
 หน้า 1 

สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2563  (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
 

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 องค์การ
อุตสาหกรรม 
ป่าไม้ 

1.อนุรักษ์ไม้ป่าเพื่อเรียนรู้
ศึกษาธรรมชาต ิ
องค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้   
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

  1,150,000 1,124,209 งบ อ.อ.ป. - มีพื้นที่อนุรักษ์ 

22,484.18 ไร ่

- เพื่อปกปักรักษา

พื้นท่ีป่าธรรมชาติ 

และไม่

เปลี่ยนแปลง

สภาพพื้นท่ี 

-ด าเนินการจัดเวรยามเฝ้าระวังผู้บุกรุก
ท าลาย และภัยธรรมชาติ ติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ จัดท าเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ  ด้วยการปรับภูมิทัศน์ 
จัดท าที่จอดรถ และปา้ยสื่อความหมาย
ต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนผู้สนใจเขา้
ศึกษาธรรมชาติ และราษฎร/ชุมชนใน
พื้นที่ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาทาง
ธรรมชาติ รวมทั้ง มีจิตส านึกรักปา่และ
ช่วยอนุรักษ์พื้นที่ปา่ในท้องถิ่นที่อาศัยของ
ตน   
พื้นที่ 22,484.18 ไร่ 

- สป.มัญจาครีี  
- สป.หนองเม็ก- 

ลุมพุก 
- สป.เขาสวน

กวาง 
- สป.น้ าสวยห้วย

ปลาดุก  
- สป.น้ าโสม  
- สป.เมืองทอง  
- สป.บึงกาฬ  
- สป.ภูนกแซว  
- สป.แสลงพัน  
- สป.พนมดิน  
- สป.ด่านขนุทด  
- สป.ดงพลอง  
- สป.สูงเนิน  
- สป.ช่องเมก็  
- สป.พลาญข่อย  
- สป.โสกชนั 
- สป.ละเอาะ  

ใช้งบดูแล 
แปลงเก่า 
ของสวนป่า 



 หน้า 2 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

- สป.ขุนหาญ  
- สป.นากอก  
- สป.ดงขี้เหล็ก 
- สป.ดงเค็ง  
- สป.ดงชี 

  รวม 1 โครงการ   1,150,000 1,124,209      

 
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 องค์การ
อุตสาหกรรม 
ป่าไม้ 

1. อนุรักษ์ไม้ยางนาเพื่อ
เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ 
สวนป่ากาญจนดิษฐ ์
องค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้  ภาคใต้ 

  250,000 
 
 
 
 

72,000 

 

งบ อ.อ.ป. พื้นที่อนุรักษ์ไม้ยางนา 224 
ไร ่จ านวน 3,650 ต้น 

ดูแลรักษาพื้นที่พรอ้มปรับปรุงป้ายสือ่
ความหมายภายในพื้นทีแ่ละเปิดให้ผู้ที่
สนใจเข้าร่วมศึกษาธรรมชาติ พื้นที ่224 
ไร่ 

สป.กาญจนดิษฐ ์  

  2. อนุรักษ์พันธกุรรม 
ไม้ดั้งเดิม (ยางนา)และไม้
หายาก(พะยูง)  
สวนป่าวังวิเศษ 
องค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้  ภาคใต้ 

  250,000 
 

72,000 งบ อ.อ.ป. พื้นที่อนุรักษ์ไม้ยางนา 
124.65 ไร่ และไม้พะยูง 
143 ต้น 

ด าเนินการจัดท า ซ่อมแซมแนวเขตและ
ลาดตระเวนในพื้นที่ 124.65 ไร่ 

สป.วังวิเศษ  

  3. อนุรักษ์พันธกุรรมไม้
ดั้งเดิมหายากในสวนปา่แม่
สุก  

  90,100 90,100 งบอุดหนุนรัฐบาล พื้นที่อนุรักษ์ไม้ดั้งเดิม 55 
ไร่ และพันธุ์พืชหายากไม่
น้อยกว่า 50 ชนิด 

