




























































































หนาที่ 1 จาก หนาที่ 41

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร

1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร 4             588,000 2              35,000 2              52,500 8            675,500

2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 3             783,400 2             470,000 6             161,500 11         1,414,900

3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 1              15,000 4              32,600 5              47,600

7 1,371,400 5 520,000 12 246,600 0 0 24         2,138,000

2. กรอบการใชประโยชน

4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 4             368,000 4            368,000

5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร 2                     -   2                     -   

6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

0 0 6 368,000 0 0 0 0 6            368,000

3. กรอบการสรางจิตสํานึก

7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 1             221,000 6 0 7 221,000

8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 1                     -   39          1,239,600 40         1,239,600

2 221,000 45 1,239,600 0 0 0 0 47 1,460,600

9 1,592,400 56 2,127,600 12 246,600 0 0 77 3,966,600

รวม

รวม

รวมทั้งสิ้น (กรอบ 1+2+3)

ทบทวน ณ สิงหาคม 2564

รวม

ไมไดดําเนินการ เนื่องจากทางจังหวัดไมมีนักวิชาการในดานการพัฒนาพันธุพืช โดยการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 6 เปนการดําเนินงานของนักวิชาการ/นักวิจัย 

ของมหาวิทยาลัย กรม กอง ตางๆ

แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดนครสวรรค

ลําดับ

ที่
กรอบ/กิจกรรม อพ.สธ.

แหลงงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ

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



หน้าที� 2 จากหน้าที� 41

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F1A1 1. โครงการสํารวจทํารหัสพิกัด

ทรัพยากรในพื้นที่ปกปก

พันธุกรรมพืช ประจําป

งบประมาณ พศ. 2566

องคการบริหารสวน

ตําบลหัวดง

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสํารวจจัดทํารหัสพิกัดทรัพยากรในพื้นที่ปกปก

พันธุกรรมพืช สําหรับไปใชในการสืบคน เผยแพร และใช

ประโยชนในการพัฒนาตอไป

3. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

4. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชนเขารวม

กิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาตนไม และการ

สนับสนุนดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

พื้นที่ภายในหมูบาน หมูที่

 6 บานเนินพยอม 

และหมูที่ 8 บานตะกุกหิน

 ตําบลหัวดง อําเภอเกา

เลี้ยว จังหวัดนครสวรรค

15.55346

15.55393

100.3727

100.3710

2,500 1. สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)

2. องคการบริหารสวนตําบลหัวดง มี

ขอมูลพิกัดของตนไมทรงคุณคา 

สามารถนําขอมูลไปใชในการสืบคน 

เผยแพรและใชประโยชนในการเรียนรู

  

3. เด็ก เยาวชน และประชาชนเขา

รวมกิจรรมดานการอนุรักษ ฟนฟู 

ดูแลรักษาตนไม และการสนับสนุน

ดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบลหัว

ดง

B

F1A1 2. โครงการปกปกทรัพยากรใน

ตําบล

องคการบริหารสวน

ตําบลตะเคียนเลื่อน

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่ออนุรักษพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ

ตําบลตะเคียนเลื่อน

3.เพื่อปลูกฝงสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ตําบลตะเคียนเลื่อน 

อําเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค

15.624007 100.08255 50,000 พืชพรรณและความหลากหลายทาง

ชีวภาพในตําบลตะเคียนเลื่อนไดรับ

การอนุรักษ

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

ตะเคียนเลื่อน

B

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  งบประมาณแผนดิน ในงบประมาณประจําป 2566

กลุม ......G 8........... กลุม .......จังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ........หนวยงานสนองพระราชดําริ .......จังหวัดนครสวรรค.......
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F1A1 3. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชพื้นที่ปกปกยางนา ตําบลหัว

ดง อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัด

นครสวรรค

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดนครสวรรค

1. เพื่อสนองโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อพัฒนาองคความรู ความเขาใจ และตระหนักถึง

ความสําคัญของการเขารวมสนองโครงการ  อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยกระบวนการกลุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. เพื่อกําหนดพื้นที่ปกปกทรัพยากรพรอมสํารวจทรัพยากร

ชีวภาพและกําหนดพื้นที่ปลูกปารักษาพันธุกรรมพืชที่สําคัญ

เพื่อการอนุรักษตอไป

ตําบลหัวดง อําเภอเกา

เลี้ยว จังหวัดนครสวรรค

15.886586 100.05922 155,000 1. ประชาชน เยาวชน และผูนําชุมชน

เขตพื้นที่ ต.หัวดง อ.เกาเลี้ยว จ.

นครสวรรค  ไดรวมสนองโครงการ 

อพ.สธ. เปนแนวทางในการจัดทําฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นตอไป

2. ประชาชน เยาวชน และผูนําชุมชน

 ไดตระถึงความสําคัญและรับทราบ

แนวทางการดําเนินโครงการ อพ.สธ. 

3. อบต.หัวดง มีพื้นที่ปกปกทรัพยากร

 พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร ขอมูล

พันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปก และ

ขอมูลพันธุกรรมพืชที่สําคัญ  ไมนอย

กวา 3 ชนิดพันธุกรรมพืช

งบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค

ดําเนินการโดย สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดนครสวรรค

B

F1A1 4. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชพื้นที่ปกปกปาดิบแลง ตําบล

แมเลย อําเภอแมวงก  จังหวัด

นครสวรรค

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดนครสวรรค

1. เพื่อสนองโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อพัฒนาองคความรู ความเขาใจ และตระหนักถึง

ความสําคัญของการเขารวมสนองโครงการ  อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยกระบวนการกลุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. เพื่อกําหนดพื้นที่ปกปกทรัพยากรพรอมสํารวจทรัพยากร

ชีวภาพและกําหนดพื้นที่ปลูกปารักษาพันธุกรรมพืชที่สําคัญ

เพื่อการอนุรักษตอไป

ตําบลแมเลย อําเภอแม

วงก  จังหวัดนครสวรรค

15.90531 99.412287 155,000 1. ประชาชน เยาวชน และผูนําชุมชน

เขตพื้นที่ ต.แมเลย อ.เแมวงก จ.

นครสวรรค  ไดรวมสนองโครงการ 

อพ.สธ. เปนแนวทางในการจัดทําฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นตอไป

2. ประชาชน เยาวชน และผูนําชุมชน

 ไดตระถึงความสําคัญและรับทราบ

แนวทางการดําเนินโครงการ อพ.สธ. 

3. อบต.แมเลย มีพื้นที่ปกปก

ทรัพยากร พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร 

ขอมูลพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปก 

และขอมูลพันธุกรรมพืชที่สําคัญ  ไม

นอยกวา 3 ชนิดพันธุกรรมพืช

งบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค

ดําเนินการโดย สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดนครสวรรค

B
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F1A1 5. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชพื้นที่ปกปกทุงหญารีแพร  

ตําบลศาลาแดง อําเภอโกรก

พระ จังหวัดนครสวรรค

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดนครสวรรค

1. เพื่อสนองโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อพัฒนาองคความรู ความเขาใจ และตระหนักถึง

ความสําคัญของการเขารวมสนองโครงการ  อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยกระบวนการกลุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. เพื่อกําหนดพื้นที่ปกปกทรัพยากรพรอมสํารวจทรัพยากร

ชีวภาพและกําหนดพื้นที่ปลูกปารักษาพันธุกรรมพืชที่สําคัญ

เพื่อการอนุรักษตอไป

ตําบลศาลาแดง อําเภอ

โกรกพระ จังหวัด

นครสวรรค

15.581919 99.987132 155,000 1. ประชาชน เยาวชน และผูนําชุมชน

เขตพื้นที่ ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ  

จ.นครสวรรค  ไดรวมสนองโครงการ 

อพ.สธ. เปนแนวทางในการจัดทําฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นตอไป

2. ประชาชน เยาวชน และผูนําชุมชน

 ไดตระถึงความสําคัญและรับทราบ

แนวทางการดําเนินโครงการ อพ.สธ. 

3. อบต.ศาลาแดง มีพื้นที่ปกปก

ทรัพยากร พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร 

ขอมูลพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปก 

และขอมูลพันธุกรรมพืชที่สําคัญ  ไม

นอยกวา 3 ชนิดพันธุกรรมพืช

งบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค

ดําเนินการโดย สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดนครสวรรค

B

F1A1 6. ปกปกพันธุกรรมพืชในพื้นที่

ศึกษาปาธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพื่อจัดทําทะเบียนพันธุสัตว รอยละ 60 ของจํานวนพื้นที่

ปกปกพันธุกรรมพืช สวนพฤกษศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 13 ไร

สวนพฤกษศาสตรเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

ตําบลยานมัทรีอําเภอพ

ยะคีรี จังหวัดนครสวรรค

15.5440264 100.1257 15,000 1. ไดรวมสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. สามารถเผยแพรขอมูลพันธุสัตว 

สําหรับจัดทําทะเบียนพันธุสัตว รอย

ละ 60  ของจํานวนพื้นที่ปกปก

พันธุกรรมพืช สวนพฤกษศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 13 ไร

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค

B
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F1A1 7. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชพื้นที่ปกปกลานปา 

(เทือกเขาสูง)  ในเขตโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

จังหวัดนครสวรรค

สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 12

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อปกปกรักษาทรัพยากรในพื้นที่แหลงธรรมชาติ

3. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลฐานทรัพยากร และนําไปใช

ประโยชนรวมกัน

4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและเยาวชนได

เขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของทรัพยากร

5. เพื่อเปดโอกาสใหนักวิจัย และนักวิชาการ รวมถึงเยาวชน 

และประชาชนไดมีสวนรวมในการปกปกรักษาทรัพยากร ปลูก

รักษาทรัพยากร และศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาตาง ๆ ตามความสนใจ

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  สมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ จังหวัด

นครสวรรค อําเภอหนอง

บัว จังหวัดนครสวรรค

6.143893 96.068325 123,000 1. ทําใหจังหวัดนครสวรรคและ

ประชาชนทุกภาคสวนไดรวมสนอง

พระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)

2. ทําใหพื้นที่ทางธรรมชาติและ

ทรัพยากรในพื้นที่ไดรับการปกปกดูแล

รักษาโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

3.  ทําใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลฐาน

ทรัพยากร และนําไปใชประโยชนรวมกัน  

4. ทําใหประชาชนและเยาวชนไดเขาใจ

ถึงความสําคัญและประโยชนของ

ทรัพยากร 

5. ทําใหนักวิจัย และนักวิชาการ รวมถึง

เยาวชน และประชาชนไดมีสวนรวมใน

การปกปกรักษาทรัพยากร ปลูกรักษา

ทรัพยากร และศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาตาง ๆ ตาม

ความสนใจ

งบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค

ดําเนินการโดย สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 12

B
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F1A1 8. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชพื้นที่ปกปกทรัพยากรเขาหิน

เพลิง  ในเขตวนอุทยานเขา

หลวง จังหวัดนครสวรรค

สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 12

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 2. เพื่อปกปกรักษาทรัพยากร

ในพื้นที่แหลงธรรมชาติ

3. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลฐานทรัพยากร และนําไปใช

ประโยชนรวมกัน                 

4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและเยาวชนได

เขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของทรัพยากร          

5. เพื่อเปดโอกาสใหนักวิจัย และนักวิชาการ รวมถึงเยาวชน 

และประชาชนไดมีสวนรวมในการปกปกรักษาทรัพยากร ปลูก

รักษาทรัพยากร และศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาตาง ๆ ตามความสนใจ

พื้นที่เขาหินเพลิง          

ในเขตวนอุทยานเขาหลวง

 อําเภอเมืองนครสวรรค 

จังหวัดนครสวรรค

5.430103 96.05848 20,000 1. ทําใหจังหวัดนครสวรรคและ

ประชาชนทุกภาคสวนไดรวมสนอง

พระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)                             

