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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
เป็นการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สวนจิตรลดาบันทึกข้อมูลของการ
สารวจเก็บรวบรวมการศึกษาประเมินการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์รวมทั้ง งานจัดทาฐานข้อมูล
พรรณไม้ แ ห้ ง นอกจากนั้ น ยั งรวมถึ ง ฐานข้อ มู ล ทรั พ ยากรอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากพั น ธุก รรมพื ช เช่ น
ฐานข้อมูลของสัตว์ และจุลลินทรีย์ การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นข้อมูลต่าง ๆ จากการทางาน
ในกิจกรรมที่ 1-4 โดยทาการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของประเทศ
และให้ มีร ะบบฐานข้ อมู ลที่สามารถสื่ อกั น ได้ ทั่ วประเทศโดยเชื่ อมโยงกับ ฐานข้ อมู ล ทรั พ ยากรของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.นาไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่างๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
1. จัดทาโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมสาหรับระบบศูนย์ข้อ มูลทรัพยากรต่าง ๆ เช่นการ
จัดการฐานข้อมู ลทรั พยากรท้อ งถิ่น ด้านการสารวจเก็ บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมิน คุณค่ า
พันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์
2. นาข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริองค์กร
อื่น เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
3. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการ
ปลูกรักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุ์ไม้จาก
โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชเพื่อการประเมินคุณค่า
พันธุกรรมและนาไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอื่น ๆ
4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ มี
ความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูล
พืชจากการสารวจเก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี
อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผนดาเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวางอาจผ่าน
ทางเว็บไซต์ ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล
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ตารางสรุปจานวนหน่วยงานและจานวนโครงการที่มีการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
จานวนโครงการ
ลาดับ
หน่วยงาน
มีการ
ไม่มีการ
ทั้งหมด
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
1 กองทัพเรือ
1
1
2 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
1
1
3 สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
1
1
(องค์การมหาชน)
4 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1
1
5 กรมป่าไม้
16
1
15
6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1
1
7 กรมทรัพยากรธรณี
1
1
8 กรมการข้าว
1
1
9 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
2
10 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
1
1
11 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
1
1
12 สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
2
2
(องค์การมหาชน)
13 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
1
1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
1
15 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
1
1
ลาดกระบัง
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
1
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
1
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
1
19 มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
2
20 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3
3
21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
1
22 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
1
1
23 มหาวิทยาลัยพะเยา
4
4
24 มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
1
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ลาดับ
25
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
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดนนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดกระบี่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

จานวนโครงการ
มีการ
ไม่มีการ
ทั้งหมด
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
1
1
3
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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ลาดับ

หน่วยงาน

54

พระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
รวมทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน

จานวนโครงการ
มีการ
ไม่มีการ
ทั้งหมด
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
1
89

1
67

22

สรุปงานในกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
จานวนหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริในกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น 54
หน่วยงานและมีจานวนโครงการทั้งสิ้น 89 โครงการ มีการดาเนินงาน 67 โครงการ และไม่มีรายงานการ
ดาเนินงาน 22 โครงการ

ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมที่5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
หน่วยงานมีโครงการที่ดาเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลาดับ
1

กองทัพเรือ

สถาบัน
สารสนเทศ
ทรัพยากรน้า
และการเกษตร

ชื่อโครงการ
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ประจา
ศูนย์ข้อมูลฯ

รวม...1...โครงการ
1. ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน

1

1.1 เว็บไซต์ฐานข้อมูล
พรรณไม้ชุมชน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
485,000

ใช้จริง
484,540

485,000

484,540

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
กองทัพเรือ

ใช้งบฯ สสนก.
เองและ
หน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
-เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล
อ้างอิงที่ได้จาก
คณะปฏิบัติงาน
และสาหรับ
สืบค้นข้อมูล
อ้างอิง

สร้างแหล่ง
ความรู้ในชุมชน
และระบบ
ฐานข้อมูลพรรณ
ไม้ชุมชน เกิด
การเชื่อมโยง
ข้อมูลในระบบ
เดียวกัน เป็น

ผลการดาเนินงาน
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นสร.กร.

หมายเหตุ
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2

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


นาเสนอข้อมูลพื้นฐาน ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานโครงการ และกิจกรรมของ
ชุมชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกัน โดยได้เพิ่มข้อมูล “ฐานความรู้
ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน” เพื่อรวบรวม
ความรู้ใหม่ด้านการเกษตร จากเครือข่าย
การจัดการน้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้เกิดเป็นระบบ

สถาบัน
สารสนเทศ
ทรัพยากรน้า
และ
การเกษตร

ลาดับ

2

สถาบัน
สารสนเทศ
ทรัพยากรน้า
และการเกษตร

สานักงาน
พิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ
(องค์การ
มหาชน)

ชื่อโครงการ

1.2 ระบบฐานข้อมูล
พรรณไม้ชุมชน



รวม...1...โครงการ
(2 โครงการย่อย)
1. ปรับปรุงฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช

1


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

ใช้งบฯ สสนก.
เองและ
หน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ

-

-

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เครือข่ายความรู้
พันธุกรรมพืชใน
แต่ละท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน

ฐานข้อมูล สรุปและถ่ายทอดความรู้ใหม่
จากปราชญ์ชาวบ้าน ในเครือข่ายการ
จัดการน้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สร้างแหล่ง
นาเสนอข้อมูลพรรณไม้พร้อมรูปภาพ
ความรู้ในชุมชน ประกอบของแต่ละชุมชน รวมถึงภาพ
และระบบ
การดาเนินกิจกรรม สสนก. ได้ปรับปรุง
ฐานข้อมูลพรรณ กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ใบงานความรู้ 9
ไม้ชุมชน เกิด
ใบงาน จากเดิมใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูล
การเชื่อมโยง
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อให้ตรง
ข้อมูลในระบบ ตามแผนแม่บท และแผนปฏิบัติงาน
เดียวกัน เป็น
หน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ
เครือข่ายความรู้
พันธุกรรมพืชใน
แต่ละท้องถิ่น

เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ

ปรับปรุงข้อมูลการใช้ประโยชน์และ
สรรพคุณพันธุ์พืช ร่วมกับเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทาให้ฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืชมีความสมบูรณ์และ
สามารถนามาจัดทาสื่อเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆ ให้กับเครือข่าย พกฉ. และผู้สนใจ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สถาบัน
สารสนเทศ
ทรัพยากรน้า
และ
การเกษตร

พกฉ.

หมายเหตุ
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3

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

4

องค์การ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

กรมป่าไม้

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
พืช สัตว์ และทรัพยากร
อื่น ๆ

1


รวม...1...โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าเขาพนมและป่า
พลูเถื่อนจังหวัด
สุราษฏร์ธานี

1

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

-



ใช้จริง

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
จานวน 700
ชนิด
วัตถุประสงค์
ทราบถึงชนิด
และการ
แพร่กระจาย
ของสัตว์กลุ่ม
ต่างๆ พื้นที่หมู่
เกาะและทะเล
ไทย

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทั่วไป

ในปีงบประมาณ 2558 ได้ทาการสารวจ
ความหลากชนิดของสัตว์ในพื้นที่หมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ไม้สกุล
มะเดื่อเพียง 3 ชนิด กลุ่มมด 61 ชนิด 33
สกุล กลุ่มผีเสื้อกลางวัน 34 ชนิด 30
สกุล กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
จานวน 4 วงศ์ 6 สกุล 8 ชนิด กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน จานวน 6 วงศ์ 11 สกุล
13 ชนิด กลุ่มนก 125 ชนิด จาก 16
อันดับ 45 วงศ์ 86 สกุล กลุ่มสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม 12 ชนิด 9 วงศ์ 5 อันดับ
และกลุ่มปลิงทะเลพบ 13 ชนิด 5 สกุล 4
วงศ์ 3 อันดับ

พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ
วิทยา

1075

5

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

สานัก
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ

ลาดับ

หน่วยงาน
กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าฝั่งขวา แม่น้า
สายบุรี จังหวัดนราธิวาส
3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าเขาตะโกปิด
ทองและป่าเขาเพชรน้อย
จังหวัดสุพรรณบุรี
4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าเขาสานัก
จังหวัดนราธิวาส
5. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าท้องที่ อาเภอ
ธารโต จังหวัดยะลา
6. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน









งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

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

หมายเหตุ

1076

5

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

หน่วยงาน

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าลุ่มน้าแม่ฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
7. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ
จังหวัดสงขลา
8. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าท้องที่อาเภอปะ
นาเระอาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี
9. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่เทือกเขาแม่นาง
ขาว จังหวัดพังงา
10. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในพื้นที่ลุ่ม
น้าเจ้าพระยาตอนล่าง









งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

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

หมายเหตุ

1077

5

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

5

กรมป่าไม้

11. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าท่าปอมคลอง
สองน้า จังหวัดกระบี่
13. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ป่าภูคาและป่าผา
แดง จังหวัดน่าน
14. โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ไม้ป่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดบึงกาฬ



15. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน









งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

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

หมายเหตุ

1078

5

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

16. โครงการ 60 ป่า
ชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตามแนวพระราชดาริ
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 60
พรรษา 2 เมษายน 2558
รวม...16...โครงการ
1. โครงการสารวจและ
จัดทาฐานข้อมูลด้านป่าไม้



300,000

300,000

300,000
300,000

300,000
300,000

รวม...1...โครงการ
1. กิจกรรมการจัดทาศูนย์
ข้อมูลทางธรณีวิทยา/แหล่ง

1


300,000
-

300,000
-

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดลพบุรี
5

7

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์
พืช

กรมทรัพยากร
ธรณี

1


15

เงินนอก
งบประมาณจาก
บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน)

จัดทาฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช
จานวน 60 ป่า
ชุมชน

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

งานอานวยการ
และรวบรวม
จัดเก็บข้อมูล
ด้านป่าไม้

หมายเหตุ

1079

6

กรมป่าไม้

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
จัดทาฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช ในรูป File สานักจัดการ
excel เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับ อพ.สธ.
ป่าชุมชน
เป้าหมาย 60 ป่าชุมชน

บันทึกข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้งลงใน
ฐานข้อมูล BRAHMS ได้แก่ ข้อมูลพรรณ
ไม้แห้งกลุ่มเฟิร์น จานวน 290 ตัวอย่าง
และวงศ์ทั่วไป จานวน 3,215 ตัวอย่าง
รวม 3,505 ตัวอย่าง

ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยงาน องค์กร กิจกรรมการการจัดทาศูนย์ข้อมูลทาง
และ ภาค
ธรณีวิทยา/แหล่งธรณีวิทยา มีกิจกรรมย่อย

สานักวิจัย
การอนุรักษ์
ป่าไม้และ
พันธุ์พืช กลุ่ม
: สานักงาน
หอพรรณไม้
สานัก
ธรณีวิทยา

ไม่ใช้
งบประมาณ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ธรณี วิทยา

กรมการข้าว

ผลการดาเนินงาน
คือจัดเตรียมข้อมูลทางธรณีวิทยาเพื่อนา
พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ให้อยู่
ในรูปแบบเดียวที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยทาการ
รวบรวม จัดเก็บ ฐานข้อมูลธรณีวิทยา
แหล่งธรณีวิทยา แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา
แหล่งซากดึกดาบรรพ์ และอื่นๆ รวมทั้ง
ภาพประกอบ เพื่อจัดทาเป็นบัญชีรายชื่อ
ทางธรณีวิทยาและนาเข้าข้อมูลในอยู่ใน
ระบบสารสนเทศธรณีวิทยาหรือในระบบ
work sheet
มีเป้าหมายสะสมโครงการระยะ 5 ปี รวม
500 ข้อมูลหรือปีละ 100 แห่งโดยปี 2558
กรมทรั พยากรธรณี ไ ด้จั ดท าข้ อมู ลแหล่ ง
อนุ รั ก ษ์ ธ รณี วิ ท ยาที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา/
ประเมินคุณค่าทางวิชาการ ที่อยู่ในพื้นที่
จังหวั ดสตู ล และอื่ นๆ รวม 100 ข้ อมู ล
เท่ ากับเป้ าหมายที่ ตั้งไว้ โดยมีเป้ าหมาย
สะสมระยะ 5 ปี เท่ากับ 414 แห่ง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์
สารสนเทศ
ทรัพยากร
ธรณี

หมายเหตุ

1080

8

รวม...1...โครงการ
1. ระบบฐานข้อมูล
พันธุกรรมข้าว

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ประชาชน
สามารถเข้าถึง
หรือสืบค้น
แหล่งข้อมูลทาง
ธรณีวิทยา/แหล่ง
ธรณีวิทยา ผ่าน
ระบบศูนย์กลาง
การเรียนรู้และ
ข้อมูลของ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ เพื่อ
การนาไปใช้
ประโยชน์หรือเพื่อ
การศึกษา
ประเมินคุณค่าได้

1


-

-

-

1) จัดทา
โปรแกรม

-

กองวิจัยและ
พัฒนาข้าว

มีแผนจะ
เสนอขอ

ลาดับ

องค์การสวน

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. จัดทาข้อมูลพืชและ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สาหรับระบบ
ศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากร
พันธุกรรมข้าว
2) นาข้อมูลของ
เชื้อพันธุกรรมที่
เก็บรวบรวมไว้
เดิม เข้าเก็บไว้
ในระบบ
3) นาข้อมูลที่ได้
จากการสารวจ
ข้อมูลการปลูก
รักษา ข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ เข้า
เก็บไว้ในศูนย์
ข้อมูล เพื่อการ
ประเมินคุณค่า
พันธุกรรมและ
วางแผนพัฒนา
พันธุ์ข้าวและ
ทรัพยากรอื่นๆ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ในปี 2560

1


240,000

110,000

ไม่น้อยกว่า 30

หมายเหตุ

1081

9

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดาเนินงานรวบรวมเก็บฐานข้อมูลพืชและ

อพ.สธ.-สขข.

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

สัตว์ในพระบรม สัตว์เข้าระบบสารสนเทศ
ราชูปถัมภ์

9



-

50,000

2

240,000

160,000



-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ชนิด

ผลการดาเนินงาน
สัตว์ จากการสารวจเข้าระบบเครือข่าย
ภายในสวนสัตว์ เพื่อเผยแพร่อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถสืบค้นข้อมูล ได้ที่
WWW.Zoothailland.org
ดาเนินงานรวบรวมเก็บฐานข้อมูลพืชและ
สัตว์ จากการสารวจเข้าระบบเครือข่าย
ภายในสวนสัตว์ เพื่อเผยแพร่อย่าง
ต่อเนื่อง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อพ.สธ.สอบ.

1082

10

องค์การสวน
2. โครงการจัดทา
สัตว์ในพระบรม ฐานข้อมูลการสารวจ
ราชูปถัมภ์
ทรัพยากรกายภาพภายใน
พื้นที่สวนสัตว์
อุบลราชธานี
รวม...2...โครงการ
องค์การสวน
1. โครงการจัดทา
พฤกษศาสตร์
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้า
1.1 ฐานข้อมูลพืช

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลพืชให้
ได้มาตรฐาน
ทันสมัย
สามารถเป็น
ศูนย์กลางในการ
ให้บริการ
เผยแพร่
แลกเปลี่ยน

ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูล เพื่อใช้ใน
การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า
จานวน 4 ฐาน ได้แก่
1) ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
จานวน 829 Species
2) ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง มีข้อมูล
จานวน 81,738 Species
3) ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต จานวน
3,891 Species
4) ฐานข้อมูลชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม

ศวส.

ลาดับ

10

องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีว
ภาพแห่งชาติ

ชื่อโครงการ

1.2 ฐานข้อมูลแมลง



รวม...1...โครงการ
(2 โครงการย่อย)
1. สนับสนุนดาเนินการ
การศึกษาองค์ประกอบ
เคมีของสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพและการสกัดสาร

-

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

456,000

458,410 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

1

456,000

458,410



1,910,000

1,720,000 งบประมาณจาก

แหล่งทุนวิจัย
เช่น สวทช. ศช.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ข้อมูลด้านพืชที่
ได้มาตรฐานอีก
แห่งหนึ่งของ
ประเทศ
เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูลแมลง
ให้ได้มาตรฐาน
และเป็น
ศูนย์กลางในการ
เผยแพร่ข้อมูล
เพื่อการ
ศึกษาวิจัยด้าน
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ประเทศ

องค์ความรู้
องค์ประกอบ
เคมีของ สาร
ออกฤทธิ์ทาง

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่ได้รับการอนุรักษ์ในรูปแบบนอกถิ่นที่
อยู่อาศัย จานวน 230 Accession

- ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
จานวน 25,997 specimens, 390
Species, 226 Genera, 178 Families,
25 Orders

ศวส.

ดาเนินเครือข่ายวิจัยร่วมระหว่าง สวทช.
และเครือข่ายนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 9
เครือข่าย กระจายทั่วประเทศ อาทิ ม
เชียงใหม่ ม สงขลานครินทร์ ม มหิดล

สานักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และ

1083
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ธรรมชาตินาไปใช้
ประโยชน์ (ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ)

สานักงาน
พัฒนา
เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ
(องค์การ
มหาชน)

1


9,641,86
3

9,108,14 งบประมาณปกติ
7 ประจาปีของ
หน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

1) เพื่อ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
ข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพที่พบใน
ประเทศไทย
ตามโครงสร้าง

ผลการดาเนินงาน
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย
ในเครือข่ายให้ดาเนินการวิจัย ในปี
2558 ได้ดาเนินการวิเคราะห์หาสารเคมี
จากจุลินทรีย์ต่อเนื่อง
- ปีที่ผ่านศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
จากเชื้อรา และเชื้อแอคติโนมัยซีท โดย
วิธี activity guided ร่วมกับ chemical
screening ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ 5 เรื่อง
- ฐานข้อมูลสารเคมีที่บรรจุข้อมูลของสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้เพิ่มเติมข้อมูลสาร
บริสุทธิ์ในรูป HPLC profile และ UV
spectra ในฐานข้อมูล chemical
library ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการคัดหา
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใหม่ๆ
1.บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ 3
เรื่อง
-บัญชีรายการ
ทรัพยากรชีวภาพกลุ่มแอมฟิเบียน
และเรปไทส์ (สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก)
ประมาณ 500 ชนิด
-บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ

หมายเหตุ

1084

12

รวม...1...โครงการ
1. บัญชีรายการทรัพย์สิน
ชีวภาพ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ชีวภาพและการ
สกัดสาร
ธรรมชาติเพื่อ
นาไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
เกษตร อาหาร
และสุขภาพ

ดร.รัตเขตร์
เชยกลิ่น
เจ้าหน้าที่
จัดการองค์
ความรู้

ลาดับ

สานักงาน
พัฒนา
เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ
(องค์การ
มหาชน)

ชื่อโครงการ

2. รวบรวมข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาประเภทที่ไม่ได้รับ
การจดบันทึก (มุขปาฐะ)



