.

แหลงงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ

1. งบพัฒนาจังหวัด 2. งบสวนราชการ (Function) 3. งบ อปท. 4. งบภาคเอกชนและมูลนิธิ รวมทั้งสิ้น

เสนอขอ
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1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร

1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร 1 2,827,840 0 0 1 40,000 1 15,000 1 28,300 1 0 0 0 0 0 3 2,896,140 2 15,000

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 1 40,000 1 15,000 1 40,000 1 15,000

2 องคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ 1 28,300 1 0 1 28,300 1 0

3 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เขต 2 (นว.) 1 2,827,840 0 0 1 2,827,840 0 0

2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 0 0 0 0 3 675,000 2 630,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 675,000 2 630,000

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 3 675,000 2 630,000 3 675,000 2 630,000

3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 1 250,000 1 96,400 2 165,000 2 244,990 5 78,200 0 0 0 0 0 0 8 493,200 3 341,390

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 2 165,000 2 244,990 2 165,000 2 244,990

2 องคการบริหารสวนตําบลเนินกวาว 1 0 0 0 1 0 0 0

3 องคการบริหารสวนตําบลตากฟา 1 30,000 0 0 1 30,000 0 0

4 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

นครสวรรค

1 250,000 1 96,400 1 250,000 1 96,400

5 องคการบริหารสวนตําบลหวยถั่วใต 1 5,000 0 0 1 5,000 0 0

6 เทศบาลตําบลตากฟา 1 20,000 0 0 1 20,000 0 0

7 องคการบริหารสวนตําบลสายลําโพง 1 23,200 0 0 1 23,200 0 0

2 3,077,840 1 96,400 6 880,000 5 889,990 6 106,500 1 0 0 0 0 0 14 4,064,340 7 986,390

2. กรอบการใชประโยชน

4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 0 0 0 0 3 1,120,500 2 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,120,500 2 400,000

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 2 447,000 2 400,000 2 447,000 2 400,000

2 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค 1 673,500 0 0 1 673,500 0 0

กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร 0 0 0 0 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000 0 0

1 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค 1 10,000 0 0 1 10,000 0 0

6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

0 0 0 0 4 1,130,500 2 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,130,500 2 400,000

ใชจริง เสนอขอ ใชจริง เสนอขอ

รวม

รวม

ไมไดดําเนินการ เนื่องจากทางจังหวัดไมมีนักวิชาการในดานการพัฒนาพันธุพืช โดยการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 6 เปนการดําเนินงานของนักวิชาการ/นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย กรม กอง

ใชจริง เสนอขอ

5

สรุปผลการดําเนินงานของหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําป 2564

จังหวัดนครสวรรค

ลําดับ

ที่
กรอบ/กิจกรรม อพ.สธ.

แหลงงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ

1. งบพัฒนาจังหวัด 2. งบสวนราชการ (Function) 3. งบ อปท. 4. งบภาคเอกชนและมูลนิธิ รวมทั้งสิ้น

เสนอขอ ใชจริง เสนอขอ ใชจริง
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ใชจริง เสนอขอ ใชจริง เสนอขอ ใชจริง เสนอขอ
ลําดับ

ที่
กรอบ/กิจกรรม อพ.สธ.

แหลงงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ

1. งบพัฒนาจังหวัด 2. งบสวนราชการ (Function) 3. งบ อปท. 4. งบภาคเอกชนและมูลนิธิ รวมทั้งสิ้น

เสนอขอ ใชจริง เสนอขอ ใชจริง

3. กรอบการสรางจิตสํานึก
7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 37 1,815,400 0 0 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1,865,400 0 0

1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค 1 30,000 0 0 1 30,000 0 0

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 1 40,000 0 0 1 40,000 0 0

3 โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล 1 30,000 0 0 1 30,000 0 0

4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค 

(เทศบาลตําบลหนองเบน)

1 36,500 0 0 1 36,500 0 0

5 สพป.นว.เขต 1 1 41,400 0 0 1 41,400 0 0

6 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย (สพป.นว.เขต 1) 1 62,000 0 0 1 62,000 0 0

7 โรงเรียนบานหาดสูง (สพป.นว.เขต 1) 1 50,000 0 0 1 50,000 0 0

8 โรงเรียนบานเขาจั๊กจั่น (สพป.นว.เขต 2) 1 25,000 0 0 1 25,000 0 0

9 โรงเรียนบานปางงู (สพป.นว.เขต 2) 1 30,000 0 0 1 30,000 0 0

10 โรงเรียนบานตลิ่งสูงสามัคคี (สพป.นว.เขต 2) 1 30,000 0 0 1 30,000 0 0

11 โรงเรียนบานปางสวรรค  (สพป.นว.เขต 2) 1 6,500 0 0 1 6,500 0 0

12 โรงเรียนบานดงสีเสียด (สพป.นว.เขต 2) 1 30,000 0 0 1 30,000 0 0

13 โรงเรียนบานหนองละมาน (สพป.นว.เขต 2) 1 13,000 0 0 1 13,000 0 0

14 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (สพป.นว.เขต 2) 1 15,000 0 0 1 15,000 0 0

15 โรงเรียนชุมชนบานดอนโม (สพป.นว.เขต 2) 1 30,000 0 0 1 30,000 0 0

16 สพป.นว.เขต 3 1 40,000 0 0 10,000 0 1 50,000 0 0

17 โรงเรียนประชาอุปถัมภ (สพป.นว.เขต 3) 1 10,000 0 0 1 10,000 0 0

18 โรงเรียนบานวังคาง (สพป.นว.เขต 3) 1 12,000 0 0 1 12,000 0 0

19 โรงเรียนมวงนอยประชาสามัคคี (สพป.นว.เขต 3) 1 8,850 0 0 1 8,850 0 0

20 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค) 1 60,000 0 0 1 60,000 0 0

21 โรงเรียนบานเนินบอทอง 1 3,000 0 0 1 3,000 0 0

22 โรงเรียนบานหวยน้ําลาด  (สพป.นว.เขต 3) 1 91,000 0 0 1 91,000 0 0

23 โรงเรียนบานหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ) 

(สพป.นว.เขต 3)

1 38,000 0 0 1 38,000 0 0

24 โรงเรียนบานราษฎรอุปถัมภ (สพป.นว.เขต 3) 1 50,000 0 0 1 50,000 0 0

25 โรงเรียนบานหนองกะเปา (สพป.นว.เขต 3) 1 5,400 0 0 1 5,400 0 0

26 โรงเรียนวัดวังแรต (สพป.นว.เขต 3) 1 10,000 0 0 1 10,000 0 0

27 โรงเรียนบานปากดง (สพป.นว.เขต 3) 1 5,400 0 0 1 5,400 0 0

28 สพม.42 1 200,000 0 0 1 200,000 0 0

29 โรงเรียนตะครอพิทยา (สพม.42) 1 20,000 0 0 1 20,000 0 0



คก. งปม.

(บาท)

คก. งปม.

(บาท)

คก. งปม.

(บาท)

คก. งปม.

(บาท)

คก. งปม.

(บาท)

คก. งปม.

(บาท)

คก. งปม.

(บาท)

คก. งปม.

(บาท)

คก. งปม.

(บาท)

คก. งปม.

(บาท)

ใชจริง เสนอขอ ใชจริง เสนอขอ ใชจริง เสนอขอ
ลําดับ

ที่
กรอบ/กิจกรรม อพ.สธ.

แหลงงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ

1. งบพัฒนาจังหวัด 2. งบสวนราชการ (Function) 3. งบ อปท. 4. งบภาคเอกชนและมูลนิธิ รวมทั้งสิ้น

เสนอขอ ใชจริง เสนอขอ ใชจริง

30 โรงเรียนตะครอพิทยา (สพม.42) 1 150,000 0 0 1 150,000 0 0

31 โรงเรียนไพศาลีพิทยา (สพม.42) 1 50,000 0 0 1 50,000 0 0

32 โรงเรียนสตรีนครสวรรค (สพม.42) 1 65,000 0 0 1 65,000 0 0

33 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม(สพม.42) 1 150,000 0 0 1 150,000 0 0

34 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม(สพม.42) 1 100,000 0 0 1 100,000 0 0

35 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (สพม.42) 1 44,550 0 0 1 44,550 0 0

36 โรงเรียนโกรกพระ 1 50,000 0 0 1 50,000 0 0

37 โรงเรียนวังบอวิทยา (สพม.42) 1 100,000 0 0 1 100,000 0 0

38 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค (สพม.42) 1 122,800 0 0 1 122,800 0 0

8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 8 3,078,360 4 224,600 10 940,500 7 1,052,893 28 1,081,330 10 289,485 2 851,000 0 0 48 5,951,190 21 1,566,978

1 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12 2 751,360 0 0 2 751,360 0 0

2 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ 3 1,027,000 3 224,600 3 1,027,000 3 224,600

3 สํานักงานจังหวัดนครสวรรค 3 1,300,000 1 0 3 1,300,000 1 0

4 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค 1 76,500 1 80,000 1 76,500 1 80,000

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 9 864,000 6 972,893 9 864,000 6 972,893

6 องคการบริหารสวนตําบลพระนอน 1 0 1 0 1 0 1 0

7 เทศบาลตําบลทาตะโก 2 23,000 2 5,096 2 23,000 2 5,096

8 องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 1 0 0 0 1 0 0 0

9 องคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 1 100,000 0 0 1 100,000 0 0

10 องคการบริหารสวนตําบลลาดยาว 1 30,000 1 0 1 30,000 1 0

11 องคการบริหารสวนตําบลหวยหอม 1 9,300 0 0 1 9,300 0 0

12 องคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 1 30,000 0 0 1 30,000 0 0

13 เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย 1 150,000 1 232,389 1 150,000 1 232,389

14 องคการบริหารสวนตําบลปางสวรรค 1 50,000 0 0 1 50,000 0 0

15 องคการบริหารสวนตําบลแมเลย 1 1,500 1 6,000 1 1,500 1 6,000

16 องคการบริหารสวนตําบลวังขอย 3 130,000 0 0 3 130,000 0 0

17 องคการบริหารสวนตําบลหวยใหญ 1 5,000 0 0 1 5,000 0 0

18 เทศบาลตําบลบางประมุง 1 50,000 0 0 1 50,000 0 0

19 องคการบริหารสวนตําบลหนองนมวัว 2 13,000 2 6,000 2 13,000 2 6,000

20 องคการบริหารสวนตําบลพนมรอก 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000

21 องคการบริหารสวนตําบลสระทะเล 2 80,000 0 0 2 80,000 0 0

22 องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 2 139,500 0 0 2 139,500 0 0

23 องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําลัด 2 70,000 0 0 2 70,000 0 0
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ใชจริง เสนอขอ ใชจริง เสนอขอ ใชจริง เสนอขอ
ลําดับ

ที่
กรอบ/กิจกรรม อพ.สธ.

แหลงงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ

1. งบพัฒนาจังหวัด 2. งบสวนราชการ (Function) 3. งบ อปท. 4. งบภาคเอกชนและมูลนิธิ รวมทั้งสิ้น

เสนอขอ ใชจริง เสนอขอ ใชจริง

24 องคการบริหารสวนตําบลโคกเดื่อ 1 100,000 0 0 1 100,000 0 0

25 องคการบริหารสวนตําบลดอนคา 1 60,030 0 0 1 60,030 0 0

26 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล 2 851,000 0 0 2 851,000 0 0

รวม 45 4,893,760 4 224,600 11 990,500 7 1,052,893 28 1,081,330 10 289,485 2 851,000 0 0 86 7,816,590 21 1,566,978

47 7,971,600 5 321,000 21 3,001,000 14 2,342,883 34 1,187,830 11 289,485 2 851,000 0 0 104 13,011,430 30 2,953,368รวมทั้งสิ้น (กรอบ 1+2+3)



มี ไมมี เสนอขอ  ใชจริง

1  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค

ปกปกพันธุกรรมพืช

ในพื้นที่ศึกษาปา

ธรรมชาติ (13 ไร)

 40,000      15,000  งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. จัดทําทะเบียนพรรณไม รอยละ 100 ของจํานวนชนิด

กําลังดําเนินการจัดทําทะเบียนทะเบียน

พรรณไม รอยละ 100 ของจํานวนชนิด 

โดยจะมีการบูรณาการกับการเรียนการ

สอนรายวิชาพฤกษศาสตรของนักศึกษา

สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

รศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 

หัวหนาศูนยความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

วิถีชีวิต และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

โทร. 089-2184478

E-mail: 

waraporn.c@nsru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา2019 

(COVID-19) 

ทําใหการดําเนินการ

ลาชา

2  องคการบริหาร

สวนตําบล

หนองกลับ

ปกปกพันธุกรรมพืช 

อบต.หนองกลับ 

(เขาพระ)

 28,300  ไมใช

งบประมาณ

งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. จัดกิจกรรมรณรงคการปลูกและสรางจิตสํานึกให

ประชาชน

3. ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 150 ราย ตนไมที่ปลูก 

1,200 ตน

4. เพื่อปกปกทรัพยากรปาไมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

5. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผานเวทีผูนําทองถิ่น เวที

ประชาคมหมูบาน

6. เพื่อรักษาและอนุรักษผืนปาโดยไมใหมีการบุกรุกแพว

ถางปาตนน้ําปลูกจิตสํานึกใหประชาชนในพื้นที่หวงแหน

ทรัพยากรปาไม

1. การจัดกิจกรรมบํารุงรักษาสวนหยอม

เฉลิมพระเกีรยติ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 64

2. จัดกิจกรรมสนับสนุนปจจัยการผลิต

เศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (มอบกลาไมผล) เมื่อวันที่ 25

 ม.ิย. 64

3. จัดกิจกรรมปลูกตนไมในวัน

อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา เมื่อวันที่ 

23 ก.ค. 64

น.ส.ลําเพย สอนสุข

ผูชวยนักวิชาการเกษตร

โทร. 086-2031725

องคการบริหารสวนตําบล

หนองกลับ

E-mail: 

mrs.lampoei@gmail.com

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)

ตารางสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําป 2564

จังหวัดนครสวรรค

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

การ

ดําเนินงาน

ตามแผนแมบท

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร (F1A1)

งบประมาณ (บาท)
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ



มี ไมมี เสนอขอ  ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

การ

ดําเนินงาน

ตามแผนแมบท

งบประมาณ (บาท)
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

3  ศูนยวิจัยและ

พัฒนาประมง

น้ําจืด เขต 2 

(นครสวรรค)

ติดตามจระเขในบึง

บอระเพ็ด เพื่อจัดการ

พื้นที่ใหเปนแหลง

อาศัยและแหลง

เพาะพันธุวางไข   

ภายใตโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2564ศูนยวิจัยและ

พัฒนาประมงน้ําจืด เขต

 2 (นครสวรรค)

 2,827,840 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อทราบแหลงอาศัย และแหลงเพาะพันธุวางไข

ของจระเขในบึงบอระเพ็ด

3. เพื่อจัดการพื้นที่ใหเปนแหลงอาศัย และแหลง

เพาะพันธุวางไข (ออกประกาศจังหวัด)

ไมมีการดําเนินงาน เนื่องจากหนวยงาน

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง

น้ําจืด เขต 2 (นครสวรรค)

โทร. 056-274-501

Email: if-nakhonsawan

@hotmail.com

รวม  3  โครงการ 2,896,140      15,000



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

1  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค

สํารวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 

จังหวัดนครสวรรค เพื่อการ

อนุรักษและพัฒนาตามแนว

พระราชดําริฯ (สํารวจความ

หลากหลายทางชีวภาพของ

สัตวขาปลอง)

เปลี่ยนเปน

(สํารวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น

ดานหัตถกรรม และการใช

ประโยชนจากสัตวและเห็ด)

 560,000     510,000  งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. สํารวจวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่เกี่ยวของ

กับการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิต จํานวน 3 

เรื่อง 

สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพและ

ภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรม และการใช

ประโยชนจากสัตวและเห็ด จํานวน 3 อําเภอ 

ไดแก อําเภอเมือง อําเภอหนองบัว และอําเภอ

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค โดยรวมมือกับสมาชิก

ฐานทรัพยากรทองถิ่น และหนวยงานราชการ

ในจังหวัดนครสวรรคที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน 

4 หนวยงาน ไดแก องคการบริหารสวนตําบล

หนองบัว องคการบริหารสวนตําบลบางมวง 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดนครสวรรค และสํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 12 (นครสวรรค) ที่ใหความอนุเคราะห

ในดานขอมูล และเปนผูนําในการลงพื้นที่สํารวจ

ขอมูล ซึ่งไดมีการสัมภาษณปราชญชาวบานใน

ตําบลที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิปญญาทองถิ่น

สาขาตางๆ เชน การแพทยแผนไทย (หมอง)ู การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การ

อนุรักษลานปาอําเภอหนอหนองบัว) 

เกษตรกรรม (การเลี้ยงปลากัดสวยงาม) เปนตน

รศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 

หัวหนาศูนยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ วิถีชีวิต และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

โทร. 089-2184478

E-mail: 

waraporn.c@nsru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําให

การลงพื้นที่เก็บ

ขอมูลมีความลาชา

2  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค

สํารวจกลวยไมทองถิ่น  25,000 0  งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. คืนกลวยไมสูสวนพฤกษศาสตร จํานวน 

2 ชนิด

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

รศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 

หัวหนาศูนยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ วิถีชีวิต และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

โทร. 089-2184478

E-mail: 

waraporn.c@nsru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค หรืออื่นๆ)

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (F1A2)

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ
การดําเนินงานตาม

แผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค หรืออื่นๆ)

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ
การดําเนินงานตาม

แผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

3  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค

สํารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค พื้นที่

อําเภอหนองบัว

 90,000     120,000  งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

(อพ.สธ.)

2. วิเคราะหและเก็บขอมูลพื้นฐานทาง

กายภาพของดิน หิน และชีววิทยา เคมี 

ของจุลินทรียจากดิน ไดแก หารงควัตถุ สาร

ตานอนุมูลอิสระ การยับยั้งเชื้อกอโรค การ

เจริญเติบโตของพืช

สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ 

อ.หนองบัว จ.นครสวรรค จะแบงเปน 2 สวน 

ไดแก 1. การวิเคราะหทางกายภาพ ดินและหิน 

มีลักษณะเปนดินทรายกรวดในบางพื้นที่ เกิด

จากแรธาตุ เชน แรดินเหนียว แรเหล็ก หรือหิน

ที่สลายตัวกลายเปนชั้นดิน เปนชั้นดินที่มี

อินทรียวัตถุนอย บางพื้นที่ชั้นดินมีการสูญเสียแร

ธาตุบางชนิดจากการสลายตัวและการชะลาง

ของน้ําบริเวณผิวดินทําใหมีสีซีดจาง มีแรเหล็ก

ผสมอยูในปริมาณมาก ทําใหดินมีสีชมพูและมี

กรวดปะปนอยูคอนขางมาก (ซึ่งเกิดจากการ

สลายตัวของชั้นหินทราย) ไมเหมาะกับการปลูก

พืชยืนตน หรือ พืชสวนที่มีมีอายุยาวนาน 

เนื่องจากไมมีอินทรียวัตถุ เหมาะสมกับพืชอายุ

สั่นๆ และไมชอบน้ํา 2. การวิเคราะหทาง

ชีววิทยา ไดมีการนําจุลินทรียที่คัดแยกแลวจาก

ปงบประมาณ 2563 มาทําการทดสอบตอ โดย

อยูระหวางทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อตอการ

อุมน้ําของดิน และทดสอบการละลายฟอสเฟต

ตอการเจริญเติบโตของพืช

รศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 

หัวหนาศูนยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ วิถีชีวิต และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

