
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  หน้า 1 
  

สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช  
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 

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 ส านักสนอง

งาน
พระราชด าร ิ

โครงการปกปักรักษา
พันธุกรรมพืชป่าชายเลน
ในพื้นที่ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ จ.จันทบุร ี

  200,000 200,000 งบปกต ิ 1. ศึกษาการพัฒนาการ
ของสังคมพืชป่าชายเลน 
2. เป็นตัวช้ีวัดด้านการ
พัฒนาป่าไม ้

1. เก็บข้อมูลการเจรญิเติบโต
ทางด้านความโต และความสูงของ
ต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง จ านวน 92 
แปลง โดยวัดขนาดเส้นรอบวง และ
ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ เพื่อน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของ
เส้นผา่ศูนย์กลาง และความสูง 
ความหนาแน่น ความหลากหลาย
ของชนิดพันธ์ุไม้ ค่าดัชนี
ความส าคญัของพันธุ์ไม ้
2. เก็บข้อมูลปริมาณการร่วงหล่น
ของซากพืชป่าชายเลน ในบริเวณ
พื้นที่ศึกษา จ านวน 43 ตะแกรง 
พบว่ามีปริมาณการร่วงหล่นตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2562 มีค่าเท่ากับ 

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ  
จ.จันทบุร ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
436.15 กิโลกรัมต่อไร่ ชนิดพันธ์ุไม้
ที่มีการร่วงหล่นของซากพืชมาก
ที่สุด คือไมส้กุลโกงกาง มีค่าเท่ากบั 
325.45 กิโลกรัมต่อไร ่

2. ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์
ที ่12 
(นครสวรรค์) 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริฯ 
พื้นที่ปกปักทรัพยากร 
เขาหินเพลิง ในเขตวน
อุทยานเขาหลวง จ.
นครสวรรค ์

  89,300  งบปกต ิ ด าเนินการปกปัก
ทรัพยากรในพื้นที ่
เขาหินเพลิง วนอุทยาน
เขาหลวง จ.นครสวรรค์ 
ในพื้นที่ 1,250 ไร่ 
 

1. ส ารวจข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ 
(พันธุ์พืช) จ านวน 41 วงศ์ 94 ชนิด 
2. จัดฝึกอบรมเครือข่าย
อาสาสมัครปกปักทรัพยากร ระดบั
เยาวชน จ านวน 1 รุ่น (ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 80 คน) 
3. จัดฝึกอบรมเครือข่าย
อาสาสมัครปกปักทรัพยากร 
ระดับประชาชน จ านวน 1 รุ่น 
(ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 80 คน) 
4. จัดท าป้ายรหสัพรรณไม้ ขนาด 
5x10 ซม. จ านวน 500 แผ่น 
5. จัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นท่ี 
ปกปักทรัพยากร ขนาด 16x40 
ซม. พร้อมตดิตั้ง จ านวน 200 แผ่น 
6. จัดท าป้ายชื่อโครงการ ขนาด 
120x240 ซม. พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 2 ชุด 

ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3. ส านักบริหาร

พื้นที่อนุรักษ์
ที่ 12 
(นครสวรรค์) 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริฯ 
พื้นที่ปกปักลานป่า 
(เทือกเขาสูง) ในเขต
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

  146,800 146,800 งบปกต ิ ด าเนินการปกปัก
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
เทือกเขาสูง ในเขต
โครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริ สมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์  
จ.นครสวรรค์ ในพ้ืนท่ี
ประมาณ 3,000 ไร ่

1. ส ารวจข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ 
(พันธุ์พืช) จ านวน 44 ชนิด สะสม
รวม 198 ชนิด 63 วงศ์ 
2. ส ารวจประชากรลานป่า 
(จับพิกัด/วัดขนาดความโต/ความ
สูง) จ านวน 799 ต้น รวมสะสม 
2,471 ต้น 
3. จัดสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัคร
ปกปักทรัพยากร ระดับประชาชน 
จ านวน 1 รุ่น (ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
80 คน) 
4. จัดฝึกอบรมเครือข่าย
อาสาสมัครปกปักทรัพยากร ระดบั
เยาวชน จ านวน 1 รุ่น (ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 80 คน) 
5. เพาะช ากล้าไม้ (ลานป่า) เพื่อ
สนับสนุนเครือข่ายปลูกเพิ่ม
พันธุกรรมพืช จ านวน 5,000 กล้า 

ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) 

 

4 ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์
ที่ 12 
(นครสวรรค์) 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริฯ พื้นที ่

  30,000 30,000 งบปกต ิ ด าเนินการปกปัก
ทรัพยากรในพื้นที่เขาสน 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 
เขาสนามเพรียง  

1. ประชุม ช้ีแจง แผนการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ ให้
เจ้าหน้าท่ีเขตฯ รับทราบ 

ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ปกปักทรัพยากรเขาสน 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า
เขาสนามเพรียง  
จ.ก าแพงเพชร 

จ.ก าแพงเพชร ในพื้นที่
ประมาณ 63,125 ไร่ 

2. ประชุม ช้ีแจง วางแผนการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ ให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบรับทราบ
และปฏิบตั ิ
3. ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีการ
กระจายของสนสองใบ เพื่อวาง
แผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
4. ออกลาดตระเวนปราบปราม 
ป้องกัน การลักลอบท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้บรเิวณยอดเขาสน
เป็นประจ า 
5. เก็บข้อมูลชนิดพันธ์ุพืช และสตัว์
ป่า บริเวณพื้นท่ีด าเนินงาน 

5 ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์
ที่ 12 
(นครสวรรค์) 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริฯ พื้นที่
ปกปักทรัพยากรดง
ผักหวานป่า ในเขตวน
อุทยานถ้ าเขาวง  
จ.อุทัยธาน ี

  20,000 20,000 งบปกต ิ ด าเนินการปกปัก
ทรัพยากรในพื้นที่
บริเวณดงผักหวานป่า 
ในเขตวนอุทยานถ้ าเขา
วง จ.อุทัยธานี ในพื้นที่
ประมาณ 1,000 ไร ่

ด าเนินงานปกติ ตรวจตรา
ลาดตระเวนดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกปัก
ทรัพยากร 

ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
6 ส านักบริหาร

พื้นที่อนุรักษ์
ที่ 12 
(นครสวรรค์) 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริฯ พื้นที่
ปกปักทรัพยากรไม้
กฤษณา ในเขตอุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า  
จ.ก าแพงเพชร 

  30,000 30,000 งบปกต ิ ด าเนินการปกปัก
ทรัพยากรในพื้นที่เขา
เย็นและที่ท าการ
อุทยานแห่งชาติคลอง
วังเจ้า จ.ก าแพงเพชร 

1. ส ารวจและจัดท าขอบเขตแผน
ที่ปกปักทรัพยากรไม้กฤษณาใน
พื้นที่เขาเย็น จ านวน ประมาณ 
50 ไร่ 
2. ส ารวจ ท ารหสัพิกัด และค่า
พิกัด พรรณพืชชนิดอื่นในบริเวณ
โดยรอบ รวมถึงทรัพยากรชีวภาพ
อื่น เช่นสัตว์ป่า นก ผีเสื้อ พื้นที่
ส ารวจครอบคลมุพื้นท่ีปกปัก
ประมาณ 50 ไร ่
3. ส ารวจ ท ารหสัพิกัด และค่า
พิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่น 
ดิน หิน แร่ธาตุตา่งๆ ปริมาณ
น้ าฝน คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ 
อุณหภูมิ พ้ืนท่ีส ารวจครอบคลมุ
พื้นที่ปกปักประมาณ 50 ไร ่
4. เจ้าหน้าท่ีลาดตระเวนเพ่ือ
ป้องกันและรักษาทรัพยากรไม้
กฤษณา 

ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) 

 

7 ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริฯ พื้นที ่

  20,000 20,000 งบปกต ิ ด าเนินการปกปัก
ทรัพยากรในพื้นที่บริเวณ

จากการศึกษาพบไม้ยืนต้นจ านวน 
58 ชนิด ได้แก่ กระพี้จั่น แดง 
เสลาด า แคหัวหมู สะแกแสง กระ

ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ที่ 12 
(นครสวรรค์) 

โป่งช้างเผือก ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย
ขาแข้ง จ.อุทัยธาน ี

โป่งช้างเผือก ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย 
ขาแข้ง จ.อุทัยธาน ีใน
พื้นที่ประมาณ 100 ไร่ 

เจ๊าะ รัง กุ๊ก พันชาด ปอเลียง 
ตะคร้อ กาสามปีก กางขี้มอด 
ตะแบกเลือด รกฟ้า ประดู่ป่า 
ประดูเ่ครือ สมอไทย เม่าไข่ปลา 
มะค่าแต้ มะนมนาง เต็ง กระโดน 
ค ามอกน้อย จิกน้ า ปอแก่นเทา 
เปล้าหลวง หมันดง ติ้วด า ติ้วขน 
โมกหลวง มะม่วงหัวแมงวัน สมพง 
กุ่มบก เต็งหนาม เหมือดโลด 
มะคังแดง มันปู มะเกิ้ม แหนนา 
เก็ดด า กระท่อมหมู ยอป่า หว้า 
มะกอกป่า เสีย้ว โมกมัน บันไดลิง 
เปล้าเลือด แคหางค่าง ตะเคียนหนู 
กระเจียน ตะแบกเปลือกบาง 
สวองตีนเป็ด หนามเลบ็เหยีย่ว 
ขว้าว ง้ิวป่า และคนทา  มีความ
หนาแน่นประมาณ 346 ต้น/100
ไร่ โดยมีชนิดไม้ที่มีความหนาแน่น
ที่สุด คือ แดง 45 ต้น/100ไร่ 
ความเด่นได้ใช้พื้นที่หน้าตัดของ
ต้นไม้แต่ละต้นมาแสดงค่าความ
เด่น พบว่าไม้ที่มคี่าความเด่นสูง
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
มากที่สุด ได้แก่ แดง 0.000184 
ตร.ม/100 ไร่ ความถี่ของต้นไม้จะ
แสดงให้เห็นถึงการกระจายของ
ต้นไม้ หากไม้ชนิดใดมีความถี่มาก 
การกระจายก็จะสม่ าเสมอทั้งพื้นที่
แต่ในทางตรงกันข้ามความถี่น้อย 
ไม้ชนิดนั้นอาจเป็นพันธุไ์ม้ชนิดหา
ยาก จากการศึกษาพบว่า พันธุ์ไม้
ที่ค่อนข้างสม่ าเสมอมีค่าความถี่
มากที่สุดได้ แดง ซึ่งมีความถี่ ร้อย
ละ 45 และความส าคญัทาง
นิเวศวิทยา ค่าความส าคัญทาง
นิเวศวิทยาจะบ่งบอกถึงชนิดไม้
นั้นๆ หากมีค่ามากก็แสดงให้เห็น
ความส าคญัต่อพ้ืนท่ีมากและจะ
ส่งผลให้ป่าน้ันมีความสมบรูณ์ แต่
ถ้าหากมีน้อยก็แสดงให้เห็นว่าป่า
เป็นป่าเสื่อมโทรม จากการศึกษา 
แดง มีค่า Importance value 
index (IVI) สูงที่สุด 51.81 % 

  รวม..7..โครงการ 7  536,100 446,800      
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

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 ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนา อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ  
จ.จันทบุร ี

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมต้น
เท้ายายม่อม 

  50,000 50,000 งบปกต ิ ส ารวจและวางแปลง 
วัดความสูง และวัด
ขนาดหัว 

1. วางแปลงส ารวจต้นเท้ายายม่อม
ในพื้นที่ป่าชายหาด ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบน  
จ.จันทบุรี จ านวน 2 แปลง 
2. ด าเนินการวัดความสูงของต้น
เท้ายายม่อมในแปลงส ารวจ 
พบว่าเท้ายายม่อมมีค่าความสูง
จากโคนต้นถึงปลายใบ แปลงท่ี 1 
เฉลี่ย 108 ซม. แปลงท่ี 2 เฉลี่ย 
122 ซม. 
3. การสุ่มวัดขนาดของหัว
เท้ายายม่อมยังไมส่ามารถ
ด าเนินการไดเ้นื่องจากต้องรอ
ด าเนินการในช่วงที่เท้ายายม่อม
ยุบตัวลงเพื่อจะได้หัวเท้ายายม่อม
ที่มีขนาดสมบูรณ์โตเต็มที ่
4. ด าเนินการเก็บเมล็ด
เท้ายายม่อมท่ีแกเ่ต็มที่แล้ว เพื่อ
น้ าไปขยายพันธุ์เพ่ือปลูกรักษา
พันธุกรรมต่อไป 