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

520,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

438,264 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ข้อมูลที่ สพภ.
กาหนด
2) เพื่อใช้เป็น
ประโยชน์ในทาง
การค้า/การ
คุ้มครอง
ทรัพยากร
ชีวภาพที่มีถิ่น
กาเนิดหรือ
ค้นพบใน
ประเทศไทย
และประโยชน์
ในการศึกษา
ค้นคว้าของแวด
วงวิชาการและ
ประชาชน
ผู้สนใจ
1) เพื่อ
ทาการศึกษา
ความเป็นไปได้
ในการรวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มครัสเตเชียน (กุ้ง ปู กั้งฯ) ประมาณ
1,000 ชนิด
-บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
กลุ่มมอลลัสกา (หอย ทาก หมึกฯ)
ประมาณ 2,500 ชนิด
2. รายงานการศึกษา 1 เรื่อง
-รายงานการศึกษาเชิงลึกโอกาสทาง
เศรษฐกิจของทรัพยากรชีวภาพ
กรณีศึกษา จระเข้

1. เผยแพร่หนังสือจานวน 1,430 เล่มให้
โรงเรียนฯ จานวน 715 โรงเรียน
2. โครงสร้างข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาที่ไม่ได้รับการจดบันทึก (มุข
ปาฐะ) 1 เรื่อง
3. รายงานมุขปาฐะตามโครงสร้าง 1

หมายเหตุ

1085

12

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

นางสาว
ธัญญรัตน์
เชิดสูงเนิน
เจ้าหน้าที่
จัดการองค์
ความรู้

ลาดับ

14

องค์การ
อุตสาหกรรม
ป่าไม้

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

รวม...2...โครงการ

2

10,161,86
3

9,546,411

1. จัดทาฐานข้อมูลช้าง
ไทย



311,400

249,678.
15

รวม...1...โครงการ

1

311,400

1. ฐานข้อมูล : นกในพื้นที่
โครงการ อพ.สธ. และ



240,000

249,678.
15
240,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ปัญญาที่ไม่ได้รับ เรื่อง
การจดบันทึก
(มุขปาฐะ)
2) เพื่อประชุม
คณะทางาน
จัดทาข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
เชิงลึก

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีฐานข้อมูลช้าง
ไทย 136 ข้อมูล

มีฐานข้อมูลช้างไทยจานวน4,590 เชือก
แบ่งเป็นช้างที่มีชีวิตอยู่ 4,455 เชือก และ
ช้างที่เสียชีวิตแล้ว 135 เชือก ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ทั้งนี้ได้จัดทาลงในระบบ
ฐานข้อมูลช้างไทย โดยเป็นซอฟต์แวร์ที่
พัฒนามาจากภาษา PHP ข้อมูลจะถูก
กรอกลงในwww.chang-thai.com ใน
ปี 2558 มีการเก็บข้อมูลข้างเพิ่มเติม
จานวน 225 เชือก

ส.คช.

จัดทาฐานข้อมูล
ของทรัพยากร

1) ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลที่แล้วเสร็จ
นกในเกาะแสมสาร นกในพื้นที่เทือกเขา

ผศ.ดร.พงชัย
หาญยุทธนา

หมายเหตุ

1086

13

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

พื้นที่ข้างเคียง

15

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ผลการดาเนินงาน
ตะนาวศรี
2) อยู่ระหว่าดาเนิการ จัดทาฐานข้อมูล
นก ในพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ และเกาะลัน
ตา

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กร และคณะ

รวม...1...โครงการ
1. ข้อมูลพันธุกรรมพืช

1


240,000
10,000

240,000
0

เงินรายได้

75 ชนิด

ตามเป้าหมาย

ดร.อัญจนา
และนางสาว
ศศิดารา

รวม...1...โครงการ
1. ฐานข้อมูลพันธุกรรม
พืช ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

1

10,000
-

0
-

-

มีฐานข้อมูลการ
วิจัยพืชสมุนไพร
ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชที่
นาไปใช้
ประโยชน์ได้/
เพื่อเป็น
ฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช ที่
สามารถ
เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่ร่วม

ยังไม่มีการดาเนินงานเพิ่มในพื้นที่ส่วน
อื่นๆ เนื่องจากยังไม่มีผลงานวิจัยด้านพืช
สมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
พื้นที่อื่น แต่มีแผนจะรวบรวมงานวิจัย
ด้านพืชในทุกพื้นที่ที่ได้ดาเนินงานมา
เผยแพร่ลงในเว็บไซต์เพิ่มเติม

ผศ.จุฑาพร/
สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

หมายเหตุ

1087

16

สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ชีวภาพ ใน
ระบบปิด



ลาดับ

17

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
มหาวิทยาลัย
1. การจัดฐานข้อมูลพรรณ
เทคโนโลยีสุร
ไม้ในเว็บไซต์โครงการ
นารี
อพ.สธ.- มทส.
http://rspg.sut.ac.th/
รวม...1...โครงการ
มหาวิทยาลัย
1. โครงการจัดทา
สงขลานครินทร์ ฐานข้อมูลอนุกรมวิธาน
สิ่งมีชีวิต (พรรณสัตวชาติ
และพรรณพฤกษา)



1


1
-

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

15,000

15,000

15,000
200,000

15,000
200,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สนอง
พระราชดาริ ใน
โครงการ
อพ.สธ.

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ผลการดาเนินงาน

ฐานข้อมูลพรรณไม้ในเว็บไซต์โครงการ
อพ.สธ.- มทส. http://rspg.sut.ac.th/
Flora of SUT

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

โครงการ
อพ.สธ.มทส.

1088

18

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

โครงการ
พระราชดาริ ฯ
(อพสธ)

1.เพื่อบันทึก
ข้อมูลทาง
อนุกรมวิธาน
ตัวอย่างอ้างอิง
ของสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสัตว์ฟัน
แทะที่เก็บ
รวบรวมไว้ใน
พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา
๕๐ พรรษา
สยามบรมราช
กุมารี

ปัจจุบันได้ทาการพัฒนาโปรแกรม
นางสาวธิดา
ฐานข้อมูลและทาการบันทึกข้อมูลในกลุ่ม วรรณ แซ่
สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
เล่า
(Amphibian),กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
(Reptile) และกลุ่มสัตว์ฟันแทะ
(Rodent) แล้ว เป็นจานวน 250 สปีชีส์
2,090 ตัวอย่างอ้างอิง ทีล่ งทะเบียนไว้ที่
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐
พรรษา สยามบรมราชกุมารี ทั้งตัวอย่างที่
เก็บโดยวิธีการแช่ในแอลกอฮอล์,
ตัวอย่างที่เก็บเป็นโครงกระดูก, ตัวอย่าง
ชิ้นเนื้อสาหรับใช้ในการสกัด DNA,
ตัวอย่างผิวหนังแห้งและขน (Skin) และ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
ตัวอย่างกะโหลก พร้อมภาพถ่ายจานวน
กว่า 4,000 รูป
ทั้งนี้ ได้ เผยแพร่ ข้อมู ล เพิ่ มเติ ม กั บ The
Global Biodiversity Information
Facility (GBIF-www.gbif.org) ในกลุ่ ม
สัตว์ ส ะเทิ นน้ าสะเทิ นบก (Amphibian)
จานวน 1,000 ตัวอย่างอ้างอิง และข้อมูล
กลุ่มสัตว์ฟันแทะ (Rodent) จานวน 175
ตั ว อย่ า งอ้ า งอิ ง ที่ ไ ด้ ท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องในส่วนของการจาแนกชนิด
และข้ อ มู ล จ าเพาะของตั ว อย่ า งโดย
ละเอี ย ดแล้ ว ส าหรั บ ข้ อ มู ล ในกลุ่ ม
สัตว์เลื้อยคลาน (Reptile) ยังอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบความถู ก ต้ องของการจั ด
จาแนกชนิด เนื่องจากมีก ารเปลี่ ยนการ
จาแนกชนิดใหม่เกิดขึ้น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1089

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์ ใน
รูปแบบ
ฐานข้อมูล
2.เพื่อเป็นแหล่ง
ค้นคว้าวิจัย
สาหรับนักเรียน
นักศึกษา
นักวิจัยและ
ผู้สนใจ ที่เข้าถึง
ได้ง่าย
3.เพื่อเผยแพร่
รายชื่อตัวอย่าง
อ้างอิงของ
สิ่งมีชีวิตกลุ่ม
สัตว์ฟันแทะที่
เก็บรวบรวมไว้
ใน
พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา
๕๐ พรรษา
สยามบรมราช
กุมารี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. โครงการสารวจและ
จัดทาระบบจัดการ
ฐานข้อมูลทรัพยากรพืช

1


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

200,000
-

200,000
-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์
4.เพื่อเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับ
หน่วยงาน
ทางด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศได้
5.เพื่อสนองงาน
ในพระราชดาริ
ของสมเด็จ
พระเทพฯ ตาม
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ในกิจกรรมศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรม
-

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผศ.ดร.จรัณ
ธร บุถญานุ
ภาพ

(หัวหน้า
โครงการวิจั
ย)

1090

19

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

-

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

20

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

รวม...2...โครงการ
1. การจัดการฐานข้อมูล
และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ไล
เคนมหาวิทยาลัย

20

มหาวิทยาลัย

2. การจัดการฐานข้อมูล

19

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ

ใช้จริง



-

-



2
-

177,000

177,000 สานักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)/
งบประมาณ
แผ่นดิน



-

238,000

238,000 สานักงานคณะ

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ได้ระบบ
ฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

