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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 
 

8. รายงานผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558 
 

8.1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมท่ี1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
  เป็นกิจกรรมท่ีมีแนวปฏิบัติให้มีพื้นท่ีปกปักพื้นท่ีป่าธรรมชาติให้มีกระจายอยู่ ท่ัว
ประเทศในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ ด าเนินงานนอกพื้นท่ีรับผิดชอบของกรมป่าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด าเนินการในพื้นท่ีป่าธรรมชาติของส่วนราชการ ศูนย์วิจัย สถานีทดลอง
สถาบันการศึกษาพื้นท่ีท่ีประชาชนร่วมกันปกปักรักษาจากนั้นมีการส ารวจขึ้นทะเบียนท ารหัสประจ า
ต้นไม้ และทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เช่นสัตว์และจุลินทรีย์ ท าการศึกษาด้านชีววิทยา สนับสนุนให้มี
อาสาสมัครระดับหมู่บ้านซึ่งหากรักษาป่าด้ังเดิมไว้ได้ก็จะรักษาพันธุกรรมด้ังเดิมซึ่งจะท าการศึกษาและ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อไปเมื่อมีความพร้อม 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ 
 1. การท าขอบเขตพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช   
 2. การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นท่ีของ 
อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนท่ีเข้าร่ วม
สนองพระราชด าริ เช่นในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ป่าท่ีชาวบ้านร่วมใจปกปัก
รักษา ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในสวนสัตว์เปิดฯป่าในพื้นท่ีบริเวณเข่ือนต่าง ๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 3. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ นอกเหนือจาก
พันธุกรรมพืช เช่นสัตว์ จุลินทรีย์ ตลอดจนทรัพยากรกายภาพต่าง ๆ   เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลใน
พื้นท่ีขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ (น า
ฐานข้อมูลไปด าเนินงานต่อในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช) 
 4. การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 5. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นท่ีสถานศึกษา เช่น นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  ในระดับหมู่บ้าน ต าบล สนับสนุนให้ประชาชนท่ีอยู่รอบ ๆ พื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช เช่น
มีกิจกรรมป้องกันไฟป่า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช เป็นต้น 

*หมายเหตุ 
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ใช้พื้นท่ีเป็นเป้าหมายหลัก เพื่อด าเนินงานในกิจกรรม 

 
ตารางสรุปจ านวนหน่วยงานและจ านวนโครงการที่มีการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
1 กองทัพเรือ 1 1  
2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 3 3  
3 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 27 27  
4 กรมป่าไม้ 16 16  
5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2  2 
6 กรมพัฒนาท่ีดิน 1 1  
7 กรมทรัพยากรธรณี 1 1  
8 กรมการข้าว 2 2  
9 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 4  
10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 1  
11 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 4 4  
12 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 1  
13 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
1 1  

14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1  1 
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 1  
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร 12  12 
17 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 1  
18 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2 2  
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 1 1  
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 2  
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ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2 2  
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 1  
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 7 6 1 
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 3 3  
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 1  
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 1  
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 1  
28 จังหวัดชุมพร 3 3  
29 จังหวัดชลบุรี 2  2 
30 จังหวัดนครราชสีมา 7 7  
31 จังหวัดกาญจนบุรี 8 8  
32 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 2  
33 จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 2  
34 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1 1  
35 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1 1  
36 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 
1 1  

37 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1 1  
38 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2 2  
39 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3 3  
 รวมทั้งสิ้น  39  หน่วยงาน 133 115 18 

 
 

สรุปงานในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

จ านวนหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช รวมท้ังส้ิน 39 
หน่วยงานและมีจ านวนโครงการท้ังส้ิน 133 โครงการ มีการด าเนินงาน 115 โครงการ และไม่มีรายงาน
การด าเนินงาน 18 โครงการ 
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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2558  
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
 หน่วยงานมีโครงการท่ีด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 กองทัพเรือ  1. จัดก าลังพล
ลาดตระเวนป้องกันการ
บุกรุกพื้นที่ไม่ให้ถูกบุกรุก 

  2,280,320 2,243,005 กองทัพเรือ -ด าเนินการปก
ปักพื้นที่
ทรัพยากร
กายภาพและ
พันธุกรรมพืช
ชีวภาพในพื้นที่
เกาะแสมสารและ
เกาะข้างเคียง
ไม่ให้ถูกบุกรุก
ท าลายโดยการ
ลาดตระเวน 
ตรวจตรา 52 
คร้ังต่อปี และ
ลาดตระเวนด้วย
เรือเร็วตรวจ
การณ์ 12 คร้ัง
ต่อปี รวมทั้ง
ด าเนินการ
มาตรการป้อง

- สามารถด าเนินการตามมาตรการ โดยมี
การลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และจัดเรือเร็ว
ตรวจการณ์ในการลาดตระเวน 64 คร้ัง โดย
ไม่มีผู้กระท าความผิดหรือบุกรุกพื้นที่ 
-จัดซื้อเรือยางท้องแข็งพร้อมเคร่ืองยนต์
ติดท้าย จ านวน 1 ล า 

นสร.กร.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ปรามการบุกรุก
ท าลายตามขีด
ความสามารถ  

  รวม...1...โครงการ 1  2,280,320 2,243,005      

2 หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา 

1. งานจัดท ารหัสประจ า
ต้น 

 
 

 36,000 36,000 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 

พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช 
15,880 ไร่ เพื่อ
เป็นฐานข้อมูล
ในการ
ตรวจสอบ 

จ านวน 2,000 ต้น กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ 

 

2 หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา 

2. งานปรับปรุงแนวกันไฟ  
 

 153,000 
 

152,977.
30 

 

หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 
 

พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช 
15,880 ไร่ เพื่อ
ป้องกันการ
ลุกลามของไฟ
ป่า 

ระยะทาง 15 กม. 
 

กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ 

 

2 หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา 

3. งานจัดชุดลาดตระเวน
กับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

 
 

 87,600 87,600 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 
 

พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช 
15,880 ไร่ ป้อง
ปรามการบุกรุก 
ตัดไม้ ท าลายป่า 
ล่าสัตว์ในพื้นที่ 

จ านวน 48 คร้ัง กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ 

 

  รวม...3...โครงการ 3  276,600 276,577.      
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

30 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.11 

  85,500 85,500 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่ 370 ไร่ 2 งาน 9 
ตร.ว. พบพันธุ์ไม้ 135 ชนิด 5,522 ต้น/
กอ  จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 1,429 รหัส ท า
ป้ายช่ือช่ัวคราว 90 ชนิด (1,350 ต้น/กอ) 
ท าป้ายช่ือสมบูรณ์ 46 ชนิด (150 ต้น/
กอ) ระยะทางแนวกันไฟ 2.1 กม.  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 2 กม. 

กก.ตชด.11 
ต.มะขาม อ.
มะขาม จ.
จันทบุรี 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.12 

  20,000 20,000 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  1,354ไร่ พบพันธุ์ไม้ 
320 ชนิด 11,570 ต้น/กอ  จัดท ารหัส
พันธุ์ไม้ 750 รหัส ท าป้ายช่ือช่ัวคราว 15 
ชนิด (750 ต้น/กอ) ท าป้ายช่ือสมบูรณ์ 
70 ชนิด (530 ต้น/กอ)    ระยะเส้นทาง
ส ารวจ 1.5 กม. 

กก.ตชด.12 
ต.บ้านใหม่
หนองไทร อ.
อรัญประเทศ  
จ.สระแก้ว 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.13 

  524,400 524,400 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  1,170ไร่ 1 งาน 80 
ตร.ว. พบพันธุ์ไม้ 976 ชนิด 4,777 ต้น/
กอ  จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 716 รหัส ท าป้าย
ช่ือช่ัวคราว 377 ชนิด (1,549 ต้น/กอ) 
ท าป้ายช่ือสมบูรณ์ 233 ชนิด (692 ต้น/
กอ) ระยะทางแนวกันไฟ 9.5 กม.  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 4 กม. 

กก.ตชด. 13 
ต.หนองโรง  
อ.พนมทวน   
จ.กาญจนบุรี 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน

4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

  141,500 141,500 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 

ด าเนินการในพื้นที่  1,227ไร่ 34 ตร.ว. 
พบพันธุ์ไม้ 1,051 ชนิด 23,300 ต้น/กอ  

กก.ตชด. 14  
ต.ห้วยทราย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ชายแดน เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.14 

เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 1,205 รหัส ท าป้ายช่ือ
ช่ัวคราว 196 ชนิด (401 ต้น/กอ) ท า
ป้ายช่ือสมบูรณ์ 230 ชนิด (563 ต้น/กอ) 
ระยะทางแนวกันไฟ 3.8 กม.  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 1.4 กม. 

อ.เมือง  จ.
ประจวบคีรีขั
นธ ์

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

5. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.21 

  29,500 29,500 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  317ไร่ 3 งาน 41 
ตร.ว. พบพันธุ์ไม้ 777 ชนิด 2,760 ต้น/
กอ  จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 37,668 รหัส ท า
ป้ายช่ือช่ัวคราว 313 ชนิด (569 ต้น/กอ) 
ท าป้ายช่ือสมบูรณ์ 163 ชนิด (519 ต้น/
กอ) ระยะทางแนวกันไฟ 3.3 กม.  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 5.22 กม 

กก.ตชด. 21  
ต.เฉนียง อ.
เมือง  จ.
สุรินทร์ 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

6. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.22 

  69,500 69,500 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  238ไร่ พบพันธุ์ไม้ 
291 ชนิด 5,132 ต้น/กอ  จัดท ารหัส
พันธุ์ไม้ 269 รหัส ท าป้ายช่ือช่ัวคราว 
143 ชนิด (182 ต้น/กอ) ท าป้ายช่ือ
สมบูรณ์ 150 ชนิด (165 ต้น/กอ) 
ระยะทางแนวกันไฟ 12.65 กม.  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 5 กม. 

กก.ตชด.22 
ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.
อุบลราชธานี 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

7. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.23 

  31,500 31,500 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา

ด าเนินการในพื้นที่  637ไร่ พบพันธุ์ไม้ 
375 ชนิด 15,889 ต้น/กอ  จัดท ารหัส
พันธุ์ไม้ 1,774 รหัส ท าป้ายช่ือช่ัวคราว 
152 ชนิด (712 ต้น/กอ) ท าป้ายช่ือ

กก.ตชด.23   
ต.ธาตุเชิงชุม 
อ.เมือง  จ.
สกลนคร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุ์ไม้ สมบูรณ์ 125 ชนิด (1,563 ต้น/กอ) 
ระยะทางแนวกันไฟ 11.4 กม.  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 8.2 กม. 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

8. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.24 

  - - งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  870ไร่ 3 งาน 44 
ตร.ว. พบพันธุ์ไม้ 1,600 ชนิด 8,124 
ต้น/กอ  จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 6,954 รหัส 
ท าป้ายช่ือช่ัวคราว 1,416 ชนิด (1,316 
ต้น/กอ) ท าป้ายช่ือสมบูรณ์ 1,429 ชนิด 
(1,304 ต้น/กอ) ระยะทางแนวกันไฟ 
3076 กม.  ระยะเส้นทางส ารวจ 720.2 
กม. 

กก.ตชด.24 
ต.หนองบัว 
อ.เมือง จ.
อุดรธานี 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

9. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.31 

  6,000 6,000 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  509ไร่ 3 งาน 13 
ตร.ว. พบพันธุ์ไม้ 1,899 ชนิด 1,899 
ต้น/กอ  จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 1,195 รหัส 
ท าป้ายช่ือช่ัวคราว 457 ชนิด (1,622 
ต้น/กอ) ท าป้ายช่ือสมบูรณ์  343 ต้น/กอ 
ระยะทางแนวกันไฟ 12.84 กม.  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 3.06 กม. 

กก.ตชด.31 
ต.ท่าทอง อ.
เมือง จ.
พิษณุโลก 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

10.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
กก.ตชด.32 

  2,000 2,000 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  840ไร่ 2 งาน 38 
ตร.ว. พบพันธุ์ไม้ 1,266 ชนิด 6,420 
ต้น/กอ  จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 2,147 รหัส 
ท าป้ายช่ือช่ัวคราว 663 ชนิด (1,675 
ต้น/กอ) ท าป้ายช่ือสมบูรณ์ 190 ชนิด 

กก.ตชด.32  
ต.บ้านต๋อม 
อ.เมือง
พะเยา จ.
พะเยา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

(344 ต้น/กอ) ระยะทางแนวกันไฟ 10.8 
กม.  ระยะเส้นทางส ารวจ 15.6 กม. 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

11. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.33 

  82,200 82,200 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  1,312ไร่ พบพันธุ์ไม้ 
242 ชนิด 28,262 ต้น/กอ  จัดท ารหัส
พันธุ์ไม้ 562 รหัส ท าป้ายช่ือช่ัวคราว 
194 ชนิด (885 ต้น/กอ) ท าป้ายช่ือ
สมบูรณ์ 82 ชนิด (522 ต้น/กอ) 
ระยะทางแนวกันไฟ 35 กม. 