2. ทําใหพื้นที่ทางธรรมชาติและ

ทรัพยากรในพื้นที่ไดรับการปกปกดูแล

รักษาโดยการมีสวนรวมของประชาชน  

3.  ทําใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลฐาน

ทรัพยากร และนําไปใชประโยชนรวมกัน

4. ทําใหประชาชนและเยาวชนไดเขาใจ

ถึงความสําคัญและประโยชนของ

ทรัพยากร    

5. ทําใหนักวิจัย และนักวิชาการ รวมถึง

เยาวชน และประชาชนไดมีสวนรวมใน

การปกปกรักษาทรัพยากร ปลูกรักษา

ทรัพยากร และศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาตาง ๆ ตาม

ความสนใจ

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 12 (นครสวรรค)

B

รวม 

8 โครงการ
    675,500

F1A2 1. โครงการสํารวจตนยางนาใน

ตําบล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวน

ตําบลหัวดง

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสํารวจตนยางนาในตําบลหัวดง สําหรับไปใชในการ

สืบคน เผยแพร และใชประโยชนในการพัฒนาตอไป

3. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  

4. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชนเขารวม

กิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาตนไม และการ

สนับสนุนดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

หมูที่ 2 บานทาใหญ , 

หมูที่ 3 บานหัวดงใต และ

หมูที่ 11 บานหัวดงเหนือ 

 ตําบลหัวดง อําเภอเกา

เลี้ยว

จังหวัดนครสวรรค

15.5322  

15.52717

15.53339

100.3559

100.3414

100.2832

1,500 1. สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. องคการบริหารสวนตําบลหัวดง มี

ขอมูลตนยางนาในพื้นที่ตําบลหัวดง 

สามารถนําขอมูลไปใชในการสืบคน 

เผยแพรและใชประโยชนในการเรียนรู

3. เด็ก เยาวชน และประชาชนเขารวมกิ

จรรมดานการอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษา

ตนไม และการสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม

ทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบลหัว

ดง

B
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F1A2 2. โครงการสํารวจตนไม

ทรงคุณคา เพื่อการอนุรักษและ

พัฒนา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดนครสวรรค

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อรวบรวมขอมูลตนไม พรอมทั้งนําขอมูลไปใชในการ

สืบคน เผยแพรและใชประโยชนในการเรียนรู

3. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

4. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชนเขารวม

กิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาตนไม และการ

สนับสนุนดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

จังหวัดนครสวรรค - - 30,000 1. จังหวัดนครสวรรค มีขอมูลตนไม

ทรงคุณคา สามารถนําขอมูลไปใชใน

การสืบคน เผยแพรและใชประโยชน

ในการเรียนรู    

 2. เด็ก เยาวชน และประชาชนเขา

รวมกิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟู 

ดูแลรักษาตนไม และการสนับสนุน

ดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค

B

F1A2 3.  โครงการศึกษาเรียนรู

ทรัพยากรในพื้นที่ปกปก

องคการบริหารสวน

ตําบลตะเคียนเลื่อน

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่ออนุรักษพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ

ตําบลตะเคียนเลื่อน

3.เพื่อปลูกฝงสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ตําบลตะเคียนเลื่อน 

อําเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค

15.624007 100.08255 50,000 พืชพรรณและความหลากหลายทาง

ชีวภาพในตําบลตะเคียนเลื่อนไดรับ

การอนุรักษ

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

ตะเคียนเลื่อน

B

F1A2 4. โครงการสํารวจและเก็บ

ขอมูลทรัพยากรในตําบล

องคการบริหารสวน

ตําบลตะเคียนเลื่อน

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่ออนุรักษพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ

ตําบลตะเคียนเลื่อน

3.เพื่อปลูกฝงสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ตําบลตะเคียนเลื่อน 

อําเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค

15.624007 100.08255 50,000 พืชพรรณและความหลากหลายทาง

ชีวภาพในตําบลตะเคียนเลื่อนไดรับ

การอนุรักษ

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

ตะเคียนเลื่อน

B

F1A2 5. โครงการจัดทําฐานทรัพยากร

ทองถิ่น องคการบริหารสวน

ตําบลแมเปน

องคการบริหารสวน

ตําบลแมเปน

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.เพื่อเก็บรวบรวมทรัพยากรภายในตําบลแมเปน 

3. เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่

4. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนในตําบลแมเปน บูรณา

การการทํางานดานการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการบํารุงศิลปะ

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

ตําบลแมเปน อําเภอแม

เปน จังหวัดนครสวรรค

15.6576345 99.469251 50,000 มีฐานทรัพยากรทองถิ่น ทั้ง 24 หมูบาน งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบลแม

เปน

B
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F1A2 6. โครงการจัดทําฐานขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น

องคการบริหารสวน

ตําบลพระนอน

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสํารวจและจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรในทองถิ่น

3. เพื่อสงเสริมใหภาคประชาชนเกิดจิตสํานึกในการรักทองถิ่น

ตําบลพระนอน    

อําเภอเมืองนครสวรรค

จังหวัดนครสวรรค

15.634121 100.27083 ไมใช

งบประมาณ

1. ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)      

2. ตําบลพระนอนมีขอมูลทรัพยากร

ทองถิ่นสามารถนําไปพัฒนาตอยอดได

3. ประชาชนมีความความรูเกี่ยวกับ

ฐานทรัพยากรในทองถิ่น โรงเรียนใน

พื้นที่สามารถนําขอมูลทรัพยากรใน

ทองถิ่นไปบูรณาการจัดการเรียนการ

สอนในโรงเรียนได

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

พระนอน

B

F1A2 7. โครงการสํารวจเก็บรวบรวม

ขอมูลทรัพยากรพรรณไมมีคา

ตลอดริมฝงแมน้ําเจาพระยา  

ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค

โครงการจัดตั้งวิทยา

เขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เพื่อสํารวจจัดทําแผนที่ชนิดพรรณไมมีคาริมแมน้ําเจาพระยา

ในจังหวัดนครสวรรค และวางแผนจัดทําเปนพื้นที่ปกปกตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สําหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพ

2 เพื่อใหทราบถึงสถานะและสภาพความสมบูรณของพรรณไม

มีคา เพื่อวางแผนจัดการรักษาฟนฟู

3 เพื่อถายทอดองคความรูการสํารวจและจัดการทรัพยากรพืช

อยางยั่งยืนใหชุมชนในพื้นที่โครงการ

4. เพื่อวางแผนบูรณาการการใชประโยชนพรรณไมมีคาริมน้ํา

อยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน

อ.เมือง ไดแก ต.ปากน้ํา

โพ, ต.นครสวรรคออก, 

ต.นครสวรรคตก, ต.

กลางแดด

อ.โกรกพระ ไดแก

 ต.ตะเคียนเลื่อน, ต.

บางประมุง, ต.บางมะฝอ

, ต.ยางตาล, 

ต.โกรกพระ 

อ.พยุหะคีร ีไดแก ต.

ยางขาว, ต.ยานมัทร,ี ต.

พยุหะคร,ี ต.ทาน้ําออย, 

ต.น้ําทรง

15.70504

15.55654

15.48734

100.13750

100.07331

100.13993

430,700 1 มีฐานขอมูลพรรณไมมีคาริมแมน้ํา

เจาพระยาของจังหวัดนครสวรรคที่

เปนมาตรฐาน สามารถอางอิงและตอ

ยอดใชประโยชนในดานตางๆใน

อนาคตได

2 ใชในการวางแผนเพื่อจัดทําพื้นที่

ปกปกภายใตโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ในอนาคต

3 ใชในการวางแผนการใชประโยชน

พรรณไมมีคาริมแมน้ําเจาพระยาอยาง

ยั่งยืน เชน การทองเที่ยวชุมชน/เชิง

นิเวศ การเปนพื้นที่ตนแบบการทําวน

เกษตร การตอยอดการสรางสินคา/

ผลิตภัณฑตามชนิดพันธุ

4 เปนการสรางการมีสวนรวมของ

ชุมชน ยังผลตอการรักและหวงแหน

ทรัพยากรในทองถิ่น ซึ่งมีผลตอการ

อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน

งบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 

ดําเนินการโดย โครงการจัดตั้ง

วิทยาเขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหิดล

B
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F1A2 8. โครงการสํารวจและวางแผน

จัดทําพื้นที่ปกปกเพื่อใชเปน

ตนแบบการเรียนรูการอนุรักษ

และใชประโยชนทรัพยากร ใน

พื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

นครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งวิทยา

เขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เพื่อทําแปลงสํารวจรวบรวมขอมูลพรรณไมในพื้นที่โครงการ

จัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล อยางเปน

ระบบ เพื่อใชวางแผนจัดทําเปนพื้นที่ปกปกตามโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2 เพื่อจัดทําเปนพื้นที่ตนแบบการเรียนรูการอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรพืชอยางยั่งยืนใหชุมชนในพื้นที่และ

ผูสนใจทั่วไป

3 เพื่อจัดทําเปนแปลงศึกษานิเวศวิทยาปาไมระยะยาว 

(long-term permanent plot) รวมถึงการฟนฟูระบบนิเวศ

ปาไมและวางแผนบูรณาการการใชประโยชนพรรณไมอยาง

ยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน

พื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยา

เขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบล

เขาทอง อําเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค

15.57957 100.14892 272,700 1 มีฐานขอมูลพรรณไมมีในพื้นที่

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปนมาตรฐาน 

สามารถอางอิงและตอยอดใช

ประโยชนในดานตางๆในอนาคตได 

2 เปนพื้นที่ตนแบบการเรียนรูการ

อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรพืช

อยางยั่งยืนใหชุมชนในพื้นที่และ

ผูสนใจทั่วไป

3 ใชในการวางแผนเพื่อจัดทําพื้นที่

ปกปกภายใตโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ในอนาคต

4 เปนการสรางการมีสวนรวมของ

ชุมชน ยังผลตอการรักและหวงแหน

ทรัพยากรในทองถิ่น ซึ่งมีผลตอการ

อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน

งบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 

ดําเนินการโดย โครงการจัดตั้ง

วิทยาเขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหิดล

B

F1A2 9. โครงการรวบรวมพันธุไมใหสี

สําหรับสียอมจากธรรมชาติเพื่อ

การอนุรักษและใชประโยชน

ของกลุมทอผาในจังหวัด

นครสวรรค

โครงการจัดตั้งวิทยา

เขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 เพื่อสํารวจ รวบรวม พืชสมุนไพรและพันธุไมใหสีสําหรับ

การยอมผาดวยสียอมธรรมชาติ

2 เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูในการอนุรักษพันธุไมใหสี

3 เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับตอยอดการพัฒนาสียอมที่เปน

เอกลักษณเฉพาะพื้นที่

พื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุม

ทอผาไหมบานชุมตาบง 

อําเภอชุมตาบง จังหวัด

นครสวรรค

15.62773 99.557 80,000 1 ชุมชน และกลุมทอผาไดรวมกัน

อนุรักษทรัพยากรและพันธุไมใหสีของ

ตนเอง

2 เกิดการสงเสริมการนําสมุนไพร

หรือพันธุไมใหสีที่มีอยูในทองถิ่นมาใช

ใหเกิดประโยชนบนพื้นฐานความรู 

ความเขาใจในการอนุรักษพันธุพืช

3 มีพื้นที่แหลงเรียนรูในการจัดการ

และอนุรักษพันธุไมใหสียอมธรรมชาติ

ตามแนวทางของโครงการ อพ.สธ.

