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

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 
 จังหวัดบึง

กาฬ 
1. ปกปักทรัพยากร √ - - - - เพื่อส ารวจพื้นทีป่ก

ปักทั้งหมดและ
จ านวนพันธไ์ม้แต่
ละชนิด 

1. ส ารวจพื้นที่แลว้ 13 ไร ่
(ครบถ้วน) 
2. ส ารวจจ านวนพนัธ์ไม ้36 
ชนิด 92 ต้น 

ส.ต.ต.
ประภัสร์ สรร
เกียรติกุล 
รร.ตชด.บ้าน
ห้วยดอกไม้  

 

 จังหวัดบึง
กาฬ 

2. งานปกปัก √ - 500 500 งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด
(Function) 

การจัดแบ่งพื้นที ่ จัดประชุม/มอบหมายงาน
คณะครูเพื่อจัดแบ่งพื้นที่ใน
โรงเรียน 

คณะครู  
รร.บ้าน 
หัวแฮต 

 

  รวม  2  โครงการ   500 500      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-บก.) 
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 
 จังหวัดบึง

กาฬ 
1. ส ารวจและเก็บรวบรวม
ทรัพยากร 

√ - - - - รวมจ านวนพื้นท่ีคาด
ว่าจะเปลี่ยนแปลง
และเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพันธ์ไม้ 

ยังไม่พบพ้ืนท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

ส.ต.ต.ประภัสร์ 
สรรเกียรติกุล  
รร.ตชด.บ้าน
ห้วยดอกไม้ 

 

 จังหวัดบึง
กาฬ 

2. งานส ารวจ √ - 3,000 3,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด
(Function) 

การส ารวจเพื่อจัดท า
ป้ายชั่วคราว 

ส ารวจพื้นท่ี ขนาดพื้นท่ี ระบุสิ่งท่ี
พบ พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่น  
จัดท าป้ายชั่วคราว 

คณะครู  
รร.บ้าน 
หัวแฮต 
 

 

  รวม 2  โครงการ   3,000 3,000      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

บึงกาฬ 
1. ปลูกทรัพยากร √ - - - - ปลูกรักษาไม้ส าคัญ/หายาก ปลูกรักษาไม้ส าคัญ/หายาก 

จ านวน 50 ต้น 
ส.ต.ต.ประภัสร์ 
สรรเกียรติกุล 
รร.ตชด.บ้าน
ห้วยดอกไม้  

 

 จังหวัด
บึงกาฬ 

2. งานปลูกรักษา √ - 5,000 5,000 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด

(Function) 

นักเรียนรู้จักการปลูก/การ
ดูแลต้นยางนา /  
ต้นพะยูง 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกและการดูแลต้นยางนากับ
ต้นพะยูง 

1. ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้
ท่ี 6 (อุดรธานี) 
2. สถานีเพาะ
กล้าไม้บึงกาฬ 

 

 จังหวัด
บึงกาฬ 

3. ปลูกต้นคล้า √ - - - - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นคล้า ส ารวจแล้วมีพื้นท่ีว่าง ๕ ไร่ พ.จ.อ.สมาน 
บุตรศรี 
อบต.โคกกว้าง 
 

 

 จังหวัด
บึงกาฬ 

4. ปลูกต้นแขม √ - - - - 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นแขม - 

พ.จ.อ.สมาน 
บุตรศรี 
อบต.โคกกว้าง 

 

  รวม 4  โครงการ   5,000 5,000      
 
 
 
 
 
 
 



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

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

บึงกาฬ 

1. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โรงเรียนศรีวิไล
วิทยา 

√ - 30,000 30,000 เงินอุดหนุน 1. เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้าและการ
เรียนการสอนวิชาต่างๆ โดย
มุ่งให้นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ 
เก่ง ดี มีความสุข 
2. เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจ
และเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อให้มีระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืชที่มีอยู่ใน
โรงเรียน 
4. เพื่อเป็นแหล่งสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ให้
เกิดแก่เยาวชน 
 
 

โรงเรียนสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ศรีวิไลวิทยา เป็น
โครงการใหม่ที่ท าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โรงเรียนได้
ก าหนดเขตพื้นที่ศึกษา 
และรวบรวมพันธุ์พืช
ต่างๆ ที่มชีีวิต จัดท า
ป้ายชื่อต้นไม้ จดัปลูก
พันธุ์ไม้หายากตาม
ความเหมาะสมกับ
สภาพถิ่นอาศัยเดิม มี
สถานที่เก็บรวบรวม
ตัวอย่างพันธุไ์ม้รักษา
สภาพ อาจเปน็
ตัวอย่างแห้งหรือ
ตัวอย่างดอง หรือเก็บ
รักษาด้วยวิธีอื่นๆ พนัธุ์
พืชที่ท าการรวบรวมไว้
นั้น เปน็แหล่งข้อมูล

รร.ศรีวิไล
วิทยา 

 



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 
และการเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับพันธุ์ไม้ 
นอกจากนี้สามารถใช้
เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจซึ่งสามารถ
ด าเนินการสวน
พฤกษศาสตร์ในพื้นที่
ของโรงเรียน 

 จังหวัด
บึงกาฬ 

2. การวิจัย √ - 3,000 3,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด
(Function) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
3 จ านวน 141 คนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสวน
พฤกษศาสตร์และการปลูก
พืชสมุนไพร 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสวน
พฤกษศาสตร์และการ
ปลูกพืชสมุนไพรร้อย
ละ 100 

ส.ป.ก.จ.บก. 
รร.บ้านหัว
แฮต 

 

 จังหวัด
บึงกาฬ 

3. งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

√ - 100,000 - งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด
(Function) 

1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้
นักเรียนมีความรัก และเห็น
คุณค่าของพืชพรรณและ
ทรัพยากร 
2. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ 
ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บ
รักษา เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษาและเผยแพร่สู่

1.โรงเรียนและชุมชนมี
ส่วนร่วม   ในงาน
สวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน 
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานงาน
สวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน 

รร.นาสวรรค์
พิทยาคม  

 



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 
ภายนอก 
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ
ท างานเปน็หมู่คณะร่วมคิด
ร่วมวางแผนอยา่งมีระบบ มี
การท างานเปน็ขั้นตอนและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
4. เพื่อสนองแนว
พระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเก่ียวกับ
การอนุรักษ์พันธ์พืชเพื่อเป็น
สื่อในการสร้างจิตส านึกด้าน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

3. วางแผนการบริหาร
และแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยครูผู้สอนทุก
ท่านในโรงเรียนได้รบั
ความรู้เรื่องสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
จากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจากหน่วย
อบรมของโครงการ 
อพ.สธ. ในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ทัง้ 5 
องค์ประกอบ 
4. ด าเนนิงานตามแผน
องค์ประกอบที่ 1 การ
จัดท าปา้ยชื่อพรรณไม้ 
เพื่อให้รู้ประโยชน์ของ
พรรณไม้ 
5. สรุปและประเมินผล
การด าเนินงาน 
6. วิเคราะห์ผลและ
ปรับปรุงพฒันางาน 
7. รายงานผลการ



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 
ด าเนินงานให้ อพ.สธ. 
ทราบอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 

 จังหวัด
บึงกาฬ 

4. สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

√ - - - - จัดการอบรมและ
ประชาสัมพนัธ์ จัดท า
ทะเบียนรายชื่อและป้ายชื่อ
พันธ์ไม ้

มีการติดป้ายพนัธไ์ม้ไป
ทั้งสิ้น 40 ต้นและมี
การจัดอบรมให้ความรู้
ให้แก่นักเรียนจ านวน
ทั้งสิ้น 5 คร้ัง 

ส.ต.ต.ประภัสร์ 
สรรเกียรติกุล 

รร.ตชด.บ้าน
ห้วยดอกไม้ 

 

 จังหวัด
บึงกาฬ 

5. งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

√ - 90,000 50,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด
(Function) 

