
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย กรมส่งเสริมสหกรณ ์ หน้า 1 

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

สนองพระราชด าริโดย  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
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 กรมส่งเสรมิ
สหกรณ ์

ส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร ในเขตพื้นท่ีจัด
นิคมสหกรณ ์ด าเนินการ
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)/ 
สถานศึกษาท่ีร่วมสนอง 
พระราชด าริ อพ.สธ. 

   408,100 408,100 งบประมาณ 
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 
2. ส ารวจพันธุ์พืช
ประจ าท้องถิ่น เพื่อ
อนุรักษ์พืชประจ า
ท้องถิ่น 

1. พื้นที่เป้าหมาย 53 แห่ง คือ  
นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง  
1 ศูนย์สาธิตฯหบุกระพง 3 
จังหวัด (นครสวรรค์ สิงห์บรุี 
และร้อยเอ็ด) 
2. ขนาดพื้นท่ีส ารวจ 
4,613,709 ไร ่พื้นที่แปลง
สาธิต 562 ไร ่
3. ส ารวจแล้ว 1 ครั้ง/แห่ง 

พื้นที ่53 แห่ง คือ  
นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง  
1 ศูนย์สาธิตฯ - 
หุบกระพง  
3 จังหวัด 
(จ.นครสวรรค,์ 
จ.สิงห์บุร,ี จ.ร้อยเอ็ด) 

  

  รวม..2..โครงการ 1  408,100 408,100      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

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 กรมส่งเสรมิ
สหกรณ ์

ปลูกรักษาทรัพยากร  
ในพื้นที่นิคมสหกรณ ์

   520,000 520,000 งบประมาณ 
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม
พืชพื้นเมืองที่หายาก และ
มีสรรพคุณทางยา 
3. เพื่อรวบรวม ปลูก
รักษา ในแปลงสาธิต เพื่อ
อนุรักษ์พันธุ์ท้องถิ่น และ
ใช้ประโยชน์จากพืช
ท้องถิ่น 

1. พืชที่ปลูกในแปลงสาธิต 
562 ไร ่
2. พื้นที่ด าเนินการ 52 แห่ง 
คือ นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง  
1 ศูนย์สาธิตฯหบุกระพง 2 
จังหวัด (นครสวรรค์ และ
ร้อยเอ็ด) 
3. ปลูกต้นไม้ในบริเวณแปลง
สาธิต ภายในนิคมสหกรณ ์
4. ดูแล/ส ารวจพืชที่เสียหาย 
เพื่อทดแทน โดยการปลูกใหม ่

พื้นที ่52 แห่ง คือ  
นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง  
1 ศูนย์สาธิตฯ - 
หุบกระพง  
2 จังหวัด (สิงห์บุรี 
และร้อยเอ็ด) 

 

  รวม..1..โครงการ 1  520,000 520,000      

 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

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 กรมส่งเสรมิ
สหกรณ ์

รวบรวมจดัเก็บข้อมลู 
ด้านพรรณไม ้

   260,000 260,000 งบประมาณ 
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2. รวบรวม เพื่ออนุรักษ์
พันธุ์ท้องถิ่น และใช้

รวบรวมข้อมลูพันธุ์ไม้บริเวณ
โดยรอบนิคมสหกรณ์ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.), โรงเรียนโดยรอบ 

- กองประสานงาน 
โครงการพระราชด าร ิ
- พื้นที่ 52 แห่ง คือ  
นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง  
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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 

ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น 
3. เพื่อน าพันธุ์พืชไปใช้
ประโยชน์พร้อมการ
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอย่าง
ยั่งยืน ข้อมูลพันธุกรรม ให้
ผู้สนใจได้ค้นคว้า ศึกษา 

นิคมสหกรณ์ และสวน
พฤกษศาสตรเ์ข้าเป็น
ฐานข้อมูลพบวา่มีจ านวน 
  - พืชสมุนไพร 3,653 ต้น 
  - พันธุ์พ้ืนเมือง 16,142 ต้น 
  - พันธุ์ไม้ผล 3,856 ต้น 

1 ศูนย์สาธิตฯ - 
หุบกระพง  
2 จังหวัด 
(สิงห์บุรี และร้อยเอด็) 

  รวม..1..โครงการ 1  260,000 260,000      

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

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 กรมส่งเสรมิ
สหกรณ ์

อบรมสมาชิกการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
ด าเนินการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)/
สถานศึกษาท่ีร่วม
สนองพระราชด าร ิ
อพ.สธ. 

    -   -  งบประมาณ 
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2. เพื่อให้มีความรู้การ
สหกรณ ์และสามารถ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่มใน
รูปแบบสหกรณ ์
3. เพื่อให้มีความรู้ด้าน
การแปรรปู ผลติภณัฑ์
จากพันธุกรรมพืชประจ า
ท้องถิ่น  

งดกิจกรรม พื้นที ่52 แห่ง คือ  
นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง  
1 ศูนย์สาธิตฯ - 
หุบกระพง  
2 จังหวัด 
(สิงห์บุรี และ
ร้อยเอ็ด) 

ถูกปรับลด
งบประมาณ 
ด้วย
สถานการณ์ 
การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 
(โควิด-19)  
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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 

2 กรมส่งเสรมิ
สหกรณ ์

อบรมวิทยากร
เครือข่าย เพื่อ
เผยแพรค่วามรูด้้าน
การอนุรักษ์พันธุ์พืช 

    -   -  งบประมาณ 
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2. เพื่อให้มีความรู้ด้าน
พันธุ์กรรมพืช  
3. เพื่อให้มีวิทยากร
เครือข่ายที่มีความรู้ 
ความสามารถ ด้านพันธ์ุ
กรรมพืชที่ถูกต้องและ
สามารถเผยแพร ่

งดกิจกรรม กองประสานงาน
โครงการพระราชด าร ิ

ถูกปรับลด
งบประมาณ 
ด้วย
สถานการณ์ 
การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 
(โควิด-19)  

3 กรมส่งเสรมิ
สหกรณ ์

กิจกรรมการจัด 
นิทรรศการเพื่อ
เผยแพรค่วามรู้ทาง
วิชาการและ 
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
การด าเนินงาน
โครงการ 

   150,000 150,000 งบประมาณ 
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2. เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์การ
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ในส่วนท่ีกรมส่งเสรมิ
สหกรณ์เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
เทคนิค การพัฒนา กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

จัดกิจกรรมและนิทรรศการ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ
ในงานวิชาการและ
นิทรรศการภายใต้แนวคดิ 
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย
ได้ประโยชน์ ระหว่างวันท่ี 29 
พ.ย. – 5 ธ.ค. 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน ศูนยห์นองระ
เวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

กองประสานงาน
โครงการพระราชด าร ิ

  



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย กรมส่งเสริมสหกรณ ์ หน้า 5 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

4 กรมส่งเสรมิ
สหกรณ ์

กิจกรรมการจัดท า/
ดูแล เว็บไซต์ 
อพ.สธ. - กสส. 

    ไม่ใช้ 
งบประมาณ  

 ไม่ใช้ 
งบประมาณ  

 ไม่ใช้ 
งบประมาณ  

1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
2. เพื่อเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์การ
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ  

จัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ. - กสส. 
เพื่อแสดงกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการภายใตโ้ครงการ 
อพ.สธ. 

กองประสานงาน
โครงการพระราชด าร ิ

ระบบเว็บไซต์ 
มีปัญหา 
อยู่ระหว่าง
แก้ไข 

  รวม..4..โครงการ 2 2 150,000 150,000      

 
 
 
 
 
 
 
  
 


