
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-พย.) 
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

พะเยา 
 

1. ส ารวจชื่อพรรณไม้ ติดชื่อ
พรรณไม้ และท าแนวเขตพ้ืนท่ี
ปกปัก 

 /  3,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(function) 

ป่าธรรมชาติใน
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 100 
ไร่ 

มีการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีด าเนินการ 
ป่าธรรมชาติในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 100 ไร่ 

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
พะเยา  
 

 

  รวม  1  โครงการ    3,000      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-พย.) 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลกูรักษาพันธุกรรมพืช 

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

พะเยา 
1. แปลงอนุรักษ์พันธุกรรม
มะตูมและกล้วย 

 /  1,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(function) 

ป่าธรรมชาติใน
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 3 
ไร่ 

มีการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีด าเนินการ ป่า
ธรรมชาติในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 3 ไร่ 

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
พะเยา  
 

 

 จังหวัด
พะเยา 

2. แปลงปลูกพืชหายากและพืช
เศรษฐกิจ 

/   2,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(function) 

1. ปลูกและดูแลพืช
หายากและพืช
เศรษฐกิจ 
2. เป็นแปลง
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 
3. ปลูกพืชหายาก
และพืชเศรษฐกิจ 
จ านวน 50 ต้น 

ปลูกพืชหายากและพืชเศรษฐกิจ 
จ านวน 75 ต้น  
1. ทุเรียนเทศ 45 ต้น 
2. ต้นซากุระ 3 พันธุ์ จ านวน 30 ต้น 
     - พันธุ์ซูเซนจิ จ านวน 10 ต้น 
(ลักษณะล าต้นขนาดใหญ่) 
     - พันธุ์คาวาสุ จ านวน 10 ต้น 
(ลักษณะล าต้นขนาดกลาง) 
     - พันธุ์โอกาเมะ จ านวน 10 ต้น 
(ลักษณะล าต้นขนาดเล็ก) 

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
พะเยา  
 

 

 จังหวัด
พะเยา 

3. แปลงพืชสมุนไพร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /   1,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(function) 

ปฏิบัติดูแลรักษา
แปลงสมุนไพรให้
สมบูรณ์ พื้นท่ี 1 ไร่ 
 

ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงสมุนไพร พื้นท่ี 
1 ไร่ 
 

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
พะเยา  
 

 

  รวม  3 โครงการ    4,000      

 

 

 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-พย.) 
กิจกรรมที ่5 กิจกรรมศูนยข์้อมูลพันธุกรรมพืช 

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

พะเยา 
1. การจัดท าฐานข้อมูลพรรณ
ไม้บนเว็บไซต์ 

/   3,500 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(function) 

 1.จัดท าฐานข้อมูล
ของทะเบียนพรรณ
ไม้ และข้อมูลต่างๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
งาน 
2. เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมต่างๆ ของ
งานสวน
พฤกษศาสตร์ของ
ทางวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
พะเยา 

รวบรวมข้อมูลของทะเบียนพรรณไม้ 
และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผู้สนใจมาอย่างต่อเนื่อง 

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
พะเยา  
 

 

  รวม 1 โครงการ    3,500      

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-พย.) 
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
พะเยา 

1. การติดคิวอาร์โค้ต 
(QR Code) กับป้ายชื่อ
พรรณไม้ 

/   4,500 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

(function) 

1. จัดท าป้าย
ชื่อต้นไม้ตาม
รูปแบบ 
อพ.สธ. โดยติด
คิวอาร์โค้ต 
(QR Code) 
2. จัดท าป้าย
ชื่อต้นไม้ตาม
รูปแบบ 
อพ.สธ. โดยติด
คิวอาร์โค้ต 
(QR Code) 
จ านวน 280 
ป้าย 

1. จัดท าป้ายชื่อต้นไม้ตามรูปแบบ 
อพ.สธ. โดยติดคิวอาร์โค้ต (QR Code) 
จ านวน 280 ป้าย 

