ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2560 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1

กรมอุทยาน
โครงการปกปักทรัพยากร
แห่งชาติ สัตว์
ศึกษาระบบนิเวศและ
ป่า และพันธุ์พืช สถานภาพดอกบัวผุด ใน
อุทยานแห่งชาติเขาสก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2

กรมอุทยาน
โครงการปกปักทรัพยากร
แห่งชาติ สัตว์
ปาล์มหลังขาวและปาล์ม
ป่า และพันธุ์พืช พระราหูในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเขาสก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
173,000

ใช้จริง
30,000



173,000

5,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2560 สนองพระราชดาริโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัวต์ป่า และพันธุ์พืช

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
สารวจปริมาณและการ
กระจายตัวของดอกบัวผุด
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เขาสก ศึกษานิเวศของ
ดอกบัวผุดและประเมิน
สถานภาพของดอกบัวผุด
ในปัจจุบัน และหา
แนวทางในการอนุรักษ์
บัวผุดอย่างยั่งยืน
ในพื้นที่ 3 ไร่ และบ้าน
บางหมาน พื้นที่ 1 ไร่
สารวจปาล์มหลังขาวใน
พื้นที่เขตจัดการอุทยาน
แห่งชาติเขาสกที่ 1 (เขา
สก) ม.6 ต.คลอกศก อ.
พนม
สารวจปาล์มพระราหูใน
พื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อน
รัชชประภา
พื้นที่ 1 ไร่

ผลการดาเนินงาน
1.สารวจพบจุดที่พบดอกบัวผุด 5 จุด
2.วางแปลงสารวจดอกบัวผุด พบดอกบัว
ผุด จานวน 7 ดอก

1.พบปาล์มหลังขาวบริเวณควนลูกช้าง
(ป่าดิบชื้นในหุบเขา)พิกัด 0446186E
0985492N จานวน 3 ต้น
2.พบปาล์มพระราหูบริเวณเขื่อนรัชชประ
ภา (หน้าผาเขาหินปูน) จานวน 7 ต้น
-พิกัด 0471443E
0996548N
-พิกัด 0470626E
0996506N
-พิกัด 0468298E
0995437N
-พิกัด 0468066E
0995122N
-พิกัด 0468097E
0995320N
-พิกัด 0466437E
0993553N

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อุทยานแห่งชาติ
เขาสก
สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่
4
(สุราษฎร์ธานี)

หมายเหตุ

อุทยานแห่งชาติ
เขาสก
สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่
4
(สุราษฎร์ธานี)

หน้า 1

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

3

กรมอุทยาน
โครงการปกปักแปลง
แห่งชาติ สัตว์
พันธุกรรมพืช
ป่า และพันธุ์พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี แปลง
ไม้ดอกหอม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

4

กรมอุทยาน
โครงการอนุรักษ์
แห่งชาติ สัตว์
ชมพูสิรินหรือเทียน
ป่า และพันธุ์พืช สิรินธร (Impatiens
sirindhorniae) ในพื้นที่
เขตอุทยานแห่งชาติ
เขาสก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

5

กรมอุทยาน
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
แห่งชาติ สัตว์
พืชอันเนื่องมาจาก
ป่า และพันธุ์พืช พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(แปลงอนุรักษ์พันธุกรรม
ปาล์มไทย) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
รวม...5...โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
81,000

ใช้จริง
20,000



-



แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

สารวจ ทารหัสและค่า
พิกัดของไม้ดอกหอม ใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา
สกและพื้นที่เป้าหมาย ใน
รัศมี 50 กม.จากแปลง
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่
ได้จากการสารวจพันธุ์ไม้
ในปี 2558 สถานที่ละ 5
ชนิด ในพื้นที่
4 ไร่

สารวจไม้ดอกหอมในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเขาสก พบทั้งสิ้น
13 ชนิด 9 วงศ์

30,000

เงินรายได้บารุง
อุทยานแห่งชาติ
ประเภท ข

ศึกษาลักษณะทาง
ชีววิทยาของชมพูสิรินและ
ทดลองการขยายพันธุ์ชมพู
สิรินโดยเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

20,000

20,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

1.เพื่ออนุรักษ์และปลูก
รักษาพันธุกรรมปาล์มไทย
ในพื้นที่ 13 ไร่
2.สารวจรวบรวม
พันธุกรรมปาล์มไทย 80
ชนิด

1.สารวจพบชมพูสิริน หรือเทียนสิรินธร
บริเวณเขาสามเกลอ เขื่อนรัชประภา
ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี
โดยพบตามหน้าผาที่เป็นหินปูน ระดับ
ความสูง 20-200 เมตร
2.ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อนาไป
ขยายพันธุ์ต่อ
1.สารวจเก็บรวบรวมพันธุ์ปาล์มไทย 12
ครั้ง
2.สารวจรวบรวมทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชวงศ์
ปาล์ม 12 ครั้ง

