
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย หน้า 1 

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

สนองพระราชด าริโดย  ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย 
 
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 สอน. โครงการส ารวจและ
เก็บรวบรวมเชื อ
พันธุกรรมอ้อยป่าใน
ประเทศไทย (Wild 
Species)  

 

  

500,000 500,000 งบประมาณ
แผ่นดิน  
(จัดจ้างที่
ปรึกษา) 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

1. ด าเนินการส ารวจเชื อพันธุกรรม
อ้อยป่าที่มีในประเทศไทย ในเขต
พื นที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
รวมทั งสิ นจ านวน 16 จังหวัด ได้เชื อ
พันธุกรรมอ้อยป่าทั งหมด 1,072 
ตัวอย่าง และมีข้อมลูจุดพิกดั ที่ระบุ 
Latitude และLongitude 
2. เพื่อส ารวจ และเก็บข้อมลูอ้อย
ป่า โดยใช้เป็นฐานข้อมลูในการใช้
ประโยชน์ในด้านงานวิจยัอ้อย 
3. เพื่อใช้ประโยชน์จากเชื อ
พันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย 
ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของ
อ้อย ศึกษาลักษณะทางสรีระวิทยา 
และสณัฐานวิทยาของอ้อย 

ศอภ.1 และ 
ทีมงานโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการฯ 

  

  รวม..1..โครงการ 1  500,000 500,000      



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย หน้า 2 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 สอน. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตระกูล
อ้อย (รวบรวมพันธุ์
อ้อย)  

 

  

491,520 491,520 งบประมาณ
แผ่นดิน 

(ด าเนินงานเอง) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2. เพื่อใช้ประโยชน์จากเชื อ
พันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์
อ้อย ศึกษาลักษณะทาง
พันธุกรรมของอ้อย ศึกษา
ลักษณะทางสรีระวิทยา และ
สัณฐานวิทยาของอ้อย  
3. เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
โดยการเก็บรวบรวมเชื อ
พันธุกรรมอ้อยไว้ใช้ในการ
พัฒนาพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี เพื่อการ
ผสมพันธ์ุและคดัเลือกพันธุ์
ตลอดจนเก็บอนุรักษ์พันธุ์อ้อยไว้
ใช้ในด้านต่างๆ จัดท าข้อมูลและ
รวบรวมด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็นแหล่งสืบค้น
ข้อมูลพันธุกรรมด้านอ้อยและ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. สามารถรวบรวม
พันธุกรรมอ้อย ณ แปลงศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ
น  าตาลทรายภาคที่ 1 ต.ทุ่ง
ทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
ได้จ านวน 1,466 สายพันธ์ุ 

ศอภ.1  

  

  รวม..1..โครงการ 1  491,520 491,520      



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย หน้า 3 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

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 สอน. โครงการศึกษาความ

หลากหลายอ้อยป่า
ในประเทศไทย  

 

  

200,000 200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 
(จัดจ้างที่
ปรึกษา) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาและประเมิน
ศักยภาพพันธุกรรมของ
อ้อยป่า 

1.ได้น าข้อมลูตัวอย่างอ้อยป่าทั ง 
1,072 ตัวอย่าง สามารถจ าแนก
เชื อพันธุกรรมอ้อยป่าได้ 3 
species เป็น Erianthus sp. 
592 ข้อมูล S. longestosum 
440 ข้อมูล และ 
Sclerostachya sp. 40 ข้อมูล  
2. จัดท าข้อมูลเชื อพันธุกรรม
อ้อยป่าที่มีลักษณะไม่ซ  ากันใน
ประเทศไทย ในเขตพื นท่ีภาค
ตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งได้
ข้อมูลทั งสิ น 134 สายพันธ์ุ  

ศอภ.1 และ 
ทีมงานโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการฯ 

  

2 สอน. โครงการศึกษาและ
จัดท าระบบชีว
โมเลกุลของอ้อย
การค้าและอ้อยป่าใน
ประเทศไทย  

    3,000,000   3,000,000  งบประมาณ
แผ่นดิน (จัดจ้าง

ที่ปรึกษา) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาระบบชีว
โมเลกุลที่สามารถใช้กับพืช
อ้อย, และศึกษาแนว
ทางการใช้ประโยชน์ระบบ
ชีวโมเลกลุอ้อยของอ้อย

1. สามารถสกัดดเีอ็นเอจาก
ตัวอย่างใบอ้อยทั ง 48 ตัวอย่าง 
เพื่อน ามาท าปฏิกิรยิา PCR กับ
ไพรเมอร์ SSR จ านวน 20 คู ่ พบ
ไพรเมอร์ที่เหมาะสมจ านวน 8 คู ่ 
และได้ผลการตรวจพบอัลลลี
ทั งหมดที่ได้จากไพรเมอร ์SSR 
ทั งหมด ในกลุ่มประชากรเชื อ
พันธุ์อ้อยท่ีน ามาศึกษาจ านวน  

ศอภ.1 และ 
ทีมงานโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการฯ 

  