กก.ตชด.33 
ต.หนองหาร 
อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

12. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.34 

  15,000 15,000 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  512ไร่ 2 งาน พบ
พันธุ์ไม้ 682 ชนิด 7,690 ต้น/กอ  จัดท า
รหัสพันธุ์ไม้ 550 รหัส ท าป้ายช่ือช่ัวคราว 
516 ชนิด (549 ต้น/กอ) ท าป้ายช่ือ
สมบูรณ์ 187 ชนิด (381 ต้น/กอ) 
ระยะทางแนวกันไฟ 10.1 กม.  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 2.85 กม. 

กก.ตชด.34 
ต.หนองบัว
ใต้ อ.เมือง 
จ.ตาก 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

13. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.41 

  7,500 7,500 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่ 463 ไร่ 30 ตร.ว. พบ
พันธุ์ไม้ 217 ชนิด 217 ต้น/กอ  จัดท า
รหัสพันธุ์ไม้ 857 รหัส ท าป้ายช่ือช่ัวคราว 
717 ชนิด (717 ต้น/กอ) ท าป้ายช่ือ
สมบูรณ์ 652 ชนิด (652 ต้น/กอ) 
ระยะทางแนวกันไฟ 192 กม.  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 58 กม. 

กก.ตชด.41 
ต.ขุนกระทิง 
อ.เมือง จ.
ชุมพร 

 

3 กองบัญชาการ 14. โครงการอนุรักษ์   165,210 165,210 งบปกติของ ส ารวจพันธุ์ไม้ใน ด าเนินการในพื้นที่  906 ไร่ 1 งาน 11 กก.ตชด.42   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.42 

หน่วย พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ตร.ว. พบพันธุ์ไม้ 349 ชนิด 4,504 ต้น/
กอ  จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 1,694 รหัส ท า
ป้ายช่ือช่ัวคราว 334 ชนิด (1,050 ต้น/
กอ) ท าป้ายช่ือสมบูรณ์ 284 ชนิด (963 
ต้น/กอ) ระยะทางแนวกันไฟ 2.85 กม.  
ระยะเส้นทางส ารวจ 2085 กม. 

ต.ถ้ าใหญ่ อ.
ทุ่งสง  จ.
นครศรีธรรม
ราช 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

15. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.43 

  158,300 158,300 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  920ไร่ พบพันธุ์ไม้ 
1,216 ชนิด 2,980 ต้น/กอ  จัดท ารหัส
พันธุ์ไม้ 1,110 รหัส ท าป้ายช่ือช่ัวคราว 
438 ชนิด (871 ต้น/กอ) ท าป้ายช่ือ
สมบูรณ์ 485 ชนิด (623 ต้น/กอ) 
ระยะทางแนวกันไฟ 6.29 กม.  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 4.57 กม. 

กก.ตชด.43 
ต.บ่อยาง อ.
เมือง จ.
สงขลา 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

16. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.ตชด.44 

  220,000 220,000 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  368ไร่ 1 งาน 2 
ตร.ว. พบพันธุ์ไม้ 241 ชนิด 1,266 ต้น/
กอ  จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 283 รหัส ท าป้าย
ช่ือช่ัวคราว 69 ชนิด (134 ต้น/กอ) ท า
ป้ายช่ือสมบูรณ์ 132 ชนิด (234 ต้น/กอ) 
ระยะทางแนวกันไฟ 10.3 กม.  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 5.5 กม. 

กก.ตชด.44 
ต.บุดี  อ.
เมือง จ.
ยะลา 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

17. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  

  - - งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล

ด าเนินการในพื้นที่ 50 ไร่ พบพันธุ์ไม้ 75 
ต้น/กอ  จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 75 รหัส ท า
ป้ายช่ือสมบูรณ์  75ต้น/กอ ระยะทาง

บก.สอ.บช.
ตชด.  ต.
ชะอ า อ.
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

บก.สอ.บช.ตชด. ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

แนวกันไฟ 2 กม.  ระยะเส้นทางส ารวจ 2 
กม. 

ชะอ า จ.
เพชรบุรี 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

18. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
ศอพ.บช.ตชด. 

  - - งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  1,400 ไร่ พบพันธุ์ไม้ 
79 ชนิด 243 ต้น/กอ ระยะทางแนวกัน
ไฟ 32 กม. 

ศอพ.บช.
ตชด. ต.สาม
พระยา อ.
ชะอ า จ.
เพชรบุรี 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

19. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.1  บก.กฝ.บช.ตชด. 

  28,896 28,896 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  41 ไร่ 2 งาน 67 
ตร.ว. พบพันธุ์ไม้ 52 ชนิด 6,229 ต้น/กอ  
ระยะทางแนวกันไฟ 2.5 กม. 

กก.1 
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.
ชะอ า อ.
ชะอ า จ.
เพชรบุรี 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

20. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.2  บก.กฝ.บช.ตชด. 

  - - งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  120 ไร่ พบพันธุ์ไม้ 
38 ชนิด 923 ต้น/กอ  จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 
114 รหัส ท าป้ายช่ือสมบูรณ์ 38 ชนิด 
(114 ต้น/กอ) ระยะทางแนวกันไฟ 4 กม.  
ระยะเส้นทางส ารวจ 2 กม. 

กก.2 
บก.กฝ.บช.
ตชด.  ต.วัง
เย็น อ.แปลง
ยาว จ.
ฉะเชิงเทรา 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

21. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.3  บก.กฝ.บช.ตชด. 

  3,000 3,000 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา

ด าเนินการในพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน พบพันธุ์
ไม้ 30 ชนิด 300 ต้น/กอ  จัดท ารหัส
พันธุ์ไม้ 80 รหัส ท าป้ายช่ือสมบูรณ์ 30 
ชนิด (80 ต้น/กอ)  ระยะเส้นทางส ารวจ 

กก.3 
บก.กฝ.บช.
ตชด.  ต.แจ
ระแม อ.
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุ์ไม้ 1.5 กม. เมือง จ.
อุบลราชธานี 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

22. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.4  บก.กฝ.บช.ตชด. 

  - - งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่ 8 ไร่ พบพันธุ์ไม้ 32 
ชนิด 252 ต้น/กอ  ท าป้ายช่ือสมบูรณ์  
120 ต้น/กอ ระยะทางแนวกันไฟ 0.15 
กม.  ระยะเส้นทางส ารวจ 0.05 กม. 

กก.4 
บก.กฝ.บช.
ตชด.  ต.
หนองบัว  อ.
เมือง จ.อดร
ธานี 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

23. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
กก.5  บก.กฝ.บช.ตชด. 

  78,000 78,000 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  305 ไร่   กก.5 
บก.กฝ.บช.
ตชด.  ต.อิน
ทขิล อ.แม่
แตง จ.
เชียงใหม่ 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

24. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.6  บก.กฝ.บช.ตชด. 

  52,000 52,000 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  1,245ไร่ 2 งาน 28 
ตร.ว. พบพันธุ์ไม้ 180 ชนิด 25,000 ต้น/
กอ  จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 120 รหัส ท าป้าย
ช่ือช่ัวคราว 16 ชนิด (60 ต้น/กอ) ท า
ป้ายช่ือสมบูรณ์ 55 ชนิด (65 ต้น/กอ) 
ระยะทางแนวกันไฟ 5 กม.  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 0.2 กม. 

กก.6 
บก.กฝ.บช.
ตชด.  ต.
เมืองเก่า อ.
เมือง จ.
สุโขทัย 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน

25. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

  20,000 20,000 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 

ด าเนินการในพื้นที่ 80 ไร่ พบพันธุ์ไม้ 80 
ชนิด 5,250 ต้น/กอ  จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 

กก.7 
บก.กฝ.บช.

 



 
 

13 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ชายแดน เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.7  บก.กฝ.บช.ตชด. 

เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

1,524 รหัส ท าป้ายช่ือช่ัวคราว 65 ชนิด 
(832 ต้น/กอ) ท าป้ายช่ือสมบูรณ์ 20 
ชนิด (835 ต้น/กอ) ระยะทางแนวกันไฟ 
5 กม.  ระยะเส้นทางส ารวจ 5 กม. 

ตชด. ต.บาง
เก่า อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

26. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.8  บก.กฝ.บช.ตชด. 

  60,330 60,330 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่ 50 ไร่ พบพันธุ์ไม้ 
139 ชนิด 429 ต้น/กอ  ท าป้ายช่ือ
ช่ัวคราว 16 ชนิด (25 ต้น/กอ)  
ระยะทางแนวกันไฟ 100 เมตร  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 0.25 กม. 

กก.8 
บก.กฝ.บช.
ตชด.ต.ถ้ า
ใหญ่ อ.ทุ่งสง 
จ.
นครศรีธรรม
ราช 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

27. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
กก.9  บก.กฝ.บช.ตชด. 

  39,124 39,124 งบปกติของ
หน่วย 

ส ารวจพันธุ์ไม้ใน 
พท.ปกปักฯ 
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรักษา
พันธุ์ไม้ 

ด าเนินการในพื้นที่  50 ไร่ พบพันธุ์ไม้ 47 
ชนิด 380 ต้น/กอ  จัดท ารหัสพันธุ์ไม้ 
380 รหัส ท าป้ายช่ือสมบูรณ์ 380 ต้น/
กอ ระยะทางแนวกันไฟ 1 กม.  ระยะ
เส้นทางส ารวจ 0.8 กม. 

กก.9 
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.เขามี
เกียรติ อ.
สะเดา จ.
สงขลา 

 

  รวม...27...โครงการ 27  1,839,460 1,839,460      

4 กรมป่าไม้  1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพื้นที่ป่าเขาพนมและป่า
พลูเถื่อนจังหวัด

   100,000 100,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

จัดท าแนวเขต
แสดงขอบเขต
พื้นที่โครงการ 
ในท้องที่ บ้าน
แสนสุข หมู่ที่ 2 

1. จัดท าแนวเขตแสดงขอบเขตพื้นที่
โครงการ ในท้องที่ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 
ต าบลคลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี  
ระยะทางประมาณ 10 กม.  
เน้ือที่ประมาณ 1,572 ไร่ 

ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
พิเศษ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สุราษฏร์ธานี ต าบลคลองชะ
อุ่น อ.พนม จ.สุ
ราษฎร์ธานี 
ระยะทาง
ประมาณ 10 
กม. 

4 กรมป่าไม้  2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพื้นที่ป่าฝั่งขวาแม่น้ า
สายบุรีจังหวัดนราธิวาส 

   80,000 80,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

จัดท าแนวเขต
พื้นที่ที่มีการ
กระจายพันธุ์
ของต้น
ปลาไหลเผือก 
และ ต้น
เขี้ยวกระแต 

แนวเขตที่ที่มีการกระจายพันธุ์ของต้น
ปลาไหลเผือก และ ต้นเขี้ยวกระแตขึ้นอยู่ 
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร 

ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
พิเศษ 

 

4 กรมป่าไม้  3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพื้นที่ป่าเขาตะโกปิด
ทองและป่าเขาเพชรน้อย
จังหวัดสุพรรณบุรี 

   104,000 104,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

ส ารวจและ
ก าหนดขอบเขต
พื้นที่ด าเนินงาน
โครงการจัดท า
แนวกันไฟใน
พื้นที่ 

1.ส ารวจและก าหนดขอบเขตพื้นที่
ด าเนินงานโครงการ พื้นที่ประมาณ 
4,800 ไร่ ท้องที่ ต.อู่ทอง และจรเขสาม
พัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  
2. จัดท าแนวกันไฟในพื้นที่โครงการ 
ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
พิเศษ 

 

4 กรมป่าไม้  4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพื้นที่ป่าเขาส านัก

   100,000 100,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

จัดท าแนวเขต
บริเวณที่ส ารวจ
พบหลาวชะโอน 

จัดท าแนวเขตเน้ือที่ 50 ไร่ ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

จังหวัดนราธิวาส พิเศษ 

4 กรมป่าไม้  5. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพื้นที่ป่าท้องที่ อ.ธารโต 
จ.ยะลา 

   80,000 80,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

ส ารวจพื้นที่ที่มี
การกระจาย
พันธุ์ของปาล์ม
บังสูรย์ 

ส ารวจพื้นที่ที่มีการกระจายพันธุ์ 
ของปาล์มบังสูรย์ 

ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
พิเศษ 

 

4 กรมป่าไม้  6. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพื้นที่ป่าลุ่มน้ าแม่ฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ 

   100,000 100,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

ท าแนวเขตรอบ
พื้นที่แปลง 

ท าแนวเขตรอบพื้นที่แปลง 5,600  ไร่ ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
พิเศษ 

 

4 กรมป่าไม้  7. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ 
จังหวัดสงขลา 

   198,770 60,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

ส ารวจแปลง
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

ส ารวจแปลงพื้นที่สาธารณะประโยชน์  
เน้ือที่ 33 ไร่ 

ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
พิเศษ 

 

4 กรมป่าไม้  8. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพื้นที่ป่าท้องที่อ าเภอปะ
นาเระ อ าเภอยะหร่ิง 
จังหวัดปัตตานี 

   60,000 60,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

จัดท าแนวเขตใน
พื้นที่เป้าหมาย 

จัดท าแนวเขตในพื้นที่เป้าหมาย  
เน้ือที่ 50 ไร่ 

ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
พิเศษ 

 

4 กรมป่าไม้  9. โครงการอนุรักษ์    80,000 50,000 งบประมาณปกติ การแสดงแนว จัดท าป้ายแสดงแนวเขตโครงการ จ านวน ส านัก  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพื้นที่เทือกเขาแม่นาง
ขาว จังหวัดพังงา 

