
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-สฎ) 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

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 
 จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แปลงที่ 1 
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมปาล์ม
ไทย) 

√       งบประมาณ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร ด้าน
พืชของ เยาวชน และ 
ชุมชนท้องถิ่น 

ปกปักพืชพรรณไม้ในพื้นท่ีแปลงป่า 
อนุรักษ์ของโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนา พืชพรรณทุ่งตาหนอน 
ประมาณ 3.5 ไร่ 

งานบริการ
วิชาการพัฒนา
ท้องถิ่น 
และเทศบาล
ต าบลคลองชะ
อุ่น 

 

  รวม  1  โครงการ          

 
 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-สฎ.) 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

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 
 จังหวัดสุ

ราษฎร์
ธานี 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด าเนินงาน
แปลงป่าอนุรักษ์ แปลงท่ี 10 ป่า
อนุรักษ์ 

√       งบประมาณ
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี  

ออกส ารวจและพันธุ์
ไม้เด่น เพื่อศึกษาพันธุ์
ไม้ ป่า 4 ช้ัน 

พรรณไม้ท่ีจะน ามาปลูกในแปลงป่า
อนุรักษ์ 

มรภ. สุราษฎร์
ธานี งาน
บริการวิชาการ
พัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกับ
สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ 

ด าเนินการต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ 
2560 

 จังหวัดสุ
ราษฎร์

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

√      20,000   20,000  งบประมาณ
หน่วยงานต้น

 - ส ารวจรวบรวม
พันธุกรรมปาล์มไทย 

โครงการต่อเนื่อง     
 - ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุปาล์ม

ส านักบริหาร
พื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 

เสนอขอ
งบประมาณใน



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 
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แปลงที่ 1 

แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมปาล์ม
ไทย) 

สังกัด 
(Function) 

80 ชนิด   
- ส ารวจรวบรวม
ทรัพยากร วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์พืชวงศ์
ปาล์ม 12 ชนิด        

ไทย 12 ครั้ง       
- ส ารวจรวบรวมทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์พืชวงศ์ปาล์ม 12 ครั้ง 

4 
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์
พืช 

ภาพรวม และได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณใน
ภาพรวมของ
โครงการไม่ได้แยก
เป็นรายกิจกรรม 

 จังหวัดสุ
ราษฎร์
ธานี 
 

3. รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

√   10,000 10,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

จัดหาและรวบรวม
พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
เพิ่มเติม จ านวน 10 
ชนิด พร้อมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการต่อเนื่อง ด าเนินการจัดหา
รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
เพิ่มเติมจากพื้นท่ีรอบโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อ าเภอพนม 
และพันธุ์พืชของชนิดเดียวกันจาก
พื้นท่ีอื่นๆ โดยศึกษาก าหนดชนิด
พันธุ์พืช จัดเก็บรวบรวมตัวอย่าง
ต้นพันธุ์พืช ขยายพันธุ์และอนุบาล
ต้นพืชให้พร้อมส าหรับน าไปปลูก
ในแปลงแม่พันธุ์ รวบรวมพันธุ์
ต่อไปผลการรวบรวมพันธุ์พืช
เพิ่มเติมสรุปดังน้ี 
 - กลุ่มกระทือ รวม 4 พันธุ์ 
 - กลุ่มกระเจียว รวม 2 ชนิด 
 - กลุ่มกล้วยไม้ดิน รวม 4 ชนิด 
 - กลุ่มเขียวหม่ืนปี รวม 4 ชนิด 

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  
กรมส่งเสริม
การเกษตร 

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
(ศสพ.สฎ. ) 

  รวม 3 โครงการ   30,000 30,000      

 
 
 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-สฎ.) 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

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 
 จังหวัดสุ

ราษฎร์
ธานี 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แปลงที่ 1 
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมปาล์ม
ไทย) 

√     150,000  180,000  งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด 
(Function) 

- 1 แปลง เนื้อท่ี 13 ไร่            โครงการต่อเนื่อง  
- บ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ในแปลง
อนุรักษ์พันธุกรรม พื้นท่ี 13 ไร่ 
- เพาะช าและดูแลรักษากล้าไม้ 
2,000 กล้า 
- ใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง 
- ก าจัดวัชพืชและตัดแต่งใบ  
12 ครั้ง         

ส านักบริหาร
พื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 
4 สุราษฎร์ธานี 
กรมอุทยานฯ 

เสนอขอ
งบประมาณใน
ภาพรวม และได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณใน
ภาพรวมของ
โครงการไม่ได้แยก
เป็นรายกิจกรรม 

 จังหวัดสุ
ราษฎร์
ธานี 

2. ดูแลแปลงแม่พันธุ์รวบรวม
พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 

