
แบบรายงานท่ี 1

งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

แผน ผล แผน ผล
1. แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์นิคมเข้ำร่วมด ำเนินกิจกรรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
โดยด ำเนินกิจกรรม ให้สอดคล้องกับแนวทำง
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

สหกรณ์ 1

2. มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีในนิคมสหกรณ์/ศูนย์สำธิตสหกรณ์/
จังหวัด อย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบแปลงสำธิต
พันธุกรรมพืช

คน 1

3. ประสำน และส ำรวจพันธุกรรมพืชร่วมกับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) โรงเรียนสวนพฤกษศำสตร์ 
โรงเรียนในพ้ืนท่ีนิคม/ศูนย์สำธิตสหกรณ์/จังหวัด เพ่ือส ำรวจ
และจดบันทึกลักษณะตำมพันธุกรรมของพืชท้องถ่ิน
ตำมรูปแบบของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

หน่วยงำน ไม่น้อยกว่ำ 
3 แห่ง

4. จัดท ำ/พัฒนำแปลงสำธิตพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์/
ศูนย์สำธิตสหกรณ์/จังหวัด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้ำนพันธุกรรมพืชของชุมชน/สมำชิกสหกรณ์พร้อมส ำรวจ
พันธ์ุพืชในแปลงสำธิตตำมแนวทำงท่ีกองประสำนงำน
โครงกำรพระรำชด ำริก ำหนด

แห่ง 1

5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบรำยงำนท่ี
กองประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริก ำหนด

คร้ัง 9

6. รวมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ บำท

ปัญหำ/อุปสรรค (ถ้ำมี)……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  (ถ้ำมี)..…………...……………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ   รำยงำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_spg@cpd.go.th ภำยในวันท่ี 25 ของทุกเดือน
              ระบุช่ือเร่ืองในกำรส่งแบบรำยงำน “รำยงำนผล อพ.สธ.” 

ผู้รายงาน..................................................................................       
(................................................................................)        

ต าแหน่ง...............................................................................          
    วันท่ี...............................................................................          

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจ าเดือน.................................................พ.ศ. 2564

นิคมสหกรณ์/ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ศูนย์สาธิตสหกรณ์..................................................................................................

การด าเนินงาน

เป้าหมาย

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)

กิจกรรมท่ีด าเนินการ
หน่วยนับ



แบบรายงานท่ี 2

             1. รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_spg@cpd.go.th ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน
                 ระบุช่ือเร่ืองในการส่งแบบรายงาน “รายงานผล อพ.สธ.” 

ผู้รายงาน..................................................................................       
(................................................................................)        

ต าแหน่ง...............................................................................          
    วันท่ี...............................................................................          

หมายเหตุ  รายงานเป็นรายเดือน ซ่ึงการรายงานในเดือนถัดไปให้รายงานผลของการเข้าไปแนะน าส่งเสริมของเดือนก่อนหน้าด้วย

รายงานผลการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์นิคมเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจ าเดือน..............................................พ.ศ. 2564
นิคมสหกรณ์/ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ศูนย์สาธิตสหกรณ์..................................................................................................

เร่ืองท่ีแนะน า ส่งเสริม/ปัญหาท่ีพบ ผลท่ีเกิดการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีได้รับค าแนะน า



แบบรายงานท่ี 3

              ระบุช่ือเร่ืองในการส่งแบบรายงาน “รายงานผล อพ.สธ.” 

ผู้รายงาน..................................................................................       
(................................................................................)        

ต าแหน่ง...............................................................................          
    วันท่ี...............................................................................          

หมายเหตุ   รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_spg@cpd.go.th ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน

รายงานผลการประสาน และส ารวจพันธุกรรมพืชร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ
เพ่ือส ารวจและจดบันทึกลักษณะตามพันธุกรรมของพืชท้องถ่ินตามรูปแบบของโครงการฯ

ประจ าเดือน.................................................พ.ศ. 2564

นิคมสหกรณ์/ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ศูนย์สาธิตสหกรณ์.....................................................................................

