
 

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2558 (อพ.สธ.-จ.อุตรดติถ)์ 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปกัพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

อุตรดิตถ ์

1.จัดท าขอบเขตพื้นที่ปา่ชุมชนบ้าน
นาอิซาง หมู่ที่ 1 ต าบลนายาง 
อ าเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ ์

 √ 10,000 10,000 อบต.นายาง 1,200 ไร ่ ป่าชุมชนบ้านนาอิซาง (เขาชะนโียน) หมู่ที่ 1
ต าบลนายาง อ าเภอพิชยั จังหวัดอุตรดติถ์ 
พื้นที่ 1,200 ไร่ 

  

 จังหวัด
อุตรดิตถ ์

2.จัดท าแนวกันไฟ ป่าชุมชนบา้น
นาอิซาง หมู่ที่ 1 ต าบลนายาง 
อ าเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ ์

 √ 30,000 30,000 อบต.นายาง แนวกันไฟกว้าง 6 ม. ป่าชุมชนบ้านนาอิซาง (เขาชะนโียน) หมู่ที่ 1 
ต าบลนายาง อ าเภอพิชยั จังหวัดอุตรดติถ์ 
พื้นที่ 1,200 ไร่ ขนาดกวา้ง 6 เมตร  

  

  รวม 2  โครงการ   40,000 40,000      

 
 

 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2558 (อพ.สธ.-จ.อุตรดติถ)์ 
กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ปลาน้ าจืดเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

√   - - งบเทศบาล 1.เพื่อสนอง
พระราชด าร ิ 
อพ.สธ. 
2.เพื่อสร้าง

1.เข้าร่วมในพิธีปล่อยพันธุป์ลาน้ าจืดลงสู่
แม่น้ าน่าน ณ บริเวณท่าน้ าน่าน โดยมีผูว้่า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี
เปิด และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืดร่วมกับ

ทต.พระเสด็จ  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ราชกุมาร ีเนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนม์มายุ 
60 พรรษา 

จิตส านึกให้
ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
พันธุ์ปลาน้ าจืด 
3.เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราช
กุมารี เนื่องใน
วโรกาสทรง
เจริญพระชนม์
มายุ 60 พรรษา 

หน่วยราชการต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดทหารบก
อุตรดิตถ์ ต ารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประมง
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น 
2.ได้รับการสนับสนุนจากศิลปินดารานักร้อง
มาร่วมงาน คือ คุณต๊ิก ชิโร ่เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนได้ตะหนักถึงการ
อนุรักษ์พันธุป์ลาน้ าจืด มีจ านวนผู้เข้ารว่มใน
การปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืดประมาณ 200 คน 
และมีจ านวนพันธุป์ลาที่ปล่อยทั้งสิ้น 
2,000,000 ล้านตัว ดารานักร้องมาร่วมงาน  

 จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

2. โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ 2558 และเฉลิม
พระเกียรติ 60  พรรษา
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมาร ี

√ - - -  อบต.แม่พูล  1. เพื่อปลูกจิต
ส านักประชาชน
ในพื้นที่ในการ
ปลูกต้นไม้ 
2. ท าให้ชุมชนมี
แหล่งพืชอาหาร
ป่าใกล้บ้าน  
3. ให้ประชาชน 
มีแหล่งศึกษา 
เรียนรู้ด้านพันธุ์
ไม้ 
4. เพื่อกระตุ้น
เตือนและสร้าง
จิตส านึกในการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ส านักงานปลัด
,ส่วนาธารณ
สุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต.แม่พูล 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
ผืนป่า 
5. มุ่งเน้นความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

  3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา 
จากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ         
สยามบรมราชกุมารี( 
อพ.สธ. ) ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
 

√  - - - 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
2. เพื่อสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชน
ท้องถิ่น
สถาบันการศึกษ
าหน่วยงานของ
รัฐในการส ารวจ
รวบรวมข้อมูล
และภูมิปัญญา
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพระดับ
ท้องถิ่น 
3. เพื่อจัดท า

1. สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม 
     1.1 ประสานงาน ผู้น าท้องที่ผู้น าท้องถิ่น 
ในชุมชนเพื่อประชุมหารือการเตรียมความ
พร้อมที่จะเข้าร่วมสนองโครงการฯ 
      1.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการฯ 
      1 .3  การสร้ างความเข้ า ใจ ประชา 
สัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมของต าบล 
      1.4 การเตรียมความพร้อมของชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการที่จะ
ดูแลใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
ของตนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องกิจกรรม
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ต้องสร้างการเรียนรู้ท างาน
ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการและชาวบ้าน
เพื่ อ ให้บรรลุ วั ตถุประสงค์ดั งกล่ าว โดย
คัดเลือกอาสาสมัครหมู่บ้านละ 2 คน รวม 24 
คน 
2. การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญา 
    2.1 การวางแผนการส ารวจ วางแผนการ

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคอรุม 
อ าเภอพิชยั 
จังหวัด
อุตรดิตถ ์

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ฐานข้อมูล
ทรัพยากร
ท้องถิ่นซ่ึงทั้ง
ทรัพยากรภาพ
ทรัพยากร
ชีวภาพ
ทรัพยากร
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาต าบล
คอรุม 
4. เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลและ
ภูมิปัญญาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพระดับ
ท้องถิ่น 
5. เพื่อ
เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ชุมชนท้องถิ่นใน
การอนุรักษแ์ละ
ใช้ประโยชน์
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพโดย
สอดคล้องวิถี
ชีวิตท้องถิ่นและ
หลักการ

ส ารวจความหลากหลายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
ภูมิปัญญาและทรัพยากรทางกายภาพและวฒั
ธรรมเด่นของหมู่บ้ านต าบลตามรายชื่อ
หมู่บ้านเป้าหมาย 
    2.2 การส ารวจความหลากหลายของชนิด
พันธุ์พืช ส ารวจความหลากหลายชนิดพันธุ์
พืช เก็บตัวอย่างภาพถ่าย บันทึกพิกัดพร้อม
จัดท าขอบเขต การน าไปใช้ประโยชน์ 
   2.3 การส ารวจความหลากหลายของชนิด
พันธุ์สัตว์ ส ารวจความหลากหลายชนิดพันธุ์
สัตว์อย่างรวดเร็ว โดยวางแนวส ารวจ ให้เป็น
ตัวแทนถิ่นที่อยู่อาศัยที่ส า คัญและเป็นที่
ยอมรับของชุมชนก าหนดเส้นทางส ารวจการ
เก็บข้อมูลสัตว์ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า สัตว์เลื่อย
คลาน สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม สัตว์ปีก และปลา
พร้อมบันทึกพิกัดต าแหน่งที่ส ารวจ 
       2.3.1 การสัมภาษณ์ใช้วิธีการสัมภาษณ์
โดยลงพื้นที่สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับสัตว์สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงเรื่องของจ านวนและ
การกระจายก่อนที่จะส ารวจจริงชนิดของสัตว์ 
แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารของสัตว์ 
      2.3.2 การส ารวจภาคสนามเฉพาะสัตว์ที่
มีกระดูกสันหลัง 5 กลุ่ม ได้แก่ 
       - สัตว์เล้ือยคลาน 
       - สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
       - สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 
       - สัตว์ปีก 
       - ปลา 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
เข้าถึง การใช้
และแบ่งปัน
ผลประโยชน์
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่ง
เป็นธรรมและ
ยั่งยืน 

     2.3.3 การใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
น าสัตว์ชนิดต่างๆ มาประกอบอาหารหรือ
น ามาใช้ประโยชน์อื่นๆ 
     2.3.4 การประเมินความชุกชุมและ
ปริมาณของสัตว์ 
    2.4 การส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น ส ารวจ
ภูมิปัญญาท้อ งถิ่ นที่ เกี่ ย วข้ องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยการตรวจสอบ
เอกสารและสอบถามผู้รู้ จัดท าท าเนียบผู้รู้ 

  4. โครงการปลูกป่าชุมชน 
หมู่ 4 บ้านคุ้ม  ท าความดี 
ปีมหามงคล 12 สิงหา 

 √ - - - เพื่อรักษาปา่
ชุมชนให้มีความ
สมบูรณ์และมี
ความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช 