ของกรมป่าไม้ เขตของ
โครงการให้
ชัดเจน 

200 ป้าย โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
พิเศษ 

4 กรมป่าไม้  10. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในพื้นที่ลุ่ม
น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง 

 

  

250,000 250,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

ส ารวจแปลง
และแนวเขต
แปลง 

ส ารวจแปลงและแนวเขตแปลง  
จ านวน 5 แปลง 

ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
พิเศษ 

 

4 กรมป่าไม้  11. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพื้นที่ป่าแมป่ายฝั่งซ้าย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   50,000 50,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

จัดท าขอบเขต
แปลงอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

จัดท าขอบเขตแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
จ านวน 3 แปลง 

ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
พิเศษ 

 

4 กรมป่าไม้  12. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพื้นที่ป่าท่าปอมคลอง
สองน้ า จังหวัดกระบี่ 

   40,000 40,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์
และป้ายพันธุ์ไม้ 
จ านวน 150 
ป้าย 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายพันธุ์ไม้ 
จ านวน 150 ป้าย 

ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
พิเศษ 

 

4 กรมป่าไม้  13. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพื้นที่ป่าภคูาและป่าผา

 

 

100,000 100,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

จัดท าแนวเขต จัดท าแนวเขตบริเวณที่ส ารวจพบ ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

แดง จังหวัดน่าน พิเศษ 

4 กรมป่าไม้  14. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ไม้ป่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดบึงกาฬ 

  80,000 80,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

ส ารวจและจัดต้ัง
แนวเขต
โครงการ 

ด าเนินการส ารวจและจัดต้ังแนวเขต
โครงการ 

ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
พิเศษ 

 

4 กรมป่าไม้  15. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดลพบุรี 

  10,000 10,000 งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้ 

ส ารวจและจัดต้ัง
แนวเขต
โครงการ 

ด าเนินการส ารวจและจัดต้ังแนวเขต
โครงการ 

ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ
และกิจการ
พิเศษ 

 

4 กรมป่าไม้  16. โครงการ 60 ป่า
ชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตามแนวพระราชด าริ 
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 60 
พรรษา 2 เมษายน 2558  

   300,000 
 
 
 
 

353,000 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

353,000 
 

เงินนอก
งบประมาณจาก 
บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี 
โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) 

ปกปักพื้นที่ป่า
ชุมชนเป้าหมาย
ตามโครงการ 
84,794-4-79 ไร่ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการรณรงค์ป้องกันไฟป่าใน
พื้นที่ป่าชุมชน จ านวน 30 ป่าชุมชน 
 
 
ประชาสัมพันธ์และประสานการ
ด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม จ านวน 30 
ป่าชุมชน 

ส านักจัดการ
ป่าชุมชน 

 

  รวม...16...โครงการ 16  2,085,770 1,917,000      

5 กรมอุทยาน 1. โครงการอนุรักษ์   250,000 0.00 - ส ารวจ เก็บ ไม่ได้รับรายงานผลการ ส านักวิจัย ไม่ได้รับการ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

แห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์
พืช  

ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวน
ป่าพระนามาภิไธย (พื้นที่
ส่วนที่ 2) จังหวัดยะลา-
นราธิวาส 

ตัวอย่างพรรณ
ไม้เพื่อน ามา
ศึกษาด้าน
อนุกรมวิธานพืช 

ด าเนินงาน การอนุรักษ์
ป่าไม้และ
พันธุ์พืช 

สนับสนุน
งบประมาณ 

5 กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์
พืช  

2. ส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ด้านสัตว์ป่า 

  0.00 0.00 - - - เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าเขา
ประทับช้าง 
จังหวัด
ราชบุรี 
ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์
ที่ 3 (บ้าน
โป่ง) (พื้นที่
แปลง 905) 

ไม่ปรากฎ
กิจกรรมใน
แผนแม่บท  
ของปี 2558 

  รวม...2...โครงการ  2 250,000 0.00      

6 กรมพัฒนาที่ดิน 1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ - 
กรมพัฒนาที่ดิน 

  - - - ปกปักพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ ให้คง
อยู่ และรักษาไว้ 

งานปกปักฯ 
กรมพัฒนาที่ดินมีพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์เป็น
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จ านวน 33 
แห่ง เน้ือที่ 1,052 ไร่ 

สถานีพัฒนา
ที่ดิน 33 
แห่ง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  รวม...1...โครงการ 1         
7 กรมทรัพยากร

ธรณี  
1. กิจกรรมการศึกษาและ
อนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา  

  2,000,000 2,000,000 งบประมาณปกติ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

พื้นที่แหล่งอนุรักษ์
ทางธรณีวิทยาที่มี
ศักยภาพ ได้รับ

กิจกรรมการศึกษาและอนุรักษ์แหล่ ง
ธรณีวิทยามีกิจกรรมย่อยคือ 1) ศึกษา 
ส ารวจ ตรวจสอบ และประเมินแหล่ง

ส านัก
ธรณีวิทยา 
ส านักงาน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

การส่งเสริมให้มี
การอนุรักษ์และ
ปกป้องแหล่ง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติของ
ประเทศโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
อย่างมีนัยส าคัญ  

ธรณีวิทยาทั่วประเทศ และรวมไปถึงการ
ตรวจสอบลักษณะทางธรณีวิทยาทั้งใน
เชิงพื้นที่และเชิงลึกที่มีความเกี่ยวข้องกับ
แหล่งธรณีวิทยา เพื่อจัดท ารายละเอียด
ทางวิชาการ และ 2) ปรับปรุงรายช่ือ
แหล่งธรณีวิทยาและ/หรือแหล่งอนุรักษ์
ธรณีวิทยาให้เป็นปัจจุบันเพื่อจัดท าข้อมูล
ธรณีวิทยาให้พร้อมส าหรับการพัฒนาไปสู่
ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรธรณี
เพื่อการเผยแพร่ มี เป้าหมายสะสม
โครงการระยะ 5 ปี รวม 250 แห่งหรือปี
ละ 50 แห่งโดยใน ปี 2558 กรมทรัพยากร
ธรณีได้ท าการส ารวจและประเมินคุณค่า
แหล่งธรณีวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่
จังหวัดสตูลแล้วเสร็จ 64 แห่ง สู งกว่า
เป้าหมายที่ต้ังไว้ โดยมีเป้าหมายสะสม
ระยะ 5 ปี เท่ากับ 269 แห่ง 

ทรัพยากร
ธรณีเขต 4 
(สุราษฏร์ธา
นี) 

  รวม...1...โครงการ 1  2,000,000 2,000,000      

8 กรมการข้าว 1. การอนุรักษ์พันธุกรรม
ข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ 
จังหวัดปราจีนบุรี  

  120,000 120,000 งบประมาณ
โครงการพิเศษ 
กรมการข้าว 

1) ท าแนว
ป้องกันไฟจาก
แปลงนา
เกษตรกรที่อยู่
รอบแปลงข้าว

- ท าแนวป้องกันไฟจากแปลงนา
เกษตรกรที่อยู่รอบแปลงอนุรักษ์ฯ ช่วง
เดือนมีนาคม-เมษายน 2558 และดูแล
รักษาสะพานทางเดินในแปลงอนุรักษ์ฯ 
- ท าป้ายช่ือแปลงอนุรักษ์ข้าวป่า ร้ือแนว

ศูนย์วิจัยข้าว
ปราจีนบุรี 

ด าเนินการ
ในพื้นที่ 87 
ไร่  
ที่ศูนย์วิจัย
ข้าว
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ป่า และดูแล
รักษาสะพาน
ทางเดินในแปลง
อนุรักษ์ฯ 
2) ท าป้ายช่ือ
แปลงอนุรักษ์
ข้าวป่าในสภาพ
ธรรมชาติและ
ปรับภูมิทัศน์
บริเวณด้านหน้า
แปลงอนุรักษ์ฯ 
3) ก าจัดวัชพืช
ในแปลงอนุรักษ์
ข้าวป่า 
4) บันทึกข้อมูล
เบื้องต้นระดับ
น้ าในแปลงข้าว
ป่า 
5) บันทึกข้อมูล
ด้าน
อุตุนิยมวิทยา  
6) จับพิกัดท า
แผนที่แปลง

ร้ัวเดิมที่ช ารุด ปรับพื้นที่และภูมิทัศน์
บริเวณด้านหน้าแปลงอนุรักษ์ฯ 
- ก าจัดวัชพืชบางชนิดที่มีปริมาณ
หนาแน่น เพื่อควบคุมไม่ให้มากเกินไป 
วัชพืชเหล่านี้ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วท า
ให้เกิดการแข่งขันกับข้าวป่าท าให้ข้าวป่า
บริเวณดังกล่าวลดลง เช่น หญ้าไซ หญ้า
ขน หญ้าปล้อง แห้วทรงกระเทียม หญ้า
ปล้องแดง และโสน  
- บันทึกระดับน้ าในแปลงข้าวป่าในแต่ละ
ช่วงระยะการเจริญเติบโต 
- บันทึกข้อมูลปริมาณน้ าฝน จ านวนวันที่
ฝนตก อุณหภูมิต่ าสุด สูงสุด และ
อุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดช่วงระยะการ
เจริญเติบโตของข้าวป่า 
- จับพิกัดท าแผนที่แปลงอนุรักษ์ฯ โดย
สุ่มเก็บตัวอย่างต้นข้าวป่าจ านวน 200 
จุดพร้อมจับพิกัดพิกัด GPS ทุกจุด
กระจายทั่วพื้นที่แปลงอนุรักษ์ฯ แล้วน า
ข้อมูลพิกัดมาเข้าโปรแกรม QGIS เพื่อ
เช่ือมโยงจุดที่เก็บตัวอย่าง 

ปราจีนบุรี  
ต.บ้านสร้าง  
อ.บ้านสร้าง  
จ.ปราจีนบุรี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อนุรักษ์ฯ 
7) โดยสุ่มเก็บ
ตัวอย่างต้นข้าว
ป่าจ านวน 200 
จุดพร้อมจับ
พิกัดพิกัด GPS 
ทุกจุดกระจาย
ทั่วพื้นที่แปลง
อนุรักษ์ฯ แล้ว
น าข้อมูลพิกัดมา
เข้าโปรแกรม 
QGIS เพื่อ
เช่ือมโยงจุดที่
เก็บตัวอย่าง 

8 กรมการข้าว 2. การอนุรักษ์พันธุกรรม
ข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ 
จังหวัดสกลนคร 

  80,000 
 

80,000 
 

งบประมาณ
โครงการพิเศษ 
กรมการข้าว 

1) การดูแล
รักษาพื้นที่
บริเวณรอบ
แปลงอนุรักษ์
ข้าวป่า 
2) การรวบรวม
และศึกษาพันธุ์
ข้าวป่า 
 

- ดูแลรักษาท าความสะอาดพื้นที่บริเวณ
โดยรอบแปลงอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า
ในถิ่นเดิม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 
- เก็บรวบรวมพันธุกรรมข้าวป่า จ านวน 
50 ตัวอย่าง น ามาปลูกศึกษาในกระถาง
ทดลอง บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต 
และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
ตัวอย่างข้าวป่า 

ศูนย์วิจัยข้าว
สกลนคร 
 

แปลง
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ข้าวป่าในถิ่น
เดิม 
ด าเนินการ
ในพื้นที่ 25 
ไร่ ที่อุทยาน
หนองหาร
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เฉลิมพระ
เกียรติ 
ภายใน
บริเวณมหา 
วิทยาลัย
เกษตรศาสต
ร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระ
เกียรติ
สกลนคร   
ต.เชียงเครือ 
อ.เมือง จ.
สกลนคร 

  รวม...2...โครงการ 2  200,000 200,000      
9 องค์การสวน

สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

1. งานส ารวจความ
หลากหลายของพันธุกรรม
พืช 

 
 

 530,000 322,000  3,500 ไร่ ส ารวจความหลากหลายของพืชในพื้นที่
ป่าธรรมชาติพื้นที่ของสวนสัตว์เปิดเขา
เขียว 3,500 ไร่ เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการด าเนินกิจกรรมอ่ืน 
ๆ  

อพ.สธ.-สขข.  

9 องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

2. โครงการศึกษาชีววิทยา
และติดตามแย้ที่ปล่อยคืน
ธรรมชาติ 

 
 

 90,000 88,000  1 คร้ัง/ไตรมาส ส ารวจติดตามประชากรแย้ที่ปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติในพื้นที่เกาะแสมสาร  

อพ.สธ.-สขข.  

9 องค์การสวน 3. งานส ารวจความหลกา   390,000 240,000  3,500 ไร่ ส ารวจความหลากหลายของสัตว์ในพื้นที่ อพ.สธ.-สขข.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

หลายของสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง 4 กลุ่ม  

 ป่าธรรมชาติพื้นที่ของสวนสัตว์เปิดเขา
เขียว 3,500 ไร่ เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการด าเนินกิจกรรมอ่ืน 
ๆ  

9 องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

4. ส ารวจความ
หลากหลายในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช 120 ไร่ 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 
เส้นทาง เส้นทาง
การศึกษาเรียนรู้ 1 
เส้นทาง 

 
 

 
 

300,000 -  120 ไร่ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 120 ไร่ มีป้าย
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง มี
ป้ายข้อมูลพรรณไม้ภายในพื้นที่ และมี
เส้นทางการศึกษาเรียนรู้ 1 เส้นทาง มี
กา รด า เ นินกา รดูแล เส้ นท างศึกษา
ธรรมชาติ 

อพ.สธ– 
สอบ. 