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนา 
อ่าวคุ้งกระเบนฯ  
จ.จันทบุร ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
2 ส านักบริหาร

พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
15 (เชียงราย) 
สถานีพัฒนา 
การเกษตร 
ที่สูงตาม
พระราชด าร ิ
บ้านปางขอน 

โครงการปกปัก
พันธุกรรมไม้ก ายาน 

  163,000 - งบปกต ิ ด าเนินการปกปัก
ทรัพยากรไม้ก ายานใน
พื้นที่สถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตาม
พระราชด าริบ้านปาง
ขอน ในพื้นที่ 50 ไร่ 

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตาม
พระราชด าริ บ้านปางขอน ได้
ด าเนินการจัดชุดลาดตระเวน เพื่อ
ป้องกันสอดส่องและดูแลรักษา
พื้นที่ท่ีมีการส ารวจเก็บข้อมลูไม้
ก ายาน จ านวน 50 ไร่ เพื่อ
ป้องกันการลักลอบ ตดั ท าลาย 
ไม้ก ายานในพื้นที ่

ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
สถานีพัฒนา 
การเกษตรที่สูง
ตามพระราชด าร ิ
บ้านปางขอน 

ไม่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ 

  รวม..2..โครงการ 2  213,000 50,000      

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

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 ส านักวิจัยการ

อนุรักษ์ป่าไม้
และพันธุ์พืช 

โครงการอนุรักษ์พันธุ ์
กล้วยไม้ป่า 

  3,000,000 - งบปกต ิ 1. อนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชวงศ์กล้วยไม้ ชนิด
เฉพาะถิ่น กล้วยไม้หายาก 
และชนิดที่ใกลสู้ญพันธ์ุ 
2. ปลูกรวบรวม อนุรักษ์
กล้วยไม้ป่านอกถิ่นก าเนิด 

- ส านักวิจัยการ
อนุรักษ์ป่าไม้และ
พันธุ์พืช 

ไม่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3. เพาะขยายพันธ์ุ บ ารุง 
ดูแลรักษา 
4. สร้างความตระหนักใน
การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่า
ของไทย 

2 ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์
ที่ 1 สาขา
สระบรุ ี

โครงการปลูกรักษา
ทรัพยากรพืชกลุ่มดอก
เข้าพรรษา ในพื้นที่
สวนพฤกษศาสตร์พุแค 

  - - งบปกต ิ จ านวนพันธุกรรมพืชที่
ปลูก รักษา/เพาะ
ขยายพันธุ์ 10 ชนิด 
จ านวน 10,000 ต้น 

1. รวบรวมพันธุกรรมต้น
เข้าพรรษา จ านวน 8 ชนิด 
1,000 ต้น 
2. ปลูกรวบรวมและบ ารุง
ดูแลรักษาต้นเข้าพรรษา
จ านวน ๘ ชนิด 1,200 ต้น 

สวนพฤกษศาสตร์
พุแคส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 
สาขาสระบรุ ี

 

3 ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา 
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ  
จ.จันทบุร ี

โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมต้น
เท้ายายม่อม 

  30,000 30,000 งบปกต ิ ปลูกขยายพันธ์ุต้น
เท้ายายม่อมจ านวน 
1,000 ต้น 

1. ส ารวจแหล่งพันธุกรรม
เท้ายายม่อมในพ้ืนท่ี จ.ตราด 
และ จ.ระยอง 
2. เก็บเมลด็เท้ายายม่อมที่แก่
แล้วจากแหล่งพันธุกรรมมา
ท าความสะอาดและผึ่งให้แห้ง
สนิท 
3. เพาะเมล็ดเท้ายายม่อมลง
ในแปลงเพาะที่เตรียมไว ้

