
 

แผนการปกิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F1A2 ๑. โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชแก่โรงเรียน  สถาบัน 
หน่วยงานในการเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช
ในต าบล(อบต.น้ าไคร้) 

๑. เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
และการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ 
โดยมุ่งให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง และ เก่ง ดี มีความสุข 
๒. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใจลัเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๓. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนร่วมมือ  ร่วมปฏิบัติกิจกรรม
จนเกิดประโยชน์ถึงท้องถิ่น 
๔. เพ่ือให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช
ที่มีอยู่ในโรงเรียน 
๕. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์
พันธูกรรมพืชท้องถิ่น และพืชหายาก 
๖. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียนให้
มากขึ้น 
๗. เพ่ือเป็นแหล่งสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์แก้
เยาวชน 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑. นักเรียนในเขตต าบลมีจิตส านึกมีความรู้
ความเข้าใจมีส่วนร่วมสนองพระราชด าริในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น  ให้มีอยู่
ตลอดไป  มิสูญหาย  และรู้จักการใช้ประโยชน์
จากพันฑุกรรมพืช  ทั้งเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
๒. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  การใช้
ประโยชน์พันธุ์พืช  การอนุรักษ์พันธุ์พืชและเป็น
แหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชท้องถิ่นของชุมชน 

F1A2 ๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ : งานฐาน

๑. เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. และเพ่ือสืบสานพระราช

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ได้ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. และเพ่ือ
สืบสานพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จ



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลต าบลทุ่งยั้ง ปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
๒. เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชในต าบลทุ่งยั้ง  ต าบล
ไผ่ล้อม 
๓. เพ่ือเป็นการปลูกรักษา  อนุรักษ์  
ใช้ประโยชน์  และเป็นศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืชในต าบลทุ่งยั้งและ
ต าบลไผ่ล้อม 
๔. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

พระเจ้าอยู่หัว 
๒. ได้ส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชใน
ต าบลทุ่งยั้ง  ต าบลไผ่ล้อม 
๓. เป็นการปลูกรักษา  อนุรักษ ์ ใช้ประโยชน์  
และเป็นศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชในต าบลทุ่งยั้ง
และต าบลไผ่ล้อม 
๔. ได้มีการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

F1A2 ๓. การส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญา (อบต.คอรุม) 

ในเขตต าบล 6 โรงเรียน ๕๐,๐๐๐.๐๐ - 

F1A2 ๔. โครงการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร 
(อบต.บ้านหม้อ) 

เขตพ้ืนที่ อบต. - - 

F1A2 ๕. โครงการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร 
(อบต.นายาง) 

เขตพ้ืนที่ อบต. - - 

F1A2 ๖. โครงการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร 
(อบต. แม่พูล) 

เขตพ้ืนที่ อบต. - - 

F1A2 ๗. โครงการ ๖๐ ป่าชุมชนอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ (อบต. 
แม่พูล) 

บ้านห้วยเจริญหมู่ 8 ( เก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน, ข้อมูลอาชีพ,ข้อมูลกายภาพ
, ข้อมูลประวัติ 
และข้อมูลภูมิปัญญา) 

- - 

F2A5 ๑. จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชจังหวัด - จ านวนข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ที่ได้จากการส ารวจรวบรวม อุตรดิตถ์ พืช 
F3A8 ๑. โครงการส่งเสริมการปลูกสัก มเหสักข์ 

สักสยามินทร์  อย่างแพร่หลายเพื่อ
อนุรักษ์พันธุกรรม 

๑. เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ถิ่น 
๒. เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๓. เพ่ือการขับเคลื่อนการท างาน
โครงการอนุรักษืพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
๔. เป็นศูนย์กลางการขยายพันธุ์พืช
บางชนิดที่หายากในท้องถิ่น 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป มีจิตส านึกมี
ความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่สมสนอง
พระราชด าริในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
๒. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช และเป๋นแหล่งเรียนรู้พืชท้องถิ่นของชุมชน 

F3A8 ๒. กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้า
ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนภายใน สังกัด สพป. 
อุตรดิตถ์ เขต ๒ เขต ๑ 

๕๕,๐๐๐.๐๐  ๕ โรงเรียน  

F3A8 ๓. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐ แห่ง 

F3A8 ๔. กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจังหวัดอุตรดิตถ์ 

- - 

F3A8 ๕. กิจกรรมบ ารุงรักษาต้นมเหสักข์ สัก
สยามมินทร์ 

อ าเภอลับแล - ปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามมินทร์ ๑,๐๐๐ ต้น 

F3A8 ๖. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานส ารวจและ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ๙ อ าเภอ 

- ๒ แห่ง 



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F3A8 ๗. การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

อพ.สธ. ก าหนด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - 

F3A8 ๘. จัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ 

- ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ ๑ website 

 


