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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2560 – 2561 

กลุ่ม G8 กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชด าริ  
ส านักงานจังหวัดสงขลา 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

(ระบุแหล่งทุน) 

F1A1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุ มารี  (อพ .สธ.) งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ก าหนดเขตป่าเขาเล่ สะเดา 324 ไร่ 
2 งาน เป็นพื้นท่ีปกปักศึกษา ส ารวจ ท าทะเบียน ดูแลรักษา
ทรัพยากร 

588,741.22 1. การส ารวจทรัพยากรในพื้นท่ีปกปัก 
    ส ารวจพืช จ านวน 152 ชนิด 
    ส ารวจสัตว์ จ านวน 97 ชนิด 
    ส ารวจชีวภาพ จ านวน 8 ชนิด 
2. การติดรหัสประจ าชนิด 
    ส ารวจพืช จ านวน 152 ชนิด 
    ส ารวจสัตว์ จ านวน – ชนิด 
    ส ารวจชีวภาพ จ านวน – ชนิด 
3. ส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม 
    ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร จ านวน 3 ภูมิปัญญา 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ของเทศบาล 

F1A1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ในพื้ นท่ีป่ า บ้านยางเกาะ 
จังหวัดสงขลา 

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 

60,000 - ส ารวจชื่อพันธุ์ไม ้
- วัดขนาดต้นไม้และบันทึกค่าพิกัด GPS 
- เดินลาดตระเวนตรวจป่า 
- ประชุมให้ค าปรึกษาชาวบ้าน 
- การเพาะกล้าไม้ 

งบประมาณปกติของ
กรมป่าไม้ 

รวมท้ังสิ้น  2  กิจกรรม จ านวน 2 โครงการ  งบประมาณ รวมท้ังสิ้น  648,741.22  บาท 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

(ระบุแหล่งทุน) 

F1A2 กิจกรรมอนุรักษฟ์ื้นฟู และพัฒนาป่าไม ้
1. งานรวบรวมและขยายพันธุ์ ไม้ป่ าเพื่ อ
สนับสนุนชุมชน 
2. งานทางเดินศึกษาธรรมชาติและงานสวน
ธรรมชาติต่างๆ 
3. อ านวยการบริหารโครงการและติดตามงาน 
4.. งานพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นแหล่งนันทนาการ 

1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปาล์มชนิดต่างๆให้มีความ
หลากหลายท้ังของไทยและของต่างประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยพืชวงศ์ปาล์ม 
3. เพื่อพัฒนาพืชวงศ์ปาล์มให้เป็นพืชเศรษฐกิจและขยายผล
ไปสู่เกษตรกร 
4. เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการแขนงต่างๆ เกี่ยวกับพืชวงศ์ปาล์ม 
5. เพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีดีให้กับชุมชน 
6. เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในภูมิภาค 
 
 

1,667,000 - ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า จ านวน 28 ชนิด/1 ,500 
ต้น 
- บ ารุงรักษาสวนรวบรวมพันธุ์ไม้ จ านวน 190 ไร่ 
- ศึกษา เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ในแปลงรวบรวม ร้อยละ 100 
- จัดท าป้ายชื่อพันธุ์ไม้ป่าในสวนธรรมชาติ จ านวน 150 
ป้าย 
 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

F1A2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุ มารี  (อพ .สธ.) งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินงานสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

588,741.22 1. การส ารวจทรัพยากรในพื้นท่ีปกปัก 
ส ารวจพืช จ านวน 152 ชนิด 
ส ารวจสัตว์ จ านวน 97 ชนิด 
ส ารวจชีวภาพ จ านวน 8 ชนิด 

2. การติดรหัสประจ าชนิด 
ส ารวจพืช จ านวน 152 ชนิด 
ส ารวจสัตว์ จ านวน – ชนิด 
ส ารวจชีวภาพ จ านวน – ชนิด 

3. ส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม  
    ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร จ านวน 3 ภูมิปัญญา 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ของเทศบาล 

F1A2 โค ร งก า ร อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม ๖๐,๐๐๐ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช งบประมาณปกติของ 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

