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8.3 กรอบการสร้างจิตสานึก
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตสานึกให้เยาวชนบุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึง ความสาคัญ และ
ประโยชน์ของพันธุกรรมพืชให้รู้จักหวงแหนรู้จักการนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึง่ มีความสาคัญต่อการ
จัดการการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศซึ่งพระราชทานพระราชดาริให้ดาเนินการกับเยาวชน
โดยการฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์ความงดงามเกิดความปิติที่จะทาการอนุรักษ์แทนที่จะสอนให้อนุรักษ์
แล้วเกิดความเครียดในกิจกรรมนี้มี “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นสื่อโดยการดาเนินงานให้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิตมีที่เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองมี ห้องสมุด
สาหรับค้นคว้ามีการศึกษาต่อเนื่องรวมทั้งให้โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นที่หายากใกล้สูญ
พั น ธุ์ แ ละเป็ น ที่ ร วมภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย นของโรงเรี ย นที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริฯจะเป็นส่วนหนึ่งของ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ” นอกจากนั้นยังการฝึกเรียนรู้ทรัพยากรทะเลให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาตร์
โรงเรียน งานพิพิธภัณฑ์พืช งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล
ไทย เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณ
ไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดสานึกในการอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป
1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ดาเนินการโดย สถานศึกษาและโรงเรียน
เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย นาไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก
ขั้นตอนการสนองพระราชดาริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.1 อพ.สธ. กาหนดจุดมุ่งหมายในการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้าง
จิตสานึกให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหนและ
รู้ จั ก การน าไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี คู่ มื อ การด าเนิ น งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น
สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาที่ อพ.สธ. โดยสามารถ
ติดต่อขอใบสมัครได้ที่สานักงาน อพ.สธ. สานักงานสนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220 - 22 โทรสาร : ต่อ 2221 email : scbotany@plantgenetics-rspg.org หรื อดาวน์ โหลดใบสมั ครได้ จากเว็บ ไซต์ อพ.สธ.
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ 2.htm
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1.2 อพ.สธ.กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดยให้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
พื ช พรรณ เป็ น ที่ เ ก็ บ พรรณไม้ แ ห้ ง พรรณไม้ ด อง มี ห้ อ งสมุ ด ส าหรั บ ค้ น คว้ า และน างานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้
1.3 โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
และชุมชน จัดทาหลั กสูตรท้องถิ่นในการสารวจจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ดู รายละเอียดในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 ปีที่ห้า ในหนังสือจากยอดเขาถึงใต้ทะเล 4)
1.4 หน่วยงานต่าง ๆ ทบทวนและปรับปรุงการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ทา
อยูเ่ ดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานทิ่ อพ.สธ. กาหนดและนาไปสู่การประเมินเพื่อรับ
ป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ
1.5 การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ จะต้อง
ดาเนินงานให้เป็นไปตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนดขึ้น และให้คาแนะนาโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาในกิจกรรมที่ 7
1.6 อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดาริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกใน ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความสาคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธ์การ
ดาเนินงานเป็นหลัก
1.7 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานสภาการศึ ก ษา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสานักมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) สนับสนุนในการดาเนินงาน
ร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณาและวางแผน เพื่อนาแนวทางดาเนิน งานอพ.สธ.บรรจุไว้ในหลักสูตรการ
เรียนการสอนระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน
2. พิพิธภัณฑ์
เป็ น การขยายผลการด าเนิ น งานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ไ ปสู่ ป ระชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้กว้า งขวางยิ่ง ขึ้น โดยใช้การนาเสนอในรูป ของพิพิธภั ณฑ์ ซึ่ง เป็ นสื่อเข้าถึ ง
ประชาชนทั่วไป เช่น
2.1 งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ที่ มี ชี วิ ต ด าเนิ น การโดยศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ และจังหวัดต่าง ๆ จัดทาแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
ลักษณะ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ และพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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2.2 งานพิพิธภัณฑ์พืช ดาเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่นกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงาน
เหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่
2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ดาเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตาบลแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชดาริ อพ.สธ.
โดยกองทัพเรือ
2.5 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ
2.6 นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ
2.7 ศูนย์การเรียนรู้
3. การฝึกอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, การจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรือ
งานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ดาเนินงานเองโดย อพ.สธ. โดยอาจจัด
ณ ศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. หรือ อพ.สธ.จัดร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ที่กระจายอยู่
ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
1) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
2) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ลาตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
3) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
4) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (อพ.สธ. –องค์การสวนสัตว์ฯ)
5) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
6) ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงเรียนวาริน
ชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
7) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอานาจเจริญ อ.เมือง จ.อานาจเจริญ
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ตารางสรุปจานวนหน่วยงานและจานวนโครงการที่มีการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จานวนโครงการ
ลาดับ
หน่วยงาน
มีการ
ไม่มีการ
ทั้งหมด
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
1 กองทัพเรือ
4
4
2 กองทัพอากาศ
2
2
3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1
1
4 กรมประมง
1
1
5 กรมทรัพยากรธรณี
1
1
6 กรมการข้าว
1
1
7 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
2
2
8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2
2
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
2
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
1
11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
2
12 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
1
1
13 มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
1
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1
1
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
2
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5
5
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1
1
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3
3
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
2
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1
1
21 กรุงเทพมหานคร
1
1
22 จังหวัดนครสวรรค์
1
1
23 จังหวัดกาญจนบุรี
3
3
24 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1
1
25 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
1
1
พระราชดาริ

รวมทั้งสิ้น 25 หน่วยงาน

43

42

1
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สรุปงานในกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จานวนหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริในกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พัน ธุก รรมพื ช รวมทั้ งสิ้ น 25 หน่ วยงานและมีจ านวนโครงการทั้ง สิ้น 43 โครงการ มีก าร
ดาเนินงาน 42 โครงการ และไม่มีรายงานการดาเนินงาน 1 โครงการ

ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
หน่วยงานมีโครงการที่ดาเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้
ลาดับ
1

หน่วยงาน
กองทัพเรือ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
180,925

ใช้จริง
172,187.
76

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
กองทัพเรือ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
-งานพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเล
ไทย เป็นการ
รวบรวมและจัด
แสดงทรัพยากร
ธรรมชาติ ทั้งใน
ด้านธรณีวิทยา
พฤกษศาสตร์
ทางทะเล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี ในฐานะที่
ทรงเป็น “เจ้าฟ้า
นักอนุรักษ์” และ
สืบทอดแนว

ผลการดาเนินงาน
-เชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการฯ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน อพ.สธ.–ทร.
ในกิจกรรมต่างๆ ตามแผนแม่บทและ
ประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ซึ่งจะเป็นข้อมูลสาคัญในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบปีละ 1 ครั้ง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กพร.ทร.