ด้านผลผลิต 
- นักเรียน ครู นัการภารโรง 
และบุคลากรในโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการ 100% 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ครู นักการภารโรง 
และบุคคลากรในโรงเรียนมี
ความรู้ และเห็นคุณค่าของ
พืชพรรณ และทรัพยากร 
ธรรมชาติ ตลอดจนอนุรักษ์
พันธุ์พืชในโรงเรียนและ
ท้องถิ่น 

1. นักเรียนมีความรักมี
จิตส านึกและเห็น
คุณค่าของพืชพรรณ
และทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
2. ครูมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับจัดกิจกรรม
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน 
3. โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างพนัธุ์
ไม้ ข้อมูลพรรณไม้ 
และการเก็บรักษาเพื่อ
ประโยชน์ทาง

- นักเรียน 

- นักการภาร
โรง 
- ครู 
- บุคลากรใน
โรงเรียน 
รร.เซกา 

 

 



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 
การศึกษาและเผยแพร่
สู่ชุมชนและสังคม 
4. สามารถอนุรักษ์
พันธุ์พืชในท้องถิ่นได ้

 จังหวัด
บึงกาฬ 

6. การจัดฝึกอบรม √ - 8,000 8,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด
(Function) 

คณะครูโรงเรียนบ้านหัวแฮต
จ านวน 5 คนได้รบัความรู้
เก่ียวกับการจัดการองค์
ความรู้ 5 องค์ความรู้เพื่อ
น ามาใช้บูรณาการ การเรียน
การสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

จัดประชุมสมาชิกกลุ่ม
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียนให้กับคณะครู
โรงเรียนบ้านหัวแฮต
จ านวน 5 คน ได้รบั
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการองค์ความรู้ 5 
องค์ความรู้เพื่อ
น ามาใช้บูรณาการ 
การเรียนการสอนทั้ง 8 
กลุ่มสาระ 

1.มทร.อีสาน 
2.โรงเรียน
สกลพัฒน
ศึกษา 
รร.บ้านหัว
แฮต 

 

 จังหวัด
บึงกาฬ 

7. งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

√ - 50,000 22,432 งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด
(Function) 

รวบรวมเอกสาร
ประกอบการด าเนนิงานให้มี
ความพร้อมร้อยละ 70 

เข้าร่วมการประชุมมี
เป้าหมายเพื่อให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในปีงบประมาณ 2560 
ได้เข้าร่วมประชุม 

นายเศรษฐา 
เพ็งค าปั้ง 

 



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 
ทั้งหมด 3 คร้ัง ได้แก่  
1.เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนองค์ประกอบ
ที่ 1 การจัดท าปา้ยชื่อ
พรรณไม้ ระหว่างวันที่ 
24 - 25 พฤศจิกายน 
2559   
ณ รร.โพนงามศึกษา 
จ.สกลนคร  
2. เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนองค์ประกอบ
ที่ 2-4 ระหว่างวันที่ 9 
- 10 มกราคม 2560 
ณ มทร.อีสาน วิทยา
เขตสกลนคร จ.
สกลนคร   
3. เข้าร่วมประชุมเชงิ
ปฏิบัติการสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตร์



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 
โรงเรียนด้านการ
บริหารและจัดการ 
องค์ประกอบที่ 5 การ
น าไปใชป้ระโยชนท์าง
การศึกษาระหว่างวนัที่ 
7 - 8 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ โรงเรียนโพน
งามศึกษา จ.สกลนคร 

 จังหวัด
บึงกาฬ 

8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

√ - 20,000 1,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด
(Function) 

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทระยากร
ธรรมชาต ิ

นายเศรษฐา 
เพ็งค าปั้งและ
คณะครู 8 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

 

  รวม 8  โครงการ   301,000 114,432      

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-บก.) 
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 
บึงกาฬ 

จัดท าเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน 

√ - - - - 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามราช
กุมารี 
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ 
ผลการด าเนินงาน 
ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการ อพ.สธ. 

สามารถเผยแพร่ผล
การด าเนินงานสนอง
พระราชด าริให้ผู้ท่ี
สนใจได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสาร 
 

  

  รวม 1 โครงการ   - -      
 
 


