
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ตก.) 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

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 
 จังหวัดตาก 1.ส ารวจจัดท ารหัสต้นไม้ 

2.จัดท าป้ายต้นไม้ 
3.จัดท าแนวป้องกันไฟป่า 

/  3,000 3,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด 
(Function) 

5 ไร่ 
ป้องกันไฟป่า 

1 ครั้ง 47 ชนิด 
2 ครั้ง 47 ชนิด 
ระยะทาง 1 กม. 

ร้อย ตชด.344  

  รวม 1 โครงการ   3,000 3,000      

 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ตก.) 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

ตาก 

1. ส ารวจจัดท ารหัสต้นไม้ /  3,000 3,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

พื้นท่ีตั้ง กก.ตชด.34 
จ านวน 10 ไร่ 

จัดท ารหัสป้ายชื่อต้นไม้ จ านวน 
20 ป้าย 

ร้อย ตชด.342  

 จังหวัด
ตาก 

2. ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
พืช 

/  2,400 2,400 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

พื้นท่ีตั้ง กก.ตชด.34 
จ านวน 10 ไร่ 

ประสานชาวบ้านท่ีมีความรู้เรื่อง
พันธุ์ไม้ในพื้นท่ีมาร่วมท าการ
ส ารวจ 

ร้อย ตชด.342  

 จังหวัด
ตาก 

3. ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
พืช 

/  2,400 2,400 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด(Function) 

5 ไร่ น าพันธุ์ไม้หายากมาปลูกในพื้นท่ี
โครงการ 

ร้อย ตชด.344  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

ตาก 

4. ส ารวจจัดท ารหัสต้นไม้  
จัดท าป้ายต้นไม้ ขึ้นทะเบียน
พันธุ์ไม้ และ จัดท าแนวป้องกัน
ไฟป่า 

/  3,000 3,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด(Function) 

3 ไร่ 2 งาน - ส ารวจจัดท ารหัสต้นไม้  2 ครั้ง 
- จัดท าป้ายต้นไม้ 2 ครั้ง 25 ชนิด 
- ขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้2 ครั้ง 2 ชนิด 
- จัดท าแนวป้องกันไฟป่าพื้นท่ีรอบ
กองร้อย 

ร้อย ตชด.345  

 จังหวัด
ตาก 

5. ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
พืช 
 

/  2,400 2,400 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด(Function) 

3 ไร่ 2 งาน น าพันธุ์ไม้หายากมาปลูกในพื้นท่ี
โครงการ 

ร้อย ตชด.345  

 จังหวัด
ตาก 

6. ส ารวจจัดท ารหัสต้นไม้ /  3,000 3,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด(Function) 

18 ไร่ ซ่อมแซมรหัสป้ายชื่อต้นไม้ จ านวน 
150 ป้าย 

ร้อย ตชด.346  

 จังหวัด
ตาก 

7. ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
พืช 

/  2,400 2,400 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด(Function) 

18 ไร่ ประสานชาวบ้านท่ีมีความรู้เรื่อง
พันธุ์ไม้ในพื้นท่ีมาร่วมท าการ
ส ารวจ 

ร้อย ตชด.346  

 จังหวัด
ตาก 

8. ส ารวจจัดท ารหัสต้นไม้ /  3,000 3,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด(Function) 

450 ไร่ ซ่อมแซมรหัสป้ายชื่อต้นไม้ จ านวน 
150 ป้าย 

ร้อย ตชด.347  

 จังหวัด
ตาก 

9. ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
พืช 

/  2,400 2,400 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด(Function) 

450 ไร่ ประสานชาวบ้านท่ีมีความรู้เรื่อง
พันธุ์ไม้ในพื้นท่ีมาร่วมท าการ
ส ารวจ 

ร้อย ตชด.347  

  รวม 9 โครงการ   24,000 24,000      

 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ตก.) 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

ตาก 

1. อนุรักษ์พันธุ์พืชฯ /  - - ขอตั้งงบประมาณ
เฉพาะจากส านัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชด าริ  
อพ.สธ. 