- ดูแลพื้นที่อนุรักษ์ไม้ดั้งเดิม 55 ไร่ และ

มีพันธุ์ไม้หายากในพื้นที ่จ านวน 50 ชนดิ 

 

สป.แม่สุก  



 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 

องค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้  ภาคเหนือบน 

  4. อนุรักษ์ไม้ดั้งเดิม 
หายากในพื้นที ่
สวนป่าองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาค
กลาง 

  165,000 
 

19,985 งบ อ.อ.ป. พื้นที่อนุรักษ์ไม้ดั้งเดิม 762 
ไร่ และมีฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ 

- จัดเวรยามลาดตระเวน 
ดูแลแปลงปลูก ที่ก าหนดไว ้
เป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
 762 ไร ่
 

ออป.กลาง  

  5. พฤกษานุรกัษ์ มเหสกัข์  
นวมินทรานุสร  

  120,000 - งบ อ.อ.ป. ดูแลรักษาต้นมเหสักข-์ 
สักสยามินทร์ 154 ไร่ 

- บ ารุงดูแลรักษาแปลงปลูก 154 ไร่ 

และบริเวณส านักงานสวนป่าๆ ละ 9 

ต้น 

ออป.ภาคทกุ
ภาคและ ส.คช. 

ใช้ระบบ 
วนเกษตร
ปลูกร่วมกับ
ต้นมเหสักข์-
สักสยามินทร ์

  6. ปลูกพนัธุ์ไม้ดอกสีมว่ง 
เฉล ิมพระเกยีรติฯ 

  20,000 - งบอุดหนุนรัฐบาล ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ดอกสี
ม่วง 10 ไร่ (แปลงเก่า) 
 
 

- บ ารุงรักษาแปลงปลูก จ านวน 600 ตน้ 
ตาย 2 ต้น คงเหลือ 598 ต้น 
- ดูแลภูมิทัศน์หนา้แปลงปลูกให้เป็น
จุดเด่นสวยงาม และดูแลต้นไม้ตามหลัก
วิชาการ 

ส.คช. ใช้งบรัฐ ที่ใช้
ในการบรหิาร
จัดการดูแล
ช้าง 

  7. อนุรักษพ์ันธกุรรมไม้
ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนปา่
ขององค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้ 

  250,000 250,000 งบอุดหนุนรัฐบาล ปลูกรักษาไม้ดั้งเดิมที่ 
หายาก ในพื้นที ่200 ไร่ 
อย่างน้อย 80 ชนิด 
 
 
 
 
 

- ปลูกไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า อ.

อ.ป. จ านวน 5 สวนป่าๆ ละ 40 ไร่ โดย

มีพันธุ์ไม้ดั้งเดิมหายากทีป่ลูก จ านวน 

125 ชนิด และได้ด าเนินการปลูกพันธุ์ไม้

ดั้งเดิมหายาก ติดปา้ยชือ่พันธุ์ไม้ ป้ายชือ่

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ

ประชาสัมพันธโ์ครงการกับชุมชนรอบ

สวนป่า 

- สป.วังชิ้น 

- สป.ปากปาด 

- สป.ภูสวรรค์ 

- สป.ห้วยแร้ง 

- สป.ท่าชนะ 

 

  รวม...7...โครงการ   645,100 504,085      



 หน้า 4 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 องค์การ
อุตสาหกรรม 
ป่าไม้ 

การจัดการพันธกุรรมไม้สัก 
สวนป่าเพื่อปลกูป่า
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

  460,200 87,785 งบวิจัย 
อ.อ.ป. 

ดูแลและเก็บข้อมูลแปลง
ปลูกทดสอบสายพันธุ์ไม้
สัก 3 แปลง 

- ด าเนินการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ขณะนี้อยู่
ในขั้นตอนท าให้แตกกอ 69 แม่ไม้  
เพื่อให้ได้ปริมาณมากๆ ก่อนท าใหอ้อ
กราก โดยท าให ้
ออกรากแล้ว 2 แม่ไม้ อยู่ในถุงเพาะช า 
159 กล้า 
 

- ส.วป. 