โทร. 089-2184478

E-mail: 

waraporn.c@nsru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําให

การดําเนินการลาชา

รวม  3  โครงการ 675,000 630,000



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

1  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค

ผลิตและพัฒนาพืชพรรณและ

สวนพฤกษศาสตร พื้นที่ศึกษาปา

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค (ยานมัทรี) จํานวน 

13 ไร 

 80,000 124,990  งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อรวบรวมสายพันธุกลวย

อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงพื้นที่

สวนพฤกษศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา เพื่อเตรียมรวบรวมสายพันธุ

กลวยมากกวา 30 สายพันธุ เชน กลวย

ตานีดํา กลวยซุปเปอรแคระ กลวย

มาฮอย กลวยน้ําวาดํา กลวยคุณหมิง 

กลวยแสมา กลวยน้ําหมาก กลวยพมา

แหกคุก เปนตน

รศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 

หัวหนาศูนยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น 

โทร. 089-2184478

E-mail: waraporn.c@nsru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําให

การดําเนินการลาชา

2  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค

อนุรักษพันธุพืชเฉพาะถิ่นหายาก

และใกลสูญพันธุเพื่อสนอง

พระราชดําริอนุรักษพันธุพืช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

 85,000 120,000  งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. รวบรวมพันธุกรรมพืชและ

ขยายพันธุดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

จํานวน 2 ชนิด

อยูระหวางดําเนินการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อกลวยไม เชน กะเรกะรอน

ปากเปด และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เฉพาะถิ่น

รศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 

หัวหนาศูนยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น 

โทร. 089-2184478

E-mail: waraporn.c@nsru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําให

การดําเนินการลาชา

3  องคการบริหาร

สวนตําบล

เนินกวาว

ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
 ไมใช

งบประมาณ

0  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อรักษาพันธุไมพื้นเมืองใหอยูกับ

ชุมชนตลอดไป

3. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตําบล

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการได

องคการบริหารสวนตําบล

เนินกวาว โทร. 086-592-5835

4  องคการบริหาร

สวนตําบลตากฟา

ปลูกปาและรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติ
 30,000 0  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)

2. เพื่อสงเสริมการอนุรักษปาไมและ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

3. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาชุมชนใหมากขึ้น

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการได

นางสาวรุงทิวา เจริญพงษ 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

โทร. 095-863-9599 

Email: 

rungthiwa_ch@hotmail.com

องคการบริหารสวนตําบลตากฟา

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร (F1A3)

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

5  สนง.ทรัพยากร

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

จังหวัดนครสวรรค

สํารวจเก็บรวบรวมและปลูก

รักษาทรัพยากรชีวภาพ

ภายใตโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

 250,000 96,400  งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อรักษาพันธุกรรมปรงตากฟา 

ลานปา และพืชเดน ใหอยูกับชุมชน

ตลอดไป

3. เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูพันธุกรรมพืช

ของอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค

1. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการ

สํารวจเก็บรวบรวม และปลูกรักษา

พันธุกรรมชีวภาพ  เมื่อวันที่ 20 – 21 

พ.ค. 64 ณ หองประชุม อบต.ลําพยนต

 อ.ตากฟา จ.นครสวรรค  ใหแก  ผูนํา

ทองถิ่น ผูนําชุมชนทองที่ 

คณะกรรมการหมูบาน  ประชาชน

ผูสนใจในพื้นที่ จํานวน 40 คน

2. สรางพื้นที่เก็บรวบรวมและปลูก

รักษาทรัพยากรชีวภาพ ปรงตากฟา 

ลานปา และพันธุกรรมพืชเดนพื้นถิ่น 

ของตําบลลําพยนต ณ ที่

สาธารณประโยชนบานโคงสงา  หมูที่ 6 

 ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา จังหวัด

นครสวรรค  เนื้อที่ 5 ไร ปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช  จํานวน 100 ตน (ลาน

ปา ปรงตากฟา ไผลวก  ตะแบกเกรียบ 

 และพฤกษ)

นายนันทวุฒิ สุนทรวิทย

นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ

เบอรโทรศํพท 092-478-9056

อีเมล 

nsw.mnre.nature@gmail.com

หนวยงาน สวนทรัพยากรธรรมชาติ 

สนง.ทสจ.นครสวรรค

6  องคการบริหาร

สวนตําบล

หวยถั่วใต

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประจําปงบประมาณ 2564

 5,000 0  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการได

นางเบ็ญจมาศ สุขเกษม 

หัวหนาสํานักปลัด

โทร. 0837763005  

Email: huaituatai7@gmail.com 

องคการบริหารสวนตําบลหวยถั่วใต



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

7  เทศบาลตําบล

ตากฟา

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยาม

บรมราชกุมารี เทศบาลตําบล

ตากฟา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

 20,000 0  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อดําเนินกิจกรรมอนุรักษ

พันธุกรรมพืช  กิจกรรมปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษและใช

ประโยชนพันธุกรรมพืช

3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการ

บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการได

นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

โทร. 081-972-8956

เทศบาลตําบลตากฟา

8  องคการบริหาร

สวนตําบล

สายลําโพง

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยาม

บรมราชกุมารี (กรอบการเรียนรู

ทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษา

ทรัพยากร)

 23,200 0  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อปลูกรักษาทรัพยากรเกี่ยวกับ

พันธุพืชทองถิ่น และแหลงสมุนไพร

พื้นบาน

3. เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับพันธุ

พืชทองถิ่น และแหลงสมุนไพรพื้นบาน

4. เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น

5. เพื่อเปนฐานทรัพยากรในการพึ่งพา

ตนเองสูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ

6. เพื่อสรางจิตสํานึกโดยเนนการมีสวน

รวมของราษฎรในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเอง

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการได

วาที่รอยโท อนุรักษ ทัพวิเศษ

หัวหนาสํานักปลัด

โทร. 081-972-4201

Email: sailumpong99@gmail.com

องคการบริหารสวนตําบลสายลําโพง

รวม  8  โครงการ 493,200 341,390



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

1  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

บนฐานทรัพยากรชีวภาพใน

ทองถิ่นใหไดมาตรฐาน

197,000

2  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค

พัฒนาผลิตภัณฑขัดผิวจาก

เสนใยลานปาในทองถิ่นพื้นที่

ปกปกลานปา (เทือกเขาสูง) 

และพื้นที่ สปก. ใกลเคียงใน

อําเภอหนองบัว จังหวัด

นครสวรรค

250,000

3 สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัด

นครสวรรค

สงเสริมขยายผลการถายทอด

ภูมิปญญาทองถิ่นการทํา

บายศรีจากใบลาน ประจําป

งบประมาณ 2564

 673,500 0 งบสวนราชการ

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

(อพ.สธ.)”

2. เพื่อนําทรัพยากร “ใบลาน”  มาใชประโยชน 

พัฒนาตอยอดใหเกิดผลิตภัณฑ 

3. เพื่อสงเสริม อนุรักษ ขยายผลการถายทอด 

ศิลปะและภูมิปญญา การทําบายศรีที่มีมาตั้งแต

เดิมมาสูคนรุนหลังไมใหสูญหาย

ไมมีการดําเนินงาน เนื่องจากหนวยงานไมไดรับ

การจัดสรรงบประมาณ

นางสาวณฐธนพร 

พัฒนะสุธาดล นักวิชาการ

วัฒนธรรมปฏิบัติการ 

โทร. 056-257201 ตอ 25

อีเมล natthanaphon.p

@gmail.com

รวม  3 โครงการ 1,120,500 400,000

ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑพรอมทั้งออกแบบ

บรรจุภัณฑ ซึ่งไดรับความรวมมือจากชุมชน และ

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภอหนอง

บัว จังหวัดนครสวรรค โดยพืชที่นํามาพัฒนา

ผลิตภัณฑอยูในพื้นที่ตําบลหนองบัว และเปนพืช

อนุรักษของจังหวัดนครสวรรค คือ ลานปา และ

พืชที่ปลูกภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ไดแก สมอไทย สมอพิเภก และมะเฟอง จํานวน 

4 ผลิตภัณฑ ดังนี้

1) ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง : สครับขัดผิวจากใย

ลาน

2) ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง : สบูผสมเสนใยลาน

3) ผลิตภัณฑน้ําสมอพรอมดื่ม

4) ผลิตภัณฑแยมมะเฟอง

และไดมีการถายทําวิดีทัศนการพัฒนาผลิตภัณฑ

ดังกลาวเพื่อเตรียมไวจัดนิทรรศการ อพ.สธ.

ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน ณ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นครศรีธรรมราช พ.ศ. 

2565

รศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 

หัวหนาศูนยความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

วิถีชีวิต และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

โทร. 089-2184478 

e-mail 

waraporn.c@nsru.ac.th 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

เนื่องจากสถานการณ 

COVID-19 ทําใหการ

พัฒนาผลิตภัณฑไม

บรรลุตามเปาหมาย

 400,000 งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 4 

ผลิตภัณฑ

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร (F2A4)

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

1 สํานักงาน

เกษตรและ

สหกรณจังหวัด

นครสวรรค

จัดทําฐานขอมูลทรัพยากร

ภายใตโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา

จากพระราชดําริฯ จังหวัด

นครสวรรค : พันธุไมทองถิ่น

และพันธุไมหายาก

 10,000 0 งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. จังหวัดนครสวรรคมีฐานขอมูลทรัพยากร

ดานชีวภาพ กายภาพ และวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาของพันธุพืช ลานปา ปรงตากฟา 

หวายน้ํา และพรรณไมในทองถิ่นของ

จังหวัดนครสวรรค ตลอดจนนําไปใช

ประโยชนในดานตาง ๆ จํานวน 1 ฐานขอมูล

ไมมีการดําเนินงาน เนื่องจากหนวยงาน

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ

นางอัญชลี พฤทธิพงศกุล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดนครสวรรค

รวม  1  โครงการ 10,000 0

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร (F2A5)

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

รวม  -  โครงการ 0 0

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)

ไมไดดําเนินการ เนื่องจากทางจังหวัดไมมีนักวิชาการในดานการพัฒนาพันธุพืช โดยการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 6 เปนการดําเนินงานของนักวิชาการ/นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย กรม กอง

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร (F2A6)

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

1 วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนครสวรรค

อนุรักษพันธุกรรมพืช กิจกรรม

สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช (โครงการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

กิจกรรม 5 องคประกอบ)

 30,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. เพื่อสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหเยาวชน และบุคคลทั่วไป

 มีความเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของทรัพยากร

ไทย ภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะใหมีการอนุรักษพันธุกรรม

พืชและการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน

3. เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืช ในเขตพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนครสวรรค

4. เพื่อนําผลงานที่ไดปฏิบัติทูลเกลาถวายแดสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5. เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค ที่รวมสนอง

พระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนครสวรรค

2  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเปน

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

40,000  งบสวนราชการ 

(Function)

3 โรงเรียน

นครสวรรคปญญานุกูล

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 30,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   (อพ.สธ.)  