√   169,000 169,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

ดูแลรักษาแปลงแม่พันธุ์
รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ พื้นท่ี 53 ไร่ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ 50 ชนิด  
100 พันธุ์ 

โครงการต่อเนื่อง ด าเนินการ
ในพื้นท่ีเป้าหมาย 2 พื้นท่ี คือ 
ในโครงการฯ อ าเภอพนม และ
ในพื้นท่ีศูนย์ฯโดยได้ 
ด าเนินการดูแลรักษา ไม้
ดอกไม้ประดับท่ีปลูกอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังก าจัดวัชพืช ใสปุ๋ย
และให้น้ า รวมท้ังการปรับ
พื้นท่ี ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ซ่อมแซมส่วนท่ีตายและปลูก
เพิ่มเติมตามเป้าหมาย ผลการ
ดูแลแปลงสรุปดังน้ี 
- แปลงไม้ดอกไม้ประดับ 
(แปลงที่ 19) ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อ าเภอ
พนม พื้นท่ี 5 ไร่ ปลูกพืช 41 

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  
กรมส่งเสริม
การเกษตร 

  



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 
ชนิด 43 พันธุ์ เช่น ดาหลา 
กระทือ กระเจียว เอื้องหมาย
นา เฟริ์น ค้างคาวด า หมากผู้
หมากเมีย ฯลฯ 
- แปลงไม้ดอกไม้ประดับ ใน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พื้นท่ี 48 ไร่ ปลูกพืช 50 ชนิด 
100 พันธุ์ เช่น หมากแดง 
หมากเหลือง หมากงาช้าง 
กล้วยไม้ดิน กล้วยไม้พ้ืนเมือง 
ดาหลา กระทือ กระเจียว ขิง
แดง พืชกลุ่มเฟริ์น พืชกลุ่ม
เขียวหม่ืนปี ฯลฯ 

 จังหวัดสุ
ราษฎร์
ธานี 

3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ฯ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี (แปลงท่ี 13 พันธุ์
ไม้ท้องถิ่น) 

√   10,000 10,000 งบประมาณ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 1 แปลง   
พื้นท่ื 5 ไร่ 1 งาน 

 - ตัดหญาในแปลง จ านวน 12 
ครั้ง  
 - ด าเนินการปลูกและรักษา
พันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพ่ิมใน แปลง 
10 ชนิด รวมของเดิม  20 
ชนิด จ านวน 200 ต้น 
 - ส ารวจพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพิ่ม 8 
ชนิด เก็บเมล็ดพันธุ์ช่วงเดือน 
ธ.ค. 59 ถึง มี.ค. 60  

เทศบาลต าบล
คลองชะอุ่น 

 

 จังหวัดสุ
ราษฎร์
ธานี 

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ฯ จังหวัด 

√   200,000 26,198 งบประมาณ
องค์กร
ปกครองส่วน

3 งาน 23 ตารางวา 1. ลงพื้นท่ีแปลงเพื่อวางผังการ
ปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง 
จ านวน 7 สายพันธุ์ และ พันธุ์

เทศบาลต าบล
คลองชะอุ่น 

 



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 
สุราษฎร์ธานี (แปลงท่ี 16 พันธุ์
ไม้หม้อข้าวหม้อแกงลิง) 

ท้องถิ่น ลูกผสม 3 สายพันธุ์  
บนท่ีปลูก  3 งาน 23 ตร.วา 
2. ปรับปรุงพื้นท่ี และก าจัด
วัชพืช เพื่อเตรียมพ้ืนท่ีปลูก
โดยการลงทรายหยาบ กาบ
มะพร้าว กะลาปาล์มสับ เพื่อ
ปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง  
จ านวน 130 ต้น 
3. วางระบบน้ าในแปลง
ท้ังหมดแบบมินิสปริงเกอร์
เพื่อให้น้ าในช่วงฤดูแล้ง 
4. ท าการปลูกลงแปลงเมื่อ
วันท่ี     24 มิ.ย. 59 ได้แก่ 
 - พันธุ์ Tiger Surat  30 
กระถาง 
 - พันธุ์ Viking 70 กระถาง 
 - พันธุ์ Gracilli  30 กระถาง 

 จังหวัดสุ
ราษฎร์
ธานี 

5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แปลงที่
15 แปลงหญ้าแฝกและพืช
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

√   504,000 504,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น

สังกัด 
(Function)  

ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช โครงการต่อเนื่อง โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช แปลงท่ี 
15 แปลงหญ้าแฝกและพืช
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

สถานีพัฒนา
ท่ีดินสุราษฎร์
ธานี 

สถานีพัฒนาท่ีดินสุ
ราษฎร์ธานี 

 จังหวัดสุ
ราษฎร์
ธานี 

6. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
สมุนไพรและเครื่องเทศ  การ
รวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพร
และเครื่องเทศ 

