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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
เป็ น กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งจากกิ จ กรรมส ารวจเก็ บ รวบรวมพั น ธุ ก รรมพื ช โดยการน า
พันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัยเช่นในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศในพื้นที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตรพื้นที่ที่จังหวัดหรือ
สถาบันการศึกษา ที่ทูลเกล้าฯถวายเข้าร่วมสนองพระราชดาริและยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ดและ
เนื้อเยื่อในธนาคารพืชพรรณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯสวนจิตรลดาเก็บในรูปสารพันธุกรรมหรือดี
เอ็นเอในธนาคารพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯสวนจิตรลดา
แนวทางการดาเนินกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพืน้ ที่ปลูกรักษา
1. การปลู ก รั ก ษาต้ น พั น ธุ ก รรมพื ช ในแปลงปลู ก การปลู ก รั ก ษาต้ น พื ช มี ชี วิ ต ลั ก ษณะป่ า
พันธุ กรรมพืช มีแ นวทางดาเนินงานคื อ สารวจสภาพพื้นที่ และสร้ างสิ่ ง อานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทาแผนที่ต้น
พันธุกรรมและทาพิกัดต้นพันธุกรรม
2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ
3. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในรูปของธนาคาร
พันธุกรรม ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์
4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่ า
เชื้อ ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง
ระยะยาว และในไนโตเจนเหลว (cryopreservation) และศึกษาการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
5. การเก็บรั กษาในรูป สารพันธุ กรรม (DNA) ของพืช สัตว์ และจุลิ นทรีย์ เพื่ อการนาไปใช้
ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น
6. การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืชในสถานศึกษา
โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
7. งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทาแผนที่ต้น
พันธุกรรมและทาพิกัดต้นพันธุกรรมของพืชที่ปลูก
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ตารางสรุปจานวนหน่วยงานและจานวนโครงการที่มีการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
จานวนโครงการ
ลาดับ
หน่วยงาน
มีการ
ไม่มีการ
ทั้งหมด
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
1 กองทัพเรือ
3
3
2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
4
4
3 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
27
27
4 กองทัพอากาศ
1
1
5 กรมป่าไม้
16
12
4
6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2
2
7 กรมวิชาการเกษตร
21
21
8 กรมส่งเสริมการเกษตร
8
8
9 กรมส่งเสริมสหกรณ์
1
1
10 กรมประมง
2
2
11 กรมพัฒนาที่ดิน
1
1
12 สานักงานงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
2
2
13 กรมการข้าว
2
2
14 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
3
15 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1
1
16 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
5
5
17 องค์การเภสัชกรรม
2
2
18 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
3
3
ไทย
19 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
1
1
20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
1
21 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
2
22 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
7
7
ลาดกระบัง
23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
1
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
1
25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
2
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ลาดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จานวนโครงการ
มีการ
ไม่มีการ
ทั้งหมด
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
5
5
2
2
2
2
3
3
7
7
4
4
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1
1
1
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
5
5
10
10
2
1
1
8
8
3
3
1
1
4
4
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ลาดับ
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดนนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดระนอง
จังหวัดกระบี่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

รวมทั้งสิ้น 72 หน่วยงาน

จานวนโครงการ
มีการ
ไม่มีการ
ทั้งหมด
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
1
1
2
5
9
1
7
2
3
2
9
4
2
2
1
3
1
19
2
2
279

2
5
9
5
2
3
2
9
4
2
1
1
3
1
19
2
2
265

สรุปงานในกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
จานวนหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริในกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช รวม
ทั้งสิ้น 72 หน่วยงานและมีจานวนโครงการทั้งสิ้น 279 โครงการ มีการดาเนินงาน 265
โครงการ และไม่มีรายงานการดาเนินงาน 14 โครงการ

1
2

1

14

ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2557
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
หน่วยงานมีโครงการที่ดาเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
กองทัพเรือ

ชื่อโครงการ
1. การปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

2,348,081

2,347,731

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
กองทัพเรือ

ผลการดาเนินงาน
-ดาเนินการปลูกต้นไม้ทดแทนในสวนแสดง
พันธุ์ไม้ 424 ต้น และขอรับการสนับสนุน
กล้าต้นยางนาและต้นตะเคียน 3,000 ต้น
กล้วยไม้ 445 ต้น ต้นจับพม่า 3 ต้น เพื่อ
นามาปลูกในพื้นที่โรงเพาะชาและ
โรงแสดงพันธุ์ไม้ประจาจังหวัด รวมทั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงแสดงพันธุ์ไม้

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นสร.กร.

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
-ดาเนินการปลูก
รักษาพันธุกรรม
พืชซึ่งรวบรวม
มาปลูกรักษา
และจัดแสดงใน
พื้นที่รวบรวม
พันธุกรรมพืช
เกาะแสมสารไว้
ที่โรงเพาะชา
โรงแสดงพันธุ์ไม้
สวน
พฤกษศาสตร์
สวนรุกขชาติ
เพื่อการอนุรักษ์
และการเรียนรู้
ของเยาวชนใน
เรื่องระบบนิเวศ
และความ
หลากหลายของ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กองทัพเรือ

2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ และจัดทาระบบน้า
สนับสนุนกิจกรรมปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช



851,000

850,388.
85

กองทัพเรือ

1

กองทัพเรือ

3. การเพาะขยายพันธุ์
กล้วยไม้หายากใกล้สูญ
พันธุ์ และนาไปปลูกคืนถิ่น



700,350

492,329.
68

กองทัพเรือ

ผลการดาเนินงาน

-อุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร (จอบ เสียม
คราด มีด ปุ๋ย) จัดสร้างแนวกั้นน้าฝน จัดทา
ระบบน้าในโรงแสดงพันธุ์ไม้ จัดซื้อพันธุ์ไม้
ประจาจังหวัด สามารถจัดทาได้ตามแผน
ที่กาหนดไว้
-ซื้อเครื่องสูบน้า 2 เครื่อง
-ซื้อเครื่องตัดหญ้า 9 เครื่อง
-ดาเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใน
ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์กล้วยไม้ ได้แก่
เพชรหึงกะเรกะร่อน เอื้องเงินหลวง
เหลืองจันทบูรณ์ รวม 3,000 ต้นนาไปปลูก
คืนธรรมในสภาพธรรมชาติ
-นาพันธุ์กล้วยไม้คืนถิ่น บนเกาะแสมสาร
200 ต้น และติดตามความก้าวหน้าการนา
พันธุ์กล้วยไม้คืนถิ่น ที่เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล
-ศึกษาวิจัยการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์
สารสกัดชะคราม (Suaeda Maritima) ซึ่งมี
สารต้านอนุมูลอิสระ ปลูกและขยายพันธุ์
ได้ง่าย โดยได้สกัดและตรวจวิเคราะห์หา
ปริมาณสารสาคัญ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นสร.กร.

วศ.ทร.

วศ.ทร.

วศ.ทร.
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1

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมพืช
-เพื่อสนับสนุน
ดูแลรักษาสวน
พฤกษศาสตร์
เกาะและทะเล
ไทย รวมทั้ง
ซ่อมบารุงวัสดุ
อุปกรณ์ที่ชารุด
1) เพาะ
ขยายพันธุ์
กล้วยไม้ที่หา
ยากใกล้สูญ
พันธุ์จากพื้นที่
เกาะต่างๆ
นามาเพาะ
ขยายพันธุ์ใน
ห้องปฏิบัติการ
(Tissue
culture)
2) นาพันธุ์ไม้หา
ยากที่ได้จาก
การเพาะขยาย
ไปปลูกคืนถิ่น

ลาดับ

หน่วยงาน

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

2

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และติดตาม
ความก้าวหน้า
3) ศึกษา วิจัย
ทรัพยากรที่ได้
จากการสารวจ
เพื่อนามาใช้
ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ เช่น
การขยายพันธุ์
การใช้
ประโยชน์ด้าน
สมุนไพร ยา
รักษาโรค หรือ
อื่นๆ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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2

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

รวม...3...โครงการ
1. งานกาจัดวัชพืช

3


3,899,431

3,690,450

92,160

92,160

หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

บก.โครงการ
อนุรักษ์ฯ

จานวน 300 ไร่

2. งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ



150,000

150,000

หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

บก.โครงการ
อนุรักษ์ฯ

จานวน 1,000 ขวด

กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ
กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

3. งานเพาะชากล้าไม้

2

หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา

4. งานปลูกกล้าไม้คืนสู่ป่า



194,000

187,504

รวม...4...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.11
2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.12

4


589,960
44,000

583,464
44,000 งบปกติของ
หน่วย



20,000

20,000 งบปกติของ
หน่วย

ลาดับ

หน่วยงาน

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
153,800

ใช้จริง
153,800

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
บก.โครงการฯ จานวน 15,000 ต้น
เพื่อขยายพันธุ์
ไม้ที่เก็บรวบใน
พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
พื้นที่ดาเนินงาน จานวน 100 ไร่
โครงการ
อนุรักษ์ฯ เพื่อ
เพิ่มพื้นที่ป่า
และเสริมพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรม
ของโครงการฯ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

ปลูกรักษาไม้สาคัญ/หายาก 47 ชนิด
200 ต้น/กอ

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

ปลูกรักษาไม้สาคัญ/หายาก 3 ชนิด 50
ต้น/กอ

กก.ตชด.11
ต.มะขาม อ.
มะขาม จ.
จันทบุรี
กก.ตชด.12
ต.บ้านใหม่
หนองไทร อ.
อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว

กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
ฯ

หมายเหตุ
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2

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


เสนอขอ
338,000

ใช้จริง
338,000 งบปกติของ
หน่วย

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.13

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.14



221,000

221,000 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

5. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.21



6,000

6,000 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

6. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.22



75,000

75,000 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

ปลูกรักษาไม้สาคัญ/หายาก 103 ชนิด
662 ต้น/กอ เพาะขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่
ที่กาลังเปลี่ยนแปลง 12 ชนิด 98 ต้น/กอ
เพาะขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/หายาก 18 ชนิด
58 ต้น/กอ
ดาเนินการในพื้นที่ 3-2-0 ไร่ ปลูกรักษา
ไม้สาคัญ/หายาก 20 ชนิด 29 ต้น/กอ
เพาะขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่ที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง 8 ชนิด 72 ต้น/กอ เพาะ
ขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/หายาก 14 ชนิด
180 ต้น/กอ
ดาเนินการในพื้นที่ 15 ไร่ ปลูกรักษาไม้
สาคัญ/หายาก 199 ชนิด 820 ต้น/กอ
เพาะขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่ที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง 1 ชนิด 1 ต้น/กอ เพาะ
ขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/หายาก 14 ชนิด 27
ต้น/กอ
ดาเนินการในพื้นที่ 130-3-96 ไร่ ปลูก
รักษาไม้สาคัญ/หายาก 39 ชนิด 2,014
ต้น/กอ เพาะขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่ที่
กาลังเปลี่ยนแปลง 1 ชนิด 200 ต้น/กอ
เพาะขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/หายาก 34 ชนิด
285 ต้น/กอ

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

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

หมายเหตุ
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3

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กก.ตชด. 13
ต.หนองโรง
อ.พนมทวน
จว.
กาญจนบุรี
กก.ตชด. 14
ต.ห้วยทราย
อ.เมือง จ.
ประจวบคีรีขั
นธ์

ลาดับ

หน่วยงาน
กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

เสนอขอ
36,000

ใช้จริง
36,000 งบปกติของ
หน่วย



-

- งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

9. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.31
10. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.32



2,000

2,000 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย



3,000

3,000 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

11. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ



27,500

27,500 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

7. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.23
8. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.24

ผลการดาเนินงาน
ปลูกรักษาไม้สาคัญ/หายาก 1 ชนิด
1,300 ต้น/กอ

ดาเนินการในพื้นที่ 13 ไร่ ปลูกรักษาไม้
สาคัญ/หายาก 162 ชนิด 1,166 ต้น/กอ
เพาะขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่ที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง 120 ชนิด 680 ต้น/กอ
เพาะขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/หายาก 279
ชนิด 310 ต้น/กอ
ดาเนินการในพื้นที่ 0-2-0 ไร่ ปลูกรักษา
ไม้สาคัญ/หายาก 40 ชนิด 45 ต้น/กอ
เพาะขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/หายาก 4 ชนิด
6 ต้น/กอ
ดาเนินการในพื้นที่ 34-1-8 ไร่ ปลูก
รักษาไม้สาคัญ/หายาก 136 ชนิด 1,221
ต้น/กอ เพาะขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่ที่
กาลังเปลี่ยนแปลง 17 ชนิด 17 ต้น/กอ
เพาะขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/หายาก 37 ชนิด
511 ต้น/กอ
ดาเนินการในพื้นที่ 20 ไร่ ปลูกรักษาไม้
สาคัญ/หายาก 8 ชนิด 442 ต้น/กอ
เพาะขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่ที่กาลัง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กก.ตชด. 23
ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.
สกลนคร
กก.ตชด. 24
ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.
อุดรธานี

หมายเหตุ
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3

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


กก.ตชด. 31
ต.ท่าทอง อ.
เมือง จ.
พิษณุโลก
กก.ตชด.32
ต.บ้านต๋อม
อ.เมือง
พะเยา จ.
พะเยา
กก.ตชด.33
ต.หนองหาร
อ.สันทราย

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

กก.ตชด.33

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

12. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.34



11,100

11,100 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน



3,000

3,000 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

13. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.41
14. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.42



144,000

144,000 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

15. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.43



-

- งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

เปลี่ยนแปลง 8 ชนิด 1,100 ต้น/กอ
เพาะขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/หายาก 11 ชนิด
1,510 ต้น/กอ
ดาเนินการในพื้นที่ 46ไร่ ปลูกรักษาไม้
สาคัญ/หายาก 30 ชนิด 320 ต้น/กอ
เพาะขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่ที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง 19 ชนิด 330 ต้น/กอ เพาะ
ขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/หายาก 16 ชนิด
420 ต้น/กอ
ดาเนินการในพื้นที่ 463-0-93 ไร่ เพาะ
ขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่ที่กาลังเปลี่ยนแปลง
210 ชนิด 1,280 ต้น/กอ เพาะ
ขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/หายาก 288 ต้น/กอ
ดาเนินการในพื้นที่ 31 ไร่ ปลูกรักษาไม้
สาคัญ/หายาก 19 ชนิด 518 ต้น/กอ
เพาะขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/หายาก 1 ชนิด
128 ต้น/กอ

หมายเหตุ

กก.ตชด.34
ต.หนองบัว
ใต้ อ.เมือง
จ.ตาก

กก.ตชด.41
ต.ขุนกระทิง
อ.เมือง จ.
ชุมพร
กก.ตชด.42
ต.ถ้าใหญ่ อ.
ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรม
ราช
ดาเนินการในพื้นที่ 134 ไร่ ปลูกรักษาไม้ กก.ตชด.43
สาคัญ/หายาก 44 ชนิด 750 ต้น/กอ
ต.บ่อยาง อ.
เพาะขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่ที่กาลัง
เมือง จ.
เปลี่ยนแปลง 56 ชนิด 276 ต้น/กอ เพาะ สงขลา
ขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/หายาก 29 ชนิด
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3

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จ.เชียงใหม่

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

16. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.ตชด.44



286,500

286,500 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

17. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
บก.สอ.บช.ตชด.



-

- งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

18. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ศอพ.บช.ตชด.



-

- งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

ดาเนินการในพื้นที่ 97 ไร่ ปลูกรักษาไม้
สาคัญ/หายาก 6 ชนิด 27 ต้น/กอ

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

19. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.



41,000

41,000 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

เพาะขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่ที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง 1 ชนิด 200 ต้น/กอ

หมายเหตุ

กก.ตชด.44
ต.บุดี อ.
เมือง จ.
ยะลา

บก.สอ.บช.
ตชด. ต.
ชะอา อ.
ชะอา จ.
เพชรบุรี
ศอพ.บช.
ตชด. ต.สาม
พระยา อ.
ชะอา จ.
เพชรบุรี
กก.1
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.
ชะอา อ.
ชะอา จ.
เพชรบุรี
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420 ต้น/กอ
ดาเนินการในพื้นที่ 275-3-28 ไร่ ปลูก
รักษาไม้สาคัญ/หายาก 8 ชนิด 85 ต้น/
กอ เพาะขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่ที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง 6 ชนิด 43 ต้น/กอ เพาะ
ขยายพันธุ์ไม้สาคัญ/หายาก 2 ชนิด 28
ต้น/กอ
ปลูกรักษาไม้สาคัญ/หายาก 2 ชนิด 20
ต้น/กอ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

20. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

21. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

ผลการดาเนินงาน

-

- งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษาไม้สาคัญ/หายาก 1 ชนิด 150
ต้น/กอ



2,500

2,500 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

ปลูกรักษาไม้สาคัญ/หายาก 120 ต้น/กอ
เพาะขยายพันธุ์ไม้จากพื้นที่ที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง 120 ต้น/กอ

22. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.



-

- งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

ดาเนินการในพื้นที่ 5 ไร่ ปลูกรักษาไม้
สาคัญ/หายาก 98 ชนิด 303 ต้น/กอ

23. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.



5,500

5,500 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

กาลังดาเนินการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กก.2
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.วัง
เย็น อ.แปลง
ยาว จ.
ฉะเชิงเทรา
กก.3
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.แจ
ระแม อ.
เมือง จ.
อุบลราชธานี
กก.4
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.
หนองบัว อ.
เมือง จ.อดร
ธานี
กก.5
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.อิน
ทขิล อ.แม่
แตง จ.

หมายเหตุ
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3

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

24. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.



30,000

30,000 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

กาลังดาเนินการ

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

25. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.



15,000

15,000 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

ปลูกรักษาไม้สาคัญ/หายาก 6 ชนิด 27
ต้น/กอ

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

26. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.



24,500

24,500 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

กาลังดาเนินการ

3

กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

27. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.



337,026

337,026 งบปกติของ
หน่วย

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

กาลังดาเนินการ

หมายเหตุ
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3

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เชียงใหม่
กก.6
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.
เมืองเก่า อ.
เมือง จ.
สุโขทัย
กก.7
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.บาง
เก่า อ.ชะอา
จ.เพชรบุรี
กก.8
บก.กฝ.บช.
ตชด.ต.ถ้า
ใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.
นครศรีธรรม
ราช
กก.9
บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.เขามี
เกียรติ อ.

ลาดับ

4

หน่วยงาน

กองทัพอากาศ

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

เสนอขอ

ใช้จริง

รวม...27...โครงการ
1. ปรับปรุงโครงสร้าง
ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช
พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
ดอยอินทนนท์

27


1,672,626
2,844,700

1,672,626
2,844,000

รวม...1...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าเขาพนมและป่า
พลูเถื่อน จังหวัด
สุราษฏร์ธานี
2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าฝั่งขวาแม่น้า
สายบุรี จังหวัดนราธิวาส
3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

1


2,844,700

2,844,000

100,000

100,000

งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

รวบรวม
พันธุกรรมพืช
ในพื้นที่ป่าเขา
พนมและป่าพลู
เถื่อน

จัดทาแปลงรวมรวมจานวน 1 แปลง

สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ



70,000

70,000

งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ปลูกต้น
ปลาไหลเผือก
และ ต้น
เขี้ยวกระแต

จัดทาแปลงรวมรวมจานวน 2 แปลง



66,000

66,000

งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ปลูกรวบรวม
พันธุ์ไม้ที่สาคัญ
พร้อมทั้งจัดทา

ปลูกรวบรมพันธุ์ไม้ที่สาคัญ ได้แก่
สุพรรณิการ์ พุดผา มหาพรม และพันธุ์ไม้
อื่นๆ ในโครงการเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่

สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

สานัก
งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

เพิ่มความมั่นคง อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุง คาดว่าจะ
ปลอดภัยและ
เรียบร้อยภายใน ก.พ.59
เสถียรภาพของ
ธนาคารเมล็ด
พันธุ์พืช

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สะเดา จ.
สงขลา

หมายเหตุ

ชย.ทอ.
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5

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

ในพื้นที่ป่าเขาตะโกปิด
ทองและป่าเขาเพชรน้อย
จังหวัดสุพรรณบุรี
4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าเขาสานัก
จังหวัดนราธิวาส
5. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าท้องที่ อาเภอ
ธารโต จังหวัดยะลา
6. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าลุ่มน้าแม่ฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
7. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ
จังหวัดสงขลา

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รั้วพันธุ์ไม้

ผลการดาเนินงาน
และจัดทาป้ายพันธุ์ไม้ติดต้นไม้ 200 ป้าย



80,000

80,000

งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ปลูกต้นหลาว
ชะโอน

ปลูกต้นหลาวชะโอนในเนื้อที่ 50 ไร่



70,000

70,000

งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ปลูกต้นปาล์ม
บังสูรย์

ปลูกต้นปาล์มบังสูรย์ในแปลงรวบรวม
จานวน 1 แปลง





185,000

60,000

งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์
จานวน 990 ต้น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ

หมายเหตุ
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5

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ไม่รายงาน
ผล

ลาดับ

หน่วยงาน
กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

8. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าท้องที่อาเภอปะ
นาเระ อาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี
9. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่เทือกเขาแม่นาง
ขาว จังหวัดพังงา
10. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในพื้นที่ลุ่ม
น้าเจ้าพระยาตอนล่าง

11. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เสนอขอ
50,000

ใช้จริง
50,000



80,000

80,000



240,000



90,000



เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ปลูกต้นยางแดง ปลูกต้นยางแดงและต้นหยี
และต้นหยี
ในพืน้ ที่ 2 แปลง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ

งบประมาณ
ปกติของกรมป่า
ไม้

รวบรวมพันธุ์
ไม้สาวดา

240,000

งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

ปลูกพันธุ์ไม้ที่ได้ ปลูกพันธุ์ไม้ที่ได้จากการสารวจข้อมูลทุติ
จากการสารวจ ภูมิ จานวน 5 แปลง
ข้อมูลทุติภูมิ
โดยการจาลองชนิดป่า

90,000

งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

เพาะกล้าต้น
มหาพรหม
ราชินี

สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

เพาะกล้าไม้สาวดา 400 กล้า
อนุรักษ์พันธุ์ไม้สาวดาคืนสู่ธรรมชาติ 100
กล้า อนุรักษ์ไม้สาวดานอกถิ่นกาเนิด 8
หมู่บ้านๆ ละ 5 กล้า รวม 40 กล้า

เพาะกล้าต้นมหาพรหมราชินี
จานวน 600 กล้า

หมายเหตุ
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ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ไม่รายงาน
ผล

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน



5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

15. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดลพบุรี



50,000

50,000

งบประมาณปกติ
ของกรมป่าไม้

เพาะกล้าต้น
จาปีสิรินธร

เพาะกล้าต้นจาปีสิรินธร
จานวน 400 กล้า

5

กรมป่าไม้

16. โครงการ 60 ป่า
ชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตามแนวพระราชดาริ
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ



1,050,000

1,050,000

เงินนอก
งบประมาณจาก
บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรีโฮ
ลดิ้ง จากัด

ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช
ไม่น้อยกว่า
300 ชนิด

จัดทาเรือนเพาะชากล้าไม้ เพื่อรองรับการ
ขยายพันธุกรรมพืช
จานวน 30 โรงเรือน



บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานักจัดการ
ป่าชุมชน

หมายเหตุ

ไม่รายงาน
ผล

ไม่รายงาน
ผล
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เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าท่าปอมคลอง
สองน้า จังหวัดกระบี่
13. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าภูคาและป่าผา
แดง จังหวัดน่าน
14. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ไม้ป่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณ (บาท)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 60
พรรษา 2 เมษายน 2558

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์
พืช

6

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์

เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(มหาชน)

รวม...16...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(แปลงที่ 1 แปลงอนุรักษ์
พันธุกรรมปาล์มไทย)

12


2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน



4

837,000

837,000

ขยายพันธุกรรมพืช เพื่อการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ จานวน 300,000 กล้า

1,140,000

1,140,000

ปลูกรวบรวมพันธุกรรมพืชในป่าชุมชน
เป้าหมายจานวน 300 ไร่

45,000

45,000

4,513,000

4,028,000

100,000

100,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

1 แปลง เนื้อที่
13 ไร่

โครงการต่อเนื่อง เพาะชาและดูแลรักษา
กล้าไม้ 2,000 กล้า ปลูกและบารุงรักษา
ต้นพันธุกรรมพืช พื้นที่ 13 ไร่ 61 ชนิด
1,000 ต้น ใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง กาจัดวัชพืช 12
ครั้ง

0.00

40,000

งบปกติของ
หน่วยงาน (แบ่ง

เพื่อสนอง
พระราชดาริ

ปกปักพันธุกรรมพืชพรรณไม้ดอกหอมใน
แปลง เนื้อที่ 4 ไร่ จานวน 38 ชนิด สร้าง

เก็บรักษาพันธุกรรมพืขจากป่าชุมชน ณ
ศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้
จานวน 150 ชนิด (ดาเนินการปี 2557
จานวน 150 ชนิด)
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งบประมาณ (บาท)

ส่วนประสาน
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 4
(สุราษฎร์
ธานี)
อุทยาน
แห่งชาติเขา

ลาดับ

หน่วยงาน
ป่า และพันธุ์
พืช

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(แปลงไม้ดอกหอม)

จ่ายจากงบปกติ
หมวด
ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ)

2

100,000

140,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี เก็บ
รวบรวมและ
ขยายพันธุกรรม
พืชไม้ดอกหอม
ส่งเสริมให้มีการ
สร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
แก่เยาวชน
ประชาชนทั่วไป
และเป็นแหล่ง
ศึกษาและ
เรียนรู้เรื่องพันธุ์
ไม้ดอกหอมแก่
นักเรียน
นักศึกษา
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

ผลการดาเนินงาน
จิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดย
การจัดทาป้ายชื่อไม้ดอกหอม จานวน 20
ชนิด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถ
เข้ามาศึกษาต้นไม้ในแปลงได้

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สก ตารวจ
ตระเวน
ชายแดนที่
416 และเขต
ห้ามล่าสัตว์
ป่าหนองทุ่ง
ทอง

หมายเหตุ
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รวม...2...โครงการ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

กรมวิชาการ
เกษตร

1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.เชียงราย

7

กรมวิชาการ
เกษตร

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.แพร่

เสนอขอ
50,000

ใช้จริง
50,000



50,000

50,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแหล่ง
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และขยายพันธุ์
พืชที่เหมาะสม
กับท้องถิ่น
ให้กับเกษตรกร
และผู้ที่สนใจ
และ เพื่อศึกษา
ข้อมูลลักษณะ
ประจาพันธุ์
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์
และการใช้
ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ
เพื่อเก็บและ
รวบรวมพันธุ์
พืช ผักพื้นเมือง
ในสภาพ
ธรรมชาติ, เพื่อ
หาวิธีในการนา
พืชผักพื้นเมือง

ผลการดาเนินงาน
จัดทาแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จานวน
182 ไร่ เพื่อปลูก พืชท้ องถิ่ นหายาก และ
ปลู ก เพื่ อ ทดสอบพั น ธุ์ จ านวน 6 ชนิ ด
ได้แ ก่ ต๋า ว หวาย มะเกี๋ยง มะกอกโอลี ฟ
หนาเลี้ยบ และพุทราจีน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการ
เกษตรที่สูง
เชียงราย

หมายเหตุ
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การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ได้จัดทาแปลงรวบรวมพันธุ์พืชผักพื้นเมือง ศูนย์วิจัยและ
เพื่ อ ส นองพ ระรา ชด าริ ซึ่ ง จั ด อยู่ ใ น พัฒนาการ
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เกษตรแพร่
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ ในพื้ น ที่
ดาเนินการ 2 ไร่

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กรมวิชาการ
เกษตร

3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.ลาปาง



367,000

367,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

7

กรมวิชาการ
เกษตร

4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.เพชรบูรณ์



50,000

50,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินงานสารวจพื้นที่ วางระบบน้า สร้าง
เรื อ นเพ าะช า ป ลู กพั น ธุ ก รรมพื ช ที่
รวบรวมไว้ ท าแผนที่ ต้นพั นธุ ก รรม และ
ขยายพันธุ์พืชประกอบด้วย ผักหวานป่า 2
ไร่ มะเกี๋ยง 8 ไร่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตร
ลาปาง
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ไปใช้ประโยชน์
คุ้มค่า
เพื่อการอนุรักษ์
และรวบรวม
พันธุ์พืชที่หา
ยาก หรือที่ใกล้
สูญพันธุ์ หรือ
เห็นว่าควรจะ
ทาการอนุรักษ์,
เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษา วิจัยและ
พัฒนาพันธุ์พืช
ที่จัดอยู่ในกลุ่ม
เชิงอนุรักษ์
และเพื่อเป็น
แหล่งรวบรวม
พันธุ์พืชที่จัดอยู่
ในกลุ่มเชิง
อนุรักษ์
เพื่อหา
ศักยภาพในการ
ปลูกมะกอกโอ
ลีฟในประเทศ

นาพั นธุ์ ม ะกอกโอลี ฟจากประเทศอิ ตาลี ศูนย์วิจัยและ
มาปลูกจานวน 761 ต้น 27 สายพันธุ์ ใน พัฒนาการ
พื้นที่ปลูก 40 ไร่
เกษตรที่สูง
เพชรบูรณ์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กรมวิชาการ
เกษตร

5. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.ตาก



80,000

80,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

7

กรมวิชาการ
เกษตร

6. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.หนองคาย



55,000

55,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

ผลการดาเนินงาน

ได้เพาะกล้ าพันธุ์ ผักพื้นเมืองที่สาคั ญทาง
ภาคเหนือและปลูกซ่อมพันธุ์ผักพื้นเมือง 4
ภาค ในพื้นที่ 4 ไร่ จานวน 100 ชนิด โดย
แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม กลุ่ ม หายากและขาด
แคลน กลุ่ มที่ มีศั กยภาพเป็ นผั ก พื้นเมื อง
กลุ่มที่นาไปใช้ประกอบอาหารและอาจจะ
มีศักยภาพต่อไป พื้นที่ 4 ไร่
รวบรวมและอนุ รัก ษ์ ส มุ นไพรและไม้ ผ ล
พื้นที่ 25 ไร่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรตาก

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตร
หนองคาย

หมายเหตุ

339

7

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ไทย, เพื่อศึกษา
การเจริญเติบโต
และการให้ผล
ผลิตของ
มะกอกน้ามัน
แต่ละพันธุ์
เพื่ออนุรักษ์
พันธุ์ผัก
พื้นเมืองสกุล
ต่างๆและพืชที่
อยู่ในสภาวะ
เสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์
เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมไม้หา
ยาก ไม้ที่ใกล้
สูญพันธุ์และ
เพื่อเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์พืช
และสมุนไพร
ของท้องถิ่น
ต่างๆ แจกจ่าย
หรือทาให้เกิด