- ออป.เหนือ

บน 

- ออป.เหนือ

ล่าง 

- ออป.กลาง 

 

  รวม 1 โครงการ   460,200 87,785      

 
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 องค์การ
อุตสาหกรรม 
ป่าไม้ 

1.จัดท าฐานข้อมูลช้างไทย   700,000 637,000 เงินอุดหนุนรัฐบาล ปรับปรุงและเพิ่มเติม
ข้อมูลช้างไทยรวม 
200 ข้อมูล 

- จัดท าฐานข้อมูลช้างไทย จ านวน 3,950 
เชือก ประกอบด้วย       
-  ชา้งเพศเมีย (พัง)  จ านวน  2,850  
เชือก                      
 -  ช้างเพศผู้   (พลาย) จ านวน   939  
เชือก                        
-  ชา้งเพศผู้   (สีดอ)   จ านวน   161  
เชือก 

ส.คช. 
 
 

 

  2.ฐานข้อมูลต้นมเหสักข์-
สักสยา 
มินทร์ องค์การ

  13,200 - งบ อ.อ.ป. มีฐานข้อมูลมเหสักข-์สัก 
สยามินทร์ 132 ไร่ และ
รอบส านักงานสวนป่าๆ 

- มีฐานข้อมูลมเหสกัข-์สักสยามินทร์ สวน
ป่าละ 9 ต้น จ านวน 45 สวนป่า 

ส.วป. และ 
ออป.ภาค 

ข้อมูลยังไม่
ครบ ขณะนี้ 
อยู่ระหว่าง



 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 

อุตสาหกรรมป่าไม ้ ละ 9 ต้น เก็บข้อมูล
เพิ่มเติม 

  3.ฐานข้อมูลไม้ดั้งเดิมหา
ยากในพื้นที่สวนป่า
องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 

  10,000 - งบ อ.อ.ป. มีฐานข้อมูลไม้ดั้งเดิมหา
ยากในพื้นที่สวนป่า
องค์การอุตสาหกรรมปา่
ไม้ อย่างน้อย 80 ชนิด 

- มีฐานข้อมูลไม้ดั้งเดิมหายาก จ านวน 125 
ชนิด 1,102 ต้น 

ส.วป. และ 
ออป.ภาค 

ข้อมูลยังไม่
ครบขณะนี้ 
อยู่ระหว่าง
เก็บข้อมูล
เพิ่มเติม 

  รวม 3 โครงการ   723,200 637,000      

 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 องค์การ
อุตสาหกรรม 
ป่าไม้ 

1.พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับชา้ง   100,000 - งบอุดหนุนรัฐบาล มีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับช้าง 
และมีผู้เข้าชม 10,000 คน 

- มีพิพธิภัณฑ์เกีย่วกบัช้าง และมีผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับช้าง 20,337 คน 

ส.คช. ใช้งบรัฐ ที่ใช้
ในการบริหาร
จัดการดูแล
ช้าง 

  รวม 1 โครงการ   100,000 -      

 
 
 
 
 



 หน้า 6 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ช่ือโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 องค์การ
อุตสาหกรรม 
ป่าไม้ 

1.จัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-
อ.อ.ป. 

  12,000 - งบ อ.อ.ป. มีเว็บไซต์ อพ.สธ.-อ.อ.ป. ได้เว็บไซต์ อพ.สธ. –อ.อ.ป. โดยมีแบรน
เนอร์ลิงค์เว็บไซต์ อ.อ.ป. 

ส.วป.  

  2.การเผยแพร่โดยสือ่ต่างๆ   60,000 - งบ อ.อ.ป. เผยแพร่กิจกรรม อพ.สธ.-  
อ.อ.ป. ในวารสาร เพื่อน
ป่า 

เผยแพร่ภายในหน่วยงานสังกัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
วารสาร “เพื่อนป่า” จ านวน 2 ครั้ง 

ส.บก.  

  รวม 2 โครงการ   72,000 -      

 