447,000

105,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2560 สนองพระราชดาริโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัวต์ป่า และพันธุ์พืช

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อุทยานแห่งชาติ
เขาสก
สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่
4
(สุราษฎร์ธานี)

หมายเหตุ

อุทยานแห่งชาติ
เขาสก
สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่
4
(สุราษฎร์ธานี)

เป็นกิจกรรม
ที่ไม่ปรากฎใน
แผนแม่บท

ส่วนประสาน
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่
4
(สุราษฎร์ธานี)

เป็นกิจกรรม
ที่ไม่ปรากฎใน
แผนแม่บท

หน้า 2

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ลาดับ

1

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

กรมอุทยาน
โครงการปลูกรักษา
แห่งชาติ สัตว์
พันธุกรรมปาล์มไทย
ป่า และพันธุ์พืช

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
240,000

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

180,000 งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
เก็บรวบรวมพันธุ์ปาล์ม
ไทยทุกชนิด ยกเว้นหวาย
เพื่อการอนุรักษ์และ
พัฒนาพันธุ์

ผลการดาเนินงาน
-เพาะชาและดูแลกล้าไม้ 2,000 กล้า
-ปลูกพันธุ์ไม้เพิ่ม 5 ชนิด
-บารุงรักษาพันธุ์ไม้ในแปลงอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช พื้นที่ 13 ไร่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนประสาน
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ
สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่

หมายเหตุ

4
(สุราษฎร์ธานี)
2

กรมอุทยาน
โครงการปลูกรักษาไม้
แห่งชาติ สัตว์
ดอกหอม เพือ่ การ
ป่า และพันธุ์พืช อนุรักษ์พันธุกรรมพืช



286,000

20,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
แปลงไม้ดอกหอม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

3

4

กรมอุทยาน
โครงการเพาะพันธุ์
แห่งชาติ สัตว์
กล้วยไม้รองเท้านารี ใน
ป่า และพันธุ์พืช พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
น้าตกโยง

กรมอุทยาน
โครงการเพาะขยายพันธุ์
แห่งชาติ สัตว์
บุกไข่
ป่า และพันธุ์พืช





477,953

422,000

48,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

-

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2560 สนองพระราชดาริโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัวต์ป่า และพันธุ์พืช

-

เพาะขยายพันธุ์ไม้ดอก
หอมที่ได้จากพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเขาสกและพื้นที่
เป้าหมาย ในรัศมี 50 กม.
จากแปลงอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ จานวน
สถานที่ละ 20 ชนิด

1.ปลูกไม้จาปูนเพิ่มในแปลงไม้ดอกหอม
จานวน 27 ต้น
2.บารุงรักษาไม้ดอกหอม จานวน 347
ต้น ในแปลงไม้ดอกหอม ด้วยการใส่ปุ๋ย
กาจัดวัชพืช ทาซุ้มไม้เลื้อย

อุทยานแห่งชาติ
เขาสก
สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่

ขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้า 1.ขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีคางกบ
นารีชนิดคางกบใต้ จานวน ใต้ในโรงเรือนโดยการแยกหน่อและการ
2,000 กล้า/ปี
เพาะเมล็ด
2.บารุงรักษากล้วยไม้รองเท้านารีคางกบ
ใต้ด้วยการใส่ปุ๋ย ป้องกันโรคแมลงและ
ป้องกันเชื้อรา

อุทยานแห่งชาติ
น้าตกโยง
สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่

เพาะขยายพันธุ์บุกไข่
จานวน 40,000 กล้า และ
นาไปปลูกในพื้นที่จานวน

4
(สุราษฎร์ธานี)

5
(นครศรีธรรมรา

ช)
ดาเนินการเพาะขยายพันธุ์บุกไข่จากเมล็ด ส่วนประสาน
บนใบในถุงเพาะชาได้จานวน 10,000
โครงการ
กล้า และขยายพันธุ์จากต้นบุกขนาดเล็ก
พระราชดาริ

ไม่ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ

หน้า 3

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
25 ไร่

รวม...4...โครงการ

1,425,953

ผลการดาเนินงาน
ได้จานวน 30,000 ต้น นาไปปลูกในพื้นที่
25 ไร่

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และกิจการ
พิเศษ สานัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 4
(ตาก)

หมายเหตุ

248,000

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
ลาดับ
1

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

กรมอุทยาน
สารวจและจัดทา
แห่งชาติ สัตว์
ฐานข้อมูลด้านป่าไม้
ป่า และพันธุ์พืช
รวม....1..โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี



งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
300,000

ใช้จริง
108,000

300,000

108,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*
งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
งานอานวยการและ
รวบรวมจัดเก็บข้อมูลด้าน
ป่าไม้