- รักษาทรัพยากรท้องถิ่นให้
คงอยู่กับชุมชน 
- สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสามารถ
น าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ได้ 

ดูแลรักษาต้นไม้ท่ียังคงอยู่และ
ท าการปลูกต้นไม้ทดแทน  ณ 
พื้นท่ีป่าชุมชนบ้านวังผา  
ต าบลแม่จะเรา  อ าเภอแม่
ระมาด  จังหวัดตาก  มีเน้ือที่  
200  ไร่   

งานส่งเสริม
การเกษตร 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง 

 

 จังหวัด
ตาก 

2. ปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืช
ในแปลงปลูก 

/  2,240 2,240 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด(Function) 

พื้นท่ีตั้ง กก.ตชด.34 จ านวน 
10 ไร่ 

หาพันธุ์ไม้มาปลูกในพื้นท่ี
โครงการ 

ร้อย ตชด.342  

 จังหวัด
ตาก 

3. ปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืช
ในแปลงปลูก 

/  2,240 2,240 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด(Function) 

5 ไร่ จัดท าป้ายพันธุ์ไม้เพิ่มเติม ร้อย ตชด.344  

 จังหวัด
ตาก 

4. งานเพาะปลูกพืชเพื่อ
ขยายพันธุ์ไม้ในพื้นท่ีโครงการ 

/  2,240 2,240 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด(Function) 

3 ไร่ 2 งาน จัดท าป้ายโครงการเพาะพันธุ์
พืช 

ร้อย ตชด.345  

 จังหวัด
ตาก 

5. ปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืช
ในแปลงปลูก 

/  2,240 2,240 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด(Function) 

18 ไร่ หาพันธุ์ไม้มาปลูกในพื้นท่ี
โครงการ 

ร้อย ตชด.346  

 จังหวัด
ตาก 

6.ปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชใน
แปลงปลูก 

/  2,240 2,240 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด(Function) 

450 ไร่ หาพันธุ์ไม้มาปลูกในพื้นท่ี
โครงการ 

ร้อย ตชด.347  

  รวม 6 โครงการ   11,200 11,200      
 
 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ตก) 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

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

ตาก 

1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
ในโรงเรียน 

  /  60,000 10,000 เงินอุดหนุน 
งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.จัดท าป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
ศึกษา โซนท่ี 1 และเพิ่มจ านวน
ป้ายพรรณไม้ท่ัวรร. 
2.เพื่อศึกษาชนิดพันธุ์พืช 
3.เพื่อบูรณาการพืชศึกษาไส่สู่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระวิชา 

จัดท าป้ายชื่อพันธุ์ไม้ ได้
ร้อยละ10 ของพื้นท่ีศึกษา
โซนฯท่ี 1  
2.การสรรหาพืชท่ีศึกษา 
ได้แก่ต้นหน่วยใต้ใบมา
ปลูกเพิ่มมากขึ้น 

1.นายจิระวิน 
พุ่มนวล 
2.นายครรชิต  
ละอองทอง 
3.น.ส.วราภรณ์  
ภาคสุโพธิ์  
โรงเรียนอุ้มผาง
วิทยคม 

อ าเภออุ้มผาง 

 จังหวัด
ตาก 

2. พัฒนาและปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

/  100,000 100,000 เงินอุดหนุน 
งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นายธนากร   
โพธารินทร์ 
โรงเรียนบ้าน
แม่สลิดหลวง 

 

 จังหวัด
ตาก 

3. อนุรักษ์สายพัน์ุกล้วยใน
ชุมชนของโรงเรียนบ้านแม่สลิด
หลวง 

 / - -  เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยใน
ท้องถิ่นและใช้เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ 

สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วย
ในท้องถิ่น 
 

นายสุริยะ   
ดุลยพันธุธรรม 
โรงเรียนบ้าน
แม่สลิดหลวง 

 

 จังหวัด
ตาก 

4. ปลูกไม้ยืนต้นเพื่ออนุรักษ์
และเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง 

 / - -  1.เพื่อให้นักเรียนปลูกไม้ยืนต้น
เพื่ออนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้
ในรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง
วิทยา 
2.เพื่อให้นักเรียนดูแลต้นไม้ใน
โรงเรียน 
3.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

1.ได้ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อ
อนุรักษ์และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
2.นักเรียนดูแลต้นไม้ใน
โรงเรียนอย่างน้อยคนละ1
ต้น/ปี การศึกษา 
3.นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 

นายสุริยะ   
ดุลยพันธุธรรม 
โรงเรียนบ้าน
แม่สลิดหลวง 

 