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนา อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ  
จ.จันทบุร ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
4. ย้ายกล้าเท้ายายม่อมจาก
แปลงเพาะลงถุงเพาะช ากล้า
ไม้ จ านวน 4,200 กล้า 
5. น ากล้าเท้ายายม่อมไป
ปลูกในพ้ืนท่ีที่เหมาะสม (รอ
ด าเนินการเนื่องจากต้นกลา้
เท้ายายม่อมยังเล็กไม่แข็งแรง 
จะอนุบาลไว้ในเรือนเพาะช า
เพื่อน าไปปลูกรักษา
พันธุกรรมในช่วงฤดูฝนของปี
ถัดไป) 

4 ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์
ที่ 4 (สุราษฎร์
ธานี) 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมปาล์มไทย 

  180,000 176,391 งบปกต ิ 1. รวบรวมพันธุ์ปาลม์ไทย 
2. เพาะขยายพันธ์ุ 
3. ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน ์

1. ส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมปาล์มไทย 12 ครั้ง 
2. ส ารวจรวบรวมทรัพยากร
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาการ
ใช้ประโยชน์พืชวงศ์ปาล์ม 12 
ครั้ง 
3. บ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ในแปลง
อนุรักษ์พันธุกรรม 13 ไร ่
4. เพาะช าและดูแลรักษากล้า
ไม้ 1,000 กล้า 
5. ใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง 

ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 4  
(สุราษฎร์ธานี) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
6. ก าจัดวัชพืชและตัดแต่งใบ 
12 ครั้ง 
7. ปลูกพันธ์ุไม้เพิ่มเติม 5 ชนิด 
8. จัดนิทรรศการ 1 ครั้ง 
9. จัดท าป้ายสื่อความหมาย 
12 ป้าย 
10. ให้บริการวิชาการ 12 ครั้ง 
11. ซ่อมแซมเส้นทางเดิน
ศึกษาพันธุ์ไม้ 200 เมตร 

5 ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์
ที่ 4 (สุราษฎร์
ธานี) 

โครงการปลูกรักษา
ทรัพยากรพันธุ์ไม้ดอก
หอม อันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริฯ อุทยาน
แห่งชาติเขาสก  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

  - - งบปกต ิ 1. ส ารวจและรวบรวม
ฐานข้อมูล 
2. เพาะขยายพันธ์ุ 
3. แหล่งเรียนรู้และ
สถานท่ีพักผ่อน 

1. ตัดหญ้า ก าจดัวัชพืช ใส่
ปุ๋ย รดน้ า  
2. ตัดแต่งซุ้มไม้เลื้อย  
3. วัดขนาดความโต ความสูง
ของพันธุ์ไม้  
4. ท าป้ายชื่อต้นไม้ และ
ปรับปรุงป้ายช่ือแปลงไม้หอม  

อุทยานแห่งชาติ 
เขาสก ส านัก
บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 4  
(สุราษฎร์ธานี) 

 

6 ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์
ที่ 8 
(ขอนแก่น) 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมไม้ค้อใน
พื้นที ่อ.นาแห้ว จ.เลย 

  334,000 - ปกติ ขยายพันธุ์และส่งเสริมไม้
ค้อให้ราษฎรน าไปปลูกใน
พื้นที่เป้าหมาย 

1. ส่งเสรมิให้ราษฎรจัดท า

เรือนเพาะช าในพ้ืนท่ี

กลุ่มเป้าหมาย รวม 5 กลุ่ม

ต าบล กลุม่ต าบลนามาลา 

กลุ่มต าบลนาพึง กลุ่มต าบล

โครงการพัฒนา
เพื่อความมั่นคง
พื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง 
ภูสอยดาว ส านัก
บริหารพื้นที่