รศ.ดร.
เสวียนเปรม
ประสิทธิ์
คณะ
เกษตรศาสต
ร์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รวบรวมสาย
พันธุ์ของไลเคน
เพื่อการเก็บ
รักษาใน
พิพิธภัณฑ์ไว้
เป็นข้อมูล
พื้นฐานทาง
การศึกษาใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูลและตัวอย่างไลเคนจาก
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มร.ได้
ดังนี้สุรินทร์ จานวน 1,375 ตัวอย่าง
นครพนม 500 ตัวอย่าง เก็บรักษาใน
พิพิธภัณฑ์ไลเคน RAMK มหาวิทยาลัย
รามคาแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ
ตัวอย่างไลเคนเหล่านี้มีการบันทึกข้อมูล
เฉพาะของไลเคนลงในฐานข้อมูลสามารถ
สืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว

อาจารย์กวิ
นาถ บัว
เรือง/
ภาควิชา
ชีววิทยา

จัดเก็บและ

พรรณไม้ดอกจานวน 59 วงศ์ 122 สกุล

ผศ.ดร.โสภณ

หมายเหตุ

1091

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

สมุนไพรและการใช้
ประโยชน์
2. โครงการรวบรวมข้อมูล
พันธุกรรมพืชจากสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

21

ชื่อโครงการ

รามคาแหง

และพัฒนาพิพิธภัณฑ์พืช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยาบริการเฉลิม
พระเกีรยติ จังหวัด
นครพนม (เก็บตัวอย่าง
พรรณพืชจาก จ.
นครพนม)

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

3. ทาระบบฐานข้อมูล
พันธุกรรมสัตว์



รวม...3...โครงการ
มหาวิทยาลัยศรี 1. จัดทาฐานข้อมูลพืช

3


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)/
งบประมาณ
แผ่นดิน

-

50,000

465,000
53,000

50,000 สานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

465,000
53,000

งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รักษาตัวอย่าง
พรรณพืชจาก
สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครพนม ใน
ระบบ
มาตรฐานสากล
ทาบัญชีรายชื่อ
พรรณพืชที่
จัดเก็บใน
พิพิธภัณฑ์ และ
กาจัดแมลง
ศัตรูพืชอย่าง
สม่าเสมอ
มีฐานข้อมูล
พันธุกรรมสัตว์

จัดทาสื่อการ

ผลการดาเนินงาน
155 ชนิด จัดเรียงเป็นระบบ โดยมีรหัส
พรรณไม้ และจัดหมวดหมู่ในระดับวงศ์
สกุล และชนิด เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยมีการดูแล
และกาจัดแมลงศัตรูพืชอย่างสม่าเสมอ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บุญมีวิเศษ/
ภาควิชา
ชีววิทยา

หมายเหตุ

1092

20

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างสัตว์ที่พบทั้ง
58 ชนิด เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการเก็บ
ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม Microsoft
access และมีการเปรียบเทียบข้อมูลของ
ชนิดที่พบกับฐานข้อมูลอื่นๆ ที่มีการ
รายงานก่อนหน้านี้

อาจารย์
โกวิท น้อย
โคตร/
ภาควิชา
ชีววิทยา

- จัดทาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในสวน

คณะเภสัช

ลาดับ

หน่วยงาน
นครินทรวิโรฒ

23

มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัย
พะเยา

เสนอขอ

ใช้จริง

1


53,000
15,000

53,000
5,000 ม.วงษ์ชวลิตกุล

100 ชนิด

จัดทาเว็บไซด์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลพรรณ
พืชและจะนาข้อมูลที่เป็นไฟล์ Word ลง
ในระบบต่อไป

ศูนย์
คอมพิวเตอร์
ฯ

1


15,000
80,000

5,000
80,000 งบประมาณปกติ
ประจาปี
ของหน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก

แผนงานวิจัยนี้เป็นแผนงานวิจัยระยะที่ 1
ที่เน้นเรื่องการพัฒนาต้นแบบระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในการจัดการข้อมูล
งานวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ที่ประกอบด้วยการพัฒนา

ดร.นครินทร์
ชัยแก้ว

งบประมาณ (บาท)

สมุนไพรในสวนสมุนไพร
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของคณะเภสัชศาสตร์

รวม...1...โครงการ
1. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
พืช มหาวิทยาลัย วงษ์
ชวลิตกุล
รวม...1...โครงการ
1. การพัฒนาระบบ
จัดการองค์ความรู้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
แผ่นดิน 2558
เรียนรู้และ
(โครงการบริการ ฐานข้อมูลพืช
วิชาการแก่ชุมชน สมุนไพรในสวน
ของมหาวิทยาลัย สมุนไพรใน
ศรีนครินทรวิ
รูปแบบต่าง ๆ
โรฒ)
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สมุนไพร โดยในเบื้องต้นเป็นข้อมูลชื่อพืช ศาสตร์
และชื่อทางพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัย
- จัดทาหนังสือเรื่อง “มาใช้สมุนไพรกัน” ศรีนครินทรวิ
เพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมให้ประชาชน โรฒ
ทั่วไปหันมาใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น
- จัดทาโปสเตอร์แนะนาการใช้สมุนไพร
เพื่อดูแลสุขภาพจานวน 3 เรื่อง คือ การ
ใช้สมุนไพรรักษาแผลไฟไหม้น้าร้อนลวก
การใช้สมุนไพรบรรเทาผิวหนังอักเสบ
บวมแดงจากแมลงกัด และการใช้
สมุนไพรบรรเทาอาการไอ ระคายคอ มี
เสมหะ

หมายเหตุ

1093

22

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
มหาวิทยาลัย
พะเยา
2. เพื่อพัฒนา
ต้นแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
ข้อมูลงานวิจัย
โครงการ
อพ.สธ.
มหาวิทยาลัย
พะเยา

ผลการดาเนินงาน
ระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลความรู้ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และระบบ
นาเสนอข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ ผ่านกระบวนแนวคิดของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจการ
วางแผนบริหารจัดการโครงการวิจัย และ
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สกัดได้จากการ
วิจัย เพื่อประโยชน์วางแผนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เนื่องจากการ
พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มีความซับซ้อนใน
การพัฒนาจึงทาให้ประสบปัญหาความ
ล่าช้าในการพัฒนาระบบให้มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งในขณะนี้
ระบบได้ทาการพัฒนาใกล้เสร็จสมบูรณ์
ยังคงข้างในขั้นตอนของการนาเข้าข้อมูล
การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานและ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1094

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา ระยะที่ 1 :
ต้นแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการข้อมูล
งานวิจัยโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

23

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
พะเยา

ชื่อโครงการ



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

272,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

272,000 งบประมาณปกติ
ประจาปี
ของหน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปรับปรุงระบบ และการจัดเวทีถ่ายทอด
ผลการดาเนินงาน ซึ่งจะดาเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป
1. เพื่อสนอง
เมื่อระบบเสร็จสมบรูณ์แล้วจะช่วยให้
น.ส.อดิศยา
พระราชดาริใน การศึกษาค้นคว้าวิจัยโครงการอนุรักษ์
เจริญผล
โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช สามารถทาได้สะดวกมาก
พันธุกรรมพืชอัน ขึ้นผ่าน user interface รูปแบบสมัยใหม่
เนื่องมาจาก
ทาให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกไม่น่าเบื่อ
พระราชดาริ
ค้นคว้าง่าย แล้วสามารถค้นหาในรูปแบบ
สมเด็จพระเทพ ของแผนที่ google map นอกจากนั่นยัง
รัตนราชสุดาฯ
สามารถค้นหางานวิจัยได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่
สยามบรมราช
ที่ไหนใช้อุปกรณ์อะไรอยู่ขอมีเพียง
กุมารี
อินเตอร์เน็ตเท่านั่นเราก็สามารถเข้าถึง
มหาวิทยาลัย
การค้นหางานวิจัยได้ในส่วนของผู้บริหารก็
พะเยา
สามารถเข้าดูข้อมูลเชิงสถิติได้เหมือนกัน
2. เพื่อสร้าง
ไม่ว่าอยู่ที่ไหนขอมีเพียงอินเตอร์เน็ตเท่า
ระบบ
นั่น
สารสนเทศเพื่อ
จัดการงานวิจัย
ในโครงการ
อพ.สธ. โดย
นักวิจัย
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

1095

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานวิจัยโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยพะเยา

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
พะเยา

ชื่อโครงการ

3. ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการงานวิจัย
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เสนอขอ

ใช้จริง



298,000

298,000 งบประมาณปกติ
ประจาปี
ของหน่วยงาน
(งบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พะเยา
3. เพื่อเผยแพร่
ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
งานวิจัยใน
โครงการใน
โครงการ
อพ.สธ. โดย
นักวิจัย
มหาวิทยาลัย
พะเยา ให้กับ
นิสิต นักศึกษา
และนักวิจัยที่
สนใจงานวิจัย
ดังกล่าวได้ศึกษา
หาข้อมูล เพื่อ
พัฒนางานวิจัยที่
ดีต่อไป
1. เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1096

23

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบ โดยประชุมร่วมกับ
ผู้อานวยการแผนงานวิจัย ซึ่งเป็นคณะ
กรรมและเลขานุการการดาเนินโครงการ