4 เกิดแรงบันดาลใจและการกระตุน

เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ในการ

อนุรักษและใชประโยชนจากฐาน

ทรัพยากรในชุมชน

5 เกิดการจัดการอยางบูรณาการใน

การอนุรักษระบบนิเวศน ทรัพยากร 

และวัฒนธรรม

งบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 

ดําเนินการโดย โครงการจัดตั้ง

วิทยาเขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหิดล

B
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พิจารณา

ระดับคะแนน

F1A2 10. โครงการสํารวจความ

หลากหลายทางชีวภาพและภูมิ

ปญญาทองถิ่นทางดานแพทย

แผนไทย เกษตรกรรม และการ

อนุรักษทรัพยากรในจังหวัด

นครสวรรค

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 2. เพื่อสํารวจ และเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

และภูมิปญญาทองถิ่นทางดานแพทยแผนไทย เกษตรกรรม 

และการอนุรักษทรัพยากรในพื้นที่ของ อบต.ที่รวมสนอง

พระราชดําริฯแลว ในอําเภอเมือง พยุหะคีรี และโกรกพระ 

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 30 ชนิด

อําเภอเมือง

อําเภอพยุหะคีรี

อําเภอโกรกพระ จังหวัด

นครสวรรค

440,000 1. ไดรวมสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. สามารถรวบรวมขอมูลและ

เผยแพรขอมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นทางดาน

แพทยแผนไทย เกษตรกรรม และการ

อนุรักษทรัพยากรในอําเภอเมือง 

อําเภอพยุหะคีรี และอําเภอโกรกพระ

 จังหวัดนครสวรรค สูนักเรียน 

นักศึกษา ครู อาจารย และผูสนใจได

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค

B

F1A2 11. โครงการสํารวจเก็บ

รวบรวมทรัพยากรพันธุพืช

ประจําถิ่น

องคการบริหารสวน

ตําบลฆะมัง

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรพันธุพืชประจํา

ถิ่น

3. เพื่อสรางฐานขอมูลทรัพยากรในตําบล

พื้นที่หมูที่ 1-8 ตําบล

ฆะมัง อําเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค

15.98402

15.91208

100.32826

100.30195

10,000 1. ในพื้นที่ตําบลฆะมังมีขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่นสามารถนําไป

พัฒนาตอยอดได

2. ประชาชนทั่วไปมีความรูเกี่ยวกับ

ทรัพยากรในทองถิ่น

3. โรงเรียนในพื้นที่สามารถนําขอมูล

ทรัพยากรในทองถิ่นไปบูรณาการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

ฆะมัง

B

รวม 

11 โครงการ
  1,414,900
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F1A3 1 .โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืช กิจกรรมปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช (ปลูกตนยางนา) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวน

ตําบลหัวดง

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อปลูกตนยางนาในพื้นที่ตําบลหัวดง เพื่อเปนการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

3. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชนเขารวม

กิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาตนไม และการ

สนับสนุนดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

พื้นที่หมูที่ 6 บานเนิน

พยอม และหมูที่ 8 บาน

ตะกุกหิน ตําบลหัวดง 

อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัด

นครสวรรค

15.55346

15.55393

100.3727

100.3710

10,000 1. สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)

2. องคการบริหารสวนตําบลหัวดง มี

พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยการปลูกตน

ยางนา  

3. เด็ก เยาวชน และประชาชนเขา

รวมกิจรรมดานการอนุรักษ ฟนฟู 

ดูแลรักษาตนไม และการสนับสนุน

ดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบลหัว

ดง

B

F1A3 2. โครงการปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (ปลูกตนไมยืนตน)

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2566

องคการบริหารสวน

ตําบลหัวดง

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อปลูกตนไมยืนตน เชน พยอม ประดูแดง สัก ชิงชัน แดง 

เต็ง พยุง ฯลฯ เพื่อเปนการอนุรักษพันธุกรรมพืช และเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวในชุมชน

3. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชนเขารวม

กิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาตนไม และการ

สนับสนุนดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

พื้นที่หมูที่ 6 บานเนิน

พยอม และหมูที่ 8 บาน

ตะกุกหิน ตําบลหัวดง 

อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัด

นครสวรรค

15.55346

15.55393

100.3727

100.3710

ไมใช

งบประมาณ

1. สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)  

2. องคการบริหารสวนตําบลหัวดง มี

พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยการปลูก

ตนไมยืนตน  

3. เด็ก เยาวชน และประชาชนเขา

รวมกิจรรมดานการอนุรักษ ฟนฟู 

ดูแลรักษาตนไม และการสนับสนุน

ดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบลหัว

ดง

B

F1A3 3. โครงการปลูกตนไมวันสําคัญ

 ประจําปงบประมาณ 2564

องคการบริหารสวน

ตําบลดอนคา

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.เพื่อปลูกตนไมยืนตนหายากใกลสูญพันธุ เชน สมอไทย , 

ไขเนา , มะขามปอม , พะยูง , กระพี้เขาควาย , ชิงชัน , แดง ,

 รัง , มะคาแต , มะคาโมง , พะยอม , ประดู , เต็ง ฯลฯ เปน

การอนุรักษพันธุกรรมพืช และเพิ่มพื้นที่       สีเขียวในชุมชน

3.เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชนเขารวม

กิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาตนไม และการ

สนับสนุนดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

ตําบลดอนคา อําเภอทา

ตะโก จังหวัดนครสวรรค

15.644245 100.49896 12,600 พืชพรรณและความหลากหลายทาง

ชีวภาพในตําบลดอนคาเลื่อนไดรับ

การอนุรักษ

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

ดอนคา

B
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F1A3 4. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่ได

จากการรวบรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพื่อขยายพันธุพืชเพิ่มในสวนพฤกษศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 3 ชนิด 

และดูแลพืชเดิมที่ปลูกไว

สวนพฤกษศาสตรเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

ตําบลยานมัทรีอําเภอพ

ยะคีรี จังหวัดนครสวรรค

15.5440264 100.1257 15,000 1. ไดรวมสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. สามารถเพาะขยายพันธุพืชจากสวน

พฤกษศาสตรยานมัทรี และเปนแหลง

รวบรวมพันธุกรรมพืช สําหรับเปน

แหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร ดาน

เกษตร และดานอื่นๆ ใหกับนักศึกษา 

นักเรียน อาจารย  และผูสนใจได

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค

B

F1A3 5. โครงการอนุรัหษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

องคการบริหารสวน

ตําบลปางสวรรค

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาใหกับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ

3. เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักถึง

ความสําคัญในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่ในตําบลปางสวรรค

อําเภอชุมตาบง

จังหวัดนครสวรรค

15.7044336 99.550483 10,000 1. ไดรวมสนองพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี

2. เพิ่มพื้นที่ปา พื้นที่สีเขียวในตําบล

ปางสวรรค

3. สรางความเขาใจและทําให

ตระหนักถึงความสําคัญในการ

อนุรักษพันุกรรมพืช

งบประมาณจากกรมสงเสริม

การปกครองสวนทองถิ่น 

ดําเนินการโดย องคการบริหาร

สวนตําบลปางสวรรค

B

รวม 

5 โครงการ
      47,600

F2A4 1. โครงการอนุรักษและใช

ประโยชนจากพรรณไมน้ํา

ในจังหวัดนครสวรรค

  1.1) ผลิตภัณฑสียอมผาจาก

กลีบบัวหลวงในพื้นที่จังหวัด

นครสวรรค

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

  1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

  2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบและบรรจุภัณฑของ

ผลิตภัณฑที่ยอมดวยผงสียอมผาจากกลีบบัวหลวง ในพื้นที่

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 ผลิตภัณฑ

อําเภอเมืองนครสวรรค    

  จังหวัดนครสวรรค

99,000   1. ไดรวมสนองพระราชดําริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

  2. ไดผลิตภัณฑตนแบบ และบรรจุ

ภัณฑของผลิตภัณฑที่ยอมดวยผงสี

ยอมผาจากกลีบบัวหลวงในพืนที่

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 

ผลิตภัณฑ

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค

A
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

   1.2) ผลิตภัณฑธูปหรือกํายาน

จากกลีบบัวหลวงในพื้นที่

จังหวัดนครสวรรค

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

  1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

  2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ และบรรจุภัณฑของ

ผลิตภัณฑธูปหรือกํายานจากกลีบบัวหลวงในพื้นที่จังหวัด

นครสวรรค จํานวน 1 ผลิตภัณฑ

อําเภอเมืองนครสวรรค    

     จังหวัดนครสวรรค

99,000   1. ไดรวมสนองพระราชดําริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

  2. ไดผลิตภัณฑตนแบบและบรรจุ

ภัณฑของผลิตภัณฑธูปหรือกํายาน

จากกลีบบัวหลวงในพื้นที่จังหวัด

นครสวรรค จํานวน 1 ผลิตภัณฑ

F2A4 2. โครงการอนุรักษและใช

ประโยชนจากทรัพยากรพืชใน

จังหวัดนครสวรรค (การพัฒนา

องคความรูและหลักสูตรทองถิ่น

จากสวนสมุนไพร วัดประชา

สามัคคี ต.ตะครอ อ.ไพศาลี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

   1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

  2. เพื่อสํารวจ รวบรวมขอมูล เกี่ยวกับภูมิปญญาสมุนไพรใน

ตําบลตะครอ

  3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับสมุนไพร โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค รวมกับองคการบริหารสวน

ตําบลตะครอ วัดประชาสามัคคี ขมรมรมโพธิ์ทอง ตําบล

ตะครอ ในมูลนิธิรวมใจภักดี และพลังบวรชุมชนตะครอ

อําเภอเมืองนครสวรรค 

อําเภอไพศาลี จังหวัด

นครสวรรค

50,000    1. ไดรวมสนองพระราชดําริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

   2. ไดขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญา

สมุนไพร ในตําบลตะครอ

   3. ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

เกี่ยวกับพืชสมุนไพร โดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครสวรรค รวมกับองคการ

บริหารสวนตําบลตะครอ วัดประชา

สามัคคี ชมรมรวมโพธิ์ทอง ตําบล

ตะครอ ในมูลนิธฺรวมใจภักดี และพลัง

บวรชุมชนตะครอ

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค

A

F2A4 3. โครงการการใชประโยชน

และพัฒนาผลิตภัณฑจาก

จุลินทรียสงเสริมการ

เจริญเติบโตของพืชที่คัดแยก

จากพื้นที่ของ อบต.หนองบัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพื่อพัฒนาชีวภัณฑทางการเกษตรจากแบคทีเรียทนแลงที่

คัดแยกไดจากพื้นที่ อบต.หนองบัว

อําเภอเมืองนครสวรรค 

อําเภอหนองบัว จังหวัด

นครสวรรค

70,000    1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

   2. ไดชีวภัณฑทางการเกษตรจาก

แบคทีเรียทนแลงที่คัดแยกไดจากพื้นที่

 อบต.หนองบัว

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค

B
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F2A4 4. โครงการการพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑชุมชนดวย

ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ 2566

สํานกงานวัฒนธรรม

จังหวัดนครสวรรค

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   

   2. เพื่อนําทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนมาใชประโยชนพัฒนา

ตอยอดและสรางสรรคผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม          

3. เพื่อสงเสริม อนุรักษ ขยายผลการถายทอดศิลปะและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

4. เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรการใชประโยชน

จากใบลานในดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

พื้นที่จังหวัดนครสวรรค 50,000   1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)

2. ไดนําทุนทางวัฒนธรรมมาใช

ประโยชนพัฒนาตอยอดและ

สรางสรรคผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม 

3. มีการดําเนินกิจกรรมที่สงเสริม

อนุรักษ ขยายผลการถายทอดศิลปะ

และภูมิปญญาทองถิ่น

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค

A

รวม 

4 โครงการ
    368,000

F2A5 1. โครงการการจัดทําศูนย

ขอมูลทรัพยากร ภายใต

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จังหวัดนครสวรรค

สํานักงานสถิติจังหวัด

นครสวรรค

1.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2.เพื่อรวบรวมและจัดทําศูนยขอมูลทรัพยากรจังหวัด

