
กิจกรรมที่ ชือ่โครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ
F1A1 1.ส ารวจ ท ารหัส พกิัดทรัพยากร

บริเวณพื้นที่ปกปักทรัพยากร
เพื่อส ารวจ จดัท ารหัสข้อมูลพรรณไม้

F1A1 2.จดัท าขอบเขตพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร

เพื่อจ าท าขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร

F1A1 3.จดัท าแนวกันไฟปุาบริเวณ
พื้นที่ป าปกปักทรัพยากร

จดัท าขอบเขตพื้นที่ปกปักและจดัท า
เส้นทางเดินเพื่อศึกษาทรัพยากรพร้อม
ท าป้ายแสดงพรรณไม้

1.เพื่อส ารวจรวบรวมข้อมูลต้นไม้ เสนอ
เข้ารับการพจิารณาเป็น "รุกข มรดก
ของแผ่นดินใต้ร่มพระบารม"ี

2.เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่ใน
การเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัฒนธรรม

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดนิ ในงบประมาณประจ าป ื 2563

กลุม่  G 8    จังหวัดชยันาท

40,000
จดัท าขอบเขตพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร

ศูนย์วิจยัพชืไร่ชัยนาท/
กรมวิชาการเกษตร

F1A1 4.รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่ม
พระบารมีจงัหวัดชัยนาท

7,000
ทราบข้อมูล เพื่อท าการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ

ส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดชัยนาท/กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม



กิจกรรมที่ ชือ่โครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ
3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ฟิ้นฟ ู
ดูแลรักษาต้นไม้

5.รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่ม
พระบารมีจงัหวัดชัยนาทสืบสาน
ต านานต้นไม้

1.เพื่อส ารวจรวบรวมบุคลากร องค์กรที่
ด าเนินงานด้านอนุรักษ์ฟื้นฟ ู ดูแล
รักษาต้นไม้ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม

5,000 ส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดชัยนาท/กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม

2.เพื่อรวบรวมข้อมูลบุคคลกรองค์กร 
เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
ฟื้นฟ ูดูแลรักษา ต้นไม้

F1A1 6.โครงการส ารวจพนัธุไ์ม้ หมูท่ี่ 
1-7 ต าบลบางหลวง อ าเภอ
สรรพยา  จงัหวัดชัยนาท

เพื่อส ารวจจ านวนต้นไม้ วัดความโต    
จบัพกิัด จดัท ารหัส 5,000

ทราบจ านวนต้นไม้ที่จะท า
การอนุรักษ์

เทศบาลต าบลบาง
หลวง/งบ อปท.

F1A1 7.โครงการส ารวจพนัธุไ์ม้          
  หมูท่ี่  5  ต าบลบางหลวง       
   อ าเภอสรรพยา  จงัหวัดชัยนาท

เพื่อส ารวจจ านวนต้นไม้ วัดความโต     
 จบัพกิัด จดัท ารหัส

5,000

ทราบจ านวนต้นไม้ที่จะท า
การอนุรักษ์

เทศบาลต าบลบาง
หลวง/งบ อปท.

F1A1 ทราบข้อมูล เพื่อท าการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ

F1A1 4.รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่ม
พระบารมีจงัหวัดชัยนาท

7,000
ทราบข้อมูล เพื่อท าการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ

ส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดชัยนาท/กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม



กิจกรรมที่ ชือ่โครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ
8.โครงการปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น

หนองบอกระแวง  หมูท่ี่ 5  
ต าบลบางหลวง  จงัหวัดชัยนาท

เพื่อปลูกต้นไม้บนพื้นที่ 13  ไ ร่ 5,000

วัดโพธิง์าม 'หมูท่ี่ 4  ต าบลบาง
หลวง จงัหวัดชัยนาท

เพื่อปลูกต้นไม้บนพื้นที่ 5 ไ ร่ 5,000

F1A1 9.งานปกปักทรัพยกรท้องถิ่น เพื่อปกปักทรัพยกรท้องถิ่น (ต้น
ตาลโตนด) โดยส ารวจต้นตาลโตนด     
   หมูท่ี่ 1 ถึง หมูท่ี่ 9 ต าบลห้วยกรด
อ าเภอสรรคบุรี  จงัหวัดชัยนาท

100,000

ทราบจ านวนต้นไม้และ
ข้อมูลที่จะท าการอนุรักษ์ เทศบาลต าบลห้วย

กรด/ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

F1A1 10.โครงการปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

เพื่อปกปักทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่    
วัดพกิุลงาม หมูท่ี่ 1  ต าบลคุ้งส าเภา 
อ าเภอมโนรมย์ จงัหวัดชัยนาท ไม่ใช่งบประมาณ

ทราบจ านวนต้นไม้และ
ข้อมูลที่จะท าการอนุรักษ์ เทศบาลต าบล

มโนรมย/์ไม่ใช้
งบประมาณ

F1A1 ได้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่        
  รวม 18  ไร่

เทศบาลต าบลบาง
หลวง/งบ อปท.