วัน/เดือน/ปี ช่ือหน่วยงานท่ีประสานงาน สรุปผลการประสานงาน



แบบรายงานที่ 4 
 

รายงานการเก็บข้อมูลการพืชในท้องถ่ิน 
 
 

ข้อมูลพืช 
ชื่อพืช..........................................................รหัสพรรณไม้ ………….……………………….…………………………………….……………… 
ลักษณะวิสัย …………………………………………………………………………………………………….………………………………......……………… 
ลักษณะเด่นของพืช ...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
บริเวณท่ีพบ...................................................................................................................................................................... 
แสดงพิกัดตำแหน่ง พรรณไม ้(GIS) X : ....................................................Y: ............................................................... ตำบล/
แขวง................................อำเภอ/เขต.......................................จัง หวัด.................................................................. อายุ
ประมาณ ................................ปี เส้นรอบวงลำต้น ............................เมตร ความสูง..............................เมตร 
สถานภาพ………………………………………….…….………………………………………จำนวนท่ีพบ...........................................ต้น 
การใช้ประโยชน์ในท้อง ถ่ิน (ระบุส่วนท่ีใช้และวิธีการใช้)  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ : กรณีมีข้อมูลพืชมากกว่า 1 ชนิด ขอให้เพ่ิมเติมแบบฟอร์ม 
 

ผังแสดง ตำแหน่งพรรณไม้ 
 
 
 

เหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               



คำอธิบายแบบรายงานที่ 4 
รายงานการเก็บข้อมูลการพืชในท้องถ่ิน 

 

ไม้ผล  คือ พืชท่ีออกลูกออกผลให้เรารับประทานเราเรียกลูกหรือผลของมันว่า  "ลูกไม้" หรือ "ผลไม้" 

สำหรับไม้ผลนั้น มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุก ซึ่งไม้ผลยืนต้นมีตั้งแต่ลำต้นขนาดเล็กไปจนถึงลำต้น

ขนาดใหญ่ มีท้ังท่ีรับประทานผลสุกและรับประทานผลดิบ 

ผักพ้ืนเมือง  คือ พืชผักพ้ืนบ้าน หรือพืชผักพ้ืนเมืองที่ชาวบ้านนำมาบริโภค เป็นผักตามวัฒนธรรม การบริโภค

ของชาวท้องถิ่น ขึ้นในแหล่งธรรมชาติหรือนำมาปลูกไว้ริมบ้าน นำมาใช้ประโยชน ได้หลายอย่าง 

เช่น ด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค หรือด้านเศรษฐกิจ 

พืชสมุนไพร  คือ พืชท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ การใช้สมุนไพรสำหรับรักษาโรค 
หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ จะต้องนำเอาสมุนไพรต้ังแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งจะเรียกว่า 
ยา ในตารับยา 

พืชใช้เน้ือไม้  คือ พืชที่มีลำต้นแข็งแรง มีเนื้อไม้ ส่วนลำต้นตั้งตรงชัดเจน อายุหลายปีและแตกกิ่งก้านสาขามาก 
สามารถนำมาทำท่ีอยู่อาศัย เครื่องเรือน และเครื่องใช้อื่นๆ แต่ไม่นำมาสร้างรายได้ และประกอบ
เป็นอาชีพ 

พืชเศรษฐกิจ  คือ พืชท่ีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต มีลกัษณะเด่นทางการค้า ท่ีสามา ร ถนำ  ไปบริ โภคโดย 
เป็นอาหารท่ีให้วิตามิน แร่ธาตุ และเป็น แหล่งพลังงา น ของมนุษย์และสัตว์ สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัว และประกอบเป็นอาชีพได้ 

ลักษณะวสัิย  คือ รูปร่างลักษณะพันธุไ์ม้ท่ีมองเห็นในสภาพธรรมชาติ เช่น ไม้ต้น เป็นพืชท่ีมีลำต้นแข็งแรง 
 

มีเนื้อไม ้ส่วนลำต้นต้ังตรงชัดเจน อายุหลายปีและแตกก่ิงก้านสาขามาก เป็นต้น 

 ลักษณะวิสัยพืช  ประกอบด้วย ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ปาล์ม ไผ ่กล้วยไม้ เฟิร์น หญ้า เป็นต้น 

ไม้ต้น  เป็นพืชท่ีมีเนื้อไม ้ มีลำต้นหลัก ต้ังตรง โตเต็มท่ีสงูเกิน 5 เมตร มีอายุหลายปี 