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
พะเยา  
 

 

 จังหวัด
พะเยา 

2. งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา  
  

 /  80,000 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(function) 

1. น าเสนอผล
การด าเนินงาน 
5 กิจกรรม 
2. จัด
นิทรรศการท่ี 
อพ.สธ. จัดขึ้น 
จ านวน 2 ครั้ง 
 
 

จัดนิทรรศการเพื่อน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน 5 กิจกรรม 

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
พะเยา 

 



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
พะเยา 

3. โครงการจัดประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ "ทรัพยากร
ไทย  หวนดูทรัพย์สิ่ง
ตน" ครั้งท่ี 8 

 /  251,100   งบประมาณ
จังหวัด
พะเยา 

1.เพื่อสนอง
พระราชด าร ิ
อพ.สธ. 
2.เพื่อเข้าร่วม
ประชุม
วิชาการและจัด
นิทรรศการ 
อพ.สธ. ซ่ึงเป็น
การ
เทิดพระเกียรติ 
3.เพื่อให้
เยาวชน
ประชาชน
นักวิชาการ
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้
ทราบถึงความ
หลายหลาก
ของทรัพยากร
ในจังหวัด
พะเยา 
4.สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

บูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่การรวบรวม
ข้อมูลพรรณไม้หายากของจังหวัด
พะเยา โดยการเรียบเรียงข้อมูลพรรณ
ไม้หายาก ระบบฐานข้อมูลจ านวนไม่
น้อยกว่า 10 ชนิด และจัดท าคิว
อาร์โค๊ตของพรรณไม้หายากของ
จังหวัดพะเยา จ านวนไม่น้อยกว่า 10 
ชนิด 

ส านักงาน
จังหวัดพะเยา 
ร่วมกับเทศบาล
เมืองพะเยา 
และส านักงาน
เขตพื้นท่ี           
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 
36  

 



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
พะเยา 

4. โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

 /  55,000 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(function) 

1. เพื่อให้
ผู้เรียนได้
ตระหนักเห็น
คุณค่าของ
ทรัพยากรป่า
ไม้ในชุมชน
ของตนเอง ใช้
ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์
คุณค่าและมี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
2.  เพื่อให้
ผู้เรียนได้ใช้
สวน
พฤกษศาสตร์
เป็นแหล่ง
เรียนรู้
ธรรมชาติท่ีอยู่
ใกล้ตัว 
3. เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถ
มีความร่วมใน
การแสดงความ

1. ผู้เรียนได้ตระหนักเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้ชุมชนของตนเอง ใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
    2. ผู้เรียนสามารถมีสาวนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นตลอดจนเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรเพื่อพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
แหล่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้ วิทยาการ 
และสร้างเสริมประสบการณ์ท่ี
กว้างขวางหลากหลาย 
    3. ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยท่ีดี มีความ
สนใจใฝ่เรียนรู้ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล 
รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    4. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ 
พะเยา 

 



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 

คิดเห็น
ตลอดจนเสนอ
แนวทางแก้ไข
ปัญหา
ทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
มีแหล่งข้อมูล 
ข่าวสาร 
ความรู้ 
วิทยาการ และ
สร้างเสริม
ประสบการณ์ท่ี
กว้างขวาง
หลากหลาย 
4. เพื่อ
เสริมสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ใน
โรงเรียนโดย
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
5. เพื่อ
จัดระบบและ
พัฒนา



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 

เครือข่ายสาระ
สนเทศและ
แหล่งการ
เรียนรู้ใน
โรงเรียน 

 จังหวัด
พะเยา 

5. โครงการขัยเคลื่อน
โรงเรียนศูนย์ต้นแบบ
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

/   50,000 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(function) 

  โรงรียนปง
พัฒนาวิทยาคม  

 

 จังหวัด
พะเยา 

6. โครงการขยายศูนย์
แกนน าโรงเรียนสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 /  400,000 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(function) 

