
 
 

สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  จังหวัดแพร่ 
 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1. จังหวัดแพร ่ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   

  30,000 30,000 อบต.เตาปูน 
อ.สอง จ.แพร ่

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเก็บรวบรวมพืช-สมุนไพร
ในแปลงปลูก จ านวน 1  แห่ง   
3. เพื่อสร้างต้นแบบการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
4. เพื่อพัฒนางาน อพ.สธ.ให้
ต่อเนื่องในทุก ๆ ปี   

รวบรวมพืช-สมุนไพรปลูกในแปลงจ านวน  
41 ชนิด   

อบต.เตาปูน 
อ.สอง จ.แพร ่

 

  รวม 1 โครงการ   30,000 30,000      

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1. จังหวัดแพร ่ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) การปลูกพืช
สมุนไพร 

  15,000 15,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
ทุ่งแค้ว 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  
2. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ 
คุณลักษณะ พืชสมุนไพร 
ประโยชน์และสรรพคุณจากพืช
สมุนไพร  
3. เพื่อปลูกจิตส านึกเยาวชนคน
ในชุมชนให้รู้จักคุณค่าและหวง
แหนสมุนไพรของชุมชน 

ได้ด าเนินการปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับ
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ศูนย์วิจัยพืช
สวนแพร่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ประชาชน ต าบลทุ่งแค้ว ในพื้นที่ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแค้ว จ านวน 
1 งาน โดยปลูกพืชสมุนไพรจ านวน 60 
ชนิด เพื่อให้ประชาชนน าสมุนไพรมา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้
ที่สนใจ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งแค้ว 

 

2. จังหวัดแพร ่ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จังหวัด
แพร่ 

  50,000 24,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีการ
อนุรักษ์และการเก็บรักษาเช้ือ
พันธุกรรมพืช ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และสามารถขยาย
พันธุกรรมได้ 
3. เพื่อเก็บและรวบรวมพันธุ์พืช 
ผักพื้นเมืองในสภาพธรรมชาต ิ

จัดท าแปลงสมุนไพรโดยปลูกเพิ่มเติม และ
ขยายพันธุ์ไว้ 5 ชนิด ได้แก่ ไคร้หอม ขลู่ 
เจตมูลเพลิงแดง มะนาวโห่ และฝิ่นต้น 
ดูแลรักษาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เก็บ
รักษาพันธุ์พืชในรูปเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ พืช
ตระกูลพริกมะเขือ พืชตระกูลแตง กะเพรา 
ยี่หร่า ฯลฯ ให้การสนับสนุนกล้าพันธุ์ผัก
พื้นบ้านและสมุนไพรแก่เกษตรกร จ านวน 
14 ราย รวม 550 ต้น 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเกษตรแพร่ 

 

  รวม 2 โครงการ   65,000 39,000      

 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1. จังหวัดแพร ่ โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  5,000 4,990 โรงเรียน 1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียน  
มีความรัก  และเห็นคุณค่าของ
พรรณไม้ 
2. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมพรรณไม้  ข้อมูลพรรณ
ไม้ และการเก็บรักษา เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา  และ
เผยแพร่สู่ภายนอก 
3. เพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อน 
4. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอน 
5. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่
เปรียบเสมือนเป็นครูที่พูดไม่ได้ 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
   - วางแผนจัดท าโครงการ 
   - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
   - แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบแต่ละเขต
พื้นที่ศึกษาพรรณไม้ได้ 
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน (Do) 
   - ด าเนินการตามโครงการ 
   - ท าป้ายประจ าต้นไม้ที่มีอยู่เพิ่มเติม 
   - จัดรวบรวมบันทึกข้อมูล 
   - การน าไปใช้ประโยชน์ในการบูรณา
การการเรียนการสอน 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   - ผู้บริหารและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตามบริเวณ
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (ในรูปธรรม) 
4 ขั้นทบทวน (Act)  
   - ประเมินทบทวน วิเคราะห์ปัญหา/ 
อุปสรรค 
   - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลร้อง
กวาง 

 

2. จังหวัดแพร ่ โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  30,000 30,000 จังหวัดแพร ่ 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. ส่งเสริม เพื่อส่งเสริมสร้าง
จิตส านึกให้นักเรียนนักศึกษา
บุคลากรและ บุคลากรทั่วไป 
มีความเข้าใจถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของทรัพยากรไทยภูมิ
ปัญญาไทย  โดยเฉพาะให้มีการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชและการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
3. เพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพลอง

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพ
ลอง 

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เป็นแหล่งเก็บรวบรวมพรรณไม้
ข้อมูลพรรณไม้เก็บรักษา เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา 

3. จังหวัดแพร ่ โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  50,000 40,000 งบประมาณของ
โรงเรียน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีสภาพแวดล้อม
พื้นที่สีเขียวและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการจัดการศึกษา  
3. เพื่อสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน 
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ผ่านโครงการในพระราชด าริฯ 

1. นักเรียนร้อยละ 98.81 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน จากการดูแลเขตพื้นที่ศึกษา งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
2. ครูร้อยละ 86.67 ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ น าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนกีฬา 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ (พัฒนา
ประชาอุปถัมภ์) 

 

4. จังหวัดแพร ่ โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  210,080 - - 1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียน
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
ข้อมูลพันธุกรรมพืชจากแหล่ง
เรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เด่นไชยวิทยาได้ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ  “โครงการงาน สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” โดยให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นด าเนินการส ารวจลักษณะของ
พันธุ์ไม้ ค้นคว้าข้อมูล ชื่อพื้นเมือง ชื่อ
สามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ และประโยชน์ของ
พันธุ์ไม้แต่ละชนิดในบริเวณโรงเรียน 
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าและน าไปเป็นสื่อการเรียนการสอน
ในวิชาต่าง ๆ 

โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
แพร่เด่นไชยวิทยา 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ
จากทาง
โรงเรียน จึง
ได้
ด าเนินงาน
จากการ
เรียนการ
สอนบูรณา
การ
โครงการ
สวน
พฤกษศาสต
ร์โรงเรียน
โดยไม่ได้ใช้
งบประมาณ 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

5. จังหวัดแพร ่ โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  30,000 35,000 งบประมาณ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ) 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียน  
มีความรัก  และเห็นคุณค่าของ
พรรณไม้ 
3. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูล
พรรณไม้ และการเก็บรักษาเพื่อ   
ประโยชน์ทางการศึกษาและ
เผยแพร่สู่ชุมชน 
4. เพื่อใช้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอน
ในวิชาต่าง ๆ โดยฝึกทักษะการ
สังเกต เรียนรู้ต้ังค าถามและหา
ค าตอบเป็นข้อมูลสะสมอันจะ
ก่อให้เกิดความรู้ในพรรณไม้นั้น 

1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้
แหล่งเรียนสวนพฤกษศาสตร์ในการศึกษา
ค้นคว้า และร่วมกันดูแลเขตพื้นที่ศึกษา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. นักเรียนและบุคลากรสนองพระราชด าริ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
แพร่บ้านไผ่ย้อย 

 

  รวม 5 โครงการ   325,080 109,990      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1. จังหวัดแพร ่ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
สนองพระราชด าริโดย 
เทศบาลต าบลวังหงส์  
อ าเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  50,000 19,360 เทศบาลต าบล 
วังหงส ์

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นในเขตเทศบาล
ต าบลวังหงส์ 
3. เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นแก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน    
                      

1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษา
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้น า
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และพนักงาน
เทศบาลต าบลวังหงส์ จ านวน 60 คน 
ฝึกอบรมการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ในพื้นที่
ปกปัก การท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
พรรณไม้ดอง โดยวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฉลิมพระเกียรติแพร่   
2. จัดท าป้ายพรรณไม้ท้องถิ่น และภาพ 
OR Code จาก URL ของลิงค์ข้อมูลพรรณ
ไม้แต่ละชนิด แผ่นป้ายเป็นอะคริลิคสี
น้ าตาลเข้ม ขนาดมาตรฐานกระดาษ A5 
ขนาด 148 x 21 มิลลิเมตร จ านวน 60 
แผ่น ติดประจ าต้นไม้บริเวณพื้นที่ปกปัก 

เทศบาลต าบลวังหงส์  

2. จังหวัดแพร ่ โครงการอบรม 
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากมา
พระราชด าริ  
สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

  13,000 13,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอน

มูล 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ  
อพ.สธ. 
2. เพื่อสร้างการเรียนรู้เพื่อ 
รวบรวมทรัพยากรในท้องถิ่น 
3. เพื่อปลูกจิตส านึกเยาวชน คน
ในชุมชนรู้จักคุณค่าและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

การด าเนินงานตามโครงการฯส าเร็จลุล่วง
เรียบร้อย 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมูล 