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กรมวิชาการ
เกษตร

7. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.หนองคาย (ศูนย์วิจัย
ยางหนองคาย)



77,000

77,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

7

กรมวิชาการ
เกษตร

8. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.เลย



90,000

90,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นต่างๆ ใน ศูนย์วิจัยยาง
พื้นที่ 155 ไร่
หนองคาย
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7

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประโยชน์
โดยตรงแก่
เกษตรกร ส่วน
ราชการ และ
ประชาชนทั่วไป
เพื่อเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์พืช
และสมุนไพร
ของท้องถิ่น
ต่างๆแจกจ่าย
หรือทาให้เกิด
ประโยชน์
โดยตรงแก่
เกษตรกรส่วน
ราชการและ
ประชาชนทั่วไป
เพื่อร่วมกับ
โครงการ
อพ.สธ. อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และสมุนไพร
ของท้องถิ่นและ
พืชที่หายาก

รวบรวมสมุนไพรของท้องถิ่นและพืชที่หา ศูนย์วิจัยพืช
ยากของประเทศในพื้นที่ 110 ไร่
สวนเลย

ลาดับ

กรมวิชาการ
เกษตร

ชื่อโครงการ

9. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.ศรีสะเกษ

เสนอขอ

ใช้จริง



150,000

150,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

เป้าหมายตาม
บุคคล/
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
ของประเทศ
และเพื่อเป็น
แหล่ง
ขยายพันธุ์พืช
และสมุนไพร
ของท้องถิ่น
ต่างๆ แจกจ่าย
หรือทาให้เกิด
ประโยชน์
โดยตรงแก่
เกษตรกร ส่วน
ราชการ และ
ประชาชน
เพื่อให้ได้พันธุ์ รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมมะเกี๋ยงใน ศูนย์วิจัยพืช
มะเกี๋ยงที่
พื้นที่ดาเนินการ 25 ไร่
สวนศรีสะ
ปรับตัวเข้ากับ
เกษ
สภาพแวดล้อม
ท้องถิ่นของภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ เพื่อ
ศึกษาและ
อนุรักษ์พันธุ์
และศึกษาการ

หมายเหตุ
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7

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กรมวิชาการ
เกษตร

10. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.นครราชสีมา



50,000

50,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

7

กรมวิชาการ
เกษตร

11. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.ชัยนาท



200,000

200,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ดาเนินการในพื้นที่ 105 ไร่

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตร
นครราชสีมา

ด าเนิ น การรวบรวมพรรณไม้ ห ายาก
จ านวน 100 ชนิ ด และส ารวจพบว่ า มี
พั น ธุ์ พื ช สมุ น ไพรและไม้ พื้ นบ้ าน ทั้ งหมด
130 ชนิ ด ศึ ก ษาลั ก ษณะประจ าพั น ธุ์
ลักษณะทางพฤกศาสตร์ และบันทึ ก การ
เจริญเติบโตทุก 3 เดือน พื้นที่ 60 ไร่

ศูนย์วิจัยพืช
ไร่ชัยนาท
สถาบันวิจัย
พืชไร่

หมายเหตุ
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7

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ
เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาวิจัย
พัฒนาและ
แหล่งรวบรวม
พันธุ์พืชที่จัดอยู่
ในกลุ่มเชิง
อนุรักษ์
เพื่อสนอง
พระราชดาริ
โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี และเพื่อ
รักษาพันธุกรรม
พืชบางชนิด
ไม่ให้สูญหายไป

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กรมวิชาการ
เกษตร

12. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.กาญจนบุรี



275,000

275,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

7

กรมวิชาการ
เกษตร

13. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.นครสวรรค์



322,000

322,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รวบรวมและอนุ รั ก ษ์ พื ช พื้ น เมื อ งภาค ศูนย์วิจัยและ
ตะวันตก พื้นที่ 50 ไร่
พัฒนาการ
เกษตร
กาญจนบุรี

ดาเนินการปลูกรวบรวมพั นธุก รรมพืชใน ศูนย์วิจัยและ
พื้นที่ 150 ไร่
พัฒนาการ
เกษตร
นครสวรรค์
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7

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
จากธรรมชาติ
เพื่อการอนุรักษ์
และรวบรวม
พันธุ์พืชที่หา
ยากหรือที่ใกล้
จะสูญพันธุ์หรือ
เห็นว่าควรจะ
ทาการอนุรักษ์
ได้ความรู้
เกี่ยวกับพืชแต่
ละชนิดใน
โครงการ
อนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี และเพื่อ
รักษาพันธุกรรม
พืชบางชนิดให้
ดารงสภาพ

ลาดับ

7

หน่วยงาน

กรมวิชาการ
เกษตร

ชื่อโครงการ

14. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.จันทบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง



345,000

345,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

ผลการดาเนินงาน

1.แปลงอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน 101 สายพันธุ์
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ตาบลตะปอน
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
2.แปลงอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิมในเขตป่า
อนุรักษ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผล
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (แปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี) ตาบลบ่อเวฬ
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
3.แปลงอนุรักษ์พืชสกุล Gacinia ณ
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ตาบลตะปอน
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
4.แปลงอนุรักษ์พันธุ์พืชจากพื้นที่น้าท่วมเขต
ปริมณฑล ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ตาบล
ตะปอน อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รวมพื้นที่ 1,353 ไร่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ศูนย์วิจัยพืช
สวนจันทบุรี

344

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ธรรมชาติ ไม่ให้
ถูกทาลายสูญ
หายไปจาก
ธรรมชาติ
เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และ
คุ้มครองพันธุ์
พืชที่กาลังจะ
สูญสิ้นไปอย่าง
เป็นระบบและ
การใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน, เพื่อให้
เด็ก เยาวชน
และผู้สนใจ
ได้รับรู้คุณค่า
ความงดงาม
พันธุกรรมพืช
แล้วเกิดความ
รักที่จะศึกษา
และร่วมมือกัน
อนุรักษ์ต่อไป

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


เสนอขอ
130,000

ใช้จริง
130,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กรมวิชาการ
เกษตร

15. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.สุราษฎร์ธานี

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

7

กรมวิชาการ
เกษตร

16. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.ภูเก็ต



100,000

100,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

7

กรมวิชาการ
เกษตร

17. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.ชุมพร



100,000

100,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ดาเนิ นงานในแปลงอนุ รัก ษ์พั นธุ กรรมไม้ ศูนย์วิจัยพืช
ผล พื้นที่ดาเนินการ 10 ไร่
สวนสุราษฎร์
ธานี

ปลู ก และรวบรวมรั ก ษาพรรณพื ช ไว้ 9 ศูนย์วิจัยและ
กลุ่ม รวม 495 ชนิด ได้แก่ พรรณไม้หอม พัฒนาการ
พืชสมุนไพร ผักพื้นบ้าน ไม้ผลพื้นเมือง ไม้ เกษตรภูเก็ต
ดอกไม้ ป ระดั บ ไม้ ป่ า ยืนต้ น กล้ ว ยไม้ ป่ า
ปาล์ ม ท้ อ งถิ่ น และพื ช อุ ตสาหกรรม ใน
พื้นที่ 30 ไร่

ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมพั น ธุ ก รรมพื ช ศูนย์วิจัยและ
ท้องถิ่น พันธุ กรรมพืชพันธุ์ ดีของ จั งหวั ด พัฒนาการ
ภาคใต้ และของประเทศ ในพื้นที่ 7 ไร่
เกษตรชุมพร

หมายเหตุ
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7

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์และ
รวบรวมพันธุ์ไม้
ผลในพื้นที่ และ
เพื่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับ
พันธุ์และ
เทคโนโลยีการ
ผลิตไม้ผล
เพื่อรวบรวม
พันธุกรรมพืช
ของท้องถิ่นและ
ภูมิภาค และ
เพื่อเป็นแหล่ง
ปลูกพันธุ์พืช
ท้องถิ่นและพืช
หายาก
รวบรวมพันธุ์
พืชที่หายาก
และใกล้สูญ
พันธุ์ จากพื้นที่
ต่างๆ ทั้งในเขต
จังหวัดชุมพร
ตลอดจน

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กรมวิชาการ
เกษตร

18. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.ตรัง



300,000

300,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

7

กรมวิชาการ
เกษตร

19. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.ยะลา



90,000

90,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รวบรวมและอนุ รักษ์ ผั กพื้ นเมื องภาคใต้ , ศูนย์วิจัยพืช
รวบรวมและอนุ รั ก ษ์ ไ ม้ ผ ลพื้ น เมื องเขต สวนตรัง
ร้อน พื้นที่ 20 ไร่

รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมส้มจุกและ ศูนย์วิจัยและ
ส้มพื้นเมือง
พัฒนาการ
รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมผักพื้นเมือง เกษตรยะลา
รวบ รวมแ ล ะอนุ รั ก ษ์ พั นธุ ก รรมพื ช
สมุนไพร
รวบรวมและอนุรัก ษ์พั นธุ ก รรมพรรณไม้
หอม พื้นที่ 20 ไร่

หมายเหตุ
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7

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ภูมิภาคอื่นๆ
นามาปลูก เพื่อ
การศึกษา และ
ใช้ประโยชน์
จากพืชชนิด
ต่างๆ
เพื่อรักษาพันธุ์
พืชพื้นเมืองที่
บริโภคใน
ภาคใต้ และ
รักษาพันธุ์ไม้ผล
เมืองร้อนให้คง
อยู่และมีความ
หลากหลาย
อนุรักษ์รวบรวม
พันธุ์พืชท้องถิ่น
และพันธุ์พืช
ทั่วไปของทุก
ภาคในประเทศ
ไทยนามา
พัฒนาปลูก ใช้
เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กรมวิชาการ
เกษตร

20. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.นราธิวาส



50,000

50,000

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

7

กรมวิชาการ
เกษตร

21. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.กระบี่



ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

งบปกติกรม
วิชาการเกษตร

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตร
นราธิวาส

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรกระบี่

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ชุมชน นามา
วิจัยพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์
และใช้
ประโยชน์ปลูก
เป็นพืช
เศรษฐกิจต่อไป
เพื่ออนุรักษ์
รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมดาหลา
รวบรวมพันธุ์ดา รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกระทือ
หลา พันธุ์หวาย รวบรวมและอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมกล้ ว ย
พันธุ์กล้วยไม้
พื้นเมือง
พื้นเมืองพันธุ์
รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมหม้อข้าว หม้อ
หม้อข้าวหม้อแ แกงลิง
กงลิงและพืช
รวบรวมและอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมหวาย
อื่นๆ ที่มี
พื้นที่ 30 ไร่
ความสาคัญใน
พื้นที่จังหวัด
นราธิวาส
เพื่อปลูกรักษา รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร พืชท้องถิ่น พืช
รวบรวม
หายาก และใกล้สูญพันธุ์ ในพื้นที่ 60 ไร่
พันธุกรรมพืช
สมุนไพรในท้องถิ่น
และพืชหายากใน

ลาดับ

หน่วยงาน

กรมส่งเสริม
การเกษตร

8

กรมส่งเสริม
การเกษตร

8

กรมส่งเสริม
การเกษตร

8

กรมส่งเสริม
การเกษตร

รวม...21...โครงการ
1.1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
1.2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
1.3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
1.4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

21


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

2,931,000

2,931,000

1,116,00
0

1,116,00
0

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบปกติของกรม
ส่งเสริม
การเกษตร

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ภาคใต้
ดาเนินการ
รวบรวมพันธุ์
พืชและอนุรักษ์
พันธุ์พืชท้องถิ่น
ในพื้นที่ 6 แห่ง

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รวบรวมดูแลรักษาพันธุ์ ได้แก่
- กล้วยไม้ 73 ชนิด
- ดาหลา 4 ชนิด
- กล้วย 48 ชนิด
- ทุเรียนเทศ

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัดตรัง



รวบรวมดูแลรักษาพันธุ์พืชสวน 41 วงศ์
101 ชนิด 352 สายพันธุ์



รวบรวมดูแลรักษาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
เมืองร้อน 50 ชนิด 100 สายพันธุ์ ได้แก่
หมากแดง หมากเหลือง พุด ธรรมรักษา
ดาหลา สับปะรดสี กล้วยไม้ หน้าวัว



รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง13 ชนิด ไม้
หายาก 12 ชนิด

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัด
ระยอง
ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ

หมายเหตุ

348

8

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

กรมส่งเสริม
การเกษตร

8

กรมส่งเสริม
การเกษตร

8

กรมส่งเสริม
การเกษตร

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
1.5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
1.6 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
1.7 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน



รวบรวมดูแลรักษาพันธุ์
- กล้วย161 สายพันธุ์
- ไผ่ 17 สายพันธุ์
- วานิลลา 2 สายพันธุ์



1. รวบรวมดูแลรักษาพันธุ์
- ไม้ผล 20 ชนิด 600 สายพันธุ์
- ไม้ดอกไม้ประดับ 7 สายพันธุ์
- พืชตระกูลเฟิน 600 ต้น
- กล้วย 85 สายพันธุ์
- กาแฟ 2 สายพันธุ์
2. จัดทาหมู่บ้านอนุรักษ์ 2 หมู่บ้าน
รวบรวมดูแลรักษาพันธุ์สมุนไพรและ
เครื่องเทศ ได้แก่ รางจืด ดีปลี
เพชรสังฆาต



บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
การเกษตร
จังหวัดกระบี่
ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัด
พิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัด
เชียงราย
(เกษตรที่สูง)
สานักงาน
เกษตร
จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

หมายเหตุ
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8

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ
8

10

กรมส่งเสริม
การเกษตร

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กรมประมง

ชื่อโครงการ
1.8 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
รวม...1...โครงการ
(8 โครงการย่อย)
1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชประจา
ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้

รวม...1...โครงการ
1. โครงการผลิตสัตว์น้า
ชายฝั่งหายากเพื่อปล่อย
ในแนวปะการัง เพื่อนาลูก
พันธุ์ลงปล่อยสู่ทะเลใน
แนวปะการัง (ศพช.ตราด)

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

รวบรวมดูแลรักษาพันธุ์
ไม้ผลพันธุ์ดี

8

1,116,000

1,116,000



1,450,000

211,600 งบประมาณปกติ สารวจและเก็บ
ประจาปีของกรม รวบรวมพันธุ์
ส่งเสริมสหกรณ์ พืชหายาก และ
นามาปลูกรักษา
ไว้
211,600
117,000 งบประมาณปกติ - ปล่อยลูกพันธุ์
กรมประมง
ที่เพาะพันธุ์ได้
ทั้งหมดสู่แหล่ง
น้าธรรมชาติ
- เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตปลา
ทะเลที่ใกล้สูญ
พันธุ์กลับคืนสู่
ธรรมชาติ

1,450,000



-

ผลการดาเนินงาน

117,000

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
เกษตร
จังหวัดชุมพร

- ปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ จานวน 357 ชนิด
- ปลูกในพื้นที่นิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ
จานวน 531 ไร่

ผลผลิตสัตว์น้าชายฝั่งหายากบริเวณแนว
ปะการัง แผนการผลิตปลาเก๋าปะการัง
จานวน 1,000 ตัว ได้ผลการผลิต จานวน
1,160 ตัว

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา
ประมง
ชายฝั่งตราด

ลาดับ

10

เสนอขอ

ใช้จริง

2. โครงการผลิตสัตว์น้า
ชายฝั่งหายากเพื่อปล่อย
ในแนวปะการัง เพื่อนาลูก
พันธุ์ลงปล่อยสู่ทะเลใน
แนวปะการัง (ศพช.ระ
ยอง)



258,000

258,000

รวม...2...โครงการ
กรมพัฒนาที่ดิน 1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ -

2


375,000
580,000

375,000
580,000

หน่วยงาน

กรมประมง

ชื่อโครงการ

-

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณปกติ
กรมประมง

งบปกติ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ปลา
ทะเลไม่ให้สูญ
พันธุ์ไปจาก
ธรรมชาติ
- ปล่อยลูกพันธุ์
ที่เพาะพันธุ์ได้
ทั้งหมดสู่แหล่ง
น้าธรรมชาติ
- เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตปลา
ทะเลที่ใกล้สูญ
พันธุ์กลับคืนสู่
ธรรมชาติ
- เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ปลา
ทะเลไม่ให้สูญ
พันธุ์ไปจาก
ธรรมชาติ

ผลผลิตสัตว์น้าชายฝั่ งหายากบริเวณแนว
ปะการั ง แผนการผลิ ต ปลากะรั ง หงส์
จานวน1,000 ตัว และปลาการ์ตูนจานวน
1,000 ตั ว ได้ ผ ลการผลิ ตปลากะรั งหงส์
จานวน1,400 ตัว และปลาการ์ตูนจานวน
998 ตัว

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา
ประมง
ชายฝั่ง
ระยอง

สารวจและเก็บ
รวบรวมพันธุ์
พืชหายาก และ

ดาเนินการปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ใน
พื้นที่ 3 แห่ง จานวน 84 ไร่ ได้แก่ พื้นที่
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานี

สานักงาน
พัฒนาที่ดิน
เขต 5

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

351

11

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

รวม...1...โครงการ
1. โครงการขยายอ้อย
พันธุ์ดี เพื่อกระจายอ้อย
พันธุ์ดีสู่เกษตรกรชาวไร่
อ้อย

1


580,000
450,000

580,000
322,228

2. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
อ้อยเพื่อรวบรวมพันธุ์อ้อย
ทั้งในและนอกประเทศ



54,000

63,884

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กรมพัฒนาที่ดิน

สานักงาน
คณะกรรมการ
อ้อยและ
น้าตาลทราย

12

สานักงาน
คณะกรรมการ
อ้อยและ
น้าตาลทราย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จ.ขอนแก่น ,
สถานีพัฒนา
ที่ดินอุดรธานี
และศูนย์วิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ
อ.ปากช่อง
จ.
นครราชสีมา

-ทาการขยาย
ดาเนินการได้ 50 ไร่
อ้อยพันธุ์ดีเพื่อ
กระจายอ้อย
พันธุ์ดีสู่
เกษตรกรชาวไร่
อ้อย จานวน
30 ไร่
-รวบรวมพันธุ์ ดาเนินการรวบรวมพันธุ์อ้อยได้ 880 พันธุ์
อ้อยในประเทศ
และ
ต่างประเทศไม่
น้อยกว่า 800
พันธุ์

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
อ้อยและ
น้าตาลทราย
ภาคที่ 1

หมายเหตุ

352

12

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
นามาปลูกรักษา พัฒนาที่ดิน และดาเนินการเพาะเลี้ยง
ไว้
เนือ้ เยื่อกล้วยหอมทอง และกล้วยน้าว้า
จานวน 1,000 ต้น

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
อ้อยและ
น้าตาลทราย
ภาคที่ 1

ลาดับ

13

หน่วยงาน

กรมการข้าว

ชื่อโครงการ
รวม...2...โครงการ
1. การเก็บรักษา
พันธุกรรมข้าวในธนาคาร
เชื้อพันธุ์

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
2


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
504,000
-

ใช้จริง
386,112
1,800,00
0

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณปกติ
ของกรมการข้าว

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เก็บรวบรวมและรักษาเมล็ดพันธุ์ของเชื้อ ศูนย์วิจัยข้าว
พันธุกรรมข้าว จานวน 24,000 ตัวอย่าง ปทุมธานี
เชื้อพันธุ์ ในห้องอนุรักษ์ที่อุณหภูมิ 15 oC
ความชื้นสัมพัทธ์ 60%

หมายเหตุ

ใช้
งบประมาณ
หมวดค่า
สาธารณูปโภ
คเป็นค่า
ไฟฟ้า
สาหรับ
ระบบทา
ความเย็น
ของธนาคาร
เชื้อพันธุ์ข้าว

353

1. การเก็บ
รักษาในรูปของ
เมล็ด
2. การปลูก
ฟื้นฟูและ
ขยายพันธุ์ โดย
ปลูกฟื้นฟูเชื้อ
พันธุกรรมข้าวที่
มีความงอกต่า
และขยายพันธุ์
เชื้อพันธุ์ข้าวที่มี
ปริมาณเมล็ด
น้อย
3. การปลูก
รักษาพันธุ์พืช
ในพื้นที่ของ
หน่วยงาน โดย
ปลูกข้าวใน
แปลงแสดง
พันธุ์ของ
ศูนย์วิจัยข้าว
บันทึกข้อมูล

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

13

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

2. การปลูกฟื้นฟูและ
ขยายพันธุ์เชื้อพันธุกรรม
ข้าว



-

380,000

รวม...2...โครงการ
องค์การสวน
1. โครงการเพาะปลูกพืช
สัตว์ในพระบรม สมุนไพร พืชหายาก
ราชูปถัมภ์

2


50,000

2,180,000

กรมการข้าว

55,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณปกติ
ของกรมการข้าว

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
การเจริญเติบโต
และลักษณะ
ประจาพันธุ์
เร่งรัดการปลูก
ฟื้นฟูและ
ขยายพันธุ์เชื้อ
พันธุกรรมข้าว
ที่มีความงอกต่า
หรือปริมาณ
เมล็ดน้อย เพื่อ
ฟื้นฟูความมี
ชีวิตและความ
แข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์ และ
ขยายพันธุ์ให้มี
ปริมาณ
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ
50 ชนิด / ปี

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการปลูกฟื้นฟูเชื้อพันธุ์ข้าว จานวน
2,500 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ ที่ศวข.ปทุมธานี
ปราจีนบุรี แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก
สกลนคร พัทลุง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี

ดาเนินงานปลูกรักษาพืชอาหารสัตว์และ อพ.สธ.-สขข.
พืชสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
5,000 ไร่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าบางพื้นที่ที่
เสื่อมโทรม และสาหรับเป็นพืชอาหารสัตว์

หมายเหตุ

โดยใช้
งบประมาณ
(งบ
ดาเนินงาน)
ของ
โครงการวิจั
ยการฟื้นฟู
และประเมิน
คุณค่าเชื้อ
พันธุกรรม
ข้าว

354

14

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

องค์การสวน
2. โครงการเพาะปลูก
สัตว์ในพระบรม รักษาพืชอาหารสัตว์
ราชูปถัมภ์



250,000

302,200

50 ชนิด / ปี

14

องค์การสวน
3. งานขยายพันธุกรรมพืช
สัตว์ในพระบรม สมุนไพร ภายในพื้นที่สวน
ราชูปถัมภ์
สัตว์อบุ ลราชธานี และการ
บันทึกผลการเจริญเติบโต
รวม...3...โครงการ
การไฟฟ้าฝ่าย 1. รวบรวมและปลูกรักษา
ผลิตแห่ง
พืชอาหาร พืชสมุนไพร
ประเทศไทย
และพืชหายากท้องถิ่น



200,000

150,000

1,217 ไร่

3


500,000
ไม่ระบุ

507,200
220,000

15

งบประมาณ
ประจาปีของการ
ไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย

ป่าในธรรมชาติ ดาเนินงานปลูกรักษา
จานวน
150 ชนิด มากกว่า 8,468 ต้น
ดาเนินงานปลูกรักษาพืชอาหารสัตว์และ อพ.สธ.-สขข.
พืชสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
5,000 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าบางพื้นที่ที่
เสื่อมโทรม และสาหรับเป็นพืชอาหารสัตว์
ป่าในธรรมชาติ ดาเนินงานปลูกรักษา
จานวน 150 ชนิด มากกว่า 8,468 ต้น
ดาเนิ น การเพาะขยายพั นธุ์ พื ชสมุ น ไพร อพ.สธ–
ทั้งหมด 5 ชนิดได้แก่ กระทือ,เข้าพรรษา, สอบ.
หนอนตายยาก, ตูบมูม,พญายา

ให้มีพื้นที่ปลูก สามารถปลูก พืชอาหาร พืชสมุนไพร พื ช กฟ ผ .เขื่ อ น
รักษาพันธุกรรม หายากท้องถิน่ มากกว่า 100 ชนิด
และโรงไฟฟ้า
พืชในบริเวณ
เขื่อนและ
โรงไฟฟ้าเป็น
แหล่งเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรมพืช
พรรณไม้เพื่อใช้

หมายเหตุ

355

14

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

16

หน่วยงาน

องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์
กล้วยไม้แบบบูรณาการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1


-

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ไม่ระบุ
1,508,64
0

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

220,000
1,108,83 งบประมาณปกติ
7 ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ใน
อนาคต

1) ศึกษาสารวจกล้วยไม้
- สารวจประชากรศึกษานิเวศวิทยาและ
ชีววิทยากล้วยไม้ในธรรมชาติ 3ชนิด
จานวน 5ครั้ง
- ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลและเดินทางไป
เทียบพรรณไม้ จานวน 6 ครั้ง
- จัดทาคาบรรยายกล้วยไม้ได้ จานวน 50
ชนิด
2) กิจกรรมศึกษาไมคอร์ไรซ่าในกล้วยไม้
- ทดสอบหาวิธีการอนุรักษ์และจัดเก็บ
ราไมคอร์ไรซา3วิธี
- จัดเก็บไซราไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้หรือ
เชื้อราที่เกี่ยวข้อง46เชื้อพันธุ์
- ทดสอบความมีชีวิตของเชื้อพันธุ์ที่เก็บ
รักษา จานวน 2 ครั้ง
- ทดสอบความสามารถในการส่งเสริม
การงอกของเมล็ดหรือการเจริญเติบโต 3
คู่ทดลอง
3) กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ
- อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสภาพปลอด

หมายเหตุ

ศวส.

356

เพื่ออนุรักษ์และ
รวบรวมพันธุ์
กล้วยไม้ไทย
โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
และหาวิธีการ
เก็บรักษา
พันธุกรรมใน
ระยะยาว

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

357

เชื้อ 33ชนิด
- เพาะเลี้ยง/ทวีจานวนในสภาพปลอด
เชื้อ20,510 ต้น
- วิจัยการเก็บอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 1
เรื่อง
4) พัฒนาศักยภาพในการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ป่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน
ปงไคร้ จ.เชียงใหม่
- เพาะเมล็ดกล้วยไม้สายพันธุ์ที่
คัดเลือกไว้ 3ชนิด
- Subculture กล้วยไม้สายพันธุ์ที่
คัดเลือกไว้ 3 ชนิดฟ้ามุ่ย40ขวดนอน,
เอื้องคา102ขวดนอน, เอื้องผึ้ง107ขวด
นอน
- ให้คาปรึกษาและส่งเสริมเรื่องการ
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ร่วมกับชุมชนป่งไคร้
จานวน 12ครั้ง
5) ทะเบียนเครื่องหมายพันธุกรรม
กล้วยไม้ไทย
- ศึกษาพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยจานวน
9 ชนิด
- จัดทาตัวอย่างซ้าเพื่อยืนยันเครื่องหมาย
พันธุกรรม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

6) ธนาคารเมล็ดพันธุ์กล้วยไม้ไทย
ประกอบด้วย
- ทดสอบหาวิธีการอนุรักษ์และจัดเก็บ
เมล็ดกล้วยไม้ที่เหมาะสม 1 วิธี
- รวบรวมและอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์กล้วยไม้
ไทย จานวน 30ชนิด
16

องค์การสวน
พฤกษศาสตร์



11,030,900

7,583,109 งบประมาณปกติ
(ณ ส.ค. 58)

ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช
ขยายพันธุ์และ
เป็นศูนย์กลาง
และสนับสนุน
ข้อมูลเพื่อการ
ศึกษาวิจัย
อนุรักษ์

- จัดแสดงพรรณไม้ในพระนามฯ 3 ชนิด
ประกอบด้วย ดอนญ่า จาปีสิรินธร มะลิ
เฉลิม-นรินทร์
- พัฒนาและปรับปรุงสวนรุขชาติ 7 วงศ์
และจัดปลูกพรรณไม้เพิ่มตามวงศ์ 70
ชนิด
- รวบรวมกล้วยไม้สายพันธุ์แท้ 92 ชนิด
- ขิงข่า ประกอบด้วย เร่ว กระวาน 8
ชนิด ปุด 3 ชนิด กระเจียว 13 ชนิด
มหาหงส์ 12 ชนิด ข่า 11 ชนิด ขิง 14
ชนิด หัวปทุมมาลูกผสม 70,000 หัว
- ผลิตไม้ประดับ เพื่อจัดแสดงทั่วไป
45,100 ต้น(อาซาเลีย, บอนสี, อโกลนีมา,
แคคตัส, ดอนญ่า, บูลจิงเจอร์, กระเจียว
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2. โครงการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์
2.1 สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านกล้วยไม้ ขิง-ข่า
และไม้หายาก

ลาดับ

องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

ชื่อโครงการ

2.2 สวนพฤกษศาสตร์
บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ใน
พระราชดาริ เป็นแหล่ง
เรียนรู้พืชในกลุ่ม
Rhododendron และ
Magnolia



-

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

311,300

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

274,042 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ปทุมมา)
- ผลิตไม้ประดับเพื่อจัดแสดงในโรง
กระจก 33,650 ต้น
- ผลิตไม้ประดับเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
32 ชนิด 1,680 ต้น
- ผลิตไม้ประดับเพื่อสนับสนุนส่วนธุรกิจ
27,950 ต้น
- ผลิตไม้ดอกเพื่อจัดแสดงและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ123,183 ต้น
- ผลิตไม้ประดับเพื่อสนับสนุนส่วนธุรกิจ
11,440 ต้น
- จัดทาป้ายสื่อความหมายต่างๆ ภายใน
สวนฯ
- ออกแบบภูมิทศั น์และออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงสนับสนุนงาน
ออกแบบภูมิทศั น์สวนพฤกษศาสตร์สาขา
ในภูมิภาค
เพื่อเป็นแหล่ง - สารวจและรวบรวมพรรณไม้ในวงศ์จาปี
รวบรวมความ จาปา และกระดังงา จานวน 3 ครั้ง
หลากหลายทาง รวบรวมได้ 6 ชนิด 13 ตัวอย่าง
พันธุกรรมพืช
- เพาะพันธุ์ไม้ในวงศ์จาปี จาปา และ
ขยายพันธุ์และ กระดังงา จานวน 10,000 ต้น
เป็นศูนย์กลาง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ส.พล.

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

2.3 สวนพฤกษศาสตร์
ขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้
เรื่องพืชกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น



-

188,700

164,850

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

16

องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

2.4 สวนพฤกษศาสตร์
พระแม่ย่า สุโขทัย เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพืชกับ
วัฒนธรรม (Green
Heritage)



-

382,800

401,807

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ศึกษาดูงานการจัดแสดงสมุนไพร 2
ครั้ง
- เก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร และรวบรวม
ข้อมูลสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ 122
ชนิด
- จัดทาป้ายสมุนไพรพร้อมสรรพคุณ
- จัดปลูกเพื่อจัดแสดง 390 ต้น

ส.ขก.