2. เพื่อใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยูในโรงเรียน   

3. เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาและการเรียนการสอน

วิชาตาง ๆ  โดยมุงใหนักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง

 และ เกง ดี มีความสุข

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

นครสวรรคปญญานุกูล

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร (F3A7)

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

4 โรงเรียน

เทศบาลวัดศรีประชา

สรรค (เทศบาลตําบล

หนองเบน)

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  36,500 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียนเห็นคุณคาของการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

3. เพื่อเปนแหลงศึกษาและอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่น

และพืชหายาก

4. เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม 

ขอมูลพรรณไมและการเก็บรักษาเพื่อประโยชนทาง

การศึกษาและจัดทําระบบขอมูลพันธุกรรมพืช

5. เพื่อใหนักเรียนไดใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลง

เรียนรูเกี่ยวกับพรรณไมในโรงเรียนและครูนําไปบูรณาการ

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

เทศบาลวัดศรีประชา

สรรค (เทศบาลตําบล

หนองเบน)

5 สพป.นว. เขต 1 สนับสนุนสงเสริม และพัฒนา

เครือขายการดําเนินงานตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 41,400 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อดําเนินงานสนองพระราชดําริตามกรอบการเรียนรู

ทรัพยากรการใชประโยชนและการสรางจิตสํานึก

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

และใชประโยชนอยางยั่งยืน

3. เพื่อจัดการองคความรูและขยายผลเชื่อมโยงเครือขาย

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยบูรณาการสูการจัดการศึกษา

ในรูปแบบที่เหมาะสม

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

สพป.นว. เขต 1

6 โรงเรียน

วัดศรีอัมพวัลย 

(สพป.นว.เขต 1)

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 62,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

2. เพื่อสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป

 มีความเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของทรัพยากร

ไทย ภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะใหมีการอนุรักษพันธุกรรม

พืชและการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน  

3. เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชในเขตพื้นที่โรงเรียน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

วัดศรีอัมพวัลย 

(สพป.นว.เขต 1)



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

7 โรงเรียน

บานหาดสูง (สพป.นว.

เขต 1)

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 50,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสงเสริมใหคณะครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน

มีความเขาใจสามารถดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ไดดียิ่งขึ้น

3. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

4. เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับครู บุคลากรและนักเรียนเห็นค

สามสําคัญของพันธุกรรมพืชพรอมทั้งไดรวมคิด รวมปฏิบัติ

กิจกรรมจนเกิดประโยชนถึงทองถิ่น

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานหาดสูง (สพป.นว.

เขต 1)

8 โรงเรียน

บานเขาจั๊กจั่น 

(สพป.นว.เขต 2)

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 25,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและผูปกครองมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมในชุมชน

3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและผูปกครองตระหนักและเห็น

ความสําคัญของการรักษาทรัพยากรปาไมในชุมชน

4. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มทรัพยากรปาไมใหกับชุมชน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานเขาจั๊กจั่น (สพป.นว.

เขต 2)

9 โรงเรียน

บานปางงู 

(สพป.นว.เขต 2)

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 30,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเขาใจถึง

ความสําคัญและประโยชนของพันธุกรรมพืช

3. เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา รูจักการนําพืช

ไปใชประโยชนอยางยั่งยืน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานปางงู 

(สพป.นว.เขต 2)



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

10 โรงเรียน

บานตลิ่งสูงสามัคคี 

(สพป.นว.เขต 2)

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 30,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)

2. เพื่อสรางความรูความเขาใจในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

3. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียนมีความรักและเห็นคุณคา

ของพืชพรรณและทรัพยากร

4. เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมพรรณไมขอมูลพรรณไม

 เพื่อประโยชนทางการศึกษา

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานตลิ่งสูงสามัคคี 

(สพป.นว.เขต 2)

11 โรงเรียน

บานปางสวรรค  

(สพป.นว.เขต 2)

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

 6,500 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียน มีความรักและเห็นคุณคา

ของพืชพรรณไม ไมคิดทําลาย และมีแนวคิดในการอนุรักษ

ตอไป

3. เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม 

ขอมูลพรรณไมและการเก็บรักษา เพื่อประโยชนทาง

การศึกษาและเผยแพรตอไป  

4. เพื่อใหความรูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณา

การกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและสรางบรรยากาศ

ของของโรงเรียนใหรมรื่น สวยงามและเปนแหลงเรียนรูของ

นักเรียน

5. เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางครู นักเรียนและ

ผูปกครอง และมีสวนเกี่ยวของ ในชุมชนรักและภาคภูมิใจ

ในกิจกรรมในทองถิ่นของตน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานปางสวรรค  

(สพป.นว.เขต 2)



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

12 โรงเรียน

บานดงสีเสียด 

(สพป.นว.เขต 2)

อนุรักษพันธุกรรมพืช  30,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพื่อสรางความเขาใจ และทําใหตระหนักถึงความสําคัญ

ของพันธุกรรมพืชตางๆ ที่มีอยูในโรงเรียน ชุมชน 

3. เพื่อใหมีการรวมคิด  รวมปฏิบัติและสามารถจัดทําระบบ

ขอมูลพันธุกรรมพืช ใหแพรหลายสามารถสื่อถึงกันไดทั่วทั้ง

ชุมชน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานดงสีเสียด (สพป.นว.

เขต 2)

13 โรงเรียน

บานหนองละมาน

(สพป.นว.เขต 2)

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  13,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)

2.เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม 

ขอมูลพรรณไม และการเก็บรักษา

3. เพื่อประโยชนทางการศึกษา  และเผยแพรสูภายนอก   

4. เพื่อใหนักเรียนแตละระดับไดมีสวนรวมในการดูแลพื้นที่

รับผิดชอบตามโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

5. เพื่อใหนักเรียนไดใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลง

เรียนรูเกี่ยวกับพรรณไมในโรงเรียน

6. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียนเห็นคุณคาของการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเปนโครงการตามพระราชดําริในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานหนองละมาน

(สพป.นว.เขต 2)

14 โรงเรียน

วัดหนองปลาไหล 

(สพป.นว.เขต 2)

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน         

              
 15,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)     

2. เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาและการเรียนการสอน

วิชาตาง ๆ โดยมุงใหนักเรียน สรางองคความรูไดดวยตนเอง

 และ เกง  ดี  มีความสุข

3. เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเขาใจและเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช

4. เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรวมมือ  รวม

ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดประโยชนถึงทองถิ่น 

5. เพื่อใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยูในโรงเรียน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

วัดหนองปลาไหล 

(สพป.นว.เขต 2)



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

15 โรงเรียน

ชุมชนบาน

ดอนโม

(สพป.นว.เขต 2)

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  30,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)

2. เพื่อสรางความเขาใจใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

เห็นคุณคา ความสําคัญของพืชพรรณ และ

ทรัพยากรธรรมชาติตางๆที่มีอยูในโรงเรียนและชุมชน

3. เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล

พรรณไม และอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่น และพืชหายาก

4. เพื่อใหนักเรียนไดใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลง

เรียนรูและฝกปฏิบัติ เพื่อบูรณาการในการเรียนการสอนของ

โรงเรียนชุมชนบานดอนโม

5. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนชุมชนบานดอนโม เห็นคุณคาของการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเปนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

ชุมชนบาน

ดอนโม

(สพป.นว.เขต 2)

16 สพป.นว.เขต 3 สนับสนุนการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ (อพ.สธ.)

 50,000 0 งบสวนราชการ 

(Function) 

จํานวน 10,000 

บาท 

งบพัฒนาจังหวัด

จํานวน 40,000 บาท

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ)                     

2. เพื่อสงเสริมใหโรงเรยนเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ การ

อนุรักษพันธุกรรมพืช               

3. เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนในดานเห็นความสําคัญ

ของพันธุกรรมพืช พรอมทั้งไดรวมคิดรวมปฏิบัติจริง

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

สพป.นว.เขต 3

17 โรงเรียน

ประชาอุปถัมภ 

(สพป.นว.เขต 3)

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 10,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)                    

2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจสามารถ

ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

4. เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนในดานเห็นความสําคัญ

ของพันธุกรรมพืช พรอมทั้งไดรวมคิดรวมปฏิบัติจริง

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

ประชาอุปถัมภ 

(สพป.นว.เขต 3)



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

18 โรงเรียน

บานวังคาง 

(สพป.นว.เขต 3)

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 12,000 0 งบสวนราชการ (Function) 

จํานวน 5,000 บาท

  

งบพัฒนาจังหวัด

จํานวน 7,000 บาท

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.) 

2. เพื่อสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหนักเรียน มีความเขาใจ

ถึงความสําคัญและประโยชนของพันธุไม

3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจและ

สามารถดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยนไดอยาง มี

ประสิทธิภาพ

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานวังคาง 

(สพป.นว.เขต 3)

19 โรงเรียนมวงนอย

ประชาสามัคคี 

(สพป.นว.เขต 3)

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 8,850 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ)                     

2. เพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกับชุมชน เพื่อสรางความ

สามัคคีและหางไกลยาเสพติด  

3. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยใช

กระบวนการลูกเสือ

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียนมวงนอย

ประชาสามัคคี (สพป.นว.