กิจกรรมที่ ชือ่โครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ
F1A2 1.ส ารวจข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น

และการใช้ประโยชน์ ต าบลบาง
หลวง อ าเภอสรรพยา  จงัหวัด
ชัยนาท

ส ารวจพนัธุก์ระต่ายปุา และนกกระจาบ
 หมูท่ี1่-7  ต าบลบางหลวง อ าเภอ
สรรพยา

10,000 ท าให้ทราบถึงจ านวน
กระต่ายปุา และนก
กระจาบในพื้นที่

เทศบาลต าบลบาง
หลวง/งบ อปท.

F1A2 2.ส ารวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรม
พชืหมูท่ี่ 1- 9  ต าบลห้วยกรด  
อ าเภอสรรคบุรี  จงัหวัดชัยนาท

2.ส ารวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพชืหมูท่ี่
 1- 9  ต าบลห้วยกรด  อ าเภอสรรคบุรี 
 จงัหวัดชัยนาท

20,000 รวบรวมพนัธุกรรมพชืหมูท่ี่
 1- 9  ต าบลห้วยกรด  
อ าเภอสรรคบุรี  จงัหวัด
ชัยนาท

เทศบาลต าบลห้วย
กรด/ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ

F1A2 3.ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น (วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา) หมูท่ี่ 1-4  ต าบลคุ้ง
ส าเภา  อ าเภอมโนรมย์    
จงัหวัดชัยนาท

ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
(วัฒนธรรมและภูมิปัญญา) หมูท่ี่ 1-4  
ต าบลคุ้งส าเภา  อ าเภอมโนรมย์    
จงัหวัดชัยนาท ไม่ใช่งบประมาณ

รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
(วัฒนธรรมและภูมิปัญญา)
 หมูท่ี่ 1-4  ต าบลคุ้งส าเภา
 อ าเภอมโนรมย์            
จงัหวัดชัยนาท

ไม่ใช่งบประมาณ



กิจกรรมที่ ชือ่โครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ
F1A3 1.ปลูกรักษาทรัพยากรที่ส ารวจ

เก็บรวบรวมพนัธุพ์ชืสมุนไพรและ
ไม้พื้นเมืองที่ใช้เป็นอาหาร และ
พชืสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา 
100  ชนิด

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรในแปลงปลูกเพื่อ
ใช้ประโยชน์การเกษตรและพชื
สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา 100  ชนิด

40,000 อนุรักษ์ทรัพยากรพชื
สมุนไพรและไม้พื้นเมืองที่
ใช้เป็นอาหารและอนุรักษ์
ทรัพยากรพชืสมุนไรที่มี
สรรพคุณทางยาในแปลง
ปลูก 100 ชนิด

ศูนย์วิจยัพชืไร่ชัยนาท/
กรมวิชาการเกษตร

F1A3 2.ปลูกรักษาตามโครงการ
อนุรักษ์พนัธุกรรมพชื

เพื่อด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในเขต
ต าบลบางหลวง หมูท่ี่ 1-7

5,000 มีต้นไม้ยืนต้นในเขตต าบล
บางหลวง หมูท่ี่ 1-7

เทศบาลต าบลบาง
หลวง/งบ อปท.

F1A3 3.ปลูกรักษาซ่อมแซมตาม
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื

เพื่อด าเนินการปลูกซ่อมแซมไม้ยืนต้นใน
เขตต าบลบางหลวง หมูท่ี่ 1-7

5,000 มีต้นไม้ยืนต้นในเขตต าบล
บางหลวง หมูท่ี่ 1-7

เทศบาลต าบลบาง
หลวง/งบ อปท.

F1A3 4.โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื
ท้องถิ่น หมูท่ี่ 1- หมูท่ี่ 9  ต าบล
ห้วยกรด  อ าเภอสรรคบุรี  
จงัหวัดชัยนาท

ปลูกต้นตาลโตนด ในพื้นที่หมูท่ี่ 1- หมูท่ี่
 9 ต าบลห้วยกรด  อ าเภอสรรคบุรี  
จงัหวัดชัยนาท 89,000

มีต้นตาลโตนด ในพื้นที่หมู่
ที่ 1- หมูท่ี่ 9 ต าบลห้วย
กรด  อ าเภอสรรคบุรี  
จงัหวัดชัยนาท

เทศบาลต าบลห้วย
กรด/ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ



กิจกรรมที่ ชือ่โครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ
F1A3 5.ปลูกรักษาพนัธุกรรมพชื ใน