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

ตาก 

5. ปลูกไม้ผลยืนต้นและกล้วย
เพื่ออนุรักษ์และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนบ้านแม่สลิด
หลวงวิทยา ห้องเรียนสาขา
บ้านแม่สลิดน้อย 

 /    1.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้าน
แม่สลิดหลวงวิทยาห้องเรียน
สาขาบ้านแม่สลิดน้อย ชั้น ป.1-
3 ได้ปลูกไม้ผลยืนต้นและต้น
กล้วย 
เพื่ออนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง
วิทยาห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิด
น้อย 
2.เพื่อให้นักเรียนดูแลต้นไม้ใน
โรงเรียนอย่างน้อยคนละ 1 ต้น 
3.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่
สลิดหลวงวิทยาห้องเรียน
สาขาบ้านแม่สลิดน้อย ชั้น 
ป.1-3 ได้ปลูกไม้ผลยืนต้น
และต้นกล้วย เพื่ออนุรักษ์
และเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง
วิทยาห้องเรียนสาขาบ้าน
แม่สลิดน้อย 
2.นักเรียนดูแลต้นไม้ใน
โรงเรียนได้ดี 
3.นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายมากขึ้น 

นายสิทธิโชค  
รัตนเสถียร 
โรงเรียนบ้าน
แม่สลิดหลวง 
ห้องเรียนสาขา
บ้านแม่สลิด
น้อย 

 

 จังหวัด
ตาก 

6. งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ตชด.ศกร.ฯเทคนิค
อาสา 1 

/  - - งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด 
(Function) 

1.พืน้ท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.จ านวนพันธุ์ไม้ท้ังหมด 
3.จัดท าทะเบียนรายชื่อพันธุ์ไม้ 
4.ท าป้ายชื่อท้องถิ่นและศึกษา
ข้อมูลท้องถิ่น  
5.จัดท าทะเบียนพันธุ์ไม้และป้าย
ชื่อสมบูรณ์เสร็จแล้ว   
6.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

จ านวน 10 ไร่ 
17 ชนิด 17 ต้น 
10 ชนิด 10 ต้น 
5 ชนิด 5 ต้น 
 
5 ชนิด 5 ต้น 
 
จ านวน 12 ครั้ง 
 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ร.ร.

ตชด.ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
เทคนิคอาสา 1 

 

 จังหวัด
ตาก 

 7. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ตชด.ศกร.ฯ จุฬา-
ธรรมศาสตร์ 3 

/  4,500 4,500 งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว  
3.ติดป้ายเลขประจ าต้นไม้     

จ านวน  17  ไร่ 
จ านวน  10 ไร่ 
 
27 ชนิด  578  ต้น 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ร.ร.
ตชด.ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 

 



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 
4.จัดท าทะเบียนรายชื่อพันธุ์ไม้
แล้ว  
5.ท าป้ายชื่อท้องถิ่นและศึกษา
ข้อมูลท้องถิ่น  
6.จัดท าทะเบียนพันธุ์ไม้และป้าย
ชื่อสมบูรณ์เสร็จแล้ว   
7.จัดซ้ืออุปกณ์ประจ าศูนย์/
จัดซ้ือปุ๋ยคอก 
8.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

27 ชนิด  578  ต้น 
 
27 ชนิด  578  ต้น 
 
27 ชนิด  578  ต้น 
 
จ านวน 1 ครั้ง 
 
จ านวน 12 ครั้ง 

จุฬา - 
ธรรมศาสตร์ 3 

 จังหวัด
ตาก 

8. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
กามาผาโด้ 

/  - - งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว  
3.จ านวนพันธุ์ไม้ท้ังหมด 
4.จัดท าทะเบียนรายชื่อพันธุ์ 
ไม้แล้ว  
5.ท าป้ายชื่อท้องถิ่นและศึกษา
ข้อมูลท้องถิ่น  
6.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

จ านวน 6 ไร่ 
จ านวน 6 ไร่ 
 
15 ชนิด 32 ต้น 
15 ชนิด 32 ต้น 
 
15 ชนิด 32 ต้น 
 
จ านวน 12 ครั้ง 
 
 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ร.ร.
ตชด.ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
กามาผาโด้ 

 

 จังหวัด
ตาก 

9. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน  รร.ตชด.ศกร.ฯ 
เฉลิมพระ 

/  4,500 4,500 งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด 
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ีแล้ว 
3.จัดท าทะเบียนรายชื่อพันธุ์ไม้
แล้ว  
4.ท าป้ายชื่อท้องถิ่นและศึกษา