ไม้พุ่ม  เป็นพืชท่ีมีเนื้อไม้ มักแตกกิ่งก้านใกล้ๆ โคน ต้น ลักษณะเป็น พุ่ม สูงไม่เกิน 5 เมตร มีอายหุลายปี 

ไม้ล้มลุก  เป็นพืชท่ีไม่มีเนื้อไม้ หรือมีเนื้อไม้เล็กน้อยท่ีบริเวณโคนต้น 

ไม้เล้ือย           เป็นพืชท่ีมีเนื้อไม้หรือไม่มีเนื้อไม้ อายุปเีดียวหรือหลายปี ลำ ต้น เลือ้ยไปตามดิน หรือพัน สิ่งท่ีอยู่
ใกล้เคียง หรือมีอวัยวะพิเศษช่วย ได้แก่ ราก มือเกาะและข้อเกี่ยว เช่น พวงชมพู สร้อย อินทนิล 
กระเทียมเถา ฯลฯ 

ไม้รอเล้ือย        เป็นไม้พุ่มก่ึงไม้เถา ซึ่งมีก่ิงก้านทอดเอนไปบนต้นไม้หรือสิ่งที่อยู่ ใกล้เคียง แต่เมื่ออยู่ตามลำพัง
ก็สามารถทรงตัวอยู่ ได้  โดยกิ่งก้านไม้เลื้อยทอดลงดิน ดังไม้เถา อื่น ๆ  เช่น การเวก นมแมว 
โนรา เฟ่ืองฟ้า ฯลฯ 

กล้วยไม ้         ช่ือพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Orchidaceae ลักษณะต้น ใบ และช่อดอกต่า งๆ กัน 
บางชนิดเกาะตามต้นไม้และหิน บางชนิดขึ้นอยู่บนพื้นดิน บางชนิดมีดอกงา ม บางชนิดมีกลิ่นหอม 
พายัพเรียก เอ้ือง. (พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 75) 

ปาล์ม   เป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียว ลำต้นเป็นข้อ มีใบบนยอดเพียงท่ีเดียว ไม่แตกกิ่งก้าน แต่แตกกอได้ มีก้านใบ

ท่ียาวและใหญ่ ลักษณะใบแตกต่างกัน แต่ก็ไปรวมกลุ่มกันที่ปลายก้านท่ีเดียว อย่างไรก็ตาม ยังมี

ปาล์มอีกหลายชนิด ท่ีไม่ได้มีลำต้นสูงพ้นดิน แต่ก็มีลกัษณะใบแบบปาล์ม ทำให้สังเกตได้ไม่ยากนัก 

 

 



หญ้า  เป็นพืชล้มลุกหลายชนิด หลายสกุล ในชั้น Liliopsida วงศ์ Poaceae พืชในวงศ์นี้เป็นพืชท่ีมี
ความสำคัญที่สุดต่อเศรษฐกิจ มนุ ษย์ ร วมไปถึงใช้เป็นสนามหญ้า แต่บา งชนิ ด จัดเป็นวัชพืช 
พืชในวงศ์หญ้าที่เรารู้จักดี เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้า วสา ลี ข้าวบาร์เลย ข้าวฟ่าง ข้าวโอ้ต ข้าวไรย์ ลูก
เดือย หญ้าไรย์ อ้อย ไผ่ ตะไคร้ เป็นต้น  

ไผ่   เป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียว กลุม่จาพวกหญ้า ลำต้นมีข้อและปล้อง แตกก่ิงหลายแขนง ไผ่ไม่ได้ มีลกัษณะ
เป็นเนื้อไม้ ในหนึ่งต้นอาจมีไผ่นับพันลำ โดยแตกหน่อ เพิ่มจำนวนเรือ่ยๆ ออกทางด้านข้างของกอไผ่ 
ไผ่บางชนิดออกดอกเม่ืออายุ 10 – 100 ปี หรือมากกว่านี้ แล้วจะแห้ง ตายหลังจากดอกพัฒนา
เป็นเมล็ดแล้ว 

