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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  กรมป่าไม ้
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 โครงการ

อนุรักษ์
พันธุกรรมและ
ส่งเสริมพัฒนา
ไม้รักใหญ่ อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

กิจกรรมบ ารุงป่าใช้
สอย 

  28,500 28,500 กรมป่าไม ้
 

30 ไร่ ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย 

นายจักรพงศ์         
กล่อมใจ นักวิชาการ
ป่าไม้ช านาญการ        
ท าหน้าที่หัวหน้า
โครงการฯ / สจป.    
ที่ 3 (ล าปาง)     
กรมป่าไม ้

 

2 กรมป่าไม ้ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริใน
พื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ 
จ.สงขลา 

  - 50,000 กรมป่าไม ้
 

เป้าหมาย 
เพื่อปกปักรักษาพ้ืนท่ี
ป่าธรรมชาติของ
หน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนท่ีมีพื้นท่ีป่า
ดั้งเดิมอยู่ในความ
รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์

1. กิจกรรมเดินลาดตระเวน
เพ่ือ ปกปักรักษาทรัพยากร
ในพื้นที่ โดยด าเนินการเดิน
ลาดตระเวนตรวจปา่รวมถึง
ส ารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ี
ชุมชนบ้านยางเกาะ โดยมี
ประชาชน คณะกรรมการป่า
ชุมชนบ้านยางเกาะร่วมกัน
เดินตรวจและส ารวจป่า เดือน
ละ 3 ครั้ง รวม 36 ครั้ง/ปี  

นายวัชระ จิตจ านงค ์
- โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริในพ้ืนท่ี
ป่าบ้านยางเกาะ  
จ.สงขลา 
- ศูนย์ป่าไมส้งขลา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1. เพื่อสร้างความ
ร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมในการปกปักรักษา
พื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ 
ร่วมกับประชาชนใน
พื้นที ่

2. กิจกรรมเดินลาดตระเวน
เพ่ือ  ปกปักพ้ืนที่ป่าบ้านยาง
เกาะ เนื่องในวันอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 
ม.ค. 2563      
โดยมเีจ้าหน้าท่ีศูนยป์่าไม้
สงขลา หน่วยป้องกันและ
พัฒนาป่าไมส้ะเดา 
คณะกรรมการป่าชุมชน  บ้าน
ยางเกาะ และโรงเรียนบ้าน  
ยางเกาะ เข้าร่วมกิจกรรม 

- ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 
13 (สงขลา) 

3 กรมป่าไม ้ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชภูค้อ 

  30,000 30,000 กรมป่าไม ้   อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
คุ้มครองและป้องกัน
พื้นที่ป่าที่อยู่บริเวณ
รอบๆ แปลงปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชบริเวณภู
ค้อตลอดพื้นที่ใกล้เคียง 

1. จัดท าแนวกันไฟ ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ 
2. ก าจัดวัชพืช และศัตรูพืชที่
มีผลต่อพันธุ์พืชในโครงการฯ 
ปลูกซ่อมแซมพันธุ์พืชที่ตาย 
และขยายพันธุ์พืชให้กับชุมชน
ใกล้พื้นที่ของโครงการฯ 
3. ซ่อมแซมเรือนเพาะช าช่วง
คราว ให้กลับมาใช้ได้ใหม ่

งบด าเนินงานให้
สามารถถัวจ่ายกันได้
ทุกกิจกรรมทุก
รายการและให้ถัว
จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคได ้

 

4 ส านักโครงการ
พระราชด าริ   

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ ใน

  30,000 29,970 งบปกต ิ
ของกรมป่าไม ้

งานส่งเสรมิและพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริ 

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 

ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 

ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
และกิจการ
พิเศษ 

พื้นที่ท้องที ่อ.ปะนาเระ 
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตาน ี 

อพ.สธ. กรอบการ
เรียนรู้ทรัพยากร 
 

 
 

13 (สงขลา) ส่วน
ส่งเสริมการปา่ไม ้

และกิจการ
พิเศษ 

  รวม...4...โครงการ 4  88,500 138,470      

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 กรมป่าไม ้ การส ารวจและรวบรวม
ฐานข้อมูลความหลาก
ชนิดของเห็ดในพื้นที่ป่า
บ้านยางเกาะ (โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ในพื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ 
จ.สงขลา) 