จ านวน 45 ไร่ 
จ านวน 35 ไร่ 
30 ชนิด 100 ต้น 
 
 30 ชนิด 100 ต้น 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ร.ร.
ตชด.ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
เฉลิมพระ

 



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 
ข้อมูลท้องถิ่น  
5.จัดท าแผนผังพรรณไม้ท่ีมีอยู่เดิม
และปลูกใหม่แล้ว 
6.หาพันธุ์ไม้ท่ีหายากปลูกเพิ่มเติม
ในสวน/ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้
ในพื้นท่ีพฤกษศาสตร์ ร.ร. ท า
ทะเบียนพันธุ์ไม้ท่ีหายาก 
7.จัดท าเส้นทางการศึกษาพันธุ์ไม้
ในสวนพฤกษศาสตร ์
8.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกใน
การอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 

 
30 ชนิด 100 ต้น 
 
จัดหาพันธุ์ไม้ผล และไผ่ตง 
ไผ่หวาน เข้ามาปลูกใน
พื้นท่ี 
 
จัด จนท.ดูแลรักษาเพื่อให้
เกิดความต่อเน่ืองในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
จ านวน 12 ครั้ง 

เกียรติ 7 รอบ
พระ
ชนมพรรษา 
(บ้านแพะ 
จังหวัดตาก) 

 จังหวัด
ตาก 

10. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
ท่านผู้หญิงทวี  
มณีนุตร 
 

/  4,000 4,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด 
2.จ านวนพันธุ์ไม้ท้ังหมด 
3.ติดป้ายหมายเลขประจ าต้นไม้     
4.จัดท าทะเบียนรายชื่อพันธุ์ไม้
แล้ว  
5.ท าป้ายชื่อท้องถิ่นและศึกษา
ข้อมูลท้องถิ่น  
6.จัดท าทะเบียนพรรณไม้และ
ป้ายชื่อสมบูรณ์ 
7.ครูจัดท ารายงานวิจัยและรวม
รวมพันธุ์ในท้องถิ่นท่ีหายาก 
8.จัดกิจกรรมส ารวจพันธุ์พืขหา
ยากมาปลูกในท้องถิ่น 
9.รวมกันอนุรักษ์และเก็บพันธุ์
พืชหายากมาปลูกไว้ใน ร.ร. 

จ านวน 5 ไร่ 
20 ชนิด 20 ต้น 
20 ชนิด 20 ต้น 
20 ชนิด 20 ต้น 
 
10 ชนิด 10 ต้น 
 
20 ชนิด 20 ต้น 
 
จ านวน 1 ครั้ง 
 
จ านวน 5 ครั้ง 
 
จ านวน 5 ครั้ง 
 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ร.ร.
ตชด.ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
ท่านผู้หญิงทวี  
มณีนุตร 
 

 



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 
10.ด าเนินกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

จ านวน 12 ครั้ง 

 จังหวัด
ตาก 

11. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านแม่กลองคี 
 

/  - - งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว  
3.ติดป้ายหมายเลขประจ าต้นไม้ 
4.จัดท าทะเบียนรายชื่อพันธุ์ไม้
แล้ว  
5.จัดท าทะเบียนพรรณไม้และ
ป้ายชื่อสมบูรณ์ 
6.จัดท าแผนผังพรรณไม้ท่ีมีอยู่
เดิมและปลูกใหม่แล้ว 
7.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

จ านวน 16 ไร่ 40 ตรว. 
จ านวน 16 ไร่ 40 ตรว. 
 
16 ชนิด 65 ต้น 
16 ชนิด 65 ต้น 
 
16 ชนิด 65 ต้น 
 
จ านวน 16 ไร่ 40 ตรว. 
 
