
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ปจ.) 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลกูรักษาพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

ปราจีนบุ
ร ี
 

1. สวนสมุนไพรในโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
(ต่อเนื่อง)  พื้นท่ีด าเนินการสวน
บริเวณหลังตึกเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร 

/  50,000 29,718 งบประมาณ
มูลนิธิ
โรงพยาบาล
เจ้าพระยา
อภัยภูเบศรฯ 

- เพื่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรด้วยตนเอง 
- แหล่งเรียนรู้
สมุนไพร พร้อมป้าย
ความรู้ จ านวน 1 
แห่ง 

แหล่งเรียนรู้รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร
กว่า 250 ชนิด พร้อมท้ังจัดท าป้าย
ความรู้ 

โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร ร่วมกับ
มูลนิธิ รพ.
เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร จังหวัด
ปราจีนบุรี 

 

 จังหวัด
ปราจีนบุ
ร ี
 

2. สวนสมุนไพรในบริเวณ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบ
ศร (ต่อเนื่อง)  พื้นท่ีด าเนินการ
สวนบริเวณหน้าอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบ
ศร 

/  30,000 83,896 งบประมาณ
มูลนิธิ
โรงพยาบาล
เจ้าพระยา
อภัยภูเบศรฯ 

- เพื่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรด้วยตนเอง 
- สวนจัดแสดง
ตัวอย่างสมุนไพรตาม
ฤดูกาลหรือน่าสนใจ 
จ านวน 1 แห่ง 

สวนจัดแสดงตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร
ตามฤดูกาล พร้อมท้ังจัดท าป้ายความรู้ 
1 แห่ง 

โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร ร่วมกับ
มูลนิธิ รพ.
เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร จังหวัด
ปราจีนบุรี 

 

 จังหวัด
ปราจีนบุ
ร ี
 

3. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ 

 / 150,000 144,999.52 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

1. ปกปักทรัพยากร
ข้าวป่าในถิ่นเดิมท่ีมี
อยู่ตามธรรมชาติ 
จ านวน 20 ไร่ 
2. บ ารุงรักษาสะพาน
ระยะทาง 200 เมตร 
ซ่ึงใช้เป็นเส้นทางใน
การศึกษาดูงานข้าว

1. ท าแนวป้องกันไฟรอบแปลงอนุรักษ์ 
1 ครั้ง 
2. ส ารวจประชากรข้าวป่าและวัชพืช 
1 ครั้ง 
3. การก าจัดวัชพืชนอกถิ่นและควบคุม
วัชพืชดั้งเดิมไม่ใหหนาแน่นมากเกินไป 
1 ครั้ง 
4. การบันทึกข้อมูลระดับน้ าในแปลงนุ

ศูนย์วิจัยข้าว
ปราจีนบุรี 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ป่าเพื่อคงสภาพเดิม
และใช้งานใช้
ประโยชน์งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 
1 ครั้ง  
3. สนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพืช
ฯ เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรข้าวป่าใน
สภาพธรรมชาติและ
การใช้ประโยชน์
ให้แก่เยาวชนในพื้นท่ี 
ประกอบก้วยถา
คบรรยายและเรียนรู้
ในแปลงอนุรักษ์ฯ ใน
ระยะเจริญเติบโต
เต็มท่ีหรือระยะออก
ดอก จ านวน 1 ครั้ง/
60คน 

รักษ์ 4 เดือน 
5. การบันทึกข้อมูลการออกดกของ
ข้าวป่าในแปลงอนุรักษ์ 1 ครั้ง 
6. เก็บรวบรวมเมล็ดข้าวป่าในแปลง
อนุรักษ์ 1 ครั้ง  

 จังหวัด
ปราจีนบุ
ร ี
 

4. โครงการปลูกรักษาต้น
มเหสักข์-สักสยามินทร์ 

/  - - งบประมาณ 
อบจ.
ปราจีนบุรีใน
การ
สนับสนุนต้น
กล้า 

1. เพื่อสนับสนุนและ
สืบสานพระราช
ปณิธานงานอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ 