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย หน้า 4 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
การค้าและอ้อยป่าใน
ประเทศไทย 

19 สายพันธ์ุ และตรวจพบอัลลลี
เฉพาะเจาะจงกับพันธุ์อ้อย 
(specific alleles) กับสายพันธุ์
อ้อยจ านวน 7 สายพันธ์ุ 

  รวม..2..โครงการ 2  3,200,000 3,200,000      

 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 สอน. โครงการจดัท า
ฐานข้อมูลพันธุกรรม
พืชของอ้อย และ
ข้อมูลต่างๆ  

 

  

100,000 100,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

(จัดจ้างที่ปรึกษา) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อจัดท าข้อมูล และ
รวบรวมด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูลพันธุกรรมด้าน
อ้อย และข้อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูล

1 มีระบบฐานข้อมลูเพื่อสนับสนุน
นักปรับปรุงพันธุ์และการคัดเลือก
พันธุ์อ้อย ที่ 
www.canebreeding.com 
เพื่อให้บริการนักปรบัปรุงพันธุ์
และและนักคัดเลือกพันธุ์อ้อย 
หรือผู้ที่อยู่ในเครือข่ายให้สามารถ
เข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา 

ศอภ.1 และ 
ทีมงานโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการฯ 

  



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย หน้า 5 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุกรรมอ้อยในการวางแผน
พัฒนาพันธุ์อ้อย 

2 สอน. โครงการจดัท า
ฐานข้อมูลคู่ผสมและ
ลักษณะทาง
พันธุกรรมของอ้อย
พร้อมด้วย pedigree 
อ้อย  

   200,000 200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน (จัดจ้าง
ที่ปรึกษา) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปรับปรุง
พันธุ ์
3. เพื่อพัฒนาระบบ 
application เพื่อการใช้งาน 
ในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและ
สืบค้นข้อมูลด้านอ้อย 

มีผลการปรบัปรุงข้อมูลและพัฒนา
แนวทางการใช้งาน 
1. ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง 
แนะน าให้ท าการย้าย แม่ข่าย
ทั งหมด ไปไวย้ัง ระบบ Cloud 
Server 
2. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนนักปรับปรุงพันธุ์ มีการ 
Update ข้อมูลอยู่ตลอด และ
จ าเป็นต้องมีการ Update ท า
ส าเนาอย่างน้อยสุดคือ 2 ครั งต่อป ี
3. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนการคัดเลือกพันธุ ์มีการ
พัฒนาปรับปรุงขั นตอนและวิธีการ
ท างานมาอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถแสดงผลผ่าน 
ww.canebreeding.com 
แนวทางในการพัฒนาในขั นต่อไป
คือ พัฒนา Application ให้
สามารถสรา้งฐานข้อมูลขึ นบน 
Cloud  

ศอภ.1 และ 
ทีมงานโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการฯ 

  



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย หน้า 6 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

  รวม..2..โครงการ 2  300,000 300,000      

 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 สอน. โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์อ้อยท่ี
เหมาะสมในท้องถิ่น
ของลูกผสมอ้อย 
เพื่อเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพอ้อย  

   1,609,960 1,609,960 งบประมาณ
แผ่นดิน 

(ด าเนินงานเอง) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุ์
อ้อย ให้ได้อ้อยพันธ์ุใหม่ท่ีมี
ความเหมาะสมกับพื นที่ในแต่
ละภมูิภาค 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจยั
และพัฒนาพันธุ์อ้อย โดยให้
เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกพันธุ์อ้อย 

1. สามารถด าเนินการวจิัยและ
พัฒนาพันธุ์อ้อยท่ีเหมาะสมใน
ท้องถิ่นของอ้อยลูกผสม เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและคณุภาพอ้อย 
ได้ทั งหมด 25 กิจกรรม  
2. มีผลการคัดเลือกพันธุ์อ้อย
ลูกผสมที่มลีักษณะที่ด ีเพื่อขอ
เป็นพันธุ์รับรองในการส่งเสรมิ
อ้อยพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ได้แก่ 
พันธุ ์CSB11-303 

ศอภ.1  
ศอภ.2 
ศอภ.3 
ศอภ.4 
กอต. 

  

2 สอน. โครงการจับคู่ผสม
พันธุ์อ้อย  

 

  

1,500,000 1,500,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

(จัดจ้างที่ปรึกษา) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเพ่ิมความหลากหลาย

1. ผสมพันธ์ุอ้อยด้วยวิธีการ 
Conventional Method ได้
จ านวน 539 คู่ผสม 
2. ได้ต้นกลา้อ้อยลูกผสม ชุด

ศอภ.1 และ
ทีมงานโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 

  



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย หน้า 7 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ทางพันธุกรรมของอ้อยลูกผสม 
และสามารถคัดเลือกอ้อยพันธ์ุ
ใหม่ท่ีมีลักษณะทางด้าน
ผลผลติอ้อยและน  าตาลที่ด ี