√    -  50,000 10,600 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

2.5 ไร่ ดูแลบ ารุงรักษาพันธุกรรมพืช
และเครื่องเทศ 

นิคมสหกรณ์
พนมฯ 
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

 



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 
และการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร
และอบรมการใช้ประโยชน์พืช
สมุนไพรและเครื่องเทศ 

 จังหวัดสุ
ราษฎร์
ธานี 

7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ด าเนินงานแปลงป่าอนุรักษ์ 
แปลงที่ 10 ป่าอนุรักษ์ 

√   30,000 66,000 งบประมาณ
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี  

เพื่อสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้
ด้านพันธุกรรมพืชของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

ปรับพ้ืนท่ีปลูกพรรณไม้ใหม่  
 -คัดเลือกพันธุ์ไม้ท่ีจะน ามา
ปลูก 
จัดท าผังทางเดินศึกษาพรรณ
ไม้ในแปลง                                  
–เตรียมผังการปลูกให้เป็นป่า
ดิบชื้นระดับต่ าตามโครงสร้าง
ป่าสี่ชั้น 

มรภ.สุราษฎร์
ธานี 
งานบริการ
วิชาการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับ
สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ 

ด าเนินการต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ 
2560 

 จังหวัดสุ
ราษฎร์
ธานี 

8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แปลงที่ 
12 แปลงพรรณไม้น้ า) 

√   6,000 6,000 งบของ
หมู่บ้าน 

1 แปลง 
5 ไร่ 

 - ด าเนินการปลูกรักษาพันธุ์
ผักพื้นบ้าน ในแปลงจ านวน 
1,000 ต้น 
 - ก าจัดวัชพืช 12 ครั้ง 
 - ใส่ปุ๋ย  3 ครั้ง 
 - ปลูกซ่อมผักเหลียง  300 
ต้น 

ผู้ใหญ่บ้าน และ
ราษฎรหมู่ท่ี 13 
บ้านทุ่งตา
หนอน ต.คลอง
ชะอุ่น 

 

 จังหวัดสุ
ราษฎร์
ธานี 

9. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แปลงที ่
17 แปลงพรรณไม้น้ า) 

√   - - - 1 แปลง 
1 ไร่ 

1. บ ารุงรักษาพรรณไม้น้ า  
จ านวน 50 ชนิด 
2. ล้างปล่องซิเมนต์ปลูกพรรณ
ไม้น้ า จ านวน 40 ปล่อง 

ส านักงาน
ประมงจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

 

  รวม 9 โครงการ   1,173,000 992,298      

 

 

 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-สฎ.) 
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

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 
 จังหวัดสุ

ราษฎร์
ธานี 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ฯ 

  √ - - - มีแปลงเรียนรู้ในการ
อนุรักษ์ข้าวพื้นเมือง 

- แปลงนาสาธิตข้าวไร่พันธุ์ดอก
พะยอม 1 แปลง 
- แปลงนาสาธิตข้าวหอมไชยา 
8 แปลง 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวสุราษฎร์
ธานี 
กรมการข้าว 

มีแผนเสนอขอ
งบประมาณ ในปี 
2561 

  รวม 1  โครงการ          

 

 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-สฎ 
กิจกรรมที ่5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

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 
 จังหวัดสุ

ราษฎร์
ธานี  

1. ฐานข้อมูลพันธุกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 

√   - 4,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

จัดท าฐานข้อมูลไม้ดอกไม้
ประดับท่ีปลูกในแปลงแม่พันธุ์ 
รวบรวมพันธุ์ จ านวน 50 ชนิด 
100 พันธุ์ 

โครงการต่อเนื่อง จากการ
ส ารวจรวบรวมพันธุ์และ
ปลูกในแปลงแม่พันธุ์
รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับในพื้นท่ีโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
อ าเภอพนม และในพื้นท่ี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ซ่ึงรวบรวม
ข้อมูลไว้อย่างต่อเน่ือง 

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  
กรมส่งเสริม
การเกษตร 

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  



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 
น ามาบันทึกตามแบบ
บันทึกการส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช (F-
2M) โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมฯ ผลการ
ด าเนินงานได้ฐานข้อมูลไม้
ดอกไม้ประดับในแปลงแม่
พันธุ์รวบรวมพันธุ์ จ านวน 
50 ชนิด 

  รวม  1  โครงการ    4,000      

 
 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-สฎ.) 
กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี 
เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัดสุ
ราษฎร์
ธานี 

1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(แปลงที่ 1 แปลง
อนุรักษ์พันธุกรรมปาล์ม
ไทย) 

√        50,000  50,000  งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

(Function) 