ดูแลรักษาต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ 
จ านวน 5,458 ต้น ตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ดังน้ี 
1. พืน้ท่ี ศูนย์การเรียนรู้ อบจ.
ปราจีนบุรี ม.12 ต.ค าโตนด อ.ประจัน
ตาคาม โดย อบจ.ปราจีนบุรี จ านวน 

  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
มเหสักข์-
สักสยามิ
นทร์ จ านวน 
1,000,000 
บาท  

2. เพื่อดูแลรักษาต้น
มเหสักข์-สักสยามิ
นทร์ 

500 ต้น 
2. พื้นท่ีสาธารณะหนองผักกาด ม.12 
ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ  โดย 
อบต.ศรีมหาโพธิ จ านวน 400 ต้น 
3. พื้นท่ี วัดหนองงงูเหลือม ม.9 ต.บาง
พลวง อ.บ้านสร้าง โดย อบต.บางพวง 
จ านวน 169 ต้น 
4. พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าตกเขา
อีโต้ ม.17 ต.เนินหอม อ.เมือง โดย
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี1 จ านวน 
338 ต้น 
5. พื้นท่ีบริเวณรอบ อบต.ไผ่ชะเลือด 
ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ โดย อบต.
ไผ่ชะเลือด จ านวน 169 ต้น 
6. พื้นท่ีป่าชุมชนดงบัง ต.ดงบัง อ.
ประจันตคาม โดย อบต.ดงบัง  จ านวน 
338 ต้น 
7. พื้นท่ีป่าชุมชนเนินป่ายาง บ.ทุ่งสบก 
ต.ค าโตนด อ.ประจันตคาม โดย อบต.
ค าโตนด จ านวน 1,690 ต้น 
8. พื้นท่ีวัดโพธิ์ศรี  ม.2 ต.ส าพันตา อ.
นาดี โดย ทต.นาดี  จ านวน 507 ต้น 
9. พื้นท่ีบ้านวีงรี ม.5 ต.แก่งดินสอ อ.
นาดี โดย อบต.แก่งดินสอ  จ านวน 
1,183 ต้น 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
10. พื้นท่ีบริเวณรอบส านักงาน ต.เนิน
หอม  อ.เมือง โดยสถานีพัฒนาท่ีดิน
ปราจีนบุรี  จ านวน 641 ต้น 

  รวม  4 โครงการ   230,000 258,614      

 

 

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ปจ.) 
กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
ปราจีนบุ
ร ี

1. ค่ายหมอยาน้อย
เรื่อง “เรียนรู้คุณค่า 
กอบกู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” 

/  150,000 97,600 งบประมาณ
มูลนิธิ

โรงพยาบาล
เจ้าพระยา

อภัยภูเบศรฯ 

1.  เพื่อให้
เยาวชนได้รู้จัก
กลุ่มรักษ์เขา
ใหญ่ ซ่ึงเป็น
องค์กรท้องถิ่น
ท่ีด าเนินงาน
ด้านการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
และมูลนิธิ
โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัย

1. เยาวชนได้รู้จักกลุ่มรักษ์เขาใหญ่ 
และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร ในด้านของการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและอนุรัก
สิ่งแวดล้อม 
2. เยาวชนได้เรียนรู้ถึงความ
หลากหลายของพันธุ์พืชสมุนไพรใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
3. เยาวชนเข้าใจถึงคุณค่าของภูมิ
ปัญญาด้านสมุนไพร 
4. เยาวชนได้รวมกลุ่มเพ่ือเป็นส่วนหน่ึง
ในการดูแลและส่งเสริมภูมิปัญญารวม

โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร ร่วมกับ
มูลนิธิ รพ.
เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร จังหวัด
ปราจีนบุรี 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ภูเบศร ซ่ึง
ด าเนิน
กิจกรรมในการ
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทย 
2.  เพื่อให้
เยาวชนได้รู้จัก
อุทยาน
แห่งชาติเขา
ใหญ่ ซ่ึงเป็น
แหล่ง
ทรัพยากรธรร
มชาติท่ีส าคัญ
ของท้องถิ่น 
รวมไปถึงได้
เข้าใจถึงความ
หลากหลาย
ของพันธุ์พืช
และสมุนไพร
ต่างๆ 
3. เพื่อให้
เยาวชนเรียนรู้
และเข้าใจถึง
ประโยชน์ของ
พืชสมุนไพร
เบื้องต้น 

ไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

4. เพื่อเป็นการ
สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
รวมไปถึงการ
เป็นส่วนหน่ึง
ในการดูแล
ทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 จังหวัด
ปราจีนบุ
ร ี
 

2. การเข้าร่วมเสนอ
ผลงานในการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

/  50,000 89,029 งบประมาณ
มูลนิธิ
โรงพยาบาล
เจ้าพระยา
อภัยภูเบศรฯ 

1. เพื่อให้
ผู้สนใจได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริม
และอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทย
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้
ผู้สนใจได้
เรียนรู้ถึงความ
หลากหลาย
ของพันธุ์พืช
สมุนไพรไทย 
3. เพื่อให้
ผู้สนใจเช้าใจ
ถึงคุณค่าของ

1. จัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้สมุนไพร
ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
2. จัดแสดงตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร
พร้อมป้ายความรู้ 50ชนิด 
3. ให้บริการตรวจ ดูแลสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
4. มีผู้เข้าชม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 
๑๐๐ คน/วัน 

โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร ร่วมกับ
มูลนิธิ รพ.
เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร จังหวัด
ปราจีนบุรี 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ภูมิปัญญาด้าน
สมุนไพรไทย 
4. เพื่อน าเสนอ
การประยุกต์ใช้
ประโยชน์จาก
สมุนไพรไทยใน
ชีวิตประจ าวัน
อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

 จังหวัด
ปราจีนบุ
ร ี
 

3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ(สืบสาน
ภูมิปัญญา                        
สมุนไพรพ้ืนบ้านเพื่อ
พัฒนาสู่สุขภาพอย่าง
ยั่งยืน) 

/  10,000 10,000 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ  
อพ.สธ. 
2. เพื่อ
ด าเนินการ
สนับสนุนงาน
ในกิจกรรมต่าง 
ๆ ดังน้ี 
กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมปลูก
รักษา
พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 93 
คน เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ(สืบสานภูมิ
ปัญญาสมุนไพรพ้ืนบ้านเพื่อพัฒนาสู่
สุขภาพอย่างยั่งยืน) ร่วมกันศึกษา 
ส ารวจพืชสมุนไพรในชุมชนและป่า
ท้องถิ่น  จัดหาต้นกล้าสมุนไพรและ
เพาะพันธุ์ต้นกล้าสมุนไพร  จัดหาพืช
สมุนไพรท่ีควรรู้จักและสมุนไพรหายาก
และปลูกพืชสมุนไพรในศูนย์เรียนรู้
สมุนไพรชุมชนเขาไม้แก้ว ครู  วิทยากร 
และนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
93 คน จัดท าความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่
จัดหา จัดท าทะเบียนพืชสมุนไพรและ
ป้ายความรู้  นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการท้ัง 93 คนเข้าร่วมกิจกรรม

ส านักงานการ
ปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัด
ปราจีนบุรี 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
รวมท้ังสิ้น 3 
กิจกรรม  
3. เพื่อให้
นักเรียน 
บุคลากรใน
โรงเรียนมี
ความรู้และ
เห็นคุณค่าของ
พืชสมุนไพร
และมีการ 
จัดการแบบ
ยั่งยืน 
4. เพื่อให้มีการ
เพิ่มพื้นท่ีปลูก
พืชสมุนไพร
และรู้จัก
น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ภายใน
โรงเรียนและ
ชุมชนได้จริง 
5. เพื่อให้

ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ 
ฐานความรู้สมุนไพร ฐานศูนย์เรียนรู้
สมุนไพรชุมชน ฐานสมุนไพรใช้
ประโยชน์ (ลูกประคบสุมนไพร)  และ
ฐานอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร (แกง
ขี้เหล็ก แกงเห็ด น้ าตะไคร้ ฝาง น้ า
มะขามใบเตย)  ได้รับความรู้  
ประสบการณ์และอิ่มอร่อยกับอาหาร
และเครื่องดื่มสมุนไพรกันทุกคนให้กับ
นักเรียนและมีความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม  กระตือรือร้นและสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน
ร่วมมือร่วม
ปฏิบัติกิจกรรม
จนเกิด
ประโยชน์ถึง
ท้องถิ่น 
6. เพื่อให้
นักเรียนรู้จัก
ชนิดของพืช
สมุนไพรอย่าง
หลากหลาย
และวิธีการ
น ามาใช้
ประโยชน์ ให้
เกิดกับสุขภาพ
แบบสืบทอด
อย่างยั่งยืน 
7. เพื่อเป็น
แหล่งศึกษา
และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
สมุนไพร
ท้องถิ่นและพืช
สมุนไพรหา



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ยาก 
8. เพื่อเป็น
แหล่งสร้าง
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์ให้
เกิดแก่เยาวชน 

 จังหวัด
ปราจีนบุ
ร ี

4. อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

/  10,000 10,000 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

1. นักเรียน
เข้าใจและเห็น
ความส าคัญ
ของการ
อนุรักษ์พันธุ์
พืช  
2. นักเรียน
และชุมชน
ร่วมกันอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และใช้
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม  
3. โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืช 

1. นักเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์พันธุ์พืช  
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการทุกคนรู้จักพันธุ์พืชสมุนไพรใน
ศูนย์การเรียนรู้ด้านพืชท้ังสองแห่ง(ป่า
ชุมชนบ้านเขากระแต/ป่าชุมชนบ้าน
ใหม่ส าพันตา)รวมกันไม่น้อยกว่า 
30 ชนิด  
3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการทุกคนบอกพันธุ์พืชท่ีหายาก
หรือที่น่าจะมีในศูนย์การเรียนรู้ด้านพืช
ท้ังสองแห่ง(ป่าชุมชนบ้านเขากระแต/
ป่าชุมชนบ้านใหม่ส าพันตา) รวมกันไม่
น้อยกว่า 10 ชนิด 
4. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์จาก
พันธุ์พืชในศูนย์การเรียนรู้ด้านพืชท้ัง
สองแห่ง(ป่าชุมชนบ้านเขากระแต/ป่า
ชุมชนบ้านใหม่ส าพันตา)รวมกันใน
รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก คนละ 1 ชนิด   
5. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน

ส านักงานการ
ปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัด
ปราจีนบุรี 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

จัดท าน้ าสมุนไพรในรูปแบบอาหาร
เสริมสุขภาพ อย่างน้อย 2 ชนิด 
6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืช 

 จังหวัด
ปราจีนบุ
ร ี

5. อนุรักษ์พันธุ์พืชใน
ท้องถิ่น 

/  10,000 10,000 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

1. เพื่อให้
นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและเห็น
ความส าคัญใน
การอนุรักษ์
พันธุ์พืชใน
ท้องถิ่น 
2. เพื่อให้
นักเรียนและ
ชุมชนรู้จักพันธุ์
พืชชนิดต่าง ๆ 
พร้อม
คุณประโยชน์ 
3. เพื่อให้
นักเรียนเกิด
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์ 
เห็นคุณค่า 
รู้จักน า
ทรัพยากรไปใช้
ประโยชน์    

1. นักเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่น 
2. จดบันทึกพันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้
ประจ าท้องถิ่น 
3. ทราบคุณประโยชน์ของพืชท่ีมีใน
ท้องถิ่น 
4. ขยายพันธุ์ไม้เพ่ิมในป่าชุมชน 
5. นักเรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
เห็นคุณค่า รู้จักน าทรัพยากรไปใช้        
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. อนุรักษ์ป่าชุมชนให้มีพันธุ์พืชท่ี
หลากหลายอยู่คู่ชุมชนตลอดไป 

ส านักงานการ
ปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัด
ปราจีนบุรี 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อย่างยั่งยืน 
4. เพื่ออนุรักษ์
ป่าชุมชนให้มี
พันธุ์พืชท่ี
หลากหลายอยู่
คู่ชุมชน
ตลอดไป 

 จังหวัด
ปราจีนบุ
ร ี

6. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในเขต
พื้นท่ีนิคมสหกรณ์
กบินทร์บุรี 

 / - 47,700 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

1. เพื่อให้
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง/
ผู้แทน
สหกรณ์/
ผู้แทน
เกษตรกร/
เจ้าหน้าท่ีนิคม
สหกรณ์ 
กบินทร์บุรี 
ร่วมบูรณาการ
โครงการฯ ให้
ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ 
2. เพื่อ
ขับเคลื่อน

1.จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ในเขตพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์กบินทร์
บุรี ในวันท่ี 17  ธันวาคม พ.ศ. 2558 มี
เกษตรกรเข้าร่วมประชุม จ านวน 30 
ราย พร้อมท้ังปฏิบัติจริงในการปลูกพืช
สมุนไพร ในแปลงสาธิต ณ บริเวณที่ตั้ง
แปลงสาธิต โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 
หมู่ท่ี 6 ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี พื้นท่ี 1 แปลง เพื่อ
เป็นตัวอย่างการเรียนรู้และขยายผล
ไปสู่ในแปลงของเกษตรกรและใช้
ประโยชน์ต่อไป 
2. จัดตั้งกลุ่มสมาชิกเพื่อการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืชใน
รูปแบบกลุ่มสหกรณ์ จ านวน 1 กลุ่ม 
ได้แก่กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์พืชสมุนไพร
และไมย้ืนต้น มีจ านวนสมาชิก 30 ราย 

นิคมสหกรณ์
กบินทร์บุรี 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กิจกรรมในการ
อนุรักษ์และ
การใช้
ประโยชน์พันธุ์
พืช(พืช
สมุนไพรและ
ไม้ยืนต้น) 

มีคณะกรรมการด าเนินงานจ านวน 5 
ราย ประกอบด้วย 

 จังหวัด
ปราจีนบุ
ร ี

7. อ านวยการและ
ประสานงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ.-
ปจ./คณะท างานฯ 

 / - 10,000 งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

เพื่ออ านวยการ
ประสานงาน
การประชุม

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

อพ.สธ.-ปจ./
คณะท างานฯ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1 ครั้ง 
2. จัดประชุมคณะท างานฯ 2 ครั้ง 

ส านักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ปราจีนบุรี 
(ฝ่ายเลขฯ) 

 

 จังหวัด
ปราจีนบุ
ร ี

8. เว็บไซต์
ประชาสะมพันธ์การ
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ.-
ปจ. 

 /  ไม่ใช้
งบประมา

ณ 

ส านักงาน
จังหวัด
ปราจีนบุรี 

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน
สนอง
พระราชด าริ
อพ.สธ.-ปจ. 

จัดท าเว็บไซต์ประชาสะมพันธ์การ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ.-
ปจ. 1 เว็บไซต์ 

ส านักงาน
จังหวัด
ปราจีนบุรี 

 

  รวม 8  โครงการ   230,000 274,329      

 
 