- เพาะขยายพันธุ์ไม้ 80 ชนิด 20,830
ตัวอย่าง
- จัดปลูกพรรณไม้และดูแลภายในพื้นที่
สวนพฤกษศาสตร์และบริเวณรอบๆ
อาคาร 2 ครั้ง
- ปรับปรุงและตกแต่งพรรณไม้ในพื้นที่
สวน
- จัดทาสวนไม้ดอกไม้ประดับบริเวณ
ลานบวงสรวงองค์พระแม่ย่า

ส.สท.

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และสนับสนุน
ข้อมูลเพื่อการ
ศึกษาวิจัย
อนุรักษ์
เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช
ขยายพันธุ์และ
เป็นศูนย์กลาง
และสนับสนุน
ข้อมูลเพื่อการ
ศึกษาวิจัย
อนุรักษ์
เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช
ขยายพันธุ์และ
เป็นศูนย์กลาง
และสนับสนุน
ข้อมูลเพื่อการ
ศึกษาวิจัย

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

องค์การเภสัช
กรรม

17

องค์การเภสัช
กรรม

2. รวมใจภักดิ์ปลูก
มเหสักข์ - สักสยามินทร์

5




งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

13,422,3 9,532,645
40
180,000 485,605 งบประมาณปกติ
ประจาปี

125,000

89,900 งบประมาณปกติ
ประจาปี

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์

- สารวจ
- ปลูกทดแทน
ต้นที่สูญหาย
- ดูแลให้คง
สภาพ
- พื้นที่ 38 ไร่
ในพื้นที่ของ
องค์การเภสัช
กรรม อาเภอ
หนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี
- สารวจ
- ปรับปรุง
บารุงรักษา
- รายงานผล
การเจริญเติบโต

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

- ทาสวนพืชเศรษฐกิจ จัดทาแปลง
ดอกไม้แก่นตะวัน เพื่อทดลองเก็บท่อน
พันธุ์
- จัดทาแปลงดอกไม้ต้นรัก
- จัดทาบ่อรวมรวมพันธุ์บัว

- สารวจและปลูกสมุนไพรเป็นไม้ยืนต้น
ทดแทนต้นที่สูญหายไปจานวน 23 กลุ่ม
จานวน 103 ชนิด ๆ ละ 3 ต้น รวม 301
ต้น ในพื้นที่ 38 ไร่
- จัดทาป้ายชื่อต้นไม้
- ปรับภูมิทศั น์บริเวณใกล้เคียงสวน
สมุนไพรในพื้นที่เพิ่ม 7 ไร่ ปลูกพุทธรักษา
ดอกสีแดงจานวน 14,000ต้น
- ปรับปรุงพื้นที่พร้อมกาจัดวัชพืช จานวน
2 ครั้ง

- ผู้บริหาร
องค์การร่วม
ดูงาน
- กองพัฒนา
องค์กรเพื่อ
ความยั่งยืน
- กอง
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

- ดาเนินการสารวจและวัดต้นมเหสักข์สักสยามินทร์ ในปีที่ 3 และรายงานให้
อพ.สธ ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้
- กาจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยบารุง
- ได้รับต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์มาปลูก

- ผู้บริหาร
องค์การร่วม
ปลูก
- กองพัฒนา
องค์กรเพื่อ

361
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รวม...2...โครงการ
(4 โครงการย่อย)
1. การจัดสวนสมุนไพร ไม้หอม

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศ
ไทย

18

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศ
ไทย

เสนอขอ

รวม...2...โครงการ
1. การสารวจพรรณไม้สารวจเก็บข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น-บารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติของ
สถานี

2


305,000
150,000

575,505
150,000 สานัก
งบประมาณ
ปี 2558

2. การสารวจเก็บรวบรวม
ตัวอย่างแห้งและตัวอย่าง
อ้างอิง-เก็บข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น-เก็บ
ตัวอย่างเมล็ดเพื่อเก็บ
รักษา-เก็บเชื้อพันธุกรรม



400,000

400,000 สานัก
งบประมาณ ปี
2558

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
- ปลูกทดแทน ทดแทนต้นที่ตายจานวน 2,347 ต้น
- พื้นที่ 84 ไร่
พร้อมได้รหัสต้นใหม่
จานวน 8,400
ต้น ในพื้นที่ของ
องค์การเภสัช
กรรม อาเภอ
หนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ความยั่งยืน
- กอง
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

ตามแผนแม่บท
ในแผนการ
ดาเนินงาน
48,800 ไร่

ดาเนินการสารวจพรรณไม้ 100 ชนิด เก็บ สถานี
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวน 20
สิ่งแวดล้อม
รายการ บารุงรักษาสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช
สะแกราช อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา
ภายใต้การดาเนินงานโดยฝ่ายเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร วว. ในพื้นที่
48,800 ไร่

ตามแผนแม่บท
การประเมิน
สถาน
ภาพการใช้
ประโยชน์และ
อนุรักษ์ของ

ดาเนินการสารวจ เก็บรวบรวมตัวอย่าง
ศึกษาการ
ใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
การใช้ประโยชน์พืชจานวน 30 ชนิด
จัดทาบัญชีรายชื่อของพรรณไม้ที่รวบรวม
ได้ จานวน 200 ชนิด จากการสารวจรวม

เป็นงบเงิน
อุดหนุนของ
การบริหาร
และการ
จัดการสถานี
วิจัย
สิ่งแวดล้อม
สะแกราช
โครงการ
เป็น
ธนาคารเชื้อ งบอุดหนุน
พันธุ์พืช ฝ่าย โครงการใน
เทคโนโลยีกา งบประมาณ
รเกษตร
ของ วว.

หมายเหตุ
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การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เมล็ด กิ่ง ต้นเพื่อนาไป
ปลูกในแปลงรวบรวมเพื่อ
การอนุรักษ์

18

องค์การ
อุตสาหกรรม
ป่าไม้

3. โครงการรวมใจภักดิ์
ปลูกมเหสักข์-สักสยามิ
นทร์



50,000

รวม...3...โครงการ
1. รวมใจภักดิ์ปลูก
มเหสักข์ – สักสยามินทร์

3


600,000
66,000

50,000 เงินทุน วว. และ
เงินสนับสนุน
ภายใต้โครงการ
ปลูกสักของ
โครงการ อพ.สธ.

600,000
47,384

งบ องค์การ
อุตสาหกรรมป่า
ไม้

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตามแผนแม่บท

ดูแลรักษาสภาพพื้นที่และต้นมเหสักข์สักสยามินทร์ ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่
พร้อมบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต

สถานีวิจัยลา
ตะคอง

ในระยะนี้ใช้
งบเงิน
อุดหนุนของ
การบริหาร
และการ
จัดการสถานี
วิจัยลาตะ
คอง

ดูแลรักษา 110
ไร่

บารุงดูรักษาแปลงปลูก 104.9 ไร่และต้น
มเหสักข์ –สักสยามินทร์ จานวน 999 ต้น
ที่ปลูกบริเวณสานักงานสวนป่าๆ ละ 9
ต้น

ออป.ภาคทุก
ภาคและ
ส.คช.

-ส.คช. ใช้
งบรัฐที่ใช้ใน
การบริหาร
จัดการดูแล
ช้าง
- สวนป่า
พบพระ
สวนป่าห้วย
นาขาว สวน

หมายเหตุ
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สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศ
ไทย

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
พรรณไม้หายาก 10 ครั้งโดยมีทั้งส่วนเมล็ดเพื่อเก็บรักษาใน
ในประเทศไทย ธนาคารเมล็ด ต้นที่มีชิวิต บางชนิดได้
จัดทาเป็นตัวอย่างอ้างอิง เพื่อใช้ใน
การศึกษาต่อไป

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ป่ากาญจน
ดิษฐ์ และ
สวนป่าลาด
กระทิงใช้
ระบบวน
เกษตรใน
การ
ดาเนินงาน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

1


66,000
5,939,588

(ปีที่ 1 =
1,991,26
8
ปีที่ 2 =
1,994,16
0
ปีที่ 3 =
1,954,16
0)

47,384
-

งบประมาณ
ประจาปีของ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

สารวจและเก็บ จานวนพันธุ์ที่เก็บรวบรวมได้ มุ่งเน้นการ
รวบรวมพันธุ์
รวบรวมพันธุ์ไม้ผลได้แก่ มะพร้าว มะม่วง
มะพร้าว มะม่วง ส้มโอ และมะขามป้อม
ส้มโอและ
มะขามป้อม
จากแหล่งที่มี
การปลูกพืช
เหล่านี้ เช่นสวน
ผลไม้ แหล่ง
ขยายพันธุ์ไม้ผล
และหน่วยงาน
ราชการ รวมทั้ง
สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ

1) ภาควิชา
พืชสวน คณะ
เกษตร
กาแพงแสน
จ.นครปฐม
2) สถานีวิจัย
สิทธิพรกฤดากร จ.
ประจวบ คีรี
ขันธ์
3) สถานีวิจัย
กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ปี 25582560
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รวม…1...โครงการ
1. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ผลบาง
ชนิดของประเทศไทยที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
(มะพร้าว มะม่วง ส้มโอ
มะขามป้อม)

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. งานฟื้นฟูและปลูก
รักษาพันธุกรรมพืชสวน
สมุนไพรในพื้นที่
โครงการฯ

เสนอขอ

ใช้จริง

1


50,000

50,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบเหลือจ่ายงาน
อพ.สธ. แม่โจ้

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้พันธุ์ไม้
ผลเหล่านี้
เพิ่มเติม โดย
คาดว่าจะ
เดินทางสารวจ
ทั่วทุกภาค ไม่ต่า
กว่า 20 ครั้ง
และได้พันธุ์ไม้
ผลในปีแรกรวม
แล้วไม่ต่ากว่า
40 พันธุ์
พื้นที่ 1 แปลง

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

สวนสมุนไพรบ้านโปง มีพื้นที่ประมาณ 10
ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของป่าอนุรักษ์บ้านโปง
ในโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ในปีพ.ศ. 2545 ได้ถูกออกแบบและ
วางผังพื้นที่เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และ
เก็บรวบรวมทรัพยากรพืชที่มีสรรพคุณ
ทางยา เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเชิงภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านและปลูกฝังให้เยาวชนมี
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช โดยมี
แนวคิดในการออกแบบสร้างสวนสมุนไพร

เยาวนิตย์
ธาราฉาย
คณะ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
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ได้จากการศึกษาถึงสรรพคุณต่าง ๆ ของ
พืชแต่ละชนิดที่นาไปใช้กับร่างกายของ
มนุษย์ ทาให้แบ่งส่วนของพื้นที่แปลง
สมุนไพรออกเป็น 5 ส่วน ตามส่วนหลัก
ของร่างกาย ได้แก่ ส่วนศีรษะและลาคอ
( zone A ) ส่วนลาตัว ( zone B) ส่วน
แขนขา ( zone C) ส่วนระบบย่อย
อาหารและระบบสืบพันธุ์ (zone D) และ
ส่วนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาเรียกว่า
ส่วนปริศนา ( zone E) โดยปลูกพืช
สมุนไพรตามแนวคิดที่ว่าสมุนไพรใดมี
สรรพคุณที่ใช้ หรือออกฤทธิ์กับส่วนใดของ
ร่างกายก็เลือกไปปลูกในส่วนนั้น ๆ ของ
พื้นที่ ตัวอย่างเช่นสมุนไพรที่ปลูกในพื้นที่
ส่วน A ได้แก่ ส้มป่อย ผักบุ้ง หญ้าช้างมัด
แก้มขาว ผักกาดโคก หมี่เหม็น อัญชัน
ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้มีสรรพคุณที่เกี่ยวข้อง
กับ การบารุงรักษาเส้นผม อาการปวดฟัน
บารุงสายตา เป็นต้น ปัจจุบันสภาพพื้นที่มี
ความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีพรรณไม้ป่า
ยืนต้นและไม้พุ่มหลายชนิดเจริญเติบโต
ตามธรรมชาติ ทาให้เกิดร่มเงาและทิศทาง
แสงแดดเปลี่ยนไป สมุนไพรได้รับ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

ชื่อโครงการ

2. ศูนย์รวบรวมและ
อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผล
เศรษฐกิจแม่โจ้



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

481,000

ใช้จริง

481,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน ปี
2558

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ผลกระทบ เช่น เจริญเติบโตช้า ไม่ออก
ดอกติดผล ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการ
ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ให้เหมาะสมกับการ
เติบโตของสมุนไพรในป่าธรรมชาติ และ
เพื่อเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด งาน
ปรับปรุงพื้นที่ ได้แก่ การกาจัดวัชพืชต่าง
ถิ่น การปรับปรุงสภาพดินให้พืชสมุนไพร
ฟื้นตัวได้ การวางระบบน้าสาหรับแปลง
สมุนไพร การปรับปรุงและทาแนวทางเดิน
ใหม่ การปรับย้ายพืชสมุนไพรบางชนิด
ตามความต้องการแสงและอุณหภูมิที่
เหมาะสมกับการเจริญเติบโต นอกจากนี้
ยังได้จัดทาป้ายสื่อความหมายและการ
บอกสรรพคุณของพืชสมุนไพร เพื่อเป็น
ฐานเรียนรู้คุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
ผู้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่อไป
1. ได้ศูนย์
กิจกรรมที่ 1 สารวจ รวบรวมพันธุ์ มะม่วง
รวบรวมและ
ลิ้นจี่และส้ม
อนุรักษ์
ทาการสารวจและรวบรวมพันธุ์
พันธุกรรมไม้ผล มะม่วง ลิ้นจี่และส้ม ในเขตภาคเหนือโดย
สาหรับ
1.1 การสารวจและรวบรวมพันธุ์มะม่วง
การศึกษา
ที่รวบรวมได้จานวน 45 พันธุ์ ได้แก่
เรียนรู้ของ
1. ตลับนาค
2. แก้ว

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ผศ.พาวิน .
มะโนชัย
นายนิคม
วงศ์นันตา
นายวรินทร์
สุทนต์
นางจิรนันท์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
3. โชคอนันต์ 4. สายฝน
5. คาราบาว
6. มหาชนก
7. แก้วขมิ้น
8. ลิ้นงูเห่า
9. อกร่องเขียว 10. มันขุนศรี
11. น้าดอกไม้สีทอง
12. สามปี
13. เขียวใหญ่
14. พิมเสนมัน 15. แก้วป้อม
16. พิมเสนเปรี้ยว
17. ตึก
18. แม่ลูกดก
19. หนังกลางวัน(งา)
20. ทองดา
21. ตับเป็ด
22. เจ้าพระยา 23. R2E2
24. บุญบันดาล 25.แรด
26. น้าดอกไม้เบอร์ 4
27. สามฤดู
28. กิมหวง
29.อกร่องพิกุลทอง
30. มันเดือน 9
31. ฟ้าลั่น
32. ศาลายา
33. เขียวเสวย
34. น้าดอกไม้มัน
35. มันค่อม
36. ละมุด
37. เออร์วิน
38. สามฤดูมัน
39. มหาโชค 40. ทอมมี่
41. แขนอ่อน 42. งาช้างแดง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เสนานาญ
สานักวิจัย
และบริการ
วิชาการ
การเกษตร

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประชาชนใน
เขตภาคเหนือ
ตอนบน
2. ได้แหล่ง
พันธุกรรมไม้ผล
สาหรับบริการ
เกษตรกร
นักวิชาการ
และประชาชน
ในเขต
ภาคเหนือ
ตอนบนได้อย่าง
พอเพียง เพื่อ
การใช้
ประโยชน์ด้าน
การวิจัย ด้าน
การผลิต และ
ด้านอื่นๆ
3. ช่วยปลูก
สร้างจิตสานึก
แก่ชุมชน
นักเรียน
นักศึกษา และ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ผู้เกี่ยวข้องให้
ช่วยกันอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมิ
ให้สูญหาย

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
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43. ลิ้นงูเห่า
44. หนองแซง
45. แดงจักพรรดิ
1.2 การสารวจและรวบรวมพันธุ์ลิ้นจี่
จานวน 16 พันธุ์ ได้แก่
1. โอวเฮียะ
2. บริวสเตอร์
3. กวางเจา
4. กิมเจง
5. ฮงฮวย
6. จักรพรรดิ
7. นครพนม 1 8. สาเภาแก้ว
9. ค่อม
10. แห้ว
11. พันธุ์คึกฤทธิ์ 12. จีนแดง
13. พันธุ์เวียดนาม
14. กะโหลกใบยาว
15. กะโหลกใบอ้อ
16. สาแหรกทอง
1.3 การสารวจและรวบรวมพันธุ์พืช
ตระกูลส้ม จานวน 20 พันธุ์ ได้แก่
1. ส้มโอขาวน้าผึ้ง
2. ส้มโอขาวใหญ่
3. ส้มสายน้าผึ้ง
4. ส้มเขียวหวาน
5. ส้มเช้ง
6. ส้มจี๊ด
7. ส้มประดับ 8. ส้มบางมด
9. ส้มจุก

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
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10. มะนาวพันธุ์ตาฮิติ
11. มะนาวพันธุ์น้าหอม
12. มะนาวพันธุ์พื้นเมือง
13. มะนาวพันธุ์ดกพิเศษ
14. มะนาวพันธุ์แป้นทะวาย
15. มะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร
16. มะนาวพันธุ์แป้นราไพ
17. มะนาวพันธุ์แป้นจริยา
18. มะนาวแป้นเพชรบุรี
19. ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
20. มะนาวด่านเกวียน
1.4 การสารวจและรวบรวมพันธุ์กล้วย
จานวน 61 พันธุ์ ได้แก่
1. น้าว้าเตี้ย
2. น้าว้าค่อม
3. น้าว้าดา
4. น้าว้าสูง
5. น้าว้าตะนาวศรี
6. น้าว้าสะเมิง 7.น้าว้ายักษ์
8. น้าว้าอโยธยา 9. ง้าว
10. น้าว้าราชสีห์
11. น้าว้าละโว้ 12. หวาน
13. น้าฝาดพัทลุง
14. มะลิอ่อง 8 ป้าย
15. น้าเชียงราย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
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16. มหาราชยูนาน
17. สามเดือน 18. ลังกา
19. ด่างอินโด 20. หักมุก
21. ปากช่อง 50
22. เทพพนม 23. หิน
24.เล็บช้างกุด 25. นมสวรรค์
26. นาก
27.เทพรส
28. พม่าแหกคุก 29. ร้อยหวี
30. ตีบ
31. เล็บมือนาง
32. นิ้วมือนาง 33. ไข่บอง
34. กล้วยดอยร้อยปลี
35. ทองดอกหมาก
36. นางกลาย 37. มาฮอย
38. หอมเขียวค่อม
39. หอมทิพย์ 40. FHIA-03
41. หอมทอง 5 ป้าย
42. ไข่เกษตรศาสตร์
43. ไข่กาแพงเพชร
44. ไข่พระตระบอง
45. ไข่ลม
46. ไข่ดา
47. บีพูแวน
48. ตานวล
49. แลนดี้
50. ทองร่วม
51. ฮัวเมา
52. ตานี

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
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53. ตานีดา
54. ตานีด่าง
55. กล้วยป่าปลีแดง
56. กล้วยป่าก้านหม่น
57. กล้วยป่าแข้
58. บัวหลวง 59. เสือพราน
60. ซาบา
61. งาช้าง
1.5 การสารวจและรวบรวมพันธุ์
น้อยหน่า จานวน 11 พันธุ์
1. หนังเขียว B0003
2. หนังเขียว B0040
3. หนังทอง B0008
4. หนังทอง B0007
5. หนังครั่ง B0002
6. หนังครั่ง B0001
7. ฝ้ายเขียว A0013
8. ฝ้ายเขียว A0010
9. ฝ้ายครั่ง A0003
10. ฝ้ายครั่ง A0001
11. เพชรปากช่อง
1.6 การสารวจและรวบรวมพันธุ์ลาไย
จานวน 17 สายพันธุ์
1. อีดอ
2. สีชมพู
3. พวงทอง
5. แห้ว

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4. เบี้ยวเขียวเชียงใหม่
6. กรอบกะทิ 7. บ้านโฮ่ง 60
8. จัมโบ้
9. เมล็ดลีบ
10. ลาไยเถา 11. ใบหด
12. ลาไยพื้นเมือง
13. ลาไยปิงปอง
14. โคฮาล่า
15. ดอหลวง
16. นารายภิรมย์
17. ดอสุขุม

22

22

สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า

373
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รวม...2...โครงการ
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
วานิลลา และโฮย่า

2


531,000
-

531,000
-

-

2

ได้ต้นพันธุ์ของ วานิลา ,โฮยา จานวนมาก
และดาเนินการต่อเนื่อง

ผศ.ดร.
อนุรักษ์ โพธิ์
เอี่ยม

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กล้วยไม้เอื้องโมกพรุ



10,000

10,000

รายได้ *

5,000 ต้น

500 ต้น (in vitro)

ผศ.ดร.
นาตยา และ
คณะ

3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กล้วยไม้เพชรหึง



1,000

1,000

รายได้*

1,000 ต้น

100 ต้น (in vitro)

ดร.อัญจนา
และคณะ

ลาดับ

22

22

22

คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กล้วยไม้กะเรกะร่อน



1,000

1,000

รายได้*

500 ต้น

500 ต้น (in vitro)

ผศ.ดร.
นาตยา และ
คณะ

5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หนอนตายหยาก



100,000

100,000

เงิน
งบประมาณ**

500 ต้น

500 ต้น (in vitro)

ผศ.ดร.
นาตยา และ
คณะ

6. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กล้วยไม้ม้าวิ่ง



40,000

40,000

เงินรายได้**

500 ต้น

500 ต้น (in vitro)

ศศิดารา
และคณะ

7. การปลูกสมุนไพรอืน ๆ
ในโรงเรือนและแปลงปลูก
ได้แก่ ขมิ้นชัน รางจืด
เปราะหอม กระชายดา
หนอนตายหยาก
รวม...7...โครงการ



20,000

10,000

เงินรายได้/เงิน
งบประมาณ**

2 ชนิด

2 ชนิด

ผศ.ดร.
นาตยา และ
คณะ

7

172,000

172,000

หมายเหตุ
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22

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ
23

25

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร
นารี

ชื่อโครงการ
1. โครงการจัดตั้งศูนย์
รวบรวมพันธุ์พืชพื้นบ้าน
ภาคเหนือและแปลงวน
เกษตรตามแนวโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ- มช.)

รวม...1...โครงการ
1. สวนพฤกษศาสตร์

รวม...1...โครงการ
มหาวิทยาลัย
1. โครงการสวนสมุนไพร
สงขลานครินทร์ และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.

1


-

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ
300,000

ใช้จริง
182,790 งบประมาณเงิน
รายได้
มหาวิทยาลัย

300,000

182,790

1,000,000

1,000,000 มหาวิทยาลัย

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
เตรียมพื้นที่เพื่อ การเตรียมพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วร้อยละ 60
รองรับโครงการ ของพื้นทีท่ ั้งหมด
ตามแผนแม่บท
1. ปรับพื้นที่ตามโครงการฯร้อยละ 40
(1 ตค. 2559 - จากจานวน 70 ไร่
30 กย.2564)
2. รวบรวมพันธ์กล้าไม้ได้แล้วร้อยละ
30
3. จัดทาแผนที่ทางธรณีวิทยาในพื้นที่
และพื้นที่โดยรอบ 50 ตร.กม.
4. สารวจพื้นที่จัดทาฝายชะลิน้า
ดาเนินการแล้ว ร้อยละ 70
5. จัดทาโรงเรือนเพาะชากล้าไม้ร้อยละ
50

เทคโนโลยีสุรนารี

1


1,000,000

1,000,000

200,000

200,000

งบประมาณ
แผ่นดินโครง
การ อพ.สธ.

สารวจและเก็บ
รวบรวมพันธุ์
สมุนไพร ที่หา
ยาก จัดสวน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รศ.ดร.
ประโยชน์
อุนจะนา
ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
เป็นหัวหน้า
โครงการ

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ดาเนินการปลูกพันธุ์ไม้เรือนเพราะชา 2
โรงเรือน จานวน 92 ชนิด
และพันธ์ไม้บริเวณโดยรอบสวน
พฤกษศาสตร์ จานวน14 ชนิด

ส่วนอาคาร
สถานที่
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร
นารี

ได้จัดทาทางเดินภายในบริเวณสวน
สมุนไพรเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้ว โดย
จะนาอิฐบล็อกรูปตัวหนอนมาจัดเรียงต่อ
กัน โดยบริเวณที่จะดาเนินการนั้นเดิม

ผศ.ดร.จินดา
พร ภูริ
พัฒนาวงษ์

ลาดับ

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
2. ปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม
สงขลานครินทร์ ไชยา



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

250,000

ใช้จริง

250,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งปม.แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สมุนไพรให้ง่าย
ต่อการศึกษา
และสวยงาม
ขยายพันธุ์
สมุนไพร
สนับสนุนพันธุ์
สมุนไพรให้แก่
หน่วยงานที่
สนใจ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป็นได้จัดทาเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์
แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวปัจจุบันไม่ได้
ใช้เป็นสถานที่จอดรถแล้ว ประกอบกับมี
น้าขังอยู่ตลอดเวลา ทาให้เป็นอุปสรรค์ใน
การเดินชมสวนสมุนไพรของคณะเภสัช
ศาสตร์ ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงมีความ
ต้องการที่จะปรับปรุงบริเวณดังกล่าวให้
สวยงาม โดยจัดทาเป็นทางเดินเชื่อมต่อ
กันเพื่อความสวยงามของสวนสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ อย่างไรก็ตามโครงการ
นี้เดิมอยู่ในแผนดาเนินการของ
ปีงบประมาณนี้ แต่เนื่องจากคณะเภสัช
ศาสตร์ มีการจัดสร้างอาคารใหม่ และ
จะต้องมีการย้ายสมุนไพรที่มีอยู่เดิมใน
ระหว่างการก่อสร้าง
1.เพื่อปรับปรุง คณะทรัพยากรธรรมชาติ การดาเนินงาน ดร.ดวงแขฑิ
พันธุ์ข้าวหอมไช ครอบคลุมทั้งในด้านการอนุรักษ์ การใช้
ตา
ยาให้เป็นสาย
ประโยชน์ และการสร้างจิตสานึก โดย
กาญจน
พันธุ์แท้
ดาเนินโครงการวิจัย 1 โครงการ คือ
โสภา
2เก็บลายพิมพ์ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
ดีเอ็นเอ เพื่อ
และคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านในเขต
เป็นฐานข้อมูล ภาคใต้ของประเทศไทย และโครงการ
พันธุกรรมพืช
บริการวิชาการ 2 โครงการ คือ 1) การ

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีว ภาพ การ
ขยายพันธุ์พืชอย่างง่ายแก่โรงเรียนมัธยม
ในจังหวัดสงขลาที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
รูปของสวนพฤษศาสตร์ และ 2)
โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรม
ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชน
ทั่วไป
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

26

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

2. โครงการปลูกมะกอกโอ
ลีฟเพื่อสนองพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีในเขตสถานีวิจัย
บึงราชนกจังหวัด
พิษณุโลก (Cultivation
of Olive (Olea

2


450,000
-

450,000
-

-



-

-

-

รวบรวมจานวน
เมล็ด ต้น และ
DNA กล้วยไม้
เป็นเชื้อ
พันธุกรรมได้
150 ชนิด
-

-

ผศ.ดร.
อนุพันธ์ กง
บังเกิด คณะ
วิทยาศาสตร์

-

ผศ.ดร. อุดม
พร แพ่งนคร
คณะ
เกษตรศาสต
ร์

377
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รวม...2...โครงการ
1 . เ ก็ บ รั ก ษ า เ ชื้ อ
พันธุกรรมกล้วยไม้

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

26

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

26

europaea L.) under
the Royal Initiative of
Her Royal Highness
Princess Maha Chakri
Sirindhorn in Kaew
Noi Dam, Phitsanulok
Province)
3. โครงการสวนรวบรวม
พันธุ์ไม้หายาก คณะ
เกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. โครงการสวนสมุนไพร
คณะวิทยาศาสตร์
5. สวนสมุ น ไพรเพื่ อการ
เรียนรู้

รวม...5...โครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

เสนอขอ

ใช้จริง



-

-

-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-

1. ปลูกและ
บารุงรักษาพืช
สมุนไพร
2. ขยายพันธุ์ใน
เรือนเพาะชา
3. เปิดให้
ผู้สนใจเข้าชม
เพื่อการเรียนรู้

-

5

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผศ.ดร.
ชนินทร์
อัมพรสถิร

ผศ.ดร.นิสิต
พิศุทธานันท์

หมายเหตุ

378

26

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

1. ย้ายปลูกไลเคน

27

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

2. การขยายพันธุ์พืชหา
ยากและใกล้สูญพันธุ์ใน
เขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
รามคาแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จ.
นครพนม

เสนอขอ
236,000

ใช้จริง
236,000 สานักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)/
งบประมาณ
แผ่นดิน



165,428

165,428 สานักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)/
งบประมาณ
แผ่นดิน

-

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
คัดเลือกสาย
พันธุ์ไลเคน
และพัฒนาสาย
พันธุ์ที่มี
ศักยภาพ เพื่อ
ใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

การขยายพันธุ์
พืชหายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ใน
เขตพื้นที่
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
สาขาวิทย
บริการเฉลิม
พระเกียรติ
จังหวัด
นครพนม เพื่อ

ผลการดาเนินงาน
- ย้ายปลูกแทลลัสไลเคน Parmotrema
tinctorum ไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จ. สุรินทร์ นครพนม
กาญจนบุรี และ สุโขทัย รวม 712
แทลลัส
- ย้ายปลูกโครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศ ของไลเคน Dirinaria picta
Parmotrema tinctorum และ Pyxine
coccifera ในพื้นที่สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จ. สุรินทร์ นครพนม
กาญจนบุรี และ สุโขทัย รวม 465
ตัวอย่าง
พืชที่นามาหาวิธีพัฒนาวิธีการเพิ่มจานวน
มี 1 ชนิดได้แก่ มะค่าโมง ซึ่งได้ทาการ
ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย
มีผลการศึกษาอยู่ในระดับดี ขณะนี้กาลัง
เพิ่มปริมาณแคลลัส และกระตุ้นการเกิด
ต้นใหม่ เมื่อได้จานวนต้นกล้าจานวนมาก
แล้ว คณะทางานจะนากล้าต้นมะค่าโมง
ออกแจกจ่ายแก่ประชาชนต่อไป

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อาจารย์เวช
ศาสตร์ พล
เยี่ยม/
ภาควิชา
ชีววิทยา