 

3. จังหวัดแพร ่ การศึกษา รวบรวม 
และขยายพันธุ์กล้วยไม้
ในท้องถิ่น เพื่อการ
อนุรักษ์ 

  204,400 204,200 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อศึกษาและรวบรวมพันธุ์
กล้วยไม้ท้องถิ่นในบริเวณพื้นที่
ของวิทยาลัยฯและพื้นที่สวนป่า 
ในอ าเภอเด่นชัย 
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา และบุคคล

ได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช (กล้วยไม้) ระหว่าง
วันที่ 8-9, 15-16 และ 22-23 สิงหาคม 
2563 สถานที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีแพร่ มีผู้เข้าอบรม จ านวน ๑๕ 
คน โดยได้เชิญ ดร.อนุวัฒน์  จรัสรัตน
ไพบูลย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิม

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีแพร่ 

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ทั่วไป 
4. เพื่อท าการขยายพันธุ์กล้วยไม้ 
และน าคืนสู่ธรรมชาติ 

พระเกียรติ และคุณเครือวัลย์ เหมืองจา 
จากองค์การบริหารจังหวัดแพร่ มาเป็น
วิทยากรในการอบรม การอบรม
ประกอบด้วย การท าอาหารเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นส่วนพืชในการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในห้องปฏิบัติการ 
การย้ายชิ้นส่วนพืชเพื่อน ามาเพาะเล้ียง
และการดูแลรักษาต้นกล้าพืชที่ได้จากการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ผู้เข้าอบรมให้ความ
สนใจดี และมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติ ท าให้การด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครงการนี้มี
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 2 ปี 
(2563-2565) ตั้งเป้าในการผลิตกล้วยไม้
ป่าในท้องถิ่น จ านวน 10,000 ต้น เพื่อคืน
สู่ธรรมชาติ และใช้เป็นแหล่งศึกษาต่อไป 
(การผลิตก าลังด าเนินการอยู่) 

4. จังหวัดแพร ่ โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี  
ปีงบประมาณ 2563 

  1,602,000 1,099,574 งบประมาณ
จังหวัดแพร ่

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2.เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับ
เยาวชนในสถานศึกษาใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น 
 4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การ
อนุรักษ์พันธุพืชท้องถิ่นทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
จังหวัดแพร ่
                      

1. หน่วยงาน สถานศึกษา สนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 
2. นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ครู มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
น ามาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
3. สถานศึกษา ปรับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2561 (ฉบับปรับปรุง 2561) สอดคล้อง
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
โครงการอพ.สธ. 
4. สถานศึกษาจ านวน 16 แห่ง เข้าร่วม
โครงการได้ขับเคลื่อนงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อขอรับป้าย
พระราชทานและเกียรติบัตร     
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯมี

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร ่

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.61 

5. จังหวัดแพร ่ ขับเคลื่อนงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

  - - - 1. เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.พร.) 
ปีงบประมาณ 2563   
2. เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
3. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
4. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียน
เกิดความรัก เห็นคุณค่าของพืช
พรรณและทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ต าบลบ้าน
เวียง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จัด
อบรมนักเรียนแกนน า กิจกรรมขับเคลื่อน
ศูนย์การเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ระหว่างวันที่ 14–15 สิงหาคม 
2563 และรับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล โดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่       
2. โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญ
วิทย์) ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ จัดอบรมนักเรียนแกนน า 
กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2563 และรับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล โดยส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร ่

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ 
เขต 1 

 

6. จังหวัดแพร ่ โครงการส่งเสริมและ
ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราช
พระราชด าริ  จังหวัด
แพร่ กิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ศึกษาแนวทางการจัด
กิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
จากโรงเรียนต้นแบบ 

  55,600 44,800 ได้รับ
งบประมาณตาม

แผนปฎิบัติ
ราชการ จังหวัด
แพร่  ประจ าปี
งบประมาณ  

2563    

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน
ได้น าความรู้จากการศึกษาดูงาน
มาใช้ในการบริหารจัดการ 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและมีแหล่ง
เรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนให้ด าเนินงานไปอย่าง

โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดแพร่ 
กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน จากโรงเรียน
ต้นแบบ ซ่ึงจัดอบรม จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 
40 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 
มิถุนายน 2563  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 
25–26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม
ศูนย์พัฒนาวิชาการ อ าเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของ

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ 
เขต 2 

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ต่อเนื่องและมีแนวทางที่
หลากหลาย 

สถานศึกษา จ านวน 80 คน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจในงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและให้ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้น า
ความรู้ไปสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชนและ
นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

7. จังหวัดแพร ่ อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรสร้าง
เครือข่ายงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในสังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 

  315,200 300,340 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่าย
วิชาการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด มี
ความเข้าใจและด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนทั้ง 5 
องค์ประกอบได้ 
3. เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่าย
วิชาการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดที่เป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 ด าเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสร้าง
เครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในสังกัด ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 
2563 ณ โรงแรมแพร่นครา และ
ปฏิบัติการกลุ่มลงพื้นที่ศึกษา ณ โรงเรียน
สูงเม่นชนูปถัมภ์  
2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการหรือ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 80 คน โดยเรียนเชิญ
คณะวิทยากรภายนอก ได้แก่ คณะที่
ปรึกษา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มาเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู ้เรื่อง 
“สถานการณ์ความมั่นคงของทรัพยากร 
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช , 
การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ และ
แนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
3. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

บุคลากรสร้างเครือข่ายงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 80 คน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการจัดกิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ
และได้ลงพื้นที่ศึกษาปฏิบัติงานกลุ่ม มีการ
ระดมความคิด ฝึกภาคปฏิบัติ น าเสนอ
และศึกษาดูงาน-ถอดบทเรียน ณ พื้นที่
ศึกษาโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 

8. จังหวัดแพร ่ สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดกิจกรรม
งานสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 37 

  308,000 292,288 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อจัดเวทีเสวนางานวิชาการ
ให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่จัด
กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคนิควิธีการบริหาร
จัดการการจัดกิจกรรมฯ และมี
เครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนแกนน าโรงเรียนในสังกัด 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การศึกษาดูงานของหน่วยงาน
ต้นแบบ งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 ด าเนินโครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในสังกัด 
ระหว่างวันที่ 15–17 สิงหาคม 2563 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูที่รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 60 คน โดยแบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้  
ช่วงที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ 
โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร ่
1) การน าเสนอผลงานจัดนิทรรศการ ของ
โรงเรียนในสังกัด 
2) จัดเวทีเสวนาวิชาการให้กับโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 16 โรงเรียน ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน าเสนอผลการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านการบริหาร
จัดการ การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 5 องค์ประกอบโดยคณะวิทยากร
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจาก
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร,่ ร้องกวาง
อนุสรณ,์ และโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา มา

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เติมเต็มให้ความรู้และชี้แนะแนวทางใน
การด าเนินงานฯ 
ช่วงที่ 2 วันที่ 16–17 สิงหาคม 2563 
ศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ 
จังหวัดระยองและศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดกิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 60 คนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และมีเครือข่ายงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกเพื่อ
เป็นต้นแบบและแนวทางในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการ
ขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ให้ต่อเนื่องยั่งยืน ต่อไป 

9. จังหวัดแพร ่ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในสังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 

  33,000 14,550 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชจาก
โรงเรียนสู่ชุมชน 
 3. เพื่อเป็นการก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในสังกัด 
 4. เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้โรงเรียนในสังกัด ให้มี
ระบบการบริหารจัดการงานสวน

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 ด าเนินโครงการ
ติดตาม นิเทศและประเมินผลงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในสังกัด ซ่ึงเป็น
กิจกรรมต่อเนื่อง จากกิจกรรมที่ 1 อบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสร้าง
เครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และกิจกรรม ที่ 2 สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดกิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
2. จากการนิเทศ ติดตามฯ ท าให้ทราบ

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีความยั่งยืนและน าไปสู่
การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ 

ความก้าวหน้าการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนใน
สังกัด เป็นรายโรงเรียน และทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อน า
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผน พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ต่อไป 
3. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครู บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริฯ ให้มีความต่อเนื่อง 
ยั่งยืน ต่อไป 

10. จังหวัดแพร ่ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
ของส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ 
ปีงบประมาณ 2563 

  - 63,000 ส.ป.ก. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. เพื่อส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม      
4. เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนจ านวน 160 ราย มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส.ป.ก.แพร่  

  รวม 10 โครงการ   2,581,200 2,051,112      

 
 
 
 
 
 