หมายเหตุ
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1. สนับสนุนการนา
เยาวชน/สื่อมวลชน เข้าชม
โครงการ และการจัด
กิจกรรม สร้างจิตสานึก
(งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย)

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

1

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

ชื่อโครงการ

2. สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และพันธุกรรมพืช

3. การดาเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย/การ

เสนอขอ

ใช้จริง



181,880

163,880



งบประมาณ (บาท)

6,868,868

6,695,274
.82

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
พระราชดาริ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ของประเทศไทย
-สร้างจิตสานึก
ให้ข้าราชการ
ของหน่วย
บุคคลทั่วไป
เยาวชนหรือ
องค์กรต่างๆ ให้
เข้าใจถึง
ความสาคัญของ
การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากร การ
นาไปใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
-เพื่อสนับสนุน
การให้บริการ
ประชาชนและ

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-จัดข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรม เสวนา
วิชาการเรื่อง “การอนุรักษ์พันธุกรรม พืช
ตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่าย
พระรามหก อ.ชะอา จว.เพชรบุรี
-จัดข้าราชการไปศึกษาดูงานการนามูล
ไส้เดือนมาทาปุ๋ย เพื่อประโยชน์ในแปลง
เพาะพันธุ์กล้าไม้ของโครงการฯ ณ ฟาร์ม
เพาะเลี้ยงไส้เดือนโชคดี อ.โพธาราม จว.
ราชบุรี

วศ.ทร.

-สามารถซ่อมบารุงอุปกรณ์ให้พร้อม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ ตาม
แผนที่กาหนดไว้ รวมทั้งจัดทาสื่อ เผยแพร่

นสร.กร.

หมายเหตุ
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1

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

วศ.ทร.

ลาดับ

หน่วยงาน

เสนอขอ

ใช้จริง

4. จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
สาหรับใช้ในการศึกษา
ทรัพยากรทางทะเล



3,218,000

3,206,867
.70

รวม...4...โครงการ

4

10,449,6
73

10,238,2
10.28

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่ชารุด

1

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
เยาวชนที่เข้าชม เพื่อประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ฯ และ โครงการ
จัดทาสื่อ
เผยแพร่การ
ดาเนินงานของ
โครงการฯ
-เพื่อสนับสนุน
บริการ
ประชาชนและ
เยาวชนที่เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ
และศึกษา
ธรรมชาติบน
เกาะแสมสาร

-ซื้อเทลเลอร์ 4 คัน
-ซื้อเรือท้องกระจก 20 ที่นั่ง
-หน้ากากดาน้าพร้อมท่อหายใจ จานวน
100 ชุด
-ซื้อชูชีพแบบพยุงตัว 100 ตัว
-ซื้อโต๊ะหินอ่อน 6 ตัว
-ซื้อเชือกและทุ่นหมายแนวปะการัง 2 ชุด
-ปรับปรุงและซ่อมทาหลังคาสัตว์เคลื่อนที่
ช้า จัดทานิทรรศการหมุนเวียนในอาคาร
4 จัดทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ
จัดสร้างห้องน้าบริการแก่ผู้เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ฯ สามารถดาเนินการได้ตาม
แผน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นสร.กร.
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การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

2

กองทัพอากาศ

2

กองทัพอากาศ

องค์การ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

1. ปรับปรุงอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี พระมหาธาตุฯ
ดอยอินทนนท์
2. จัดแสดงนิทรรศการ
ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระ
มหาธาตุฯ ดอยอินทนนท์
รวม...2...โครงการ
1. จัดนิทรรศการ
ธรรมชาติวิทยา
1.1 นิทรรศการชุด รัก
นกปกป้องถิ่นอาศัย
(Love birds, save
habitats)
1.2 นิทรรศการ
Taxidermy…คืนชีวิตให้
ซากสัตว์

เสนอขอ

ใช้จริง

4,300,000

4,300,000

สานัก
งบประมาณ



4,000,000

4,000,000

สานัก
งบประมาณ

2


8,300,000

8,300,000

งบประมาณ (บาท)

100,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ปลูกฝังจิตสานึก
ให้กับประชาชน
ชาวไทยทุกภาค
ส่วนในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ปลูกฝังจิตสานึก
ให้กับประชาชน
ชาวไทยทุกภาค
ส่วนในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

เป้าหมาย คือ
รวบรวมและจัด
แสดง
นิทรรศการทาง
ธรรมชาติวิทยา

ดาเนินการเรียบร้อย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กร.ทอ.

ดาเนินการเรียบร้อย

กร.ทอ.

1.จั ด แสดงนิ ท รรศการชั่ ว คราวและ
เคลื่อนที่ จานวน 4 นิทรรศการ คือ
1.1 นิทรรศการชุด รักนกปกป้อง
ถิ่นอาศัย (Love birds, save habitats)
เป็นเรื่องราวประเด็นในปัจจุบันที่เกี่ยวกับ
จานวนประชากรของนกหลายชนิดมี
จานวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องมาจาก
หลากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุสาคัญที่
อยากให้ทุกคนร่วมตระหนักก็คือกิจกรรม

พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ
วิทยา

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
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3

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
บางอย่างที่ดาเนินโดยมนุษย์ ได้มีบทบาท
สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชากรนก ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการสูญเสียที่อยู่อาศัยและ
แหล่งหากิน
1.2 นิทรรศการชุด 13 กุมภาพันธ์ วัน
รักนกเงือก เป็นนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างนกเงือกใน
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึง
ภาระงานของ อพวช. ด้านการเก็บ
ตัวอย่างอ้างอิง และเป็นคลังการศึกษา
ด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
1.3 นิทรรศการชุด มหัศจรรย์สัตว์ไทย
เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการสัตว์ที่ใกล้ชิด
กับคนไทยในเรื่องความเชื่อและวัฒนา
ธรรม รวมทั้งคาสุภาษิตพังเพยเช่น นก
ทูตแห่งความตาย เจ้าชู้ไก่แจ้ กิ้งก่าได้
ทอง ฯลฯ
1.4 นิทรรศการชุด Magic Hexagon
สังคมหกเหลี่ยม เป็นนิทรรศการชั่วคราว
ที่ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้หัวข้อของ Stem
กับแนวคิดที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1177

1.3 นิทรรศการ
มหัศจรรย์สัตว์ไทย
1.4 นิทรรศการ 13
กุมภาพันธ์ วันรักนกเงือก
1.5 นิทรรศการชุด
Magic Hexagon สังคม
หกเหลี่ยม
1.6 นิทรรศการสัตว์
สะเทินน้าสะเทินบก
1.7 นิทรรศการ
“เทคโนโลยี
ลอกเลียนแบบธรรมชาติ”
(Biomimetic
Exhibition)

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
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เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
โดยนาเรื่องของรังต่อมาเป็นแนวทางการ
นาเสนอ
2. นานิทรรศการเคลื่อนที่ไปจัดแสดง
ภายนอก อพวช. ได้แก่
2.1 นานิทรรศการ Taxidermy…คืน
ชีวิตให้ซากสัตว์ ร่วมจัดงาน EDUCA
2014 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 ระหว่างวัน
15-17 ตุลาคม 2557 ณ อาคารอิมแพค
ฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี
2.2 นานิทรรศการปกป้องถิ่นพานัก
อนุรักษ์ปักษา ร่วมจัดนิทรรศการ
เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 13 ณ
สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ
ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้
หัวข้อ “รักนกปกป้องถิ่นอาศัย” ( Love
birds, save habitats )
2.3 นานิทรรศการ Taxidermy…คืน
ชีวิตให้ซากสัตว์และการค้นพบมดชนิด
พรรณใหม่ของโลก ร่วมจัดงานในวัน
นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ระหว่างวันที่ 19-20

