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7. สรุปงบประมาณในการด าเนินงาน อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558 
 
7.1  การใช้งบประมาณตามกิจกรรม อพ.สธ.  
 
 ในปีงบประมาณปี 2558 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
ได้รับงบประมาณจากทางส านักพระราชวัง เป็นจ านวน 38,000,000.00 บาท   
 การด าเนินงานของโครงการ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558 ได้ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ โดยเน้นความประหยัดและโปร่งใส โดยด าเนินงานยึดตามกรอบแผน
แม่บท และกิจกรรมท้ัง 8 กิจกรรมเป็นหลัก และได้ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน 28,377,827.60 
บาท (ยอด ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2558) 

 
ตารางแสดงการใช้งบประมาณตามกิจกรรม อพ.สธ. ณ 31 สิงหาคม 2558 

 

กิจกรรม 
บัญชีส านักพระราชวัง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

กิจกรรมท่ี 1 23,380.00 93,626.60 69,390.20 110,650.39 297,047.19 

กิจกรรมท่ี 2 65,240.00 68,307.62 10,585.00 40,970.00 185,102.62 

กิจกรรมท่ี 3 978,583.80 821,568.20 692,560.91 530,623.33 3,023,336.24 

กิจกรรมท่ี 4 702,407.93 448,071.33 351,622.26 264,440.47 1,766,541.99 

กิจกรรมท่ี 5 15,000.00 - - 1,300.00 16,300.00 

กิจกรรมท่ี 6 26,869.20 51,782.20 32,573.20 - 111,224.60 

กิจกรรมท่ี 7 479,449.82 499,771.04 344,740.29 839,450.35 2,163,411.50 

กิจกรรมท่ี 8 316,255.90 175,895.72 328,866.90 286,682.10 1,107,700.62 

ฝ่ายบริหาร 5,295,621.70 5,418,363.35 4,898,177.34 4,095,000.45 19,707,162.84 

รวม 7,902,808.35  7,577,386.06 6,728,516.10 6,169,117.09 28,377,827.60 
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7.2 รายนามผู้ทูลเกล้าฯ ถวายและผู้สนับสนุน 
 
 ในปีงบประมาณ 2558 ทาง อพ.สธ. ได้รับการสนับสนุนเงิน โดยภาคเอกชนและหลาย
หน่วยงานทูลเกล้าฯ ถวายเงิน รวมท้ังส้ิน  13,174,264.00 บาท  ดังรายละเอียดในตาราง 

 
ล าดับ รายนามผู้ทูลเกล้าฯ ถวายและสนับสนุน จ านวนเงิน/บาท 

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครปฐม สนับสนุนการขยายพันธุมเหสักข์- 
สักสยามินทร์เพื่อสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ (SUB58-0001) 

202,400.00  

2 คุณศิริพร ปัญเอกวงศ์ มอบเงินสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยพฒันาใน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ (SUB587-0008) 

    700,000.00  

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน   
(SUB58-0014) 

    400,000.00  

4 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน   
(เพาะพันธุ์เต่ากระ) (SUB58-0017) 

  300,000.00  

5 การไฟฟ้าเขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินให้ อพ.สธ. 
เพื่อขยายพันธุ์มเหสักข์-สักสยามินทร์  เพื่อสนับสนุนมูลนิธิอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชฯ (SUB58-0037) 

  202,400.00  

6 รายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MEA CLASSIC 2013 สนับสนุน 
อพ.สธ. (SUB58-0023) 

 500,000.00  

7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนโครงการรวมใจภักดิ์ฯ  202,400.00  
8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด มอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์

มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ   
(SUB58-0026) 

 202,400.00  

9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหัวหิน มอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์
มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ   
(SUB58-0036) 

 202,400.00  

10 สภาผู้แทนราษฎร มอบเงินสนับสนุนในการอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระ  
(SUB58-0038) 

 300,000.00  

11 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์
มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ  
(SUB58-0039) 

  202,400.00  
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ล าดับ รายนามผู้ทูลเกล้าฯ ถวายและสนับสนุน จ านวนเงิน/บาท 
12 น าเงินรายได้จากการเช่าเสาสัญญาณ บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด เข้าบัญชี  

(SUB58-0040) 
 150,000.00  

13 น าเงินรายได้จากการเช่าเสาสัญญาณ บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด เข้าบัญชี  
(SUB58-0040) 

150,000.00  

14 น าเงินรายได้จากการเช่าเสาสัญญาณ บจก. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคช่ัน  (SUB58-0041) 

 100,000.00  

15 น าเงินรายได้จากการเช่าเสาสัญญาณ บจก. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคช่ัน  (SUB58-0041) 

  200,000.00  

16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินให้ อพ.สธ. 
ขยายพันธุ์มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
(SUB58-0046) 

 202,400.00  

17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสระแก้ว มอบเงินให้ อพ.สธ. 
ขยายพันธุ์มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ   
(SUB58-0051) 