หมายเหตุ

379

27

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

-

อาจารย์ ดร.
พัชราวดี
วัฒนวิกย์กิจ/
ภาควิชา
ชีววิทยา

ลาดับ

28

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
รังสิต

ชื่อโครงการ

2


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

401,428

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

401,428
54,200 มหาวิทยาลัย
รังสิต

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
นากลับคืนสู่
ธรรมชาติ และ/
หรือแจกจ่ายแก่
ประชาชน
1. มีการจัดหา
พืชสมุนไพรใน
ตาราแพทย์
ศาสตร์
สงเคราะห์ ตาม
- คัมภีร์ธาตุ
วิวรณ์
- คัมภีร์ธาตุ
บรรจบ
- คัมภีร์ไกษย์
- คัมภีร์มุจฉา
ปักขันทิกา
อย่างน้อย 100
ชนิด
2. มีการจัดทา
ฐานข้อมูลพืช
สมุนไพรตาม
โครงการฯ

ผลการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ
อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดหาพืช
สมุนไพรในตาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
ตามจานวน อย่างน้อย 100 ชนิด

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศ.ดร.
กฤษณา
ไกรสินธุ์
หัวหน้า
โครงการ
เชิงคุณภาพ
อ.มานพ
อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาฐานข้อมูล แก้วกล้า/
พืชสมุนไพรตามโครงการฯ ประเมินความ อ.ภาวิณี เส็ง
พึงพอใจผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ
สันต์
(ผู้ประสาน
งาน)

หมายเหตุ

380

รวม...2...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรในตาราแพทย์
ศาสตร์สงเคราะห์ด้วย
เกษตรอินทรีย์

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

28

มหาวิทยาลัย
รังสิต

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

ชื่อโครงการ

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กล้วยไม้ป่าเมืองไทยและ
พันธุ์พืช

รวม...2...โครงการ
1. โครงการปลูกยางนา



2


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

10,000 งบประมาณปกติ
ประจาปี ของ
ภาควิชาชีววิทยา

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
3. ปรับปรุง
ทางเดินเข้าสวน
สมุนไพร
1. ได้สูตร
อาหารที่
เหมาะสมต่อ
การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
2. เพิ่มจานวน
ยอดของ
กล้วยไม้ป่าได้
จานวนมาก

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ผ่านการเพาะเมล็ดของกล้วยไม้ป่า
เรียบร้อยแล้ว
2. ทาการทดสอบสูตรอาหารกับต้นกล้า
กล้วยไม้ป่าบางชนิด (prelimination)
3. ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดลองสูตร
อาหารที่ใช้จริง เพื่อการเพิ่มจานวนยอด
โดยเพาะเลี้ยงที่ห้องทดลองของภาควิชา
ชีววิทยา ชั้น 5 ห้อง 504 อาคาร 4/2
คณวิทยาศาสตร์
4. ขั้นต่อไป รอผลจานวนยอดที่เพิ่มขึ้น
เพื่อเปรียบเทียบในแต่ละสูตรอาหาร

ผศ.ณิชกานต์
กลิ่นกุสุม
ภาควิชา
ชีววิทยา
คณะ
วิทยาศาสตร์

- ดาเนินการบารุงดูแลและใส่ปุ๋ยให้
เจริญเติบโต ตัดแต่งกิ่ง
- ตัดหญ้าบริเวณแปลงยางนา
- ดาเนินการย้ายต้นยางนาไปยังบริเวณ
ด้านทิศใต้ของอาคารบริหารและ

ฝ่ายบริหาร
วิทยาเขต
พัทลุง

หมายเหตุ

งบประมาณ
ใช้สาหรับค่า
เครื่องแก้ว
และค่าพันธุ์
พืช
*ไม่สามารถ
รายงานใน
รูปแบบเล่ม
ฉบับสมบูรณ์
ได้ เนื่องจาก
โครงการยัง
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ*

64,200
งบประจาปีของ
หน่วยงาน
-ค่าปุ๋ย
-ค่าจ้างคนงาน
ดูแล

พื้นที่ 7 ไร่
ปลูกและ
บารุงรักษาดูแล
ให้เจริญเติบโต

ต่อเนื่อง

381

29

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

2. โครงการ “รวมใจภักดิ์
ปลูกมเหสักข์ - สักสยามิ
นทร์”



29

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

3. โครงการต้นไม้เพื่อ
การศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ



เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
-ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงตัดหญ้า
แปลง
งบประจาปีของ
หน่วยงาน
-ค่าปุ๋ย
-ค่าจ้างคนงาน
ดูแล
-ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงตัดหญ้า
แปลง

งบประจาปีของ
หน่วยงาน
-ค่าปุ๋ย
-ค่าจ้างคนงาน
ดูแล
-ค่าน้ามัน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานักงานกลาง เนื่องจาก บริเวณพื้นที่
เดิมมีความจาเป็นต้องใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติฯ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินี
นาถ เนื่องใน
วโรกาสที่ทั้ง
สองพระองค์จะ
มีพระชนมายุ
ครบรวมกัน
165 พรรษา
จานวน
165,000 ต้น
พื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
- เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ

- ด าเนิ น การบ ารุ ง ดู แ ลและใส่ ปุ๋ ย ให้
เจริญเติบโต ตัดแต่งกิ่ง
- รายงานแจ้ ง ส านั ก งานจั ง หวั ด พั ท ลุ ง
ทราบปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2557
ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2558
- นายธงชั ย สุ ค นธาภิ รมย์ ณ พั ท ลุ ง ที่
ปรึ ก ษาประสานงานโครงการ อพ.สธ.
เยี่ยมชมแปลงมเหสักข์-สักสยามินทร์ ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
- ไปร่ ว มปลู ก ปลู ก มเหสั ก ข์ - สั ก สยา มิ
นทร์ ณ โรงเรียนบ้านปากพล อ.บางแก้ว
จ.พัทลุง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
เป็นโครงการต่อเนื่อง
พื้นที่ 555 ไร่
- ปลูกและบารุงรักษาใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า
บริเวณแปลง และตัดแต่งกิ่ง

ฝ่ายบริหาร
วิทยาเขต
พัทลุง

ต่อเนื่อง

ฝ่ายบริหาร
วิทยาเขต
พัทลุง

ต่อเนื่อง

382

29

งบประมาณ (บาท)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
เชื้อเพลิงตัดหญ้า
แปลง

30

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

รวม...3...โครงการ
1. โครงการสร้างสวนบัว
เฉลิมพระเกียรติ

3


125,000

125,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

1.งานสารวจ
ผศ.ศรี
1.1 สร้ า งสวนบั ว เฉลิ ม พระเกี ย รติ ณ ประไพ ธรรม
บริเวณเรื อนเพาะชา คณะเกษตรศาสตร์ แสง
มหาวิ ท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี พื้ น ที่ ๔๐๐
ตารางเมตร จานวน ๑๐๐ กระถาง
1.2 เก็บ รวบรวมพั นธุ์ บัว ในพื้ นที่ จั งหวั ด
อุบ ลราชธานี จ านวน ๒ สกุ ล ได้ แก่ บั ว
หลวง และบัวสาย
2.การถวายบัวอุบลชาติแด่สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
คั ดเลื อกพั นธุ์ บั ว อุ บ ลชาติ ไ ด้ นาทู ล เกล้ า
ถวายแด่ สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๗ และได้รับพระราชทานนามบัวว่า
ม่วงสิริปภา
3.การจัดกิจกรรมฝึกอบรม
จั ด อบรมเชิ งปฏิ บั ติก าร เรื่ อ ง การปลู ก
และขยายพั น ธุ์ บั ว ประดั บ วั น ที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ ณ เรื อนเพาะชา คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ

383

๑. รวบรวม
พันธุ์บัวประดับ
ทั้ง ๓ สกุล
๒. เพื่อสร้าง
สวนบัวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้
สาหรับนักเรียน
นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป
๓. เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูลพันธุ์
บัวชนิดต่างๆ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

384

4.เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน
4.1 การจั ดนิ ท รรศการ เรื่ องชาดอกบั ว
หลวง ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา
วชิ ร าลงกรณ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ ตุ ล าคม
๒๕๕๗
4.2 การจัดนิทรรศการแสดงพันธุ์บัว และ
สาธิ ตการการท าดอกบัว อบแห้ ง และใบ
บั ว อั ด แ ห้ ง ใ น งา นเ กษต รอี ส า นใ ต้
ประจาปี ๒๕๕๘ ระหว่างวั นที่ ๖ – ๑๕
กุ ม ภ า พั น ธ์ ๒ ๕ ๕ ๘ แ ล ะ ง า น วั น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ เ ก ษ ตร ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจ าปี
๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม
๒๕๕๘
๔.๓ การจั ดนิ ท รรศการ การท าดอกบั ว
อบแห้ ง และใบบั ว อบแห้ ง ในโครงการ
ปลู ก ป่า ในป่ า ปลู ก เฉลิม พระเกียรติ ๖๐
พรรษา สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ณ เขื่ อ นสิ ริ ธ ร
จั งหวั ดอุ บ ลราชธานี เมื่ อวั นที่ ๒ – ๓
เมษายน ๒๕๕๘ งานตลาดนัดหลัก สูตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ –
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘งานเกษตรแห่งชาติ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

2. โครงการปลูกและ
ขยายพันธุ์บัว



125,000

125,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

30

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

3. โครงการ การเพาะ
เมล็ดเพื่อการขยายพันธุ์
และการเก็บรักษาพันธุ์
กล้วยไม้ป่า (ระยะที่ 4:
กล้วยไม้สกุลหวาย)



130,000

130,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน

ประจาปี ๒๕๕๘ ระหว่างวั นที่ ๓ – ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขต
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ปลูก ขยายพันธุ์ ปลูกและขยายพันธุ์บัว โดยปลูกที่สวนบัว
และรักษาบัว
จานวน 100 กระถาง ปลูก ประดั บที่สระ
ประดับใน
หน้ า อาคารเทพรั ต นสิ ริ ป ภา สถาน
บริเวณ
ปฏิ บั ติ ก ารโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว
มหาวิทยาลัย
จ านวน 25 กระถาง ปลู ก ประดั บ ที่ ส ระ
หน้าอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา จานวน 30 กระถาง
1.เพื่อศึกษา
1.เมล็ดกล้วยไม้สกุลหวายที่สามารถเพาะ
สูตรอาหารที่
ได้ ได้แก่ สายสามสี เหลืองจันทบูร เอื้องสี
เหมาะสม
ตาล สายหลวง เมี่ยงกิ่งดา พวงหยก และ
สาหรับการ
เอื้องแปลงสีฟัน
เพาะเมล็ด และ 2.การเลี้ ยงโปรโตคอร์ ม และการศึ ก ษา
เลี้ยงต้นอ่อน
อิทธิพลของอาหารต่อการเจริญของโปรโต
กล้วยไม้สกุล
คอร์มเมื่อเมล็ดกล้วยไม้งอกและเจริญเป็น
หวายอย่างน้อย โปรโตคอร์ม (ประมาณ 1 – 2 เดือน) ย้าย
3 ชนิด
โปรโตคอร์มไปเลี้ยงในสูตรอาหารเดียวกับ
2.เพื่อเพิ่ม
สูตรเพาะเมล็ ด ทั้ งนี้เพื่ อให้ โปรโตคอร์ ม
จานวนต้นอ่อน เจริ ญ เติ บ โตได้ ดียิ่งขึ้ น และให้ มี ก ารเพิ่ ม
กล้วยไม้สกุล
จ านวนโปรโตคอร์ ด้ ว ย ถ้ า โปรโตคอร์ ม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ.ศรี
ประไพ ธรรม
แสง

385

30

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผศ.ดร.
อรัญญา
พิมพ์มงคล

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ชื่อโครงการ

4. โครงการ การศึกษา
สภาวะการปลูกลูก
กล้วยไม้สกุลกะเรกะร่อน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

120,000

ใช้จริง

120,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
หวายอย่างน้อย
3 ชนิด เพื่อนา
ออกปลูกในป่า
ธรรมชาติ
ต่อไป

1.เพื่อนาลูก
กล้วยไม้สกุล
กะเรกะร่อนที่

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เจริญจนแน่นขวด ให้ทาการ subculture
ใหม่ เลี้ยงต่อประมาณ 2 – 3 เดือน โปร
โตคอร์มจะพัฒนาเป็นต้นและราก
3. ก า ร เ ลี้ ยง ต้ น อ่ อ น ก ล้ ว ย ไ ม้ แ ล ะ
การศึก ษาการเจริ ญของต้นอ่อนกล้ว ยไม้
สกุลหวายเมื่อต้นกล้วยไม้เจริญจนมีความ
สูงประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร ให้ย้ายต้น
กล้ ว ยไม้ ไ ปเลี้ ย งในสู ต รอาหารเดิ ม ขวด
สี่ เหลี่ ย ม (ขนาดบรรจุ 750 หรื อ 1000
มิลลิลิตร) ที่วางแนวนอน โดยปักกล้วยไม้
ให้มีจานวนขวดละ 35 – 40 ต้น เลี้ยงต่อ
อีกประมาณ 4 – 5 เดือน เมื่อต้นมีความ
สูงประมาณ 5 เซนติเมตร ก็สามารถนาลูก
กล้ว ยไม้ ออกจากขวดเพื่ อท าการอนุ บาล
ต่อไป
4. การอนุบาลลูกกล้วยไม้
เมื่อต้นกล้วยไม้ในขวดเจริญจนมีความสูง
ประมาณ 5 เซนติเมตร นากล้ว ยไม้ออก
จากขวด ล้างวุ้นออก และนามาผึ่งในตระ
กล้า นาไปอนุบาลในเรือนเพาะชา
โครงการนี้ เ ป็ น เป็ น โครงการอนุ รั ก ษ์ ผศ.ดร.
พันธุ ก รรมกล้ ว ยไม้ ป่า สกุ ล กะเรกะร่ อน อรัญญา
หรือCymbidium ที่ได้จากการเพาะเมล็ด พิมพ์มงคล

หมายเหตุ

386

30

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ในสภาพป่าธรรมชาติ

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

5. โครงการ เก็บรักษา
พันธุกรรมและขยายพันธุ์
กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง



100,000

100,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

1.อนุรักษ์และ
พัฒนา
พันธุกรรม
กล้วยไม้สกุลม้า

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ในห้ องปฏิ บั ติการการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ
พื ช ภาควิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ ชีว ภาพ คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มหวิ ท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี
กล้ ว ยไม้ Cymbidium ที่ เพาะได้ แ ละมี
การพัฒนาเป็นต้นอ่อนได้ มี 4 ชนิด ดังนี้
- ก ร ะ เ ร ก ร ะ ร่ อ น ( Cymbidium
aloifolium)
- กะเรกะร่อนสองสี (C. bicolor Lindl.)
- ก ะ เ ร ก ะ ร่ อ น ป า ก เ ป็ ด ( C.
finlaysonianum)
- สาเภางาม (C. insingne Rolfe)
หลังจากการนาออกอนุบาลในเรือนเพาะ
ชา พบว่ามีเพียง 3 ชนิด เท่านั้นที่สามารถ
รอดชีวิตกระเรกระร่ อน กะเรกะร่อนสอง
สี และกะเรกะร่อนปากเป็ ด นอกจากนั้ น
ยั ง ส า ม า ร ถ เ พ า ะ เ ม ล็ ด จู ห ลั น ( C.
ensifolium (L.) Sw.) ได้ แต่เมล็ดที่งอก
เจริ ญเป็นส่ วนไหล (rhizome) และราก
เพียงอย่างเดียว
1.โครงการนี้ เป็ นโครงการที่ ท าต่ อเนื่ อ ง รศ.กาญจนา
และสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมปลู ก รั ก ษา รุ่งรัชกานนท์
พันธุ กรรมพื ช โดยดาเนินการขยายพั นธุ์
กล้ ว ยไม้ แ ดงอุ บ ลโดยการเพาะเมล็ ดใน

หมายเหตุ

387

30

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพาะได้ออก
ปลูกในป่า
ธรรมชาติของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
และป่าชุมชนใน
จังหวัด
อุบลราชธานี
2.เพื่อศึกษา
สภาวะที่
เหมาะสม
สาหรับการปลูก
กล้วยไม้สกุล
กะเรกะร่อน ใน
สภาพป่า
ธรรมชาติ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
สภาพปลอดเชื้อ ขยายโปรโตคอร์ ม และ
เปลี่ยนอาหารให้แ ก่ต้นอ่ อนกล้ว ยไม้ จน
ต้นอ่อนมีรากที่สมบูรณ์พร้อมนาออกปลูก
น าต้ น อ่ อ นออกป ลู ก แ ละอนุ บ า ลใ น
โรงเรือน จานวน 2,000 ต้น เพื่อนาไปใช้
ในกิจ กรรมโครงการอนุรักษ์ก ล้วยไม้แดง
อุบลในพื้นที่ท่องเที่ยว
2..ด้า นการจัดนิ ทรรศการให้ ความรู้เรื่อง
กล้ ว ยไม้ แ ดงอุ บ ล ได้ ด าเนิ น การจั ด
กิ จ กรรมการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อกล้ ว ยไม้
แดงอุ บ ล ในสั ป ดาห์ วั น วิ ท ยาศาสตร์
ประจ าปี 2558 ระหว่ า งวั น ที่ 17-18
สิงหาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมมีการ
ให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก เรี ยนและครู ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ จานวน 630 คน
ในเรื่ อ งกล้ ว ยไม้ แ ดงอุ บ ล กา รปลู ก
จิ ตส านึ ก รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย
3.ไม้ได้มีการบูรณาการ การเรียนการสอน
วิ ช าวิ ท ยาการกล้ ว ยไม้ เ บื้ อ งต้ น โดย
นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ยนเรี ย นได้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม และให้นัก ศึกษาเป็นผู้ถ่า ยทอด

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

388

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วิ่งเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
2.ถ่ายทอด
ความรู้เรื่อง
กล้วยไม้และ
ปลูกจิตสานึก
รักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ชื่อโครงการ

6. แปลงไม้ผลพื้นเมือง
เพื่อการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ปีที่ 3



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

80,000

ใช้จริง

80,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความรู้เรื่องกล้วยไม้แดงอุบลแก่นักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
4.การเก็บรักษาพันธุกรรมและขยายพันธุ์
กล้ วย ไ ม้ ส กุ ล ม้ า วิ่ ง ยั งไ ด้ เผ ย แ พ ร่ สู่
สาธารณะ ในงานโครงการ “ปลูกป่าในป่า
ปลู ก ” เฉลิ ม พระเกี ย รติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
รา ชกุ ม า รี ณ เขื่ อ นสิ ริ น ธร จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน
2558,
ง า น ต ล า ด นั ด ห ลั ก สู ต ร
มหาวิท ยาลั ยอุ บลราชธานี ระหว่ างวั นที่
17-18 มิถุนายน 2558 และงานวันเกษตร
แห่ งชาติ จ. สุ รินทร์ ระหว่ า งวั นที่ 2-13
กรกฎาคม 2558
1. เพื่อรักษา
แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมือง
นายทินน์
เชื้อพันธุกรรม แปลงไม้ ผ ลพื้ นเมื องประกอบด้ ว ยไม้ ผ ล พรหมโชติ
ไม้ผลพื้นเมือง พื้นเมือง 25 ชนิ ด จานวน 303 ต้น ปลู ก
ของจังหวัด
ณ แปลงรวบรวมพั น ธุ์ ส านั ก งานไร่ ฝึ ก
อุบลราชธานี
ทดลองและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลาง คณะ
2. เพื่อบันทึก
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สัณฐานวิทยา
ได้ รับ การเขตกรรมแบบมาตรฐานตลอด
การเจริญเติบโต ทั้ ง ปี ได้ แ ก่ การก าจั ด วั ช พื ช การให้ น้ า
และคุณภาพผล การใส่ปุ๋ย การจัดทรงพุ่มและการตัดแต่ ง

หมายเหตุ

389

30

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

30

หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

7. โครงการอนุรักษ์
กล้วยไม้แดงอุบลในพื้นที่
ท่องเที่ยว



130,000

130,000

รวม...7...โครงการ

7

810,000

810,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อการใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์หรือ
การพัฒนาพันธุ์
ต่อไป

1.อนุรักษ์
กล้วยไม้แดง
อุบลในพื้นที่
ท่องเที่ยว
2.ถ่ายทอด
ความรู้เรื่อง
กล้วยไม้และ
ปลูกจิตสานึก
รักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิ่ง และการป้ องกั นก าจั ดศั ตรู พื ช ท าให้
ต้ น ไ ม้ ผ ล พื้ น เ มื อ ง ใ น แ ป ล ง มี ก า ร
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลูกใน
แปลง อย่ างไรก็ตามพบว่ าไม้ ผลพื้นเมือง
บางชนิ ด ได้ รั บ ผลกระทบจากการเข้ า
ท าลายของโรคและแมลง ได้ แ ก่ ชมพู
มะเหมี่ยว และมิราเคิล
กิจ กรรมจั ดขึ้ นตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ รศ.กาญจนา
ในวั นศุก ร์ ที่ 7 สิ งหาคม 2558 ณ สวน รุ่งรัชกานนท์
สัตว์อุบลราชธานี ต. ขามใหญ่ อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี รายละเอียดกิจ กรรมมี การ
ให้ความรู้เรื่องกล้วยไม้แดงอุบล การปลูก
จิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ดาเนินการปลูกกล้วยไม้แดงอุบล จานวน
2,000 ต้น บริเวณด้านหน้าสวนสัตว์ ถนน
ทางเข้ า ออกสวนสั ตว์ ลานจอดรถยนต์
บริเวณแสดง minizoo ส่วนแสดงสัตว์กีบ
กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 145 คน ซึ่ง
มากกว่ าเป้าหมายที่ กาหนดไว้ 55 คน มี
รายละเอี ย ดสถานภาพของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการดังนี้

หมายเหตุ

390

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

31

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

31

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

ชื่อโครงการ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
2,000

5,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณของ
หน่วยงาน

งบประมาณของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
นาพันธุ์ไม้ที่ได้
จากการสารวจ
มาปลูกภายใน
มหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 5
ชนิด
นาพันธุ์ไม้มา
ขยายอย่างน้อย
5 ชนิด

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะทางาน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ

จากการสารวจต้นไม้ในพื้นที่อาเภอเมือง
และอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ได้นาเมล็ดมาขยายพันธุ์และปลูกภายใน
มหาวิทยาลัย จานวน 5 ชนิด คือ ต้นแค
นา ต้นยางนา ต้นพะยูง ต้นมะค่าโมง ต้น
อินทนิล จานวน 100 ต้น
คณะทางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะทางาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
อพ.สธ.
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
ม.กรุงเทพ
กุมารี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อพ.สธ.-ม.
กรุงเทพ) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระชนพรรษาครบ 60 พรรษา 2
เมษายน 2558 ปลูกต้นไม้ยืนต้นจานวน
750 ต้น เช่น ต้นแคนา ต้นคูน หรือ
ราชพฤกษ์ ต้นยางนา ต้นพะยูง ต้น
มะค่าโมง ต้นอินทนิล เป็นต้น ให้กับวัด
และโรงเรียนวัดผลาหาญ ต.คลองหก อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนักเรียน
และประชาชนเข้าร่วมปลูกต้นไม้จานวน
100 คน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ

391

1. นาพันธุ์ไม้ที่ได้จากการ
สารวจ โดยเลือกพันธุ์ไม้ที่
เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตในพื้นที่
มหาวิทยาลัยมาปลูก
ภายในมหาวิทยาลัย
2. รวบรวมพันธุ์ไม้ที่ได้
จากการสารวจในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เมล็ด ต้นกล้า
ฯลฯ มาขยายพันธุ์ เพื่อ
มอบให้กับท้องถิ่น
ใกล้เคียงนาไปปลูก

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

หน่วยงาน

31

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

31

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

33

มหาวิทยาลัย
พายัพ

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

3. รวบรวมและปลูกพันธุ์
ไม้ประจา
สถาบันอุดมศึกษาพร้อม
ทั้งวัตถุประสงค์ในการ
เลือกในพื้นที่มหาวิทยาลัย
4. จัดทาโครงการพืช
สมุนไพร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
7,000



8,000

รวม...4...โครงการ
1. รวบรวมและปลูก
บุนนาคพันธุ์ไม้ประจา
มหาวิทยาลัย ในพื้นที่
มหาวิทยาลัย

4


22,000
10,000

รวม...1...โครงการ
1. รวบรวมพืชสมุนไพรสู่
การนาไปใช้ในสวน
สมุนไพร

1


10,000
40,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณของ
หน่วยงาน

งบประมาณของ
หน่วยงาน

5,000 งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย
พายัพ

5,000
40,000 งบประมาณปกติ
ประจาของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
จัดทารูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างการจัดทารูปเล่ม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะทางาน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ

ปลูกพันธุ์ไม้ที่
ดาเนินการปลูกพืชสมุนไพรบริเวณรอบ
เป็นพืชสมุนไพร ทะเลสาบ จานวน 7 ชนิด รวม 560 ต้น
อย่างน้อย 10
เพือ่ อนุรักษ์พืช
ชนิด

คณะทางาน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ

ได้รวบรวมและ
ปลูกบุนนาค
พันธุ์ไม้ประจา
มหาวิทยาลัย
ในพื้นที่
มหาวิทยาลัย

ได้ทาการเพาะปลูกกล้าต้นบุนนาค
จานวน 200 ต้น มีการเก็บข้อมูลเบื้องต้น

สานักวิจัย

1. พืชสมุนไพร
ปลูกตาม
สาธารณสุขมูล
ฐาน
2. รวบรวม
พันธุกรรมพืช

เป็นกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชใน
พื้นที่สวนสมุนไพรและโรงเรือนปลูกพืช
สมุนไพร จานวนที่ปลูกทั้งสิ้น. ชนิด
42 ชนิด 69 ต้น

นางจีรัง
กานต์ ปัก
เข็ม
โครงการ
อุทยาน
พฤกษศาสต

หมายเหตุ

392

32

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

33

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร
เกษม

ชื่อโครงการ

2. รวบรวมพืชวงศ์เฟิร์น
และกล้วยไม้



รวม...2...โครงการ
1. โครงการปลูกรักษา
พันธุ์ข้าวพื้นถิ่นชัยนาท

2


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

15,000

55,000
56,700

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

15,000 งบประมาณปกติ
ประจาของ
หน่วยงาน

55,000
32,941

มรภ.
จันทรเกษม (งบ
รายได้)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ลงแปลงปลูก
เพื่อการอนุรักษ์
และการ
นาไปใช้
ประโยชน์ด้าน
สมุนไพร
เพิ่มเฟิน และ
กล้วยไม้ชนิด
ต่างๆ ภายใน
พื้นที่อุทยาน
พฤกษศาสตร์
และโรงเรือน
พันธุ์ไม้
เป้าหมาย
1. สามารถ
รักษาพันธุ์ข้าว
พื้นถิ่นของ
จังหวัดชัยนาท
2. สามารถ
ขยายพันธุ์ข้าว
พื้นถิ่นของ
จังหวัดชัยนาท

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร์

มีจานวนเฟิร์นและกล้วยไม้เพิ่มขึ้น เป็น
จานวนทั้งสิ้น.....64 ชนิด.... โดยนาปลูก
และขยายพันธุ์รวมทั้งจัดแสดงในโรงเรือน
แสดงพันธุ์ไม้ โครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์

นายสุรินทร์
จิตร์ถาวร
โครงการ
อุทยาน
พฤกษศาสต
ร์

คณะเกษตรและชีวภาพได้ดาเนินการปลูก
รักษาพันธุ์ข้าวขาวเจ๊กซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวพื้น
ถิ่นที่เหลืออยู่และมีเกษตรกรปลูกจานวน
น้อยราย เพื่ออนุรักษ์สายพันธ์ไว้ที่ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท จานวน 5 ไร่ และได้
ดาเนินการชักชวน ประชาสัมพันธ์กับ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2 แห่งคือ
อบต. ไพรนกยูงและ อบต. มะขามเฒ่าใน

คณะเกษตร
และชีวภาพ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร
เกษม

หมายเหตุ

393

34

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร

ชื่อโครงการ

2. โครงการสารวจตารับ
ยาและปลูกรักษาสมุนไพร



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

28,300

ใช้จริง

28,300

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

มรภ.
จันทรเกษม (งบ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
3. ร่วม
ดาเนินงาน
สนอง
พระราชดาริใน
โครงการ
อพ.สธ.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกข้าว
พื้นถิ่นชัยนาท
รักษาและ
อนุรักษ์พันธุ์
ข้าวพื้นถิ่นของ
จังหวัดชัยนาท
2. เพื่อการ
ดาเนินการ
ธนาคารพืช
พรรณใน
อนาคต3. เพื่อ
การพัฒนาข้าว
ท้องถิ่นชัยนาท
เชิงเศรษฐกิจ
เป้าหมาย
1. มีข้อมูลที่

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การร่วมรักษาพันธ์พืชในท้องถิ่นชัยนาท

394

34

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

คณะเกษตรและชีวภาพได้ทาการศึกษา
สารวจ และรวบรวมเอกสารทางวิชาการ

คณะเกษตร
และชีวภาพ

ลาดับ

หน่วยงาน
เกษม

ชื่อโครงการ
ในเขตพื้นที่ชัยนาท

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
รายได้)

ผลการดาเนินงาน
เกี่ยวกับตารับยาสมุนไพรในจังหวัด
ชัยนาท พบว่า ในเขตอาเภอเมือง อาเภอ
สรรคบุรี อาเภอหันคา อาเภอสรรพยา
อาเภอวัดสิงห์และอาเภอเนินขาม จังหวัด
ชัยนาท ยังมีแพทย์แผนไทยอยู่จานวน
หนึ่งที่ยังมีการดาเนินกิจกรรมและเก็บ
รักษาภูมิปัญญาไว้ อย่างไรก็ดียังมี
อุปสรรคในการใช้ภูมิปัญญาทาง
การแพทย์แผนไทยเนื่องจาก พรบ. แพทย์
แผนไทยและ พรบ. ป่าไม้และสัตว์ป่า ทา
ให้มีแนวโน้มว่าภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
จะหายไปจากสังคมไทย และคณะเกษตร
และชีวภาพได้ดาเนินการจัดทาสวน
สมุนไพรตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
พันธุ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่นของจังหวัดชัยนาท
ที่เหลืออยู่ เพื่อการอนุรักษ์สายพันธ์และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคตที่ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาทด้วย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร
เกษม