(ระบุแหล่งทุน) 

เนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นท่ีป่าบ้านยาง
เกาะจังหวัดสงขลา 

บรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๒ พรรษา ๒ เมษายน๒๕๖๐ 

- จัดท าแบบส ารวจสอบถามและประสานเครือข่ายราษฎร 
ในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านยางเกาะ 

กรมป่าไม้ 

F1A2 โครงการส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช 

๑. เพื่อส ารวจข้อมูลพรรณไม้ ภายในสวนสัตว์สงขลาและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 
๒. เพื่อส ารวจทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืช ใน
พื้นท่ีสวนสัตว์สงขลาและพื้นท่ีใกล้เคียง 
๓. เพื่อเป็นข้อมูลพันธุกรรมพืช การเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
ภายในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช และพื้นท่ีท้ังหมด ๖๐๐ ไร่ 

๗๙,๗๔๑ ๑. ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒. วางแผนการด าเนินงาน 
๓.ส ารวจเก็บรวบรวมพรรณพืช 
๔. จ าแนกชนิดตัวอย่างพรรณไม้ 
๕.จัดท าตัวอย่างพรรณไม้ให้เสร็จสมบูรณ์ 
๖. สรุปผล และจัดท ารูปเล่มรายงาน 

องค์การสวนสัตว์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

 

F1A2 โครงการส ารวจและศึกษาความหลากหลาย
ของสัตว์ ๔ กลุ่ม 

๑.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสัตว์ ๔ 
กลุ่ม ข้อมูลสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์สงขลาและพื้นท่ี  ใกล้เคียง 
๒. เพื่อให้เกิดการส ารวจทรัพยากรกายภาพ และชีวภาพท่ี
ครอบคลุมในพื้นท่ีท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
๓.  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอย่างคุ้มค่าในการส ารวจ
เก็บรวบรวมความหลากหลายของสัตว์ ๔ กลุ่ม ท้ังภายในพื้นท่ี
ปกปัก ความหลากหลายของสัตว์ ๔ กลุ่ม และพื้นท่ีท้ังหมด 
๖๐๐ ไร่ 

๕๕,๗๓๒ 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. ลงพื้นท่ี และวางแผนการส ารวจ 
3. ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์ 4 กลุ่ม 
4. จ าแนกชนิดตัวอย่างสัตว์ 
5. สรุปผล และจัดท ารูปเล่มรายงาน 

องค์การสวนสัตว์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

 

รวมท้ังสิ้น 5 กิจกรรม จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณ รวมท้ังสิ้น  2,451,214.22  บาท 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

(ระบุแหล่งทุน) 

F1A3 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ 
1.งานรวบรวมและขยายพันธุ์ ไม้ป่ าเพื่ อ
สนับสนุนชุมชน 
2.งานทางเดินศึกษาธรรมชาติและงานสวน
ธรรมชาติต่างๆ 
3.อ านวยการบริหารโครงการและติดตามงาน 
4.งานพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นแหล่งนันทนาการ 

1.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
2.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปาล์มชนิดต่างๆให้มีความ
หลากหลายท้ังของไทยและของต่างประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยพืชวงศ์ปาล์ม 
3.เพื่อพัฒนาพืชวงศ์ปาล์มให้เป็นพืชเศรษฐกิจและขยายผล
ไปสู่เกษตรกร 
4.เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการแขนงต่างๆ เกี่ยวกับพืชวงศ์ปาล์ม 
5.เพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีดีให้กับชุมชน 
6.เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในภูมิภาค 

1,667,000 - เพาะขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อปลูกในโครงการและสนับสนุน
ชุมชน จ านวน 124 ชนิด/8,247 ต้น 
- จัดท าป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในแปลงรวบรวม จ านวน 200 ป้าย 
- บ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ป่าท่ีปลูกในสวนธรรมชาติ จ านวน 
120 ไร่ 
- ปลูกพันธุ์ไม้ป่าเสริมในสวนธรรมชาติ จ านวน 2,637 ต้น 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