ดร.นครินทร์
ชัยแก้ว

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา

มหาวิทยาลัย
พะเยา

4. การพัฒนาระบบ
รายงานข้อมูลความ

แผ่นดิน



250,000

250,000 งบประมาณปกติ
ประจาปี

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
มหาวิทยาลัย
พะเยา
2. เพื่อออกแบบ
และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
เพื่อการเผยแพร่
และสืบค้นข้อมูล
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพโครงการ
อพ.สธ.
มหาวิทยาลัย
พะเยา ผ่าน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
1. เพื่อสนอง
พระราชดาริใน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อหารือเรื่องกาหนดข้อมูล
งานวิจัยภายใต้โครงการเพื่อนาไปใช้ใน
การออกแบบระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ

1097

23

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

จุดมุ่งหมายหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ดร.ไพศาล จี้
เพื่อที่จะสร้างเครื่องมือและระบบรายงาน ฟู

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
หลากหลายของกล้วยไม้
ด้วยดาวเทียมใน
มหาวิทยาลัยพะเยา

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
ของหน่วยงาน
(งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลความหลากหลายของกล้วยไม้ให้มี
ความสามารถทาในการสืบค้นง่าย
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยทาการ
จัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital)
อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ใน
การสารวจข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้ใช้เครื่องมือแบบพกพาที่ได้
พัฒนาขึ้นเข้าไปยังภาคสนาม โดยให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว ลดระยะเวลา
ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ ผู้สนใจสามารถ
ใช้หลักการและแนวคิดการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ในการทางานเชิงรุกมากขึ้น อีกทั้งเพื่อ
เป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบ
ต่อไป โดยได้กาหนดความคาดหวังรวมถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับ ประการแรก คือ
การพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานข้อมูล
ความหลากหลายของกล้วยไม้ด้วย
ดาวเทียมรายละเอียดสูง ในมหาวิทยาลัย
พะเยา ประการที่สอง คือ การพัฒนา
ระบบแสดงแผนที่แบบออนไลน์ด้วย
เครื่องแม่ข่าย และประการสุดท้าย คือ
การนาเสนอแนวคิด หลักการ กรรมวิธี

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1098

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี
มหาวิทยาลัย
พะเยา
2. เพื่อพัฒนา
ระบบรายงาน
ข้อมูลความ
หลากหลายของ
กล้วยไม้ด้วย
ดาวเทียม รัศมี
50 กิโลเมตร
รอบ
มหาวิทยาลัย
พะเยา
3. เพื่อพัฒนาให้
สามารถนา
ข้อมูลความ

ลาดับ

25

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ชื่อโครงการ

รวม...4...โครงการ
1. บันทึกข้อมูลใน
ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้

4


รวม...1...โครงการ
1. โครงการ การจัดเตรียม
ฐานข้อมูลเพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลกล้วยไม้สกุลม้า
วิ่ง

1


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

900,000

100,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
หลากหลายทาง
ของกล้วยไม้ไป
แสดงผลใน
โปรแกรมแผนที่
ออนไลน์โดยใช้
เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง
มหาวิทยาลัย
พะเยา

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการวิจัย ปัญหาและข้อเสนอแนะ ใน
รูปแบบบทความทางวิชาการในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการในและ
ต่างประเทศตามเวลาและโอกาสที่
เหมาะสม

1099

24

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

900,000

100,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อให้มีข้อมูลที่
เชื่อมโยงถึงกัน
ได้ทั่วประเทศ

เก็บข้อมูลพรรณไม้ จานวน 73 ชนิด

สาขา
ชีววิทยา
คณะวิทยา
ศาสตร์

1.อนุรักษ์
กล้วยไม้สกุลม้า
วิ่งเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
2.สร้าง
ฐานข้อมูล
กล้วยไม้สกุลม้า

1.โครงการนี้เป็นโครงการใหม่ที่รวบรวม
ข้อมูลกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง โดยเฉพาะ
กล้วยไม้แดงอุบล ที่ได้ทาการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี กิจกรรมการ
อนุรักษ์พันธุกรรม การปลูกจิตสานึกใน
การอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบลให้กับ
เยาวชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน
โครงการนี้สอดคล้องกับกิจกรรมศูนย์

รศ.กาญจนา
รุ่งรัชกา
นนท์

ต่อเนื่อง

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

26

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

รวม...1...โครงการ
1. ประสานงานกับ
อพ.สธ.เพื่อส่งตัวแทนเข้า
ฝึกอบรมการใช้ระบบศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช
2. การจัดทาฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

1


100,000



-

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วิ่ง

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อมูลพันธุกรรมพืช
2. โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ได้ฐานข้อมูลกล้วยไม้สกุล
ม้าวิ่ง และนักศึกษามีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยฐานข้อมูล
กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง มีที่ตั้ง คือ
https://sites.google.com/a/ubu.ac.t
h/dangubon-orchid-ubu/
3.โครงการนี้ยังได้มีการบูรณาการ การ
เรียนการสอนวิชาวิทยาการกล้วยไม้
เบื้องต้น โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งใน
การรวบรวมข้อมูล

100,000
งบประมาณของ
หน่วยงาน

หมายเหตุ

1100

26

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

-

-

คณะทางาน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ

ปรับปรุง
ฐานข้อมูลปีละ
1 ครั้ง

ใช้เครื่อง GPS ในการจัดทาพิกัดต้นไม้ยืน
ต้นในพื้นที่มหาวิทยาลัย บันทึกข้อมูลใน
ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ.- ม.
กรุงเทพ จานวน92 ชนิด สามารถทรบ

คณะทางาน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ

ลาดับ

26

27

29

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

3. การจัดทาฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น



1,000

มหาวิทยาลัย
พายัพ

รวม...3...โครงการ
1 . จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล
พั น ธุ ก รรมพื ช ในพื้ น ที่
มหาวิทยาลัยพายัพ

3


1,000
5,000

1

5,000

มหาวิทยาลัย
เนชั่น

รวม...1...โครงการ
1. โครงการจัดทา
ฐานข้อมูลพันธุ์กรรมพืช
มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

รวม...1...โครงการ
1. การพัฒนาฐานข้อมูล
รวบรวมพรรณไม้ป่าสีม่วง
เพื่อเป็น application
การใช้ประโยชน์ใน

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
พิกัดของต้นไม้แต่ละชนิด โดยการสืบค้น
จากฐานข้อมูล google map
มีข้อมูลจากการสารวจและได้บันทึกลง
ฐานข้อมูล

งบประมาณของ
หน่วยงาน

ปรับปรุง
ฐานข้อมูลปีละ
1 ครั้ง

งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย
พายัพ

ได้ข้อมูล
ฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช
ในพื้นที่
มหาวิทยาลัย
พายัพ

อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

สานักวิจัย

1.เพื่อโครงการ
จัดทาฐานข้อมูล
พันธุ์กรรมพืช

-ยังไม่ได้ดาเนินการ

คณะทางาน
อพ.สธ.

1. เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ไทย

1. รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ไม้ป่าที่
ให้ดอกสีม่วง



1


109,500

109,455.
50

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แผ่นดิน

หมายเหตุ

คณะทางาน
อพ.สธ.
ม.กรุงเทพ

1101

28

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

จะเริ่ม
ดาเนินงาน
ใน
ปีงบประมา
ณ 2559

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
รูปแบบพืชสมุนไพรและ
อาหาร

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
2. นาข้อมูลพันธุกรรมพืชที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รวบรวมได้มาใช้
ประโยชน์ โดยการพัฒนาเป็น
application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้
ป่าที่ให้ดอกสีม่วงในลักษณะเป็นพืช
สมุนไพรและอาหาร
3. นาเสนอองค์ความรู้จากการพัฒนาเป็น
application เพื่อการใช้ประโยชน์จากไม้
ป่าที่ให้ดอกสีม่วงในลักษณะเป็นพืช
สมุนไพรและอาหาร ซึ่งสามารถใช้
โปรแกรม Mobile Application บน
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart
Phone) และ Tablet PC ที่มี
ระบบปฏิบัติการ Android โดยการดาวน์
โหลดPurpleFlowers Application ได้
จาก Google Apps โดยเข้าไปที่
Google Play
https://play.google.com
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ ของสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม The 5th
Annual ILAC International
Conference on Language and

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1102

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2. เพื่อรวบรวม
พรรณไม้และ
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์
ของไม้ป่าที่ให้สี
ม่วงที่นาไปใช้
ประโยชน์เพื่อ
เป็นพืชสมุนไพร
และอาหาร
3. เพื่อพัฒนา
application
เพื่อการใช้
ประโยชน์จากไม้
ป่าในลักษณะ
เป็นพืชสมุนไพร
และอาหาร

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

ชื่อโครงการ

2. โครงการจัดทา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น: เรื่อง เทคนิค
สุขภาพพึ่งตนเองตามหลัก
แพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ:
ยา ๙ เม็ด ในรูปแบบสื่อ
Multimedia



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

200,000

ใช้จริง

115,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
Culture เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต
5. ผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและทดลองใช้
application จานวน 50 คน โดยทาการ
สอบถาม หลังจากที่ทดลองใช้
application มีผลความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1. สารวจและศึกษาคันคว้าเก็บรวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ เทคนิค
สุขภาพพึ่งตนเองตามหลักแพทย์
ทางเลือกวิถีพุทธ: ยา 9 เม็ด เพื่อเป็นองค์
ความรู้ที่จะจัดทาเป็น ฐานข้อมูล
2. ผลิตสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิค
สุขภาพพึ่งตนเองตามหลักแพทย์
ทางเลือกวิถีพุทธ: ยา 9 เม็ด ในรูปแบบ
ของสื่อการเรียนรู้ Multimedia โดยการ
ถ่ายทาวีดิทัศน์ ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพ
ชุมชน สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี
3. มีฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น: เรื่อง
เทคนิคสุขภาพพึ่งตนเองตามหลักแพทย์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1103

29

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

30

มหาวิทยาลัย

รวม...2...โครงการ
1. โครงการปรับปรุงศูนย์

2


150,000

150,000

มรภ.