เขต 3)

20 โรงเรียน

อนุบาลไพศาลี (โคก

เดื่อประชาสรรค)

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 60,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียนมีความรัก และเห็นคุณคา

ของพรรณพืชและทัรพยากร 

3. เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม ขอมู

พรรณไมและการเก็บรักษา เพื่อประโยชนทางการศึกษา

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อ

ประชาสรรค)

21 โรงเรียน

บานเนินบอทอง

สวนพฤกษศาสตร โรงเรียน 

(กิจกรรม 5 องคประกอบ)
 3,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)                       

2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียนมีวคามรัก และเห็นคุณคา

ของพืชพรรณและทรัพยากร 

3. เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม 

ขอมูลพรรณไม และการเก็บรักษา เพื่อประโยชนทาง

การศึกษา

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานเนินบอทอง



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

22 โรงเรียน

บานหวยน้ําลาด  

(สพป.นว.เขต 3)

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 91,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ)                        

2. เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเขาใจและเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช             

3. เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรวมมือรวม

ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดประโยชน ถึงทองถิ่น

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานหวยน้ําลาด  

(สพป.นว.เขต 3)

23 โรงเรียน

บานหนองพิกุล (วิชิต

นาคอุปถัมภ) 

(สพป.นว.เขต 3)

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 38,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหบุคลากรและนักเรียนเขาใจถึง

ความสําคัญและประโยชนของทรัพยากรไทย

3. เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชในพื้นที่ของโรงเรียน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานหนองพิกุล (วิชิต

นาคอุปถัมภ) 

(สพป.นว.เขต 3)

24 โรงเรียน

บานราษฎรอุปถัมภ 

(สพป.นว.เขต 3)

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 50,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)                         

2. เพื่อสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป

 มีความเขาใจถึฝคงามสําคัญและประโยชนของทรัพยากร

ไทย 

3. เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชในพื้นที่โรงเรียน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานราษฎรอุปถัมภ 

(สพป.นว.เขต 3)

25 โรงเรียน

บานหนองกะเปา 

(สพป.นว.เขต 3)

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
 5,400 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)                         

2. เพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน สรางความสามัคคี

และหางไกลยาเสพติด              

3. เพิ่อใหนักเรียนไดรูจักการกระทํากิจกรรมตาง ๆ  โดยใช

กระบวนการลูกเสือ

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานหนองกะเปา 

(สพป.นว.เขต 3)

26 โรงเรียน

วัดวังแรต 

(สพป.นว.เขต 3)

สวนสมุนไพรในโรงเรียน  10,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)                        

2. เพื่อสงเสริมการปลูกสมุนไพรในโรงเรียน                 

3. เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู ใหแกนักเรียน คณะครู บุคลากร

ทางการศึกษา และประชาชนในทองถิ่น

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

วัดวังแรต 

(สพป.นว.เขต 3)



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

27 โรงเรียน

บานปากดง(สพป.นว.

เขต 3)

พฤษศสาตรโรงเรียน  5,400 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)                         

2. เพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน สรางความสามัคคี  

3. เพิ่อใหนักเรียนรูจักการทํากิจกรรมตางๆ                 

4. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรยนมีความรักและเห็นคุณคา

ของพรรณไม 

5.เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม 

6. เพื่อใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยูในโรงเรียน 

7. เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาและการเรียนการสอน

วิชาตางๆ

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

บานปากดง(สพป.นว.เขต

 3)

28 สนง.เขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 42

พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัด

นครสวรรค สนองพระราชดําริ 

อพ.สธ.จังหวัดนครสวรรค

 200,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสงเสริมใหผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียน

 ของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครสวรรค ที่เปนสมาชิกงาน

สวนพฤกศาสตรโรงเรียน  จํานวน 19 โรงเรียน

3. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนในสังกัดจังหวัด

นครสวรรค ที่ยังไมสมัครสมาชิก  จํานวน18 โรงเรียน 

สามารถสมัครเปนสมาชิกสมาชิกโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ครบทุกแหง 

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา 

เขต 42

29 โรงเรียน

ตะครอพิทยา

(สพม.42)

อนุรักษพันธุกรรมพืช กิจกรรม

ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
 20,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหเยาวชน

3. เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืช

4. เพื่อนําผลงานที่ไดทูลเกลาถวายแดสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5. เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงาน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียน

ตะครอพิทยา

(สพม.42)



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

30 โรงเรียนตะครอพิทยา 

(สพม.42)

อนุรักษพันธุกรรมพืช กิจกรรม

สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

 150,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)

2. เพื่อสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหเยาวชน

3. เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืช

4. เพื่อนําผลงานที่ไดทูลเกลาถวายแดสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5. เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงาน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียนตะครอพิทยา 

(สพม.42)

31 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 

(สพม.42)

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  50,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อใหครูและนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการ

ดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษพรรณไม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียนไพศาลีพิทยา 

(สพม.42)

32 โรงเรียนสตรี

นครสวรรค (สพม.42)

สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติผานการ

เรียนรูจากแหลงการเรียนรูใน

ทองถิ่น

 65,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

3. เพื่อเรียนรูการใชชีวิตรวมกับทรัพยากรธรรมชาติใน

ทองถิ่นอยางยั่งยืน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียนสตรีนครสวรรค 

(สพม.42)

33 โรงเรียนเขาทองพิทยา

คม(สพม.42)

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  150,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)

2. เพื่อสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหเยาวชน

3. เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืช

4. เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียนเขาทองพิทยา

คม(สพม.42)



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

34 โรงเรียนลาดยาว

วิทยาคม(สพม.42)

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  100,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม 

ขอมูลพรรณไมและการเก็บรักษา เพื่อประโยชนทาง

การศึกษาและเผยแพรสูภายนอก

3. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียน มีความรักและเห็นคุณคา

ของพรรณไม

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียนลาดยาว

วิทยาคม(สพม.42)

35 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

มัชฌิม 

(สพม.42)

ขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตรใน

โรงเรียน                       
 44,550 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)

2. เพื่อสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป

 มีความเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของทรัพยากร

ไทย ภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะใหมีการอนุรักษพันธุกรรม

พืชและการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน

3. เพื่อจัดทําหลักสูตรสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

มัชฌิม 

(สพม.42)

36 โรงเรียนโกรกพระ สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนโกรกพระ
 50,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)

2. เพื่อประโยชนในการศึกษา คนควาและการเรียนการสอน

วิชาตางๆ โดยมุงใหนักเรียน สรางองคความรูไดดวยตนเอง

และเกง ดี มีความสุข

3. เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเขาใจและเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียนโกรกพระ



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

ผลการดําเนินงาน
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและอุปสรรค

 หรืออื่นๆ)
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

37 โรงเรียนวังบอวิทยา

(สพม.42)

เยาวชนวังบอ อนุรักษปาขารวก ตําบล

วังบอ  อําเภอหนองบัว  จังหวัด

นครสวรรค 

โดยมี 4 กิจกรรม ดังนี้  

1.กิจกรรมการอบรมและฝกปฏิบัติการ 

เรื่องความสําคัญประโยชนของ

พันธุกรรมพืช การอนุรักษทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม การพื้นฟูปา การเก็บ

รวบรวมรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุพืชผัก

พื้นบานและการเก็บตัวอยางเพื่อสกัด

สารพันธุกรรม(DNA)  

2.กิจกรรมการอบรมการอารักขาพืช 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการดูแล

ปองกันไฟไหมปา   

3.กิจกรรมเดินสํารวจระบบนิเวศปาเขา

รวกและการวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

4.กิจกรรมการสรุปผลการเรียนรูและ

นําเสนอแนวทางในการอนุรักษปาเขา

รวกใหยั่งยืนตอไป

 100,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อใหเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรพืช

พรรณที่มีอยูในปาเขารวก

3. เพื่อใหเยาวชนรับรูและเขาใจถึงบทบาทในการมีสวนรวม

ดานการอนุรักษและฟนฟูปาเขารวก

4. เพื่อใหเยาวชนนําความรูและแนวทางที่ไดรับไปเผยแพร 

ประชาสัมพันธในทองถิ่นตําบลวังบอในการอนุรักษปาเขา

รวกตอไป

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียนวังบอวิทยา

(สพม.42)

38 โรงเรียนตาคลี

ประชาสรรค

(สพม.42)

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

 122,800 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชทรัพยากร

ชีวภาพและกายภาพ

3. เพื่อเปนแหลงเก็บรวบรวมพรรณไมเพื่อการศึกษาใน

โรงเรียน

4. เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรสูการเรียนการสอน

เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหไมสามารถดําเนินการได

โรงเรียนตาคลี

ประชาสรรค

(สพม.42)

รวม  38  โครงการ 1,865,400 0



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง

1 สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 12

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันนื่อง

มาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี พื้นที่ปกปก

ลานปา (เทือกเขาสูง) ในเขต

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค 

ประจําปงบประมาณ 2564 

(ปที่ 3)

370,680 งบพัฒนาจังหวัด

2 สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 12

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปก

ปกทรัพยากรเขาหินเพลิง ใน

เขตวนอุทยานเขาหลวง 

จังหวัดนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ 2564 (ปที่ 2)

380,680 งบพัฒนาจังหวัด

3 สนง.ทรัพยากร

ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดนครสวรรค

อนุรักษพันธุกรรมพืชพื้นที่ปก

ปกปาละเลาะ บริเวณคลอง

บางประมุง ตําบลบางประมุง 

อําเภอโกรกพระ และตําบล

ตะเคียนเลื่อน อําเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564

 375,000 71,500 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อพัฒนาองคความรู ความเขาใจ และความสําคัญของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

โดยกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ 

จัดสัมมนาศึกษาดูงานหลักสูตร : การดําเนิน

โครงการ (อพ.สธ.) ใหแก ผูนําชุมชนทองที่ ผูนํา

ชุมชนทองถิ่น  และประชาชนผูสนใจ ณ 

องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อําเภอปาง

ศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร  ในวันที่  28-29 

มกราคม 2564  ผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน 20 

คน

นายนันทวุฒิ สุนทรวิทย

นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ

เบอรโทรศํพท 092-478-9056

อีเมล nsw.mnre.nature@gmail.com

หนวยงานสวนทรัพยากรธรรมชาติ 

สนง.ทสจ.นครสวรรค

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร (F3A8)

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

ผลการดําเนินงาน



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

ผลการดําเนินงาน

4 สนง.ทรัพยากร

ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดนครสวรรค

อนุรักษพันธุกรรมพืชพื้นที่ปก

ปกปรงตากฟา (เขาพุลําใย) 

ตําบลลําพยนต อําเภอตากฟา

 จังหวัดนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564

 277,000 67,200 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อพัฒนาองคความรู ความเขาใจ และความสําคัญของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

โดยกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ 

จัดสัมมนาศึกษาดูงานหลักสูตร : การดําเนิน

โครงการ (อพ.สธ.) ใหแก ผูนําชุมชนทองที่ ผูนํา

ชุมชนทองถิ่น  และประชาชนผูสนใจ ณ 

องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อําเภอปาง

ศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร  ในวันที่  28-29 

มกราคม 2564  ผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน 18 

คน

นายนันทวุฒิ สุนทรวิทย

นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ

เบอรโทรศํพท 092-478-9056

อีเมล nsw.mnre.nature@gmail.com

หนวยงานสวนทรัพยากรธรรมชาติ 

สนง.ทสจ.นครสวรรค

5 สนง.ทรัพยากร

ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดนครสวรรค

อนุรักษพันธุกรรมพืชพื้นที่ปก

ปกลานปา ตําบลลําพยนต  

และตําบลสุขสําราญ อําเภอ

ตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564

 375,000 85,900 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อพัฒนาองคความรู ความเขาใจ และความสําคัญของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

โดยกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ 

จัดสัมมนาศึกษาดูงานหลักสูตร : การดําเนิน

โครงการ (อพ.สธ.) ใหแก ผูนําชุมชนทองที่ ผูนํา

ชุมชนทองถิ่น  และประชาชนผูสนใจ ณ 

องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อําเภอปาง

ศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร  ในวันที่  10 - 11

 กุมภาพันธ 2564  ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 20

 คน

นายนันทวุฒิ สุนทรวิทย

นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ

เบอรโทรศํพท 092-478-9056

อีเมล nsw.mnre.nature@gmail.com

หนวยงานสวนทรัพยากรธรรมชาติ 

สนง.ทสจ.นครสวรรค

6  สํานักงานจังหวัด

นครสวรรค

การจัดประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ อพ.สธ.

 300,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อเขารวมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย: ประโยชนแทแกมหาชน ปงบประมาณ 2564

  โดยนํางานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของจังหวัด

นครสวรรค ที่โดดเดนและมีศักยภาพ ที่มีโจทยจากชุมชน

ทองถิ่น และจังหวัด รวมทั้งหนวยงานในสังกัดจัดทํา

โครงการเพื่อตอบโจทยดังกลาว โดยโครงการเหลานั้น 

สามารถแกไขปญหาตางๆ และเกิดประโยชนกับชุมชน 

(ชาวบาน) ทําใหชาวบานมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 

3. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ดําเนินงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดยจังหวัดนครสวรรค

 ใหกับเยาวชน ประชาชน หนวยงานรวมสนองพระราชดําริ

อื่นๆและผูสนใจทั่วไป  ไดเกิดแรงบันดาลใจ และเกิด

จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร

ไมมีการดําเนินงาน เนื่องจากหนวยงานไมไดรับ

การจัดสรรงบประมาณ

นางนภาภรณ โลหะเวช

หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครสวรรค

สํานักงานจังหวัดนครสวรรค

โทร. 0 5680 3602

เมล nsw.plan@gmail.com

 -



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

ผลการดําเนินงาน

7  สํานักงานจังหวัด

นครสวรรค

การจัดทําเว็บไซด

ประชาสัมพันธหนวยงาน

 ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธผลการ

ดําเนินงานใน กิจกรรมตางๆ ของโครงการ อพ.สธ. สนอง

พระราชดําริ โดยจังหวัดนครสวรรค

3. เพื่อสะดวกสําหรับคณะกรรมการ-คณะทํางานในการ

สืบคนขอมูลการดําเนินงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดย

จังหวัดนครสวรรค

จังหวัดนครสวรรคไดจัดทําเว็บไซดประชาสัมพันธ

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และผลการดําเนินงาน

สนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดยจังหวัด

นครสวรรค 

(http://123.242.166.4/rspgnkw/index.php)

นางนภาภรณ โลหะเวช

หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครสวรรค

สํานักงานจังหวัดนครสวรรค

โทร. 0 5680 3602

เมล nsw.plan@gmail.com

8  สํานักงานจังหวัด

นครสวรรค

เวทีประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ อพ.สธ. ระดับ

จังหวัด

 1,000,000 0 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูในการ

ดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค ใหกับ

เยาวชน ประชาชน หนวยงานรวมสนองพระราชดําริอื่นๆ 

และผูสนใจทั่วไป 

3. เพื่อบูรณาการทํางานรวมกันในการจัดแสดงนิทรรศการ

ผลการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ในภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค

ไมมีการดําเนินงาน เนื่องจากหนวยงานไมไดรับ

การจัดสรรงบประมาณ

นางนภาภรณ โลหะเวช

หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครสวรรค

สํานักงานจังหวัดนครสวรรค

โทร. 0 5680 3602

เมล nsw.plan@gmail.com



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

ผลการดําเนินงาน

9  สนง.ปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดนครสวรรค

อนุรักษพันธุกรรมพืชในเขต

ปฏิรูปที่ดิน ภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 76,500 80,000 งบสวนราชการ 

(Function)

เปาหมายตามแผนแมบท

โรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน จํานวน 5 โรงเรียน

วัตถุประสงค

-  เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

- เพื่ออนุรักษพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพใน

เขตปฏิรูปที่ดิน

 - เพื่อสํารวจ ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน

องคความรูทางวิทยาการสูการอนุรักษการพัฒนาอยางยั่งยืน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 - สนับสนุนโรงเรียนเพื่อปลูกฝงสรางใหเด็กและเยาวชนมี

จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชทรัพยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ฝกอบรมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

หลักสูตร การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชเพื่อปลูกฝงสรางใหเด็กและ

เยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหความรู ถึง

ความสําคัญและประโยชนของทรัพยากร การ

อนุรักษและใชทรัพยากรอยางยั่งยืน การสํารวจ 

ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น การจัดทํา

สวนพฤกษศาสตร ฝกปฏิบัติสํารวจ ศึกษา

เรียนรูพันธุกรรมพืชในพื้นที่จริง ขั้นตอน วิธีการ

อนุรักษพันธพืช เด็กและเยาวชนในโรงเรียนผูเขา

รับการอบรมใหความสนใจ เขารวมรับฝงการ

บรรยายและฝกปฏิบัติ โดยวิทยากรจากคณะ

อาจารย โรงเรียนบานหนองบัว ตําบลหนองบัว 

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค  ซึ่งเจาหนาที่

 ส.ป.ก. นครสวรรค  ครูไดเขารวมกิจกรรมตาม

โครงการ สงผลใหผูเขารับการอบรมเขาใจ และ

เห็นความสําคัญของโครงการฯ รวมดําเนิน

กิจกรรม ตามโครงการ  5 โรงเรียน

นางสาวสุพรศรี ขวัญไกรศิริ

เจาหนาที่ปฏิรูปที่ดิน

มือถือ 086-2092663

อีเมล supon99@gmail.com

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค

(ส.ป.ก.นครสวรรค)

10  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

การประชุมรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําป

 9,000 0  งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อจัดทําแผนแมบท จํานวน 1 แผน 

3.เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 1 แผน 

3. เพื่อรายงานความกาวหนา จํานวน 4 ครั้ง

4. เพื่อสรุปผลประจําป 1 ครั้ง

ประชุมคณะทํางานจํานวน 2 ครั้ง ไดแก 1) 

ประชุมคณะทํางานเตรียมความพรอมในการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนํานักอนุกรมวิธานนอย

 ระหวางวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2564 ณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ต.

ดอนกลอย อ.หนองขาหยาง จ.อุทัยธานี และ 2)

 ประชุมออนไลนคณะทํางานเพื่อทบทวนแผน

แมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564

 – 30 กันยายน 2569) และแผนปฏิบัติงาน

งบประมาณ โครงการ อพ.สธ. ประจําป

งบประมาณ 2566

รศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 

หัวหนาศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ

วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น โทร. 

089-2184478 e-mail 

waraporn.c@nsru.ac.th 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19 ทํา

ใหการประชุม

ไมเปนไปตาม

เปาหมาย



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

ผลการดําเนินงาน

11  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

ขับเคลื่อนเครือขายฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นและ

เครือขายสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน

40,000  งบสวนราชการ 

(Function)

12  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

จัดทําหนังสือเพื่อเผยแพร

สูประชาชน

 500,000 490,000  งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)

2. เพื่อจัดทําหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว

ขาปลองในจังหวัดนครสวรรค จํานวน 500 เลม

3. เพื่อจัดทําหนังสือ76 นกประจําถิ่นในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค จํานวน 500 เลม

จัดทําหนังสือ จํานวน 2 เลม ไดแก ความ

หลากหลายทางชีวภาพของสัตวขาปลอง

ในจังหวัดนครสวรรค และ76 นกประจําถิ่นใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

อยูระวางกําลังรวบรวมขอมูลเพื่อสงเลมให 

อพ.สธ. สวนกลางตรวจกอนจัดพิมพ และ

ขออนุญาตใชตราสัญลักษณ

รศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย  

หัวหนาศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ

วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น 

โทร. 089-2184478 

e-mail waraporn.c@nsru.ac.th 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19 ทํา

ใหการ

ดําเนินการลาชา

13  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

จัดคายแกนนําเยาวชนตาม

แนวทางการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

(นักอนุกรมวิธานนอย)

 80,000 164,086  งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)

2. เพื่อจัดบริการวิชาการนอกสถานที่ (นักอนุกรมวิธานนอย)

 ณ จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 80 คน

จัดบริการวิชาการนอกสถานที่ (นักอนุกรมวิธาน

นอย) ระหวางวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 ณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ต.