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1179

พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนพระ
จุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
2.4 นานิทรรศการ Taxidermy…คืน
ชีวิตให้ซากสัตว์ ไปร่วมจัดงาน พรรณไม้
งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 27
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10
ธันวาคม 2557 ณ อาคารถกลพระเกียรติ
สวนหลวง ร.9
2.5 นานิ ท รรศการ Taxidermy…คื น
ชี วิ ตให้ ซ ากสั ตว์ ไปร่ ว มจั ด งานเกษตร
กาแพงแสน ภายใต้หัวข้อ The Animal
ระหว่ า งวั น ที่ 1-10 ธั น วาคม 2557 ณ
ค ณ ะ สั ต ว์ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน
2.6 นานิ ท รรศการ Taxidermy…คื น
ชีวิตให้ซากสัตว์ ไปร่วมจัดงานวันคุ้มครอง
สัตว์ป่าแห่งชาติประจาปี 2557 ระหว่า ง
วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2557 ณ สวน
สมเด็จ พระนางเจ้า สิ ริกิ ติ์ ฯ เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร
2.7 นานิ ท รรศการ Taxidermy…คื น
ชีวิตให้ซากสัตว์ ร่ว มจัดงาน คืนความสุ ข

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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ให้ เธอ...เยาวชน ระหว่ า งวั นที่ 17-26
ธั น วาคม 2557 น ากิ จ กรรมจ านวน 2
กิ จ กรรม ได้ แ ก่ นกไ ต่ จ อมซนแล ะ
มหัศจรรย์แห่งการทรงตัว ไปร่วมจัดงาน
ณ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา
(ท้องฟ้าจาลองกรุงเทพ)
2.8 จัดนิทรรศการ Taxidermy…คืน
ชีวิตให้ซากสัตว์และมหัศจรรย์แห่งแสง
ไปร่วมจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม
2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2.9 นิทรรศการ “Taxidermy คืนชีวิต
ให้ซากสัตว์” จัดแสดงในงาน “สตูล
ฟอสซิล เฟสติวัล ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่
15-24 มกราคม 2558 ณ อบจ. ทุ่งหว้า
จ.สตูล
2.10 นานิทรรศการชุด Taxidermy…
คืนชีวิตให้ซากสัตว์ จัดแสดงในงาน “วัน
โคนมแห่งชาติ ประจาปี 2558” ระหว่าง
วันที่ 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ
(อสค.) จังหวัดสระบุรี

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2.11 นานิทรรศการ 13 กุมภาพันธ์ วัน
รักนกเงือก ร่วมจัดงาน “วันรักนกเงือก
ประจาปี 2558 ” ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาลัยมหิดล
2.12 นานิทรรศการชุด “มหัศจรรย์สัตว์
ไทย” ร่วมแสดงนิทรรศการในงานแสดง
สัตว์พิเศษ งานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2558
2558 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
2.13 นานิทรรศการ “แกะรอยซากดึก
ดาบรรพ์” ไปจัดแสดงที่ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็น
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
2558-สิงหาคม 2559
2.14 เดือนมิถุนายน 2558 จัดแสดง
นิทรรศการชั่วคราวชุด “สังคมหก
เหลี่ยม” ภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา
2.15 นาตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์และ
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ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตัวอย่างดองใสกระดูกไปร่วมจัดงาน
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
4

กรมทรัพยากร
ธรณี

1


รวม...1...โครงการ
1. กิจกรรมพัฒนาและ
จัดตั้งอาคารพิพิธภัณฑ์
ธรณีวิทยาของกรม
ทรัพยากรธรณี เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และ

1


-

45,000

100,000
45,000

45,000
-

45,000
-

งบประมาณปกติ
กรมประมง

- นาพันธุ์สัตว์
ทะเลมาจัด
แสดงหมุนเวียน
ตลอดทั้งปี
- เพื่อจัดแสดง
สายพันธุ์พืชและ
สัตว์ให้
ประชาชนได้
ศึกษาเรียนรู้
- เพื่อปลูกฝัง
การรักและหวง
แหนทรัพยากร

ผลการดาเนินงานรวบรวมพันธุ์สัตว์น้า
ทะเลมีชีวิตในธรรมชาติแผนการ
ดาเนินงาน จานวน 2,400 ตัวได้นามาจัด
แสดงพันธุ์สัตว์น้าที่หายากในพิพิธภัณฑ์
สัตว์ทะเลที่จังหวัดระยองแผนการ
ดาเนินการจัดงานจานวน 2 ครั้ง ซึ่งให้ผล
ตรงตามเป้าหมาย

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา
ประมงทะเล
อ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก
(ระยอง)

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

พิพิธภัณฑ์และ
ศูนย์ศึกษาวิจัยฯ
ของกรมทรัพยากร
ธรณีทุกแห่ง
สามารถ

กิจกรรมให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาฯ มี
กิจกรรมย่อยคือ 1.พัฒนาพิพิธภัณฑ์และ
ศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ของกรมทรัพยากรธรณี
ที่มีอยู่ให้สามารถดาเนินงานและ
ให้บริการความรู้แก่ประชาชนอย่างมี

สานักงาน
ทรัพยากร
ธรณีเขต 4
(สุ ร า ษ ฎ ร์
ธานี)
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5

กรมประมง

รวม...1...โครงการ
1. งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ร้ า ง
จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
(รวบรวมพั นธุ์ สัตว์ ทะเลมี
ชี วิ ต ในธรรมชาติ ม าจั ด
แสดงพันธุ์สัตว์น้าที่หายาก
ในพิพิธภั ณฑ์สัตว์ ทะเล ที่
จังหวัดระยอง)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เผยแพร่ความรู้

1

เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ดาเนินงานและ
ให้บริการความรู้
แก่ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
ข้อมูลการ
ศึกษาวิจัยถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
เป็นแหล่งเรียนรู้
และแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี
ของประเทศ

ผลการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพ 2. จัดตั้งอาคารพิพิธภัณฑ์
ใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มี
เป้าหมายสะสมโครงการระยะ 5 ปี รวม 5
แห่ง โดยในปี 2558 เป็นการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา ตาบลท่าข้าม อาเภอ
พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 1)
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ
พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคใต้ โดย
กรมทรัพยากรธรณีได้ดาเนินการแล้ว
เสร็จในงวดงานที่ 1-4 ประกอบด้วยการ
เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง รื้อถอนโครงสร้าง
เดิมพร้อมขนย้ายทิ้ง ทดสอบดินพร้อม
วิเคราะห์ผล ตอกเสาเข็ม งานดินและขุด
ถมกลับพร้อมปรับระดับ หล่อคอนกรีต
ฐานรากและเสาตอม่อ หล่อคอนกรีตพื้น
หล่อคอนกรีตเสารับพื้น ติดตั้งท่อร้อย
สายไฟ ฝัง sleeve งานระบบต่างๆ ใน
ส่วนที่ฝังในคอนกรีตแล้วเสร็จ โดยเป็นไป
ตามเป้าหมายในปี 2558 ที่ตั้งไว้ โดยมี
เป้าหมายสะสมระยะ 5 ปี เท่ากับ 4 แห่ง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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รวม...1...โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ลาดับ
6