หมายเหตุ

395

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รวบรวม
เกี่ยวกับยา
สมุนไพรจาก
ปราชญ์
ชาวบ้านอย่าง
น้อย 5 คน
2. มีตาหรับยา
พื้นบ้านจาก
ปราชญ์
ชาวบ้านของ
จังหวัดชัยนาท
อย่างน้อย 1
ตาหรับ
3. มีพรรณพืช
สมุนไพร
ท้องถิ่นจังหวัด
ชัยนาทที่เข้า
ร่วมโครงการ
อย่างน้อย 10
ชนิด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจ
รวบรวมตาหรับ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ

รวม...2...โครงการ
1. โครงการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชสมุนไพรเพื่อ
การอนุรักษ์

เสนอขอ

ใช้จริง

2


85,000
7,000

61,241
7,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ยาพื้นบ้านจาก
ปราชญ์
ชาวบ้านหรือผู้มี
ความรู้เรื่องพืช
สมุนไพรใน
ท้องถิ่นจังหวัด
ชัยนาท
2. เพื่อปลูก
รักษาและ
อนุรักษ์พรรณ
พืชสมุนไพรพื้น
ถิ่นของจังหวัด
ชัยนาท
3. เพื่อการ
ดาเนินการ
ธนาคารพืช
พรรณใน
อนาคต
1. เพื่อเห็น
ความสาคัญของ
การอนุรักษ์พืช
สมุนไพรและพืช

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ศึกษาวิธีฟอกฆ่าเชื้อเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
และพืชท้องถิ่นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ของทุเรียนพันธุ์หลงลับแลและพันธุ์
หมอนทอง

คุณธนิกานต์
หลิมเจริญ/
อ.ดร.พิชัย ใจ
กล้า/ อพ.สธ.-

หมายเหตุ

396

35

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี
ธรรมราช

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. การอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าโดย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เสนอขอ

ใช้จริง

1


7,000
50,000

7,000
50,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ท้องถิ่น
2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ห้องเพาะเลี้ยง
2. เพื่อศึกษา
เนือ้ เยื่อพืช
วิธีการที่
เหมาะสมในการ
ฟอกฆ่าเชื้อพืช
สมุนไพรและพืช
ท้องถิ่นในการ
ขยายพันธุ์พืช
โดยวิธีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
3. เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ให้แก่
เยาวชน
นักศึกษา และ
ผู้สนใจได้ศึกษา
และใช้ประโยชน์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มรภ.อุตรดิตถ์

1.เพื่อ
ขยายพันธุ์
กล้วยไม้ป่าโดย
วิธีการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ

ดร.สภาวดี
รามสูตร,
อ.มัณฑกา วี
ระพงศ์,
นางดริดา
ขุนจักรี,

1.เพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าโดยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2.เพื่อศึกษาผลของสูตรอาหารต่อการเพิ่ม
ปริมาณโปรโตคอม
3.เพื่อศึกษาผลของระดับความเข้มข้น
ต่างๆ ของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อ

หมายเหตุ

397

36

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
การเพิ่มปริมาณจานวนต้น
4.เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ เช่น
กล้วยไม้หางช้าง, เอื้องไอยเรศ, เขากวาง
แดง, กุหลาบกระเป๋าปิด, ช้างแดง, ช้าง
ส้ม และ ช้างเผือก

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นางสาวจีร
ภา
ปราบไกรศีล
และ
นักศึกษา
สาขาวิชา
ชีววิทยา

หมายเหตุ

398

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2.เพื่อศึกษาผล
ของสูตรอาหาร
ต่อการเพิ่ม
ปริมาณโปรโต
คอม
3.เพื่อศึกษาผล
ของระดับความ
เข้มข้นต่างๆ
ของสารควบคุม
การเจริญเติบโต
ต่อการเพิ่ม
ปริมาณจานวน
ต้น
4.เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรม
กล้วยไม้ เช่น
กล้วยไม้หาง
ช้าง, เอื้อง
ไอยเรศ, เขา
กวางแดง,
กุหลาบกระเป๋า
ปิด, ช้างแดง,
ช้างส้ม และ

ลาดับ

36

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครศรี
ธรรมราช

ชื่อโครงการ

2. แปลงสาธิตการฯปลูก
พืชรักษาพรรณไม้ ผล
พื้นเมือง ผักพื้นบ้าน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ



55,000

งบประมาณ (บาท)
ใช้จริง
55,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน

1. ได้ปลูกและขยายพันธุ์พรรณไม้ ไม้ผล
พื้นเมือง ผักพื้นบ้าน ท้องถิ่นภาคใต้
2. ได้อนุรักษ์พืชพรรณไม้ ไม้ผลพื้นเมือง
ผักพื้นเมือง
3. มีแปลงสาธิตการปลูกพืชรักษาพรรณ
ไม้ ไม้ผลพื้นเมือง ผักพื้นเมือง ท้องถิ่น
ภาคใต้ และได้ประยุกต์กับการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อาจารย์
ดารงศ์พันธ์
ใจห้าววีระ
พงศ์ และ
กรรมการ
โครงการ

399

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ช้างเผือก
1. เพื่อปลูกและ
ขยายพันธุ์
พรรณไม้ ไม้ผล
พื้นเมือง ผัก
พื้นเมือง
ท้องถิ่นภาคใต้
2. เพื่ออนุรักษ์
พืชพรรณไม้ ไม้
ผลพื้นเมือง ผัก
พื้นบ้าน
3. เพื่อสาธิต
การปลูกพืช
รักษาพรรณไม้
ไม้ผลพื้นเมือง
ผักพื้นบ้าน
ท้องถิ่นภาคใต้
และประยุกต์
กับการเรียน
การสอนใน
สาขาวิชาต่างๆ
ของมหาวิทยา
ราชภัฏนครศรี

ลาดับ

37

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพ
พรรณี

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

เสนอขอ

รวม...2...โครงการ
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้พืช
สมุนไพรและพืชหายาก

2


105,000
30,000

105,000
10,000 จัดสรรจาก
งบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับ
ตามโครงการ
อพ.สธ.-มร.รพ.

รวม...1...โครงการ
1. ปลูกรวบรวมพืช
พื้นบ้าน

1


30,000
50,000

10,000
50,000

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ธรรมราช

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อปลูกรักษา
พืชสมุนไพร
และพืชหายาก
และพันธุกรรม
พืชภายในพื้นที่
ปกปัก
พันธุกรรมพืช
และพื้นที่อื่นๆ
ภายใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพ
พรรณี

- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี
4 เรียนรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1ปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่บริเวณสวน
สมุนไพรบ้านพอเพียง จานวน 10 ชนิด
1. ธรณีสาร 2. ไพล
3. รางจืดต้น (หิ่งหาย) 4. ครอบฟันสี
5. รากสามสิบ 6. หางไหลขาว
7. กระวาน 8. เหงือกปลาหมอ
9. อัญชัน 10. ว่านสาวหลง
- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นา
โดยชมรมคนรักษ์ธรรมชาติ ดูแล
บารุงรักษาป่าไม้ยืนต้น ในพื้นที่สานักสงฆ์
เขาโบสถ์ วัดจันทนาราม ต. ท่าช้าง อ.
เมือง จ. จันทบุรี
วันที่ 27 ก.ค. 2558
- ปลูกงานเกษียณราชการ

นางสาว
ศศิธร
พุทธรักษ์
และคณะ
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

เพื่อปลูก
รวบรวมพืช
พื้นบ้าน

- ดาเนินการในพื้นที่ “สวนของกิน
บ้านเฮา” เป็นสวนที่ปลูกรวบรวมพืช
พื้นบ้าน ปัจจุบันมีกี่ 143 ชนิด เก็บเมล็ด
พันธุ์พืชพื้นบ้านเพื่อปลูกในปีต่อไปและ

นายบุญทับ
กันทะเตียน
สถาบันความ
หลากหลาย

หมายเหตุ

400

38

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

2. สวนสาธารณสุขรักษ์
สมุนไพร



40,000

40,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้
ด้านสมุนไพร

38

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

3. อนุรักษ์พันธุกรรมข้าว
พื้นเมืองและจัด
นิทรรศการหลองข้าวกับ
วิถีชีวิตคนเชียงแสน



300,000

300,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมข้าว
พื้นเมืองและจัด
นิทรรศการ
หลองข้าวกับวิถี
ชีวิตคนเชียง
แสน

เพื่อขยายไปสู่ชุมชน จานวน 13 ชนิด
เช่น แมงลัก ฟักเขียว ฟักทอง มะอึก
บวบ งาดา งาขี้ม้อน และถั่วฝักยาว
เพาะกล้าพันธุ์ไม้ผลพื้นบ้าน เช่น ชมพู่
มะเหมี่ยวผักจ้าและ ฝรั่งขี้นก
- การปรับพื้นที่และปลูกสมุนไพร
เพิ่มเติม การดูแล รักษา เช่น การตัด
หญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ นักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์และปราชญ์ชาวบ้านสารวจและ
เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
- เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นที่
อาเภอเชียงแสน สภาพพื้นที่มีปัญหาเรื่อง
น้าท่วมและไม่สามารถระบายออกได้ จึง
ดาเนินการ ขุดและปรับร่องเหมืองใน
พื้นที่ศูนย์ให้มีขนาดกว้างและลึกมากขึ้น
ขุดแต่งและขยายหนองน้าท้ายศูนย์เรียนรู้
เพื่อกักเก็บน้าและช่วยในการระบายน้า
ปรับขอบดินรอบศูนย์เรียนรู้ให้สูงขึ้น และ
การสร้างฝายกั้นน้าบริเวณท้ายศูนย์
เรียนรู้เพื่อควบคุมระดับน้าภายในและ
ป้องกันน้าท่วมในพื้นที่แปลงนาสาธิต
- ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในศูนย์

อ.อนุสรา
พงศ์จันตา
สานักวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
นายสวิง ขัน
ทะสา
สถาบันความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

หมายเหตุ

401

38

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทางชีวภาพฯ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

39

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี

รวม...3...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์
กล้วยไม้พื้นเมือง

3


390,000
61,200

390,000
61,200

งบประมาณ
แผ่นดิน

-สร้างความ
-เพาะเมล็ดกล้วยไม้พื้นเมืองในอาหาร
ตระหนักในการ สาเร็จรูป ถ่ายขวดกล้วยไม้ อนุบาลต้น
อนุรักษ์กล้วยไม้ กล้าที่ติดไม้คนื สูป่า ทั้งหมด 1,856 ต้น
พื้นเมือง
-ส่งเสริมให้มี
จิตสานึกในการ

402

เรียนรู้ฯ ปรับถนน ติดป้ายศูนย์เรียนรู้ฯ
สร้างยุ้งฉางตามภูมิปัญญาไทยวน
- พัฒนาแปลงอนุรักษ์ต้นลิงลาว
ปัจจุบันมีจานวน 120 ต้นและแปลงสาธิต
การอนุรักษ์ต้นรางแดง ปัจจุบันมีจานวน
200 ต้น
- สารวจพันธุ์ข้าวและปลูกอนุรักษ์
พันธุ์ โดยได้มีการไถปรับแปลงนาและ
ปลูกข้าวไร่และข้าวนา รวบจานวน 70
ชนิด
- ปลูกผักพื้นบ้านและไม้ผลท้องถิ่น
เช่น กระเจี๊ยบ เปี่ย มะละกอ ถั่วพื้นเมือง
มะขม เมี่ยงอ๋าม สะเดา หม่อน กาแฟ
และมะยม
- ปลูกไผ่รวก 130 ต้น ไผ่ตงใต้หวัน
50 ต้น ไผ่ข้าวหลาม 50 ต้น

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี

ลาดับ

40

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

41

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

เสนอขอ

ใช้จริง

รวม...1...โครงการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พืชในท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
1. สารวจและศึกษาพันธุ์
พืชสมุนไพรที่ปลูกรักษา
ไว้ในแปลง
รวม...1...โครงการ
1. โครงการสวนป่าพรรณ
ไม้หายาก

1


61,200
5,000

61,200
4,500

1


5,000
120,000

4,500
120,000

มหาวิทยาลัย

2. โครงการปลูกดูแล
รักษาพืชสมุนไพร



120,000

120,000

มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์กล้วยไม้
เพื่อปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช
ในท้องถิ่น

การสารวจ
พรรณพืช
สมุนไพรใน

ผลการดาเนินงาน

มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
โครงการสถานีวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ตาบลหนองปากโลง อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมโดยมีการปลูกพืชสมุนไพรใน
พื้นที่ 5 ไร่ ของศูนย์การเรียนรู้การเกษตร
แบบพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดาริ มี
การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนของนักศึกษา

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อ.อนัญญา
ทองสิมา /
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

พิ้นที่ปกปัก ปลูกขยายพันธุ์ ซ่อมแซมต้นที่ ดร.สุพัตรา
ตาย บูรณาการกับการเรียนการสอน
เจริญภักดี
(พื้นที่ประมาณ 3 ไร่)
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ผลจากการสารวจพรรณพืชสมุนไพรใน ดร.กาญจนา
พื้ น ที่ พ บสมุ น ไพรพื้ น บ้ า น จ านวน45 ธนนพคุณ
วงศ์ 90 ชนิด
คณะ

403

41

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

เสนอขอ

ใช้จริง

130,000

130,000

370,000
36,672

370,000
20,832

41

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

3. โครงการปลูกดูแล
รักษาพรรณไม้น้า/พันธุ์
พืชผักพื้นบ้าน



41

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

4. โครงการเก็บตัวอย่าง
พืชแบบแห้ง



รวม...4...โครงการ
1. ปลูกต้นมเหสักข์-สักส
ยามินทร์เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในวโรกาส
ครบรอบ 84 พรรษา

4


42

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พื้นที่ ตาบล
จอมทอง
อ.เมือง จ.
พิษณุโลก
พื้นที่ ตาบล
จอมทอง อ.
เมือง จ.
พิษณุโลก

เพื่อสร้างแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้
ด้านพันธุกรรม
พืชของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

พบพื ชผั กพื้ นบ้ าน 40 วงศ์ 104 ชนิ ด ผศ.ประภาศิริ
บัวสาย 3 ชนิด
ใจผ่อง
คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร
และอาหาร
การเก็บตัวอย่างแห้งพืชสมุนไพร เมล็ด
ผศ.ประภาศิริ
พรรณพืช และการเก็บตัวอย่างแบบดอง ใจผ่อง และ
เขียว
ดร.กาญจนา
ธนนพคุณ
อนุรักษ์พันธุกรรมต้นมเหสักข์-สักสยามิ
นทร์ จานวน 84 ต้น (ในปีงบประมาณ
2557 ปลูก 40 ต้น) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
และเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชของ
นักศึกษาพืชศาสตร์ โดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาการคัดเลือกและ
ขยายพันธุ์พืช

งานบริการ
วิชาการ
พัฒนา
ท้องถิ่น
ร่วมกับ
สาขาวิชาพืช
ศาสตร์

หมายเหตุ

404

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ
42

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่

43

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่

เสนอขอ
100,000

ใช้จริง
97,479

รวม...2...โครงการ
1. การรวบรวมและปลูก
รักษาพืชตระกูลขิงข่า

2


136,672
20,000

118,311
20,000

2. การพัฒนาและ
บารุงรักษามะเกี๋ยงและ
การพัฒนาและบารุงรักษา
พันธุ์กล้วย



150,000

-

ชื่อโครงการ
2. เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
หม้อข้าวหม้อแกงลิงเพื่อ
การอนุรักษ์

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบปกติประจาปี
ของหน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์พืช
หายากหรือ
กาลังจะสูญ
พันธุ์ของ
ท้องถิ่นภาคใต้

ผลการดาเนินงาน
ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเมล็ด
หม้อข้าวหม้อแกงลิง จานวน 5 ชนิด ที่
เป็นพืชประจาถิ่นภาคใต้ ได้แก่
N. suratensis
N. globusa
N. mirabilis
N. gracillis
N. ampullaria

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานบริการ
วิชาการ
พัฒนา
ท้องถิ่น
ร่วมกับ
สาขาวิชา
ชีววิทยาและ
สาขาวิชาพืช
ศาสตร์

หมายเหตุ

405

43

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อรวบรวม
และปลูก
รักษาพันธุกรรม
พืช
ตระกูลขิงข่า

รวบรวมข้อมูลและเชื้อพันธุกรรมพืช
ตระกูลขิงข่าได้จานวน 66 สายพันธุ์ โดย
เป็นการรวบรวมหัวพันธุ์ ทาระเบียนพันธุ์
และย้ายปลูกลงในถุงดา เพื่อศึกษา
ลักษณะประจาพันธุ์ต่อไป

สานักงาน
บริหารศูนย์
แม่
ริม

งบประมาณ
แผ่นดิน

1.เพื่อพัฒนา
และ
บารุงรักษาพันธุ์
มะเกี๋ยงและ
พันธุ์
กล้วย
2. เพื่อป้องต้น

1.การดูแลรักษากล้วยจานวน 56 สาย
พันธุ์ที่ปลูกไว้ในแปลง โดยดาเนินการ
จัดทารั้วและวางระบบน้าผ่านหัวสปริง
เกอร์ เพื่อเป็นการประหยัดน้า เนื่องจาก
พื้นที่ปลูกมีความแห้งแล้ง ซึ่งพบว่ามี
กล้วยบางพันธุ์สามารถเจริญเติบโตและมี
ชีวิตรอดในสภาพแล้ง และดินที่ขาดความ

คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

ชื่อโครงการ

รวม...2...โครงการ
1. สวนสมุนไพรการแพทย์
แผนไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

2


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

170,000
570,000

ใช้จริง

20,000
570,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุ์
มะเกี๋ยงและต้น
พันธุ์
กล้วยเสียหาย

1. เพื่อสนอง
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี ตามแผน
ปี 2558
2.เพื่อจัดหา
สมุนไพร และ
ทาการปลูก
สมุนไพรใน
พื้นที่ที่

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อุดมสมบูรณ์
2.การดูแลรักษาต้นมะเกี๋ยงที่ปลูกไว้ใน
แปลงประมาณ 200 ต้น ซึ่งเป็นการดูแล
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พบว่า มะเกี๋ยงมีการ
เจริญเติบโตได้ดี แม้ว่าพื้นที่ปลูกจะเป็น
ดินลูกรัง โดยได้ดาเนินการใส่ปุ๋ยและมี
การเปลี่ยนยอดมะเกี๋ยง
จัดทา และบริการวิชาการสวนสมุนไพร
การแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเฉลิมฉลองใน
วโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 60
พรรษา ในปี 2558 เพื่อเป็นสื่อในการ
สร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โดยให้เยาวชน ประชาชนนั้นได้ใกล้ชิดกับ
พืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความ
สวยงาม อันจะก่อให้เกิดสานึกในการ
อนุรักษ์พรรณพืชต่อไป และสนองต่อ
กิจกรรมที่ 8 บริการวิชาการแก่
ประชาชนที่สนใจ เกี่ยวกับสมุนไพรที่ปลูก

อาจารย์ ดร.
อัจฉรา แก้ว
น้อย
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

406

44

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

ชื่อโครงการ

2. แปลงปลูกสมุนไพรเพื่อ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

50,000

ใช้จริง

50,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
จัดเตรียมไว้
ตามแผนผังของ
สวน สมุนไพรฯ
พร้อมติดตั้ง
ป้ายชื่อสมุนไพร
ในการจัดทา
สวนสมุนไพร
เพื่อเฉลิมฉลอง
ในวโรกาส
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี มี
พระชนมายุ 60
พรรษา ที่
ดาเนินการในปี
2558
รวบรวม และ
ขยายพันธุ์พืช
สมุนไพร

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ในสวนสมุนไพรแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ความรู้
เกี่ยวกับสรรพคุณ และวิธีการใช้เป็นยา
ตามแบบแผนไทย

407

44

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ขยายพั น ธุ์ พื ชสมุ นไพร เพื่ อ ท าการวิ จั ย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์แผน
ไทย แ ละให้ บ ริ ก ารวิ ช าการภา ยใ ต้
โครงการจัดทา และบริการวิชาการแปลง
ปลู ก สมุ นไพรเพื่ อ พั ฒ นาเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการแพทย์แผนไทย โดยแบ่งเป็นฐาน

อาจารย์ ดร.
อัจฉรา แก้ว
น้อย
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ

ลาดับ

45

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ชื่อโครงการ

เสนอขอ

ใช้จริง

2


620,000
80,000

620,000
80,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
สรรพคุ ณ และวิ ธี ก ารใช้ เ ป็ นยาตาม
กรรมวิ ธี ก ารแพทย์ แ ผนไทยของของ
สมุนไพร 10 รส เป็นต้น

เพื่อการดูแล
ปรับปรุงสวน
พฤกษศาสตร์
รวมถึงการ
รวบรวมพันธุ์
พืชท้องถิ่นและ
พืชทั่วไปและ
จัดทา
ฐานข้อมูลพันธุ์
พืชในสวน
พฤกษศาสตร์
และเพื่อเป็น
การสร้าง
จิตสานึกในการ
เป็นนักอนุรักษ์
ให้กับนักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป

1. รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้
สวยงาม จานวน 52 ชนิด จากเดิมมี
จานวน 61 ชนิด ปัจจุบันสวน
พฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย มี
จานวนพันธุ์ไม้ 113 ชนิด รวม 9,100 ต้น
2. เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นแหล่งศึกษา
ดูงานแก่หน่วยงานต่างๆ และเป็นแหล่ง
เยี่ยมชมข้อมูลทางพฤกษศาสตร์แก่
ประชาชนทั่วไป

นางสาวชลธิชา
จินาพร
(คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี)

หมายเหตุ

408

รวม...2...โครงการ
1. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์เพื่อ
การศึกษาความหลากชนิด
พันธุ์พืช

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

46

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

47

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

47

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

รวม...1...โครงการ
1. จัดทาแปลงปลูกบัว
หลวง แหล่งพันธุ์
นครสวรรค์ พื้นที่ 2 ไร่

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
80,000

ใช้จริง
80,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ผศ.ภูรินทร์
อัครกุลธร /
พิพิธภัณฑ์บัว
กองอาคาร
สถานที่
ได้ดาเนินการขยายพันธุ์บัวจงกลนี จานวน ผศ.ภูรินทร์
50 กระถาง
อัครกุลธร /
พิพิธภัณฑ์บัว
กองอาคาร
สถานที่

หมายเหตุ

ได้ดาเนินการจัดทาแปลงปลูกบัวหลวง
แหล่งพันธุ์นครสวรรค์ พื้นที่ 2 ไร่ ภายใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

2. ขยายพันธุ์บัวจงกลนี
50 กระถาง



รวม...2...โครงการ
1. โครงการเพาะพันธุ์
และอนุบาลปลากระมัง

2


30,000

ทุนHRM1

กาลังดาเนินการ
อยู่ในขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

2. โครงการเพาะพันธุ์
และอนุบาลปลาจาด



30,000

ทุนHRM1

กาลังดาเนินการ
อยู่ในขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
การเกษตร
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
การเกษตร

*มีใน
แผนปฏิบัติ
งานรายปี
2558

409

46

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
1


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

3. โครงการเพาะพันธุ์
และอนุบาลปลาน้าหมึก

47

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา



47

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

4. โครงสวนเกษตรทฤษฎี
ใหม่ตามแนววิถีเกษตร
พอเพียงสาหรับพื้นที่ป่า
เสื่อมโทรม กรณีศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ มทร.
ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม่
5. การศึกษาวิธีการเขต
กรรมที่เหมาะสาหรับการ
ผลิตของข้าวพันธุ์หอม
ล้านนาในระบบ
รวม...5...โครงการ
1. โครงการขยายพันธุ์ไม้
ป่าหายากเพื่อคืนสู่พื้นที่
ปกปักฯ ศูนย์หนองระ
เวียงมทร. อีสาน

48

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

เสนอขอ
30,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ทุนHRM1

กาลังดาเนินการ
อยู่ในขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

15,000

ทุนHRS2

กาลังดาเนินการ
อยู่ในขั้นตอนการสรุปผลวิจัย



15,000

ทุน HRS1

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

5


120,000
-

-

ขอตั้งงบประมาณ
เฉพาะจากสานักงบ
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนองพระราช

ขยายพันธุ์ไม้ป่า - ขยายพันธุ์พืช 13 ชนิด
หายาก จาก
- ปลูกคืนสู่ป่า
พื้นที่ปกปักฯ 5 - แจกจ่ายให้พื้นที่ใกล้เคียงนาไปปลูก
ชนิดๆ ละ 100

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
การเกษตร
วิทยาลัย
เทคโนโลยี
และสห
วิทยาการ

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
การเกษตร
Mr. Luis
Ernesto
Garcia

หมายเหตุ

410

47

งบประมาณ (บาท)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
ดาริ อพ.สธ.

48

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

2. โครงการแปลงรวบรวม
พรรณไม้หายาก

3. โครงการขยายพันธุ์
ผักหวานป่า





70,000

194,103

62,500

ขอตั้งงบประมาณ
เฉพาะจากสานักงบ
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนองพระราช
ดาริ อพ.สธ.

เพื่อเป็นพื้นที่
สาหรับปลูก
รักษาไม้หายาก
ในพื้นที่ปกปักฯ
มทร.อีสาน
และเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับพืช
พรรณในพื้นที่
ปกปักฯ มทร.
อีสาน ให้แก่
นักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
194,103 ขอตั้งงบประมาณ 1.เพื่อศึกษาพืช
เฉพาะจากสานักงบ สมุนไพร
ประมาณเพื่อการ ประเภท
ร่วมสนองพระราช ไม้ล้มลุกและไม้
ดาริ อพ.สธ.
ยืนต้น เช่น
ผักหวานป่า
2.ปลูกผักหวาน

ผลการดาเนินงาน

แปลงปลูกไม้หายากจากพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช มทร.อีสาน ขนาด 40x50
เมตร. จานวน 9 ชนิด คือ สะเดาช้าง
มะดูก ระเวียง กัดลิ้น ตะคร้อ อุโลก
กระโดน ขี้หนอน และมะกอกเกลื้อน
จานวนรวมทั้งหมด 104 ต้น พร้อมติดตั้ง
ระบบน้า

1.ได้ปลูกผักหวานป่าจานวน 1000 ต้น
2. อบรมผู้ที่สนใจจานวน 200 คน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มทร.อีสาน
นครราชสีมา
Mr. Luis
Ernesto
Garcia
นายอภิรักษ์
ยินมะเริง
มทร.อีสาน
นครราชสีมา

ผศ.ประภา
ภรณ์
วรรธนะ
วาสิน
มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น

หมายเหตุ

411

48

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ต้น

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

4. โครงการปลูกพืช
สมุนไพร เพื่อใช้ทาลูก
ประคบและอบสมุนไพร
เพิ่มเติมอีก 3 แห่ง

เสนอขอ

ใช้จริง



84,500

80,900

งบประมาณ (บาท)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ป่า ในแปลง
3.ศึกษาเทคนิค
และการขยาย
พันธ์ผักหวาน
ป่า
4.เพื่ออบรม
เผยแพร่ผลงาน
ที่ได้มาแก่
ชุมชนต่างๆที่
สนใจ
ขอตั้งงบประมาณ แปลงปลูกพืช
เฉพาะจากสานักงบ สมุนไพรที่มี
ประมาณเพื่อการ สรรพคุณเป็น
ร่วมสนองพระราช ยาในการ
ดาริ อพ.สธ.
ประคบ
ตัวและทาลูก
ประคบ
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

412

48

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1.เกิดสวนสมุนไพรในโรงเรียน 3
โรงเรียน คือ
1.1 โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม
ต.โคกสี อาเภอเมืองขอนแก่น
1.2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
ต.พระลับ อาเภอเมืองขอนแก่น
1.3 โรงเรียนสวัสดีต.นาข่าอ.มัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน
ทั้งสามโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่อง พืชสมุนไพร
และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร รวมทั้ง
การทาลูกประคบสมุนไพรสดและแห้ง
3.ในสวนสมุนไพรจะมีสมุนไพรที่มี

อ.วรุณทิพย์
ฉัตรจุฑามณี
มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น

ลาดับ

48

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

5. โครงการขยายพืช
สมุนไพรที่ใช้ในการเลี้ยง
สัตว์

6. โครงการปลูกรักษา
สวนผักพื้นบ้านและ
สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ
๗๒ พรรษา





งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

189,879

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

189,878 ขอตั้งงบประมาณ
เฉพาะจากสานักงบ
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนองพระราช
ดาริ อพ.สธ.

662,600 662,327.41 ขอตั้งงบประมาณ
เฉพาะจากสานักงบ
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนองพระราช

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

สรรพคุณเป็นยาในการอบตัวและทาลูก
ประคบ จานวน 20 ชนิด
1.เพื่อศึกษา
1.ปลูกสมุนไพรที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
รวบรวมพันธุ์
จานวน 1,000 ต้น
พืชสมุนไพร ที่มี 2.อบรมผู้ที่สนใจจานวน
ประโยชน์ใน
100 คน
ด้านปศุสัตว์
2.เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาวิจัย
ประโยชน์ของ
พืชสมุนไพร
ด้านสุขภาพ
สัตว์
3.ปลูกขยาย
พันธ์พืช
สมุนไพร ที่มี
ประโยชน์ใน
ด้านปศุสัตว์ใน
แปลง
-ปรับปรุงและ ดาเนินการเรียบร้อยจัดทาเส้นทางสารวจ
ดูแลสวนผัก
พันธุ์ไม้เพิ่มเติม จัดทาลานกิจกรรม 2
และสมุนไพร
พื้นที่ ติดตั้งระบบแสงสว่างจัดกิจกรรม
เฉลิมพระ
บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ.ประภา
ภรณ์
วรรธนะ
วาสิน
มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น

นางราตรี
พระนคร
มทร.อีสาน

413

48

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
ดาริ อพ.สธ.

48

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

7. โครงการขยายพันธุ์พืช
ท้องถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์ของ จ.สุรินทร์

8. โครงการศึกษาการ
เจริญเติบโตและการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
เท้ายายม่อม





100,000

80,000

100,000 ขอตั้งงบประมาณ
เฉพาะจากสานักงบ
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนองพระราช
ดาริ อพ.สธ.

79,413

ขอตั้งงบประมาณ
เฉพาะจากสานักงบ
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนองพระราช
ดาริ อพ.สธ.