 

  รวม...4...โครงการ 4  1,310,000 650,000      
10 การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

1. งานตรวจสอบและ
ป้องกัน การตัดไม้ท าลาย
ป่าโดยการออกตรวจ
สภาพป่าท าแนวป้องกัน
ไฟป่า , สร้างฝายชะลอน้ า
และซ่อมบ ารุงฝายชะลอ
น้ า 

  ไม่ระบุ 310,000 งบประมาณ
ประจ าปีของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

ให้ชุมชนรอบ
เขื่อนใช้องค์
ความรู้และ
ทรัพยากร
ชีวภาพ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
พึ่งพาตนเอง 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน กฟผ. เขื่อน
และ
โรงไฟฟ้า 

 

  รวม...1...โครงการ 1  ไม่ระบุ 310,000      



 
 

24 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

11 องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ 

1. กิจกรรมปกปัก อนุรักษ์ 
จัดท าข้อมูลพืชและความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในสวน
พฤกษศาสตร์ 

         

11 องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ 

1.1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ จ.เชียงใหม่ 

 - 1,563,500 ไม่ระบุ งบประมาณปกติ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

ดูแลปกป้อง
รักษาพื้นที่และ
จัดท าฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ป่าสวน
พฤกษศาสตร์ฯ 

บ ารุงดูแลรักษาพื้นที่ป่าจ านวน 6,000 ไร่
ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ 

สนป.  

11 องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ 

1.2 พื้นที่อนุรักษ์ สวน
พฤกษศาสตร์ บ้านร่ม
เกล้า พิษณุโลก ใน
พระราชด าริ 

 - 1,184,000 ไม่ระบุ งบประมาณปกติ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

ดูแลปกป้อง
รักษาพื้นที่ป่า
สวน
พฤกษศาสตร์ฯ 

- บ ารุงดูแลรักษาพื้นที่ป่าจ านวน 1,000 
ไร่  ของสวนพฤกษศาสตร์ บ้านร่มเกล้า 
พิษณุโลก ในพระราชด าริ 
-  ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 1 
เส้นทาง 
 -  ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ในพื้นที่เกาะ 
7 ฐาน 
-  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนฯ 
-  จัดท าป้ายสื่อความหมายฐานเรียนรู้ 
แสดงลักษณะวงศ์พืช 7 วงศ์ 
-  จัดท าป้าช่ือพรรณไม้ 100 ช่ือ 
-  บ ารุงดูแลรักษาพืชวงศ์ใหม่และไม้ใน

ส.พล.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

โรงเรือนจัดแสดง 
-  จัดท าแนวกันไฟ 15 กิโลเมตร 

11 องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ 

1.3 พื้นที่ชุ่มน้ า บึง
ส านักงานใหญ่ (หนองจ า
รุง) (โครงการสร้าง
เอกลักษณ์แหล่งเรียนรู้
พรรณไม้ท้องถิ่นและพื้นที่
ชุ่มน้ าธรรมชาติ/กิจกรรม
เพิ่มจ านวนชนิดพันธุ์ไม้) 

 - 504,000 ไม่ระบุ งบประมาณปกติ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

ดูแลปกป้อง
รักษาพื้นที่ชุ่มน้ า
บึงส านักใหญ่ 
ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่ม
น้ าโลกและ
จัดท าฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ป่าสวน
พฤกษศาสตร์ฯ 

-  ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 10 
จุด 
-  ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ในพื้นที่เกาะ 8 
ฐาน 
- สร้างฐานการเรียนรู้ธรรมชาติเพิ่มเติม 2 
ฐาน 
   -  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 4 รายการ 
   -  ปลูกพรรณไม้ในพื้นที่เกาะ 8,622 
ต้น 

- เพาะขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่นทั่วไป 
56,181 กล้า 

- เพาะขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหายาก 
27,709 กล้า 

- เพาะขยายพันธุ์ไม้น้ า 8,244 กล้า 

ส.รย.  

11 องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ 

2. โครงการแปลงศึกษา
ถาวรและโครงสร้างสังคม
พืชในสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

 - 355,600 348,310 งบประมาณปกติ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

แปลงศึกษาพืช
ถาวรภายในสวน
พฤกษศาสตร์ฯ,
ข้อมูลโครงสร้าง
สังคมพืชตาม
ธรรมชาติภายใน

- วางแปลงศึกษาถาวร  1 แปลง 
   -  เก็บข้อมูลพื้นฐาน  1 คร้ัง 
   -  เก็บตัวอย่างพืชและดิน ในแปลง
ถาวรที่ 1 และ 2 ทุกเดือน พร้อมเก็บ
ตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ที่
ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร 

ศวส.   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สวน
พฤกษศาสตร์ฯ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-  น าเสนอโปสเตอร์ในงานประชุม
วิชาการเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้
ประเทศไทย “องค์ความรู้ทางนิเวศวิทยา
เพื่อการจัดการอย่างย่ังยืน”  ระหว่าง
วันที่ 22-23 มกราคม 2558 

  รวม...2...โครงการ   
(3 โครงการย่อย) 

4  3,607,100 348,310      

12 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

1. งานปกปักพันธุกรรม
พืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

  40,000 40,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

พื้นที่ปกปัก   1 
แห่ง 

1. ท ำกำรส ำรวจพรรณไม้ยืนต้น  รหัส
พรรณไม้และแผนที่พรรณไม ้
1.1 การส ารวจต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตาม
สถานที่ต่างๆโดยการศึกษาถึงชนิดพันธุ์ 
ขนาดและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ
พืชแต่ละชนิด 
1.2 ท าการจัดท ารหัสของต้นไม้แต่ละ
ชนิด โดยการเรียงล าดับต้ังแต่หมายเลข 
001 เป็นต้นไป  ซึ่งมีการส ารวจพบต้นไม้
ยืนต้นทั้งสิ้น  169 ชนิด ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
1.3 ท าการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ
ต้นไม้ยืนต้นที่ส ารวจพบแต่ละต้นเพื่อน า
ข้อมูลมาจัดท าแผนที่พรรณไม้ยืนต้น

ชลดรงค์ 
ทองสง 
ม. แม่โจ้ 
ชุมพร 

ควรระบุ
ขนาดพื้นที่
ปกปัก
พันธุกรรม
พืชด้วย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  ซึ่งอยู่
ในระหว่างด าเนินการจัดท าแผนที่ 
2. กำรจัดท ำป้ำยสื่อควำมหมำยและคู่มือ
ศึกษำพรรณไม้ 
2.1 ท าการน าข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
ของพรรณไม้ยืนต้นที่ส ารวจพบ  มา
จัดท าเป็นแผ่นป้ายสื่อความหมายจ านวน 
100 ป้าย เพื่อท าการสื่อความหมาย
ต้นไม้ที่มีความส าคัญเป็นพิเศษ  ซึ่งป้าย
สื่อความหมายน้ีจ าท าโดยนักศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว  ภายใต้
วิชา พท 460 การสื่อความหมายทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
2.2 การพัฒนาคู่มือศึกษาพรรณไม้ยืนต้น
ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเป็น การ
จัดท ารายละเอียดของพรรณไม้แต่ละ
ชนิดที่ส ารวจพบเพื่อจัดท าเป็นหนังสือ
คู่มือศึกษาพรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค 
1. ต้นไม้บางต้นถูกตัดโค่นไปเน่ืองจาก
การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ภายใน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มหาวิทยาลัยท าให้ข้อมูลจากการส ารวจ
เกิดการเปลี่ยนแปลง 
2. ต้นไม้บางต้นผู้วิจัยและผู้ที่ให้ข้อมูลซึ่ง
เป็นปราชญ์พื้นบ้านรู้จักแค่ช่ือท้องถิ่น
ของต้นไม้ชนิดน้ัน ท าให้เกิดความ
ยากล าบากในการหาข้อมูลทางวิชาการ
ของต้นไม้ต้นน้ัน 

  รวม...1...โครงการ 1  40,000 40,000      

13 สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง  

1. การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในแปลงอนุรักษ์ 

  30,000 10,000 รายได้ 350 ไร่  คณะท างาน  

  รวม...1...โครงการ 1  30,000 10,000      
14 มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 
1. โครงการส ารวจ ท า
รหัสต้นไม้ ท ารหัสพิกัด 
เพื่อรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในพื้นที่ 

  - - - เพิ่มพื้นที่
ด าเนินงานอย่าง
น้อย 1 พื้นที่/
เพื่อร่วมสนอง
พระราชด าริฯ 
และใช้พื้นที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรไว้ให้

ยังไม่ได้ด าเนินการส ารวจเพิ่มในพื้นที่อ่ืน 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ
พระราชทานพระราชานุญาตให้เป็น
เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. ประจ าปี 2558 
“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” 
จึงปรับแผนใช้พื้นที่บริเวณสวนร่มเกล้า
กัลปพฤกษ์ ที่ส ารวจ ท ารหัสต้นไม้ ท า
รหัสพิกัด ไว้ในปี 2556 เป็นเส้นทาง

ผศ.จุฑาพร,
นางสาวยุ
ภาพร /
ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ชนรุ่นหลัง ศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึง
ในงานดังกล่าว โดยได้ปรับปรุงเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเดิมให้เดินส ารวจให้ง่าย
ขึ้น และติดป้ายช่ือพรรณไม้เพิ่มเติม
ตลอดเส้นทาง รวมทั้งจัดท าป้ายบรรยาย
พรรณไม้ส าคัญ เพิ่มขึ้น 3 จุด  
(งบประมาณ 31,400 บาท) 

  รวม...1...โครงการ 1         

15 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร
นารี 

1. การส ารวจความ
หลากหลายของผีเสื้อ
กลางวันและพืชอาหาร
หนอนผีเสื้อกลางวันในเขต
พื้นที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

  290,000 290,000 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(ผ่านเห็นชอบ
โดย วช.) 

 จากการส ารวจผีเสื้อกลางวันในพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีบริเวณป่าเบญจพรรณและป่าเต็ง
รังต้ังแต่เดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 
2558 พบผีเสื้อกลางวันทั้งสิ้น 5 วงศ์ 32 
สกุล 40 ชนิด จ านวน 923 ตัว โดยพบ
ผีเสื้อกลางวันในป่าเบญจพรรณจ านวน  
5 วงศ์ 28 สกุล  34 ชนิด 580 ตัว  และ
ในป่าเต็งรัง พบผีเสื้อกลางวันจ านวน 5 
วงศ์ 24 สกุล 30 ชนิด 343 ตัว โดยพบ
ผีเสื้อกลางวันมากที่สุดในเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จ านวน  5 วงศ์ 
30 สกุล 38 ชนิด 331 ตัว นอกจากน้ี ได้
ท าการส ารวจหนอนผีเสื้อกลางวันและพืช
อาหาร พบหนอนผีเสื้อกลางวันทั้งสิ้น 14 

อ.ดร.รุจ  
มรกต 

ด าเนินการ
ระหว่าง 
มีนาคม 
2558       
ถึง
กุมภาพันธ์ 
2559 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ชนิด และพืชอาหาร 19 ชนิด 
“รายละเอียดดังเอกสารแนบ” 

  รวม...1...โครงการ 1  290,000 290,000      

16 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

1. การศึกษาความ
หลากหลายของแมลงและ
วัชพืชในพื้นที่บึงราชนก 
คณะเกษตรศาสตร์(Study 
on insects and weeds 
diversity in Bung 
Ratchanok) 

  - - - - - ผศ.ดร.อุดม
พร แพ่งนคร  

 

16 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

2. โครงการรวบรวมข้อมูล 
ฐานพันธุกรรมพืชภายใน
สถานีวิจัยและฝึกอบรมบึง
ราชนก  มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

  - - - โครงการ
รวบรวมข้อมูล 
ฐานพันธุกรรม
พืชภายในสถานี
วิจัยและ
ฝึกอบรมบึงราช
นก 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

- ผศ.ดร.พีระ
ศักด์ิ ฉาย
ประสาท  

(หัวหน้า
โครงการวิจั
ย) 

16 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

3. โครงการศึกษา
คุณสมบัติของดินในพื้นที่
บึงราชนก มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

  - - - - - รศ.ดร.
เสวียน  
เปรม
ประสิทธิ์  

(หัวหน้า
โครงการวิจั
ย) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

16 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

4. โครงการศึกษาลักษณะ
สังคมพืชในพื้นที่บึงราช
นก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  -  - - - รศ.ดร.
เสวียน  
เปรม
ประสิทธิ์  

(หัวหน้า
โครงการวิจั
ย) 

16 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

5. ความหลากหลายชนิด
ของราเห็ดที่ผลิตเอนไซม์
ย่อยสลายทางชีวภาพ 

  - - - - - รศ.ดร.
ศิริพงษ์ 
เปรมจิต 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

 

16 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

6. ความหลากหลายของ
นกในความสัมพันธ์กับ
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ชุมน้ า 