จ านวน 12 ครั้ง 
 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ร.ร.
ตชด.ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านแม่กลองคี 
 

 

 จังหวัด
ตาก 

12. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
แม่จันทะ 

/  - - งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว  
3.ติดป้ายหมายเลขประจ าต้นไม้ 
4.จัดท าทะเบียนรายชื่อพันธุ์ไม้
แล้ว  
5.จัดท าแผนผังพรรณไม้ท่ีมีอยู่
เดิมและปลูกใหม่แล้ว 
6.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

จ านวน 15 ไร่ 
จ านวน 5 ไร่ 
 
10 ชนิด 50 ต้น 
10 ชนิด 50 ต้น 
 
จ านวน 5 ไร่ 
 
จ านวน 12 ครั้ง 
 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ร.ร.
ตชด.ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
แม่จันทะ 

 



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

ตาก 

13. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา (บ้านหม่องกวั๊ะ 
จังหวัดตาก) ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
เลตองคุ 
 

/  - - งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว  
3.จัดท าทะเบียนรายชื่อพันธุ์ไม้
แล้ว  
4.จัดท าแผนผังพรรณไม้ท่ีมีอยู่
เดิมและปลูกใหม่แล้ว 
5.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

จ านวน 10 ไร่ 
จ านวน 10 ไร่ 
 
20 ชนิด 42 ต้น 
 
จ านวน 10 ไร่ 
 
จ านวน 12 ครั้ง 
 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ร.ร.
ตชด.ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ
พระ
ชนมพรรษา 
(บ้านหม่องกวั๊ะ 
จังหวัดตาก) 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
เลตองคุ 

 

 จังหวัด
ตาก 

14. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน  

/  - - งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว  
3.ท าป้ายชื่อท้องถิ่นและศึกษา
ข้อมูลท้องถิ่น  
4.จัดท าแผนผังพรรณไม้ท่ีมีอยู่
เดิมและปลูกใหม่แล้ว 
5.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

32 ไร่ 2 งาน 
32 ไร่ 2 งาน 
 
23 ชนิด 36 ต้น 
 
32 ไร่ 2 งาน 
 
จ านวน 12 ครั้ง 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ร.ร.
ตชด.ฯ 

 

 จังหวัด
ตาก 

15. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านตีนดอย 
 

/  - - งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว  
2.ติดป้ายหมายเลขประจ าต้นไม้   

จ านวน 50 ไร่ 
จ านวน 20 ไร่ 
 
36 ชนิด  871  ต้น  

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ศกร.
ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 

 



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 
3.จัดท าทะเบียนชื่อพันธุ์ไม้แล้ว  
4.จัดท าป้ายชื่อท้องถิ่นแลศึกษา
ข้อมูลท้องถิ่น   
5.จัดท าทะเบียนพรรณไม้และ
ป้ายชื่อสมบูรณ์เสร็จแล้ว   
6.จัดท าแผนผังพรรณไม้ใน
โรงเรียนท่ีมีอยู่เดิมและปลูกใหม่  
7.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

36 ชนิด  871  ต้น  
36  ชนิด   36  ต้น  
 
36 ชนิด  36  ต้น 
 
จ านวน 20 ไร่ 
 
จ านวน   6  ครั้ง 

บ้านตีนดอย 
 

 จังหวัด
ตาก 

16. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านอมยะ 

/ 
 

 - 
 

- 
 

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว  
3.จัดท าทะเบียนชื่อพันธุ์ไม้แล้ว    
4.จัดท าป้ายชื่อท้องถิ่นและศึกษา
ข้อมูลท้องถิ่น   
5.จัดท าทะเบียนพรรณไม้และป้าย
ชื่อสมบูรณ์เสร็จแล้ว   
6.จัดท าแผนผังพรรณไม้ใน
โรงเรียนท่ีมีอยู่เดิมและปลูกใหม่  
7.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

จ านวน 10 ไร่ 
จ านวน 10 ไร่ 
 
26 ชนิด  26  ต้น 
36 ชนิด  36  ต้น 
 
36 ชนิด  36  ต้น 
 
จ านวน 10 ไร่ 
 
จ านวน 12 ครั้ง 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ศกร.
ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านอมยะ 

 

 จังหวัด
ตาก 

17. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านแม่ละนา 

/ 
 
 

 5,000 
 
 

5,000 
 
 

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว  
3.จัดท าทะเบียนชื่อพันธุ์ไม้แล้ว  
  

จ านวน 9 ไร่ 2 งาน 
จ านวน 9 ไร่ 2 งาน 
 
17 ชนิด 17 ต้น 
 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ศกร.
ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านแม่ละนา 

 



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 
4.จัดท าป้ายชื่อท้องถิ่นและ
ศึกษาข้อมูลท้องถิ่น   
5.จัดท าทะเบียนพรรณไม้และ
ป้ายชื่อสมบูรณ์เสร็จแล้ว   
6.จัดท าแผนผังพรรณไม้ใน
โรงเรียนท่ีมีอยู่เดิมและปลูกใหม่ 
7. น าพันธุ์ไม้มาปลูกในพื้นท่ี
โครงการ 
8.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