ไม่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
นาแห้ว  กลุ่มต าบลแสงภา 

กลุ่มต าบลเหล่ากอหก 

2. เก็บรวบรวมและจดัหาเมล็ด

พันธุ์ค้อจากป่าธรรมชาติใน

พื้นที ่อ.นาแห้วและพื้นที่

ใกล้เคียง 

3. ส่งเสรมิให้ราษฎร

กลุ่มเป้าหมายน าเมล็ดค้อมา

เพาะช าขยายพันธ์ุได้จ านวน 

30,000 ต้น 

อนุรักษ์ท่ี 8 
(ขอนแก่น) 

7 ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์
ที่ 12 
(นครสวรรค์) 

โครงการปลูกรักษา
ทรัพยากรเพื่อโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
จ.ก าแพงเพชร ในพื้นที่
ปกป้องทรัพยากรเขา
สน เขตรักษาพันธุ ์

  10,000 10,000 งบปกต ิ 1. เพื่อให้ทราบข้อมูลฐาน
ทรัพยากรที่ส าคัญในพ้ืนท่ี 
อันได้แก่ ทรัพยากรทาง
กายภาพและทรัพยากร
ทางชีวภาพ โดยน ามา
รวบรวมเป็นฐานข้อมูลไว้
ใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
อนาคตต่อไป 
2. เพื่อน าทรัพยากรที่มี
ค่า ใกล้สูญพันธ์ุ หรือ
ต้องการเพิ่มปรมิาณ 

1. หน่วยงานและผูเ้กี่ยวข้อง
ได้ร่วมสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี(อพ.สธ.-อส.) 
2. ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
สนสองใบหรือเกี๊ยะด า ได้รบั
การอนุรักษ์และฟื้นฟูให้อยู่คู่

ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค์) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
สัตว์ป่าเขาสนาม
เพรียง จ.ก าแพงเพชร 

ท้องถิ่น และพัฒนาการใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
3. นักวิจัย และนักวิชาการ 
รวมถึงเยาวชน และ
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการ
ปลูกรักษาทรัพยากร เป็นการ
ปลูกฝังจิตส านึกรักหวงแหน
ทรัพยากร 

8 ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
15 (เชียงราย) 
สถานีพัฒนา 
การเกษตรที่
สูง ตาม
พระราชด าร ิ
บ้านปางขอน 

โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมไม้ก ายาน 

  156,000 - งบปกต ิ ขยายพันธุ์กล้าไม้ก ายาน 
จ านวน 20,000 กล้า 

จากการด าเนินโครงการปลูก
รักษาพันธุกรรมไม้ก ายาน 
ของทางสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ 
บ้านปางขอน ที่ผ่านมานั้น
ทางโครงการสถานฯี ได้ท า
การส ารวจพื้นท่ี เพื่อหาพื้นที่
ที่มีความเหมาะสมในการเกบ็
ตัวอย่างไม้ก ายานจากพ้ืนท่ี
ธรรมชาติ เพื่อน ามาเพาะ
ขยายพันธุ์โดยการย้ายช าไม้
ก ายาน จ านวน 1,000 กล้า 
และหาพื้นที่ท่ีเหมาะสมเพื่อ
ขยายพื้นที่ในการปลูก 

ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) 
สถานีพัฒนา 
การเกษตรที่สูง 
ตามพระราชด าร ิ
บ้านปางขอน 

ไม่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
  รวม..8..โครงการ 8  3,710,000 216,391      

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์
ที่ 8 
(ขอนแก่น) 

โครงการสร้างจติส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสมุนไพรใน
ป่าเทือกเขาภูพาน 

  264,700 - งบปกต ิ 1. อนุรักษ์ทรัพยากรสมุนไพรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ท้องถิ่น 
2. แหล่งรวบรวมและรักษาทรัพยากร
สมุนไพรไทยในพ้ืนท่ีเทือกเขาภูพาน 
3. ประชาชน เยาวชนในพ้ืนท่ีมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน
และประชาชน 
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
แก่เยาวชนและประชาชน 

- ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 8 
(ขอนแก่น) 

หัวหน้า
โครงการ
เสียชีวิต
และไม่ได้
มอบหมาย
ผู้ใดด าเนิน
โครงการต่อ  

  รวม..1..โครงการ 1  264,700 -      

 
 