นครสวรรค ตลอดจนการนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ

15 อําเภอ ไมใช

งบประมาณ

1.ไดรวมสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)  

2.มีศูนยขอมูลทรัพยากรของจังหวัด

นครสวรรคสําหรับใหผูบริการสืบคน

ขอมูลตลอดจนการนําไปใชประโยชน

ในดานตางๆ  

3.ผูบริหารของจังหวัดและหนวยงาน/

องคกรตางๆสามารถเขาถึงขอมูล

ทรัพยากรและผลงานสนอง

พระราชดําริ อพ.สธ. ของจังหวัด ได

อยางสะดวก เพื่อประกอบการ

วางแผนพัฒนา การกําหนดกลยุทธ 

ในการอนุรักษและใชประโยชน

ทรัพยากรทองถิ่นของจังหวัดอยาง

ยั่งยืนตอไป

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย สํานักงานสถิติ

จังหวัดนครสวรรค

A
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F2A5 2. โครงการการจัดทําศูนย

ขอมูลทรัพยากร (ฐานขอมูล)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพื่อจัดทําศูนยขอมูลทรัพยากร (ฐานขอมูล) ไดแก ขอมูล

การใชประโยชนจากชีวภาพ ขอมูลการใชประโยชนจากพันธุ

พืช ขอมูลการใชประโยชนจากพันธุสัตว  และขอมูลภูมิปญญา

ในทองถิ่น

1) สวนพฤกษศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรคตําบล

ยานมัทรีอําเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค

2) อําเภอหนองบัว

3) อําเภอไพศาลี

15.5440264 100.1257 ไมใช

งบประมาณ

1. ไดรวมสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรม

ราชกุมารี

2. สามารถเผยแพรขอมูลพันธุสัตว 

สําหรับจัดทําทะเบียนพันธุสัตว รอย

ละ 60  ของจํานวนพื้นที่ปกปก

พันธุกรรมพืช สวนพฤกษศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 13 ไร

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค

A

รวม 

2 โครงการ

 ไมใช

งบประมาณ

F2A6 ไมไดดําเนินการ เนื่องจากทางจังหวัดไมมีนักวิชาการในดานการพัฒนาพันธุพืช โดยการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 6 เปนการดําเนินงานของนักวิชาการ/นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย กรม กอง ตางๆ

รวม 

0 โครงการ
            -   

F3A7 1. โครงการสนองพระราชดําริ 

อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวม

สนองพระราชดําริ จังหวัด

นครสวรรค

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครสวรรค

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

  2. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค ทุกสังกัด

 มีความรู ความเขาใจ สามารถสมัครเปนสมาชิกสมาชิก

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

  3. เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาที่เปนสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ไดเปนพี่เลี้ยง เปนที่ปรึกษา

สถานศึกษาที่จะสมัครเปนสมาชิก ไดเขาใจขั้นตอนการสมัคร

เปนสมาชิก และสามารถสมัครเปนสมาชิกได

สถานศึกษาในจังหวัด

นครสวรรค

221,000 1.สถานศึกษา ครู บุคลากรและ

นักเรียนที่เปนสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน มีความรู ความ

เขาใจ และสามารถขยายผลการ

ขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตรของ

โรงเรียน ใหกับโรงเรียนอื่นๆ ได 

 2. โรงเรียนที่ยังไมสมัครสมาชิก  

สามารถดําเนินการสมัครเปนสมาชิก

ใหม ไดอยางถูกตอง

งบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 

ดําเนินการโดย สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A7 2. โครงการสงเสริมและพัฒนา

เครือขายการดําเนินงานตาม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

สพป.นว.เขต 1 1.  เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.  เพื่อดําเนินงานสนองพระราชดําริตามกรอบการเรียนรู

ทรัพยากร  การใชประโยชนและการสรางจิตสํานึก

3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

และใชประโยชนอยางยั่งยืน

4. เพื่อจัดการองคความรูและขยายผลเชื่อมโยงเครือขายสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนโดยบูรณาการสูการจัดการศึกษาใน

รูปแบบที่เหมาะสม

โรงเรียนในสังกัด 

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค 

เขต 1

ไมใช

งบประมาณ

1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 1 จังหวัดนครสวรรค

 ที่เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน สามารถถายทอดความรู  ให

คําแนะนําปรึกษาและเปนพี่เลี้ยง 

ใหกับโรงเรียนในสังกัด 

 2.  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 1 จังหวัดนครสวรรค 

 ที่ยังไมเปนสมาชิก สามารถ

ดําเนินการสมัครเปนสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ไดอยางถูกตอง

ตามขั้นตอน

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย สพป.นว.เขต 1

ไมระบุ

F3A7 3. โครงการสนับสนุนสงเสริม 

พัฒนาเครือขายโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)

สพป.นว.เขต2 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามกรอบการเรียนรูทรัพยากรการ

ใชทรัพยากรการใชประโยชนและการสรางจิตสํานึก

  2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ในการอนุรักษพันธุกรรม

พืชและใชประโยชนอยางยั่งยืน

  3. เพื่อจัดการองคความรูและขยายผลเชื่อมโยงเครือขาย

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยบูรณาการสูการจัดการศึกษาใน

รูปแบบที่เหมาะสม

  4. เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม

ศึกษานครสวรรค เขต 2

ไมใช

งบประมาณ

1. ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและ

นักเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 

เขต 2 ที่เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน มีความรู ความเขาใจ 

สามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน

และยั่งยืน 

2.  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 2 ที่ยังไมสมัคร

สมาชิก  สามารถสมัครเปนสมาชิก ได

อยางถูกตอง

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย สพป.นว.เขต2

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A7 4. โครงการสนับสนุนสงเสริม 

พัฒนาเครือขายโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)

สพป.นว.เขต3 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

   2. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

   3. เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนในดานเห็นความสําคัญ

ของพันธุกรรมพืชพรอมทั้งไดรวมคิดรวมปฏิบัติจริง 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวสรรค

 เขต 3

ไมใช

งบประมาณ

1. โรงเรียนในสังกัดเปนสมาชิก

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) ทุกโรงเรียน

 2. โรงเรียนในสังกัดสามารถ

ดําเนินงานสวนพฤกษาศาสตร

โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)  ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย สพป.นว.เขต3

ไมระบุ

F3A7 5. โครงการพัฒนางานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

นครสวรรคสนองพระราชดําริ 

อพ.สธ.จังหวัดนครสวรรค

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

มัธยมศึกษานครสวรรค

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพื่อสงเสริมใหผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนใน

สังกัดจังหวัดนครสวรรค ที่เปนสมาชิกงานสวนพฤกศาสตรโรงเรียน  จํานวน 2

๓ โรงเรียน  มีความรู ความเขาใจ และขยายผลการขับเคลื่อนงานสวน

พฤกษศาสตรของโรงเรียน ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สรางจิตสํานึก 

ปลูกฝงเปนนิสัย สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ไดอยางเปนรูปธรรม 

กอใหเกิดการพัฒนาสูสังคมและประเทศชาติ  ที่ยั่งยืน ตามศาสตรพระราชา 

ตอไป

3.  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  ใหโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครสวรรคที่ยังไมสมัคร

สมาชิกจํานวน 14 โรงเรียน สามารถสมัครเปนสมาชิกสมาชิกโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครบทุกแหง 

4. เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดที่เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

เปนศูนยการเรียนรู และเปนเครือขาย พรอมทั้งเปนที่ปรึกษาใหกับโรงเรียนใน

สังกัดที่ตองการจะสมัครเปนสมาชิกใหม ไดเขาใจกระบวนการดําเนินงาน 5 

กระบวนงานและขั้นตอนการสมัครเปนสมาชิก ใหสามารถสมัครเปนสมาชิก

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนได 

5. เพื่อประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดตั้งเครือขายสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ประจําอําเภอ 15 อําเภอ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครสวรรค

ไมใช

งบประมาณ

1. ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียน  

ในโรงเรียนในสังกัดที่เปนสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน  มีความรู ความเขาใจ 

และขยายผลการขับเคลื่อนงานสวน

พฤกษศาสตรของโรงเรียน ใหกับโรงเรียนอื่นๆ    

2.  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค จังหวัด

นครสวรรค ที่ยังไมสมัครสมาชิก  สามารถ

ดําเนินงานไดครบ 5 กระบวนงานและสมัครเปน

สมาชิกใหม สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ไดอยาง

ถูกตอง

 3. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค จังหวัด

นครสวรรค  ที่เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน  เปนศูนยการเรียนรูและศูนยแมขาย 

ประจําอําเภอ 

 4. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค จังหวัด

นครสวรรค  ที่เขารวมเวที เสวนา แลกเปลี่ยน

เรียนรู และจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานที่

ประสบผลสําเร็จ  ในการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน มีความรู มีความเขาใจ

และนําไปใชในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน  ไดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A7 6. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืช กิจกรรมสรางจิตสํานึกใน

การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

(โครงการสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนกิจกรรม 5 

องคประกอบ)

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนครสวรรค

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ)

2. เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรภายในโรงเรียน

3. เพื่อศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน

วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนครสวรรค

ไมใช

งบประมาณ

1. ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและ

นักเรียน  มีความรู งานสวน

พฤกษศาสตรของโรงเรียน สามารถ

นําไปใชไดในชีวิตประจําวันและยั่งยืน

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีนครสวรรค

ไมระบุ

F3A7 7. โครงการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนโรงเรียน

นครสวรรคปญญานุกูล

(การศึกษาพรรณไม 100 ชนิด)

โรงเรียนนครสวรรค

ปญญานุกูล

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพื่อสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป มี

ความเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของทรัพยากรไทย 

ภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะใหมีการอนุรักษพันธุกรรมพืช ใน

เขตพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค

3.  เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชในเขตพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนครสวรรค 

4. เพื่อนําผลงานที่ไดปฏิบัติทูลเกลาถวายแดสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

5. เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรคที่รวมสนอง

พระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี

โรงเรียนนครสวรรค

ปญญานุกูล

ไมใช

งบประมาณ

1. มีแหลงเรียนรู หองสมุด หองแสง

ผลงาน เกี่ยวกับพรรณไมโดยรอบ เชน

 เห็ด สมุนไพร ไมดอกไมประดับ และ

ไมผล พื้นถิ่นภายในวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีนครสวรรค

งบสวนราชการ (Function) 

ดําเนินการโดย โรงเรียน

นครสวรรคปญญานุกูล

ไมระบุ

รวม 

7 โครงการ
    221,000

F3A8 1. โครงการจัดทําเว็บไซด

ประชาสัมพันธหนวยงาน

 สํานักงานจังหวัด

นครสวรรค

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่อง มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธผลการ

ดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ของโครงการ อพ.สธ. สนอง

พระราชดําริ  โดยจังหวัดนครสวรรค

3. เพื่อสะดวกสําหรับคณะกรรมการ-คณะทํางานในการ

สืบคนขอมูลการดําเนินงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดย

จังหวัดนครสวรรค

จังหวัดนครสวรรค ไมใช

งบประมาณ

1. สามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร 

และผลการดําเนินงานสนอง

พระราชดําริ อพ.สธ. โดยจังหวัด

นครสวรรคใหคณะกรรมการ

ดําเนินงาน คณะทํางาน 

คณะอนุกรรมการ อพ.สธ. จังหวัด

นครสวรรค และผูที่สนใจ

2. ประชาชนมีจิตสํานึกรักทรัพยากร

งบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 

ดําเนินการโดย สํานักงานจังหวัด

นครสวรรค

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 2. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

องคการบริหารสวน

ตําบลไพศาลี

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ(อพ,สธ.)