17 ชนิด 17 ต้น 
 
17 ชนิด 17 ต้น 
 
จ านวน 9 ไร่ 2 งาน 
 
ปลูก ไม้ผล ไผ่หวาน ไผ่ตง 
 
จ านวน 12 ครั้ง 
 

 จังหวัด
ตาก 

18. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านพอบือละคี 

/ 
 

 - 
 

- 
 

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว  
3.จัดท าทะเบียนชื่อพันธุ์ไม้แล้ว  
  
4.จัดท าป้ายชื่อท้องถิ่นและ
ศึกษาข้อมูลท้องถิ่น   
5.จัดท าทะเบียนพรรณไม้และ
ป้ายชื่อสมบูรณ์เสร็จแล้ว   
6.จัดท าแผนผังพรรณไม้ใน
โรงเรียนท่ีมีอยู่เดิมและปลูกใหม่  
7.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

จ านวน 8 ไร่ 
จ านวน 3 ไร่ 
 
15 ชนิด 125 ต้น 
 
15 ชนิด 125 ต้น 
 
10 ชนิด 50 ต้น 
 
จ านวน 3 ไร่ 
 
จ านวน 12 ครั้ง 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ศกร.
ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านพอบือละคี 

 

 จังหวัด
ตาก 

19. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯบ้าน
แม่หละคี 

/ 
 

 - 
 

- 
 

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว  

จ านวน 10 ไร่ 
จ านวน 4 ไร่ 
 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ศกร.

ฯ 

 



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 
(Function) 3.จัดท าทะเบียนชื่อพันธุ์ไม้แล้ว  

4.จัดท าป้ายชื่อท้องถิ่นและ
ศึกษาข้อมูลท้องถิ่น   
5.จัดท าทะเบียนพรรณไม้และ
ป้ายชื่อสมบูรณ์เสร็จแล้ว   
6.จัดท าแผนผังพรรณไม้ใน 
โรงเรียนท่ีมีอยู่เดิมและปลูกใหม่  
7.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 

15 ชนิด 32 ต้น 
15 ชนิด 32 ต้น 
 
15 ชนิด 32 ต้น 
 
จ านวน 4 ไร่ 
 
จ านวน 12 ครั้ง 

ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ
บ้านแม่หละคี 

 จังหวัด
ตาก 

20. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านคะเนจือทะ 

/ 
 

 - 
 

- 
 

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว  
3.จัดท าทะเบียนชื่อพันธุ์ไม้แล้ว   
4.จัดท าป้ายชื่อท้องถิ่นและ
ศึกษาข้อมูลท้องถิ่น   
5.จัดท าทะเบียนพรรณไม้และ
ป้ายชื่อสมบูรณ์เสร็จแล้ว   
6.จัดท าแผนผังพรรณไม้ใน
โรงเรียนท่ีมีอยู่เดิมและปลูกใหม่  
7.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

จ านวน 15 ไร่ 
จ านวน 6 ไร่ 
 
25 ชนิด 30 ต้น 
25 ชนิด 30 ต้น 
 
25 ชนิด 30 ต้น 
 
จ านวน 6 ไร่ 
 
จ านวน 12 ครั้ง 
 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ศกร.

ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านคะเนจือทะ 

 

 จังหวัด
ตาก 

21. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านเลโพเด 

/ 
 

 2,000 
 

2,000 
 

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว 
3.ติดหมายเลขประจ าต้น  

จ านวน 30 ไร่ 
จ านวน 20 ไร่ 
 
33 ชนิด 500 ต้น 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ศกร.

ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 

 



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 
4.จัดท าทะเบียนชื่อพันธุ์ไม้แล้ว   
4.จัดท าป้ายชื่อท้องถิ่นและ
ศึกษาข้อมูลท้องถิ่น   
5.จัดท าทะเบียนพรรณไม้และ
ป้ายชื่อสมบูรณ์เสร็จแล้ว   
6.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

33 ชนิด 500 ต้น 
5 ชนิด 5 ต้น 
 
5 ชนิด 5 ต้น 
 
จ านวน 12 ครั้ง 

บ้านเลโพเด 

 จังหวัด
ตาก 

22. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน 

/  - - งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว 
3.ติดหมายเลขประจ าต้น  
4.จัดท าทะเบียนชื่อพันธุ์ไม้แล้ว  
  