  - 50,000 กรมป่าไม ้
 

เป้าหมาย 
  เพื่อส ารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากรใน
พื้นที่ ทั้งในพื้นที่ปกปัก 
และนอกพ้ืนท่ีโดยรอบ  
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส ารวจความ
หลากชนิดและการใช้
ประโยชน์ของเห็ดใน
พื้นที ่

การส ารวจและรวบรวม
ฐานข้อมูลความหลากชนิดของ
เห็ดในพื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ 
การส ารวจความหลากชนิดของ
เห็ดในพื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ 
ด าเนินการศึกษาระหวา่งเดือน
มกราคม – กันยายน 2563 เพื่อ
ศึกษาความหลากชนิดและการใช้
ประโยชน์ของเห็นในพ้ืนท่ี ด้วย
วิธีการเดินส ารวจเห็ดราที่พบใน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร จากการ
ส ารวจพบเห็ดซึ่งสามารถจ าแนก

- นายวัชระ จิต
จ านงค์ 
- โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริในพ้ืนท่ี
ป่าบ้านยางเกาะ 
จังหวัดสงขลา 
- ศูนย์ป่าไมส้งขลา 
- ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 
13 (สงขลา) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ชนิดได้ 12 อันดับ 23 วงศ์ 37 
สกุล 45 ชนิด  ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เป็นฐานข้อมูลทางชีวภาพ และ
การใช้ประโยชน์ในการท าสื่อการ
เรียนรู้ ตลอดจนเป็นองค์ความรู ้
แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพ้ืนท่ี
ต่อไป 

2 กรมป่าไม ้ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชภูค้อ 

  30,000 29,358 กรมป่าไม ้
 

  อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
คุ้มครองและป้องกัน
พื้นที่ป่าที่อยู่บริเวณ
รอบๆ แปลงปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชบริเวณภู
ค้อ ตลอดพื้นที่ใกล้เคยีง 

1. ส ารวจข้อมูลทรัพยากรใน
พื้นที่ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
พันธุ์พืชในโครงการฯ 
2. เลือกชนิดพันธ์ุ และขยายพันธ์ุ
พืชที่ดีในโครงการฯ 

นายศรุต ศภุโชติการ
กุล ศูนย์ป่าไม้
หนองคาย ส านัก
จัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 

งบด าเนินงาน 
ให้สามารถถัว
จ่ายกันได้ ทุก
กิจกรรมทุก
รายการ และ
ให้ถัวจ่ายเป็น 

3 ส านัก
โครงการ
พระราชด าริ 
และกิจการ
พิเศษ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริในพื้นที่
ท้องที ่อ.ปะนาเระ อ.ยะ
หริ่ง จ.ปัตตาน ี

  30,000 30,000 งบปกต ิ
ของกรมป่าไม ้

 งานส่งเสริมและพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริ 
อพ.สธ. กรอบการ
เรียนรู้ทรัพยากร 
 

กิจกรรมสร้างจติส านักในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้       
ที่ 13 (สงขลา)        
ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้

 

  รวม..3..โครงการ 3  60,000 109,358      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ส านักโครงการ
พระราชด าริ    
และกิจการ
พิเศษ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริใน
พื้นที่ท้องที ่อ.ปะนาเระ 
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตาน ี

  30,000 29,999.11 งบปกต ิ
ของกรมป่าไม ้

 งานส่งเสริมและพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริ 
อพ.สธ. กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร 

กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช 
 

ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ท่ี 13 (สงขลา)        
ส่วนส่งเสริมการป่าไม ้

 

  รวม..1..โครงการ 1  30,000 29,999.11      

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 กรมป่าไม้ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ  
จ.ลพบุร ี

  20,000 20,000 กรมป่าไม ้ อนุรักษ์ต้นจ าปี                   
สิรินธร และป่า พรุน้ า
จืดป่าซับ  จ าปา              

- จัดท าแผ่นผับประชาสมัพันธ์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดลพบุร ี

ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 
5 (สระบุรี) 

 

2 ส านักโครงการ
พระราชด าริ    
และกิจการ
พิเศษ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริใน
พื้นที่ท้องที ่อ.ปะนาเระ 
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตาน ี

  30,000 29,999.11 งบปกต ิ
ของกรมป่าไม ้

 งานส่งเสริมและ
พัฒนาตามแนว
พระราชด าริ อพ.สธ. 
กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร 

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้        
ที่ 13 (สงขลา)        
ส่วนส่งเสริมการ
ป่าไม ้

 

  รวม..2..โครงการ 2  50,000 49,999.11      