F1A3 โครงการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการ
อนุ รั กษ์ พั นธุ กรรมพื ชอั นเน่ื องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีฯ/ปลูกต้นกระดังงาสงขลา 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ (ต้นกระดังงาสงขลา) 49,655 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๐๐ คน ปลูกต้นกระดังงา
สงขลาจ านวน ๘๐ ต้น 

แผนงานสาธารณสุข 

F1A3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุ มารี  (อพ .สธ.) งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

เพื่ อด าเนินงานสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

588,741.22 - เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ของเทศบาล 

F1A3 โค ร งก า ร อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นท่ีป่าบ้านยาง
เกาะจังหวัดสงขลา 

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๒ พรรษา ๒ เมษายน๒๕๖๐ 

๖๐,๐๐๐ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
- จัดกิจกรรมปลูกป่าและบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

งบประมาณปกติของ 
กรมป่าไม้ 

รวมท้ังสิ้น 4  กิจกรรม จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ รวมท้ังสิ้น  2,365,396.22 บาท 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

(ระบุแหล่งทุน) 

F2A4 โครงการส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช 

๑. เพื่อส ารวจข้อมูลพรรณไม้ ภายในสวนสัตว์สงขลาและ
พื้นท่ีใกล้เคียง 
๒. เพื่อส ารวจทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืช 
ในพื้นท่ีสวนสัตว์สงขลาและพื้นท่ีใกล้เคียง 
๓. เพื่อเป็นข้อมูลพันธุกรรมพืช การเก็บรวบรวมพันธุกรรม
พืช ภายในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช และพื้นท่ีท้ังหมด ๖๐๐ 
ไร่ 

๗๙,๗๔๑ ๑. ศึกษาค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. วางแผนการด าเนินงาน 
๓.ส ารวจเก็บรวบรวมพรรณพืช 
๔. จ าแนกชนิดตัวอย่างพรรณไม้ 
๕.จัดท าตัวอย่างพรรณไม้ให้เสร็จสมบูรณ์ 
๖. สรุปผล และจัดท ารูปเล่มรายงาน 

งบประมาณจาก
รัฐบาล 

F2A4 โครงการส ารวจและศึกษาความหลากหลาย
ของสัตว์ ๔ กลุ่ม 

๑.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสัตว์ ๔ 
กลุ่ ม  ข้อมูลสัตว์ป่ าภายในสวนสัตว์สงขลาและพื้ น ท่ี  
ใกล้เคียง 
๒. เพื่อให้เกิดการส ารวจทรัพยากรกายภาพ และชีวภาพท่ี
ครอบคลุมในพื้นท่ีท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
๓.  เพื่อให้ เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอย่างคุ้มค่าในการ
ส ารวจเก็บรวบรวมความหลากหลายของสัตว์ ๔ กลุ่ม ท้ัง
ภายในพื้นท่ีปกปัก ความหลากหลายของสัตว์ ๔ กลุ่ม และ
พื้นท่ีท้ังหมด ๖๐๐ ไร่ 

๕๕,๗๓๒ 1. ศึกษาค้นควา้เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ลงพื้นท่ี และวางแผนการส ารวจ 
3. ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์ 4 กลุ่ม 
4. จ าแนกชนิดตัวอย่างสัตว์ 
5. สรุปผล และจัดท ารูปเล่มรายงาน 

งบประมาณจาก
รัฐบาล 

F2A4 โค ร งก า ร อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เน่ืองมาจากพระราชด าริในพื้นท่ีบ้านยาง
เกาะ จังหวัดสงขลา 

เพื่อสนองพระราชด าริด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นท่ี
ป่าชุมชน 

๔๐,๐๐๐ พื้นท่ีป่าชุมชนบ้านยางเกาะ ม.๙  ต.ปริก  อ.สะเดา  
จ.สงขลา ซ่ึงมีพื้นท่ีด าเนินการท้ังสิ้น ๕๐ ไร่ 