2. เพื่อดําเนินการปกปองทรพยากรทองถิ่น สํารวจเก็บ

รวบรวมทรัพยากรทองถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น 

อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น ศูนยขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่นและสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแลว ทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิ

ปญญารวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ)

3. เพื่อจัดทําฐานขอมูลทองถิ่นซึ่งมีทั้งทรัพยกรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรภูมิปญญา ตําบลไพศาลี

พื้นที่ปาไมตําบลไพศาลี 70,000 1. ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ(อพ.สธ.)

2. องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี 

มีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน

3. ประชาชนในพื้นที่ไดทํากิจกรรม

รวมกัน

4. เปนการเสริมสรางความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5 .ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตําบลไพศาลี ไดรับการ

อนุรักษใหคงอยูตอไป

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

ไพศาลี

ไมระบุ

F3A8 3. โครงการอนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

องคการบริหารสวน

ตําบลนาขอม

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพื่อฟนฟูดินเสื่อมโทรมลดความรุนแรงของการชะลาง

พังทลายของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดิน

3.  เพื่อปลูกไมยืนตนรักษาสภาพแวดลอมเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ 

4. เพื่อสงเสริมใหประชาชน และใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ปกคลุม

ดวยพืชพรรณ) 

5.  เพื่อกอใหเกิดการมีสวนรวมแบบบูรณาการจากทุกภาค

สวนใหเขามามีสวนรวมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  เปนการ

สรางเครือขายรวมมือกันในการติดตอประสานงาน  และการ

ดําเนินงานตางๆ

6. เพื่อใหชุมชนมีจิตสํานึกอนุรักษปาไมและสิ่งแวดลอม

ตําบลนาขอม อําเภอ

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

20,000 1.  สรางจิตสํานึกใหประชาชนตําบลนา

ขอมรักและหวงแหนทรัพยากรปาไม 

เห็นความสําคัญของทรัพยากรปาไมและ

การใชทรัพยากรปาไมอยางถูกวิธีพรอม

ปลูกทดแทน ทําใหเพิ่มพื้นที่ปาไมและ

สิ่งแวดลอมที่ดี  และชวยลดภาวะโลก

รอน  

2.สรางอาสาสมัครรุนใหมใหรูจักใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกวิธีและคุมคา

3. ปาไมมีความสมบูรณ พื้นที่ปาเพิ่มขึ้น 

สามารถทําใหราษฎรเขาใจการใช

ทรัพยากรปาไมอยางคุมคา  และมี

ทรัพยากรใชอยางไมสิ้นสุดจากการปลูก

และอนุรักษพันธุไม

4. เพื่อฟนฟูดินเสื่อมโทรมลดความ

รุนแรงของการชะลางพังทลายของดิน 

เพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดิน

5.  ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใช

เปนแนวทางในการสรางความสามัคคี

และสรางความรมรื่น ในชุมชน

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

นาขอม

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 4. โครงการสรางฝายชะลอน้ํา 

(ฝายแมว)

องคการบริหารสวน

ตําบลนาขอม

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.  เพื่อฟนฟูปาตนน้ําเพิ่มความชุมชื่นใหกับแผนดิน อันมีสวน

ชวยในการปองกันน้ําทวมและลดภาวะ.โลกรอน

3. เพื่อเสริมสรางและปลูกฝงใหราษฎรเกิดความรักและหวง

แหนทรัพยากรธรรมชาติ

ตําบลนาขอม อําเภอ

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

25,000 1.พื้นที่ปาบริเวณตนน้ําไดรับการฟนฟู

 มีความชุมชื้น และสมบูรณมากขึ้น

2.ทําใหประชาชนเกิดความรักและ

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

3. ไดขยายผลตามโครงการตาม

พระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

นาขอม

ไมระบุ

F3A8 5. โครงการปดปาตําบลนาขอม องคการบริหารสวน

ตําบลนาขอม

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อใหราษฎรมีจิตสํานึกอนุรักษปาไมและสิ่งแวดลอม

3. เพื่อใหปาไมไดฟนตัวในชวงฤดูฝน เปนการดูแลและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ตําบลนาขอม อําเภอ

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

50,000 1.สรางจิตสํานึกใหราษฎรตําบลนา

ขอมรักและหวงแหนทรัพยากรปาไม

2. เห็นความสําคัญของทรัพยากรปา

ไมและการใชทรัพยากรปาไมอยางถูก

วิธีพรอมปลูกทดแทน

3. สรางอาสาสมัครรุนใหมใหรูจักใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกวิธีและ

คุมคา

4. ปาไมมีความสมบูรณ พื้นที่ปา

เพิ่มขึ้นสามารถทําใหราษฎรเขาใจการ

ใชทรัพยากรปาไมอยางคุมคาและมี

ทรัพยากรใชอยางไมสิ้นสุดจากการ

ปลูกและอนุรักษพันธุไม

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

นาขอม

ไมระบุ
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 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 6. โครงการปองกันไฟปา องคการบริหารสวน

ตําบลนาขอม

1  เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการควบคุมและดับไฟปา สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและปลอดภัย   

3. เพื่อเปนการรณรงคปองกันและสรางจิตสํานึกใหแก

ประชาชนในการไมเผาปา, พื้นที่เกษตรกรรม,              พื้นที่

ในชุมชน และพื้นที่เขตทางหลวงและทางสาธารณะตาง ๆ

4. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการควบคุมหมอกควัน

มลพิษที่เกิดจากการเผาวัชพืชและปาไม

5. เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ

อยางยั่งยืน

ตําบลนาขอม อําเภอ

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

25,000 1. องคการบริหารสวนตําบลนาขอม  

มีความพรอมทั้งในดานบุคลากรและ

เครื่องมือในการควบคุมไฟปาที่อาจ

เกิดขึ้นในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

	2. ประชาชนมีจิตสํานึกไมเผาปาไม, 

วัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมและในพื้นที่

เขตทางหลวงและทางสาธารณะตาง ๆ

3. ทําใหการบูรณาการในการรณรงค

และแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ทําใหปาไมในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลนาขอมมีความอุดมสมบูรณ

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

นาขอม

ไมระบุ

F3A8 7. อบรมแกนนําเยาวชนรักษ

ปาไพศาลี ประจําป  2565

องคการบริหารสวน

ตําบลวังขอย

3.1 เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

 3.2 เพื่อเปนการปลูกฝงใหเยาวชนไดตระหนัก  และเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะปาไม

 3.3 เพื่อใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษและรักษาปาไม

ในทองถิ่นใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

 3.4 เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูและมีประสบการณจาก

การศึกษาดูงานดานการอนุรักษและรักษาปาไมใหมีความอุดม

สมบูรณอยางยั่งยืน  สําหรับนํามาประยุกตใชในพื้นที่ใน

ชีวิตประจําวันและในทองถิ่นของตนเอง

พื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบลวังขอย

50,000 1. ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. ทําใหเด็กนักเรียนและเยาวชนมี

ความตระหนักและใหความสําคัญใน

การอนุรักษและรักษาปาไม  

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

3.  ทําใหเด็กนักเรียนและเยาวชน

เจริญเติบโตเปนผูใหญในอนาคตซึ่งจะ

เปนแกนนําชุมชนในพื้นที่ในการเขา

มามี    สวนรวมในการอนุรักษและ

รักษาปาไมไดอยางยั่งยืน

4.  ทําใหเด็กนักเรียนเยาวชนไดรับ

ความรูและประสบการณในการศึกษา

ดูงาน  การอนุรักษและรักษาปาไม

สําหรับนํามาประยุกตใชในพื้นที่ใน

อนาคตตอไป

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

วังขอย

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 8. ทองถิ่นอาสาปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติ “ จิตอาสา รักษปา 

รักษน้ํา ” 			ประจําปงบประมาณ

 2565

องคการบริหารสวน

ตําบลวังขอย

1.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ปาไมใหกับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ

3.เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักใหแก

ประชาชนและผูนําชุมชนใหเห็นความสําคัญของการปลูก

ตนไมและการรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

พื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบลวังขอย

50,000 1. ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)	

2.  ทําใหมีพื้นที่ปาไมเพิ่มมากขึ้น  

และมีพื้นที่สาธารณะที่เปนพื้นที่สี

เขียวสําหรับเปนสถานที่พักผอนหยอย

ใจตอไป

3.  ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก  และมี

ความตระหนักในการดูแลและ

อนุรักษปาไมและสิ่งแวดลอม

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

วังขอย

ไมระบุ

F3A8 9. การอนุรักษและรักษาปา

ชุมชนในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลวังขอยในชวงฤดูฝน

องคการบริหารสวน

ตําบลวังขอย

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.  เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกใหแกประชาชน  ชุมชนและ

ทองถิ่นรวมมือกันในการอนุรักษและใชประโยชนจากปาไม

อยางยังยืน

3. เพื่อเปนการบูรณาการใหทุกภาคสวนชุมชนไดรวมมือกันใน

การปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

พื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบลวังขอย

50,000 1. ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. ทําใหประชาชน, ชุมชนและ

ทองถิ่นมีจิตสํานึกในการรวมกัน

อนุรักษปกปองและใชประโยชนจาก

ปาชุมชนไดอยางยั่งยืน

3.  ทําใหการดูแลรักษา, ฟนฟู  และ

การปองกันปาไมถูกทําลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

วังขอย

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 10. 	โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ขององคการบริหารสวนตําบล

วังขอย

องคการบริหารสวน

ตําบลวังขอย

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อดําเนินกิจกรรมปกปกทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมงาน

สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น  กิจกรรมปลูกรักษา

ทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร

ทองถิ่น กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น และกิจกรรม

สนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น 

(นอกจากพันธุกรรมพืชแลว รวมถึงทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญา )

3.เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาขององคการบริหารสวนตําบลวังขอย

4. เพื่อเปนการบูรณาการรวมดําเนินงานโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของทุกภาคสวนในทองถิ่น

พื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบลวังขอย

40,000 1. ไดสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

 2. มีการดําเนินกิจกรรมปกปกทรัพยากร  

กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  กิจกรรมอนุ

รักษและใชประโยชนทรัพยากร  กิจกรรม

ศูนยขอมูลทรัพยากร  กิจกรรมวาง

แผนพัฒนาทรัพยากร  กิจกรรมสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร  กิจกรรม

พิเศษสนับสนุน การอนุรักษทรัพยากร 

(นอกจากพันธุกรรมพืชแลว  รวมถึง

ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญา รวมใน

การดําเนินกิจกรรมตางๆ) ซึ่งสามารถใชเปน

ฐานในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน   เกิดการ

พัฒนาบนพื้นฐานของความรูที่ถูกตอง

3. มีฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้ง

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญา  ของ

องคการบริหารสวนตําบลวังขอย

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

วังขอย

ไมระบุ

F3A8 11. โครงการสงเสริมศูนยการ

เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.)  

2.อบรมใหความรูเพื่อดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น

เกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่นกรอบการ

ดําเนินงาน  ๓  ดาน  ๖  งาน 

3.  เพื่อจัดเก็บขอมูลสนองพระราชดําริ อพ.สธ. รวมทั้งฐาน

ทรัพยากรตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี จํานวน  ๒๒  ชุมชน

ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี 29,000 1. ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร(อพ.สธ.) 

2.  ดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น

เกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นกรอบการดําเนินงาน

3  ดาน  6  งาน

3. จัดเก็บขอมูลโดยการพระราชดําริ 

อพ.สธ. รวมทั้งทรัพยากรตางๆ 

จํานวน 22 ชุมชน

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย เทศบาลเมืองตาคลี

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 12. โครงการจัดทําฐานขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น

เทศบาลเมืองตาคลี 1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.)  