  - - - - - ดร.ศุภ
ลักษณ์ วิรัช
พินทุ  คณะ
วิทยาศาสตร์ 

 

16 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

7. ส ารวจพืชน้ าในเขต
พื้นที่บึงราชนก อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 

  - - - ส ารวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรมพืชน้ า
ในเขตพื้นที่บึง
ราชนก อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 

- ดร.ปราณี 
นางงาม 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

 

16 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

8. ความหลากหลายของ
แอค ติโนมัยซีตในดินป่า
ไม้ของอุทยานแห่งชาติแม่
วงศ์ 

  - - - ทราบความ
หลากชนิดของ
แอคติโนมัยซีตฯ 

- ผศ.ดร.ธวัช
ชัย สุ่ม
ประดิษฐ์ 
และคณะ/
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

16 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

9. ความหลากชนิดของ
แบคทีเรียและเช้ือราในดิน
ไร่อ้อย ข้าวโพด และพืช
ตระกูลถั่ว พื้นที่จังหวัด
นครสวรรค์ : กรณีศึกษา
เชิงเปรียบเทียบระหว่าง
พื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้
แนวทางเกษตรอินทรีย์ 
และแนวเกษตรอินทรีย์
ผสมผสานกับการใช้
สารเคมี 

  - - - ทราบความ
หลากชนิดของ
แบคทีเรียและ
เช้ือราฯ 

- รศ.ดร.รสริน 
ว่องวิไลรัตน์
และคณะ 

 

16 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

10. การศึกษาศักยภาพ
ของสารสกัดจากเมล็ด
น้อยหน่าเครือต่อป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูบางชนิด 
เพื่อการใช้ประโยชน์จาก
พืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (อพ.สธ.)   
(Study on Potential of 
Extracted Kadsura 

  - - - - - ร.ศ. ดร.อุดม
พร แพ่งนคร 
คณะ
เกษตรศาสต
ร์ ฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

spp. Against some 
Insects Pest for 
Utilization from Plant 
Genetic Conversation 
Project under the 
Royal initiative of 
HRPS) 

16 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

11. การศึกษาความ
หลากหลายของแมลงใน
พื้นที่เขื่อนแควน้อย 
จังหวัดพิษณุโลก 

  - - - - - ร.ศ. ดร.อุดม
พร แพ่งนคร 
คณะ
เกษตรศาสต
ร์ ฯ 

 

16 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

12. ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการประเมิณศักยภาพ
ของพื้นที่ในการคุ้มครอง
พืชอาหารและสมุนไพรใน
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลง
หลวง 

  - - - - - รศ.ดร.จรัณ
ธร 
บุญญานุภาพ 

 

  รวม...12...โครงการ  12        

17 มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  

1. การส ารวจทาง
อนุกรมวิธานและการใช้
ประโยชน์จากพืชของป่า

  297,000 200,000 งบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี
งบประมาณ 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์

การส ารวจพรรณไม้บริเวณป่าริมห้วยพระ
ปรง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว พบจ านวน

อ.บุญธิดา 
ม่วงศรีเมืองดี 
และ อ.
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ริมห้วยวิทยาลัยโพธิวิชชา
ลัย มศว สระแก้ว 

2558 (วช.) พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อส ารวจ
ลักษณะทาง
อนุกรมวิธานของ
พืช ท าให้ทราบ
จ านวนชนิดและ
ข้อมูลที่สมบูรณ์
ของพรรณพืชที่
ขึ้นอยู่ในป่าริม
ห้วยวิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
สระแก้ว 
3. เพื่อรวบรวม
และจ าแนก
ลักษณะการใช้

ทั้งสิ้น 92 ชนิด (species), 45 วงศ์ 
(Family) สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ 1) 86 dicots 2) 4 monocots 3) 
1 gymnosperm และ 4) 1 fern พรรณ
ไม้ส่วนใหญ่ที่ส ารวจพบอยู่ในวงศ์ 
Annonaceae, Apocynaceae, 
Fabaceae, Phyllanthaceae, และ 
Moraceae และพรรณไม้ส่วนใหญ่มีรูป
ชีวิต (life form) เป็นไม้เลื้อย (climber) 
ไม้ต้น (tree) และไม้พุ่ม (shrub)  
ส าหรับการใช้ประโยชน์จากป่าบริเวณริม
คลองพระปรง พบว่าลักษณะของการเข้า
ไปใช้ประโยชน์ส่วนมากคือ การเข้าไปจับ
หาสัตว์น้ า (24.22%) รองลงมาคือการเข้า
ไปเก็บหาผัก/ผลไม้ป่า (22.50%) เก็บหา
สมุนไพร (14.88%) และเก็บหาหน่อไม้ 
(9.34%) มีส่วนน้อยที่เข้าไปเก็บหาไม้ไผ่ 
เห็ด ฟืน และไม้ใช้สอยจากป่าริมคลอง
พระปรง โดยผลิตภัณฑ์จากป่าที่เก็บหามา
ได้ส่วนใหญ่จะถูกน ามาใช้ภายในครัวเรือน 

ปนัดดา ลาภ
เกิน 
วิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ประโยชน์จากพืช
ในป่าริมห้วยที่
เก่ียวข้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนในการ
พึ่งพิงทรัพยากร
พืชในธรรมชาติ
เพื่อการด ารงชีพ 
4. เพื่อเก็บ
รวบรวมจัดท า
เป็นฐานข้อมูล
ชนิดและ
ประโยชน์ของพืช
ในป่าริมห้วย 
ส าหรับเป็นข้อมูล
ในการประเมิน
สถานภาพของ
พรรณพืชและ
รักษาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไม่ให้สูญหายไป
กับวิถีชีวิตของ
ชุมชนที่
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เปลี่ยนแปลงไป 

  รวม...1...โครงการ 1  297,000 200,000      
18 มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
1. ปรับปรุงพื้นที่ป่ารกร้าง     งบประมาณ

ประจ าปีของ
หน่วยงาน 
-ค่าจ้างคนงาน
ดูแล 
-ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิงตัดหญ้า 

- ดูแลและ
บ ารุงรักษาพื้นที่
ด้านหอพัก
บุคลากรให้เป็น
พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช 
 

โครงการต่อเน่ือง 
พื้นที่ 30 ไร่ 
- ดูแลและตัดหญ้า 
 

ฝ่ายบริหาร
วิทยาเขต
พัทลุง 

ต่อเน่ือง 

18 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

2. แปลงล าเพ็ง     งบประมาณ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 
-ค่าปุ๋ย 
-ค่าจ้างคนงาน
ดูแล 
-ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิงตัดหญ้า 

- ดูแลและ
บ ารุงรักษาพื้นที่
ด้านข้างสระ
มรกตให้เป็น
พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช 
 

โครงการต่อเน่ือง 
พื้นที่ 1 งาน 
- บ ารุงดูแลรักษา 
- ตัดหญ้าแปลงล าเพ็งและบริเวณ
โดยรอบ 
 

ฝ่ายบริหาร
วิทยาเขต
พัทลุง 

ต่อเน่ือง 

  รวม...2...โครงการ 2         

19 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพ
พรรณี  

1. การส ารวจความ
หลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 
ได้แก่ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ 
และทรัพยากรกายภาพ 

  25,000 25,000 จัดสรรจาก
งบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับ
ตามโครงการ
อพ.สธ.-มร.รพ. 

เพื่อส ารวจความ
หลากหลายของ
ทรัพยากรธรรม
ชาติต่างๆ ได้แก่ 
พืชสัตว์ 

งานวิจัย 8 เร่ือง ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืช 
- ส ารวจความหลากหลายพืช 6 เร่ือง 
1. การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์เข็ม 
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

นางสาว
ศศิธร   
พุทธรักษ์  
(ที่ปรึกษา
วิจัย) 

เร่ิมท าวิจัย
ต้ังแต่
ปีงบประมา
ณ 2557 
โดยงานวิจัย



 
 

37 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ฯลฯ ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี 

จุลินทรีย์ และ
ทรัพยากร
กายภาพ ฯลฯ 
ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
ร าไพพรรณี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี 
2. ความหลากหลายของพรรณไม้น้ าใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
3. ความหลากหลายของวัชพืชในพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
4. การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์
เปล้าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี 
5. การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ส้ม
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี 
6. ความหลากหลายของเฟิร์นและพืช
ใกล้เคียงเฟิร์นในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืช มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
 
- ส ารวจจุลินทรีย์ 2 เร่ือง   
1. การคัดแยกยีสต์ย่อยเซลลูโลสจากดิน

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาว 
พัชราภรณ์  

แล้วเสร็จ
ครบทั้ง 8 
เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ิมท าวิจัย
ต้ังแต่
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ป่าพรุในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี 
2. การคัดแยกและศึกษาลักษณะของ
ยีสต์จากดินบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืชมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี 

หุ่นดี 
(ที่ปรึกษา
วิจัย) 

ปีงบประมา
ณ 2557 
โดยงานวิจัย
แล้วเสร็จ
ครบทั้ง 2
เร่ือง 
 

  รวม...1...โครงการ 1  25,000 25,000      

20 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย  

1. ปกปักพันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

  35,000 35,000 งบประมาณปกติ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

เพื่อให้เป็นพื้นที่
ในการปกปัก
พันธุกรรมพืช 

- ด าเนินการปลูกต้นหม่อนเพิ่มเติม 
เพื่อท าเป็นแนวเขตป่าและเป็นอาหาร
ของนกและมีการดูแลพื้นที่ เช่น ตัดหญ้า
และตัดกิ่งไม้ 

- ปัจจุบันมีสภาพความอุดม
สมบูรณ์กว่าเดิม (ปี 2554) มีกล้าไม้และ
ไม้หนุ่มเพิ่มขึ้น  เช่น ตะเคียนทอง มะ
กอม และมะค่าโมงจากสภาพความชุ่ม
ช้ืนท าให้เมล็ดของมะค่าโมงที่มีเปลือก
แข็งสามารถย่อยสลายและสามารถงอก
ขึ้นมาเป็นต้นกล้าได้  
    -  ใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของนักศึกษา
รายวิชาชีวภูมิศาสตร์ โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)เป็นพื้นที่
ศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ท าวิจัยของคณะ

นายสุทธิ  
มลิทอง 
สถาบันความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ครุศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น ความ
หลากหลายของนก และความ
หลากหลายของไบรโอไฟต์ 

20 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย  

2. พัฒนาเส้นทางสื่อ
ความหมายทางธรรมชาติ 

  250,000 250,000 งบประมาณปกติ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางสื่อ
ความหมายทาง
ธรรมชาติ 

- ด าเนินการพัฒนาบริเวณจุด
ศึกษาแต่ละจุดโดยได้จัดท าสื่อเกี่ยวกับ
ชนิดของนกที่พบในป่า จัดท าป้ายพรรณ
ไม้ และดูแลเส้นทางเดินและจุดศึกษา 
ตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งตามจุดศึกษาและ
เส้นทาง   

- พัฒนาบ่อน้ าเรียกนก และบังไพร
ศึกษาพฤติกรรมนก 

นายสุทธิ  
มลิทอง 
สถาบันความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพฯ 

 

  รวม...2...โครงการ 2  285,000 285,000      
21 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี  

1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
1.1 ปกปักพันธุกรรมพืช
พื้นที่บริเวณหอพุทธทาส
ธรรมโฆษณ์ 
 
 
1.2 ปกปักพันธุกรรมพืช
ในพื้นที่แปลงป่าอนุรักษ์ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพื่อให้เกิด
กระบวนการ
เรียนรู้ทรัพยากร
ในพื้นที่อนุรักษ์ 
และปกปักรักษา
ให้คงอยู่และ
สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้
ต่อไป 
 

 
ปกปักพืชพรรณไม้ที่ปลูกรักษาบริเวณ
พื้นที่หอพุทธทาสฯ พื้นที่ประมาณ  10 
ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม +
งานบริการ
วิชาการ
พัฒนา
ท้องถิ่น 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
 30,000 12,498 งบประมาณปกติ

ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร
ด้านพืชของ
เยาวชน และ
ชุมชนท้องถิ่น 

ปกปักพืชพรรณไม้ในพื้นที่แปลงป่า
อนุรักษ์ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนา
พืชพรรณทุ่งตาหนอน ประมาณ 3.5 ไร่ 

งานบริการ
วิชาการ
พัฒนา
ท้องถิ่นและ
เทศบาล
ต าบลคลอง
ชะอุ่น 

 
 

รวม...1...โครงการ   
(2 โครงการย่อย) 

2  30,000 12,498      

22 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่  

1. ส ารวจพันธ์ุรักใหญ่และ
การใช้ประโยชน์รักใหญ่ 
ในพื้นที่สะลวง - ขี้เหล็ก 

  50,000 50,000 งบประมาณ 
แผ่นดิน 

เพื่อส ารวจต้นรัก
ใหญ ่
ในเขต
รับผิดชอบของ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
เชียงใหม่ 

สุ่มตัวอย่าง ขนาด 40x40 เมตร จ านวน 
10 แปลงในพื้นที่โซน D และโซน E ของ 
ศูนย์แม่ริม จ านวน 500 ไร่ พบว่าพื้นที่ม ี
ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 370 – 380 
เมตร มีต้นรักใหญ่ 729 ต้น รูปแบบการ 
กระจายพันธุ์แบบสุ่มและแบบสม่ าเสมอ 
มีความหนาแน่นเฉลี่ยระหว่าง 0.018-
0.069 ต้น/ตร. และค่าดัชนีความส าคัญ 
ทางนิเวศวทิยาเฉลี่ยระหว่าง 35 – 45 

คณะ 
วิทยาศาสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 

 

  รวม...1...โครงการ 1  50,000 50,000      

23 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  

1. โครงการท ารหัสพิกัด
และการจ าแนกชนิดของ
พืชทั้ง 5 ประเภทในพื้นที่
ปกปักฯ ศูนย์หนองระ

  -       - ขอต้ังงบประมาณ
เฉพาะจากส านักงบ 
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนองพระราช 

ชนิดของพืชทั้ง 
5 ประเภท ใน
พื้นที่ปกปักฯ 
มทร.อีสาน 

มีการสอนนักศึกษา 2รุ่น เพื่อให้เป็น
ผู้ช่วยเก็บข้อมูล ในการส ารวจคร้ังต่อไป  

Mr. Luis 
Ernesto 
Garcia 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เวียงมทร.อีสาน ด าริ อพ.สธ.   มทร.อีสาน
นครราชสีมา 

23 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  

2. โครงการส ารวจความ
หลากหลายของสัตว์ ใน
พื้นที่ปกปักฯ มทร.อีสาน 

  20,000 10,000 ขอต้ังงบประมาณ
เฉพาะจากส านักงบ 
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนองพระราช 
ด าริ อพ.สธ.   