ดอนกลอย อ.หนองขาหยาง จ.อุทัยธานี โดยมี

อาจารย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟสิกส และคณะครุ

ศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมฝก

ปฏิบัติ จํานวน 5 ฐานการเรียนรู ไดแก การจัด

จําแนก และการเก็บตัวอยางพืชกับไลเคน

เบื้องตน เปดโลกจุลินทรียในอาหาร การจําแนก

ชนิดของหิน-แรทางกายภาพดวยทักษะการ

สังเกต สียอมธรรมชาติจากบัวแดง และความ

หลากหลายและอนุกรมวิธานของนกในทองถิ่น 

เปนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการนัก

อนุกรมวิธานนอยใหกับนักเรียนโรงเรียน

กาญจนาฯ โดยมีนักเรียนชั้นม.1 และ ม.2 เขา

รวมการอบรมทั้งสิ้น 93 คน

รศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย  

หัวหนาศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ

วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น 

โทร. 089-2184478 

e-mail waraporn.c@nsru.ac.th 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19 ทํา

ใหไมสามารถ

ดําเนินการได

14  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

อบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมาย 

"พ.ร.บ. ปาไม." และ "พ.ร.บ. 

ปาชุมชน"

40,000  งบสวนราชการ 

(Function)

15  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเก็บ

ตัวอยางสิ่งมีชีวิต"

50,000  งบสวนราชการ 

(Function)

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

ผลการดําเนินงาน

16  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

พัฒนาเว็บไซตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

 15,000 15,000  งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) สนอง

พระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ไดมีการปรับปรุง และเพิ่มเติมขอมูลโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ใหเปนปจจุบัน

รศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย  

หัวหนาศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ

วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น 

โทร. 089-2184478 

e-mail waraporn.c@nsru.ac.th 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19 ทํา

ใหไมสามารถ

ดําเนินการได

17  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ

ประชาสัมพันธโครงการ

 30,000 250,000  งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อจัดทําแผนพับความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน 

3. เพื่อจัดทําแผนพับความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด

4. เพื่อจัดทําแผนพับสมุนไพร

5. เพื่อจัดทําคูมือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ

แมลงปอในสวนพฤกษศาสตรฯ

ดําเนินการจัดทําคูมือ จํานวน 1 เลม คือ คูมือ

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงปอ

ในสวนพฤกษศาสตรฯ และแผนพับ จํานวน 3 

เรื่อง ไดแก 

1) แผนพับความหลากหลายทางชีวภาพของไล

เคน 

2) แผนพับความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด

3) แผนพับคูมือสําหรับเขาศึกษาธรรมชาติใน

สวนพฤกษศาสตรฯ อยูระวางกําลังรวบรวม

ขอมูลเพื่อสงเลมให อพ.สธ. สวนกลางตรวจ

กอนจัดพิมพ และขออนุญาตใชตราสัญลักษณ

รศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย  

หัวหนาศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ

วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น 

โทร. 089-2184478 

e-mail waraporn.c@nsru.ac.th 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

18  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

ตรวจติดตามและประเมิน

ทรัพยากรทองถิ่นที่มีศักยภาพ

ในการพัฒนาตอยอดภายใน

พื้นที่เครือขาย

 100,000 53,807  งบสวนราชการ 

(Function)

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)            

2. เพื่อติดตามการดําเนินงานสมาชิกเครือขายโครงการ 

อพ.สธ. – มรนว. เครือขายฐานทรัพยากรทองถิ่นและ

เครือขายสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค

ตรวจติดตามและประเมินทรัพยากรทองถิ่นที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาตอยอดภายในพื้นที่

เครือขาย และรวมมือกับหนวยงานเพื่อดําเนิน

กิจกรรม ดังนี้ 1) รวมมือกับหนวยงานที่เปน

สมาชิกฐานทรัพยากรทองถิ่น ไดแก องคการ

บริหารสวนตําบลหนองบัว และองคการบริหาร

สวนตําบลบางมวง เพื่อลงพื้นที่สํารวจภูมิปญญา

ทองถิ่น ดานหัตถกรรม และการใชประโยชน

จากสัตวและเห็ด อําเภอหนองบัวและอําเภอ

เมือง จังหวัดนครสวรรค และพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชนบนฐานทรัพยากรชีวภาพในทองถิ่นใหได

มาตรฐาน

2) รวมมือกับโรงเรียนที่เปนสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ไดแก โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี เพื่อเตรียมความพรอม

ในการจัดบริการวิชาการนอกสถานที่ (นัก

อนุกรมวิธานนอย) ระหวางวันที่ 12-13 มีนาคม 

2564

รศ.ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย  

หัวหนาศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ

วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น 

โทร. 089-2184478 

e-mail waraporn.c@nsru.ac.th 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19 ทํา

ใหการ

ดําเนินการ

ไมเปนไปตาม

เปาหมาย



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

ผลการดําเนินงาน

19 องคการบริหารสวน

ตําบลพระนอน

จัดทําฐานขอมูลทรัพยากร

ทองถิ่น

 ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

 งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรในทองถิ่น

3. เพื่อสงเสริมใหภาคประชาชนเกิดจิตสํานึกในการรักทองถิ่น

สํารวจและจัดเก็บฐานขอมูลในพื้นที่ องคการ

บริหารสวนตําบลพระนอนจํานวน 2 หมูบาน 

ไดแก หมูที่ 9 และหมูที่ 10 โดยประสานงาน

และรวมมือกับผูใหญบานและคณะทํางานที่

แตงตั้งตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

สํารวจและเก็บขอมูลฐานทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน 

ทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ในพื้นที่เปาหมาย

สํานักงานปลัดฯ

056-880762

นายอมเรศ  แกวโชติ 

คนงานทั่วไป (ชวยงานสาธารณสุข)

20 เทศบาลตําบล

ทาตะโก

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

 3,000 3,596  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. ปลูกตนไม ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลทาตะโก

ดําเนินการปลูกตนไม จํานวน 100 ตน (ตน

เหลืองปรีดียาทร รวงผึ้ง เฟองฟา ตะโก คูณ 

ประดู) บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล 

สวนสาธารณะสระหลวง สระประปา

เทศบาลตําบลทาตะโก ฝนไมตกตาม

ฤดูกาล

21 เทศบาลตําบล

ทาตะโก

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

ฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ. 

 ในเขตเทศบาลตําบลทาตะโก

 20,000 1,500  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. สํารวจจัดเก็บขอมูลในเขตเทศบาลตําบลทาตะโก

จัดทําคิวอารโคท จํานวน 12 ขอมูล ติดตนไม

บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะสระหลวง อําเภอ

ทาตะโก

เทศบาลตําบลทาตะโก ฐานขอมูล

ทรัพยากร ยัง

ไมครบถวน

22 องคการบริหารสวน

ตําบลหนองปลิง

จัดทําฐานขอมูลทรัพยากร

ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564

ไมใช

งบประมาณ

 งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

23 องคการบริหารสวน

ตําบลเกยไชย

จัดงานเทศกาลกินตาล ครั้งที่ 

17 ประจําป 2564

100,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

ผลการดําเนินงาน

24 องคการบริหารสวน

ตําบลลาดยาว

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามพระบรมราชกุมารี ฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ. 

ตําบลลาดยาว

 30,000 0  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ. สธ.)

2. เพื่อดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม

พันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรม

อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษ พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษ 

สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช (นอกจากพันธุกรรมพืช

แลวรวมถึงทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ เชน สัตวและจุลินทรีย 

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา) 

3. เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา ตําบลลาดยาว

ดําเนินกิจกรรมงานฐานทรัพยากรทองถิ่น งาน 9

 ใบงาน ในพื้นที่ หมูที่ 11 บานหนองขี้ใต ตําบล

ลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค

นางสาวประไพ  บุญรอด 

เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

โทรศัพท 056 -272222

25 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยหอม

ใหความรูการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

9,300  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

26 องคการบริหารสวน

ตําบลเขาดิน

รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข-

สักสยามินทร ถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 ประจําป 2564

30,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

ผลการดําเนินงาน

27 เทศบาลตําบล

บรรพตพิสัย

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564

 150,000 232,389  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ. สธ.) 