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พฤกษศาสตร์ จัดทาคู่มือการสารวจพันธุ์ไม้ วข.สกลนคร
สาหรับให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการศึกษา

ดาเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ดังนี้
1. โปร่งฟ้า 2. สามสิบ
3. กวาวเครือดา 4.ยอป่า
5. กวาวเครือขาว 6. ดองดึง
7. กันเกรา
8.พลับพลึง
9. สังวาลพรอินทร์
10. กล้วยไม้ป่าไทย ได้แก่ เอื้องเงิน เอื้อ
หนวดพราหมณ์ ช้างน้าว ม้าวิ่ง และเอื้อง
เค้ากิ่ว

ดร.
นิภาวรรณ์
จิตโสภากุล

เท้ายายม่อมที่รวบรวมไว้ในแปลงพบ3
สายพันธุ์ คือ
(1) พันธุ์สีม่วง
(2) พันธุ์สีเขียว ในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตาม
ธรรมชาติพบสีม่วงมากกว่าสีเขียวและ (3)
พันธุ์สีเขียวจากภาคตะวันออก (ตราด

ผศ.พัชรา
ภรณ์
แสงโยจารย์

มทร.อีสาน
วข.สุรินทร์

มทร.อีสาน
วข.สุรินทร์

หมายเหตุ

414

48

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เกียรติ 72
พรรษา
-เป็นแหล่ง
ศึกษาของ
นักศึกษา
- เพื่อ
ขยายพันธุ์พืช
ท้องถิ่นด้วย
เทคนิคการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพันธุ์พืช
ไม่น้อยกว่าปีละ
3 ชนิด
- เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมของ
พืชท้องถิ่นไม่ให้
สูญพันธุ์
- เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตของ
เท้ายายม่อม เริ่ม
จากปลูกด้วย
เมล็ดและจากหัว
- เพื่ออนุรักษ์

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

9. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ปลาน้าจืดพื้นเมือง



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

100,000

ใช้จริง

98,239

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุกรรม
เท้ายายม่อม
โดยเตรียมเมล็ด
พันธุ์นามาเพาะ
ให้ได้หัว
เท้ายายม่อม
- เป็นแหล่ง
เรียนรู้การ
เจริญเติบโตของ
พืชป่าที่หายาก
ขอตั้งงบประมาณ - เพื่ออนุรักษ์
เฉพาะจากสานักงบ พันธุ์ปลาน้าจืด
ประมาณเพื่อการ พื้นเมืองของ
ร่วมสนองพระราช ไทย
ดาริ อพ.สธ.
- เพื่อรวบรวม
พันธุ์ปลาน้าจืด
พื้นเมืองของ
ไทย
- ศึกษา
ทางด้าน
ชีววิทยา สรีระ
วิทยา พันธุ์ปลา
น้าจืดพื้นเมือง
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ชลบุรี)

415

48

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

จากการศึกษาและรวบรวมตัวอย่างปลา ผศ.ดร.กฤติมา
พบปลาทั้งสิ้น 61 ชนิด รวม 22 วงศ์ โดย เสาวกูล
พบปลาวงศ์ปลาตะเพียน(Cyprinidae) มี
จานวนมากที่สุดคือ 26 ชนิด
มทร.อีสาน
วข.สุรินทร์

ลาดับ

48

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

10. โครงการดูแลรักษา
สวนสมุนไพร สวนไม้หอม
หายาก วิทยาเขตสุรินทร์

49

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล

1. โครงการปลูกพืช
พลังงานในป่าอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มทร.ตะวัน
ออก วข.จันทบุรี

เสนอขอ

ใช้จริง



60,000

59,990

10

งบประมาณ (บาท)

1,541,082



32,500

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ภายในพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์
ขอตั้งงบประมาณ - เพื่อพัฒนา
เฉพาะจากสานักงบ แหล่งเรียนรู้
ประมาณเพื่อการ สวนสมุนไพร
ร่วมสนองพระราช และสวนไม้หอม
ดาริ อพ.สธ.
หายากให้มี
ความพร้อม
ถ่ายทอดองค์
ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องและ
เหมาะสม
- เพื่อให้มีสวน
สมุนไพรและ
สวนไม้หอมหา
ยากเป็นแหล่ง
เรียนรู้และมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ได้แก่ จัดทารั้ว จัดทาซุ้ม ตัดแต่ง
กิ่ง พัฒนาสวนให้สวยงาม โดยมีการ
ดาเนินโครงการดังนี้
1)งานปรับแต่งภูมิทัศน์
2) งานล้อมรั้วสวนสมุนไพร
3)งานปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัวไว้
บริโภค
4 )จัดทาป้ายชื่อสวนสมุนไพร จานวน 1
ป้าย

อ.จินตนา
รุ่งเรือง

คืนโครงการ

นาย สุรพงษ์
โซ่ทอง
คณะ
เทคโนโลยี

มทร.อีสาน
วข.สุรินทร์

1,527,350
.41

งบรายจ่ายอื่น

หมายเหตุ

416

รวม...10...โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

เสนอขอ

ใช้จริง

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมบัวจงกลนี โดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ



300,000

239,450

รวม...2...โครงการ
1. โครงการการรวบรวม
พันธุ์ปาล์มประดับเพื่อการ
อนุรักษ์

1


ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ตะวันออก

49

50

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล
ตะวันออก

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

1

งบประมาณ
ผลประโยชน์

332,500 239,450
150,000 149,990 งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมบัว
จงกลนีโดยการ
โดยวิธีการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ

- จานวนต้นกล้าบัวจงกลนีที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจานวน 200 ต้น
- จานวนแหล่งปลูกขยายพันธุกรรมบัว
จงกลนี จานวน 2 แหล่ง

1. เพื่อปรับ
พื้นที่สร้างสวน
พฤกษศาสตร์
ปาล์มประดับ
2. เพื่อเก็บ
สะสมและปลูก
รวบรวมพันธุ์
ปาล์มประดับ
3. เพื่อ
การศึกษาและ
ขยายพันธุ์
ปาล์มประดับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. สามารถรวบรวมพันธุ์ปาล์มประดับทั้ง
ชนิดและปริมาณได้ในขณะนี้ไม่ต่ากว่า 90
ชนิดในรายชื่อที่ได้รวบรวมไว้
2. พันธุ์ปาล์มประดับมีการเจริญเติบโตขึ้น
เรื่อยๆและมีการรวบรวมชนิดของพันธุ์
ต่างๆมาปลูกในพื้นที่เพิ่มเติมให้มากขึ้นใน
แต่ละปีของระยะเวลาโครงการ
3. สามารถที่จะนาโครงการอนุรักษ์พันธุ์
ปาล์มประดับมาจัดแสดงหรือจัดพื้นที่
โครงการในช่วงงานสัปดาห์วิชาการ
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโครงการที่จะมีขึ้นในเดือน
มกราคมของทุกปี

บุคคล/
หน่วยงานที่ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
อุตสาหกรรม
การเกษตร
วิทยาเขต
จันทบุรี
ผศ.ดร.ณ นพ
ชัย
ชาญศิลป์
สถาบันบัวราช
มงคล
ตะวันออก
นายชลชาสน์
ช่วยเมือง
คณะ
เกษตรศาสต
ร์
(ทุ่งใหญ่)

417

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ

2. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ เพื่อ
การศึกษาความ
หลากหลายของพืชพรรณ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

100,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

99,690 งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. มีพื้นที่สวนปาล์มประดับเพื่อการศึกษา
ในลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์พร้อม
ป้ายบอกชื่อชนิดพันธุ์
2.มีแหล่งต้นพันธุ์ที่ให้เมล็ดสาหรับการ
ขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคตส่งผลต่อการ
เพาะพันธุ์เพื่อจาหน่ายให้เกิดรายได้
3.ให้บริการแก่คนทั่วไปทั้งการเป็นที่
พักผ่อนควบคู่ไปกับการจัดภูมิทัศน์ที่ทาให้
สถานศึกษาน่าอยู่ขึ้นมีความสวยงามและ
เป็นระเบียบ
1. เพื่อปลูกและ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
รวบรวมพันธุ์
1. มีป้ายชื่อต้นไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพื่อ
พืชเพื่อการ
การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ติดตั้งกับต้นไม้ที่โต
อนุรักษ์
ได้ขนาด
2. เพื่อสร้าง
2. มีการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มในพื้นที่ มีพันธุ์
สวน
ไม้ยืนต้นใช้สอยกว่า 50 ชนิด มากกว่า
พฤกษศาสตร์
1,500 ต้น ได้แก่ ไม้ตะเคียนทอง บุนนาค
ในสถานศึกษา หลุมพอ พะยูง ประดู่ จาปาป่า กันเกรา
3. เพื่อศึกษา
มะฮอกกานี ไม้แดง สะเดา ไม้ตีนนก ยม
และประโยชน์ หอม พลับพลา พะยอม พญาไม้ ยางนา
จากการศึกษา เป็นต้น
ชนิดพันธุ์พืช
3. มีการผลิตปุ๋ยหมักจากปุ๋ยคอกใช้ใน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

418

50

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ผศ.มุจลินท์
ติณสิริสุข
คณะ
เกษตรศาสต
ร์
(ทุ่งใหญ่)

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ

3. โครงการสวนสมุนไพร
ด้านสุขภาพสัตว์



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

50,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

50,000 งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และลักษณะ
ทาง
พฤกษศาสตร์
4. สร้าง
จิตสานึกในการ
เป็นนักอนุรักษ์
ให้กับนักเรียน
นักศึกษา และ
ประชาชน

ผลการดาเนินงาน

โครงการ 5 ตัน
4. มีการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ภายในสถานศึกษาระยะทางประมาณ
300 เมตร และมีการสร้างฝายกั้นน้าเก็บ
น้าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. มีสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษาเพื่อ
รวบรวมพันธุ์ไม้ยืนต้นใช้สอยเพื่อ
การศึกษา
2. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปลูกรักษา
พรรณไม้และได้ปลูกจิตสานึกในการเป็น
นักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้มีความ
ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อรวบรวม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
และอนุรักษ์
1. จัดรวบรวมพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ใน
พันธุ์พืช
ด้านสุขภาพสัตว์ ไม่ต่ากว่า 20 ชนิด และ
สมุนไพรที่มี
พืชสมุนไพรไม่น้อยกว่า 80 ต้น
ประโยชน์ใน
2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านสุขภาพ
สมุนไพรด้านสุขภาพสัตว์ที่นามาเผยแพร่
สัตว์
อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ตัวชี้วัดเชิง
2. เพื่อเป็น
คุณภาพ
แหล่งศึกษาวิจัย 1. บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ประโยชน์ของ ได้รับรู้ถึงความสาคัญของพืชสมุนไพรใน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

419

50

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

น.สพ.สิริ
ศักดิ์
ชีช้าง
คณะสัตว
แพทยศาสต
ร์

F1A3,
F2A4

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ

4. โครงการปลูก/รักษา/
อนุรักษ์พืชในสวน
สมุนไพร



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

200,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

200,000 งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พืชสมุนไพรใน
ด้านสุขภาพ
สัตว์
3. เพื่อเป็น
แหล่งวัตถุดิบใน
การผลิตเภสัช
ภัณฑ์ทใี่ ช้ใน
สัตว์จาก
สมุนไพรชนิด
ต่างๆ
4. เพื่อเป็น
แหล่งศึกษา
เรียนรู้และดู
งานด้านพืช
สมุนไพรการ
ผลิตสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่มี
ประโยชน์ด้าน
สุขภาพสัตว์
1. เพื่อให้มีพืช
สมุนไพร
ประเภทล้มลุก

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ด้านสุขภาพสัตว์มากขึ้น
2. มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรใน
โรงพยาบาลสัตว์ และสัตว์เศรษฐกิจของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์

420

50

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีต้นสมุนไพรทั้งประเภทล้มลุกและไม้
ยืนต้นเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 20 ชนิด ได้แก่

ผศ.ดร.ปราณี
รัตนานุพงศ์
คณะ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
โปร่งฟ้า ชะมวง คาแสด ลิ้นกระบือ
ขมิ้นชัน ไพลม่วง ไพลเหลือง ปักกิ่ง
รางจืด บอระเพ็ด
เสาวรส ส้มป่อย จาปี กระดังงาสงขลา
ส้มจิ๊ด มะขามเปรี้ยว ดีปลีเชือก
เสลดพังพอนตัวผู้ เสลดพังพอนตัวเมีย
สละอินโด ส้มแขก มะรุม เทียม กฤษณา
มะม่วงเบา ตะไคร้หอม
พะยอม ไก่ฟ้าพญาลอ
2. เรือนเพาะชาพืชสมุนไพรมีกล้าพืช
สมุนไพรเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 20 ชนิด
ได้แก่ จันทน์แดง ขิง มะละกอ แปปเปอร์
มิ้น ปักกิ่ง หินฟ้าแลป มะรุม ว่านแก้
ริดสีดวง มะขามป้อม เพกา ส้มแขก
กาจัด ลิ้นมังกร อัญชัน มะม่วงหิมพานต์
อ้อยแดง ศุภโชค ไข่เน่า ชมจันทน์ ไข่ปลา
ดีปรีเชือก ใบไม้ 3 สี ว่านวาสนา
สิงหโมรา กระวาน หอมแดง บัวบก ข่า
3. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไว้จาหน่ายไม่
น้อยกว่า 5 ชนิด ได้แก่ ว่านชักมดลูก
แคปซูลบอระเพ็ดแคปซูล ตรีผลาแคปซูล
ชะมวงแคปซูล มะรุมแคปซูล ขมิ้นชัน
แคปซูล ฟ้าทะลายโจรแคปซูล น้า

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เกษตรศาสต
ร์
(ทุ่งใหญ่)

หมายเหตุ

421

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และไม้ยืนต้น
เช่น โปร่งฟ้า
มะม่วงหาว
สมอไทย สมอ
พิเภก ฟักข้าว
กฤษณา หม่อน
มะขามป้อม
ปลาไหลเผือก
พิมเสน การบูร
หินฟ้าแลบ
หญ้าปักกิ่ง
บอระเพ็ด ดีปลี
เชือก
เพชรสังฆาต
ขมิ้นชัน
เสลดพังพอนตัว
ผู้ เสลดพังพอน
ตัวเมีย ว่านชัก
มดลูก ว่านนาง
คา เปราะหอม
ไพลเหลือง ไพล
ม่วง พิลังกาสา
และจันทน์เทศ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ

5. โครงการจัดสร้างสวน
พฤกษศาสตร์กล้วยไม้ใน
มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

200,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

200,000 งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เป็นต้น
2. เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้
ชนิดตัวอย่าง
ของพืชสมุนไพร
ในสภาพแปลง
ปลูกจริง
3. มีเรือนเพาะ
ชากล้าสมุนไพร
ชนิดต่างๆ
1.เพื่อ
การศึกษา
สารวจและ
จัดสร้างสวน
พฤกษศาสตร์
กล้วยไม้ใน
มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขต
นครศรีธรรมรา
ช (ไสใหญ่)
รวบรวมและ
ปลูกกล้วยไม้ลง
แปลง ใน

ผลการดาเนินงาน
สมุนไพรชาใบหม่อน ไวน์พิลังกาสา ไวน์
มะขามป้อม ชารางจืด ชาใบหม่อน ยา
หม่องไพลขาว ยาหม่องเกษตร ยาหม่อง
พญายอ พิมเสนน้า น้ามันไพลเหลือง
น้ามันไพลขาว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ต้นพืชสมุนไพรในสวนสมุนไพรมีการ
เจริญเติบโตที่ดี
2. สวนสมุนไพรสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ศึกษากล้วยไม้จานวน 100 ชนิด เขียน
บรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม่
น้อยกว่า 50 ชนิด
2. รวบรวมและปลูกลงแปลงบริเวณสวน
ป่า จานวน 50 ชนิด ไม่น้อยกว่า 2,000
ต้น
3. งานก่อสร้างโครงสร้างสวน
พฤกษศาสตร์กล้วยไม้ภายในโรงเรือนแล้ว
เสร็จตามปริมาณงานที่กาหนด คือ ร้อย
ละ 100 ของปริมาณงานทั้งหมด
4. จานวนผู้สนใจเข้าศึกษาพรรณไม้และ
ร่วมสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์ 200 คนต่อ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

422

50

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

นายจาเลือง
เหตุทอง
คณะ
เกษตรศาสต
ร์
(ไสใหญ่)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์
กล้วยไม้
2. แปลงรวบรวมพันธุ์หรือสวน
พฤกษศาสตร์กล้วยไม้พร้อมผังบริเวณสวน
พฤกษศาสตร์กล้วยไม้ในโรงเรือนแสดง
ตาแหน่งชนิดพันธุ์
3. เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้และแหล่ง
เรียนรู้ของภาคใต้

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

423

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รูปแบบสวน
พฤกษศาสตร์
2. เพื่อศึกษา
ลักษณะประจา
พันธุ์และการ
ปรับตัวและการ
เจริญใน
สภาพแวดล้อม
ใหม่
3. เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้
ของชุมชน การ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และครบรอบ
80 ปี ไสใหญ่
4. เพื่อศึกษา
รวบรวม ปลูก
เพิ่ม และดูแล
รักษาพรรณไม้
ในสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนใน

ลาดับ

50

หน่วยงาน

6. โครงการจัดสร้างแปลง
รวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่น
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

80,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

80,000 งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขต
นครศรีธรรมรา
ช (ไสใหญ่) ให้
เกิดความยั่งยืน
(งานต่อเนื่อง)
1.เพื่อการ
สารวจและ
จัดสร้างแปลง
รวบรวมพันธุ์
พืชพื้นถิ่น มทร.
ศรีวิชัย วิทยา
เขต
นครศรีธรรมรา
ช (ไสใหญ่)
2. เพื่อรวบรวม
และปลูกพรรณ
ไม้กลุ่มต่าง ๆ
ลงในแปลง
(พืชผักพื้นบ้าน
พืชสมุนไพร
และ
หม้อข้าวหม้อแ

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีแปลงรวบรวมพืชพื้นถิ่นเพิ่มขึ้น 1
แปลง
2. มีจานวนพืชพื้นถิ่น 35 ชนิด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. สามารถศึกษาการใช้ประโยชน์จาดพืช
พื้นถิ่นได้ 1 ชนิด คือ กะพ้อ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผศ.สมคิด
อินทร์ช่วย
คณะ
เกษตรศาสต
ร์
(ไสใหญ่)

หมายเหตุ

424

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

50

หน่วยงาน

7. โครงการอนุรักษ์ปาล์ม
พื้นบ้านภาคใต้

เสนอขอ

ใช้จริง



100,000

100,000 งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กงลิง)
3. เพื่อ
สนับสนุน
การศึกษาและ
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
1. เพื่อรวบรวม
พันธุ์ปาล์ม
พื้นบ้านภาคใต้
2. เพื่อรวบรวม
ข้อมูลปาล์ม
พื้นบ้านภาคใต้
และจัดทา
ฐานข้อมูล
3. เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้
เกี่ยวกับปาล์ม
พื้นบ้านภาคใต้

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีปาล์มพื้นบ้านในศูนย์เรียนรู้ อย่าง
น้อย 200 ต้น
2. มีสะพานและทางเดินเพิ่มขึ้น 20 เมตร
3. มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและศึกษา 50 คน
ต่อปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์
ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้
- เอกสารเกี่ยวกับชนิดของพันธุ์ปาล์ม
พื้นบ้านภาคใต้
- แปลงศึกษาชนิดของพันธุ์ปาล์มพื้นบ้าน
ภาคใต้
2. มีแหล่งศึกษาพันธุ์ปาล์มพื้นบ้าน และ
แหล่งความรู้ท้องถิ่น
- โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ปาล์มพื้นบ้าน
ภาคใต้ จานวน 1 โรงเรือน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผศ.จรัญ ไชย
ศร
คณะ
เกษตรศาสต
ร์
(ไสใหญ่)

หมายเหตุ

425

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ
50

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ
8. โครงการขยายพันธุ์
โกงกางและหญ้าทะเล

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
200,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
200,000 งบประมาณปกติ
(งบแผ่นดิน)

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง
ภายในและภายนอก 500 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการ
ของการจัดกิจกรรมครบถ้วนร้อยละ 95
3. ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ที่ได้รับร้อยละ 85.40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการร้อยละ 87
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และตระหนักถึง
ทรัพยากรป่าชายเลน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อาจารย์
สมภพยี่สุ่น
สถาบัน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ
F1A3,
F3A8

426

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1. มีแปลง
เพาะพันธุ์
พรรณไม้ป่าชาย
เลนและแปลง
เพาะพันธุ์หญ้า
ทะเล
2. มีพันธุ์กล้าไม้
ป่าชายเลนและ
หญ้าทะเล
บริการแก่
บุคคลทั่วไปใน
การทากิจกรรม
ปลูกพันธุ์ไม้ป่า
ชายเลน
3. อบรมเชิง
ปฏิบัติการให้
ความรู้แก่
บุคคลภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย
4. ทากิจกรรม
ฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่งโดยการ

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

ชื่อโครงการ

รวม...8...โครงการ
1. ปลูกรักษาพันธุกรรม
มะขวิด มะสัง มะตูม และ
มะนาวป่า เพื่อสนอง
พระราชดาริอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

8


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

1,080,000 1,079,680
50,000
50,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ปลูกพันธุ์ไม้ชาย
เลนและหญ้า
ทะเล
5. ศึกษาปัญหา
และแนว
ทางการ
ดาเนินงานด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่า
ชายเลนและ
หญ้าทะเล
1. ฐานข้อมูล
พันธุ์มะขวิด
มะสัง มะตูม
และมะนาวป่า
2. เกิดแปลง
ปลูกสาธิต และ
การอนุรักษ์
พันธุกรรม
มะขวิด มะสัง
มะตูม และ
มะนาวป่า

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

427

51

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เกิดแปลงปลูกสาธิตเพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ อนุรักษ์ และเป็นฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืชมะขวิด มะสัง มะตูม และ
มะนาวป่า

ศูนย์ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

ชื่อโครงการ

2. การปลูกรวบรวม
พันธุกรรมหญ้าแฝก
พื้นเมือง

เสนอขอ

ใช้จริง



50,000

50,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
3. นิทรรศการ
สื่อการเรียนรู้
และหนังสือชุด
ความรู้ ด้าน
การอนุรักษ์
พันธุ์มะขวิด
มะสัง มะตูม
และมะนาวป่า
1. ฐานข้อมูล
พันธุ์หญ้าแฝก
พื้นเมือง
2. เกิดแปลง
ปลูกสาธิตพันธุ์
หญ้าแฝก
พื้นเมือง
3. นิทรรศการ
สื่อการเรียนรู้
และหนังสือชุด
ความรู้ ด้าน
การอนุรักษ์
พันธุ์หญ้าแฝก
พื้นเมือง

ผลการดาเนินงาน

เกิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกและ
แปลงปลูกสาธิตหญ้าแฝกพื้นเมือง ณ สวน
พฤกษศาสตร์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะ
เทคโนโลยีกา
รเกษตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

428

51

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ
51

ชื่อโครงการ

เสนอขอ
360,000

ใช้จริง
360,000

460,000
150,000

460,000
150,000

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

3. การผลิต พัฒนาพืช
พรรณ และสวน
พฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

รวม...3...โครงการ
1. การจัดตั้งสวน
พฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย

3


รวม...1...โครงการ

1

งบประมาณ (บาท)

150,000 150,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
งบรายได้ของ
1. ผลิตและ
มหาวิทยาลัยราช พัฒนาพืช
ภัฏนครสวรรค์
พรรณ
2. เก็บข้อมูล
ดูแล
บารุงรักษา
พรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

-จานวนพรรณ
ไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์
เพิ่มขึ้น 50 ต้น
-ความพึงพอ ใจ
ของผู้เข้า ร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80

ผลการดาเนินงาน
เกิดแหล่งผลิต ดูแล บารุงรักษา พัฒนา
และเป็นแหล่งข้อมูลพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์ฯ ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัท
รี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
อธิการบดี

หมายเหตุ

429

52

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


-ได้จานวนพืชพรรณในสวนเพิ่มขึ้นจาก
ที่ตั้งเป้าไว้ 50 ต้น เป็น 100 ต้น มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คนตามที่ตั้งเป้าไว้
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 95.00 ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 90.00 และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ85.00

อาจารย์ ดร.
บุญสนอง
ช่วยแก้ว

ลาดับ
53

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร

ชื่อโครงการ
1. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
210,000

ใช้จริง
210,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียน นักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
นามาบูรณาการในการเรียนการสอนวิชา
นิเวศวิทยา ปฏิบัติการชีววิทยา
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน และวิชาต่าง
ๆที่เปิดสอนในสาขาวิชา
2. บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน
รวมทั้งบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมในการ
อนุรกั ษ์พืชพรรณ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ผศ.เพิ่มศักดิ์
ยีมิน
สาขาวิชา
ชีววิทยา

หมายเหตุ

430

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่ง
ทรัพยากร
สนับสนุนการ
วิจัยด้าน
ชีววิทยาให้
นักศึกษา ครู
อาจารย์ที่สนใจ
ทากิจกรรม
2. เพื่อใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และ
นามาบูรณาการ
ในการเรียนการ
สอนวิชาต่าง ๆ
3. เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้
นักศึกษา มี
จิตสานึกที่ดี รัก
ธรรมชาติ หวง
แหน อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ลาดับ

53

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร

ชื่อโครงการ

เสนอขอ

ใช้จริง



40,000

40,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และเห็นคุณค่า
ของพืชพรรณไม้
ในสถานศึกษา
เพื่อเป็นพื้นฐาน
ที่ดีในอนาคต
1. เพื่อปลูกว่าน
ไว้ดูแลสุขภาพ
ป้องกันโรคบาง
ชนิดใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร
2. เพื่อรวบรวม
และอนุรักษ์
พันธุ์ว่านจาก
หมอพื้นบ้านใน
3 จังหวัด
(สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร)
3. เพื่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้
สมุนไพร (ว่าน)

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.รวบรวมปลูกว่านไว้ดูแลสุขภาพ ป้องกัน อาจารย์
โรคบางชนิดในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บารุง รินทา
สกลนครไม่น้อยกว่า 5 ชนิด
สาขาวิชาเคมี
2. มีแหล่งเรียนรู้สมุนไพร (ว่าน) รวบรวม
พันธุ์ว่านที่ปลูกออกเผยแพร่และนาไปใช้
ประโยชน์

หมายเหตุ

431

2. โครงการรวบรวมและ
ปลูกว่านในสวน
พฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร

3. โครงการเพาะสปอร์
ชายผ้าสีดาและ
ข้าหลวงหลังลาย



50,000

50,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

53

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร

4. การขยายพันธุ์กล้วยไม้
ป่า โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์



325,000

325,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน

1. นักเรียน นักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
นามาบูรณาการในการเรียนการสอน
วิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
2. แนวทางการเพาะขยายสปอร์
ชายผ้าสีดาและข้าหลวงหลังลายโดยวัสดุ
จากธรรมชาติ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อาจารย์จิรา
ภรณ์สุมังคะ
สาขาวิชา
ชีววิทยา

1. เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ป่า 3 จานวน 3 สาย อาจารย์จิรา
พันธุ์ คือ สกุล Dendrobium
ภรณ์สุมงั คะ
pulchellumRoxb. exLindl. สกุล
สาขาวิชา

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รวบรวมพันธุ์
ว่านที่ปลูกออก
เผยแพร่และ
นาไปใช้
ประโยชน์
1. เพื่อสนอง
พระราชดาริฯ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
สยามบรมราช
กุมารี
2.เพื่อให้
การศึกษา
แนวทางในการ
เพาะขยาย
สปอร์ชายผ้าสีดา
และ
ข้าหลวงหลังลาย
โดยวิธีกึ่ง
ธรรมชาติ
1. เพื่อศึกษา
อิทธิพลของ
สูตรอาหารที่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ในจังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์

4


625,000
32,900

625,000
32,900 งบประมาณ
ประจาปีของ
หน่วยงาน
(งบแผ่นดิน)

1. เพื่อสนอง
พระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ

ผลการดาเนินงาน
Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.
และสกุล Aerides odorataLour.
2. เพิ่มแนวทางในการขยายพันธุ์กล้วยไม้
ป่าในเขตจังหวัดสกลนครให้มีปริมาณมาก
และไม่ให้สูญพันธุ์ไปรวมทั้งเป็นการการ
อนุรักษ์ และเก็บรักษาสายพันธุ์กล้วยไม้
ป่า

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ชีววิทยา

หมายเหตุ

433
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รวม...4...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์ความ
หลากหลายของพรรณไม้
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสระแก้ว

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ต่อการ
เพาะเลี้ยงเมล็ด
ของกล้วยไม้
2. เพื่อศึกษาผล
ของวัสดุปลูก 4
ชนิดคือ มอสขุย
มะพร้าวถ่าน
และโฟมที่มีต่อ
การเจริญ
พัฒนาของต้น
อ่อน
3. เพื่อศึกษา
การเพาะเมล็ด
กล้วยไม้ใน
สภาพธรรมชาติ

1. มีการปลูกพรรณไม้เพื่อการอนุรักษ์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เพิ่มขึ้นทั้งจานวนและชนิดทาให้เกิดความ
หลากหลายของพรรณไม้ มากกว่า 120
ชนิด
2. มีการปลูกพรรณไม้เพื่อการอนุรักษ์ใน

อาจารย์ ดร.
สุนทรีจีนธรรม
/ โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
วไลยอลงกรณ์
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ในพระบรม
พะยูง พะยอม ปีบ กระพี้จั่น ตะแบก แค ราชูปถัมภ์
ป่า สมอไทยมะขามป้อมมะกอกป่า สมอ
พิเภก ราชพฤกษ์ นางพญาเสือโคร่ง เป็นต้น
3. บริเวณมหาวิทยาลัยเกิดความร่มรื่น
เขียวขจี

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
2. เพื่อปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่
หลากหลาย ทั้งไม้
ยืนต้น ไม้ดอก ไม้
ประดับ และพืช
สมุนไพรใน
มหาวิทยาลัย
3. เพื่ออนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
จากพรรณไม้ที่
ปลูกใน
มหาวิทยาลัย
4. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านความ
หลากหลายของ
พรรณไม้ใน
มหาวิทยาลัย
5. เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเกิด
ความร่มรื่น

ลาดับ
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เสนอขอ

ใช้จริง

รวม...1...โครงการ
มหาวิทยาลัย
1. กิจกรรมสร้างสวน
ราชภัฏอุดรธานี พฤกษศาสตร์เพื่อการ
เรียนรู้ ศูนย์การศึกษาสาม
พร้าว

1


32,900
100,000

32,900
100,000

งป.แผ่นดิน

ได้แผนผังการ
ออกแบบ
ทางเดินและจุด
เรียนรู้ของสวน
พฤกษศาสตร์

โครงการใหม่
ได้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติปูพื้นด้วย
แผ่นทางเดินในพื้นที่ป่าปกปัก ระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร มีศาลาและป้าย
นิเทศประจาจุดเรียนรู้ 2 จุด จานวน 2
ป้ายพร้อมชุดม้านั่ง 2 ชุด ป้ายบอก
เส้นทาง 2 ป้าย และป้ายบอกชื่อพันธุ์ไม้
ทาด้วยแผ่นเหล็กจานวน 25 ชุด และป้าย
ขนาดใหญ่แสดงบริเวณป่าปกปักของโรง
การจานวน 2 ป้าย