หน่วยงาน
กรมการข้าว

ชื่อโครงการ
การก่อสร้างหอเกียรติภูมิ
100 ปี ศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
-

ใช้จริง
-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
-

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศวข.
ปทุมธานี

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
1) คัดเลือกพันธุ์ อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ
ข้าวที่เก็บรักษา
ไว้ที่ธนาคารเชื้อ
พันธุ์ข้าว นามา
ปลูกฟื้นฟูใน
สภาพไร่นาที่
ศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี
คัดเลือกลักษณะ
ต้นข้าวแต่ละ
พันธุ์ และบันทึก
ลักษณะต่างๆ
2) นาพันธุ์ข้าวที่
ปลูกฟื้นฟูแล้วไป
กะเทาะขัดสี
เลือกเมล็ด
ข้าวเปลือก
ข้าวสาร และ
รวงข้าวที่มีความ
สมบูรณ์นาไปทา
ตัวอย่างจัด
แสดงในแผ่นอ
คิริลิคใส

ลาดับ

องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

ชื่อโครงการ

รวม...1...โครงการ
งานพิพิธภัณฑ์
1. พิพิธภัณฑ์พืช : หอ
พรรณไม้ สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่
(QSBG)



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

1,833,70
0

1,544,42
2

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
3) ออกแบบและ
ก่อสร้างหอ
เกียรติภูมิ 100
ปี ศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี
4) ออกแบบการ
จัดแสดงพันธุ์
ข้าวและ
วิวัฒนาการของ
ข้าวไทย

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1
งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

ตัวอย่างพรรณ
ไม้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
โดยเฉพาะพันธุ์
ไม้ในพื้นที่
ภาคเหนือ

หมายเหตุ
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7

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

- จัดการตัวอย่างพืชที่รับเข้ามาเก็บ
รักษา ณ หอพรรณไม้ จานวน 8,041
หมายเลข
- ลงทะเบียนตัวอย่างพืช 10,523
หมายเลข
- จัดทาตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง และ
ตรวจหาชื่อพืชตามหลักอนุกรมวิธาน
1,013 หมายเลข
- จัดเรียงตัวอย่างพืชภายในห้องเก็บ
ตัวอย่าง 6,393หมายเลข
- แลกเปลี่ยนตัวอย่างกับหอพรรณไม้

ศวส.

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หลักๆ ทั้งในและต่างประเทศ 2,133
หมายเลข
- โดยมีตัวอย่างพรรณไม้สะสม จานวน
82,192 ตัวอย่าง
จานวน 6,393 ชนิด (สะสม)
ครอบคลุมพรรณไม้ที่มีการกระจายพันธุ์
ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
องค์การสวน
พฤกษศาสตร์

2. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ :
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่



-

729,000

642,463

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อสร้างการ
รับรู้และ
ตระหนักใน
คุณค่าความ
หลากหลาย
ทรัพยากรธรรม
ชาติ

- จัดนิทรรศการ “เรื่อง พืชและผัก
สมุนไพรพื้นบ้าน” เนื่องในงานวันเกษตร
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- จัดนิทรรศการ “เกษตรอินทรีย์” ใน
งานFarm Garden Fair 2013 ของ อ.
ส.พ.
- เผยแพร่ความรู้ ในงานมหกรรมไม้ดอก
อาเซียน จ.เชียงราย
- เผยแพร่ความรู้ ในงานวันเด็กที่ศูนย์
สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- จัดนิทรรศการในงาน “ช้างไทย
ตานานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ณ
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์
ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลาปาง
- เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุดยอดโอทอ

ศวส.
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ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

8

กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ

รวม...2...โครงการ
1. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้
จานวน 5 แห่ง ได้แก่

2


2,562,700

2,186,885

5,000,00
0

500,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ

1. เพื่อใช้เป็น
สถานที่เผยแพร่

ดาเนินการปรับปรุงและจัดแสดงตัวอย่าง
ในศูนย์เรียนรู้ฯ จานวน ไม่น้อยกว่า 300

1187

ปล้านนา “LANNA EXPO 2015”ณ
ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนม์พรรษา จ.
เชียงใหม่
- ร่วมจัดงานประชุมขิง-ข่า เพื่อชีวิต ณ
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิ
เอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
- จัดนิทรรศการในอุทยาน ขิง-ข่า ณ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
- ให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
- จัดนิทรรศการหมุนเวียนในอาคาร
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ “เรื่อง เฟิน พืชล้าน
ปี” และ “เรื่อง ภาพถ่ายขิง-ข่า เพื่อ
ชีวิต”
- จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสาร
- จัดกิจรรม จับคู่/วาดภาพ/ ระบายสี
ฯลฯ

หมายเหตุ

สวพ.

ลาดับ

หน่วยงาน
ชายฝั่ง

9

กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่ง

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

1. จังหวัด
สมุทรสาคร
2. จังหวัดระยอง
3. จังหวัดชุมพร
4. จังหวัดสงขลา
5. จังหวัดภูเก็ต

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
หน่วยงาน

2. กิจกรรมออกแบบ
ธรรมชาติวิทยาพืชและ
สัตว์ทะเลฝั่งทะเลฝั่งอ่าว
ไทย (Reference
Collection)



1,000,00
0

900,000

รวม...2...โครงการ
1. จัดตั้งอาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2


6,000,000

1,400,000

106,990,
132

107,500,
000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

สานัก
งบประมาณ
50%

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
2. เพื่อใช้จัด
แสดงความ
หลากหลาย
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
ในพื้นที่ 5 แห่ง
การศึกษา
แนวคิดการจัด
แสดง
นิทรรศการ
ภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา
พืชและสัตว์
ทะเลฝั่งอ่าวไทย
เพื่อร่วมสนอง
พระราชดาริฯ
และเป็นแหล่ง

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตัวอย่าง
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ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ดาเนินการจัดจ้าง ออกแบบแนวคิดการ
จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์
ทะเลฝั่งอ่าวไทย (Reference
Collection)

สวพ.

ได้จ้างบริษัท ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต
จากัด ทาการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา ตามสัญญาที่ สธ.