งบปกติของกรมป่าไม้ 

F2A4 กิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาป่าไม ้
1.งานรวบรวมและและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อ
สนับสนุนชุมชน 
2.งานทางเดินศึกษาธรรมชาติและงานสวน
ธรรมชาติต่างๆ 
3.งานอ านวยการบริหารโครงการและ

1.เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
2.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปาล์มชนิดต่างๆให้มีความ
หลากหลายท้ังของไทยและของต่างประเทศ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พืชวงศ์
ปาล์ม 

1,667,000 1.งานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพ่ือสนับสนุนชุมชน 
1.1 ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า จ านวน 28 ชนิด/1,500 
ต้น 
1.2เพาะขยายพันธุ์ไม้ป่าเพ่ือปลูกในโครงการและสนับสนุน
ชุมชน จ านวน 124ชนิด/8,247 ต้น 
1.3 บ ารุงรักษาสวน รวบรวมพันธุ์ไม้ จ านวน 190 ไร่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

(ระบุแหล่งทุน) 

ติดตามงาน 
4.งานพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งนันทนาการ 

3.เพื่อพัฒนาพืชวงศ์ปาล์มให้เป็นพืชเศรษฐกิจและขยายผลสู่
เกษตรกร 
4.เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชากรแขนงต่างๆ เกี่ยวกับพืชวงศ์ปาล์ม 
5.เพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีดีให้กับชุมชน 
6.เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในภูมิภาค 

1.4 จัดท าป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในแปลงรวบรวม จ านวน 200
ป้าย 
1.5 ศึกษา เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ในแปลงรวบรวม ร้อยละ 100 
2. งานทางเดินศึกษาธรรมชาติและงานสวนธรรมชาติต่างๆ 
2.1 จัดเส้นทางล าลองเดินศึกษาธรรมชาติ จ านวน 1 กม. 
2.2 ปลูกพันธุ์ไม้ป่าเสริมในสวนธรรมชาติ จ านวน 2,637 
ต้น 
2.3 งานบริการความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ป่า จ านวน 10ครั้ง 
1,383 คน 
3. อ านวยการบริหารโครงการและติดตามงาน 
3.1 งานบริการข้อมูลข่าวสารและสถานท่ีโครงการแบบ
ประชารัฐ จ านวน 6 ครั้ง 
3.2 งานบริการข้อมูลข่าวสารและสถานท่ีโครงการแบบ
ประชารัฐ จ านวน 6 ครั้ง 

F2A4 โครงการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นใน
โค ร งก า ร อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ/ปลูก
ต้นกระดังงาสงขลา 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ (ต้นกระดังงาสงขลา) 49,655 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๐๐ คน ปลูกต้นกระดังงา
สงขลาจ านวน ๘๐ ต้น 

แผนงานสาธารณสุข 

F2A4 การศึกษาชีวภาพ : 
เห็ดตับเต่า 
 1) การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของ
ชีวภาพเห็ดตับเต่า 
 2) การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพ
เห็ดตับเต่ากับสิ่งแวดล้อม 
 3) การขยายพันธุ์ และการดูแลรักษา 

การศึกษาชีวภาพเห็ดตับเต่า  
 

7,000 
 

3,000 
 

6,000 

- งบท้องถิ่น 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

(ระบุแหล่งทุน) 

F2A4 ศึกษาด้านพืช : ปอเทือง ศึกษาการเจริญเติบโตของพืช : ปอเทือง 10,500 - งบท้องถิ่น 

F2A4 ศึกษาทรัพยากรสัตว์  ปูนา ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะสัตว์ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์และ
ขยายพันธุ์ 

2,000 - งบท้องถิ่น 

รวมท้ังสิ้น 8  กิจกรรม จ านวน 8 โครงการ  งบประมาณ รวมท้ังสิ้น  1,920,628 บาท 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

(ระบุแหล่งทุน) 