5.จัดท าป้ายชื่อท้องถิ่นและ
ศึกษาข้อมูลท้องถิ่น   
6.จัดท าทะเบียนพรรณไม้และ
ป้ายชื่อสมบูรณ์เสร็จ 
7.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

จ านวน 5 ไร่ 
จ านวน 4 ไร่ 
 
5 ชนิด 5 ต้น 
5 ชนิด 5 ต้น 
 
5 ชนิด 5 ต้น 
 
5 ชนิด 5 ต้น 
 
จ านวน 12 ครั้ง 
 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ศกร.
ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
ม.ร.ว.เฉลิม
ลักษณ์ จันทร
เสน 

 

 จังหวัด
ตาก 

23. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านทีวะเบยทะ 

/  1,000 1,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว 
3.ติดหมายเลขประจ าต้น  
4.จัดท าทะเบียนชื่อพันธุ์ไม้แล้ว   
5.จัดท าป้ายชื่อท้องถิ่นและ
ศึกษาข้อมูลท้องถิ่น   

จ านวน 10 ไร่ 
จ านวน 2 ไร่ 
 
12 ชนิด 1,150 ต้น 
5 ชนิด 72 ต้น 
5 ชนิด 72 ต้น 
 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ศกร.

ตชด.ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านทีวะเบยทะ 

 



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 
6.จัดท าทะเบียนพรรณไม้และ
ป้ายชื่อสมบูรณ์เสร็จแล้ว   
7.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
8.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

5 ชนิด 72 ต้น 
 
จ านวน 1 ครั้ง 
จ านวน 12 ครั้ง 
 

 จังหวัด
ตาก 

24. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านวะกะเลโค๊ะ 

/  - 
 

- 
 

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ีแล้ว 
3.จัดท าทะเบียนชื่อพันธุ์ไม้แล้ว    
4.จัดท าป้ายชื่อท้องถิ่นและศึกษา
ข้อมูลท้องถิ่น 
5.จัดท าแผนผังพรรณไม้ในโรงเรียนท่ี
มีอยู่เดิมและปลูกใหม่  
6.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

จ านวน 10 ไร่ 2 งาน 
จ านวน 10 ไร่ 2 งาน 
21 ชนิด 21 ต้น 
21 ชนิด 21 ต้น 
 
จ านวน 10 ไร่ 2 งาน 
 
จ านวน 12 ครั้ง 
 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ศกร.

ตชด.ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 

บ้านวะกะเล
โค๊ะ 

 

 จังหวัด
ตาก 

25. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านเลผะสุคี 

/  2,000 2,000 
 
 
- 

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ี
แล้ว 
3.จัดท าทะเบียนชื่อพันธุ์ไม้แล้ว   
4.จัดท าป้ายชื่อท้องถิ่นและ
ศึกษาข้อมูลท้องถิ่น 
5.จัดท าแผนผังพรรณไม้ใน
โรงเรียนท่ีมีอยู่เดิมและปลูกใหม่ 
6. ร่วมกับชาวบ้านปลูกต้นไม้
เพิ่มเติมในพื้นท่ี 
7.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

จ านวน 14 ไร่ 4 งาน 
จ านวน 14 ไร่ 4 งาน 
 
26 ชนิด 56 ต้น 
26 ชนิด 56 ต้น 
 
จ านวน 14 ไร่ 4 งาน 
 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ศกร.

ตชด.ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
บ้านเลผะสุคี 

 



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

ตาก 

26. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
ศาสตราจารย์ ส าเภา-ไพวรรณ 
วรางกูร 

/  - 
 

- 
 

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1.พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด  
2.ท าการส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ีแล้ว 
3.จัดท าทะเบียนชื่อพันธุ์ไม้แล้ว   
4.จัดท าป้ายชื่อท้องถิ่นและศึกษา
ข้อมูลท้องถิ่น 
5.จัดท าแผนผังพรรณไม้ในโรงเรียนท่ี
มีอยู่เดิมและปลูกใหม ่
6.ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

จ านวน 13 ไร่ 2 งาน 
จ านวน 4 ไร่ 
10 ชนิด 20 ต้น 
10 ชนิด 20 ต้น 
 
จ านวน 4 ไร่ 
 
จ านวน 12 ครั้ง 

ครูรับผิดชอบ
โครงการ/ศกร.
ตชด.ฯ 
ร.ร.ตชด.ศกร.ฯ 
ศาสตราจารย์ 
ส าเภา-ไพวรรณ 
วรางกูร 