อ.ธันฐกรณ์/
ฝ่าย
โครงสร้าง

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
(งบผูกพันธ์ 5758)
เงินสมทบ มข.
50%

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

2. โครงการตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
(ต่อเนื่องจากการจัดตั้ง
อาคารพิพิธภัณฑ์)



66,708,4
44
(ไม่ได้รับ
อนุมัติ)

22,147,9
57

งบประมาณ
แผ่นดิน
17,496,150
บาท
งบเงินรายได้
ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน
1,082,760 บาท
งบสนับสนุนจาก
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น

1) มีนิทรรศการ
ถาวรที่เทิดพระ
เกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัต
นราช สุดาฯ
2) มีนิทรรศการ
นาเสนอผลงาน
วิชาการ
โครงการ
อพ.สธ.-มข.
3) มีนิทรรศการ
ให้ความรู้

ผลการดาเนินงาน
101/2557 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
และได้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

มหาวิทยาลั ยได้ปรั บแบบก่ อสร้างเพื่ อให้
สอดคล้ องกั บ งบประมาณที่ มี และแล้ ว
เสร็ จทั นงานประชุมวิชาการ อพ.สธ. โดย
ปั จ จุ บั น เปิ ด ประมู ล และได้ ผู้ รั บ เหมา
เรี ยบร้ อยแล้ ว อยู่ ระหว่ างลงนามสั ญญา
และก่อสร้างตามกาหนดเวลา 4 เดือน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พื้นฐาน
ผศ.เพ็ญ
ประภา,
นางสาวยุ
ภาพร
/สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
อ.ธันฐกรณ์/
ฝ่าย
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ผศ.สุรกานต์/
คณะ
สถาปัตยกรร
มศาสตร์
ผศ.เพ็ญ
ประภา,

หมายเหตุ
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เรียนรู้ของเด็ก
เยาวชน
นักศึกษา และผู้
ที่สนใจทั่วไปใน
ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเ
หนือและ
ใกล้เคียง

ลาดับ

11

เสนอขอ

รวม...2...โครงการ
1. การจัดทาพิพิธภัณฑ์หอ
พรรณไม้

2


1,000,000

รวม...1...โครงการ
มหาวิทยาลัย
1. โครงการ
สงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา ๕o พรรษา สยาม
บรมราชกุมารี

1


หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร
นารี

ชื่อโครงการ

-

งบประมาณ (บาท)
ใช้จริง

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2,569,047 บาท ทางด้าน
เงินสนับสนุนจาก ธรรมชาติวิทยา
บริษัท ไทยเบฟ เพื่อเป็น
เวอเรจ จากัด
ศูนย์กลางการ
(มหาชน) จานวน เรียนรู้ของเด็ก
1,000,000 บาท เยาวชน
นักศึกษา และผู้
ที่สนใจในภาค
ตะวันออกเฉียงเ
หนือ
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

1,000,000 มหาวิทยาลัย

รวบพันธุ์ไม้แห้ง จานวน 75วงศ์
เมล็ดพันธุ์ไม้แห้งจานวน 247 ชนิด

เทคโนโลยี สุร
นารี

1,000,000

1,000,000

1,000,00
0

1,000,00
0

โครงการ
พระราชดาริ ฯ
(อพสธ)

ผลการดาเนินงาน

1.เพื่อบริการพื้น
ฐานความรู้ทาง
ธรรมชาติศึกษา
และ
วิทยาศาสตร์
แขนงอื่นๆ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นางสาวยุ
ภาพร
/สานักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

หมายเหตุ
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การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ส่วนอาคาร
สถานที่
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร
นารี

1.นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ฯ มีการปรับปรุง รศ.ดร.จุฑา
นิทรรศการหลัก 1) หอย 2)แมลง 3)สัตว์ มาส ศตสุข
ขาข้อ 4) ปลา 5) สัตว์สะเทินน้าสะเทิน
บอกและสัตว์เลื้อยคลาน 6)เมล็ดพันธุ์พืช
และผล
2.ในส่วนของผู้เข้าชมนั้น ทางพิพิธภัณฑ์ฯ

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ได้เปิดบริการให้แก่บุคคลทั่วไปได้เข้าชม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันเด็กแห่งชาติ มีผู้
เข้าชม จานวน 1,655 คน และในช่วง
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีผู้เข้า
19,544 คน
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการ
ผสมผสาน
ความรู้และโน้ม
นา ไปสู่การ
ฟื้นฟูและการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติ
2.เพื่อให้
สาธารณชนได้รู้
และเข้าใจ
กระบวนการ
ศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ มี
ทัศนคติที่
ถูกต้องต่อ
การศึกษาและ
ค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์ อัน
จะก่อให้เกิด
การศึกษา
ค้นคว้าหา
ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจด้วย

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1192

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ตนเอง เพื่อหา
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม ในเชิง
สถานศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จ
3. เพื่อเป็น
ศูนย์กลาง
เชื่อมโยง
ระหว่าง
นักวิชาการและ
สาธารณชนที่มี
ปัญหาหรือข้อ
สงสัยทาง
ธรรมชาติวิทยา
เพื่อสนอง
พระราชดาริตาม
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
พระราชดาริฯ
ในแผนงานสร้าง
จิตสานึกในการ

ลาดับ

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
2. พัฒนาและปรับปรุง
สงขลานครินทร์ พิพธิ ภัณฑ์เภสัชกรรมแผน
ไทย สมุนไพรไทย และยา
พื้นบ้าน

เสนอขอ

ใช้จริง



200,000

200,000

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดินโครง
การ อพ.สธ.

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
4.เพื่อเผยแพร่
ความรู้นอก
ระบบการเรียน
การสอนใน
ห้องเรียน
เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ของ
เยาวชนและ
ผู้สนใจด้วย
ตัวเองแบบไม่
เคร่งเครียด อัน
จะนาไปสู่การ
ปฏิรูปการเรียนรู้
ร ว บ ร ว ม จั ด
แ ส ด ง พิ สู จ น์
เ อ ก ลั ก ษ ณ์
ส มุ น ไ พ ร ไ ท ย
จากตารายา
ภ า ค ใ ต้ เ ปิ ด
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ ห้
ผู้สนใจเข้าศึกษา

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1193
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

- มีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสมุนไพร องค์
ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย
- ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยที่ จ.ตรัง
- จัดทาหนังสือ และเอกสารเผยแพร่
ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย

ศูนย์สมุนไพร
ทักษิณ
คณะเภสัชฯ
ม.อ.

ลาดับ

12

14

มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

1,200,000

รวม...2...โครงการ
1. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

2


1,200,000

รวม...1...โครงการ
1. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
รวม...1...โครงการ
1. โครงการสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1


20,000

1


20,000

222,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

8,000 ม.วงษ์ชวลิตกุล

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ศึ ก ษ า แ ล ะ
ร ว บ ร ว ม อ ง ค์
ความรู้ของ
แพทย์พื้นบ้าน
ในภาคใต้
นักศึกษา 100
คน และศึกษา
พรรณไม้ 25
ชนิด

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักศึกษา 300 คน และพรรณไม้ 25
ชนิด

อ.รัตน์ดา
เลิศวิชัย

อยู่ระหว่างการสมัครสมาชิกและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

คณะ
วิทยาศาสตร์

1. ดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ใน 5 องค์ประกอบ
2. ดาเนินการปรับปรุงอาคารนิทรรศการ
พืชพรรณเพื่อชีวิต ณ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
จ.นครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

คุณศุภวัฒ
ใสแจ่ม/ อ.
ดร.พิชัย ใจ
กล้า/
โครงการ
อพ.สธ.-มรภ.
อุตรดิตถ์

8,000

222,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อสนอง
พระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช

หมายเหตุ

1194

13

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1195

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กุมารี
2. เพื่อให้
หน่วยงานที่จะ
ร่วมสนอง
พระราชดาริ
รับทราบ
แนวทางการ
ดาเนิน งาน
โครงการ
อพ.สธ.
3. เพื่อให้เกิด
การประสานงาน
กับหน่วยงาน
ท้องถิ่นและ
โรงเรียนภายใน
จังหวัดอุตรดิตถ์
เกิดเครือข่ายที่ดี
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและการ
จัดทาโครงการ
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อันจะ

ลาดับ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

15

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย

เสนอขอ

ใช้จริง

รวม...1...โครงการ
1. ดาเนินงานงาน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

1


222,000
80,000

222,000
80,000

2. นิทรรศการความ
หลากหลายทางชีวภาพกับ
วิถีชีวิตคนล้านนา



295,160

295,160

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่
โครงการฯ

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อดาเนินการ
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เพื่อนาเสนอ
นิทรรศการ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพกับวิถี

ผลการดาเนินงาน

- ดาเนินการติดป้ายพรรณไม้ใน
บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เชียงราย และบริเวณป่ารอบ ๆ สถาบัน
ความหลากหลายทางชีวภาพฯ และ
จัดหาอุปกรณ์เพื่อเตรียมจัดทาพรรณไม้
แห้ง
- บูรณาการสู่การเรียนการสอนใน
รายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คณะ
ครุศาสตร์จานวน 9 รายวิชาเอกได้แก่
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ พละศึกษา
ภาษาไทย คหกรรมศาสตร์ เคมี
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
และการสอนภาษาจีนจานวนรวม
นักศึกษาทั้งหมด 605 คน
- ดาเนินการปรับปรุงภายในห้อง
นิทรรศการ และนาเสนอรูปแบบการ
ดาเนินงานโครงการ อพ.สธ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ภายในห้องนิทรรศการได้มีการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อ.ดร.จิราภรณ์
ปาลี
อ.ดร.ณัตฐิยา
ชัยชนะ
อ.วัฒนา
ปัญญามณีศร
อ.อนุชิต
วัฒนาพร
คณะครุศาสตร์

นายเศรษฐ
ศักดิ์ สมุด
ความ
สถาบันความ
หลากหลาย

หมายเหตุ

1196

15

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ชีวิตคนล้านนา

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

1197

เปลี่ยนข้อมูลการนาเสนอใหม่ จึงได้นา
โปสเตอร์ที่ใช้แล้วไปให้กับโรงเรียน
เครือข่ายเพื่อจัดนิทรรศการในโรงเรียน
บ้านเมืองชุม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ต่อไป
- หน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับกระบวนการทางานของสถาบัน
ความหลากหลายทางชีวภาพฯ รูปแบบ
การทางานโครงการ อพ.สธ.ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประมาณ
605 คน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยวไลอลง
กรณ์มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย และ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
- มอบหนังสือวิชาการ เช่น หนังสือ
สุนทรียภาพพรรณไม้ นกใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ข้าวเชียง
แสน พรรณไม้ในวัดพระแก้ว สมุนไพร
ใกล้ตัว และแผ่นพับผักในสวนของกิ๋น
บ้านเฮา ให้กับหน่วยงาน นักวิชาการ
ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
รวม 1,500 เล่ม

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทางชีวภาพฯ

ลาดับ

16

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ
รวม...2...โครงการ
1. โครงการปรับปรุง
อาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา

2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศพิพิธภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาทางการแพทย์
พื้นบ้านของภาคอีสาน
ตอนบน



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
375,160
500,000

300,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
375,160
400,000 ขอตั้งงบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเป็น
ฐานข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
ผลงานวิจัย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
ของ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
299,999 ขอตั้งงบประมาณ
- เพื่อพัฒนา
เฉพาะจากสานักงบ ระบบ
ประมาณเพื่อการร่วม สารสนเทศ
สนองพระราช ดาริ พิพิธภัณฑ์แสดง
อพ.สธ.
องค์ความรู้จาก
หมอพื้นบ้านใน
เขตภาคอีสาน
ตอนบน
- เพื่อจัดเก็บ
ฐานข้อมูล
สาหรับรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ของ
พิพิธภัณฑ์แสดง
องค์ความรู้จาก
เฉพาะจากสานักงบ
ประมาณเพื่อการร่วม
สนองพระราช ดาริ
อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการพัฒนา และปรับปรุงส่วนที่
ชารุด และเสียหายเป็นที่เรียบร้อย

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ดร.กุณฑิกา
เวชกลาง
นายธนพล สิน
ตะละ
มทร.อีสาน
นครราชสีมา

1198

16

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
2


จัดทาฐานข้อมูล ของโครงการที่ได้รับ
งบประมาณในการดาเนินโครงการ
อนุรักษ์ของ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
อบรมการใช้ฐานข้อมูลในกับนักศึกษา
และ จัดทาวีดีทัศน์ จานวน 7 เรื่อง

นายเมธา
ทัศคร
มทร.อีสาน
วข.สกลนคร

ลาดับ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

3. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศพิพิธภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาพืชท้องถิ่น(เม่า
หลวง)

เสนอขอ



200,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
ใช้จริง
หมอพื้นบ้านใน
เขตภาคอีสาน
ตอนบน
- เพื่อนาเสนอ
ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์
สาหรับ
พิพิธภัณฑ์แสดง
องค์ความรู้จาก
หมอพื้นบ้านใน
เขตภาคอีสาน
ตอนบนสาหรับ
ผู้เข้าชม
193,040 ขอตั้งงบประมาณ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
เฉพาะจากสานักงบ เม่าหลวงและ
ประมาณเพื่อการร่วม รวบรวมข้อมูล
สนองพระราช ดาริ ต้นเม่าโบราณ
อพ.สธ.
พร้อมแสดงพิกัด
ที่ตั้ง

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1199

16

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

-ปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์
-จัดทาพิกัดแสดงจุดต้นเม่าโบราณ 5 ต้น
-จัดทาต้นเม่าจาลอง3 ต้น
- พัฒนาระบบสารสนเทศพิพิธภัณฑ์
สาหรับแสดงผลข้อมูลองค์ความรู้เม่า
ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
รวมถึงข้อมูลผู้ปลูกเม่า
-รวบรวมผลงานวิจัยผลงานวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จานวน 56
โครงการ และจัดทาระบบฐานข้อมูล
-จัดทาข้อมูลระบบสารสนเทศ ภาพ เสียง
และไฟล์วีดีโอและจัดทาระบบฐานข้อมูล

น.ส.สุดารัตน์
สกุลคู
มทร.อีสาน
วข.สกลนคร

ลาดับ

16

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ชื่อโครงการ

4. โครงการจัดทาอาคาร
พิพิธภัณฑ์พืชท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

5. โครงการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ปลาน้าจืด
พื้นเมือง





งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

-

100,000

ใช้จริง

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

มีอาคาร
พิพิธภัณฑ์พืช
ท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน
ในเขตภาคอีสาน
ตอนบน เพื่อให้
ความรู้ กับ
นักเรียน
นักศึกษา หมอ
พื้นบ้าน และ
บุคคลทั่วไป
100,000 ขอตั้งงบประมาณ
- เพื่ออนุรักษ์
เฉพาะจากสานักงบ พันธุ์ปลาน้าจืด
ประมาณเพื่อการร่วม พื้นเมืองของไทย
สนองพระราช ดาริ - เพื่อเป็นแหล่ง
อพ.สธ.
รวบรวมพันธุ์
ปลาน้าจืด
พื้นเมืองของไทย
- เป็นแหล่ง
เรียนรู้และแสดง
พันธุ์ปลาน้าจืด
พื้นเมืองของไทย
งบประมาณ มทร.
อีสาน

ผลการดาเนินงาน
รวมถึงจัดเก็บวีดีทัศน์
-จัดแสดงนิทรรศการพืชท้องถิ่น ทั้งใน
และนอกพิพิธภัณฑ์
-

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผศ.โฆษิต ศรี
ภูธร
มทร.อีสาน
วข.สกลนคร

หมายเหตุ

งปม. มทร.
อีสาน
7,000,000
บาท

1200
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2558
การดาเนินงานใช้การบูรณาการในการ
พัฒนาปรับปรุงอาคารเดิมให้สามารถใช้ใน
การแสดงพันธุ์ปลาน้าจืดพื้นเมืองของไทย
และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้พันธุ์ปลาน้าจืดของไทย โดย การ
จ้างเหมาติดตั้งกระจก ในการปรับปรุง
อาคารพิพิธภัณฑ์ และการติดตั้งตู้ปลาเพื่อ
การจัดแสดงพันธุ์ปลา พร้อมพันธุ์ปลา
พื้นเมือง เพื่อใช้ในการแสดง และ การ
รวบรวม จากการวิจัย ในระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์รวบถึงการ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในปีงบประมาณที่ผ่าน

ผศ.ดร.สาเนาว์
เสาวกูล
มทร.อีสาน
วข.สุรินทร์

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มานั้นได้มี ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไปได้มาศึกษาดูงาน จานวน
ไม่น้อยกว่า650 คน ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่
ที่ระดับ 4.508± 0.463 มีความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 90.15
17

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณ
ภูมิ

5


รวม...1...โครงการ
1. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนมทร.สุวรรณภูมิ

1


1,100,000 993,039
60,000
60,000

60,000
176,000

งบรายจ่ายอื่น

60,000
176,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อพัฒนา
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา
เพื่อการศึกษา
ของนักเรียน
นักศึกษา และ
ผู้สนใจ และเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้
ปลูกจิตสานึก
การรักษา
ทรัพยากรพันธุ์
พืชให้ผู้เยี่ยมชม

เก็บรวบรวมตัวอย่างเห็ดจากพื้นที่ต่างๆ
ของจังหวัดจันทบุรี จานวน 33 วงศ์
(families) ทั้งหมด 37 ชนิด (species)

ดร.ชัยวัฒน์
มครเพศ
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร
วิทยาเขต
จันทบุรี

รวบรวม
พันธุกรรมพืช
จัดทาป้ายชื่อ
พรรณไม้และ
ส่งเสริมการ

โครงการต่อเนื่องจัดทาสวนพฤกษศาสตร์
ภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา และเก็บ
รวบรวมพันธุ์ไม้ จานวน 20 ชนิดพร้อม
จัดทาฐานข้อมูลพันธุ์ไม้

ผศ.ละออง
ศรี ศิริเกษร
คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตรฯ

1201
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มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล
ตะวันออก

รวม...5...โครงการ
1. โครงการพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณ
ภูมิ

2. โครงการทาป้ายพันธุ์ไม้
พฤกษศาสตร์



54,000

54,000 งบประมาณ
แผ่นดิน

18

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณ
ภูมิ

3. โครงการดูแลพันธุ์ไม้ใน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน-มทร.สุวรรณภูมิ



5,000

4,998 งบประมาณ
แผ่นดิน

รวม...3...โครงการ
1. นิทรรศการถาวรเรื่อง
พืชกับวิถีชีวิตริมน้า ชุมชน
ต้นแม่น้าเจ้าพระยา

3


235,000
80,000

19

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

234,998
80,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

เพื่อจัดการดูแล
พันธุ์ไม้ปลูกใหม่
ในสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน มทร.
สุวรรณภูมิ
จานวนผู้เข้ารับ
บริการ 100
คน/ปี

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการต่อเนื่องจัดทาป้ายพันธุ์ไม้
จานวน 50 ป้ายตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง
จานวน 20 ชนิดและจัดทาทะเบียนพันธุ์
ไม้ ตามแบบฟอร์ม ก.7-003 พร้อมจัดทา
เล่มตามระบบอย่างน้อย 20 เล่ม จัดทา
ผังพันธุ์ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โครงการต่อเนื่องพันธุ์ไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์สามารถเจริญเติบโตเพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับพันธุ์ไม้

ผศ.ชื่นสุมณ
ยิ้มถิน
คณะ
วิทยาศาสตร์
ฯ

เกิดแหล่งเรียนรู้นิทรรศการถาวรเรื่องพืช
กับวิถีชีวิตริมน้า ชุมชนต้นแม่น้า
เจ้าพระยา ณ หอวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ศูนย์ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ร่วมกับ

ผศ.ละออง
ศรี ศิริเกษร
คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตรฯ

หมายเหตุ

1202
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เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์
ทรัพยากร
พันธุกรรมพืช
จัดทาป้ายชื่อ
พันธุ์ไม้และ
จัดทาทะเบียน
พันธุ์ไม้

ลาดับ

19

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

เสนอขอ

ใช้จริง

2. ดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน



50,000

50,000

รวม...2...โครงการ
1. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์

2


130,000
200,000

130,000
200,000

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

งบประมาณ
แผ่นดิน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

พื้นที่ตัวอย่างใน
การดาเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

มหาวิทยาลัยราช 1) เพื่อสร้าง
ภัฏบุรีรัมย์
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ทรัพยากร
ชีวภาพและ
กายภาพ
2) เพื่อเป็น
แหล่งเก็บ

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

จากการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดย
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่เข้าร่วม
โครงการได้ดาเนินการในองค์ประกอบที่
1 การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้ ซึง่ ได้มี
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ
พรรณไม้ พบพรรณไม้พุ่มจานวน 31
ชนิด 15 วงศ์ พรรณไม้เลื้อย 16 ชนิด 12
วงศ์ จากการสารวจพบต้นไม้ 42 ชนิด

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม
- ศูนย์ความ
หลากหลา
ยทาง
ชีวภาพ
วิถีชีวิต
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น
- คณะครุ
ศาสตร์
อ.นฤมล
ประครอง
รักษ์/
คณะ
วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

รหัสสมาชิก
7-31000015

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

200,000

ใช้จริง

200,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
รวบรวมพรรณ
ไม้เพื่อการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
3) เพื่อบูรณา
การกับการเรียน
การสอน