รหัสพรรณไม้ คือ เครื่องหมายต้นไม้ท่ีรู้เฉพาะผู้ท่ีตกลงกันไว้ หรือ ผู้ท่ีรู้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ยกตัวอย่าง
รหัสพรรณไม 8 – 6302007 – 03 – 0001/3 

 8  คือ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
                  6302007  คือ รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บา้น โดยช่ือหมู่บา้นหนองขอน เป็นหมู่ท่ี 3 ของตำบลคลองไผ่ 
 001  คือ รหัสชนิดพรรณไม โดยเป็นพืชชนิดท่ี 1ท่ีสำรวจพบและบันทึกขอ้มูล 
 /3  คือ รหัสจานวนต้นท้ังหมดท่ีพบ 
ลักษณะเด่นของพืช  คือ สมบัติเฉพาะตัวของพืชท่ีปรากฏให้เห็นในสภาพธรรมชาติ 
สถานภาพของพืช      คือ เหตุการณท่ีกาลังเป็นไปของพืชในปัจจุบัน สถานภาพของพืชสามารถแบ่งได้ดังนี้ พืชท่ี

ท่ัวไป พืชหายาก พืชท่ีใกล้สูญพันธุ ์ เป็นต้น 
พืชท่ีพบท่ัวไป  คือ พืชท่ีมีการแพร่กระจายพันธุท่ั์วไปในระบบนิเวศต่างๆ 
พืชหายาก  คือ พืชท่ีมีประชากรขนาดเล็ก แต่ยังไม่จัดเป็นพืชใกล้สูญพันธุ ์ แต่มีปจัจัยเสี่ยงท่ีจะทำ ให้พืช

ชนิดนี้ลดจำนวนลงอย่างถาวร เป็นพืชท่ีควรติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของประชากรอย่าง
ต่อเนื่อง พืชหายากหลายชนิดของไทยพบเฉพาะพ้ืนท่ี 

พืชท่ีใกล้สูญพันธุ ์    คือ พืชที่ลดจานวนประชากรลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นวิกฤติท่ีใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งโอกาส ท่ีจะ
อยู่รอดต่อไปมีน้อย ถา้หากปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุยังคงเกิดต่อไป 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9F%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89
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ไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ในดิน ในน ้ำ พบมำก หำยำก
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

...... ชนิด ..... ชนิด .... ชนิด .... ชนิด .... ชนิด .... ชนิด ........... ต้น

หมายเหตุ   1. รำยงำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_spg@cpd.go.th ภำยในวันท่ี 25 ของทุกเดือน
                 ระบุช่ือเร่ืองในกำรส่งแบบรำยงำน “รำยงำนผล อพ.สธ.”  
              2. สำมำรถเพ่ิมตำรำงได้ตำมจ้ำนวนพันธ์ุพืชท่ีส้ำรวจ 
              3. ในหัวข้อ "ประเภท ลักษณะกำรอำศัย และสถำนภำพ" ให้  ในข้อท่ีตรงกับลักษณะพันธ์ุพืชนั น
                 และสรุปจ้ำนวนในช่องด้ำนล่ำง 

ผู้รายงาน..................................................................................       
(................................................................................)        

ต าแหน่ง...............................................................................          
    วันท่ี...............................................................................          

รายงานผลการส ารวจและจดบันทึกลักษณะตามพันธุกรรมของพืชท้องถ่ิน ในบริเวณโดยรอบ
ประจ าเดือน.................................................พ.ศ. 2564

นิคมสหกรณ์/ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ศูนย์สาธิตสหกรณ์..................................................................................................

รวมทั งสิ น ........ ชนิด

พันธ์ุพืชท่ีส้ำรวจ
(ระบุช่ือ)

จ้ำนวน
(ต้น)

ประเภท ลักษณะกำรอำศัย สถำนภำพ
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 ผู้ใช้ประโยชน์/เย่ียมชมแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช หน่วยนับ จ านวน ยอดสะสม หมายเหตุ
   1. สมาชิกนิคมสหกรณ์ ราย
   2. ประชาชนท่ัวไป ราย
   3. นักเรียน นักศึกษา ราย

รวมท้ังส้ิน ราย

หมายเหตุ 1. รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_spg@cpd.go.th ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน
               ระบุช่ือเร่ืองในการส่งแบบรายงาน “รายงานผล อพ.สธ.” 
            2. "จ านวน" คือ ยอดผู้เข้าศึกษาเรียนรู้ ในเดือนท่ีรายงานผล
               "ยอดสะสม" คือ ยอดผู้เข้าศึกษาเรียนรู้ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงเดือนท่ีรายงาน 

ผู้รายงาน..................................................................................       
(................................................................................)        