เป้าหมาย

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

1104

ทางเลือกวิถีพุทธ: ยา 9 เม็ด ในรูปแบบ
สื่อ Multimedia จานวน 1 เรื่อง และ
จัดทาสาเนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง ยา 9 เม็ด
ในรูปแบบสื่อMultimedia เพื่อเผยแพร่
จานวน 500 ชุด
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ ของสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม The 5th
Annual ILAC International
Conference on Language and
Culture เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต
5. มอบสื่อให้กับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมซึ่ง
รับมอบโดยคุณหมอเขียว ในกิจกรรมการ
จัดค่ายสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม
เทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ระหว่างวันที่
31กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558 ณ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 3 อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ

สานักวิทย

ลาดับ

ชื่อโครงการ

ราชภัฏจันทร
เกษม

ข้อมูลพันธุกรรมพืชใน
จังหวัดชัยนาท ระยะที่ 2

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

รวม...1...โครงการ
1. โครงการศูนย์ข้อมูล
ความหลากหลายทาง

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
จันทรเกษม (งบ
รายได้)

1


150,000
114,000

150,000
114,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1.จัดหาเครื่อง
แม่ข่ายระบบ
ฐานข้อมูลและ
เว็บ
2.ปรับปรุงระบบ
ซอฟต์แวร์
บริหารจัดการ
ฐานข้อมูล
3. ปรับปรุง
ระบบสืบค้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อปรับปรุง
ตั้งศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช
2.เพื่อเผยแพร่
ฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช
ออกสู่สาธารณ
ได้อย่าง
กว้างขวาง
1. เพื่อจดบันทึก
พรรณไม้ลงใน

ผลการดาเนินงาน
สารสนเทศได้ดาเนินการจัดซื้อเครื่องแม่
ข่ายระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช
จานวน 1 ตัว เพื่อเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บข้อมูลและการสืบค้น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร
เกษม

หมายเหตุ

1105

31

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์และหนังสือสาหรับ
การสืบค้น

คุณธนิกานต์
หลิมเจริญ/

ลาดับ

หน่วยงาน
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ
ชีวภาพ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คุณศุภวัฒ ใส
แจ่ม/
อ.ดร.พิชัย ใจ
กล้า/ อพ.สธ.มรภ.อุตรดิตถ์

หมายเหตุ

1106

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
คอมพิวเตอร์โดยใช้ 2. จ้างเหมาจัดทาระบบการสืบค้น
โปรแกรมจัดทา
หนังสือในห้องสมุดสานักงานโครงการ
ฐานข้อมูลในการ
อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
เก็บข้อมูล
2. เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูลพรรณไม้
ที่รวบรวมได้
3. เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจาก
พระราชดาริฯ ใน
แผนงานฐานข้อมูล
พันธุกรรม
4. เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูลพรรณไม้
ที่มีอยู่ในภูมิภาค
เขตภาคเหนือ
ตอนล่างให้ทันสมัย
และครอบคลุม
ตัวอย่างมากที่สุด
และสามารถใช้เป็น

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี
ธรรมราช

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. ฐานข้อมูลพันธุกรรม
พืชและทรัพยากรท้องถิ่น

เสนอขอ

ใช้จริง

1


114,000
50,000

114,000
50,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ข้อมูลพื้นฐานในการ
ค้นคว้าและพัฒนา
งานวิจยั
5. เพื่อเผยแพร่
บัญชีรายชื่อพรรณ
ไม้ที่พบในภูมิภาค
เขตภาคเหนือ
ตอนล่าง

ผลการดาเนินงาน

เพื่อจัดทา
เว็บไซด์โครงการอนุรักษ์ฯ
ฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
ท้องถิ่น
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
ให้เป็นระบบ
ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ใช้งานง่ายและมี

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นายชาญ
วิทย์ ชัยทอง
และ
คณะทางาน
บัณฑิต
วิทยาลัย

หมายเหตุ

1107

32

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพ
พรรณี

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. การทาระบบศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากร

เสนอขอ

ใช้จริง

1


50,000
20,000

50,000
10,000 จัดสรรจาก
งบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับ
ตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ระบบสืบค้น
ข้อมูลเพื่อ
ประหยัดเวลา
และนามาใช้
ประโยชน์ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในอนาคต
สามารถพัฒนา
ระบบให้
เชื่อมโยงข้อมูล
กับฐานข้อมูล
อื่นๆทั้ง
หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก
หน่วยงาน
ภายนอก
เพื่อเตรียมข้อมูล
ทรัพยากรไว้
สาหรับการทา
ระบบฐานข้อมูล

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1108

33

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

- เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนประกอบต่าง ๆ
ของพรรณไม้ 401 ชนิด เป็นไฟล์ดิจิตอล
เพื่อเตรียมสาหรับงานสร้างระบบ
ฐานข้อมูล

นางสาว
ศศิธร
พุทธรักษ์
และคณะ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

อพ.สธ.-มร.รพ.

35

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม

1


20,000
5,000

10,000
0

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

รวม...1...โครงการ
1. โครงการจัดทา
ฐานข้อมูลพรรณไม้ พรรณ
ไม้น้าและพืชสมุนไพร

1


5,000
-

0
-

รวม...1...โครงการ

1

- จัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง จานวน
200 ตัวอย่าง
- จัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งและ
ตัวอย่างพรรณไม้ดองจากงานวิจัย
จานวน 6 เรื่อง
- จากกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 จานวน 100
ตัวอย่าง

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อศึกษาชนิด
ของพืช รูปแบบ
การอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์
ในท้องถิ่น

มีการดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
พรรณไม้ตามแบบฟอร์มของการศึกษา
พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ได้แก่ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้
ประโยชน์ ลงในระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรพรรณพืชในจังหวัดนครปฐม

อ.อนัญญา
ทองสิมา /
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

-

-

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ผศ.ประภาศิริ
ใจผ่อง ดร.
กาญจนา
ธนนพคุณ และ
ดร.สุพัตรา
เจริญภักดี

หมายเหตุ

1109
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รวม...1...โครงการ
1. จัดทาฐานข้อมูลความ
หลาก หลายทางชีวภาพ
ของพืชในท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

ลาดับ
36

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม่

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ
เจ้าพระยา

ชื่อโครงการ
1. โครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
ใช้สมุนไพรไทยในพื้นที่
สะลวง อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่

รวม...1...โครงการ
1. จัดทาระบบฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา

เสนอขอ
351,000

ใช้จริง
351,000

1


351,000
50,000

351,000
50,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณ
แผ่นดิน (วช.)

งบประมาณ
เฉพาะจากสานัก
งบประมาณเพื่อ
การร่วมสนอง
พระราชดาริ
อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ศึกษาบริบท
เกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์
พืช
สมุนไพรไทยใน
พื้นที่
ตาบลสะลวง
อาเภอ
แม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่และ
พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
การ
ใช้ประโยชน์พีช
สมุนไพร
เพื่อจัดทาระบบ
ฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จ

ผลการดาเนินงาน
ได้ข้อมูลสมุนไพรไทยที่สามารถนามา
รักษาโรคได้มากกว่า 150 และนามาทวน
สอบความถูกต้องกับปราชญ์ชุมชน หมอ
เมืองจัดจาแนกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากพืช สมุนไพรไทย แล้ว
ออกแบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
พืชสมุนไพรซึ่งกาลังอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

หมายเหตุ

1110

37

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


เผยแพร่ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช

ศูนย์
คอมพิวเตอร์

ลาดับ

38

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ชื่อโครงการ

เสนอขอ

ใช้จริง

1


50,000
170,000

50,000
170,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

สกอ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เจ้าพระยา
1. เพื่อสารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน
การปลูกข้าว
พันธุ์พื้นเมือง
ของเกษตรกร
บ้านน้าเย็น
ตาบลกกสะทอน
อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
2. เพื่อวิเคราะห์
และจัดทา
ฐานข้อมูลข้าว
พันธุ์พื้นเมือง
ด้วยระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS)
3. เพื่อพัฒนา
แนวทางอนุรักษ์
และจัดทาและ
เผยแพร่องค์
ความรู้สู่คนรุ่น

ผลการดาเนินงาน

ข้าวพันธุ์พื้นเมืองปลูกบนพื้นที่สูงและไหล่
เขา ถ้าปลูกในทีส่ ูงไม่เกิน 500 เมตรนิยม
ปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ ดังนี้
1. ข้าวนาพันธุ์พื้นเมืองที่คงปลูกใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ข้าวพันธุ์อีเตี้ย, ข้าวพันธุ์
เหลืองใหญ่/ เหลืองบุญมา/ เหลืองทอง/
อีเหลือง, ข้าวพันธุ์เล็บช้าง (ข้าวปู่ ข้าว
ย่า) และข้าวกวงหอม (พญาลืมแกง)
2. ข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่คงปลูกใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ข้าวซิวเกลี้ยง/ หางปลา
ไหล/ ซิวปลาไหล/ ซิวอ้าว และข้าวลืมผัว
วิธีการปลูกเป็นวิธีการแบบผสมขึ้นอยู่กับ
ความใกล้หรือไกลเมือง การเข้าถึง
เทคโนโลยี ชุมชนที่อยู่ห่างไกลยังใช้พิธี
การปลูกแบบพื้นบ้านดั้งเดิมคือการปรับ
พื้นที่ไร่ แล้วหยอดหลุม ใช้ยาฆ่าหญ้า
คลุมดิน และดายหญ้า

