
     ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
 

กิจกรรมที่1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

1 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

1.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
กก.ตชด.13 

  138,830 138,830 งบปกติของหน่วย -เพื่ อพั ฒ นาหน่ วย ให้ เป็ น
แ ห ล่ ง ป ก ปั ก รั ก ษ า เก็ บ
รวบรวมส ารวจศึกษาในการ
อนุรักษ์ฯ 

 - ด าเนินการในพื้นที่ทั้งหมด 
1,184 ไร่ พื้ น ที่ ส า ร ว จ แ ล้ ว
จ านวน 840 ไร่ 3 งาน จ านวน
พันธุ์ไม้ 730 ชนิด 4,449 ต้น
จัดท ารหัสต้นไม้ 441 รหัส ท า
ป้ายชั่วคราว 647 ชนิด (3,752 
ต้น/กอ) ท าป้ายสมบูรณ์ 488 
ช นิ ด  ( 2,569 ต้ น / ก อ ) 
ระยะทางแนวกันไฟ 20.7 กม. 
 

ร้อย ตชด.
132,134-137, ร.ร.
ตชด.ในสังกัด 13 
แห่ง และ ศกร.
ตชด. 1 แห่ง/ 
กก.ตชด.13 
ต.หนองโรง  
อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุร ี

 

2 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

2.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
กก.ตชด.14 

  50,000 50,000 งบปกติของหน่วย  - เพื่อพัฒนาพื้นที่ตั้งหน่วย
และพื้นที่ในความรับผิดชอบ
ให้ เป็นแหล่งศึกษาในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

 - ด าเนินการในพื้นที่ 1,227ไร่ 
34 ตร.ว. พบพันธุ์ไม้ 146 ชนิด 
14,320 ต้น/กอจัดท ารหัสพันธุ์
ไม้ 50 ต้น ท าป้ายชื่อชั่วคราว   
90 ต้น/กอท าป้ายชื่อสมบูรณ์ 
50 ชนิด 

ร้อย ตชด.
142,144-147 ,ร.ร.
ตชด.ในสังกัด 9 
แห่ง และ ศกร.
ตชด.2 แห่ง / 
กก.ตชด.14 
ต.ห้วยทราย  
อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขันธ ์
 

 

3 กองบัญชาการ 3.โครงการอนุรักษ์   30,000 30,000 งบปกติของหน่วย  -กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  - ด าเนินการในพื้นที่ 109 ไร่ ศอน.ร.ร.ตชด.บก.  



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
บก.ตชด.ภาค 3 

พบพันธุ์ไม้ 14 ชนิด 960 ต้น/
กอจัดท ารหัสต้นไม้ 128 ต้น 
ระยะทางแนวกันไฟ 1 กม. 

ตชด.ภาค 3/ 
บก.ตชด.ภาค 3   
ต.ริมใต้อ.แม่ริม  
จ.เชียงใหม่ 
 

4 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

4.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
กก.ตชด.33 

  6,000 6,000 งบปกติของหน่วย  -กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  - ส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นที่  
80 ชนิด 500 ต้นจัดท ารหัส
ประจ าต้นไม้ 80 ชนิด 100 ต้น
ป้ายชื่อชั่วคราว 80 ชนิด  
200 ต้นป้ายชื่อสมบูรณ์  
80 ชนิด 200 ต้นระยะแนวกัน
ไฟ 2 กม. 

ร้อย ตชด.337 
อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน/ 
กก.ตชด.33 
ต.หนองหาร  
อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 

 

5 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

5.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.ตชด.34 

  15,000 15,000 งบปกติของหน่วย  -กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  - จัดท ารหัสป้ายชื่อต้นไม้ 20 
ป้าย 47 ชนิด ซ่อมแซมรหัส
ป้ายชื่อต้นไม้ 150 ป้าย ระยะ
แนวกันไฟ 1 กม. 

ร้อยตชด.132,134-
137, ร.ร.ตชด.ใน
สังกัด13 แห่ง และ 
ศกร.ตชด. 1 แห่ง/ 
กก.ตชด.34  
ต.หนองบัวใต้  
อ.เมือง จ.ตาก 

 

6 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

6.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
กก.ตชด.43 

  46,300 46,300 งบปกติของหน่วย  -กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  -จัดท าตู้กระจกจัดเก็บพันธุ์ไม้ 
จ านวน 1 ตู้จัดท าพันธุ์ไม้ดอง 
จ านวน 20 ชนิด ท าคู่มืองาน
สวนฯ จ านวน 1 เล่มท าป้าย
ชื่อพันธุ์ไม้ 70 ชนิด 70 ต้นท า
ทะเบียนพันธุ์ไม้ 70 ชนิด(เล่ม)

ร้อย ตชด.435 ต.
บ้านควน อ.เมืองจ.
ตรัง/ 
กก.ตชด.43  
ต.บ่อยางอ.เมือง 
จ.สงขลา 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

จัดท าป้ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 

7 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

7.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
บก.สอ.บช.ตชด. 