2. อบรมใหความรูการกําหนดขอบเขตพื้นที่ วิธีการทําฐาน

ทรัพยากร 

3.  กําหนดขอบเขตพื้นที่ปกปกทรัพยากรทองถิ่น

4. อบรมการจัดขอมูลพื้นฐานทรัพยากรทองถิ่น ( วิธิการ

ดําเนินงานตางๆ )

ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี 29,000 1.  ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (อพ.สธ.)

2.  กําหนดขอบเขตพื้นที่และการ

สํารวจ

3.  สํารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปก

4.  การจัดทําผังแสดงขอบเขตและผัง

พรรณไมภายในทองถิ่น

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย เทศบาลเมืองตาคลี

ไมระบุ

F3A8 13. โครงการทองถิ่นไทย รวม

ใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว

เทศบาลเมืองตาคลี 1.  เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.)  

2.  เพื่อปลูกฝงสรางจิตสํานึก และเห็นคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.  เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปญหาภาวะโลกรอน

4. เพื่อใหหนวยงานและชุมชนมีสวนรวมกันอนุรักษ และดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี 5,500 1. ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (อพ.สธ.)   

2. แสดงออกถึงความจงรักภักดี และ

นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

3.  เปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อชวย

ลดภาวะโลกรอน

4. ประชาชนมีจิตสํานึกเห็นคุณคา

ของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

5. หนวยงาน และชุมชนไดรวมกัน

อนุรักษฟนฟู  ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย เทศบาลเมืองตาคลี

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 14. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 

"กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร"

เทศบาลตําบล

บรรพตพิสัย

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ   (อพ.สธ.)

2. เพื่อดําเนินงาน ฐานทรัพยากรทองถิ่น “กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช”ภายใตกรอบการ

ดําเนินงาน 3 ดาน 6 งานไดแก งานปกปกทรัพยากรทองถิ่น 

งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น งานปลูกรักษา

ทรัพยากรทองถิ่น งานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร

ทองถิ่น งานศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น และงานสนับสนุน

ในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น 

3. เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้ง

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมภูมิปญญาของเทศบาลตําบลบรรพตพิสัย

4. เพื่อดําเนินงาน “ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น

เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย”

เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย

 จํานวน 3 หมูบาน 7 

ชุมชน ดังนี้ หมูที่ 1 ตําบล

เจริญผล ไดแก ชุมชน

เจริญผลเหนือ และชุมชน

เจริญผลใต หมูที่ 2 ตําบล

ทางิ้ว ไดแก ชุมชนบาน

สมเสี้ยว ชุมชนคลองใต

พัฒนา และชุมชน บ.พ.

พัฒนา หมูที่ 3 ตําบลทา

งิ้ว ไดแก ชุมชนทองคุง

พัฒนา และชุมชนประชา

รังสฤษดิ์

150,000 1.สนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

  (อพ.สธ.) 

2. ดําเนินงาน ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

“กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช”ภายใตกรอบการดําเนินงาน 

3 ดาน 6 งานไดแก งานปกปกทรัพยากร

ทองถิ่น งานสํารวจ เก็บรวบรวมทรัพยากร

ทองถิ่น งานปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น 

งานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร

ทองถิ่น งานศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น 

และงานสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทํา

ฐานทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งสามารถใชเปนฐาน

ในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เกิดการพัฒนา

บนพื้นฐานของความรูที่ถูกตอง

3. มีฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้ง

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญา  ของ

เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย 

4. มี “ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร

ทองถิ่นเทศบาลตําบลบรรพตพิสัย”

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย

ไมระบุ

F3A8 15. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. )

องคการบริหารสวน

ตําบลศาลเจาไกตอ

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  (อพ.สธ.)

2. เพื่อดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืชกิจกรรมสํารวจเก็บรวมรวบ

พันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรม 

อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนยขอมูล

พันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช กิจกรรมสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษ 

สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น ๘ กิจกรรม 

(นอกจากพันธุกรรมพืช แลวรวมถึงทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ 

เชน สัตวและจุลินทรีย ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปญญา)

3. เพื่อจัดกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ซึ่งมีทั้งทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ

และทรัพยากรวัฒนธรรมของตําบลศาลเจาไกตอ

พื้นที่ตําบลศาลเจาไกตอ 30,000 1. เปนแหลงการเรียนรูเกี่ยวกับ

พันธุกรรมพืชทองถิ่น และแหลง

สมุนไพรพื้นบานของชุมชนและ

บุคคลภายนอก

2. พรรณไมอื่นที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ สามารถเจริญเติบโตและ

ขยายพันธุได

3. ความรุนแรงจากไฟปาลดลง และ

ลดปญหาไฟปาและมลพิษ

4. ปริมาณคุณภาพและการไหลของน้ํา

เพิ่มขึ้น

5. ราษฎรมีรายไดเสริมจากการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศน และเกิด

ความรูสึกหวงแหนและรวมมือกัน

ปกปองรักษาทรัพยากรธรรมชาติให

คงอยูอยางยั่งยืน

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

ศาลเจาไกตอ

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 16. โครงการปลูกตนไมเพื่อ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะ

โลกรอน

องคการบริหารสวน

ตําบลหนองนมวัว

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ( อพ.สธ. )

2. เพื่อดําเนินงานปกปกทรัพยากร งานสํารวจเก็บรวบรวม

ทรัพยากร งานปลูกรักษาทรัพยากร งานอนุรักษและใช      

ประโยชนทรัพยากร งานศูนยขอมูลทรัพยากร และงาน

สนับสนุนกิจกรรมพิเศษในการจัดทําฐานทรัพยากร 

3. เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้ง

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมภูมิปญญา ของตําบลหนองนมวัว

4. เพื่อดําเนินงาน  “ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น

ตําบลหนองนมวัว”

พื้นที่สาธารณะ ตําบล

หนองนมวัว

3,000 1. สนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการ

อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม ภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณี

 วิถีชีวิต และคานิยมอันดีงามของชุมชน

ทองถิ่นตนเอง

2. มีการดําเนินกิจกรรมปกปกทรัพยากร 

กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรกิจกรรมอนุรักษ

และใชประโยชนทรัพยากร กิจกรรมศูนยข

อมูลทรัพยากร กิจกรรมวางแผนพัฒนา

ทรัพยากร กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุ

รักษทรัพยากร กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร (นอกจากพันธุกรรมพืช

แลว รวมถึงทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญา

รวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ) ซึ่งสามารถ

ใชเปนฐานในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เกิด

การพัฒนาบนพื้นฐานของความรูที่ถูกตอง

3.มีฐานขอมูลทรัพยากรประจําทองถิ่น ซึ่งมี

ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญา ของ

ตําบลหนองนมวัว

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

หนองนมวัว

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 17. โครงการ อนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ( อพ.สธ. )

องคการบริหารสวน

ตําบลหนองนมวัว

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมสํารวจเก็บรวมรวบ

พันธุกรรมพืช (นอกจากพันธุกรรมพืชแลวรวมถึงทรัพยากร

ชีวภาพอื่นๆ เชน สัตวและจุลินทรีย ทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปญญา)

3. เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา ภายในตําบลหนองยาว

พื้นที่ตําบลหนองนมวัว 10,000 1.เปนการสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)

2. ไดดําเนินการสนับสนุนงานใน

กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม

พันธุกรรมพืช (นอกจากพันธุกรรมพืช

แลวรวมถึงทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ เชน

 สัตวและจุลินทรีย ทรัพยากรกายภาพ

 ทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปญญา)

3. จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น 

ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

หนองนมวัว

ไมระบุ

F3A8 18. โครงการจัดทําฐานขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่นในตําบล

หนองยาว องคการบริหารสวน

ตําบลหนองยาว อําเภอลาดยาว

 จังหวัดนครสวรรค

องคการบริหารสวน

ตําบลหนองยาว

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมสํารวจเก็บรวมรวบ

พันธุกรรมพืช (นอกจากพันธุกรรมพืชแลวรวมถึงทรัพยากร

ชีวภาพอื่นๆ เชน สัตวและจุลินทรีย ทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปญญา)

3. เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา ภายในตําบลหนองยาว

พื้นที่ตําบลหนองยาว 0 1.เปนการสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)

2. ไดดําเนินการสนับสนุนงานใน

กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม

พันธุกรรมพืช (นอกจากพันธุกรรมพืช

แลวรวมถึงทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ เชน

 สัตวและจุลินทรีย ทรัพยากรกายภาพ

 ทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปญญา)

3. จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น 

ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

หนองยาว

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 19. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. )

องคการบริหารสวน

ตําบลวังเมือง

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช

กิจกรรมสํารวจเก็บรวมรวบพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช กิจกรรม อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช

 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนา

พันธุพืช กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น

 ๘ กิจกรรม  (นอกจากพันธุกรรมพืช แลวรวมถึงทรัพยากร

ชีวภาพอื่น ๆ เชน สัตวและจุลินทรีย ทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา)

3. เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญาตําบลวังเมือง

4. เพื่อจัดตั้ง “ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น 

ตําบลวังเมือง”

พื้นที่ตําบลวังเมือง 10,000 1. เปนแหลงการเรียนรูเกี่ยวกับ

พันธุกรรมพืชทองถิ่น และแหลง

สมุนไพรพื้นบานของชุมชนและ

บุคคลภายนอก

2. พรรณไมอื่นที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ สามารถเจริญเติบโตและ

ขยายพันธุได

3. ความรุนแรงจากไฟปาลดลง และ

ลดปญหาไฟปาและมลพิษ

4. ปริมาณคุณภาพและการไหลของน้ํา

เพิ่มขึ้น

5. ราษฎรมีรายไดเสริมจากการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศน และเกิด

ความรูสึกหวงแหนและรวมมือกัน

ปกปองรักษาทรัพยากรธรรมชาติให

คงอยูอยางยั่งยืน

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบลวัง

เมือง

ไมระบุ

F3A8 20. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น

องคการบริหารสวน

ตําบลลาดยาว

1.	เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.	เพื่อดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมตางๆ ดังนี้ กิจกรรม

สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช กิจกรรม

พิเศษ สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช (นอกจาก

พันธุกรรมพืชแลวรวมถึงทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ เชน สัตวและ

จุลินทรีย ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา)

3.	เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา ตําบลลาดยาว

พื้นที่ตําบลลาดยาว 30,000 1. สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ในการ

อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม ภูมิปญญา วัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิต และคานิยมอันดี

งามของชุมชนทองถิ่นตนเอง

2. มีการเก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากร 

และการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรในทองถิ่น  ซึ่งสามารถใช

เปนฐานในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของความรู

ที่ถูกตอง

  3. มีฐานขอมูลทรัพยากรประจํา

ทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมภูมิปญญา ของตําบล

ลาดยาว

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

ลาดยาว

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 21. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น

 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยน้ําหอม

1.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.เพื่อดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมตางๆ ดังนี้ กิจกรรม

ปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษและใช

ประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรม

พืช (นอกจากพันธุกรรมพืชแลวรวมถึงทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ 

เชน สัตวและจุลินทรีย ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปญญา)

3.เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา ตําบลหวยน้ําหอม

พื้นที่ตําบลหวยน้ําหอม 30,000 1. ไดสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2. มีการดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม

ทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 

กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร กิจกรรมวาง

แผนพัฒนาทรัพยากร กิจกรรม สราง

จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร กิจกรรม

พิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

(นอกจากพันธุกรรมพืชแลว รวมถึง

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญารวมใน

การดําเนินกิจกรรมตางๆ) ซึ่งสามารถใชเปน

ฐานในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เกิดการ

พัฒนาบนพื้นฐานของความรูที่ถูกตอง

3. มีฐานขอมูลทรัพยากรประจําทองถิ่น ซึ่ง

มีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญา ของ

ตําบลหวยน้ําหอม

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

หวยน้ําหอม

ไมระบุ

F3A8 22. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. )