ปี 2019 จ านวน 60,228 
โคลนพันธุ ์ 

  รวม..2..โครงการ 2  3,109,960 3,109,960      

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 สอน. โครงการกระจายพันธ์ุ
อ้อยพันธ์ุดีที่เหมาะสม
กับท้องถิ่น เพื่อเพ่ิม
ผลผลติและคุณภาพ 
(ขยายอ้อยพันธุ์ดี)  

   998,520 998,520 งบประมาณ
แผ่นดิน 

(ด าเนินงานเอง) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเพ่ิมปริมาณอ้อยสาย
พันธุ์ดีที่มีความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น  
3. เพื่อการส่งเสริมเกษตรกรให้
มีการปลูกอ้อยพันธ์ุใหม ่และ
ลดต้นทุนค่าพันธุ์อ้อยของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

1. สามารถปลูกขยายอ้อยพันธุ์
ดี ปี 2562 จ านวน 6 พันธุ์ ใน
พื นที ่60 ไร ่ 
2. สามารถด าเนินการแจกพันธุ์
อ้อยแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย 
ประจ าปี 2563 จ านวน 60 ไร่ 
ได้ผลผลิต 484.53 ตัน 
(เป้าหมาย 500 ตัน) จ านวน
เกษตรกร 136 ราย เนื่องจาก
ในปี 2563 ประสบภยัแล้งจึง
ท าให้ปริมาณอ้อยต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ศอภ.1  

  



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย หน้า 8 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2 สอน. โครงการเผยแพร่
กิจกรรมของศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : 
อ้อย อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

 

  

100,000 100,000 งบประมาณ
แผ่นดิน  

(จัดจ้างที่ปรึกษา) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์การด าเนิน
กิจกรรมของโครงการฯ 
3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลวิชาการ
ด้านอ้อยที่ส าคญัของประเทศท่ี
มีความน่าเช่ือถือ 

1. สามารถเผยแพร่กิจกรรม
ของโครงการฯ ผ่านการจดั
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
(อพ.สธ.) จ านวน 467 ราย 
และผา่นทางโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติอ้อย ปี 
2563 จ านวน 1,385 ราย รวม
ทั งสิ น 1,852 ราย 

ศอภ.1 กอต. และ 
ทีมงานโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการฯ 

  

3 สอน. โครงการอุทยานการ
เรียนรูด้้านอ้อย 
(F3A8-3) 

   200,000 200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน  

(จัดจ้างที่ปรึกษา) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ด้านผลิตอ้อย ที่มีรูปแบบการ
ผลิตอ้อยท่ีเหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3. เพื่อเป็นอุทยานการเรยีนรู้
ด้านพันธ์ุอ้อยของไทยและ
ต่างประเทศ 

1. สามารถดูแลรักษาพื นท่ี
แสดงตัวอย่างพันธุ์อ้อยท่ี
น่าสนใจ (A Live 
Specimens) เพื่อการเรียนรู้ 
พื นที่แสดงตัวอย่างพันธุ์อ้อยท่ี
น่าสนใจ มีจ านวนทั งสิ น 120 
สายพันธ์ุ 
2. สามารถดูแลรักษาแปลง
สาธิตการผลิตอ้อยที่มรีูปแบบ
การผลิตอ้อยท่ีเหมาะสม เป็น
พื นที่รวมไม่น้อยกว่า 30 ไร ่

ศอภ.1 และ กอต 

  



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย หน้า 9 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

4 สอน. โครงการจดัท า 
website อพ.สธ.-
สอน.  

 

  

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเป็นสื่อกลางท่ีเป็น
มาตรฐานสากลในการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการให้แก่
เกษตรกรประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าถึงได ้

1. ท าการอัพเดตกิจกรรมที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2563 จ านวน 2 กิจกรรม ท่ี
เว็บไซต์ 
http://conserve.ocsb.go.th 

ศอภ.1  

  

5 สอน. จัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริฯ  

 

  

200,000 200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

(ด าเนินงานเอง) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ของหน่วยงานท่ี
ร่วมสนองพระราชด าร ิ
ส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน  าตาลทราย 

1. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ครั งท่ี 10 ทรัพยากรไทย :  
ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 
ประจ าปี 2563  มีจ านวนคน
เข้าร่วมชมนิทรรศการภายใน
งานประชุมวิชาการ จ านวน 
467 คน 

ศอภ.1  
ศอภ.2 
ศอภ.3 
ศอภ.4 
กอต.   

6 สอน. การจัดท านิทรรศการ
ถาวร (F3A8-6) 

 

  

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.) 

1. ดูแลรักษาและปรับปรุง
นิทรรศการถาวรให้เป็นปัจจบุัน 

ศอภ.1 และ กอต 

  



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย หน้า 10 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
วิชาการด้านอ้อยท่ีส าคญัของ
ประเทศท่ีมีความน่าเชื่อถือ 

  รวม..6..โครงการ 6  1,498,520 1,498,520      

 
 
 
 
 
 
 
  
 