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผศ.ดร.ยิ่ง
ศักดิ์
คชโคตร
และคณะ
(คณะ
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสตร์
)

หมายเหตุ

1111

รวม...1...โครงการ
1. โครงการวิจัยเรื่อง :
การจัดทาฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศข้าวพันธุ์
พื้นเมืองบ้านน้าเย็น ตาบล
กกสะทอน อาเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย ภายใต้
แผนงาน ชุดโครงการ :
ความหลากหลาย การ
อนุรักษ์ และ การใช้
ประโยชน์ข้าวพันธุ์
พื้นเมือง จังหวัดเลย

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

39

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

39

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

40

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

เสนอขอ

ใช้จริง

รวม...1...โครงการ
1. การพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศด้านความ
หลากชนิดปลาในแม่น้าสา
อาเภอเวียงสาจังหวัดน่าน

1


170,000
30,000

170,000

2. การพัฒนาระบบสืบค้น
ข้อมูลต้นไม้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้าน น่าน ด้วย
วิธีระบุพิกัดภาพ 2 มิติ
บน Google Maps
3. การพัฒนาฐานข้อมูล
พืชสมุนไพรพื้นเมืองน่าน
เพื่อการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รวม...3...โครงการ
1. โครงการจัดทา
ฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ





ชื่อโครงการ

3


งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใหม่และ
สาธารณชนสู่
ความยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน

ทุน HRM1

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

15,000

ทุน HRS1

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

15,000

ทุน HRS2

กาลังดาเนินการ อยู่ใน
ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย

60,000
70,000

-

ขอตั้งงบประมาณ มีฐานข้อมูล
เฉพาะจากสานักงบ อพ.สธ.-มทร.
ประมาณเพื่อการ อีสาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
การเกษตร
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
การเกษตร
คณะ
บริหารธุรกิจ
และศิลป
ศาสตร์

มีเว็บไชต์ฐานข้อมูลความหลากหลายทาง ดร.กุณฑิกา ดาเนินงาน
ชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม เวชกลาง
โดยไม่ใช้
สาหรับของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นายธนพล สิน งบประมาณ

1112

39

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมของโครงการ
อพ.สธ.-มทร.อีสาน

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ร่วมสนองพระราช
ดาริ อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน
ฯ มทร.อีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

2. โครงการฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ์



24,600

24,600 ขอตั้งงบประมาณ
เฉพาะจากสานักงบ
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนองพระราช
ดาริ อพ.สธ.

เพื่อรวบรวม
ทรัพยากรชุมชน
และสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ท้องถิ่น

40

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

3. โครงการติดตามการ
ดาเนินงานและจัดทา
ฐานข้อมูลโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
วิทยาเขตสุรินทร์



70,000

64,360 ขอตั้งงบประมาณ
เฉพาะจากสานักงบ
ประมาณเพื่อการ
ร่วมสนองพระราช
ดาริ อพ.สธ.

- เพื่อติดตามการ
ดาเนินงาน
โครงการ
- เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูล
โครงการ อพ.สธ.
ทุกโครงการที่
รับผิดชอบใน
วิทยาเขตสุรินทร์
- เพื่อเก็บและ
รวบรวม และ

มทร.อีสาน
นครราชสีมา
- ข้อมูลพื้นบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ นายสายัญ
และข้อมูลอื่น ๆ จากการสอบถามคนใน พันธ์สมบูรณ์
ท้องถิ่น(ก.7-003 หน้า 1)
สารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
มทร.อีสาน
ใบงานที่ 1-9
วข.กาฬสินธุ์

ติดตามการดาเนินงานโครงการอพ.สธ.
วข.สุรินทร์ จานวน 4 ครั้งสร้างเครือข่าย
โครงการอพ.สธ. วข.สุรินทร์ ระหว่าง
อบต. รร.ในพื้นที่รัศมี 50 กิโลเมตร
จานวน 23 หน่วยงาน และมีการลงนาม
ความร่วมมือ MOU 2 หน่วยงานการ
ติดตามดูแลรักษาและส่งเสริมการปลูก
มเหสักข์ สักสยามินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์
จานวน 630 ต้น

ผศ.ภูวิพฒ
ั น์
เกียรติ์สาคเรศ
มทร.อีสาน
วข.สุรินทร์

หมายเหตุ
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40

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ตะละ

ลาดับ

42

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล
ตะวันออก

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณ
ภูมิ

เสนอขอ

ใช้จริง

รวม...3...โครงการ
1. โครงการจัดทา
ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรใบ
เลี้ยงคู่

3


164,600
54,000

88,960
54,000

รวม...1...โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

1


54,000
20,000

54,000
20,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบรายจ่ายอื่น

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
วิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โครงการ อพ.สธ.
วิทยาเขตสุรินทร์
- เพื่อนาข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ
ในด้านต่างๆ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลพืช
สมุนไพรใบเลี้ยง
คู่

เป็นโครงการใหม่โดยพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ
การจัดทาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรใบเลี้ยงคู่
มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี ผลที่ได้คือ
เว็บไซต์และฐานข้อมูลจานวน 1
ฐานข้อมูล

อ.วุฒิภัทร
หนูยอด
คณะ
เทคโนโลยี
สังคม
วิทยาเขต
จันทบุรี

เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืช
ของ
มหาวิทยาลัย

เป็นโครงการต่อเนื่อง รวบรวมฐานข้อมูล
พันธุ์พืช จานวน 10 ชนิด พื้นที่ภายใน
มทร.สุวรรณภูมิ

ผศ.สุรเชษฐ์
บารุงคีรี
คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตรฯ

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

43

45

ชื่อโครงการ

เสนอขอ
20,000
100,000

ใช้จริง
20,000
100,000

งบประมาณ (บาท)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

รวม...1...โครงการ
1. พัฒนาต้นแบบระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากร
ท้องถิ่น

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

รวม...1...โครงการ
1. การสร้างฐานข้อมูลพืช
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

1


100,000
40,000

100,000
40,000

รวม...1...โครงการ
มหาวิทยาลัย
1. จัดทาฐานข้อมูลระบบ
ราชภัฏอุดรธานี ดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรม
สาหรับศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรต่างๆ

1


40,000
50,000

40,000
50,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
แผ่นดิน

ต้นแบบระบบ
สารสนเทศด้าน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น สาหรับ
จัดเก็บข้อมูล
ด้านทรัพยากร
ท้องถิ่น ทั้ง 9
ด้าน

เกิดระบบสารสนเทศด้านฐานทรัพยากร - สาขาวิชา
ท้องถิ่นทั้ง 9 ด้าน
คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- สานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

-จัดทา
ฐานข้อมูลและ
website

- ในกิจกรรมสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น
จังหวัดเพชร ได้ผลการดาเนินการดังนี้
1. ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ จานวน 60 ชนิด
1 ฐานข้อมูล
2. เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพันธ์ไม้ จานวน 60 โดยใช้ URL
คือ http://rsd.pbru.ac.th

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

งป.แผ่นดิน

มีฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืชที่
สามารถเผยแพร่
และเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่ร่วม

โครงการใหม่
ได้จัดทาเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัยที่
เชื่อมโยงข้อมูลจากการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆของโครงการฯที่ได้รับงบประมาณ

สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
1


การจัดทา
เว็บไซต์เสร็จ
สมบูรณ์แต่
ยังไม่
สามารถ

ลาดับ

จังหวัดชลบุรี

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
1. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
พืช

1
-



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

50,000
50,000

ใช้จริง

50,000
-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
สนอง
พระราชดาริใน
โครงการ
อพ.สธ.

1 ศูนย์

ผลการดาเนินงาน
สนับสนุนในปี งป.2558 ซึ่งสามารถ
เผยแพร่และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่
ร่วมสนองพระราชดาริ

ยังไม่มีผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
และสาขา
สารสนเทศ
ศาสตร์

นายถนอม
ศิลป์สุข
สัมพันธ์
ส่วน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สนง.ทสจ

หมายเหตุ
เผยแพร่ได้
เนื่องจาก
โครงการ
ศึกษาความ
หลากหลาย
ของพืชวงศ์
กล้วยไม้ พืช
วงศ์ขิง และ
เห็ดรา ต้อง
ได้รับการ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ทางวิชาการ
จาก อพ.สธ.
ก่อน
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

47

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
รวม...1...โครงการ
1. กิจกรรมสารวจและ
บันทึกข้อมูลพันธุกรรมพืช

รวม...1...โครงการ
รวม...1...โครงการ
1. โครงการจัดทา
ฐานข้อมูลต้นไม้ และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต้นไม้
ในสวนมกุฎรมยสราญ
- ฐานข้อมูลแสดงชื่อ
ต้นไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ การดูแล

1
1

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ



50,000
50,000
13,000

1
1


13,000
13,000
-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ชลบุรี

หมายเหตุ

งบฯจังหวัด
12,126.5 งบพัฒนาจังหวัด
0

สารวจและ
บันทึกข้อมูล
พันธุกรรมพืช
จานวน 30 ชนิด

สารวจพันธุ์ไม้และบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมของโครงการ ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว
จานวน 30 ชนิด ได้แก่ เต่าร้าง เลือด
ควายใบใหญ่ แซะ เพกา ไข่เน่า กะออก
ขนุน ข่อยหนามข้อแห้ง จามจุรี ดาตะโก
ตะเคียนทราย ตะเคียนสามพอน ตะแบก
นา ตีนเป็ด ทัง ประดู่ป่า มะเดื่อชุมพร
มะขาม มะปริง มะมุด มะหวด มะหาด
ยอป่า สะตอ หมาก หว้าหิน ศรีตรัง
ปาล์มหลังขาว นน

สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต
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48

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบฯจังหวัด

12,126.50
12,126.50

-

-

1. เพื่อจัดทา
ฐาน ข้อมูลในรูป
ตารางแสดงขื่อ
ต้นไม้ชื่อ
วิทยาศาสตร์
การดูแล
บารุงรักษา

- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ชื่อต้นไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ การดูแลบารุงรักษา และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
- จัดทาข้อมูลในรูปแบบตารางแสดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ การดูแลบารุงรักษา
และประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์
ของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

เทศบาลนคร
นนทบุรี
ร่วมกับ
สานักงาน
เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง

บารุงรักษาและประโยชน์
- จัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
ชื่อต้นไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์
การดูแลบารุงรักษา และ
ประโยชน์

จังหวัดนนทบุรี

2. โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการฐานข้อมูล
ของศูนย์พันธุกรรมพืช

48

จังหวัดนนทบุรี

3. การจัดทาฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นในตาบล
เกาะเกร็ด



48

จังหวัดนนทบุรี

4. โครงการตั้งศูนย์การ
เรียนรู้และการจัดระบบ



150,000

-

เทศบาลตาบล
บางสีทอง

-

-

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะ
เกร็ด

-

องค์การบริหาร - เพื่อจัดเก็บ
ส่วนตาบลบางรัก รวบรวมข้อมูล

100,000

เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นในตาบล
เกาะเกร็ดให้
เป็นระบบ

ผลการดาเนินงาน
นนทบุรี

ยังไม่ดาเนินงาน เนื่องจากยังอยู่
ในระยะดาเนินการเก็บข้อมูล
"ฐานทรัพยากรท้องถิ่น" และ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ไปอบรมกับ อพ.สธ.
อบต.เกาะเกร็ดดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์
คอมพิวเตอร์

- ดาเนินการแล้วบางส่วน
- มีการสารวจพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นนทบุรี

สานักงาน
ปลัด
เทศบาล
ตาบล
บางสีทอง
สานักงาน
ปลัด
และคณะ
ดาเนินงาน
อพ.สธ.
ตาบลเกาะ
เกร็ด
กอง
สวัสดิการ

หมายเหตุ

1118
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
และประโยชน์
เผยแพร่ใน
เว็บไซต์
2. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้
เกี่ยวกับต้นไม้ใน
สวนมกุฎรมย
สราญ
พัฒนา
ฐานข้อมูลให้ง่าย
กับการสืบค้น

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

จัดเก็บข้อมูล

กรุงเทพมหา
นคร

น้อย

3
3


1
1

150,000
150,000
-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ทรัพยากรใน
รับผิดชอบ
ท้องถิ่นเพื่อเป็น - รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชในพื้นที่
แนวทางในการ รับผิดชอบ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
- ให้มีระบบ
ข้อมูล
พันธุกรรมพืชสื่อ
ถึงกันได้ทั่ว
ประเทศ
- มีแหล่งข้อมูล
พันธุกรรมพืช
ในตาบลบางรัก
น้อย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สังคม
อบต.บางรัก
น้อย

หมายเหตุ

1119
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รวม...4...โครงการ
รวม...4...โครงการ
1. การจัดทาฐานข้อมูลพืช
ควรค่าแก่การอนุรักษ์
พันธุกรรม
กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบฯจังหวัด
-

ไม่ใช้งบประมาณ กรุงเทพมหานค
ร มีฐานข้อมูล
พืชควรค่าแก่
การอนุรักษ์
พันธุกรรม
- อาคารศูนย์
พันธุกรรมพืช

จัดทาฐานข้อมูลพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์
พันธุกรรมกรุงเทพมหานคร จานวน 137
ชนิด 1,846 ต้น เสร็จเรียบร้อย

กลุ่มงาน
วิชาการสวน
และต้นไม้
สานักงาน
สวน
สาธารณะ
สานัก

ลาดับ

49

ชื่อโครงการ

กรุงเทพมหา
นคร

2. การจัดทาฐานข้อมูลไม้
ยืนต้นในสวนสาธารณะ



จังหวัด
นครราชสีมา

รวม...2...โครงการ
รวม...2...โครงการ
1. การรวบรวมและบันทึก
ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

2
2


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

-

-

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กรุงเทพมหานค
ร ตั้งอยู่บริเวณ
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
เขตบางกอก
น้อย
ไม่ใช้งบประมาณ - สารวจไม้ยืน
ต้นใน
สวนสาธารณะ
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

สารวจไม้ยืนต้นในสวนรมนีนาถ พบไม้ยืน สานักงาน
ต้นจานวน 51 ชนิด 520 ต้น
สวน
สาธารณะ
สานัก
สิ่งแวดล้อม
- สวน
สาธารณะ
- กลุ่มงาน
วิชาการสวน
และต้นไม้

1120

50

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบฯจังหวัด
67,000

67,415

ทต.โคกกรวด

รวบรวมและ
บันทึกข้อมูล
ทรัพยากร
ท้องถิ่น ทั้ง 6

ดาเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น(ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ จัดทาครบ ทั้ง 6
ชุมชน จัดการบันทึกข้อมูลทรัพยากร

ทต.โคก
กรวด

ลาดับ

50

51

จังหวัด
นครราชสีมา

จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์

จังหวัดกระบี่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

2. ระบบจัดเก็บข้อมูลและ
สืบค้นได้



17,000

16,499

รวม...2...โครงการ
รวม...2...โครงการ
1. จัดทาฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช

2
2


84,000
84,000
-

83,914
83,914
-

รวม...1...โครงการ
รวม...1...โครงการ
1. โครงการบันทึกบทสวด
มนต์สนองพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ทรงเจริงพระชนมายุ 5
รอบ
(ไม่ได้บรรจุไว้เป็นแผน
แม่บท อพ.สธ. ของ
จังหวัดกระบี่)

1
1


-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
ทต.โคกกรวด

40,000 งบประมาณปกติ
ประจาปี ของ
หน่วยงาน
(งบประ
มาณแผ่นดิน)/
กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ชุมชน
ท้องถิ่น ครบ 3 ด้าน
จัดเก็บข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลและสืบค้นได้ ทั้งเอกสาร
และสืบค้นได้
และคอมพิวเตอร์
ทั้ง(เอกสาร และ
คอมพิวเตอร์)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทต.โคก
กรวด

งบฯจังหวัด
จัดทาฐานข้อมูล
พันธุ์พืช

ข้อมูลพันธุ์พืช 8 ชนิด 217 ต้น

สหกรณ์
เพิ่มเติมจาก
จังหวัด
แผนฯ
ประจวบคีรีขั
นธ์
งบฯจังหวัด

เพื่อจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลบท
สวดมนต์ที่
สาคัญที่เป็น
มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม
ในรูปแบบ
วิดีทัศน์ และ
เอกสารสารัตถะ
บทสวดมนต์

การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้บทสวดมนต์
จานวน 4 บทสวด ประกอบด้วย
1.บทสวดตั้งศาลพระภูมิ
2.บทสวดบวงสรวงขอพรพระนาง
3.บทสวดทาขวัญข้าว / ผูกข้าว
4. บทสวดเทศมหาชาติ 13 กัณฑ์ (บท
แหล่ใต้)

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดกระบี่

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
Function)
เพิ่มเติมจาก
แผนฯ

1121
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

53

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
รวม...1...โครงการ
ศูนย์ศึกษาการ 1. กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
พัฒนาพิกุลทอง พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

รวม...1...โครงการ
1. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้

1


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

13,000

ใช้จริง
40,000
40,000
13,000 กปร.

13,000
60,000

13,000
50,000

กปร.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
งบฯfunction

จัดทาฐานข้อมูล
ของพืชต่าง ๆ

ทาการบันทึกข้อมูลของการเก็บสารวจ
ศูนย์ฯ พิกุล
รวบรวม ศึกษา ประเมินอนุรักษ์ และใช้ ทองฯ
ประโยชน์ รวมทั้งงานจัดฐานข้อมูล เช่น
การถ่ายรูป จัดทาแผนผังของแปลงที่ปลูก
พืช และการจับพิกัด (GPS) ของพืชที่
ปลูกรักษา

เพื่อจัดการ
จัดเก็บข้อมูล
และปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ที่
ดาเนินการใน
การสารวจ
รวบรวม เช่น
ข้อมูลลักษณะ
ทั่วไปของ
ทรัพยากร
ลักษณะเฉพาะ
ภาพถ่าย พิกัด
ตาแหน่งที่พบ

โครงการต่อเนื่อง
- มีระบบฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ป่า
- มีระบบฐานข้อมูลชนิดพันธุ์เห็ดป่า
- มีระบบฐานข้อมูลชนิดพันธุ์กล้วยไม้
ทาให้ง่ายต่อการแสดงผลของข้อมูล มี
ระบบฐานข้อมูล 2 ระบบ คือ MS
Access และ MS Office

นายนพดล
แก้วคาไสย์
หัวหน้างาน
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
ศูนย์ฯ ภูพาน
ฯ

1122
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
1
1


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

1

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

60,000

50,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ระบบนิเวศที่พบ
และสังเกตจุดที่
สารวจ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1123

สรุปงานในกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
จานวนหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริในกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น 54 หน่วยงานและมีจานวนโครงการทั้งสิ้น 89 โครงการ มีการดาเนินงาน
67 โครงการ และไม่มีรายงานการดาเนินงาน 22 โครงการ