ชนิดของสัตว์บก  
สัตว์ปีก  
สัตว์เลื้อยคลาน 
และแมลง 

สัตว์เลื้อยคลานพบ 5 ชนิด 
แมลง/แมง พบ 14 ชนิด 
นก 10 ชนิด 

ผศ.อนุวัธน์ 
นิสัยสุข 
 
มทร.อีสาน
นครราชสีมา 

 

23 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  

3. โครงการส ารวจท ารหัส
พิกัดพรรณไม้ในพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-
มทร.อีสาน 

  - - ขอต้ังงบประมาณ
เฉพาะจากส านักงบ 
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนองพระราช 
ด าริ อพ.สธ.   

ส ารวจพรรณไม้
ทั้งหมด 12 
สถานี สถานีละ 
1 ไร่ 

ส าหรับปี 2558 ท าการส ารวจเพิ่มเติม 2 
สถานี คือ สถานีที่ 7 และสถานีที่ 8 
โดยท าการส ารวจทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและ
ไม้เลื้อย 
สถานีที่ 7 พบ 295 ต้น 
สถานีที่ 8 พบ 260 ต้น 

ดร.กุณฑิกา 
เวชกลาง 
นายอรรพล 
ทินกระโทก 
 
มทร.อีสาน
นครราชสีมา 

 

23 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  

4. โครงการส ารวจความ
หลากหลายของเห็ดใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. หนองระเวียง 

  -    - ขอต้ังงบประมาณ
เฉพาะจากส านักงบ 
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ.   

1. เพื่อศึกษา
ความ
หลากหลายของ
ชนิดเห็ด ใน
พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. หนอง
ระเวียง 
2. เพื่อเป็น

1. จากการส ารวจคร้ังที่ 1 เดือนตุลาคม 
2557 – เดือนธันวาคม 2557 พบเห็ด
จ านวน 80 ตัวอย่าง ซึ่งอยู่ระหว่าง
จ าแนกชนิด 
2. จากการส ารวจคร้ังที่ 2 เดือน
กรกฎาคม 2558  – เดือนกันยายน 
2558พบเห็ดจ านวน 120 ตัวอย่าง ซึ่งอยู่
ระหว่างจ าแนกชนิด 
3. เห็ดที่ส ารวจพบ รวมทั้งสิ้น 230 

นายธีระวุฒิ 
มูลอาษา 
ดร.กุณฑิกา 
เวชกลาง 
 
มทร.อีสาน
นครราชสีมา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ฐานข้อมูลใน
ศึกษาวิจัยและ
การใช้ประโยชน์
ในอนาคตต่อไป 
 

ตัวอย่าง อยู่ระหว่างจ าแนกชนิด 
4. พบนอกพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืช 
30 ตัวอย่าง 

23 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  

5. โครงการส ารวจการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช มทร.อีสาน 

  - - ขอต้ังงบประมาณ
เฉพาะจากส านักงบ 
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนองพระราช 
ด าริ อพ.สธ.   

เพื่อศึกษาการใช้
ประโยชน์ของ
พื้นที่ปกปักฯ 
มทร.อีสาน และ
รวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับการใช้
ประโยชน์พื้นที่
ปกปักฯ มทร.
อีสาน 

จากการส ารวจพบว่าชาวบ้านบริเวณรอบ
พื้นที่ปกปักพันธุกรรม มทร.อีสาน ได้ใช้
ประโยชน์พื้นที่ในการหาของป่า เช่น เห็ด 
ไข่มดแดง พืชกินได้ และน าเศษไม้ไปใช้
ในการหุงต้ม  

ดร.กุณฑิกา 
เวชกลาง 
นายอภิรักษ์ 
ยินมะเริง 
 
มทร.อีสาน
นครราชสีมา 

 

23 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  

6. โครงการส ารวจพันธุ์ไม้ 
ในป่าอนุรักษ์ วข.สุรินทร์ 

  50,000 48,248 ขอต้ังงบประมาณ
เฉพาะจากส านักงบ 
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนองพระราช 
ด าริ อพ.สธ.   

- เพื่อรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากร
ด้านพืชใน
ท้องถิ่น 
- เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ท้องถิ่นให้กับ

จากการส ารวจป่าอนุรักษ์ในวิทยาเขต
สุรินทร์ สามารถระบุชนิดพืชได้ 24 วงศ์ 
44 สกุล 50 ชนิดดังตารางจ าแนกพืช 
เช่น ง้ิวป่า  แคน้ านมแมว ต้อยต่ิงป่า 

ผศ.พัชรา
ภรณ์  
แสงโยจารย์ 
 
มทร.อีสาน
นครราชสีมา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

นักศึกษา 
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
- เพื่อเผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

23 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  

7. โครงการส ารวจและ
เก็บรวบรวมเห็ดเป็นยาใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. หนองระเวียง 

  98,300* 98,300 ขอต้ังงบประมาณ
เฉพาะจากส านัก
งบ ประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราช ด าริ 
อพ.สธ.   

1.เพื่อศึกษา
ชนิดและเก็บ
รวบรวมตัวอย่าง
ของเห็ดเป็นยา
ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. หนอง
ระเวียง 
2.เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลใน
การศึกษาวิจัย
และใช้ประโยชน์
ต่อไปในอนาคต 

1.มีฐานข้อมูล และตัวอย่างเห็ดเป็นยา 
(ตัวอย่างดองและตัวอย่างแห้ง) เพื่อการ
ศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์ในอนาคต 27 
ชนิด 100 ตัวอย่าง 

1. นายธีระ
วุฒิ   
มูลอาษา 
2. นางสาว
กุณฑิกา  
เวชกลาง 
 
มทร.อีสาน
นครราชสีมา 

โครงการ
เพิ่มเติม 
ใช้
งบประมาณ
เหลือจาก
โครงการอ่ืน
ของ
นครราชสีมา 

  รวม...7...โครงการ 6 1 168,300 156,548      
24 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช
มงคล

1. โครงการส ารวจความ
หลากหลาย 
ทางกายภาพและชีวภาพ 

  70,000 31,000 งบรายจ่ายอ่ืน เพื่อศึกษาความ
หลากหลาย ทาง
กายภาพและ

สามารถส ารวจพันธุ์พืชในพื้นที่ได้ จ านวน 
50 วงศ์ (family) ทั้งหมด 102 ชนิด 
(species)  

ดร.ชัยวัฒน์ 
มครเพศ 
 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรร
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ตะวันออก  ชีวภาพ ในพื้นที่ 
469 ไร่ ซึ่งสนอง
พระราชด าริฯ 
และเพื่อจัดท า
ฐานความรู้ที่
ส าคัญส าหรับ
นักเรียน 
นักศึกษา และ
ชุมชน 

 
 

 

มการเกษตร 
วิทยาเขต
จันทบุรี 
 

24 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล
ตะวันออก  

2. โครงการส ารวจพืช
พลังงานทดแทนในป่า
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
มทร.ตะวันออก วข.
จันทบุรี 

  27,000  งบรายจ่ายอ่ืน  คืนโครงการ 
 
 
 

นาย สุรพงษ์ 
โซ่ทอง 
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร 
วิทยาเขต
จันทบุรี 

งบประมาณ
ล่าช้า 

24 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล
ตะวันออก  

3. โครงการส ารวจและ
ออกแบบเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ภายในพื้นที่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

  221,500 221,500 งบรายจ่ายอ่ืน เพื่อก าหนด
ขอบเขตพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช 
และเพื่อ
ออกแบบ
เส้นทางศึกษา

ก าหนดพื้นที่ในการศึกษาจ านวน 50 ไร่ 
ก าหนดระยะทางทั้งสิ้น1,399  เมตร 
ก าหนดหัวข้อของสถานีเรียนรู้ดังน้ี 
สถานีศึกษาที่ 1 คลินิกสัตว์ป่า(พืช
สมุนไพร) 
สถานีศึกษาที่ 2 หมอธรรมชาติ”

นายศุภวัฒน์  
คุณานุวัฒน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ธรรมชาติใน
พื้นที่   เขต
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
 

ศัลยกรรมตัวเอง” 
สถานีศึกษาที่ 3 "ปลวก" วัฏจักรชีวิตใน
กองดิน 
สถานีศึกษาที ่4 ลีลาธรรมชาติ
สร้างสรรค์”เถาวัลย์”มหัศจรรย์พรรณไม้ 
สถานีศึกษาที่ 5  ธรรมชาติผู้หยัดยืน 
(พูพอน)  
สถานีศึกษาที่ 6 เพราะไม่ได้เป็นแค่ตัว”
ส ารอง 
สถานีศึกษาที่ 7 หญ้ายักษ์ ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก 
สถานีศึกษาที่ 8 “เหลืองจันทบูร” ราชินี
แห่งพงไพรบูรพา 
สถานีศึกษาที่ 9 นานาประโยชน์ของพืช
ตระกูลปาล์ม 
สถานีศึกษาที่ 10  “กระบก”มีประโยชน์
มากกว่าเป็นขนมขบเคี้ยว 

  รวม...3...โครงการ 2 1 318,500 252,500      

25 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์  

1. ปกปักพันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

  25,000 25,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. ล้อมรั้วป่าปก
ปัก 13 ไร ่

2. จ าแนกชนิด
พรรณไม ้

3. มีฐานข้อมูล

เกิดป่าปกปักพันธุกรรมพืช ณ สวน
พฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และฐานข้อมูลพรรณไม้ในป่าปก

ศูนย์ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญา
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พรรณไม้ในป่า
ปกปัก 

ปักพันธุกรรมพืช ท้องถ่ิน 

  รวม...1...โครงการ 1  25,000 25,000      

26 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

1. โครงการจัดการภูมิ
ปัญญาชุมชน สร้างคนกับ
ป่าสร้างหญ้าให้คลุมดิน  
สร้างน้ าให้มีปลา เพื่อ
ทดแทนคุณแผ่นดินของ
พ่อภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (เขา
แด่น) 

  25,000 25,000 งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

-ความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

-ผลการด าเนินงาน มีผู้มาเข้าร่วมทั้ง
เยาวชน  ประชาชน นักเรียนและนักศึกษา  
และหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ภาคกลุ่มเครือข่ายที่เข้ามาร่วมจ านวน  
157ท่าน มากกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 150คน  
และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ในการ
ด าเนินกิจกรรมของปี 2558  สืบเน่ืองจาก
มีหน่วยทางชุมชนรอบข้างและแกนน า
ชุมชนได้เห็นผลโครงการเป็นรูปธรรมใน
การอนุรักษ์และการศึกษาพร้อมด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองจัดถือว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด  
-ภาคประชาชนเกิดการต่ืนตัวมากและได้ 
มีความตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของตนเองและจะเช่ือมโยงถึง
อนาคตลูกหลานในชุมชน กิจกรรมมีการ
สร้างความส านึกรักและหวงแหนในบ้าน
เกิดและการดูแลทรัพยากรของท้องถิ่น
เป็นอย่างมากขึ้น  สืบเน่ืองจากพื้นที่เป็น
ของส่วนรวมและเป็นป่าชุมชนภาค