โรงเรียนใน
สังกัด สพป.
เขต 1 สพป. 
เขต 2 สพม. 
เขต 36 อาชีวะ
ศึกษา  กศน.  
ตชด.  สช.  
และโรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล 
จ านวน 8 แห่ง 

 สผป.พะเยา 
เขต 1 

 

 จังหวัด
พะเยา 

7. โครงการสนับสนุน
ให้ อปท. ในพื้นท่ีเข้า
ร่วมสนองพระราชด าริ 

/   -  อปท. ใน
จังหวัดพะเยา 
จ านวน 72 
แห่ง 

อปท. ท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
จ านวน 2 แห่ง เทศบาลเมืองพะเยา  
และ เทศบาลต าบลบ้านต๊ า 

สนง.ส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้อวถิ่น
จังหวัดพะเยา 

 

 จังหวัด 8. โครงการสนับสนุน
การจัดท าฐาน

 /  -  อปท. ใน
จังหวัดพะเยา 

 สนง.ส่งเสริม
การปกครอง

 



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 

พะเยา ทรัพยากรท้องถิ่น
น าไปสู่การัดต้ังศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรต าบล 

จ านวน 72 
แห่ง 

ส่วนท้อวถิ่น
จังหวัดพะเยา 

 จังหวัด
พะเยา 

9. โครงการสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์ป่าไม้ 

 /  20,000  โรงเรียนใน
อ าเภอภูกาม
ยาว จ านวน 5 
แห่ง 

- อ าเภอภูกาม
ยาว 

 

 จังหวัด
พะเยา 

10. โครงการปลูก
จิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  การ
อนุรักษ์ปกป้องการบุก
รุกพื้นท่ีป่า 

 /  -  ต าบลบ้านต๋อม  
อ าเภอเมือง
พะเยา 

- อ าเภอเมือง
พะเยา 

 

 จังหวัด
พะเยา 

11. ปลูกจิตส านึกใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 /  -  บ้านมาง  อ าเภอเชียง
ม่วย 

 

 จังหวัด
พะเยา 

12. ปลูกจิตส านึกใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 /  -  บ้านอิงโค้ง  อ าเภอภูกาม
ยาว 

 

 จังหวัด
พะเยา 

13. รณรงค์พื้นท่ีสีเขียว  /  50,000  ต าบลบ้านต๊ า, 
ต าบลแม่กา, 
ต าบลสันป่า
ม่วง,  

 อ าเภอเมือง
พะเยา 

 



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
พะเยา 

14. โครงการสร้าง
จิตส านึกในการรักษา
สายน้ า (น้ าอิง) และ
สิ่งแวดล้อม 

 /  50,000  ต าบลท่าวัง
ทอง, ต าบล
บ้านต๊ า 

 อ าเภอเมือง
พะเยา 

 

 จังหวัด
พะเยา 

15. สร้างเครือข่าย
อาสาสมัครพัฒนากว๊าน
พะเยา 

 /  500,000  อ าเภอเมือง
พะเยา 

 อ าเภอเมือง
พะเยา 

 

 จังหวัด
พะเยา 

16. เยาวชนรักษ์ถิ่น ป่า 
ดินและน้ า 

 /  300,000  ต าบลแม่ใส, 
ต าบลบ้านตุ่น, 
ต าบลสันป่า
ม่วง, ต าบล
บ้านต๋อม, 
ต าบลบ้านตุ่น 

 อ าเภอเมือง
พะเยา 

 

 จังหวัด
พะเยา 

17. โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์ป่าชุมชน 

 /  1,000,000  10 ต าบล ใน
อ าเภอเมือง
พะเยา 

 อ าเภอเมือง
พะเยา 

 

 จังหวัด
พะเยา 

18. โครงการค่าย
พัฒนาเครือข่ายเฝ้า
ระวังทางวัฒนธรรม 
“เรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท” 

 /  300,000  โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา 

 เทศบาลเมือง
พะเยา 

 

  รวม 18  โครงการ    3,060,600      

 