องคการบริหารสวน

ตําบลสระทะเล

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.เพื่อสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรในทองถิ่น

3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดจิตสํานึกในการรักทองถิ่น

4.เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น  ซึ่งมีทรัพยากร

กายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา  ตําบลสระทะเล

พื้นที่ตําบลสระทะเล 50,000 1.ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. ในพื้นที่ตําบลสระทะเล มีขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่นสามารถนําไป

พัฒนาตอยอดได

3. ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชทรัพยากรใน

ทองถิ่นตนเอง

4. โรงเรียนในพื้นที่สามารถนําขอมูล

ทรัพยากรในทองถิ่นไปบูรณาการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

สระทะเล

ไมระบุ



หน้าที� 30 จากหน้าที� 41

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 23. โครงการสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมในชุมชนสูชุมชน

เตนกํารําเคียวลงแขกเกี่ยวขาว

ตําบลสระทะเล

องคการบริหารสวน

ตําบลสระทะเล

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น

ปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนเกิดความตระหนัก และเขามามี

สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น

3. เพื่อใหคนในชุมชนไดเรียนรูความสําคัญ รูถึงคุณคา ความ

เปนมาและวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น อันจะสราง

ความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาสืบไป

4. เพื่อเปนการถายทอด ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การลง

แขกเกี่ยวขาว และการละเลนพื้นบานเตนกํารําเคียว

พื้นที่ตําบลสระทะเล 30,000 1. ไดสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก เกิด

ความตระหนัก และเขามามีสวนรวมใน

การอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญา

และคุณคาความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม

3. ประชาชนในทองถิ่นไดเรียนรู

ความสําคัญ รูถึงคุณคา ความเปนมาและ

วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะ

สรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการ

รักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น

สืบไป

4.เพื่อเปนการถายทอดและดํารงไวซึ่ง 

ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การลงแขก

เกี่ยวขาว และการละเลนพื้นบานเตนกํา

รําเคียว

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

สระทะเล

ไมระบุ



หน้าที� 31 จากหน้าที� 41

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 24. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. )

องคการบริหารสวน

ตําบลแมเลย

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ( อพ.สธ. )

2. เพื่อดําเนินงานปกปกทรัพยากร งานสํารวจเก็บรวบรวม

ทรัพยากร งานปลูกรักษาทรัพยากร งานอนุรักษและใชประโย

ชนทรัพยากร งานศูนยขอมูลทรัพยากร และงานสนับสนุน

กิจกรรม

3. เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้ง

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมภูมิปญญา ของตําบลแมเลย 

4. เพื่อดําเนินงาน  “ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น

ตําบลแมเลย”

พื้นที่ตําบลแมเลย 50,000 1. สนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการ

อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม ภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณี

 วิถีชีวิต และคานิยมอันดีงามของชุมชน

ทองถิ่นตนเอง

2.มีการดําเนินกิจกรรมปกปกทรัพยากร 

กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรกิจกรรมอนุรักษ

และใชประโยชนทรัพยากร กิจกรรมศูนยข

อมูลทรัพยากร กิจกรรมวางแผนพัฒนา

ทรัพยากร กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุ

รักษทรัพยากร กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ

อนุรักษทรัพยากร (นอกจากพันธุกรรมพืช

แลว รวมถึงทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญา

รวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ) ซึ่งสามารถ

ใชเปนฐานในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เกิด

การพัฒนาบนพื้นฐานของความรูที่ถูกตอง

3. มีฐานขอมูลทรัพยากรประจําทองถิ่น ซึ่ง

มีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญา ของ

ตําบลแมเลย

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

แมเลย

ไมระบุ

F3A8 25. โครงการปลูกตนไมเฉลิม

พระเกียรติ

เทศบาลตําบล

ทาตะโก

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

		2. เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดง

ความจงรักภักดี

		3. เพื่อปลูกฝงสรางจิตสํานึกและเห็นคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     

		4. เพื่อใหหนวยงานและชุมชนมีสวนรวมและอนุรักษ ฟนฟู 

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พื้นที่เขตเทศบาลตําบล

ทาตะโก

3,000 1. ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. ไดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี 

และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

3. ประชาชนมีจิตสํานึกเห็นคุณคา

ของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม   

4. หนวยงานและชุมชนไดรวมกัน

อนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  

                        

		

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย เทศบาลตําบลทาตะโก

ไมระบุ



หน้าที� 32 จากหน้าที� 41

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 26. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. )

เทศบาลตําบล

ทาตะโก

1.  เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.  เพื่อสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรในทองถิ่น

3.  เพื่อสงเสริมใหภาคประชาชนเกิดจิตสํานึกในการรักทองถิ่น

พื้นที่เขตเทศบาลตําบล

ทาตะโก

20,000 1. ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. มีขอมูลทรัพยากรทองถิ่น สามารถ

นําไปพัฒนาตอยอดได

3. ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ

ทรัพยากรในทองถิ่นและเกิดจิตสํานึก

ในการรักทองถิ่น	

4. โรงเรียน หนวยงานอื่นหรือผูที่

สนใจ  สามารถนําขอมูลทรัพยากร

ทองถิ่นไปใชประโยชนได

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย เทศบาลตําบลทาตะโก

ไมระบุ

F3A8 27. โครงการปลูกปาถาวรเฉลิม

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 12  

สิงหาคม 2565 วันแมแหงชาติ

องคการบริหารสวน

ตําบลพนมรอก

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดง

ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย	

3. เพื่อเปนการปลูกฝงสรางจิตสํานึกและเห็นคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

4. เพื่อใหหนวยงานและชุมชน มีสวนรวมและอนุรักษ ฟนฟู 

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5. เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

คงอยู

พื้นที่เขต อบต.พนมรอก 20,000 1. สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)

 2. เปนการนอมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 พระบรมราชชนนีพันปหลวง 12  

สิงหาคม  2566 วันแมแหงชาติ

3. เปนการปลูกฝงสรางจิตสํานึกและ

เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม

4. หนวยงานและชุมชน มีสวนรวม

และอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5. เปนการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหคงอยู

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

พนมรอก

ไมระบุ



หน้าที� 33 จากหน้าที� 41

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 28. โครงการจัดอบรมใหความรู

ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่ตําบล

พนมรอก

องคการบริหารสวน

ตําบลพนมรอก

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพื่ออบรมใหความรูและสรางจิตสํานึกใหประชาชน 

เยาวชนและนักเรียนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในเขตตําบลพนมรอก 

3. เพื่อประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกแกประชาชน เยาวชน 

และนักเรียนตระหนักและเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

4. เพื่อใหประชาชน เยาวชน และนักเรียนในพื้นที่ไดรูจักพันธุ

ไมที่หายากในทองถิ่น

5. เพื่อใหประชาชน เยาวชน และนักเรียนปลูกตนไม และพันธุ

ไมที่หายากเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่

พื้นที่เขต อบต.พนมรอก 20,000 1. สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. ประชาชน เยาวชนและนักเรียน

ไดรับความรูและมีจิตสํานึกในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในเขตตําบลพนมรอก 

3.ประชาชน เยาวชน และนักเรียน มี

จิตตระหนักและเห็นคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.ประชาชน เยาวชน และนักเรียนใน

พื้นที่ไดรูจักพันธุไมที่หายากในทองถิ่น

5. ประชาชน เยาวชน และนักเรียน

ปลูกตนไม และพันธุไมที่หายากเพื่อ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตําบลพนมรอก

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

พนมรอก

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 29. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(อพ.สธ. )

องคการบริหารสวน

ตําบลหนองกลับ

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.)

2.เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคการปลูกตนไม และสรางจิตสํานึกให

ประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวม     

3.  เพื่อปกปกรักษาทรัพยากรปาไม การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปาตนน้ําลําธาร 

4. เพื่อลดการลักลอบขุดหนอไมในพื้นที่โครงการพระราชดําริ

โดยกําหนดระยะเวลา

5.  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธงดการบุกรุกทําลายแพวถางปา

ตนน้ําลําธาร

6. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธหยุดการเผาวัชพืชและตนไมใน

พื้นที่ปา

พื้นที่เขตตําบลหนองกลับ 22,500 1. เปนการสนองพระราชดําริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.)

2. มีการจัดกิจกรรมรณรงคการปลูก

ตนไม และสรางจิตสํานึกใหประชาชน

ในพื้นที่เขามามีสวนรวม     

3. เปนการปกปกรักษาทรัพยากรปา

ไม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ปาตนน้ําลําธาร 

4. เปนการลดการลักลอบขุดหนอไม

ในพื้นที่โครงการพระราชดําริโดย

กําหนดระยะเวลา

5. เปนการเผยแพรประชาสัมพันธงด

การบุกรุกทําลายแพวถางปาตนน้ําลํา

ธาร

6.  เปนการเผยแพรประชาสัมพันธ

หยุดการเผาวัชพืชและตนไมในพื้นที่ปา

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

หนองกลับ

ไมระบุ

F3A8 30. โครงการจัดทําฐานขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น

องคการบริหารสวน

ตําบลพระนอน

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรในทองถิ่น  

3. เพื่อสงเสริมใหภาคประชาชนเกิดจิตสํานึกในการรักทองถิ่น

พื้นที่ตําบลพระนอน ไมใช

งบประมาณ

1. ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. ตําบลพระนอนมีขอมูลทรัพยากร

ทองถิ่นสามารถนําไปพัฒนาตอยอดได

3. ประชาชนมีความความรูเกี่ยวกับ

ฐานทรัพยากรในทองถิ่น โรงเรียนใน

พื้นที่สามารถนําขอมูลทรัพยากรใน

ทองถิ่นไปบูรณาการจัดการเรียนการ

สอนในโรงเรียนได

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

พระนอน

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 31. โครงการจัดทําฐานขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น

องคการบริหารสวน

ตําบลหนองปลิง

1.	เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.	เพื่อสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรในทองถิ่น

3.	เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดจิตสํานึกในการรักทองถิ่น

พื้นที่ตําบลหนองปลิง ไมใช

งบประมาณ

1.	ในพื้นที่ตําบลหนองปลิงมีขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่นสามารถนําไป

พัฒนาตอยอดได

2.	ประชาชนทั่วไปมีความรูเกี่ยวกับ

ทรัพยากรในทองถิ่น

3.	โรงเรียนในพื้นที่สามารถนําขอมูล

ทรัพยากรในทองถิ่นไปบูรณาการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได	

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

หนองปลิง

ไมระบุ

F3A8 32. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เทศบาลตําบล

หนองเบน

1.  เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.  เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองถิ่น

	3.  เพื่อดําเนินกิจกรรมงานฐานทรัพยกรทองถิ่น

	4.  เพื่อสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล

สนง.ทต.หนองเบน และ

โรงเรียนเทศบาลวัดศรี

ประชาสรรค

80,000 1.  ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)ในการ

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม ภูมิปญญา วัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิต และคานิยมอันดี

งามของชุมชนทองถิ่นตนเอง	

	2.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความ

เขาใจ เกิดจิตสํานึกตระหนักถึง

ความสําคัญของพันธุกรรมพืชตางๆ 

ที่มีอยูในชุมชนกอใหเกิดสํานึกในการ

อนุรักษพรรณพืชตอไป 

3. โรงเรียนในสังกัด สามารถ

ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรไดอยาง

ตอเนื่อง

4. นักเรียนไดมีสื่อการเรียนรู ไดสัมผัส

ใกลชิดกับพืชพรรณไม ไดเห็นคุณคา 

ประโยชน ความสวยงาม  อันจะ

กอใหเกิดสํานึกในการอนุรักษพรรณ

พืชตอไป

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย เทศบาลตําบลหนองเบน

ไมระบุ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 33. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