พื้นที่วัดพกิุลงาม  หมูท่ี่ 1-4      
ต าบลคุ้งส าเภา  อ าเภอมโนรมย์ 
 จงัหวัดชัยนาท

ปลูกรักษาพนัธุไ์ม้ท้องถิ่นในพื้นที่        
   วัดพกิุลงาม  หมูท่ี่ 1-4  ต าบลคุ้ง
ส าเภา อ าเภอมโนรมย์  จหัวัดชัยนาท ไม่ใช่งบประมาณ

รักษาพนัธุกรรมพชื ใน
พื้นที่วัดพกิุลงาม  หมูท่ี่ 
1-4  ต าบลคุ้งส าเภา  
อ าเภอมโนรมย์  จงัหวัด
ชัยนาท

เทศบาลต าบล
มโนรมย/์ไม่ใช้
งบประมาณ

F2A5 1.จดัท าฐานข้อมูลทรัพยากรทั้ง  
  3 ฐาน  ที่ได้จากการส ารวจ
ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าร่วม
สนองโครงการพระราชด าริฯ

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ร่วม
สนองในโครงการ อพ.สธ.จงัหวัด
ชัยนาทจดัท าเว็บไซด์เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์โครงการอพ.สธ. และ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อด าเนินการให้เป็น
ฐานข้อมูลตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริฯ

ไม่ใช้งบประมาณ

น าข้อมูลจากหน่วยงานที่
ร่วมสนองในโครงการ 
อพ.สธ.จงัหวัดชัยนาท มา
ด าเนินการจดัท าเว็บไซด์
และเชื่อมโยงข้อมูล
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
โครงการอพ.สธ

ส านักงานจงัหวัด/ไม่ใช้
งบประมาณ

F3A8 1.โครงการพฒันาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน (ค่ายผู้น าเยาวชน)

ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 135,000 สร้างจติส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรให้กับ
เยาวชนในจงัหวัดชัยนาท

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าฉนวน/

งบประมาณของ อปท.



กิจกรรมที่ ชือ่โครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ
F3A8 2.สนับสนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ 
อพ.สธ. จ านวน 14 แห่ง

เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

ไม่ใช่งบประมาณ สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
ร่วมสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จงัหวัดชัยนาท /ไม่ใช่

งบประมาณ

F3A8 3.จดัฝึกอบรมการสร้างจติส านึก
การอนุรักษ์ทรัพยากร

เพื่อสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรให้กับเยาวชนในจงัหวัด
ชัยนาท

40,000 สร้างจติส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรให้กับ
เยาวชนในจงัหวัดชัยนาท

ศูนย์วิจยัพชืไร่ชัยนาท/
กรมวิชาการเกษตร

F3A8 4.สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและ
การเรียนการสอนวิชาต่างๆ โดยมุง่ให้
นักเรียนสร้างองค์ความพร้อมด้วย
ตนเองและเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์พนัธุกรรมพชื

1,000,000 นักเรียนในโรงเรียนของ
จงัหวัดชัยนาทมีองค์
ความรู้และมีจติส านึกใน
การ        อนุกรักษ์
พนัธุกรรมพชื

ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดชัยนาท/ขอรับ

การสนับสนุน
งบประมาณ



กิจกรรมที่ ชือ่โครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีจติส านึกอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชืจากโรงเรียนสู่ชุมชน

2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นฐานของวิทยากรและ
ปัญญาการเรียนรู้บนฐานงานสวน
พฤกษาศาสตร์โรงเรียน

3. เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ห้องงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและพื้นที่ศึกษา

4.เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

F3A8 5สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้า
ร่วมสนองโครงการพระราชด าริ 
อพ.สธ.ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

480,000 โรงเรียนสมัครเข้าร่วม
สนองโครงการพระราชด าริ
 อพ.สธ.ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน      
  ทั้ง 8  อ าเภอ

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัยจงัหวัดชัยนาท
 /งบประมาณจากต้น

สังกัด



กิจกรรมที่ ชือ่โครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหตุ
F3A8 6.ครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ใน
เขตปฏิรูปที่ดินจงัหวัดชัยนาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เพื่อร่วมสนองพระราชด าริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีในการอนุรักษ์ทรัพยากรของ
ท้องถิ่นและของประเทศ /เพื่อสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษา
ทรัพยากรในโรงเรียน /เพื่อรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรในโรงเรียน และ
ด าเนินการจดัเก็บอย่างเป็นระบบ

ได้รับจดัสรร
งบประมาณจาก

หน่วยงานต้นสังกัด

สนองพระราชด าริใน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรของท้องถิ่นและ
ของประเทศ

ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
จงัหวัดชัยนาท/

งบประมาณจากต้น
สังกัด

รวมทั้งสิน้ 5   กิจกรรม จ านวน 25  โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิน้ 1,996,000   บาท