ผลการดาเนินงาน
บันทึกข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้งใน
ระบบฐานข้อมูลBRAHMS จานวน
1,388 หมายเลข

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักวิจัยการ
อนุรักษ์ป่าไม้
และพันธุ์พืช

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1

กรมอุทยาน
โครงการสร้างจิตสานึกใน
แห่งชาติ สัตว์
การอนุรักษ์ไม้ดอกหอม
ป่า และพันธุ์พืช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2

กรมอุทยาน
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
แห่งชาติ สัตว์
พืชอันเนื่องมาจาก
ป่า และพันธุ์พืช พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
105,000

ใช้จริง
10,000



50,000

50,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

จัดทาป้ายชื่อแปลงไม้ดอก ทาป้ายต้นไม้ในแปลง จานวน 347 ต้น
หอม ป้ายชื่อต้นไม้ ซ่อม
บารุงและจัดทาเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติในแปลงไม้
ดอกหอม

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ปาล์มไทย

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2560 สนองพระราชดาริโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัวต์ป่า และพันธุ์พืช

1.จัดนิทรรศการ 3 ครั้ง
2.จัดทาเอกสารเผยแพร่ 1 เรื่อง

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อุทยานแห่งชาติ
เขาสก
สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่
4
(สุราษฎร์ธานี)
ส่วนประสาน
โครงการ
พระราชดาริ
และกิจการ
พิเศษ

หมายเหตุ

เป็นกิจกรรม
ที่ไม่ปรากฎใน
แผนแม่บท

หน้า 4

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(แปลงอนุรักษ์พันธุกรรม
ปาล์มไทย) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดทา website
อพ.สธ.-อส.

3

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช

4

กรมอุทยาน
สนับสนุนการดาเนินงาน
แห่งชาติ สัตว์
โครงการศูนย์ศึกษาการ
ป่า และพันธุ์พืช พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
1. โครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมไม้ตะบัน
Xylocarpus rumphii
(Kostle) Mabberley
แบบนอกถิ่น (ex situ
conservation)
2. โครงการปกปักรักษา
พันธุกรรมพืชป่าชายเลน
และป่าชายหาดในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
3. โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมไม้ตะบัน
โครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

เสนอขอ

ใช้จริง

-

-

-

ประชาสัมพันธ์โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช ได้
ดาเนินงานสนอง
พระราชดาริ



98,480

-

-

ปกปัก อนุรักษ์พันธุกรรม
ไม้ตะบันไว้ไม่ให้สูญหาย



-

459,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

พื้นที่ป่าชายเลนและป่า
ชายหาด 1,122 ไร่ ได้รับ
การปกป้องดูแลไม่ให้ถูก
ตัดทาลายและบุกรุกพื้นที่

55,000

400,000

งบประมาณปกติ
ประจาปีของ
หน่วยงาน

ขยายพันธุ์ไม้ตะบันเพื่อ
นาไปปลูกในพื้นที่ป่าชาย
เลนอ่าวคุ้งกระเบนและ
บริเวณชายฝั่งทะเล





งบประมาณ (บาท)

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2560 สนองพระราชดาริโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัวต์ป่า และพันธุ์พืช

ผลการดาเนินงาน

จัดทา website
อพ.สธ.-อส. และประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานสนองพระราชดาริ อพ.สธ.

-

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่
4
(สุราษฎร์ธานี)
สานักสนองงาน
พระราชดาริ

หมายเหตุ

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ไม่ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ

-อนุรักษ์พื้นที่ 1,122 ไร่
-ปกปักพันธุกรรมป่าชายเลน 47 ชนิด
-ปกปักพันธุกรรมป่าชายหาด 51 ชนิด

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

เป็นกิจกรรม
ที่ไม่ปรากฎใน
แผนแม่บท

-สารวจแหล่งแม่ไม้ตะบัน
-เก็บผลจากแม่ไม้ที่สารวจ
-เพาะเมล็ดตะบันที่เก็บจากแหล่งแม่ไม้
จานวน 2,200 กล้า

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจาก

หน้า 5

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ*

เนื่องมาจากพระราชดาริ
4. โครงการสร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชไม้ตะบัน โครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
รวม...4...โครงการ

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์
จานวน 3,000 ต้น



36,440

-

344,920

919,000

สรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2560 สนองพระราชดาริโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัวต์ป่า และพันธุ์พืช

-

สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรไม้ป่า
ชายเลนด้วยป้ายสื่อ
ความหมาย
นิทรรศการหมุนเวียน
แผนพับประชาสัมพันธ์
จานวน 2,000 ชุด

ผลการดาเนินงาน
-ขยายพันธุ์ไม้ตะบันด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
-

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

หมายเหตุ

ไม่ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ

หน้า 6