  17,150 17,150 งบปกติของหน่วย  -กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  -ปรับปรุงป้ ายชื่อ โครงการ
จัดท าเส้นทางเข้าชมโครงการ 

บก.สอ.บช.ตชด. 
ต.ชะอ าอ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

 

8 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

8.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.5บก.กฝ.บช.ตชด. 

  28,000 28,000 งบปกติของหน่วย  -พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ป้ า ย
ท ะ เบี ย น ,เส้ น ท าง ศึ ก ษ า
ป้องกันไฟ 

 - ส าเร็จตามเป้าหมาย กก.5 บก.กฝ.บช.
ตชด.ต.อินทขิล 
อ.แม่แตง 
จ.เชียงใหม่ 

 

9 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

9.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 

  3,130 3,130 งบปกติของหน่วย.  - ส ารวจพั น ธุ์ ไม้ ใน พื้ น ที่   
ปกปักฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
รักษาพันธุ์ไม้ 

 - ส าเร็จตามเป้าหมาย กก.9 บก.กฝ.บช.
ตชด.ต.เขามีเกียรติ
อ.สะเดาจ.สงขลา 

 

  จ านวน  9  โครงการ   334,410 334,410      

 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

1 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

1.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
กก.ตชด.12 

  10,000 10,000 งบปกติของหน่วย  -ส ารวจพันธกุรรมพืชที่หา
ยากในท้องถิ่น 

 -ออกส ารวจและพรอ้มท าการ
บันทึกชื่อพันธุ์ไม้ในป่า
พันธุกรรมพืช 
จ านวน 207 ชนิด 

กก.ตชด.12 ต.บ้าน
ใหม่หนองไทร  
อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 

 

2 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

2.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.ตชด.33 

  13,000 13,000 งบปกติของหน่วย  -ส ารวจและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 

-เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้10ชนิด 
- สร้างเรือนเพาะช า 
จ านวน 1 หลัง 

ร้อยตชด.337 
อ.แม่สะเรียง 
จ.แม่ฮ่องสอน/กก.
ตชด.33 ต.หนองหา
รอ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

3.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.ตชด.34 

  12,000 12,000 งบปกติของหน่วย  -ส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 

 -ประสานชาวบา้นที่มีความรู้
เร่ืองพันธุ์ไม้ในพื้นที่มาร่วมท า
การส ารวจ 

ร้อยตชด.342,344-
347/ 
กก.ตชด.34   
ต.หนองบัวใต้  
อ.เมือง จ.ตาก 

 

4 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

4.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.5บก.กฝ.บช.ตชด. 

  10,000 10,000 งบปกติของหน่วย  -ส ารวจและเก็บเมล็ดและ
ต้นไม้ 

 -ได้เมล็ด 20 ต้น และต้นไม้ 
10 ต้น 

กก.5 บก.กฝ.บช.
ตชด.ต.อินทขิล 
อ.แม่แตง 
จ.เชียงใหม่ 

 

5 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

5.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 

  7,000 7,000 งบปกติของหน่วย  -ส ารวจและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 

 - ส าเร็จตามเป้าหมาย กก.9 บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.เขามีเกียรติ 
อ.สะเดา จ.สงขลา 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

  จ านวน 5 โครงการ   52,000 52,000      

 

 

 

 

กิจกรรมที ่3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

1 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

1.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
กก.ตชด.12 

  50,000 50,000 งบปกติของหน่วย  -จัดท าสถานที่เก็บพันธุ์พืช
และเรือนเพาะช าพันธุ์พืชที่
หายากในท้องถิ่น 

 - ด าเนินการสร้างสถานที่
ส าหรับเก็บพันธุ์พืชในพื้นที่ปา่
พันธุกรรมพืช จ านวน 5 หลัง 
(ด าเนินการสร้างเสร็จแล้ว) 

ร้อยตชด.124-127/
กก.ตชด.12 ต.บ้าน
ใหม่หนองไทร อ.
อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 

 