  200,160.00  

18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์
มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ   
(SUB58-0052) 

  50,000.00  

19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์
มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ   
(SUB58-0052) 

 50,000.00  

20 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์
มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ   
(SUB58-0052) 

  50,000.00  

21 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์
มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ  
(SUB58-0052) 

  50,000.00  

22 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์
มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ  
(SUB58-0052) 

     2,400.00  

23 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิษณุโลก  สนับสนุนโครงการรวมใจภักดิ์ฯ    202,400.00  
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ล าดับ รายนามผู้ทูลเกล้าฯ ถวายและสนับสนุน จ านวนเงิน/บาท 
24 สภาผู้แทนราษฎร มอบเงินสนับสนุนในการอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระ  

(SUB58-0056) 
   300,000.00  

25 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์
มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ   
(SUB58-0055) 

   404,800.00  

26 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี มอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์
มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ   
(SUB58-0066) 

    202,400.00  

27 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์
มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ   
(SUB58-0057) 

  300,000.00  

28 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์
มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ  
(SUB58-0057) 

    104.00  

29 บริษัท เอ็มพี บี 5 (ประเทศไทย) จ ากัด สนับสนุนการวิจัยพัฒนา
ประการัง (SUB58-0058) 

  1,200,000.00  

30 น าเงินรายได้จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
เข้าบัญชี (SUB58-0059) 

     150,000.00  

31 น าเงินรายได้จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
เข้าบัญชี (SUB58-0059) 

    150,000.00  

32 ทูลเกล้าถวายเงินสนับสนุน    1,000,000.00  
33 มอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์มเหสักข์-สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แก้งคร้อ (ชัยภูมิ) 
    202,400.00  

34 จังหวัดอ านาจเจริญสนับสนุนประชุมวิชาการ ต้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพง
ป่า (SUB58-0007 ) 

      60,000.00  

35 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
(SUB58-0018) 

     20,000.00  

36 บริษัท ซูกาเวีย จ ากัด สนับสนุนเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ (SUB58-
0022) 

    100,000.00  

37 ธนาคารไทยพานิชย์ จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
(SUB58-0024) 

    100,000.00  
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ล าดับ รายนามผู้ทูลเกล้าฯ ถวายและสนับสนุน จ านวนเงิน/บาท 
38 บริษัท สีเบเยอร์ จ ากัด สนับสนุนเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ  

(SUB58-0025) 
   100,000.00  

39 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนโครงการเดินวิ่ง
เฉลิมพระเกียรติ (SUB58-0043) 

  200,000.00  

40 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ าเภอศรีราชา จ. ชลบุรี สนับสนุนโครงการเดิน
วิ่งเฉลิมพระเกียรติ (SUB58-0044) 

   100,000.00  

41 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด สนับสนุนโครงการเดินวิ่ง
เฉลิมพระเกียรติ (SUB58-0042) 

   200,000.00  

42 คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุน
โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ (SUB58-0049) 

100,000.00  

43 คณะบุคคล สนับสนุนมอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์มเหสักข์- 
สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพชืฯ  
จ านวน 101 รายการ  

740,916.00  

44 ส านักงานพระพุทธศาสนา มอบเงินให้ อพ.สธ. ขยายพันธุ์มเหสักข-์ 
สักสยามินทร์ สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพชืฯ   
จ านวน 109 รายการ  

2,721,884.00  

รวมจ านวนเงิน 13,174,264.00  
 
  ส าหรับงานในส่วนหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ จ านวน 152 หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 

2558 ทาง อพ.สธ. ได้ประสานงาน เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละหน่วยงาน 
รวมท้ังติดตามผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริ ในพื้นท่ีให้เป็นไปตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ
ประจ าปี  
 สรุปในงบประมาณ ปี 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติในปีท่ีส่ีของ
การเข้าสู่แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) ซึ่ง อพ.สธ. ด าเนินการ
ประสานกับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล เป็นจ านวน 347 แห่ง เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นได้เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ และบันทึกตลอดจนรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อัน
ประกอบด้วย ฐานทรัพยากรชีวภาพ ฐานทรัพยากรกายภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้และทราบว่ามีทรัพยากรท้องถิ่นอะไรบ้าง น าไปสู่การมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นนี้เป็นแนวทางท่ีต่อเนื่องเพื่อเข้า
สู่แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีห้า ซึ่งจะด าเนินการในองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลเพิ่มขึ้นท่ัว
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ประเทศ ท้ังนี้มีการด าเนินงานในกิจกรรมท้ังแปดกิจกรรม ตลอดจนปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์
ปัจจุบัน และทันสมัย สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ โดยมุ่งในการพัฒนาบุคลากร เพื่อมาสนใจในการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย และมุ่งมั่นด าเนินการตามแผน
แม่บทระยะ 5 ปีท่ีห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ 
อพ.สธ. และให้เป็นไปตามแนวทางสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีต่อไป 
 