องคการบริหารสวน

ตําบลโพธิ์ประสาท

1.	เพื่อเปนการสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.	เพื่อดําเนินงานปกปกทรัพยากรทองถิ่น สํารวจเก็บรวบรวม

ทรัพยากรทองถิ่นปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น อนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรทองถิ่น ศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่นและ

สนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น 

(นอกจากพันธุกรรมพืชแลว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญารวมในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ)

3.	เพื่อจัดทําฐานขอมูลทองถิ่นซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรภูมิปญญา ตําบลโพธิ์ประสาท

4.	เพื่อจัดตั้ง “ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นตําบล

โพธิ์ประสาท”

พื้นที่ตําบลโพธิ์ประสาท 50,000 1.ไดสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาก

จากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2.เพื่อดําเนินงานปกปกทรัพยากร

ทองถิ่น สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

ทองถิ่นปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น 

อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร

ทองถิ่น ศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น

และสนับสนุนในการอนุรักษและ

จัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น 

(นอกจากพันธุกรรมพืชแลว 

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ

 ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญา

รวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

โพธิ์ประสาท

ไมระบุ

F3A8 34. โครงการปลูกปาชุมชนเฉลิม

พระเกียรติ

องคการบริหารสวน

ตําบลโพธิ์ประสาท

1. เพื่อเปนการสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

3. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาใหกับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเปน

แหลงตนน้ําในการอุปโภค บริโภคและทําการเกษตร

4. เพื่อสรางความรักความสมัครสมานสามัคคี “รวมคิด รวม

ทํา” ของบุคลากรในสังกัด และกลุมมวลชนในทองถิ่น

พื้นที่ตําบลโพธิ์ประสาท 5,000 1. เปนการเฉลิมพระเกียรติและ

แสดงออกถึงออกถึงความจงรักภักดี

ตอสถาบันพระมหากษัตริย

	2. เพิ่มพื้นที่ปาใหกับชุมชนและพื้นที่

สาธารณะ เพื่อเปนแหลงตนน้ําในการ

อุปโภค บริโภค และทําการเกษตร

3. หนวยงานตลอดจนภาคเอกชน 

และมวลชนในทองถิ่นไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. เกิดความรักความสมัครสมาน

สามัคคี “รวมคิด รวมทํา” ของ

บุคลากรในสังกัดและประชาชนใน

พื้นที่ตําบลโพธิ์ประสาท

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

โพธิ์ประสาท

ไมระบุ



หน้าที� 37 จากหน้าที� 41

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 35. โครงการอาสาอนุรักษปา องคการบริหารสวน

ตําบลโพธิ์ประสาท

1. เพื่อเปนการสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหไดรับ

ประโยชนอยางเหมาะสมจากทรัพยากรธรรมชาติโดยไมบุกรุก

ทําลายปา และการปลูกปาทดแทน

3. เพื่อจัดใหมีอาสาสมัครพิทักษปาไมและสิ่งแวดลอม ไวชวย

ปกปองรักษาปาจากการถูกบุกรุกทําลายปา ลาสัตวปา และ

หาของปา 

4. เพื่อฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม และปลูกปา

 เพื่อการอนุรักษตนน้ําลําธาร

5. เพื่อสงเสริมการเรียนรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับเด็ก 

และเยาวชน

6. เพื่อสงเสริมและอนุรักษแหลงเรียนรูทางธรรมชาติภายใน

ทองถิ่น

7. เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ

ปาผืนนี้ใหคงอยูตลอดไป

8. เพื่อลดภาวะโลกรอน

พื้นที่ตําบลโพธิ์ประสาท 10,000 1.  ตําบลโพธิ์ประสาท มีปาชุมชนที่มี

ความอุดมสมบูรณ และจะคงสภาพที่

สมบูรณอยูไดตลอดไป

2.  ตําบลโพธิ์ประสาท มีสภาพปาโดย

ธรรมชาติจะไดรับการปองกันไฟปา 

ทําใหลดการสูญเสีย

พันธุไมตามสภาพธรรมชาติ และมี

โอกาสเจริญเติบโตทดแทน ทําใหฟน

สภาพปาไดเร็วยิ่งขึ้น

3.  ตําบลโพธิ์ประสาทมีปาชุมชนที่

เปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติในการ

อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนใน

ชุมชนตําบลโพธิ์ประสาท

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

โพธิ์ประสาท

ไมระบุ



หน้าที� 38 จากหน้าที� 41

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 36. โครงการปลูกตนไมวันสําคัญ องคการบริหารสวน

ตําบลดอนคา

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.) 

2. เพื่อดําเนินกิจกรรมปลูกตนไมวันตนไมประจําปของชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖6 วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖6

3. เพื่อปลูกตนไมตามโครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและ

ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก ภายใตชื่อ “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อ

แผนดิน” สืบสาน ๑๐๐ ลานตน

4. เพื่อปลูกรักษาพันธุพืชที่หายากใกลสูญพันธุตามโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

หมูที่ 17 ตําบลดอนคา 12,600 1. กิจกรรมปลูกตนไมวันตนไม

ประจําปของชาติ พ.ศ. ๒๕๖6 ในวันที่

 6 พฤษภาคม 2566 สรางและ

กระตุนจิตสํานึกใหประชาชนและ

เจาหนาที่ในหนวยงานเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรทรัพยากร ปาไมของชาติ  

2. โครงการและกิจกรรมปลูกตนไม

และปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรม

ราชาภิเษก ภายใตชื่อ “รวมใจไทย 

ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน” สืบสาน 100

 ลานตน ชวยปองกันและลด 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเปนพิษ

จากฝุนและหมอกควัน 

3. ปลูกรักษาพันธุพืชที่หายากใกลสูญ

พันธุตามโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืช อันเนื่องมาจาก พระราชดําริฯ

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

ดอนคา

ไมระบุ



หน้าที� 39 จากหน้าที� 41

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 37. โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามพระบรมราชกุมารี

องคการบริหารสวน

ตําบลพิกุล

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ( อพ.สธ. )

2. เพื่อดําเนินงานปกปกทรัพยากรทองถิ่น งานสํารวจเก็บ

รวบรวมทรัพยากรทองถิ่น งานปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น 

งานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น งานศูนยขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น และงานสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทํา

ฐานทรัพยากรทองถิ่น

3. เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิ

ปญญา ตําบลพิกุล

ในเขต อบต.พิกุล

อ.ชุมแสง 

จ.นครสวรรค

10000 1. เปนการสนองพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

2. ประชาชนไดรวมมือกันดําเนินงาน

ปกปกทรัพยากรทองถิ่น งานสํารวจ

เก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น งาน

ปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น งาน

อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร

ทองถิ่น งานศูนยขอมูลทรัพยากร

ทองถิ่น และงานสนับสนุนในการ

อนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากร

ทองถิ่น

3. ทําใหมีฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น

 ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิ

ปญญา ตําบลพิกุล

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบลพิกุล

ไมระบุ

F3A8 38. โครงการจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น อบต.แมเปน 
กิจกรรมโครงการคายเยาวชน
รักษปาแมเปน

องคการบริหารสวน

ตําบลแมเปน

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ( อพ.สธ. )

2. เพื่อสรางความรูความเขาใจ ความสําคัญ และประโยชน

ของทรัพยากรปาไมใหกับเยาวชน

3. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนเกิดความตระหนัก รักและหวง

แหนทรัพยากรปาไมและรวมกันอนุรักษทรัพยากรปาไม

4. เพื่อสรางแนวรวมและเครือขายในการอนุรักษทรัพยากรปา

ไม

บานคลองหวยหวาย หมูที่

 21,บานปางสัก ม.12 ,

บานแมกะสี ม.9 และ     

  บานเขามะตูม ม.15

50,000 1. เยาวชนมีความรูความเขาใจ 

ความสําคัญ และประโยชนของ

ทรัพยากรปาไม

2. เยาวชนเกิดความตระหนัก รักและ

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และรวมกันอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม

3. เกิดแนวรวมและเครือขายในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและรวมกัน อนุรักษ

ทรัพยากรปาไม

4. บูรณาการในหลักสูตรการศึกษา

ภาคปกติและเกิดเปนหองเรียน

ธรรมชาติที่ใหความรู ดานการศึกษา

ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

และการจัดการปาไมในพื้นที่ไดเปน

อยางดี

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

แมเปน

ไมระบุ



หน้าที� 40 จากหน้าที� 41

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 39. โครงการอนุรักษพันธุพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ( อพ.สธ.)

องคการบริหารสวน

ตําบลวังซาน

1. เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

2. เพื่อดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  

กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช   กิจกรรมสํารวจเก็บรวมรวบ

พันธุกรรมพืช  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรม

อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนยขอมูล

พันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช กิจกรรมสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น ๘ กิจกรรม 

(นอกจากพันธุกรรมพืชแลวรวมถึงทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เชน

 สัตวและจุลินทรีย ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม

และภูมิปญญา)

3. เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา ตําบลวังซาน

	

พื้นที่ตําบลวังซาน 50,000 1.  ประชาชนและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดสนองพระราชดําริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

	2.  ไดขอมูลตามใบงาน 9 ใบงาน  

และมีขอมูลเพื่อสานตอกิจกรรม

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

วังซาน

ไมระบุ



หน้าที� 41 จากหน้าที� 41

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน หนวยงานที่รับผิดชอบ เปาหมาย/วัตถุประสงค ชื่อพื้นที่ Latitude Longitude
 งบประมาณ 

(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายเหตุ

 ผลการ

พิจารณา

ระดับคะแนน

F3A8 40. โครงการอนุรักษพันธุพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

องคการบริหารสวน

ตําบลเขาชนกัน

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ( อพ.สธ. )

2.เพื่อดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร งานปลูกรักษา

ทรัพยากร งานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร งานศูนยข

อมูลทรัพยากร และงานสนับสนุนกิจกรรมพิเศษในการจัดทํา

ฐานทรัพยากร 

3. เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้ง

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมภูมิปญญา ของตําบลเขาชนกัน

4. เพื่อดําเนินงาน  “ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น

ตําบลเขาชนกัน”

พื้นที่ตําบลเขาชนกัน 50,000 1. สนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการ

อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม ภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณี

 วิถีชีวิต และคานิยมอันดีงามของชุมชน

ทองถิ่นตนเอง

2. มีการดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม

ทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 

กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร กิจกรรมวาง

แผนพัฒนาทรัพยากร กิจกรรมสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร กิจกรรม

พิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

(นอกจากพันธุกรรมพืชแลว รวมถึง

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญารวมใน

การดําเนินกิจกรรมตางๆ) ซึ่งสามารถใชเปน

ฐานในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เกิดการ

พัฒนาบนพื้นฐานของความรูที่ถูกตอง

3. มีฐานขอมูลทรัพยากรประจําทองถิ่น ซึ่ง

มีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญา ของ

ตําบลเขาชนกัน

งบประมาณจากกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

โดย องคการบริหารสวนตําบล

เขาชนกัน

ไมระบุ

รวม 

40 โครงการ
  1,239,600

รวมทั้งสิ้น 

77 โครงการ
  3,966,600

หมายเหตุ :
สัญลักษณ

F1  กรอบการเรียนรูทรัพยากร A1  กิจกรรมปกปกทรัพยากร F1A1
A2  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร F1A2
A3  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร F1A3

F2  กรอบการใชประโยชน A4  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร F2A4
A5  กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร F2A5
A6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร F2A6

F3  กรอบการสรางจิตสํานึก A7  กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร F3A7
A8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร F3A8

F: Frame (กรอบการดําเนินงาน) A: Activity (กิจกรรม)

รวมทั้งสิ้น 7 กิจกรรม จํานวน 77  โครงการ    งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,966,600 บาท
คําอธิบายสัญลักษณที่จะใสในชอง กิจกรรมที่