2 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

2.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.ตชด.24 

  57,000 57,000 งบปกติของหน่วย  -ท าเรือนเพาะช า รหัสต้นไม้  -เพาะพันธุ์เม็ดยางนาไม้แดง 
มะขามป้อม ไผ่ สักทอง รวม 
1,000 ต้น ท ารหัสต้นไม้  
150 ต้น 

ร้อยตชด.244,ร.ร.
ตชด.วังชมพู,ร.ร.
ตชด.นานกปีด/ 
กก.ตชด.24 
ต.หนองบัวอ.เมือง 
จ.อุดรธาน ี

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

3.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.ตชด.33 

  4,000 4,000 งบปกติของหน่วย  - ปลูกรักษาพันธุ์ไม้มิให้สูญ
หาย 

ด าเนินการในพื้นที ่10 ไร่ปลูก
รักษาไม้ส าคัญ/หายาก 70 ชนิด  
500 ต้น/กอเพาะขยายพันธุ์ไม้
จากพื้นที่ทีก่ าลังเปลี่ยนแปลง 
25 ชนิด 100 ต้น/กอเพาะ

ร้อยตชด.337 
อ.แม่สะเรียง 
จ.แม่ฮ่องสอน/ 
กก.ตชด.33  
ต.หนองหาร 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

ขยายพันธุ์ไม้ส าคัญ/หายาก 
25 ชนิด 100 ต้น/กอ 

อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 

4 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

4.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.ตชด.34 

  11,200 11,200 งบปกติของหน่วย  - ปลูกรักษาพันธกุรรมพืช  -หาพันธุ์ไม้มาปลกูในพื้นที่
โครงการจัดท าป้ายพันธุ์ไม ้

ร้อยตชด.342,344-
347/ 
กก.ตชด.34   
ต.หนองบัวใต้ 
อ.เมือง จ.ตาก 

 

5 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

5.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
กก.ตชด.42 

  15,000 15,000 งบปกติของหน่วย  - ปลูกรักษาพันธกุรรมพืช
พฤกษศาสตร์ทรงค่าพาวยัใส
เปิดโลกแห่งการเรียนรู ้

 -จัดท าระบบข้อมูลทะเบียน
พันธุ์ไม้ 10 ฉบับท าพันธุ์ไม้
สมบูรณ์ 35 ป้าย 

ร.ร.ตชด.บ้านเขา
วัง/กก.ตชด.42 
ต.ถ้ าใหญ่อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

6 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

6.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.5บก.กฝ.บช.ตชด. 

  3,000 3,000 งบปกติของหน่วย  - ปลูกรักษาพืชหายาก/
ขยายพันธุ ์

 -ส าเร็จตามเป้าหมาย กก.5 บก.กฝ.บช.
ตชด.ต.อินทขิล 
อ.แม่แตง 
จ.เชียงใหม่ 

 

7 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

7.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 

  8,010 8,010 งบปกติของหน่วย  - ปลูกรักษาพันธกุรรมพืช  - ส าเร็จตามเป้าหมาย กก.9 บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.เขามีเกียรติ
อ.สะเดา จ.สงขลา 

 

  จ านวน 7 โครงการ   148,210 148,210      

 

 

 

 

 



กิจกรรมที ่7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

1 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

1.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
กก.ตชด.12 

  27,500 27,500 งบปกติของหน่วย  -จัดท าป้ายชือ่พันธุ์ไม้ใน  
ร.ร.ตชด. 

 -อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
จัดท าป้ายพันธุ์ไม ้

กก.ตชด.12 ต.บ้าน
ใหม่หนองไทร 
อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 

 

2 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

2.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.ตชด.14 

  92,800 92,800 งบปกติของหน่วย  -สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 

 -จัดท าทะเบียนพันธุ์ไม้ 482 
ต้นท าป้ายชือ่ท้องถิ่นและ
ศึกษาข้อมูลท้องถิ่น 87 ชนิด 

ร้อยตชด.142,144-
147 ,ร.ร.ตชด.ใน
สังกัด 9 แห่ง และ 
ศกร.ตชด.2 แห่ง/ 
กก.ตชด.14 ต.ห้วย
ทรายอ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ ์

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

3.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.ตชด.34 

  23,000 23,000 งบปกติของหน่วย  -สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
ร.ร.ตชด. 3 แห่ง และ ศกร.
ตชด. 4 แห่ง 

 -ด าเนินการในพื้นที่  131 ไร่ 
2 งานติดป้ายเลขประจ าต้นไม้ 
80 ชนิด 1,098 ต้นท าป้ายชื่อ
ท้องถิ่น 120 ชนิด 2,421 ต้น 
และจัดท าทะเบยีนพันธุ์ไม้ 64 
ชนิด 615 ต้น 