2. เพื่อดําเนินงาน ฐานทรัพยากรทองถิ่น “กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร”ภายใตกรอบการดําเนินงาน

 3 ดาน 6 งานไดแก งานปกปกทรัพยากรทองถิ่น งานสํารวจ

 เก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น งานปลูกรักษาทรัพยากร

ทองถิ่น งานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น งาน

ศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น และงานสนับสนุนในการ

อนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น 

3. เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้ง

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมภูมิปญญาของเทศบาลตําบลบรรพตพิสัย

4. เพื่อดําเนินงาน “ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร

ทองถิ่นเทศบาลตําบลบรรพตพิสัย” 

5. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหทองถิ่น ชุมชน โรงเรียน วัด และ

องคกรตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลบรรพตพิสัย 

บูรณาการการทํางานดานการคุมครอง ดูแล และ

บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจน

การบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ

วัฒนธรรมไปพรอมกัน เพื่อสงเสริมพัฒนาเยาวชนในเขต

เทศบาลตําบลบรรพตพิสัยใหมีความรูพื้นฐานในทองถิ่น 

อันเปนวางแนวทางการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตอไป

ดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น จัดประชุม

คณะกรรมการ 3 ดาน 6 งาน และดําเนินงาน

ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น

เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย

นางสาวชุลีรัตน  นามปาน

นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

โทร 091-8367766 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลบรรพตพิสัย

28 องคการบริหารสวน

ตําบลปางสวรรค

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

50,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

29 องคการบริหารสวน

ตําบลแมเลย

แมเลยรวมใจปลูกตนยางนา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564

 1,500 6,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.เพื่อดําเนินงานปกปกทรัพยากร งานสํารวจเก็บรวบรวม

ทรัพยากร งานปลูกรักษาทรัพยากร งานอนุรักษและใชประ

โยชนทรัพยากร งานศูนยขอมูลทรัพยากร และงาน

สนับสนุนกิจกรรมพิเศษในการจัดทําฐานทรัพยากร

ดําเนินงานแลวเสร็จตามวัตถุประสงค งานปลูก

รักษาทรัพยากร โดยการปลูกตนไมในพื้นที่ปลูก

รักษาทรัพยากรครบ 100 ตน บริเวณดานหนาที่

ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมเลย เพื่อ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม

นายอานนท สุขนิยม 

ผูชวยนักวิชาการเกษตร

092-9524248      

Arnon_dump@hotmail.com

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

ผลการดําเนินงาน

30 องคการบริหารสวน

ตําบลวังขอย

อบรมแกนนําเยาวชนรักษปา

ไพศาลี ประจําป 2564

40,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

31 องคการบริหารสวน

ตําบลวังขอย

ทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ

พื้นที่สีเขียว ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564

50,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

32 องคการบริหารสวน

ตําบลวังขอย

อนุรักษพันธุไมและสมุนไพรปา

ชุมชน ประจําป พ.ศ. 2564

40,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

33 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยใหญ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประจําปงบประมาณ 2564

5,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

34 เทศบาลตําบลบาง

ประมุง

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี งานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

50,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

35 องคการบริหารสวน

ตําบลหนองนมวัว

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564

 10,000 5,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ.)

2. สํารวจเก็บรวบบรวมขอมูล

3. จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น

4. เพื่อดําเนินงานศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น

ในตําบล

ดําเนินการเก็บสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล 

ทรัพยากรทองถิ่น หมูที่ 6 บานหนองกระดูกเนื้อ

 ทางดานกายภาพ ชีวภาพ จารีตประเพณี 

วัฒนธรรมทองถิ่น หมูที่ 6 ตําบลหนองนมวัว

1. นางปยะภา สุพรรณ 

หัวหนาสํานักปลัด 087-7453598

2. นายอนุกูล  นิรี 

ผช.จพง.ปองกันฯ 088-1617279

3. นางสาวเบญจมาศ คงอรุณ 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

086-2123249

4.นางสุติมา  พรชัย 

นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

089-2718657

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

ผลการดําเนินงาน

36 องคการบริหารสวน

ตําบลหนองนมวัว

ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

และลดภาวะโลกรอน 

ประจําป 2564

 3,000 1,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2.เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไม

3.เพื่อลดมลพิษทางอากาศ

4. เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกอนุรักษปาไม

ปลูกตนไมจํานวน 500 ตน ในพื้นที่ที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองนมวัว

1. นางปยะภา สุพรรณ 

หัวหนาสํานักปลัด 087-7453598

2. นายอนุกูล  นิรี 

ผช.จพง.ปองกันฯ 088-1617279

3. นางสาวเบญจมาศ คงอรุณ 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

086-2123249

4.นางสุติมา  พรชัย 

นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

089-2718657

37 องคการบริหารสวน

ตําบลพนมรอก

จัดอบรมใหความรูในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอมในเขตตําบล

พนมรอก ประจําป

งบประมาณ 2564

 20,000 20,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

เปาหมายฯ  จัดฝกอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชนและ

ประชาชนในตําบลพนมรอกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2.เพื่ออบรมใหความรูสรางจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนใน

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอมในเขตตําบล

พนมรอก

3.เพื่อประชาสัมพันธเฝาระวังมิใหตัดตนไมหรือเก็บหนอไม

บนภูเขาพนมรอกในชวงปดปา

4.เพื่อใหประชาชนเยาวชนและนักเรียนในพื้นที่ไดรูจักพันธุ

ไมที่หายากในทองถิ่น

กิจกรรมโครงการจัดอบรมใหความรูในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในวันที่ 31 

สิงหาคม 2564  เนื่องจากสถานการณโควิด19 

ระบาดหนัก  จัดกิจกรรมที่บริเวณสํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลพนมรอก และปาชุมชน

บนภูเขาพนมรอก สํานักสงฆเทพพนมธรรมวนา

ราม หมูที่ 9 ต.พนมรอก อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 

โดยมีสภาเด็กและเยาวชนตําบลพนมรอก  พรอม

เจาหนาที่และลูกจางขององคการบริหารสวน

ตําบลพนมรอก เขารวมกิจกรรมจํานวน 25 คน 

ตามคําสั่งของจังหวัดนครสวรรค ที่ 1354/2564 

ลงวันที่ 3 ส.ค. 2564 เรื่องมาตรการควบคุมการ

แพรระบาด COVID 19   ในสวนของประเภท

ตนไมที่ปลูก ไดแก 

1. บรรยายเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และการจัดการปาชุมชน ชวงเวลา

 เวลา 09.00 – 11.00 น.  จํานวน 3 ชั่วโมง

2. การสํารวจพันธุไมหายากปาชุมชนบนเขาพนม

รอก  สํานักสงฆเทพพนมธรรมวนาราม ชวงเวลา 

11.00 น. – 12.00 น.  จํานวน 1  ชั่วโมง

นายเผด็จ  สงวนวงษ ตําแหนง นักพัฒนา

ชุมชน ชํานาญการ 

มือถือ 0830828039 อีเมล 

phadet78@gmail.com

สํานักงานปลัด อบต.พนมรอก

เจาหนาที่

โยกยายบอย 

ทําใหผูที่รับ

มอบหมายงาน

ดานนี้ 

ประสานตอไม

ทราบแนวทาง

การดําเนินงาน



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

ผลการดําเนินงาน

38 องคการบริหารสวน

ตําบลพนมรอก

ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

2564 วันแมแหงชาติ

 20,000 20,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

เปาหมาย ปลูกตนไมในพื้นที่ ตําบลพนมรอก

วัตถุประสงค

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดง

ความจงรักภัคดี

3. เพื่อปลูกฝงสรางจิตสํานึกและเห็นคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. เพื่อใหหนวยงานและชุมชนมีสวนรวมและอนุรักษฟนฟู 

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5. เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยู

6. เพื่อเปนการสานตอโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติในป

ที่ผานมาใหมีการดูแลรักษาปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มเติม

พื้นที่ปาใหมากขึ้นยั่งยืน

กิจกรรมโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ มีการ

ปรับลดกิจกรรม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564  

เนื่องจากสถานการณโควิด19 ระบาดหนัก  จัด

กิจกรรมที่บริเวณสํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลพนมรอก โดยมีเจาหนาที่และลูกจางของ

องคการบริหารสวนตําบลพนมรอก เขารวม

กิจกรรมจํานวน 20 คน ตามคําสั่งของจังหวัด

นครสวรรค ที่ 1354/2564 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2564

 เรื่องมาตรการควบคุมการแพรระบาด COVID 

19 (ไมใหเกิน 20 คน) ในสวนของประเภทตนไม

ที่ปลูก ไดแก

1. ตนตะแบก  จํานวน 20 ตน

2. ตนคูณ  จํานวน 10 ตน

3. ตนเหลือปริยาธร จํานวน 20 ตน

รวมทั้งสิ้น จํานวน 50 ตน

นายเผด็จ  สงวนวงษ ตําแหนง นักพัฒนา

ชุมชน ชํานาญการ 

มือถือ 0830828039 อีเมล 

phadet78@gmail.com

สํานักงานปลัด อบต.พนมรอก

เจาหนาที่

โยกยายบอย 

ทําใหผูที่รับ

มอบหมายงาน

ดานนี้ 

ประสานตอไม

ทราบแนวทาง

การดําเนินงาน

39 องคการบริหารสวน

ตําบลสระทะเล

สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 

ในชุมชนสูชุมชน เตนกํารํา

เคียว

ลงแขกเกี่ยวขาว ตําบลสระ

30,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

40 องคการบริหารสวน

ตําบลสระทะเล

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

50,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

41 องคการบริหารสวน

ตําบลไพศาลี

สงเสริมกิจกรรมพิทักษปา

เฉลิมพระเกียรติฯ ประจําป 

2564

69,500  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

42 องคการบริหารสวน

ตําบลไพศาลี

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (ฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.

ตําบลไพศาลี)

70,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล



มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง
ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท
งบประมาณ (บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ

เปาหมายตาม

แผนแมบท/วัตถุประสงค

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ปญหาและ

อุปสรรค 

หรืออื่นๆ)

ผลการดําเนินงาน

43 องคการบริหารสวน

ตําบลวังน้ําลัด

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.)

50,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

44 องคการบริหารสวน

ตําบลวังน้ําลัด

อนุรักษปาไมบานเขาดิน 20,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

45 องคการบริหารสวน

ตําบลโคกเดื่อ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

100,000  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

46 องคการบริหารสวน

ตําบลดอนคา

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 กิจกรรมสํารวจเก็บ

รวบรวมทรัพยากรทองถิ่น

60,030  งบกรมสงเสริม

การปกครอง

สวนทองถิ่น

47 โครงการจัดตั้งวิทยา

เขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการตอยอดชะลอมเปน

บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ

ชุมชนคลองบางประมุง 

จังหวัดนครสวรรค

451,000 งบภาคเอกชน

(กองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทาง

การศึกษา)

48 โครงการจัดตั้งวิทยา

เขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการรักษผึ้งเพื่อสรางฐาน

เรียนรูความหลากหลายทาง

ชีวภาพของผึ้งชันโรง และ

แมลงผสมเกสรอยางยั่งยืน 

400,000 งบภาคเอกชน 

(บรัษิทซินเจน

ทาครอปโปรเทค

ชัน จํากัด)

รวม  48  โครงการ 5,951,190 1,566,978

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไมไดรายงานขอมูล




















































































































































































































































































































