F3A7 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
องค์ประกอบท่ี 1 

-  
๑๗,๕๐๐ 

- - 

องค์ประกอบท่ี 2 - ๑๙,๐๐๐ - - 

องค์ประกอบท่ี 3 - ๔,๐๐๐ - - 

องค์ประกอบท่ี 4 - ๗,๐๐๐ - - 

องค์ประกอบท่ี 5 - ๘๐,๐๐๐ - - 

๓ สาระ - ๙,๐๐๐ - - 

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง - ๑๐,๐๐๐ - - 

F3A7 องค์ประกอบท่ี ๑ 
1. จัดอบรมครู/บุคลากรเรื่องโครงการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๑. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

๕,๒๕๐ 

 
- งบเงินบ ารุงการศึกษา 

F3A7 2. จัดท าป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในโรงเรียน 
 

2. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอน
ต่าง ๆ โดยมุ่งให้นักเรียนสร้างองค์ความรูด้วยตนเอง เก่ง ดี 
มีสุข 

๑๒,๒๓๐ - - 

F3A7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชด าริ จากส่วนขององค์ประกอบท่ี  
๑ รู้สื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก และองค์ประกอบท่ี  
๕  การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
กิจกรรม : ใบไม้แห้งแปลงร่าง 

๑.เพื่อบูรณาการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒.เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพรรณไม้  ไม่
คิดท าลาย   
๓.น าใบไม้แห้งที่ศึกษาในบริเวณโรงเรียนมาใช้แปรรูปเป็นปุ๋ย
หมัก 

๑๕,๐๐๐ มีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐  ด้าน
พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เรื่องปุ๋ยหมักใบไม้ 

ใช้งบประมาณ
สถานศึกษา 

F3A7 ปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังของหน้าดิน ๕,๐๐๐ - กก.ตชด.๔๓ 

F3A7 ป้ายต้นไม้ เพื่อจัดท าป้ายชื่อของต้นไม้ให้นักเรียนและประชาชนได้
เรียนรู้ 

๕,๐๐๐ ได้ด าเนินการไปแล้ว ๓๐% กก.ตชด.๔๓ 

F3A7 บ ารุงรักษาต้นไม้ 
กิจกรรม : ปุ๋ยชีวภาพ 

เพื่อบ ารุงรักษาต้นไม้ ๓,๐๐๐ - กก.ตชด.๔๓ 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

(ระบุแหล่งทุน) 

F3A7 ปรับสภาพภูมิทัศน์ 
กิจกรรม : อนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้าน (ต้น
จิก) 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนบ้านและปรับ 
ภูมิทัศน์ 

๔๘,๐๐๐ ปลูกแล้วจ านวน ๔๓ ต้น งบประมาณโรงเรียน 

F3A7 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรม : ปกปักพันธุกรรมพืช 
 

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช - พันธุ์พืชมีครบจ านวนและเจริญงอกงามดี - 

F3A7 สวนสมุนไพรในโรงเรียน 
กิจกรรม : ปลูกพืชสวนสมุนไพร 

1.เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
2.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
3. ครู นักเรียนน าสมุนไพรไปใช้ ๑๑ ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- - - 

F3A7 อนุรักษ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
กิจกรรม : ปลูกและศึกษาพืชสมุนไพร 

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประโยชน์ของพืชสมุนไพรได้รู้จักและน า
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๑๕,๐๐๐ - งบประมาณโรงเรียน 

F3A7 ปลูกพืชไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น มีต้นไม้ 1๐๐ ต้น ส่งผลให้โรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น 2,๐๐๐ - งบบริจาค 

F3A7 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรม :  
-ปลูกป่า  
-ปลูกผัก 
-ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

มีจ านวนพันธุ์ไม้เพ่ิมขึ้น  
 

100 
200 
200 

- งบประมาณโรงเรียน 

F3A7 ปลูกกล้วย นักเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช ๓,๐๐๐ - รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง 

F3A7 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรม :  
-จัดท า ก7-๐๐๓ 
-ท าป้ายพรรณไม้ 

1. ให้นักเรียนรู้จักลักษณะ และชื่อของพันธุ์ไม้ 
2.ให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ 

๔,๓8๐ - งบอุดหนุน 
รายหัว 

รวมท้ังสิ้น  15 กิจกรรม จ านวน 15 โครงการ  งบประมาณ รวมท้ังสิ้น 103,500 บาท 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

