
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-พช.) 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 

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

เพชรบูรณ์ 
1. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัตกิาร หลักสูตร “หมวกสี
เขียว”   
 

   / 100,000 100,000 งบปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 3 โรงเรียน / 
1. เพื่อส่งเสริมชุมชน
และโรงเรียน
เป้าหมายได้เรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ 
ชุมชนโดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
แก่โรงเรียนเป้าหมาย
ให้น าไปใช้ได้จริง  

โครงการต่อเนื่อง  มีกิจกรรม
ดังน้ี 
1. ส ารวจพรรณไม้ในโรงเรียน
เป้ าหมาย เบื้ อ งต้น  พร้ อม ท้ัง
จ าแนกชนิดพันธุ์  และเตรียม
เอกสารข้อมูลของพรรณไม้ ป้าย
ชื่อต้นไม้ ส าหรับจัดฝึกอบรม  
2.  ฝึกอบรมนักเรียนในโรงเรียน
เป้าหมาย จ านวน  3  โรงเรียน 
รวมผู้เข้าอบรมท้ังสิ้น 215 คน                 
3.  จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ ขนาด
มาตรฐาน 450 ป้าย 
4. จัดท าป้ายสื่อธรรมชาติพันธุ์
ไม้ จ านวน 10 ป้าย ติดตั้งท่ี
โรงเรียนติ้ววิทยาคม อ าเภอหล่ม
สัก  

1.จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
2.ส านักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

งบประมาณหน่วยงาน
ต้นสังกัด  (ทสจ.
เพชรบูรณ์) 



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

เพชรบูรณ์ 
2. โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์สนับสนุน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(GIS for SBG)   
 

   /      -       - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 3 โรงเรียน / 
1. เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียนเป้าหมายได้
เรียนรู้และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ไปปรับใช้
ในงานสวน
พฤกษศาสตร์ของ
โรงเรียน 
2. เพื่อน าเข้าข้อมูล
พันธุ์ไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
บน GIS server เพื่อ
บริการข้อมูลส าหรับ
โรงเรียนเป้าหมาย 
จังหวัดและบุคคล
ท่ัวไป 
    

โครงการใหม่  มีกิจกรรมดังนี้ 
1. ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อ
สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนให้แก่     ครูและ
นักเรียนในโรงเรียนติ้ววิทยาคม 
จ านวน  1  โรงเรียน รวมผู้เข้า
อบรมท้ังสิ้น 15 คน                
2.  น าเข้าข้อมูลพันธุ์ไม้ ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  2.1 โรงเรียนติ้ววิทยาคม         
        ร้อยละ 80 
  2.2 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม         
        ร้อยละ 50 
  2.3 โรงเรียนเนินพิทยาคม         
        ร้อยละ 30 
เพื่อให้บริการในรูปแบบweb 
map service 
 

1.จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
2.ส านักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

งบประมาณหน่วยงาน
ต้นสังกัด  (ทสจ.
เพชรบูรณ์) 



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

เพชรบูรณ์ 
3. โครงการรณรงค์บ ารุงรักษา
ต้นไม ้เน่ืองในวันรักต้นไม้
ประจ าปีของชาติ เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558                 
  

   / 50,000 50,000 งบปรกติ พื้นท่ีปลูกและ
บ ารุงรักษา 30 ไร่ / 
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 
2.เพื่อรณรงค์การ
บ ารุงรักษาต้นไม้ท่ีปลูก
ตามโครงการวันรัก
ต้นไม้ประจ าปีของชาติ 

โครงการต่อเนื่อง /  
เป็นโครงการเพื่อรณรงค์ให้ภาค
ราชการและภาคประชาชน ทุก
ภาคส่วนร่วมท่ีร่วมกันปลูกต้นไม้
ในพื้นท่ีวัดธรรมยาน บ้านห้วยน้ า
บ่อ ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหนอง
ไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวนต้นไม้(พยูง) ท่ีปลูก 
6,000 ต้น กลับมาบ ารุงรักษา
ต้นไม้ท่ีปลูกไว้  

1.จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
2.ส านักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

งบประมาณหน่วยงาน
ต้นสังกัด  (ทสจ.
เพชรบูรณ์) 

   จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

4. โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 
9 มิถุนายน 2559 โครงการ
รณรงค์ปลูกต้นไม้“คืนค้อให้
เขา” 

   / 70,000 70,000 งบปรกติ พื้นท่ีปลูกและ
บ ารุงรักษา 10 ไร่ / 
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ 
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 
2559 

 เป็นโครงการเพื่อรณรงค์ให้ภาค
ราชการและภาคประชาชน ทุก
ภาคส่วนร่วมท่ีร่วมกันปลูกต้นไม้
และต้นค้อในพื้นท่ีป่าชุมชนและ
วัดดอกจ าปี ต าบลเขาค้อ อ าเภอ
เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวนต้นไม้(ค้อ) ท่ีปลูก 1,000 
ต้น  และแจกจ่ายกล้าไม้ท่ัวไป 
6,000 ต้น  

1.จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
2.ส านักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

งบประมาณหน่วยงาน
ต้นสังกัด  (ทสจ.
เพชรบูรณ์) 



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 
2.เพื่อรณรงค์การปลูก
ต้นไม้เน่ืองในวันต้นไม้
ประจ าปีของชาติ  

   จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

5. โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 
รอบ 12 สิงหาคม 2559 

   / 70,000 70,000 งบปรกติ พื้นท่ีปลูกและรุงรักษา 
10 ไร่ / 
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ ระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 12 
สิงหาคม 2559 
2.เพื่อรณรงค์การปลูก
ต้นไม้เน่ืองในวันแม่
แห่งชาติ   

 เป็นโครงการเพื่อรณรงค์ให้ภาค
ราชการและภาคประชาชน ทุก
ภาคส่วนร่วมท่ีร่วมกันปลูกต้นไม้
ในพื้นท่ีสาธารณประโยชน์หนอง
ขาม ต าบลบ้านติ้ว อ าเภอหล่ม
สัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน
ต้นไม้ ท่ีปลูก 1,500 ต้น  และ
แจกจ่ายกล้าไม้ท่ัวไป 3,000 ต้น  

1.จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
2.ส านักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

งบประมาณหน่วยงาน
ต้นสังกัด  (ทสจ.
เพชรบูรณ์) 

 จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

/  150,000 150,000 งบปกติ 
กรมวิชาการ

เกษตร 

ตามเอกสารแนบ 1 -ศว.กส.เพชรบูรณ์ 
-สถาบันวิจัยพืชสวน 
-ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เขตท่ี 2 
-กรมวิชาการเกษตร 

ศว.กส.
เพชรบูรณ์ 

งบประมาณหน่วยงาน
ต้นสังกัด  (ศว.กส.
เพชรบูรณ์) 

  รวม 6 โครงการ   440,000 440,000      

 
 



 
 
 


