
 
 

สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  จังหวัดล าปาง 
 
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. จังหวัดล าปาง โครงการพฤกษานุรักษ์
มเหสักข์  นวมินทรานุ
สร 

  10,000 8,500 งบประมาณ
งบอุดหนุน

รัฐบาลประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2.ดูแลรักษา 9.9 ไร ่

1.มีการบ ารุงรักษาแปลงปลูก 9.9 ไร่ ปลูก
จ านวน 999 ต้น  ตาย 14 ต้น  คงเหลือ 
958 ต้น 
2.อยู่ในระหว่างจัดหาพันธุ์ไม้มเหสักข์ฯ มา
ทดแทนต้นเดิมที่ตาย จ านวน 15 ต้น 

สถาบันคชบาล
แห่งชาติฯ องค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม้ 
จังหวัดล าปาง 
 

 

2. จังหวัดล าปาง โครงการปลูกพันธุ์ไม้
ดอกสีม่วงเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

  20,000 9,000 งบประมาณ
งบอุดหนุน

รัฐบาลประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2.ดูแลรักษา 10 ไร ่

1.มีการบ ารุงรักษาแปลงปลูก จ านวน 600 
ต้น ตาย 7 ต้น คงเหลือ 593 ต้น           
2.อยู่ในระหว่างจัดหาพันธุ์ไม้ดอกสีม่วงฯ 
ทดแทนต้นเดิมที่ตาย จ านวน 7 ต้น 

สถาบันคชบาล
แห่งชาติฯ องค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม้ 
จังหวัดล าปาง 
 

 

  รวม 2 โครงการ   30,000 17,500      

 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1. จังหวัดล าปาง จัดท าฐานข้อมูลช้างไทย   1,120,900 581,030 งบประมาณ
งบอุดหนุน

รัฐบาลประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2.จัดท าฐานข้อมูลช้างไทย 
จ านวน 1,500 เชือก 

จัดท าฐานข้อมูลช้างไทย จ านวน 2,815 
เชือก ประกอบด้วย       
-  ช้างเพศเมีย (พัง)   2,058  เชือก                      
-  ช้างเพศผู้   (พลาย)  581  เชือก                       
-  ช้างเพศผู้   (สีดอ)    176  เชือก 

สถาบันคชบาล
แห่งชาติฯ องค์การ
อุตสาหกรรมปุาไม้ 
จังหวัดล าปาง 
 

 

  รวม 1 โครงการ   1,120,900 581,030      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. จังหวัดล าปาง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี(อพ.สธ)  
ปีงบประมาณ 2562 
หลักสูตร การส ารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากร 
(สนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียน 3 แห่ง) 
 

  75,000 75,000 ส.ป.ก. 1.เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2 เพื่อฝึกทักษะการอนุรักษ์
พืชพรรณและความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
เขตปฏิรูปที่ดินให้แก่
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
3 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ
รวมถึงจิตส านึกในการอนุรักษ์
และใชท้รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
4 เพื่อสนับสนุนวัสดุใน งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

1. โรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน
จ านวน 3  โรงเรียน ร่วมสนอง
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มี
ทักษะในการอนุรักษ์พืชพรรณและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 
3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ความเข้าใจรวมถึงจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4.ได้รับการสนับสนุนวัสดุจัดท าสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดล าปาง 

 

2. จังหวัดล าปาง โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 
ฟื้นฟ ูและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรม : ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้งและ
พัฒนาเครือข่ายรักและเฝูา
ระวังสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
(อนุรักษ์พันธุกรรมพืช) 

  646,400 642,900 งบพัฒนาจังหวัด
ล าปางประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2. เพื่อสร้างกรอบการเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช การส ารวจ และการปลูก
รักษาไม้ท้องถิ่นในสวนปุา
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้าน
นางแล และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และรวบรวมพันธุ์ไม้มี
ค่าหายาก ไม้ในพุทธประวัต ิ
และพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

1.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเข้าใจ
ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  
2.พื้นที่ 63 ไร ่ของสวนปุาชุมชน
เฉลิมพระเกียรติบ้านนางแล ได้รับ
การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ  
3.ราษฎรในชุมชนมีองค์ความรู้ใน
การพัฒนาอาชีพด้านการอนุรักษ์

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดล าปาง 

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

จังหวัดล าปาง พัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ  
3. เพื่อสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครปกปักรักษา
ทรัพยากรในระดับชุมชน
และสถานศึกษา  และสร้าง
จิตส านึกให้คนในชุมช นได้
ตระหนักถึงความส าคัญใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ที่
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญของ
ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้คน
ในชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด  
ร่วมปฏิบัติ ในการขยายพันธุ์
พืชที่ส าคัญของชุมชนให้คง
อยู่ สร้างรายได้ให้กับชุมชน  
และอ านวยประโยชน์ให้กับ
คนทั้งประเทศได้อย่างยั่งยืน 

และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

3. จังหวัดล าปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าข้อมูลงานส ารวจ 
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น และฐานทรัพยากร 
(43 หมู่บ้าน) 

  - - - เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลและจัดท าฐาน 
ทรัพยากรท้องถิ่นการศึกษา  
4 ทรัพยากร 

บุคลากรร่วมกันวางแผนส ารวจและ
เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ครบทั้ง 43 
หมู่บ้าน 

กศน.อ าเภอ แจ้ห่ม  

4. จังหวัดล าปาง การประชุมปฏิบัติการจัดท า
ปูายชื่อพรรณไม้ ตาม
องค์ประกอบที่ 1 (การจัดท า
ปูายชื่อพรรณไม้) 

  - - - เพื่อให้บุคลากรในสังกัด 
กศน.อ าเภอเกาะคา จ านวน 
19 คน มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดท าปูายชื่อพรรณไม้ 
ตามองค์ประกอบที่ 1 (การ
จัดท าปูายชื่อพรรณไม้) 

บุคลากรในสังกัด กศน.อ าเภอเกาะ
คา จ านวน 19 คน มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดท าปูายชื่อพรรณไม้ 
ตามองค์ประกอบที่ 1 (การจัดท า
ปูายชื่อพรรณไม้) 

กศน.อ าเภอ เกาะคา  

5. จังหวัดล าปาง ประชุมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในการอนุรักษ์

  - - - เพื่อให้บุคลากรในสังกัด 
กศน.อ าเภอเกาะคา จ านวน 

บุคลากรในสังกัด กศน.อ าเภอเกาะ
คา จ านวน 19 คน มีความรู้ ความ

กศน.อ าเภอ เกาะคา  



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุกรรมพืชงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 
 

19 คน มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดท าหลักสูตร 5 
องค์ประกอบ 

เข้าใจในการจัดท าหลักสูตร 5 
องค์ประกอบ 

  รวม 5 โครงการ   721,400 717,900      

 