 

  รวม 26  โครงการ   183,000 133,000      

 
 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ตก.) 
กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี 
เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
ตาก 

1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

   / 30,000 30,000 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

โรงเรียนขยายโอกาสในเขต
พื้นท่ี ส.ป.ก. จ านวน 3 
โรงเรียน 

จัดต้ังโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 
มาจากพระราชด าริฯ  
ในโรงเรียนขยาย
โอกาสในเขตพื้นท่ี ส.
ป.ก. จ านวน 3 
โรงเรียน 
 - รร.บ้านเกาะลาน 
 - รร.หมู่บ้านตัวอย่าง 
 - รร.วัดพระธาตุน้อย 

นางเพ็ญพักตร์  
บัวโรย  
ส านักงานปฏิรูป
ท่ีดินจังหวัดตาก 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
ตาก 

2. ทรัพย์ในดิน  สินใน
น้ า 

/  - - - 
 
 
 
 
 
 

- รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร 
- เผยแพร่ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นท่ี 
- การน าทรัพยากรท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์ในการแพทย์  
และให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(เป็นโครงการสืบเน่ือง) 

นายจันรทร์  วงษ์ค า
เครือ บ้านวังผา 
บ้านเลขท่ี 17 หมู่ 4 
ต าบลแม่จะเรา 
อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก มี
ประสบการณ์ด้านการ
ใช้ยาสมุนไพร  การ
รักษาโรคแผนโบราณ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลทุ่ง
หลวง 

 

 จังหวัด
ตาก 

3. รักน้ า  รักป่า  รักษา
แผ่นดิน 

/  40,000 10,000 งบประมาณ 
อปท. 
(เทศบาล 
เทศบาล
ต าบลทุ่ง
หลวง) 
 
 
 

- คืนสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์ 
ปลูกฝังให้เกิดเกิดความหวง
แหนป่าไม้ 
- เพื่อเป็นแหล่งรวมพรรณไม้
ชนิดต่างๆ 

ปลูกต้นมะขาม, ต้น
ตะเคียน, ประดู่, พยุง, 
ต้นขี้เหล็ก, ต้นมะค่า,  
ไผ่รวก  จ านวน  
2,000  ต้น ในพื้นท่ี  
10  ไร่ ณ ป่าชุมชน  
หมู่  7  บ้านห้วยบง  
ต าบลแม่จะเรา  
อ าเภอแม่ระมาด  
จังหวัดตาก (เป็น
โครงการสืบเนื่อง) 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลทุ่ง
หลวง 

 

 จังหวัด
ตาก 

4. รวมใจภักดิ์ ปลูก
มเหสักข์-สักสยามมินทร์ 

 /  15,380 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

(Function) 

11 ไร่  1,100 ต้น 11 ไร่  1,100 ต้น งานสวนป่าพบ
พระ ออป.ตาก 

 

 จังหวัด
ตาก 

5. โครงการจัดสวน
พฤกษศาสตร์พืชผักพันธุ์
ไม้ กศน.อ าเภอบ้านตาก 

    งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

1.สร้างจิตส านึกให้นักศึกษา
เกิดจิตส านึกในประโยชน์ของ
พันธุ์ไม้และพันธุ์พืช 

1. นักศึกษารู้จักพันธุ์ไม้
และพันธุ์พืชของไทย
เพิ่มขึ้นได้แก่ 

กศน.อ าเภอบ้าน
ตาก 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

(Function) 2.ให้นักศึกษารู้จักห่วงแหน
พันธุ์ไม้และพันธุ์พืช 
3.น าผลผลิตไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 ต้นดอกขจร, ต้นผัก
เชียงคา, ต้นมะนาวแป้น
, -บวบพวง, กระเจี๊ยบ
เขียว, มะม่วงแก้ว 
2. นักศึกษาปลูกพันธุ์ไม้
และพันธุ์พืชในบริเวณ 
กศน.ต าบลและกศน.
อ าเภอ 
3. นักศึกษาน าพันธุ์ไม้
และพันธุ์พืชไปปลูกท่ี
บ้าน 
4. จัดท าป้ายชื่อต้นไม้
พันธุ์ไม้และพันธุ์พืชใน
บริเวณ สถานศึกษา 

  รวม 5 โครงการ   70,000 55,380      
 
 


