
 หน้า 1 

สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2563  (อพ.สธ.-วศ.) 
 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

1.โครงการศึกษา 
วิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการและ
องค์ประกอบส าคัญของ
ผลผลิตจากพืชอนุรักษ ์

  336,300 336,300 งบประมาณปกติ
ประจ าปีของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

เป้าหมาย 
สนับสนุนการอนุรักษแ์ละ
คัดเลือกพันธุกรรมพืชของ
โครงการ อพ.สธ. ดา้น
การศึกษา วิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการ และ
องค์ประกอบส าคัญ  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อร่วมสนอง
พระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

2. สนับสนุนการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร โดย
การศึกษา วิเคราะห ์
คุณค่าทางโภชนาการและ

วศ. ได้ด าเนินการในกิจกรรม ทดสอบ
คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบ
ส าคัญของพืชผักพื้นเมืองภาคเหนือ
จ านวน 21 ตัวอย่าง 399 รายการและผกั
พื้นเมืองภาคใต้ จ านวน 25 ตวัอยา่ง 477 
รายการ รวมทั้งสิ้น 46 ตัวอย่าง 876 
รายการ  

 

ผู้อ านวยการกอง
ผลิตภัณฑ์อาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร/ 
กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

 



 หน้า 2 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

องค์ประกอบ 
ที่ส าคัญของพันธุกรรมพืช 

  รวม...1...โครงการ   336,300 336,300      

 
 
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 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

1.โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 

  4,200 4,200 งบประมาณปกติ
ประจ าปีของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
ฯ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี 
2. เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ ในด้าน
คุณค่าและองค์ประกอบ
ในพืชอนุรักษ์
กลุ่มเป้าหมาย อพ.สธ. 
และพืชอนุรักษ์ในทอ้งถิ่น 

1.จัดท าฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช โดยฐานข้อมลู 
ประกอบดว้ยผลการศึกษา วิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการด้านคุณค่าทางโภชนาการ
และองค์ประกอบส าคัญในพืชอนุรักษ ์ 
 

ผู้อ านวยการกอง
ผลิตภัณฑ์อาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร/กรม
วิทยาศาสตร์
บริการ 

  



 หน้า 3 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 
 

  รวม...1...โครงการ   4,200 4,200      

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

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 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

1.โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 
ของ อพ.สธ. และเครือข่าย 
อพ.สธ. 

  84,000 84,000 งบประมาณปกติ
ประจ าปีของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

1. เพื่อร่วมสนอง
พระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี
2. เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ ของ อพ.สธ. และ
เครือข่าย อพ.สธ. 

 

1.เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวจิัย
และพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ กรม
วิชาการเกษตร จังหวัดแพร่ ในวันที่ 20-
21 มกราคม 2563 

2.เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวจิัย
และพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ 
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง กรมวิชาการเกษตร 
จังหวัดตรัง 

3.เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 
ในวันที่  29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 
2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ต าบลหนอง 

ผู้อ านวยการกอง
ผลิตภัณฑ์อาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร/กรม
วิทยาศาสตร์
บริการ 

  



 หน้า 4 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

4.จัดประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) 
คร้ังท่ี 1/2563 วันศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ ห้องประชุม อว.ชั้น 4 อาคาร ดร.
ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

  2.โครงการจัดท าเว็บไซต์ 
อพ.สธ.-วศ. 

  4,200 4,200 งบประมาณปกติ
ประจ าปีของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

1.เพื่อสนองพระราชด าริฯ 
ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี 
2. เพื่อจัดท าเว็บไซต์ใน
การเผยแพร่ผลงานของ
การด าเนินงานโครงการ 
อพ.สธ.  
โดย วศ. 

1.ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ-วศ. ให้
เป็นปัจจุบันได้แก่ กรอบการด าเนินการ
และปฏิบัตกิารตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี
ที่หก รวมถึงข้อมูลและกจิกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 
 

ผู้อ านวยการกอง
ผลิตภัณฑ์อาหาร
และวัสดุสัมผัส
อาหาร/ 
กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

 

  รวม 2 โครงการ   88,200 88,200      
  รวม 3 กิจกรรม 4 

โครงการ    

428,700 428,700 

  

   

 
 