อาจารย์พนัส  
ชัยรัมย์ 
 

เพิ่มจากแผน
ฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ประชาชนจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องรักษาไว้
เพื่อลูกหลานของเขาเอง และการเข้าร่วม
กิจกรรมคร้ังน้ีและคร้ังที่ผ่านมาได้มีความ
ภาคภูมใิจในโครงการ  ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีได้เล็งเห็นความเดือดร้อน 
และความต้องการของชาวบ้าน และการ
ท างานอย่างต่อเน่ืองที่แท้จริง 
- ภาคประชาชนและกลุ่มนักศึกษาที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้/ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ จัดถือว่าเป็นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้วยกันระหว่างภาค
วิชาการกับการลงมือปฏิบัติ ในเชิงการท า
โครงการ โดยเน้นการส่งเสริม และให้มีการ
ผสมผสานกันในการท างานเชิงพื้นที่ โดย
มุ่งเน้นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการ
ปฏิบัติจริงของคนในชุมชนได้มีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามลักษณะ
ของภูมิสังคม ในท้องถิ่นน้ี และจะมีการ
ขยายพื้นที่ไปรอบข้างๆของพื้นที่เขาแด่น
มากขึ้น โดยการประสานงานและร่วม
ท างานในหมู่คณะในปี 2558 มีชุมชน
ใกล้เคียงแจ้งความประสงค์ที่เข้าร่วมคร้ังน้ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ด้วย เช่น กลุ่มชุมชนบ้านห้วยข้อง ต าบล
ห้วยข้อง และกลุ่มชุมชนบ้านพุตูม ต าบล
ห้วยลึก ในปีต่อไป 
-การติดตามหลังด าเนินงานโครงการมีการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้น าชุมชน
และเก็บข้อมูลอย่างเป็นประจ าที่เป็นผล
สะท้อนจากโครงการเพื่อการวางแผนต่อ
ยอดเช่ือมโยงโครงการที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่าน
มากับการด าเนินงานในพื้นที่ สัปดาห์ที่ 2 
ของทุกเดือน โดยใช้ศาลากลางบ้าน และ 
บ้านผู้น าชุมชน เป็นที่ประชุมแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

  รวม...1...โครงการ 1  25,000 25,000      

27 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

1. กิจกรรมส ารวจ ท ารหัส
ต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพื่อ
รวบรวมเป็นฐานข้อมูลใน
พื้นที่ 

  250,000 250,000 งป.แผ่นดิน ได้ข้อมูลรหัส
ต้นไม้และรหัส
พิกัด เพื่อ
รวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลใน
พื้นที่ 

โครงการใหม่ 
จ านวนชนิดพันธุ์พบทั้งหมด 61 ชนิด 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 4,030 ต้น  ชนิดพันธุ์
ไม้ที่พบมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ต้น
เชือก ต้นเต็ง และ ต้นรัง ตามล าดับ พื้นที่
ที่ท าการศึกษา จ านวน 34,597.52 
ตารางเมตร  คิดเป็น 21.62 ไร่ 

สาขา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
และศูนย์
วิทยาศาสตร์
ฯ 

 

  รวม...1...โครงการ 1  250,000 250,000      
28 จังหวัดชุมพร  1. ส ารวจขอบเขตพื้นที่  

ปกปัก เพื่ออนุญาตให้
  - 

 
3,000 

 
งบประมาณ
องค์กรปกครอง

เพื่อให้มีพื้นที่ปก
ปักทรัพยากร

มีพื้นที่ปกปักเพื่อส ารวจข้อมูลตามงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

อบต.สลุย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

หน่วยงานเจ้าของพื้นที่
ออกประกาศ อบต.สลุย 
เป็นพื้นที่ปกปักฯ 

 ส่วนท้องถิ่น 
(อบต.สลุย) 

ท้องถิ่น 
 

 

28 จังหวัดชุมพร  2. ส ารวจ จัดท ารหัส
ประจ าต้นไม้ในพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช 

  - 
 
 

5,000 
 

งบประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(อบต.สลุย) 

ส ารวจข้อมูล
ตามใบงานใน
พื้นที่ปกปัก 

มีข้อมูลด้านพันธ์ุพืช พันธุ์ไม้ ในพื้นที่ปก
ปัก 

อบต.สลุย 
 

 

28 จังหวัดชุมพร  3. โครงการจัดการ
เช้ือเพลิงและแนวกันไฟ 
 

  76,250 76,250 งบประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อบจ.ชุมพร) 
 

เพื่อเป็นแนวใน
การป้องกันไฟ
ป่าและใช้เป็น
ทางตรวจการณ์ 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2558  
1. ตัดหญ้าริมถนนหน้าโครงการอนุรักษ์
ตลอดแนวระยะทาง 2 กม. 
2. ใช้รถไถล้อยางซ่อมบ ารุงถนนรอบๆ 
โครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ป้องกันไฟป่า และตรวจการณ์ในการ
ลาดตระเวนตรวจหาไฟ ระยะทาง 15 
กม. 

สถานี
ควบคุมไฟป่า
ชุมพร 

 

  รวม...3...โครงการ 3  76,250 84,250     งบฯจังหวัด 
  รวม...3...โครงการ 3  76,250 84,250      

29 จังหวัดชลบุรี 1. ปกปักพื้นที่ป่าชายเลน   300,000 - -   1  แห่ง ยังไม่มีผลการด าเนินงาน นายถนอม
ศิลป์สุข
สัมพันธ ์
ส่วน
ทรัพยากร 

 



 
 

50 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ธรรมชาติ 
สนง.ทสจ 
ชลบุรี 

29 จังหวัดชลบุรี 2. ปกปักพื้นที่ป่า
ธรรมชาติของ 
ส่วนราชการ ศาสนสถาน 
พื้นที่ประชาชนร่วมกันปก
ปักรักษา 

  50,000 - -  2  แห่ง ยังไม่มีผลการด าเนินงาน นายถนอม
ศิลป์สุข
สัมพันธ ์
ส่วน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สนง.ทสจ 
ชลบุรี 

 

  รวม...2...โครงการ  2 350,000       
30 จังหวัด

นครราชสีมา  
1. ก าหนดพื้นที่และการ
ส ารวจทรัพยากร 

  26,000 23,960.7
4 

ทต.โคกกรวด 1. ก าหนด
ขอบเขตพื้นที่ปก
ปัก 
2. ส ารวจ
ทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปัก 
3. จ าแนกชนิด
ของทรัพยากร
ในพื้นที่ปกปัก 
4. ติดรหัส
ประจ าชนิด  

ด าเนินการก าหนดขอบเขตพื้นและส ารวจ
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก จ านวน 1 พื้นที่ 
14 ไร่ 96 ตารางวา มีการจ าแนกชนิด
ของทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก พืช และติด
รหัสประจ าชนิด จ านวน 30 ชนิด สัตว์ 
จ านวน 24 ชนิด ชีวภาพอ่ืน ๆ จ านวน 2 
ชนิด 

ทต.โคก
กรวด 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

30 จังหวัด
นครราชสีมา  

2. การท าผังแสดง
ขอบเขตพื้นที่ปกปัก 

  6,000 6,000 ทต.โคกกรวด ท าผังแสดง
ขอบเขตพื้นที่ปก
ปัก จ านวน 14 
ไร่ 96 ตารางวา 

การท าผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปัก 
จ านวน 14 ไร่ 96 ตารางวา แยกเป็นโซน
น้ า จ านวน 9 ไร่ 24 ตารางวา โซนดิน 
จ านวน 5 ไร่ 72 ตารางวา 

ทต.โคก
กรวด 

 

30 จังหวัด
นครราชสีมา  

3. การศึกษาทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปัก  

  2,000 1,400 ทต.โคกกรวด 1. ศึกษา

ทรัพยากรใน

พื้นที่ปกปัก2. 

ถ่ายภาพ

ทรัพยากรใน

พื้นที่ปกปัก 

การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก พืช 
จ านวน 30 ชนิด สัตว์ จ านวน 24 ชนิด 
ชีวภาพอ่ืน ๆ จ านวน 2 ชนิด การ
ถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปก พืช 
จ านวน 30 ชนิด 140 ภาพ สัตว์ จ านวน 
24 ชนิด 24 ภาพชีวภาพอ่ืน ๆ จ านวน 2 
ชนิด 2 ภาพ 

ทต.โคก
กรวด 

 

30 จังหวัด
นครราชสีมา  

4. การท าตัวอย่าง
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 

  2,5000 2,020 ทต.โคกกรวด ท าตัวอย่าง
ทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปัก 

ตัวอย่างพืช จ านวน 10 ชนิด  
ตัวอย่างสัตว์ จ านวน 5  
ตัวอย่างชีวภาพอ่ืน ๆ จ านวน 2 ชนิด  

ทต.โคก
กรวด 

 

30 จังหวัด
นครราชสีมา  

5. การท าทะเบียน
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 

  2,000 1,400 ทต.โคกกรวด 1. ท าทะเบียน
ทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปัก 
2. ระบบการ
จัดเก็บและ
สืบค้นได้ 

ท าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก ตาม
แบบ อพ.สธ. พืช 1 เล่ม 30 ชนิด สัตว์ 1 
เล่ม 24 ชนิด ชีวภาพอ่ืน ๆ 1 เล่ม 
จ านวน 2 ชนิด ระบบการจัดเก็บและ
สืบค้นได้(เอกสารและคอมพิวเตอร์) 
ระบบจัดเก็บสืบค้น 2 ระบบ ระบบ
เอกสารและระบบอินเตอร์เน็ต 

ทต.โคก
กรวด 

 

30 จังหวัด 6. การดูแลรักษา   1,000 700 ทต.โคกกรวด 1. จัดต้ังอาสา 1. การดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปก ทต.โคก  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

นครราชสีมา  ทรัพยากรในพื้นที่ปกปก  พัฒนาพื้นที่ปก
ปัก  
2. ติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร
ท้องถิ่น  
3. ท าความ
สะอาดและปรับ
ภูมิทัศน์พื้นที่ปก
ปัก 

โดยการจัดต้ังอาสาพัฒนาพื้นที่ปกปัก 1 
ชุด 
2. ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรท้องถิ่น  
3. ท าความสะอาดและปรับภูมิทัศน์พื้นที่
ปกปัก 

กรวด 

  รวม...6...โครงการ 6  39,500 35,080.75     งบฯจังหวัด 

30 จังหวัด
นครราชสีมา  

1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมา 

  50,000 50,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปกปักพันธุกรรม
พืชและปลูก
รักษาทดแทน 

1. ปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่โครงการ 
2. จัดท าแนวกันไฟ โดยท าถนนรอบพื้นที่ 
ขนาดกว้างประมาณ 2 ม. ยาว 1.5 กม. 
เพื่อไม่ให้ไฟไหม้จากภายนอกลามไปพื้นที่
โครงการ 
3.ในช่วงฤดูแล้งจะรักษาระดับน้ าในสระ
เก็บน้ าสวนป่า พื้นที่ประมาณ 8 ไร่ โดย
สูบน้ าจากสระในศูนย์และสูบน้ าจากล า
ตะคองเข้าเก็บไว้เป็นการช่วยรักษา
ความช้ืนของป่า 
4. ประชาสัมพันธ์ฝห้ประชาชนรอบพื้นที่

นายอาคม  
สุ่มมาตย์  
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตร
นครราชสีมา 

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(งบ 
Function) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

โครงการเข้าใจวัตถุกระสงค์เพื่อไม่ให้เข้า
ท าลายพันธุ์พืชที่เจริญเติบโตอยู่ใน
โครงการป้องกันไม่ให้สูญหาย 
5. ส ารวจพันธ์ุพืชในพื้นที่โครงการฯ 
6. ดูแลรักษาสภาพป่าทั่วไป 

  รวม...1...โครงการ 1  50,000 50,000     งบฯfunction 

  รวม...7...โครงการ 7  89,500 85,080.75      

31 จังหวัด
กาญจนบุรี  

1. โครงการปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น อบต.
หนองโรง 

  - - อบต.หนองโรง 
อ.พนมทวน 

1. การก าหนด
ขอบเขตพื้นที่ 
และการส ารวจ
ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
2. การจ าแนก
ชนิดของ
ทรัพยากรใน
พื้นที่ 
ปกปัก 
3. การติดรหัส
ประจ าชนิด 
4. การท าผัง
แสดงขอบเขต
พื้นที่ปกปัก 
5. งานส ารวจ

1.ก าหนดขอบเขตพื้นที่ และการส ารวจ
ทรัพยากรท้องถิ่น ในพื้นที่ จ านวน 1,008 
ไร่ 
-ก าหนดกรอบเขตพื้นที่ จ านวน 2 ไร่---
ส ารวจพรรณไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ไม้ต้น, ไม้
เถา, ไม้ล้มลุก,ไม้พุ่ม,ไม้รอเลื้อย 
- ส ารวจพันธุ์สัตว์ 3 ชนิด ได้แก่ สัตว์คร่ึง
บกคร่ึงน้ า, สัตว์น้ า 
- ส ารวจชีวภาพอ่ืนๆ จ านวน 10 ชนิด 
2.จ าแนกจ าแนกชนิดของทรัพยากรใน
พื้นที่ 
- พรรณไม้ ได้แก่ ไม้ต้น 37 ชนิด, ไม้เถา 
3 ชนิด, ไม้ล้มลุก 4 ชนิด,ไม้พุ่ม 10 ชนิด, 
ไม้รอเลื้อย 3 ชนิด 
- พันธุ์สัตว์ ได้แก่ สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้ า 1 
ชนิด, สัตว์น้ า 5 ชนิด,สัตว์บก 5 ชนิด 

อบต.หนอง
โรง อ.พนม
ทวน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เก็บรวบรวม
ทรัพยากร
ท้องถิ่น 