ต าแหน่ง...............................................................................          
    วันท่ี...............................................................................          

รายงานการเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชในแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช
ประจ าเดือน.................................................พ.ศ. 2564

นิคมสหกรณ์/ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ศูนย์สาธิตสหกรณ์..................................................................................
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 - พ้ืนท่ีของนิคมสหกรณ์............................................................................ไร่
 - พ้ืนท่ีของแปลงสาธิต...............................................................................ไร่

ท่ี

1 ช่ือพืช :
ลักษณะวิสัย : 
ลักษณะวิสัยพืช :
ลักษณะถ่ินอาศัย :

สถานภาพ :
การใช้ประโยชน์
ความหนาแน่น ...........................
จ านวนท่ีส ารวจพบ ...........................

2 ช่ือพืช :
ลักษณะวิสัย : 
ลักษณะวิสัยพืช :
ลักษณะถ่ินอาศัย :

สถานภาพ :
การใช้ประโยชน์
ความหนาแน่น ...........................
จ านวนท่ีส ารวจพบ ...........................

                 ระบุช่ือเร่ืองในการส่งแบบรายงาน “รายงานผล อพ.สธ.” 
   2. สามารถเพ่ิมตารางได้ตามพันธ์ุพืชท่ีส ารวจ

 
ผู้รายงาน..................................................................................       

(................................................................................)        
ต าแหน่ง...............................................................................          
    วันท่ี...............................................................................          

หมายเหตุ   1. รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_spg@cpd.go.th ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน

รายงานการจัดท า/พัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช
ประจ าเดือน.................................................พ.ศ. 2564

นิคมสหกรณ์/ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ศูนย์สาธิตสหกรณ์........................................................................................

                                                         ข้อมูลพืช

รวมพันธ์ุพืชท้ังส้ิน ...............  ชนิด  .................. ต้น

.....................................................................................................

 ไม้ต้น  ไม้พุ่ม  ไม้ล้มลุก  ไม้เล้ือย  ไม้รอเล้ือย
 พืชปีเดียว  พืชสองปี  พืชข้ามปี

 บนดิน  ท่ีแห้ง  ท่ีช้ืน, ท่ีแฉะ  ในน้ า  ลอยน้ า
 จมน้ า  บางส่วนอยู่ในน้ า  พืชอิงอาศัย  พืชกาฝาก
 พบมาก  หายาก
 อาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยู่อาศัย  ยารักษาโรค  อ่ืนๆ................................

ต้น ต่อพ้ืนท่ี 10x10 ตร.ม.
ต้น

.....................................................................................................
 พืชปีเดียว  พืชสองปี  พืชข้ามปี
 ไม้ต้น  ไม้พุ่ม  ไม้ล้มลุก  ไม้เล้ือย  ไม้รอเล้ือย

ต้น

 บนดิน  ท่ีแห้ง  ท่ีช้ืน, ท่ีแฉะ  ในน้ า  ลอยน้ า
 จมน้ า  บางส่วนอยู่ในน้ า  พืชอิงอาศัย  พืชกาฝาก
 พบมาก  หายาก
 อาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยู่อาศัย  ยารักษาโรค  อ่ืนๆ................................

ต้น ต่อพ้ืนท่ี 10x10 ตร.ม.
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ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์ติดต่อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ   รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_spg@cpd.go.th ภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564
               หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลง ระบุช่ือเร่ืองในการส่งแบบรายงาน “รายงานผล อพ.สธ.” 

ผู้รายงาน..................................................................................       
(................................................................................)        

ต าแหน่ง...............................................................................          
    วันท่ี...............................................................................          

รายงานข้อมูลเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับการมอบหมายให้ดูแลแปลงสาธิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นิคมสหกรณ์/ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ศูนย์สาธิตสหกรณ์................................................................................