สาขา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัย
2. กิจกรรมปลูกรวบรวม
ราชภัฏอุดรธานี พันธุ์ไม้พื้นเมืองและไม้ผล



100,000

100,000

งป.แผ่นดิน

แปลงรวบรวม
พันธุ์ไม้พื้นเมือง

โครงการใหม่
รวบรวมและขยายพันธุ์ พันธุ์ไม้พื้นเมือง

สาขา
เทคโนโลยี

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สวยงาม และ
สนองนโยบายการ
เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เนื่องจาก
พื้นที่ป่าปก
ปักมีขนาด
ใหญ่กว่า
300 ไร่ การ
ทาเส้นทาง
เดินครั้งนี้
เป็นปีแรกจึง
ยังทาได้ไม่
ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด
จึงยังไม่ได้
จัดทา
แผนผัง
ทางเดินทั่ว
บริเวณ
เนื่องจากปี
2558 เป็นปี
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การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ของท้องถิ่นอีสาน

จังหวัดชุมพร

2


200,000
450,000

200,000
450,000 งบประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(อบต.บางน้าจืด)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
การผลิตพืช,
สาขา
ชีววิทยา,
ศูนย์
วิทยาศาสตร์
ฯ

1. เพื่อ
ดาเนินการ
สารวจรวบรวม
ปลูกรักษา

องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลบางน้า
จืด

เป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ที่
หายากและใกล้สูญพันธุ์ในท้องถิ่น
สามารถนากลับไปฟื้นฟูโดยการปลูกเสริม
ในป่าธรรมชาติเดิม และสนับสนุนการ

หมายเหตุ
พระราช
สมภพ
ครบรอบ 60
พรรษาของ
สมเด็จ
พระเทพฯ
โครงการฯ
จึงได้เน้นไป
ที่การจัด
สวนกล้วยไม้
ด้วยกล้วยไม้
ที่มีดอกโทน
สีม่วงซึ่งเป็น
สีพระจา
พระองค์
เพื่อร่วม
เฉลิมพระ
เกียรติฯ
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รวม...2...โครงการ
1. โครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- กิจกรรมค่าจ้างเหมา

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
และไม้ผลของ โดยเน้นไปที่พันธุ์ไม้ที่มีสีดอกเป็นสีม่วง
ท้องถิ่นอีสานใน เช่น กล้วยไม้เอื้องดินใบหมากและเอื้องไผ่
สถานศึกษา
ช้องนาง พวงคราม กระเทียมเถา และไม้
ผลบางชนิดได้แก่ต้นน้านม มะม่วงหาว
มะนาวโห่ น้อยโหน่ง นมควาย

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
บริการคนสวน
- ค่าวัสดุการเกษตรและ
อุปกรณ์ต่างๆ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมพืช
ปลูกป่าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและ
ตลอดจนจัด
เศรษฐกิจได้ภูมิปัญญา
ฐานข้อมูล
ทรัพยากร
ท้องถิ่น
ทรัพยากร
กายภาพ
ทรัพยากร
ชีวภาพและ
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. เพื่อเพาะ
ขยายพันธุกรรม
พืชหายากใน
ท้องถิ่น เช่น
ผักหวานป่า
เสม็ด สมุนไพร
3. เพื่อ
ดาเนินการปลูก
รักษาต้น
พันธุกรรมพืช

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

จังหวัดชุมพร

2. จ้างทาป้ายพันธุกรรม
พืชจานวน 200 ป้าย



30,000

30,000 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

56

จังหวัดชุมพร

3. กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช
- จ้างเหมาบุคลากร
โครงการ จานวน 5 อัตรา



600,000

578,732 งบประมาณ
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
จังหวัด)

56

จังหวัดชุมพร

4. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ตาบลสลุย



-

30,000 งบประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(อบต.สลุย)

56

จังหวัดชุมพร

5. โครงการรวบรวมพืชผัก
พืชผักพื้นบ้านและพืช
ท้องถิ่น



100,000

100,000 งบประมาณ
แผ่นดิน (กรม
วิชาการเกษตร)

ผลการดาเนินงาน

ติดป้ายประจาพันธุกรรมพืช จานวน 200
ต้น

ดาเนินการดูแลและปลูกรักษาแปลงพันธุ์
กรรมพืชในพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง มี
การเพาะขยายพันธุกรรมพืชเพิ่ม และมี
การปลูกเพิ่มพันธุกรรมพืช

ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และอนุรักษ์
แหล่งน้าในพื้นที่ตาบลสลุย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชุมพร
สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชุมพร

อบต.สลุย

1. รวบรวมพืชผักพื้นบ้าน พืชท้องถิ่นพืช ศูนย์วิจัยและ
หายาก และใกล้สูญพันธุ์มาปลูกในพื้นที่ 7 พัฒนาการ
ไร่ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
เกษตรชุมพร
ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พร้อมทั้งดูแล
ให้น้า ใส่ปุ๋ย กาจัดวัชพืช โรค และแมลง

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ในพื้นที่
โครงการ
เพื่อศึกษาการ
ใช้ประโยชน์
จากพันธุกรรม
พืช
เพื่อปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นที่หา
ยากและใกล้สูญ
พันธุ์ของจังหวัด
และของ
ประเทศ
เพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1. ปลูกรักษา
พันธุกรรม
พืชผักพื้นบ้าน
พืชท้องถิ่นพืช
หายาก และ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รวม...5...โครงการ
รวม...5...โครงการ
จังหวัดสุราษฎร์ 1. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ธานี
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุราษฎร์ธานีแปลง
พืชผักพื้นบ้าน

5
5


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

1,180,000

1,188,732

1,180,000

1,188,732

100,000

6,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใกล้สูญพันธุ์
2. เป็นแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับ
พืชผักพื้นบ้าน
พืชท้องถิ่น พืช
หายาก และ
ใกล้สูญพันธุ์แก่
ชุมชนใน
ท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร
ติดตั้งระบบให้น้า จัดทาและติดตั้งป้ายชื่อ
พืช และป้ายชื่อแปลงปัจจุบันมีพืชทั้งหมด
44 ชนิด
2. จัดทาโปสเตอร์เกี่ยวกับพืชชนิดต่างๆ ที่
ปลูกรักษาไว้ในแปลงปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช เช่น รูปทรงลักษณะของพืช การใช้
ประโยชน์และการขยายพันธุ์ และนาไป
จัดแสดงไว้เป็นการถาวรในอาคารที่ทา
การของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

439

57

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบฯจังหวัด
อาเภอพนม

ให้เกษตรกรใน
พื้นที่ละแวก
ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ นา
พันธุ์ผักพื้นบ้าน
ไปขยายพันธุ์ต่อ
ยอดเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว และ
ให้ความรู้กับผู้ที่
สนใจจะทา

ดาเนินการปลูกซ่อม ขยายพันธุ์และรักษา
พันธุ์ผักเหลียงเพิ่มในแปลง จานวน
500 ต้น ต้นมะรุม 10 ต้น ดูแลกาจัด
วัชพืชในแปลง

ผู้ใหญ่บ้าน
และราษฎร
หมู่ที่ 13บ้าน
ทุ่งตาหนอน

ลาดับ

57

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

รวม...2...โครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ

ใช้จริง



109,678.
89

109,678. เทศบาลตาบล
89 คลองชะอุน่

2

209,687.
89

115,678.
89

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
แปลงผัก
พื้นบ้านไว้ทาน
เองหรือเหลือก็
จาหน่ายเพื่อ
สร้างรายได้
พื้นที่ 1 แปลง
5 ไร่
ให้ราษฎร
บริเวณรอบ
พื้นที่โครงการ
นาพันธุ์ไม้
ท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์ และ
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของ
พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ให้กับราษฎร
ทั่วไป พื้นที่ 1
แปลง 5 ไร่ 1
งาน

ผลการดาเนินงาน

-ดาเนินการปลูกและรักษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
เพิ่มในแปลง จานวน 4 ชนิด
1. สารวจรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ทั้งหมด 46 ชนิด
2. ปลูกลงแปลงไปแล้ว จานวน 10 ชนิด
3. เก็บต้นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจากการออก
สารวจพื้นที่ป่า จานวน 5 ชนิด
4. ดูแลรักษากล้าพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 5 ชนิด
ไว้ในโรงเรือนเพาะชา จานวน 500 ต้น
5. ปลูกดูแลในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ 5ไร่
1 งาน
6. กาจัดวัชพืช 12 ครั้ง
7. ทาผังแปลงใหม่ตัดเส้นทางศึกษาพันธุ์
ไม้ในแปลง ระยะทาง 350 เมตร

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาล
ตาบลคลอง
ชะอุ่น

440

จังหวัดสุราษฎร์ 2. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ธานี
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุราษฎร์ธานีแปลง
ไม้ท้องถิ่น

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบฯจังหวัด

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

จังหวัดสุราษฎร์ 1. โครงการอนุรักษ์
ธานี
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรม
ปาล์มไทย

57

จังหวัดสุราษฎร์ 2. โครงการอนุรักษ์
ธานี
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แปลงพรรณไม้น้า



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
100,000

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
100,000 งบปกติประจาปี
ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
(เสนอขอ
งบประมาณใน
ภาพรวม และ
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณใน
ภาพรวมของ
โครงการไม่ได้
แยกเป็นราย
กิจกรรม)
-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
- 1 แปลง เนื้อ
ที่ 13 ไร่

1. ซ่อมแซม
พรรณไม้น้า
และปลูกพรรณ
ไม้น้าเพิ่มเติม
2. เพื่อปรับปรุง
ภูมิบริเวณ
แปลงพรรณไม้
น้า เดือนละ 1
ครั้ง
พื้นที่ 1 แปลง

ผลการดาเนินงาน
โครงการต่อเนื่อง
- ปลูกและบารุงรักษาต้นพันธุกรรมพืช
พื้นที่ 13 ไร่ 61 ชนิด 1,000 ต้น
- ใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง
- กาจัดวัชพืช 12 ครั้ง

1. บารุงรักษาพรรณไม้น้า จานวน 50
ชนิด
2. แก้ไขระบบท่อส่งน้า ตามจุดปลูก
พรรณไม้น้า จานวน 40 จุด

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นายสุวิทย์
ไทยนุกูล
นักวิชาการ
ป่าไม้ชานาญ
การ
ส่วนประสาน
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 4
1. นาย
อิทธิพล ขวา
ไทย
นักวิชาการ
ประมง
ชานาญการ
2.นายนันท
ชัย ลิ้มสุรัตน์
เจ้าพนักงาน
ประมง

หมายเหตุ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

441

57

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ลาดับ

57

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

จังหวัดสุราษฎร์ 3. โครงการอนุรักษ์
ธานี
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
แปลงไม้ดอกหอม

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง
-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

40,000 แบ่งจ่ายจาก
งบประมาณปกติ
หมวด
ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ
ประจาปี

ผลการดาเนินงาน

- ปกปักพันธุกรรมพืชพรรณไม้ดอกหอม
ในแปลง เนื้อที่ 4 ไร่ จานวน 38 ชนิด
โดยการบารุง ดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งลิด
กิ่ง ดูแลระบบบน้าให้แก่ต้นไม้
- กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โดยการจัดทาป้ายชื่อไม้
ดอกหอม จานวน 20 ชนิด เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาศึกษา
ต้นไม้ในแปลงได้

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน
1. อุทยาน
แห่งชาติเขา
สก
2. ตารวจ
ตระเวน
ชายแดนที่
416
3. เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า
หนองทุ่งทอง

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

442

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1.75 ไร่
1. เพื่อสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.
2. เพื่อน้อม
เกล้าถวาย
โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ส่วนหนึ่ง
ของโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
3. เพื่อเก็บ
รวบรวมและ
ขยายพันธุกรรม
พืชไม้ดอกหอม
4. เพื่อส่งเสริม
ให้มีการสร้าง
จิตสานึกในการ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

จังหวัดสุราษฎร์ 4. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ธานี
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชไม้ผล

เสนอขอ



121,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใช้จริง
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
แก่ เยาวชน
ประชาชนทั่วไป
5. เพื่อเป็น
แหล่งศึกษา
และเรียนรู้เรื่อง
พันธุ์ไม้ดอก
หอมแก่นักเรียน
นักศึกษา
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
121,000 งบประมาณปกติ 1.เพื่ออนุรักษ์
ประจาปีของน่วย พันธุ์ไม้ผล
งาน
ภาคใต้ในพื้นที่
โครงการ
2. ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
ผลิต ไม้ผลของ
กรมวิชา
การเกษตร
3. เพื่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

443

57

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เป็นโครงการต่อเนื่อง ปี 2558 ดาเนินงาน
ดังนี้
1.งานปลูกรักษา:
ปัจจุบันมีพันธุกรรมพืชในพื้นที่รับผิดชอบ
จานวน 30 สายพันธุ์ 102 ต้น ซึ่งได้
ดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานคือ
2. งานฐานข้อมูล
ได้จัดทาตามแบบฟอร์ม F2 จานวน 30
สายพันธุ์
3.งานฝึกอบรม
ได้ดาเนินการฝึกอบรม 2 หลักสูตร คือ

น.ส. สุธีรา
ถาวรรัตน์
สานัก
งานวิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตร เขต
ที่ 7

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

จังหวัดสุราษฎร์ 5. โครงการอนุรักษ์
ธานี
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
แปลงหญ้าแฝกและพืช
ปรับปรุงบารุงดิน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

143,500

ใช้จริง

143,500

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบปกติ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พันธุกรรมและ
การผลิตไม้ผล
ให้ผู้ที่สนใจทั้ง
ในและนอก
พื้นที่โครงการ

1.เพื่อการ
อนุรักษ์และ
การใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมพืชที่
สารวจเก็บ
รวบรวมและ
ปลูกรักษาไว้ทั้ง
ไม้ดอกไม้
ดอกไม้ใบ พืช
สมุนไพรและ
การฝึกอบรม
2.เพื่อการสร้าง

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3.1 การอนุรักพันธุกรรมพืชและ
ขยายพันธุ์ไม้ผลให้เยาวชน จานวน 40
ราย
จานวนต้นพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปลูกลดลง
จาก ปี 2557 เนื่องจาก
1. มีการขยายร่องน้าเพื่อเพิ่มปริมาณน้า
และปรับพื้นที่ที่มักมีการท่วมขังในช่วง
หน้าฝนจึงต้องมีการย้ายต้นกล้าในพื้นที่
บางส่วนไปอนุบาลในโรงเรือน เพื่อนา
กลับมาปลูกในช่วงเดือนตุลาคม 2558
1. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
สถานีพัฒนา
- ดูแลรักษาแปลงรวบรวมพันธุ์พืช
ที่ดิน
ปรับปรุงดิน 1 แปลง
สุราษฎร์ธานี
- ดูแลรักษาแปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก
1 แปลง
2. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
- พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบารุงดิน 20 ไร่
- พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบารุงดิน 20 ไร่
3. สนับสนุนการอนุรักษ์พันุกรรมพืช
- สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ 50
ไร่
- สาธิตการทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
(8 ตัน) 20 ไร่

หมายเหตุ
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57

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

จังหวัดสุราษฎร์ 6. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ธานี
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แปลงสมุนไพรและ
เครื่องเทศ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

71,800

ใช้จริง

71,800

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
3.เพื่อสนับสนุน
การดาเนิน
กิจกรรมและ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ร่วม
สนอง
พระราชดาริ
1. เพื่อการ
อนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชที่
สารวจเก็บ
รวบรวมและ
ปลูกรักษาไว้ทั้ง
ไม้ดอกไม้ใบ
พืชสมุนไพร

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

445

57

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1. รวบรวมพันธ์พืชสมุนไพร
2. ปลูกและดูแลรักษาปราบวัชพืช
3. ขยายพันธ์พืชสมุนไพร
(40,000 บาท)
4. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรให้การศึกษาอบรม
การใช้ประโยชน์ในพืชสมุนไพรและ
เครื่องเทศ จานวน 1 รุ่นสมาชิกกลุ่ม
สมุนไพรและเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์พืช
อาเภอพนม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

จังหวัดสุราษฎร์ 7. โครงการอนุรักษ์
ธานี
พันธุกรรมพืชอัน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

75,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

75,000 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลต้น

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ฯลฯ และการ
ฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อส่งเสริม
การสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
แก่เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไป
3. เพื่อ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
และ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ร่วม
สนอง
พระราชดาริฯ
1. ดูแลพื้นที่ที่
ได้ร่วมสนอง

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

องค์การ
บริหารส่วน

งบประมาณ
หน่วยงาน

(9,000 บาท)
5. จัดอบรมส่งเสริมความความรู้ด้าน
สหกรณ์และพัฒนาอาชีพการอนุรักษ์ และ
การใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช จานวน 1
รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 30 คน รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 (22,800
บาท)
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57

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1. ปลูกไม้ดัด จานวน 25 ต้น
งบประมาณ 75,000 บาท แปลง

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี องค์การบริหาร
ส่วนตาบลต้นยวน อาเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แปลงไม้ดัด ไม้แคระ

ยวน

จังหวัดชลบุรี

1. ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช

รวม...1...โครงการ

7
9
-



511,300
720,987.
89
500,000

1

500,000

551,300
666,978.
89
-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พระราชดาริให้
อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์
2. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ 2
ไหล่ทาง ให้
สวยงาม

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รับผิดชอบแปลงที่ 13 พร้อมดูแล ตัดแต่ง ตาบลต้น
ใส่ปุ๋ย บารุงรักษา ปลูกเพิ่ม
ยวน
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย
401 แยก กิโลเมตรที่ 63 ถึงบ้านป่ากวด
หมู่ที่ 4 ตาบลต้นยวน
2.1 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ ต้น
กัลปพฤกษ์ และต้นกาหลง ชาดัด บริเวณ
สองข้างทางถนนสายห้วยหัวแปรง- ทุ่งตา
หนอน
2.2 ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสองข้างถนน ระยะทาง 14
กิโลเมตร ดาเนินการทุก 3 เดือน

หมายเหตุ
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
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รวม...7...โครงการ
รวม...9...โครงการ
58

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบฯfunction

-

11 แห่ง

ยังไม่มีผลการดาเนินงาน

นายถนอม
ศิลป์สุข
สัมพันธ์ ส่วน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สนง.ทสจ
ชลบุรี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
รวม...1...โครงการ
1. โครงการปลูกมะนาว
แป้นและมะม่วงยายกล่า

จังหวัดนนทบุรี

59

จังหวัดนนทบุรี

2. โครงการอบรมและ
ขยายกิ่งพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น

59

จังหวัดนนทบุรี

3. ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืชที่สารวจรวบรวม

59

จังหวัดนนทบุรี

4. ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืชที่สารวจรวบรวม

เสนอขอ
500,000
80,000







งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
80,000

เทศบาลนคร
นนทบุรี

50,000

-

เทศบาลตาบล
บางสีทอง

-

-

อบต. เกาะเกร็ด

-

-

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อรักษา
พันธุกรรมพืช
ที่สาคัญของ
ท้องถิ่นนั้นให้
ยั่งยืน ต่อไป
อบรมเพื่อขยาย
กิ่งพันธุ์พืช
ท้องถิ่น ๑ ชนิด

ผลการดาเนินงาน

1. มะนาวแป้นปลูกลงรองซีเมนต์
จานวน 60 ต้นเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการบารุงรักษาให้เจริญเติบโต
2. มะม่วงยายกล่าปลูก จานวน 90 ต้น
กาลังเจริญเติบโต
ยังไม่ดาเนินการเนื่องจากผลผลิต
(มะม่วงพราหมณ์) ในช่วงฤดูกาล
มีจานวนน้อย จึงเพาะต้นกล้าได้
จานวนไม่มากพอที่จะใช้อบรม

เพื่อรักษาพืช
ชาวตาบลเกาะเกร็ดได้ปลูกรักษา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ พืชท้องถิ่น ได้แก่ ทุเรียน และหน่อกะลา
ในตาบลเกาะ
เกร็ดทั้ง 7
หมู่บ้าน

สารวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรมพืช

ยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจาก
1. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาลนคร
นนทบุรี

สานักงาน
ปลัด
เทศบาล
ตาบล
บางสีทอง
สานักงาน
ปลัด
อบต.เกาะ
เกร็ด
และคณะ
ดาเนินงาน
อพ.สธ.
ตาบลเกาะ
เกร็ด
กอง
สาธารณสุข
และ
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59

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
1


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
2. พื้นที่โดยส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลง
เป็นหมู่บ้านจัดสรร จึงมีพื้นที่ทาง
การเกษตร
น้อยลง

59

จังหวัดนนทบุรี

5. ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืชที่สารวจรวบรวม



อบต. บางรัก
น้อย

เพื่อจัดเก็บรวม
รวบข้อมูล
ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นเพื่อเป็น
แนวทางในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

- ดาเนินการแล้วบางส่วน
- มีการสารวจพื้นที่เกษตรกรรม
ในพื้นที่รับผิดชอบ

-

อบต. บางรัก
น้อย

เพิ่มปริมาณ
พันธุ์ไม้ในพื้นที่
ให้มากขึ้น

สารวจพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เพื่อให้มี
ต้นไม้ในเขตพื้นที่ อบต.บางรักน้อยมาก
ขึ้น

1,000,00
0

59

59

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

6. โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ



7. โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพันธุ์ไม้และพันธุ์พืช
ตามแนวพระราชดาริฯ



100,000

500,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม
อบต.บางรัก
น้อย

กอง
สวัสดิการ
สังคม
อบต.บางรัก
น้อย
363,940 อบต.บางรักน้อย - ให้ความ
- ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
กอง
เข้าใจและเห็น
- ประชาชนให้ความสาคัญของพันธุกรรม สวัสดิการ
ความสาคัญของ พืช
สังคม
พันธุ์กรรมพืช
- มีแหล่งข้อมูลพันธุกรรมพืชในตาบลบาง อบต. บางรัก
- ให้ร่วมคิด
รักน้อย
น้อย

หมายเหตุ

449

-

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อม
อบต.บาง
ใหญ่

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

5

2

1,730,000

443,940

รวม...7...โครงการ

5

2

1,730,000

443,940

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

งบฯจังหวัด

60

กรุงเทพมหา
นคร

1. การปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชควรค่าแก่
การอนุรักษ์



-

- งบประมาณปกติ

60

กรุงเทพมหา
นคร

2. การขยายพันธุ์พืชควร
ค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อปลูก
หรือแลกเปลี่ยนหรือ



-

- งบประมาณปกติ

- สวน
สาธารณะ หรือ
ของ
กรุงเทพมหานคร พื้นที่อื่นๆ ที่มี
ความเหมาะสม
ต่อการปลูก
รักษาพันธุกรรม
พืชกรุงเทพ
มหานคร
สวนสาธารณะ
ของ
กรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่อื่นๆ

-

- ดาเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
หายากของไทย สาหรับแจกจ่ายผู้ท่มี ี
ความสนใจ เช่น ช้างพลาย ช้างแดง

-หน่วยงาน
ของสานัก
งานสวน
สาธารณะ
และ
สานักงาน
เขตที่มีความ
พร้อมด้าน
พื้นที่
1. สานักงาน
สวน
สาธารณะ

450

รวม...7...โครงการ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ร่วมปฏิบัติ
- สามารถอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขต
จนเกิด
พื้นที่รับผิดชอบและสร้างจิตสานึกในการ
ผลประโยชน์ถึง อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาชนชาวไทย - เพือ่ ขยายพันธุ์ไม้หายากให้มีปริมาณ
- ให้มีการ
เพิ่มขึน้
ขยายพันธุ์ไม้หา
ยากให้มี
ปริมาณเพิ่มขึ้น

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

แจกจ่ายพันธุกรรม

2
2

เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ที่มีความ
เหมาะสมต่อ
การขยายพันธุ์
พืช
- ศูนย์
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
สานักพัฒนา
สังคม

ผลการดาเนินงาน
ช้างเผือก เอื้องแปรงสีฟัน เอื้องมะลิ เข็ม
แดง แคทลียา ฯลฯ ดาเนินการโดยสานัก
พัฒนาสังคม จานวน 31,500 ต้น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
สิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงาน
ขยายพันธุ์ไม้
- สวน
สาธารณะที่มี
เรือนเพาะชา
2. ฝ่ายรักษา
ความสะอาด
และสวน
สาธารณะ
สานักงาน
เขตที่มีเรือน
เพาะชา
- กลุ่มงาน
ส่งเสริม
เกษตรกรรม
กองส่งเสริม
อาชีพ สานัก
พัฒนาสังคม

หมายเหตุ

451

รวม...2...โครงการ
รวม...2...โครงการ

งบประมาณ (บาท)

งบฯจังหวัด

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


จังหวัด
นครราชสีมา

1. การจัดหาและรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น

61

จังหวัด
นครราชสีมา

2. การปลูกและรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น



61

จังหวัด

3. การติดตามการ



เสนอขอ
2,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
-

ทต.โคกกรวด

2,000

-

ทต.โคกกรวด

2,000

-

ทต.โคกกรวด

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
จัดหาและ
รวบรวม
ทรัพยากร
ท้องถิ่น
พืช จานวน 5
ชนิด สัตว์ 1
ชนิด
ชีวภาพอื่นๆ 1
ชนิด
ภูมิปัญญา 1
เรื่อง
ดาเนินการปลูก
และรักษา
ทรัพยากร
ท้องถิ่น
พืช จานวน 5
ชนิด สัตว์ 2
ชนิด
ชีวภาพอื่นๆ 1
ชนิด
ภูมิปัญญา 1
เรื่อง
การติดตามการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดหาและรวบรวม ทรัพยากร
ท้องถิ่นพืช จานวน 4 ชนิด สัตว์ 1 ชนิด

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.โคก
กรวด

หมายเหตุ

452

61

งบประมาณ (บาท)

ดาเนินการปลูกและรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่นจานวน 4 ชนิด สัตว์ 1 ชนิด ภูมิ
ปัญญา 1 ชนิด

ทต.โคก
กรวด

การติดตามการเจริญเติบโตและการ

ทต.โคก

ลาดับ

หน่วยงาน
นครราชสีมา

จังหวัด
นครสวรรค์

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น

รวม...3...โครงการ
รวม...3...โครงการ
1. โครงการปลูกต้นไม้
สนองพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

3
3


500,000
500,000
-

-

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เจริญเติบโต
และการ
เปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากร
ท้องถิ่น เช่น
แบบบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง
พืช จานวน 5
ชนิด สัตว์ 2
ชนิด
ชีวภาพอื่นๆ 1
ชนิด
ภูมิปัญญา 1
เรื่อง

ผลการดาเนินงาน
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น เช่น
แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง พืช จานวน
4 ชนิด สัตว์ จานวน 1 ชนิด

- เพื่อเป็นแหล่ง พื้นที่ปลูก 610 ไร่ บริเวณบึงหวาย หมู่ที่
รวบรวมพรรณ 2 ต.โกรกพระ
ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่ ต้นไม้ที่ปลูก เช่น ประดู่ เสลา เป็นต้น
มีอยู่ในท้องถิ่น
โดยเฉพาะ
พรรณไม้หาก
ยากตลอดจน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรวด

หมายเหตุ

453

62

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

อบต.โกรก
พระ

ลาดับ

จังหวัด
นครสวรรค์

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

รวม...1...โครงการ
1. โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
นครสวรรค์

1


20,000

50,000 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

รวม...1...โครงการ
รวม...2...โครงการ

1
2

20,000
20,000

50,000
50,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
หาทาง
ขยายพันธุ์พื่อ
ให้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้น
- เพื่อเป็น
แหล่งปลูกฝัง
โน้มน้าว กล่อม
เกลาจิตใจให้
เยาวชนเกิด
ความเข้าใจ
ตระหนักใน
คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
ปลูกและ
รวบรวมพันธุ์ไม้
จานวน 50
ชนิด 500 ต้น

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

454

62

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้ จานวน 101 ชนิด
จานวน 1,000 ต้น

งบฯจังหวัด
นายวิชัย เกตุ งบประมาณ
ถาวร
หน่วยงาน
วิทยาลัย
ต้นสังกัด
เกษตรและ (งบ
เทคโนโลยี
Function)
นครสวรรค์
งบฯfunction

จังหวัด
กาญจนบุรี

1. งานกาจัดวัชพืช

63

จังหวัด
กาญจนบุรี

2. งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ



-

150,000

หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

กรอบการ
เรียนรู้
ทรัพยากร

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จานวน 1,000 ขวด ใน
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกอง
การเกษตรและสหกรณ์ สานักงานทหาร
พัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

63

จังหวัด
กาญจนบุรี

3. งานเพาะชากล้าไม้



-

153,800

หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

กรอบการ
เรียนรู้
ทรัพยากร

เพาะชากล้าไม้จากกิจกรรมที่ 2 ในโรง
เรีอนเพาะชากล้าไม้กองการเกษตรและ
สหกรณ์ สานักงานทหารพัฒนา หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
-

ใช้จริง
92,160

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กรอบการ
เรียนรู้
ทรัพยากร

ผลการดาเนินงาน
กาจัดวัชพืช จานวน 300 ไร่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
สานักงาน
ทหารพัฒนา
หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา
กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
สานักงาน
ทหารพัฒนา
หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา
กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
สานักงาน
ทหารพัฒนา
หน่วย
บัญชาการ

หมายเหตุ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

455

63

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

จังหวัด
กาญจนบุรี

4. งานปลูกกล้าไม้คืนสู่ป่า



-

194,000

หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

กรอบการ
เรียนรู้
ทรัพยากร

ปลูกกล้าไม้จานวน 15,000 ต้น
ในพื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กอง
การเกษตรและสหกรณ์ สานักงานทหาร
พัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

63

จังหวัด
กาญจนบุรี

5. งานทดลองปลูกพันธุ์ไม้
หายากในโรงเรือนเพาะชา



-

25,000

หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

กรอบการ
เรียนรู้
ทรัพยากร

ทดลองปลูกพันธุ์ไม้หายากจานวน 4 ชนิด
ในโรงเรือนเพาะชา กองการเกษตรและ
สหกรณ์ สานักงานทหารพัฒนา หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา

63

จังหวัด
กาญจนบุรี

6. งานปลูกพันธุ์ไม้หายาก
คืนสู่ถิ่นอาศัยเดิม



-

15,000

หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

กรอบการ
เรียนรู้
ทรัพยากร

ปลูกพันธุ์ไม้หายากคืนสู่ถิ่นอาศัยเดิม
จานวน 4 ชนิด

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

456

63

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทหารพัฒนา
กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
สานักงาน
ทหารพัฒนา
หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา
กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
สานักงาน
ทหารพัฒนา
หน่วย
บัญชาการ
ทหารพัฒนา
กอง
การเกษตร
และสหกรณ์
สานักงาน
ทหารพัฒนา
หน่วย