ผลการดาเนินงาน
23 วงศ์ ซึ่งผลการตรวจสอบยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ และจัดทาผังพรรณไม้โดยใช้
โปรแกรม GIS ซึ่งจะดาเนินการโดย
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศ และยังอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการ องค์ประกอบที่ 2 การ
รวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกใน
โรงเรียน ขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างปรับ
พื้นที่และมอบหมายงานให้นักศึกษาจัด
ผังภูมิทัศน์ และจากการสอบถามโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอต่อโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนมาก
มีความพึงใจต่อโครงการอยู่ในเกณฑ์
ระหว่างมากหรือดีมากที่สุดหรือดีมาก
ทั้งนี้จะเห็นว่าผู้ให้ข้อมูลมีความรู้ความ
เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
สุดอยู่ระดับมากหรือดี ร้อยละ 60.40
และนอกจากนี้พบว่าผู้ให้ข้อมูลเกิด
จิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และทรัพยากรชีวภาพและกายภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่มากที่สุด คือ 4.52 + 0.56

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1204

รวม...1...โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ
21

กรุงเทพมหา
นคร

จังหวัด
นครสวรรค์

ชื่อโครงการ
1. การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์
พืชกรุงเทพมหานคร
- รวบรวมพรรณไม้และ
จัดทาข้อมูลเพื่อ
ประกอบการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์พืช

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
-

ใช้จริง
-

รวม...1...โครงการ
รวม...1...โครงการ
1. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

1
1


30,000

33,000

รวม...1...โครงการ

1

30,000

33,000

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
งบประมาณปกติ จัดแสดง
ของ
พิพิธภัณฑ์พืช
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานค
ร
-อาคารศูนย์
พันธุกรรมพืช
กรุงเทพมหานค
ร ตั้งอยู่บริเวณ
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
เขตบางกอก
น้อย
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ผลการดาเนินงาน
จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพมหานคร
ณ อาคารศูนย์พันธุกรรมพืช
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา เขตบางกอกน้อย ขณะนี้อยู่
ระหว่างรวบรวมพรรณไม้เพื่อการจัด
แสดง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
วิชาการสวน
และต้นไม้
สานักงาน
สวน
สาธารณะ
สานัก
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ
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22

หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบฯจังหวัด
จัดทาป้ายชื่อ
พรรณไม้ 150
ชนิดจัดทา
องค์ประกอบที่
1-5 ของสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

ปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้จานวน 101 ชนิด
จานวน 1,000 ต้น

นายพิสิษฐ์
วิทยา
วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี
นครสวรรค์

งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
(งบ
function)

งบฯfunction

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
1


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
30,000
-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

ใช้จริง
33,000
12,300 วิทยาลัยการ
อาชีพกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี
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จังหวัด
กาญจนบุรี

2. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน



-

7,500 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
กาญจนบุรี
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จังหวัด
กาญจนบุรี

3. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน - โรงเรียนบ้าน
แก่งประลอม



-

-

สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต
3

กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมสร้าง
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

กรอบการสร้าง
จิตสานึก
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมสร้าง
จิตสานึกในการ

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
2. ดาเนินงานตามคู่มือการดาเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยการ
อาชีพ
กาญจนบุรี

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด
(งบ function)

- นักศึกษาระดับ ปวส. จัดทาซ่อมแซม
ป้ายข้อมูลต้นไม้ประจาปี
จานวน 66 ป้าย
- นักเรียนระดับ ปวช. ศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ ตามแบบ ค.7-003
จานวน 615 คน
- ทาการดองดอกไม้ จานวน 5 ชนิดพันธ์
ได้แก่ กุหลาบ ชบา ชวนชม
ดาวเรือง และบานบุรี
- ปรับปรุงทะเบียนพันธุ์ไม้
1. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. สถานศึกษาต้นแบบศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในสถานศึกษาเนื่องใน
โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
กาญจนบุรี

งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด
(งบ function)

ผลการดาเนินงาน

โรงเรียนบ้าน งบประมาณ
แก่งประลอม หน่วยงานต้น

สังกัด
(งบ function)
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รวม...1...โครงการ
1. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ลาดับ

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ชื่อโครงการ

รวม...3...โครงการ
รวม...3...โครงการ
1. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
ชีวิตของพืชพรรณ
(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
ชีวิตของกล้วยไม้ป่า)

3
3


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

100,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

19,800
19,800
100,000 กรมชลประทาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
โรงเรียนใน
สังกัด จานวน
79 โรงเรียน

ผลการดาเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ราชกุมารี ครบ 5 รอบ
3. สอดแทรกเนื้อหาการจัดการเรียนการ
สอน
4. กิจกรรมสารวจ/จัดทาทะเบียนพันธุ์
พืชในโรงเรียน
5. กิจกรรมปลูก/ดูแลบารุงรักษา
6. กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
งบฯfunction

เพื่อให้เป็นพื้นที่
ในการเข้าไป
ศึกษาเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติของ
กล้วยไม้ป่าชนิด
ต่างๆที่เกิดและ
กระจายพันธุ์
ภาย ในศูนย์ฯ

ดาเนินการจัดทาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
ชีวิตของกล้วยไม้ ในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯพื้นที่ 1 ไร่
โดยประมาณ เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวิตของกล้วยไม้ป่าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นที่ภายในศูนย์ให้เป็น
แหล่งอยู่อาศัยตามธรรมชาติของกล้วยไม้
ป่า ทั้งประเภทกล้วยไม้อิงอาศัยและ
กล้วยไม้ดิน รวมทั้งดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลของกล้วยไม้แต่ละชนิด ตลอดจน
ลักษณะการเจริญเติบโต การกระจาย
พันธุ์ เป็นการอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งอาศัยที่
ยั่งยืน จัดทาป้ายชื่อแสดงข้อมูล
รายละเอียดของกล้วยไม้แต่ละชนิด

กลุ่มงาน
ศึกษาและ
พัฒนา
เกษตรกรรม
แบบประณีต
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้
ฯ
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หน่วยงาน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

ลาดับ

25

หน่วยงาน

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ชื่อโครงการ
รวม...1...โครงการ
1. การเพิ่มศักยภาพการ
จัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า
เฉลิมพระเกียรติฯ

1

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เสนอขอ
100,000

ใช้จริง
100,000

1,226,760

1,226,760 กปร.

1,052,200

1,052,139 กรมประมง
.62

2,278,960

2,278,899
.62

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
- ให้บริการเยี่ยม
ชมได้ อย่างน้อย
30,000 คน/
เดือน
- รวบรวมสัตว์
น้าสวยงาม เพื่อ
ใช้ในการจัด
แสดงสัตว์น้า

ผลการดาเนินงาน

เป็นโครงการต่อเนื่อง
- ให้บริการเยี่ยมชม ปีงบประมาณ 2558
จานวน 496,653 คน เฉลี่ย 41,387 คน
ต่อเดือน
- รวบรวมสัตว์น้าสวยงามเพื่อใช้ในการ
จัดแสดงสัตว์น้า

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

งานประมง
ศูนย์ฯ อ่าว
คุ้งกระเบนฯ

สรุปงานในกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จานวนหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริในกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น 25 หน่วยงานและมีจานวนโครงการทั้งสิ้น 43
โครงการ มีการดาเนินงาน 42 โครงการ และไม่มีรายงานการดาเนินงาน 1 โครงการ
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รวม...1...โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
1