ร.ร.ตชด.ในสังกัด 
13 แห่ง และ ศกร.
ตชด. 1 แห่ง/ 
กก.ตชด.34 
ต.หนองบัวใต้ 
อ.เมืองจ.ตาก 

 

  จ านวน3 โครงการ   143,300 143,300      

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

1 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

1.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
กก.ตชด.13 

  9,600 9,600 งบปกติของหน่วย  -เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ฯ 

 - มีคณะบุคคล เข้ามาศึกษา
เรียนรูท้ั้งหมด 94 คณะ 5,130 
คนคือระดับอนุบาล
ประถมศึกษา 24 คณะ 1,684 
คน ระดับมัธยมศึกษา12 คณะ 
896คนระดับอุดมศึกษา12 
คณะ 586 คน ประชาชนทั่วไป 
36 คณะ 762 คน และ
ข้าราชการอื่นๆ 10 คณะ 762 
คน 

ร้อย ตชด.
132,134-137, ร.ร.
ตชด.ในสังกัด 13 
แห่ง และ ศกร.
ตชด. 1 แห่ง/ 
กก.ตชด.13 
ต.หนองโรงอ.พนม
ทวนจ.กาญจนบุร ี

 

2 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

2.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.ตชด.32 

  359,500 359,500 งบปกติของหน่วย  - สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 - ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยตชด.322,324-
327 , ร.ร.ตชด.11 
แห่ง และ ศกร. 2 
แห่ง/ 
กก.ตชด.32 ต.บ้าน
ต๋อมอ.เมือง
พะเยาจ.พะเยา 

 

3 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

3.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
บก.ตชด.ภาค 3 

  14,500 14,500 งบปกติของหน่วย  - สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 -จัดฝึกอบรมอาสาระดับ
หมู่บ้าน จ านวน 2 วันมีผู้เข้า
รับการอบรม จ านวน 30 คน 

ศอน.ร.ร.ตชดบก.
ตชด.ภาค 3 
ต.ริมใต้อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 

 

4 กองบัญชาการ 4.โครงการอนุรักษ์   10,500 10,500 งบปกติของหน่วย  - สนับสนุนการอนุรักษ์  - ติดรหัสประจ าต้น 139 ชนิด  ร.ร.ตชด.ยูงทองรัฐ  



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
กก.ตชด.43 

 
 
 
 
 

25,000 

 
 
 
 
 

25,000 

พันธุกรรมพืช 
 
 
 
 
- สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

330 ต้น/กอ ท าทะเบยีนพันธุ์
ไม้ชั่วคราว 226 ชนิด1,240 
ต้น/กอ 
 
 
- จัดท าป้ายป่าชุมชน จ านวน 
1 ป้าย ปลูกพันธุ์ไม้ จ านวน 
200 ชนิด 

ประชาสรรค์อ.ควน
กาหลง จ.สตูล 
 
 
 
ร.ร.ตชด.บ้านบาโรย 
อ.สะเดา จว.สงขลา 
กก.ตชด.43 
ต.บ่อยาง อ.เมือง  
จ.สงขลา 

5 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

5.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
บก.สอ.บช.ตชด. 

  115,596 115,596 งบปกติของหน่วย  - สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 - ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอย่างต่อเนื่อง 

บก.สอ.บช.ตชด. 
ต.ชะอ าอ.ชะอ า  
จ.เพชรบุร ี

 

6 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

6.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
กก.1บก.กฝ.บช.ตชด. 

  10,000 10,000 งบปกติของหน่วย  - สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 - จัดท าป้ายถาวร จ านวน 2 
ป้าย ป้ายชั่วคราว 75 ป้าย 

กก.1 บก.กฝ.บช.
ตชด.ต.ชะอ า  
อ.ชะอ าจ.เพชรบุร ี

 

7 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

7.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 

  85,000 85,000 งบปกติของหน่วย  - สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 - ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอย่างต่อเนื่อง 

กก.3 บก.กฝ.บช.
ตชด.ต.แจระแม 
อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี

 

8 กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

8.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 

  2,000 2,000 งบปกติของหน่วย  - สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 -คณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้
1,328 คน 

กก.5 บก.กฝ.บช.
ตชด. ต.อินทขิล 
อ.แม่แตง  

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. จ.เชียงใหม่ 

  จ านวน 8 โครงการ   631,696 631,696      

 