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

จังหวัด
กาญจนบุรี

7. ก า ร ป ลู ก รั ก ษ า
พันธุกรรมหม่อนป่า



-

-

63

จังหวัด
กาญจนบุรี

8. ชุดโครงการปลู กรั กษา
พันธุกรรมพืช



-

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

457

63

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บัญชาการ
ทหารพัฒนา
ศูนย์หม่อนไหม การขยายพันธุ์ ทาการขยายพันธุ์หม่อนป่าเพื่อเพิ่มจานวน ศูนย์หม่อน
เฉลิมพระเกียรติ หม่อนป่าเพื่อ
โดยการนาตาหม่อนป่ามาติดบนต้น
ไหมเฉลิม
สมเด็จพระนาง เพิ่มจานวนโดย หม่อนพันธุ์คุณไพ ได้จานวน 20 ต้น ทา
พระเกียรติ
เจ้าสิริกิติ์
การนาตาหม่อน การดูแลเขตกรรมแปลงหม่อน เช่น ให้น้า สมเด็จพระ
พระบรมราชินีน ป่ามาติดบนต้น กาจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย
นางเจ้าสิริกิติ์
าถ (กาญจนบุรี) หม่อนพันธุ์คุณ ตัดแต่งกิ่งอย่างต่อเนื่อง
พระบรม
ไพ การดูแลเขต
ราชินี นาถ
กรรมแปลง
(กาญจนบุรี)
หม่อน เช่น ให้
น้า กาจัดวัชพืช
ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง
กิ่ง อย่าง
ต่อเนื่อง
การไฟฟ้าฝ่าย
ดาเนินงานตาม กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช จัดหา
เขื่อนวชิราลง
ผลิตแห่งประเทศ กรอบการ
และปลูกรักษาพืชพรรณ และสมุนไพร
กรณ
ไทย
เรียนรู้
ท้องถิ่นในพื้นที่ปลูกรักษาจัดทาป้ายแสดง
ทรัพยากร และ ข้อมูลพรรณไม้ในแปลงปลูกรักษา จัดทา
แนวทางตาม
ฐานข้อมูลพรรณไม้ในแปลงปลูกรักษา
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูก
รักษาพันธุกรร
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

ลาดับ

63

64

จังหวัด
กาญจนบุรี

จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์

จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์

ชื่อโครงการ

9. โครงการปลูกต้นไม้ใน
ใจสร้างหน่วยตารวจ
ตระเวนชายแดนไทยสี
เขียว กก ตชด.13 และ
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อแม่
ดูแลถึงวันพ่อของชมรม
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัด
กาญจนบุรี



รวม...9...โครงการ
รวม...9...โครงการ
1. โครงการขยายพันธุ์ไม้
สาคัญจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เพาะกล้า
ไม้

9
9


รวม...1...โครงการ
1. โครงการปลูกไม้สีม่วง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติครบ
60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

1


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

-

-

-

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
กองบัญชาการ
ตารวจตระเวน
ชายแดน

629,960
629,960
-

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รมพืช อพ.สธ.
ดาเนินงานตาม
กรอบการ
เรียนรู้
ทรัพยากร และ
แนวทางตาม
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูก
รักษาพันธุกรร
รมพืช อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน

ดูแลบารุงรักษาต้นสักมงคลสายพันธุ์เสา
ต้นชิงช้า จานวน 500 ต้น ในพื้นที่ แปลง
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช เนื้อที่ 0-3-0 ไร่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ร้อย ตชด.
132

หมายเหตุ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

458

64

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบฯfunction

ขยายพันธุ์ไม้
สาคัญ
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไม่มี

เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
ตามกรอบการ
เรียนรู้

1. จันทน์หอม 620 กล้า
สถานี
2. มะริด 159 กล้า
วนวัฒนวิจัย
3. เกด 21 กล้า
(เมล็ดแห้งไม่งอกเนื่องจากสภาพอากาศ
ค่อนข้างแห้งแล้ง ไม่สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่วางไว้
1. ทาให้เกิดกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
(อาเภอกุยบุรี - อาเภอหัวหิน)

งบฯจังหวัด
โรงเรียน ,ครู งบประมาณ
,ผู้บริหาร, หน่วยงาน
นักเรียน, ต้นสังกัด
ผู้ปกครอง (งบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์

2. กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช



-

-

ไม่มี

1. เพื่อเก็บ
รักษาในรูป
เมล็ด ต้น
พันธุกรรมพืช
ในแปลงปลูก
2. สร้าง
สวนพฤกษ
ศาสตร์การปลูก
พืช
3. ขยายพันธุ์
พืช ปลูก
พันธุกรรมพืช
บันทึกการ
เจริญเติบโต

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการต่อเนื่อง
-การเก็บรักษาในรูปเมล็ด ต้นพันธุกรรม
พืชในแปลงปลูก
-สร้างสวนพฤศาสตร์การปลูกพืชขยายพันธุ์พืช ปลูกพันธุกรรมพืชบันทึก
การเจริญเติบโต
-การประสานระหว่างหน่วยงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
และบุคลากร Function)
ทางการ
ศึกษาสนง.
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถม
ศึกษา
ประจวบคีรีขั
นธ์ เขต 2
กก.ตชด.๑๔ งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)

459

64

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ทรัพยากรใน
พื้นที่โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ

ลาดับ
64

65

หน่วยงาน
จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์

3. กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช

รวม...3...โครงการ
รวม...4...โครงการ
1. โครงการรณรงค์ปลูก
ต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้
ประจาปีของชาติเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558

3
4


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
-

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ตามแผนแม่บท

ผลการดาเนินงาน
๕ ไร่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สถานีพัฒนา
ที่ดิน
ประจวบคีรีขั
นธ์

หมายเหตุ
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
งบฯfunction

50,000

50,000

งบปกติ

พื้นที่ปลูก 30
ไร่
1.เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาส
ฉลอง
พระชนมายุ 5
รอบ 2 เมษายน
2558
2.เพื่อรณรงค์
ปลูกต้นไม้
3.เพื่อให้
กิจกรรมปลูก

โครงการใหม่ /
เป็นโครงการเพื่อรณรงค์ให้ภาคราชการ
และประภาคประชาชน ทุกภาคส่วนร่วม
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่วัดธรรมยานบ้านห้วย
น้าบ่อ ตาบลนาเฉลียง อาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวนต้นไม้(พยูง) ที่
ปลูก 6,000 ต้นและแจกจ่ายกล้าไม้
1,000 ต้น

1. จังหวัด
เพชรบูรณ์
2. สานักงาน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
เพชรบูรณ์

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

460

จังหวัด
เพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

65

หน่วยงาน

2. โครงการบารุงรักษา
ต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้
ประจาปีของชาติ
โครงการรวมใจภักดิ์
“ปลูกมเหสักข์ - สักสยามิ
นทร์ถวายพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
จังหวัดเพชรบูรณ์



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

50,000

ใช้จริง

50,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบปกติ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ต้นไม้สร้าง
ความปรองดอง
และสมานฉันท์
ร่วมทากิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
พื้นที่ปลูกและ
บารุง 11 ไร่ /
1. เพื่อ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวผู้
ทรงเป็น“พระ
บิดาแห่งการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม”
2.เพื่อแสดง
ศักยภาพของ
ชาวจังหวัด
เพชรบูรณ์ ร่วม

ผลการดาเนินงาน

โครงการต่อเนื่อง/
เป็นโครงการบารุงรักษาต้นมเหสักข์-สักส
ยามินทร์ในปลูกไว้ในปี 2557ในพื้นที่
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ตาบลสะ
เดียง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์จานวนที่ปลูก มเหสักข์ 550
ต้น สักสยามินทร์ 550 ต้น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.จังหวัด
เพชรบูรณ์
2.สานักงาน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
เพชรบูรณ์

หมายเหตุ

เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

461

จังหวัด
เพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

462

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใจแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ด้วยการปลูก
“มเหสักข์-สักส
ยามินทร์” สัก
ไว้บนแผ่นดิน
ไทย
3.เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ
ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัด
4.เพื่อส่งเสริม
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
นักเรียน
นักศึกษา และ

ลาดับ

66

จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

ชื่อโครงการ

รวม...2...โครงการ
รวม...2...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพฯ (ปลูก
มะม่วงหิมพานต์ ผัก
พื้นบ้าน)
รวม...1...โครงการ
1. ปลูกขยายพันธุกรรม
พืชท้องถิ่นวิทยาลัยเทคนิค
ระนอง

รวม...1...โครงการ

เสนอขอ

ใช้จริง

2
2


100,000
100,000
-

100,000
100,000
50,000 งบประมาณ
เทศบาลตาบล
ราชกรูด

งบประมาณ (บาท)

1

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ชุมชนต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ
ชาติ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบฯจังหวัด
ปลูกต้นมะม่วง
หิมพานต์
จานวน 100
ต้น ผักพื้นบ้าน
จานวน 300
ต้น

ดาเนินการปลูก มะม่วงหิมพานต์จานวน
100 ต้น ผักพื้นบ้านจานวน 300 ต้น ใน
พื้นที่เทศบาลตาบลราชกรูด

นายเชน
นาคศรีคา
เทศบาล
ตาบลราช
กรูด

50,000


1

10,000

10,000

- -

หมายเหตุ

ได้พืชท้องถิ่น
และพืชที่มี
ประโยชน์ใน
ปริมาณที่
เหมาะสม

-

วิทยาลัยเทค
นิคระนอง

งบฯจังหวัด
งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
งบฯfunction

463

66

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

67

หน่วยงาน

จังหวัดกระบี่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
10,000
360,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ใช้จริง
50,000
360,000 งบประมาณปกติ

เพื่อรวบรวม

1. การรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพร

งบประมา ประจาปี ของ

พันธุกรรมพืช

เครื่องเทศ พันธุ์พืชท้องถิ่น และพืชหายาก พัฒนาการ

ณรวมเพื่อ หน่วยงาน

ท้องถิ่น และพืช ในพื้นที่ของภาคใต้ ตลอดจนพืชที่มี

ใช้ใน 3 (งบประ
กิจกรรม มาณแผ่นดิน)
ของโดรง /กรมวิชาการ
การ เกษตร

ศูนย์วิจัยและ งบประมาณ
เกษตรกระบี่

หน่วยงาน
ต้นสังกัด

หายาก และ

ความสาคัญของประเทศมาปลูกรักษา ใน

(งบ

ขยายพันธุ์พืช

พื้นที่ 60 ไร่ดังนี้

Function)

1.) จัดทาแผนที่พิกัดแปลงพื้นที่

เพิ่มเติมจาก

ดาเนินการ 1 แปลง

แผนฯ

อพ.สธ.

2.) การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในแปลง

ของ

ปลูกพร้อมจัดทาป้ายแสดงข้อมูลพันธุ์พืช

ศูนย์วิจัย

หมายเหตุ

จานวน 577 ชนิด

และ

3.) สารวจและบันทึกการเจริญเติบโต จับ

พัฒนาการ

พิกัดต้นพันธุกรรม จานวน 20 ชนิด รวม

เกษตร

30 ต้น โดยมีนักเรียน นักศึกษา และ

กระบี่

ประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจและเข้า
เยี่ยมชม 1,640 ราย
2. การขยายพันธุ์พืช เพื่อขยายผลในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์
ได้แก่ ช้าพลู รางจืด เถาวัลย์เปรียง ก้าน
พลู ชุมเห็ด จันทน์เทศ เป็นต้น เพื่อ

464

รวม...2...โครงการ
1.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
(สวนป่าสมุนไพรเฉลิมพระ
เกียรติ 60)
(- ไม่ได้บรรจุไว้เป็นแผน
แม่บท อพ.สธ. ของ
จังหวัดกระบี่
-บรรจุอยู่ในแผนแม่บท
อพ.สธ. ของกรมวิชาการ
เกษตร)

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
1
1


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แจกจ่ายพันธุ์พืชในโครงการสู่ชุมชน
ประปาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ มูลนิธิ
ชัยพัฒนา โดยมีผู้มาขอรับพันธุ์ไม้ จานวน
700 ต้น

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
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ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

1

360,000

360,000

รวม...1...โครงการ
1. ปลูกรักษาผักพื้นเมือง
พื้นบ้าน

1


360,000
110,000

360,000
110,000

กรมชลประทาน

2. ปลูกรักษาพืชสมุนไพร



110,000

110,000

กรมชลประทาน

งบฯfunction

เพื่อปลูกรักษา
ผักพื้นเมือง
พื้นบ้านอนุรักษ์
งานศึกษา
ต่อเนื่องและ
งานขยายผล
ของศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ฯ
เพื่อการอนุรักษ์
งานศึกษาวิจัย
ต่อเนื่องและ
งานขยายผล
ของศูนย์

การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชพื้นเมือง
พื้นบ้านที่ได้รวบรวมจากพื้นที่ต่างๆรัศมี
50 กิโลเมตรจากศูนย์ฯ และจากสารวจใน
พื้นที่ต่าง โดยนามาปลูกในพื้นที่ศูนย์ฯ
พื้นที่ 4 ไร่โดยประมาณ จานวน 104
ชนิด

การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรที่ได้
รวบรวมและสารวจจากพื้นที่ภายในศูนย์
และพื้นที่ต่างๆรัศมี 50 กิโลเมตรจากศูนย์
โดยนามาปลูกในพื้นที่ศูนย์ฯพื้นที่ 5 ไร่
จานวน 180 ชนิด

กลุ่มงาน
ศึกษาและ
พัฒนา
เกษตรกรรม
แบบประณีต
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้
ฯ
กลุ่มงาน
ศึกษาและ
พัฒนา
เกษตรกรรม
แบบประณีต
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา

465

68

รวม...1...โครงการ

ลาดับ
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ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ชื่อโครงการ

3. ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช อพ.สธ. 28 ชนิด

รวม...3...โครงการ
ศูนย์ศึกษาการ 1. กิจกรรมปลูกรักษา
พัฒนาพิกุลทอง พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

เสนอขอ

ใช้จริง



150,000

150,000

กรมชลประทาน

ปลูกรักษา และ
ดูแลรักษา
พันธุกรรมพืช ที่
ส่งมาจาก
อพ.สธ. จานวน
28 ชนิด

การดูแลรักษาต้นพืชพรรณที่ส่งมาจาก
โครงการ อพ.สธ. จานวน 28 ชนิด เป็น
พืชพันธุ์ต่างถิ่นหลายภาคของประเทศเคย
เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
จากพื้นที่ปลูกรักษาจึงปรับเข้ากับสภาพ
พื้นที่ได้แตกต่างกันไปเนื่องจากสภาพ
พื้นที่ปลูกรักษาเป็นสภาพป่าเสื่อมโทรมที่
ได้รับการฟื้นฟูตามแนวพระราชดาริแต่ไม่
ครอบคลุมทั้งพื้นที่จึงทาให้สภาพพื้นที่มี
ความสมบูรณ์แตกต่างกัน มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและความสามารถในการอยู่
รอดของต้นพืช ในปีนี้อัตราการรอดตาย
ของต้นพืชไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา

3


370,000
36,000

370,000
36,000

กปร.

เก็บ ปลูก และ
รักษา

ดาเนินการพื้นที่รวบรวมพันธุกรรมพืช 2
จุด ในพื้นที่ จ.นราธิวาส คือ
1) พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ต. กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
2) พื้นที่บริเวณเขาสานักและอ่างเก็บน้า
ใกล้บ้าน ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดยมีพื้นที่แปลงปลูก จานวน 9 แปลง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ห้วยฮ่องไคร้
ฯ
กลุ่มงาน
ศึกษาและ
พัฒนา
เกษตรกรรม
แบบประณีต
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้
ฯ

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
พิกุลทองฯ

หมายเหตุ

466

69

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

70

ศูนย์ศึกษาการ

รวม...1...โครงการ
1. เตยเปียก (อพ.สธ.สวน
จิตรลดา กทม. รหัส
RKHS 001501 001934)

1


2. หวายหนามขาว



36,000
229,520

36,000
229,520

งบ กปร.

งบ กปร.

เพื่อนาพืชที่ได้
สารวจขึ้น
ทะเบียนรหัส
ต้นของพืชที่มี
อยู่เดิมและหา
ยากใกล้สูญ
พันธุ์ ไปปลูก
รักษาพันธุกรรม
ไว้ในพื้นที่ที่
ปลอดภัย
เพื่อนาพืชที่ได้

467

1. แปลงดาหลา
2. แปลงกล้วยไม้พื้นเมืองและไม้ประดับ
พื้นเมือง
3. แปลงหวาย
4. แปลงหม้อข้าวหม้อแกงลิง
5. แปลงพันธุ์บัว
6. แปลงสมุนไพร
7. แปลงรวบรวมพรรณไม้พื้นเมืองและ
พรรณไม้หายาก
8. แปลงมันพื้นบ้าน
9. แปลงมเหสักข์-สักสยามมินทร์

หมายเหตุ

- ปีปลูก 2542 พื้นที่ 1 ไร่ จานวน 247
ต้น ความสูงเฉลี่ย 16.7 เมตร
- ปีปลูก 2550 พื้นที่ 1 ไร่ จานวน 249
ต้น ความสูงเฉลี่ย 8.5 เมตร
- ตัดแต่งใบแห้ง
- ตัดหญ้ารอบโคนต้น

น.ส.ปวีณา
สูนาสวน
งานพัฒนา
ที่ดิน

ปีปลูก 2543 พื้นที่ 2 ไร่ โครงการส่วน

น.ส.สุนิสา

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

(อพ.สธ. สวนจิตรลดา
กทม. รหัส 001001 001500)

70

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

3. พืชสมุนไพรไล่แมลง



งบ กปร.

70

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน

4. พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
พรรณไม้หอม พันธุ์ไม้



งบ กปร.

เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ

ผลการดาเนินงาน
พระองค์ จานวน 255 ต้น ความสูงเฉลี่ย
2.1 เมตร
- ตัดแต่งใบแห้ง
- ตัดหญ้ารอบโคนต้น

- แปลงรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรไล่แมลง
พื้นที่ 2 ไร่ จานวน 80 ชนิด เช่น เสม็ด
บอระเพ็ด กระเทียมเถา สบู่แดง กลอย
มันแกว พญาไร้ใบ ตะไคร้หอม เป็นต้น
- ซ่อมแซมและปลูกเพิ่มเติม ได้แก่
บานเย็น 10 ต้น มะเขือเทศ 10 ต้น
โหระพา 10 ต้น กะเพรา 10 ต้น บวบ 10
ต้น มะระ 10 ต้น มะละกอ 10 ต้น บัวบก
10 ต้น ผักคราด 10 ต้น กระเทียม 10
ต้น
- การดูแลรักษา การให้น้า กาจัดวัชพืช
การใส่ปุ๋ย
- แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
พันธุ์ไม้หอม พันธุไ์ ม้เลื้อย พื้นที่ 15 ไร่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แสนผลเมือง
งานพัฒนา
ที่ดิน

น.ส.นง
ลักษณ์
สินปุณย์
งานพัฒนา
ที่ดิน

น.ส.ปวีณา
สูนาสวน

หมายเหตุ

468

พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สารวจขึ้น
ทะเบียนรหัส
ต้นของพืชที่มี
อยู่เดิมและหา
ยากใกล้สูญ
พันธุ์ ไปปลูก
รักษาพันธุกรรม
ไว้ในพื้นที่ที่
ปลอดภัย
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เลื้อย

70

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

5. ผักพื้นบ้าน



70

ศูนย์ศึกษาการ

6. พืชวงศ์ขิงข่า



เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบฯ
งบฯ
งบ กปร.
รวมอยู่กับ รวมอยู่กับ
โครงการที่ โครงการที่
1-4
1-4

24,000

24,000

งบปกติ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ

ผลการดาเนินงาน

จานวน 278 ชนิด เช่น คุณนายตื่นสาย
หมากเหลือง กระเจียว การเวก สร้อย
สุมาลี รวงผึ้ง บานบุรีสีกุหลาบ พวงชมพู
เป็นต้น
- ซ่อมแซมและปลูกเพิ่มเติม เช่น ไก่ฟ้า
ช้องแมวเลื้อย ถ้วยทอง พวงโกเมน
พวงคราม พวงแสด พวงหยก ราชาวดี
เลดี้มาร์กาเรต สร้อยฟ้า สร้อยอินทนิล
สายน้าผึ้ง เป็นต้น
- การดูแลรักษา การให้น้า กาจัดวัชพืช
การใส่ปุ๋ย
เพื่ออนุรักษ์พืช - แปลงรวบรวมผักพื้นบ้านพื้นที่ 13 ไร่
พรรณและ
จานวน 150 ชนิด เช่น ผักหวานบ้าน
ความ
คันทรง มันปู ฟักทอง บวบ มะนาว บัวบก
หลากหลายทาง แคบ้าน เป็นต้น
ชีวภาพของ
- ปลูกซ่อมแซมและปลูกเพิ่มเติม เช่น
ประเทศและ
พริกขี้หนู กะเพรา มะละกอ มะเขือเปราะ
ดาเนินการเป็น โหระพา แมงลัก ยี่หร่า บวบ ข่า ฟักทอง
ธนาคารพืช
ถั่วพร้า มะนาว ดาวเรือง สะระแหน่ ผักชี
พรรณ
ใบยาว
- การดูแลรักษา การให้น้า กาจัดวัชพืช
การใส่ปุ๋ย
เพื่ออนุรักษ์พืช - แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่า พื้นที่ 2

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานพัฒนา
ที่ดิน

หมายเหตุ

469

ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

งบประมาณ (บาท)

น.ส.วรรณวิ
สา
ทองขาว
งานพัฒนา
ที่ดิน

นายวรดลต์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

7. พืชวงศ์ยาง



10,000

10,000

งบปกติ
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ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

8. พืชวงศ์มะเกลือ



10,000

10,000

งบปกติ

ผลการดาเนินงาน
ไร่ จานวน 40 ชนิด 12 สกุล
- ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์เพิ่มเติม

- แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ยาง พื้นที่ 1
ไร่ จานวน 25 ชนิด 8 สกุล
- ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์เพิ่มเติม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แจ่มจารูญ
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์

นายวรดลต์
แจ่มจารูญ
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์

- แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์มะเกลือ พื้นที่ นายวรดลต์
2 ไร่ จานวน 16 ชนิด 1 สกุล
แจ่มจารูญ
- ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์เพิ่มเติม
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์

หมายเหตุ

470

70

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

9. พืชวงศ์จาปี



10,000

10,000

งบปกติ

70

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

10. พืชวงศ์แค



10,000

10,000

งบปกติ

70

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน

11. พืชวงศ์สะเดา



10,000

10,000

งบปกติ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์จาปี พื้นที่
0.5 ไร่ จานวน 10 ชนิด 3 สกุล
- ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์เพิ่มเติม

นายวรดลต์
แจ่มจารูญ
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์

- แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์แค พื้นที่ 0.5
ไร่ จานวน 20 ชนิด 14 สกุล
- ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์เพิ่มเติม

นายวรดลต์
แจ่มจารูญ
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์

- แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์สะเดา พื้นที่
2 ไร่ จานวน 12 ชนิด 10 สกุล

นายวรดลต์
แจ่มจารูญ

หมายเหตุ

471

70

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

12. พืชวงศ์ถั่ว



10,000

10,000

งบปกติ

70

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

13. พืชวงศ์มะเดื่อ



10,000

10,000

งบปกติ

ผลการดาเนินงาน
- ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์เพิ่มเติม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์

- แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ถั่ว พื้นที่ 1
ไร่ จานวน 90 ชนิด 40 สกุล
- ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์เพิ่มเติม

นายวรดลต์
แจ่มจารูญ
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์

- แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์มะเดื่อ พื้นที่
1 ไร่ จานวน 25 ชนิด 8 สกุล
- ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์เพิ่มเติม

นายวรดลต์
แจ่มจารูญ
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์

หมายเหตุ

472

70

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

14. พืชวงศ์ปาล์ม



10,000

10,000

งบปกติ

70

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

15. พืชวงศ์กระดังงา



10,000

10,000

งบปกติ

70

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน

16. พืชวงศ์เข็ม



10,000

10,000

งบปกติ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

- แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ปาล์ม พื้นที่ 2 นายวรดลต์
ไร่ จานวน 35 ชนิด 18 สกุล
แจ่มจารูญ
- ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์เพิ่มเติม
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์

473

70

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ธนาคารพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ
ความ

- แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์กระดังงา
พื้นที่ 2 ไร่ จานวน 56 ชนิด 24 สกุล
- ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์เพิ่มเติม

นายวรดลต์
แจ่มจารูญ
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์

- รวบรวมพันธุ์พืชวงศ์เข็ม พื้นที่ 0.5 ไร่
จานวน 10 ชนิด 9 สกุล
- ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์เพิ่มเติม

นายวรดลต์
แจ่มจารูญ
งานสวน

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

17. พืชวงศ์อังกาบ



10,000

10,000

งบปกติ

70

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

18. พืชวงศ์เปล้า



10,000

10,000

งบปกติ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พฤกษศาสต
ร์

หมายเหตุ

- แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์อังกาบ พื้นที่
1 ไร่ จานวน 12 ชนิด 7 สกุล
- รวบรวมปลูกใหม่

นายวรดลต์
แจ่มจารูญ
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์

ดาเนินการ
เพิ่มเติมจาก
แผนปฏิบัติ
งาน ปี
2558

- แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์เปล้าพื้นที่ 1
ไร่ จานวน 19 ชนิด 12 สกุล
- รวบรวมปลูกใหม่

นายวรดลต์
แจ่มจารูญ
งานสวน
พฤกษศาสต
ร์

ดาเนินการ
เพิ่มเติมจาก
แผนปฏิบัติ
งาน ปี
2558

474

70

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช

ลาดับ

70

หน่วยงาน

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหิน
ซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วย
ทรายอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

71

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วย
ทรายอัน
เนื่องมาจาก

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พรรณ
เพื่ออนุรักษ์พืช
พรรณและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศและ
ดาเนินการเป็น
ธนาคารพืช
พรรณ

19. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
(หนอนตายหยาก กล้วยไม้
พันธุ์ต่าง ๆ)



-

-

รวม...19...โครงการ
1. บารุงรักษาแปลงปลูก
พันธุกรรมพืช

19


373,520
97,000

373,520
97,000

กปร.

ดูแลรักษาแปลง
ปลูกพันธุกรรม
พืชเขาเสวย
กะปิ

2. ดูแลเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ และพันธุ์ไม้



72,000

72,000

กปร.

ดูแลเส้นทาง
เดินศึกษา
ธรรมชาติและ
พันธุ์ไม้

-

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแจกจ่ายผู้ที่สนใจ 18
ราย จานวน 7,417 ต้น
- ปลูกในพื้นที่ศูนย์ฯ กล้วยไม้สกุลเพชรหึง
1,250 ต้น กล้วยไม้สกุลหวาย 300 ต้น
กล้วยไม้สกุลแกรมมาโต 300 ต้น กล้วยไม้
สกุลออกซิเดียม 300 ต้น กล้วยไม้สกุล
กะเรกะร่อน 1,400 ต้น กล้วยไม้สกุล
เพชรหึง กระถาง 4 นิ้ว 100 ต้น

น.ส.วรรณ
วิภา โคตัน
วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา

ดูแลรักษาแปลงปลูกพันธุกรรมพืชเขา
เสวยกะปิ เนื้อที่ 97 ไร่ โดยระบบภูเขาป่า
พันธุ์ไม้ อพ.สธ. คงเหลือ 7 ชนิด 523 ต้น
โตเฉลี่ย 12.3 ซ.ม. สูงเฉลี่ย 2.49 ม. พันธุ์
ไม้ธรรมชาติในแปลง อพ.สธ. มี 46 ชนิด
1,529 ต้น โตเฉลี่ย 29.8 ซ.ม. สูงเฉลี่ย
6.44 ม. พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ตะแบกเลือด
รัง และอ้อยช้าง
ซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติและพันธุ์ไม้ ระยะทาง 700
เมตร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการศึกษา
ดูงาน

นายปัญญา
ตาละ
ลักษมณ์
สบอ.3 สาขา
พบ.
นายสิทธา
บุญประจวบ
สนง.ชป.พบ.
นายปัญญา
ตาละ
ลักษมณ์
สบอ.3 สาขา

หมายเหตุ

ดาเนินการ
เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท

475

71

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

เสนอขอ

ใช้จริง

รวม...2...โครงการ
1. ปลูกดูแลรักษาพรรณ
ไม้ และเก็บบันทึกข้อมูล

2


169,000
100,000

169,000
40,000

กปร.

2. ขยายพันธุ์พันธุกรรม
พืช



100,000

40,000

กปร.

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

พระราชดาริ

72

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

72

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ระยะทาง 700
เมตร
การปลูกดูแล
รักษาพันธุกรรม
พืช รดน้า ใส่
ปุ๋ย พรวนดิน
เปลี่ยนย้าย
กระถางพันธุ์ไม้
และบันทึก
ข้อมูลการ
เจริญเติบโต
เพาะขยายพันธุ์
พันธุกรรมพืช ที่
มีประโยชน์ต่อ
ชุมชนในด้าน
ต่าง ๆ เช่น พืช
สมุนไพร พืช
อาหาร และที่
ได้จากการ
สารวจใน
กิจกรรมที่ 2
เพื่อเป็นการ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พบ.

โครงการต่อเนื่องในการปลูกดูแลรักษา
พันธุ์พืชในพื้นที่มากกว่า 400 ชนิด ปลูก
เป็นไม้ตัวอย่างและปลูกดูแลรักษาไม้
ต่างจังหวัด 39 ชนิด

นายนพดล
แก้วคาไสย์
หัวหน้างาน
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
ศูนย์ฯ ภูพาน
ฯ

โครงการต่อเนื่อง
ขยายพันธุ์พืชที่ได้จากการสารวจ จานวน
12 ชนิด และเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพร
ที่ปลูกในโครงการฯ

นายนพดล
แก้วคาไสย์
หัวหน้างาน
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
ศูนย์ฯ ภูพาน
ฯ

หมายเหตุ
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การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

รวม...2...โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

2

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

200,000

80,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ขยายพันธุกรรม
พืช ป้องกันการ
สูญพันธุ์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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สรุปงานในกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
จานวนหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริในกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช รวมทั้ง สิ้น 72 หน่วยงานและมีจานวนโครงการทั้ง สิ้น 279 โครงการ มีการ
ดาเนินงาน 265 โครงการ และไม่มีรายงานการดาเนินงาน 14 โครงการ