(ระบุแหล่งทุน) 

F3A8 ซักซ้อมและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
(อพ.สธ.สถ.) 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีทราบ และสมัคร
เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. อย่างน้อย อ าเภอละ 1 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการแล้ว จ านวน 
8 อ าเภอ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 

F3A8 ลงพื้นท่ีรับฟังผลการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช      อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ลงพื้นท่ีเพื่อท าความเข้าใจ     รับฟังปัญหา อุปสรรค 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการฯ และเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่น อ าเภอ น าความรู้ท่ีได้รับไป
ซักซ้อมท าความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี
ต่อไป 

- ได้ลงพื้นท่ี อปท.  
- อบต.ร าแดง อ าเภอสิงหนคร  เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 
2561 
- อบต.ท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 
2561 
ได้ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
พื้นท่ีเป้าหมายบริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร ของเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ หรือพื้นท่ีท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา 

- 

F3A8 ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้า
ร่วมสนองพระราชด าริ 
- สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมท่ี 1 – 8 ตามแผนแม่บท 
อพ.สธ. และก าหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าร่องเพื่อ
ขยายผลการด าเนินงาน ในทุกอ าเภอของจังหวัดสงขลา 
- เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะท างาน
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

- ได้ประชุมเมื่อวันท่ี 15 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นอ าเภอในพื้นท่ี รวมจ านวน 210 คน 
โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็น
ประธาน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก 
- ท่ีปรึกษาและประสานงารนโครงการฯ ภาคใต้ (ผศ.ดวง
จิต แก้วอุบล)  
- อบต.ท่าข้าม 
- อบต.ร าแดง 
- ทม.สะเดา 

- 

F3A8 จัดนิทรรศการเทศกาลข้าวใหม่ สนับสนุน และสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน - ได้จัดนิทรรศการ ณ ตลาดซุ้มหลวงเสด็จ เทศบาลต าบล - 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

(ระบุแหล่งทุน) 

ท้องถิ่น เพื่อท่ีจะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป เพื่อให้เยาวชน ประชาชนท่ัวไปได้เห็นคุณค่า 
ประเพณี วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวิถีชีวิตชาวนา และ
เผยแพร่พันธุ์ข้าวไทยให้ประชาชนได้รับรู้ 

คูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 2560 โดยมี
นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น
ประธาน 

F3A8 ส ารวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน จัดท าบัญชีรายชื่อพืชสมุนไพรท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี พร้อมภาพถ่าย 
โดยศึกษาข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
 

- มีบัญชีรายชื่อพืชสมุนไพร ไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้
ท่ีมาค้นคว้าศึกษาข้อมูล 

- 

F3A8 จัดท าแปลงปลูกพืชสมุนไพรท่ีมีในพื้นท่ี
ชุมชนสาธารณะ หรือพื้นท่ีส่วนบุคคล 

จัดท าแปลงปลูกพืชสมุนไพรท่ีมีในพื้นท่ีชุมชนสาธารณะ หรือ
พื้นท่ีส่วนบุคคล 

- เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

- 

F3A8 จัดต้ังศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชสมันไพรใน
ท้องถิ่นในลักษณะธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช 

เพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า ไว้เป็นหมวดหมู่ พร้อมชื่อ
และสรรพคุณ เพื่อเผยแพร่ให้ศึกษาข้อมูลและจ าหน่ายให้
ผู้สนใจ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการแล้ว จ านวน 27 
แห่ง 

- 

F3A8 ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  ในโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น 

สร้างจิตส านึกให้กับนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด อปท. ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น     บนฐานความคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- โรงเรียนท่ีด าเนินการแล้ว ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดของ
เทศบาลเมืองสะเดา 

- 

F3A8 จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ อพ.สธ. 
จังหวัดสงขลา 

ประชาสัมพันธ์ อพ.สธ. จังหวัดสงขลา - มีเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ อพ.สธ. จังหวัดสงขลา - 

รวมท้ังสิ้น 9 กิจกรรม จ านวน  9  โครงการ   
 