- ชีวภาพอ่ืนๆ ได้แก่ เห็ด 10 ชนิด 
-จัดท าป้าย 80 ป้าย เพื่อติดรหัสประจ า
ชนิด 
-ท าผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปัก จ านวน 
1 ผัง 

  รวม...1...โครงการ 1        งบฯจังหวัด 
31 จังหวัด

กาญจนบุรี  
1.งานจัดท ารหัสประจ า
ต้น 

  - 36,000 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 

กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร 

จัดท ารหัสประจ าต้น จ านวน 2,000 ต้น กอง
การเกษตร
และสหกรณ์ 
ส านักงาน
ทหารพัฒนา 
หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา 

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(งบ 
Function) 

31 จังหวัด
กาญจนบุรี  

2.งานปรับปรุงแนวกันไฟ   - 153,000 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 

กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร 

ปรับปรุงแนวกันไฟระยะทาง 10 กม. กอง
การเกษตร
และสหกรณ์ 
ส านักงาน
ทหารพัฒนา 
หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา 

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(งบ 
Function) 

31 จังหวัด 3.งานจัดชุดลาดตระเวน   - 87,600 หน่วยบัญชาการ กรอบการเรียนรู้ จัดชุดลาดตระเวนร่วมกับส่วนราชการ กอง งบประมาณ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กาญจนบุรี  ร่วมกับส่วนราชการ ทหารพัฒนา ทรัพยากร จ านวน 48 คร้ัง การเกษตร
และสหกรณ์ 
ส านักงาน
ทหารพัฒนา 
หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา 

หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(งบ 
Function) 

31 จังหวัด
กาญจนบุรี  

4.งานสร้างร้ัวลวดหนาม
แบบ 7 เส้น 

  - 369,000 หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 

กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร 

สร้างร้ัวลวดหนามแบบ 7 เส้น จ านวน 
960 เมตร ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ.  กองการเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 

กอง
การเกษตร
และสหกรณ์ 
ส านักงาน
ทหารพัฒนา 
หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา 

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(งบ 
Function) 

31 จังหวัด
กาญจนบุรี  

5.ชุดโครงการปกปัก
พันธุกรรมพืช การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  - - การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

ด าเนินงานตาม
กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร และ
แนวทางตาม
กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรรมพืช 
อพ.สธ. 

กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ส ารวจและ
จัดท ารายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช ส ารวจและจัดท าทะเบียน
ปราชญ์ท้องถิ่นรอบพื้นที่ส ารวจและ
รวบรวมภูมิปัญญาท้อ งถิ่ น ต่ างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากร 
จัดท าและซ่อมแซมป้ายแนวเขตพื้นที่ 
อพ.สธ. - กฟผ. จัดท าและซ่อมแซมฝาย

เขื่อนวชิราลง
กรณ 

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(งบ 
Function) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ชะลอน้ า จัดท าแนวป้องกันไฟป่า 
สนับสนุนนักวิจัยเข้าด าเนินงานในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช รวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมุลพรรณไม้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภู
มิปัญญท้องถิ่น 

31 จังหวัด
กาญจนบุรี  

6.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

  - - กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

ด าเนินงานตาม
กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร และ
แนวทางตาม
กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรรมพืช 
อพ.สธ. 

จัดท าป้ายช่ือพันธุ์ไม้ และส ารวจท ารหัส
ต้นไม้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. 
ของร้อย ตชด. 132 เก็บรักษาข้อมูลการ
ส ารวจ 

ร้ อ ย  ต ชด . 
132 

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(งบ 
Function) 

31 จังหวัด
กาญจนบุรี  

7.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

  - - กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

ด าเนินงานตาม
กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร และ
แนวทางตาม
กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรรมพืช 
อพ.สธ. 

.ตรวจสอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการ
บุกรุกท าลาย ส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชในพื้นที่โครงการได้ช่ือแล้ว 
จ านวน 35 ชนิด 178 ต้นบ ารุงรักษา
อย่างต่อเน่ือง 
 

ร้ อ ย  ต ชด . 
134 

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(งบ 
Function) 

  รวม...7...โครงการ 7   645,600     งบฯfunction 

  รวม...8...โครงการ 8   645,600      
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

32 จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์ 

1. กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช 

   - - งบปกติของ
หน่วยงาน 

ตามแผนแม่บท ด าเนินการต่อเน่ือง 
1. ส ารวจท ารหัสประจ าต้นไม้ 
2. ส ารวจท ารหัสพิกัด ค่าพิกัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ส ารวจเก็บภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. อบรมและศึกษาพันธุ์พืช 

กก.ตชด.14 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(งบ
Function) 

32 จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์ 

2. กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช 

   - - ไม่มี ตามแผนแม่บท 25 ไร่ สถานีพัฒนา
ที่ดิน 
ประจวบคีรีขั
นธ ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(งบ
Function) 

  รวม...2...โครงการ 2        งบฯfunction 

  รวม...2...โครงการ 2         

33 จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1.จัดท าขอบเขตพื้นที่ป่า
ชุมชนบ้านนาอิซาง หมู่ที่ 
1 ต าบลนายาง อ าเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  10,000 10,000 อบต.นายาง 1,200 ไร่ ป่าชุมชนบ้านนาอิซาง (เขาชะนีโยน) หมู่
ที่ 1ต าบลนายาง อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ พื้นที่ 1,200 ไร่ 

 เพิ่มจากแผน
ฯ 

33 จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

2.จัดท าแนวกันไฟ ป่า
ชุมชนบ้านนาอิซาง หมู่ที่ 
1 ต าบลนายาง อ าเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  30,000 30,000 อบต.นายาง แนวกันไฟกว้าง 
6 ม. 

ป่าชุมชนบ้านนาอิซาง (เขาชะนีโยน) หมู่
ที่ 1 ต าบลนายาง อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ พื้นที่ 1,200 ไร่ ขนาดกว้าง 6 
เมตร  

 เพิ่มจากแผน
ฯ 

  รวม...2...โครงการ 2  40,000 40,000     งบฯจังหวัด 

  รวม...2...โครงการ 2  40,000 40,000      
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

34 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  

1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ปกปักพันธุกรรมพืช ใน
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ของศูนย์ฯ พื้นที่ 250 ไร่ 

  150,000 150,000 กรมชลประทาน เพื่อสนอง
พระราชด าริ ใน
การปกปัก
พันธุกรรมพืช
พื้นถิ่น ภายใน
พื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
ของศูนย์ฯ 

ปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ของศูนย์ฯ พื้นที่ 250 ไร่ 
ในปี 2558 ได้ท าการส ารวจไม้ต้นในพื้นที่
ของแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แปลงที่ 
4-9 พบไม้ต้นที่เจริญเติบโตในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช จ านวน 45 ชนิด 

กลุ่มงาน
ศึกษาและ

พัฒนา
เกษตรกรรม
แบบประณีต 
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้
ฯ 

 

  รวม...1...โครงการ 1  150,000 150,000      
35 ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทอง
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

1. ปกปักพันธุกรรมหม้อ
ข้าว หม้อแกงลิง พรรณไม้ 
สัตว์และจุลินทรีย์ ภายใน
บริเวณศูนย์ศึกษาฯ และ
บริเวณรอบนอกศูนย์
ศึกษาฯ 

  40,000 40,000 กปร. เพื่อปกปัก
พันธุกรรม
หม้อข้าวหม้อแก
งลิง 

ได้ด าเนินการปกปักพันธุกรรม
หม้อข้าวหม้อแกงลิง จ านวน 85 ไร่ 

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
พิกุลทองฯ 

 

  รวม...1...โครงการ 1  40,000 40,000      
36 ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

1. ปกปักรักษาพันธุกรรม
พืชป่าชายเลนและป่า
ชายหาดในพื้นที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอันเน่ีองมาจาก
พระราชด าริ 

  600,000 600,000 กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

รักษาพรรณพืช
ในพื้นที่
ด าเนินงาน 

เป็นโครงการต่อเน่ือง ดูแลรักษาป่าชาย
เลน และป่าชายหาด พื้นที่ 1,122 ไร่ 
 

งานป่าไม้ 
ศูนย์ฯ อ่าว
คุ้งกระเบนฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

  รวม...1...โครงการ 1  600,000 600,000      

37 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

1. ส ารวจพันธุ์ไม้ในป่าเดิม   20,000 20,000 งบปกติ เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ด าเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ 

- รวบรวมพันธ์ุพืชสมุนไพร ไม้มงคล 
พรรณไม้เกียรติประวัติในพื้นที่ 15 ไร่ 
จ านวน 1,400 ชนิด 
- ขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่าย ได้แก่ ว่านสาว
หลง 4,000 กล้า ไพล 3,000 กล้า 
ขมิ้นชัน 3,000 กล้า ตะไคร้หอม 3,000 
กล้า เสลดพังพอน 3,000 กล้า แก้ว 
4,000 กล้า เป็นต้น 
- การปลูกและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เช่น สบู่ว่านสาวหลง สบู่เหลว
อาบน้ าขมิ้นชัน แชมพูดอกอัญชัน ครีม
นวดผมดอกอัญชัน ยาหม่องผสมสมุนไพร
เสลดพังพอน น้ ามันไพลเขาหินซ้อน เป็น
ต้น 

นายวรดลต์ 
แจ่มจ ารูญ 
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์ 

 

  รวม...1...โครงการ 1  20,000 20,000      

38 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วย
ทรายอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

1. ส ารวจพันธ์ุไม้บริเวณ
พื้นที่ปกปัก 

  80,000 80,000 กปร. ส ารวจพันธุ์ไม้
บริเวณพื้นที่ปก
ปัก เน้ือที่ 
1,400 ไร่ 

พบว่าพื้นที่ปกปักมีสภาพป่า เป็นปา่เต็ง
รัง มีพันธุ์ไม้จ านวน 44 ชนิด มีความ
หนาแน่น 252 ต้น/ไร่ ความโตเฉลี่ย 
21.3 ซ.ม. ความสูงเฉลี่ย 5.22 ม. พันธุ์ไม้
เด่น ได้แก่ รัง อ้อยช้าง ประดู่ ช้างน้าว 
และชิงชัน 

นายปัญญา 
ตาละ
ลักษมณ์ 
สบอ.3 สาขา 
พบ. 

 

39 ศูนย์ศึกษาการ 2. จัดท าแนวกันไฟ   160,000 160,000 กปร. จัดท าแนวกันไฟ จัดท าแนวกันไฟ ระยะทาง 32 กิโลเมตร นายปัญญา  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พัฒนาห้วย
ทรายอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

รอบพื้นที่ปกปัก
ของศูนย์ฯ ห้วย
ทรายฯ ได้แก่ 
เขาเสวยกะปิ 
เขาทอง เขาบ่อ
ขิง เขาน้อย 

ตาละ
ลักษมณ์ 
สบอ.3 สาขา 
พบ. 

  รวม...2...โครงการ 2  240,000 240,000      
39 ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาภูพาน
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

1. ป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ 
และท าแนวกันไฟ 

  200,000 30,000 กปร. เพื่อป้องกันการ
เกิดไฟป่า 

เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง 
พื้นที่โครงการฯ 100 ไร่ ท าแนวกันไฟ
รอบพื้นที่ ระยะทาง 2 กม. 

นายนพดล 
แก้วค าไสย์ 
หัวหน้างาน
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้ 
ศูนย์ฯ ภูพาน
ฯ 

 

39 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

2. บันทึกพิกัด GPS และ
ท าท ารหัสประจ าต้นไม้ 

  50,000 50,000 กปร. ป้องกันพื้นที่จาก
การบุกรุกของ
คน สัตว์ และภัย
ธรรมชาติ 

เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง 
ส ารวจ บันทึกพิกัด และท ารหัสประจ า
ต้นไม้ 2,500 ต้น แปลงละ 1 ไร่ จ านวน 
100 แปลง 

นายนพดล 
แก้วค าไสย์ 
หัวหน้างาน
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้ 
ศูนย์ฯ ภูพาน
ฯ 

 

39 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน

3. ส ารวจติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของระบบ

  50,000 20,000 กปร. เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลง 

เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง 
(เดินส ารวจทั่วทั้งแปลง 100 ไร่/12 คร้ัง/

นายนพดล 
แก้วค าไสย์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

นิเวศ ความ
หลากหลายของ
พันธุ์ไม้ ในด้าน
จ านวนและชนิด 
หลังมีการปกปัก
รักษาพื้นที่ 

ปี) 
- เดิมปี 2549 ส ารวจพบพันธุ์ไม้จ านวน 
198 ชนิด 
- ปี 2556 ส ารวจพบพันธุ์ไม้ จ านวน 321 
ชนิด 
- ปี 2558 ส ารวจพบพันธุ์ไม้ จ านวน 391 
ชนิด จ าแนกเป็น 
- กล้วยไม้ป่า จ านวน 21 ชนิด 
- สมุนไพรป่า พืชอาหาร จ านวน 370 
ชนิด 

หัวหน้างาน
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้ 
ศูนย์ฯ ภูพาน
ฯ 

  รวม...3...โครงการ 3  300,000 80,000      
 

สรุปงานในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

จ านวนหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช รวมท้ังส้ิน 39 หน่วยงานและมีจ านวนโครงการท้ังส้ิน 133 โครงการ 

 