ปลูกต้นเสลา , ชิงชัน , ประดู ่,เกล็ดด า  
จ านวน 350 ต้น 

อบต.ชัยจุมพล  

  รวม 3 โครงการ   - -      
 จังหวัด

อุตรดิตถ์ 
1. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

  √ 230,000 28,200 - สพป.
อุตรดิตถ์ 
เขต 1 
 - โรงเรียน 

1. สพป.
อุตรดิตถ์  
เขต 1 
2. โรงเรียนใน
สังกัด สพป. 
อุตรดิตถ์ เขต 1
จ านวน 175 
โรงเรียน 

1.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ปลูกต้นไม้และ
จัดท าสวนหย่อมในบริเวณส านักงาน 
2.โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
จ านวน 22 โรงเรียน และได้ด าเนินกิจกรรม
ตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3.โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุก
โรงเรียนด าเนินการ 
- ศึกษา ส ารวจพืชพันธุ์ในโรงเรียน 
- ปลูกพันธุ์ไม้เพิ่มเติมและบ ารุงรักษา 
4.บุคลากร ครู นักเรียน และชุมชน เห็น

สพป.อุตรดิตถ์  
เขต 1 

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด  
(งบ Function) 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

2.พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  

  √ 92,500 100,000 ร.ร.อนุบาล
อุตรดิตถ์ 

บุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน 
1.เพื่อให้
นักเรียนรู้จัก
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากพี่สู่
น้องในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
2.เพื่อให้
นักเรียนรู้จักการ
น าความรู้เรื่อง
สวน
พฤกษศาสตร์
จากการเรียนรู้
ในสาระต่าง ๆ 
และความรู้ด้าน
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
เผยแพร่ต่อ
ชุมชน 

1.นักเรียนรู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
2.นักเรียนรู้จักการน าความรู้เรื่องสวน
พฤกษศาสตร์จากการเรียนรู้เรื่องสวน
พฤกษศาสตร์จากการเรียนรู้ในสาระต่าง ๆ 
และความรู้ด้านอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชเผยแพร่
ต่อชุมชน 
3.มีบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามชื่อท้องถิ่นพร้อม
ชื่อวิทยาศาสตร์ มีแผนผังระบุต าแหน่งของ
พืชแต่ละชนิดในโรงเรียน 
4.มีป้ายชื่อพันธุ์ไม้และข้อมูลลกัษณะของป้าย
ข้อมูลพรรณไม้ที่สมบูรณ์ ซ่ึงประกอบด้วย ชือ่
ท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ การกระจายพนัธุ์ 
และประโยชน ์
5.มีตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งแบบมาตรฐานของ
พรรณไม้ต่าง ๆ ในโรงเรียน รวมทั้งวัชพชืและ
ของพรรณไม้บริเวณใกล้เคียงในอนาคตน ามา
จัดเก็บไว้ในตู้เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ มีป้าย
บันทึกข้อมูลประจ าตัวอยา่ง จัดไว้ในห้อง
พิพิธภัณฑ์ หรือหอ้งวิทยาศาสตร์ตามความ
พร้อมของโรงเรียน 
6.มีสมุดบันทึกข้อมูลพรรณไม้ทุกชนิดใน
โรงเรียนประกอบด้วย ขอ้มูลท้องถิ่น ชือ่และ
การใช้ประโยชน ์ข้อมูลลกัษณะพันธุ์ไม้ที่
บันทึกจากตังย่างจริง เช่น ใบ ดอก ผล ฯลฯ  
7.น าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในการ

ร.ร.อนุบาล
อุตรดิตถ ์

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด  
(งบ Function) 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม 
8. มีรายงาน ส าหรับแสดงผลการศึกษา
พรรณไม้ในด้านต่าง ๆ 
9. สามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา ได้แก่ การน าสว่นต่าง ๆ ของพืช
มาใช้ประโยชน ์เช่น น าใบหมอ่น มาท าเป็น
ชาใบหม่อน การน าช ามะเลียงมาย้อมสผี้า
และท าเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า ผ้า
รองจานปลอกหมอน ฯลฯ  
10. มีมุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
ห้องสมุด หรือบริเวณอื่นที่เหมาะสม 

 จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

3. โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกลา้ 
อุตรดิตถ์   

  √ 30,000 30,608 งบประมาณ
เงินอุดหนุน
รายหัว
โรงเรียน 

1. เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้
นักเรียนมีความ
รัก  และเห็น
คุณค่าของพืช
พรรณและ
ทรัพยากร 
2. เพื่อให้
โรงเรียนเป็น
แหล่งรวบรวม
ตัวอยา่งพรรณ
ไม้   ข้อมูล
พรรณไม้  และ
การเก็บรักษา
เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา
และเผยแพร่สู่

สามารถด าเนินการผ่านการประเมินล าดับ
เกียรติบัตร ขั้นที่ 1 งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

โรงเรียน
เตรียม
อุดมศึกษา
น้อมเกล้า 
อุตรดิตถ ์

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด  
(งบ Function) 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ภายนอก 
 จังหวัด

อุตรดิตถ์ 
4. งานพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

  √ 40,000 40,000  วิทยาลัยเทค
นิคอุตรดิตถ์ 

เพื่อให้นักศึกษา
วิทยาลยัเทคนิค
อุตรดิตถ์มีความ
ตระหนัก เข้าใจ
ถึงความส าคัญ
และประโยชน์
ของพันธุกรรม
พืช 

นักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคอุตรดิตถ์เข้าใจถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของพันธกุรรมพืช 

วิทยาลยัเทคนิ
คอุตรดิตถ ์

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด  
(งบ Function) 

 จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

5. โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  √ 50,000 50,000 เงินอุดหนุน
รายหัว 

ด้านคุณภาพ 
1.ครูสามารถ
จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
กับสวน
พฤกษศาสตร์ 
ในกลุ่มสาระ
ต่างๆได้ 
2.นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
เรียนรู้ที่มีพืช
เป็นปัจจัย มี
สุนทรียภาพ มี
จิตส านึกรักษ์
ต้นไม้  
ด้านปริมาณ 
1.ครู 50 คน 
นักเรียน 734 

เป็นโครงการใหม่ด าเนินการเกี่ยวกับ
การศึกษาพันธุ์ไม้ในโรงเรียน ก าลังด าเนินการ
อยู่ในขั้นตอนส ารวจพันธุ์ไม้ ในโรงเรียนและ
วางแผนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนตรอน
ตรีสินธุ์ 

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

คน 
2.ห้องจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์พืช 
จ านวน 1 ห้อง 

 จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

6. พฤกษศาสตร์โรงเรียน   √ - -  โรงเรียนลับ
แลศรีวิทยา 

1.ปลุกจิตส านึก
ให้นักเรียนมี
ความรัก      
หวงแหน และ
เห็นคุณค่าของ
พืชพรรณไม้ตาม
แนวพระราชด าริ
ฯ  
2.เพื่อให้
โรงเรียนเป็น
แหล่งรวบรวม
ตัวอยา่งพรรณ
ไม้ ข้อมูลพรรณ
ไม้และการเก็บ
รักษาเพื่อ 
ประโยชน์ของ
การศึกษา และ
เผยแพร่สู่
ภายนอก  
3.เพื่อใช้บูรณา
การในการเรียน
การสอนวิชาต่าง 
ๆไดห้ลากหลาย  
4.เพิ่มความร่ม

1.ครู นักเรียนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา  
อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ ์ร้อยละ 80 
รู้จักพรรณไม้ และดูแลสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
2.ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  และ
ดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีจิตส านึกใน
คุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

โรงเรียนลับแล
ศรีวิทยา 

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด  
(งบ Function) 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

รื่นสวยงามใน
บริเวณโรงเรียน 
ส่งผลดีต่อ
สุขภาพของ
นักเรียน 

 จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

7. งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

  √ 5,000 38,390 โรงเรียนน้ าริด
วิทยา 

  1.  นักเรียนมีจิตส านกึในการอนุรกัษ์ตนไม้ 
2.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 
3.  มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 นาง
อุทัยวรรณ  
แก้วเปีย้ 
ร.ร.น้ าริด
วิทยา 

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด  
(งบ Function) 

  รวม 7 โครงการ   447,500  287,198      

 

 

 