  โครงการต่อเนื่อง           
- จัดนิทรรศการ 3 
ครั้ง 
- จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ 1 เรื่อง 

ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 4 
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

เสนอของบประมาณใน
ภาพรวม และได้รับการ
จัดสรรงบประมาณใน
ภาพรวมของโครงการ
ไม่ได้แยกเป็นราย
กิจกรรม 

 จังหวัดสุ
ราษฎร์

2.  ฝึกอบรมเกษตรกร
หลักสูตรอนุรักษ์

√   20,000 20,000 งบประมาณ
ปกติ (กรม

เกษตรกรในพ้ืนท่ีรอบ
โครงการอนุรักษ์ฯ จ านวน 

โครงการต่อเนื่อง จัด
ฝึกอบรมเกษตรกรใน

นายชัยพร 
จันทรัตน์ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ธานี พันธุกรรมพืชท้องถิ่น ส่งเสริม
การเกษตร) 

50 คน มีความรู้ความเข้าใจ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 

พื้นท่ีรอบโครงการทุก
ปีๆละ 50 คน 
หมุนเวียนภายใน
หมู่บ้านต่างๆ ตาม
ความต้องการของ
เกษตรกร โดยพัฒนา
หลักสูตร ก าหนดการ
ฝึกอบรม 
ประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมในพื้นท่ี 
สรุปผลการฝึกอบรม
ดังน้ี 
- จัดอบรมเกษตรกร
ในพื้นท่ีต าบลเขาวง 
อ าเภอบ้านตาขุน 
จ านวน 50 คน เมื่อ
วันท่ี 23-24 ธันวาคม 
2558 ณ ศูนย์เรียนรู้
ต าบลเขาวง อ าเภอ
บ้านตาขุน โดย
ก าหนดพืชเป้าหมาย
ในการอนุรักษ์คือ 
ทุเรียนคลองแสง 
เนื้อหาประกอบด้วย 
สาระส าคัญของ

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  

จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

โครงการอนุรักษ์ฯ 
แนวทางการอนุรักษ์ 
การปลูกและ
ขยายพันธุ์ทุเรียน 

 จังหวัด 
สุราษฎร์
ธานี 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ

บ้านทุ่งตาหนอน 

√   40,000 40,000 งบประมาณ
ปกติ (กรม
ส่งเสริม

การเกษตร) 

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ในพื้นท่ีโครงการอนุรักษ์ฯ 

บ้านทุ่งตาหนอนอ าเภอพนม 
รวมกลุ่มผลิตไม้ดอกไม้

ประดับเชิงการค้า 

โครงการต่อเนื่อง 
ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรในโครงการ 
ตั้งกลุ่มไม้ดอกไม้
ประดับบ้านทุ่งตา
หนอน โดยได้รับการ
จัดสรรพื้นท่ีจาก
โครงการอนุรักษ์ฯ ให้
ร่วมด าเนินการปลูกไม้
ตัดดอก ตัดใบ (แปลง
ท่ี 3 ของโครงการฯ)  
ผลการด าเนินงานสรุป
ดังน้ี 
 - กลุ่มไม้ดอกไม้
ประดับบ้านทุ่งตา
หนอนมีสมาชิก 15 
คน ได้เลือกตั้ง
คณะกรรมการกลุ่ม 
ทบทวนกฏระเบียบ
และจัดการพื้นท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายจาก
โครงการฯ ให้สมาชิก
คนละ 2 งาน ปลูก 

นายชัยพร 
จันทรัตน์ 
ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

หมากเหลือง พุด 
ดาวเรือง ฯลฯ ร่วม
ด าเนินการผลิตและ
จัดส่งจ าหน่าย รวมท้ัง
ได้สนับสนุนกลุ่มโดย
จัดฝึกอาชีพหลักสูตร 
การผลิตไม้ดอกไม้
ประดับเชิงการค้าและ
สนับสนุนต้นพันธุ์ 

 จังหวัดสุ
ราษฎร์
ธานี 

4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช   อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

  

√     23,500     23,500  

  

1.สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 20 
ไร่ 
2.สาธิตการท าการใช้น้ าหมัก  
ชีวภาพ 50 ไร่ 
3.สาธิตการท าปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทานฯ 20 ไร่ 
4.ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  2 
แปลง 

 

สถานีพัฒนาท่ีดิน
สุราษฎร์ธานี 

 

 จังหวัด 
สุราษฎร์
ธานี 

5. งานโครงสร้างพื้นฐาน  
จ านวน 5 งาน ดังน้ี 
 - งานประปาอุปโภค 
 - งานอาคารโสตฯ 
 - งานถนนลาดยาง 
 - งานก่อสร้างทางเดิน
และสะพาน 
 - งานก่อสร้างป้ายชื่อ
แปลง 

  √  7,000,000  

  

งบประมาณ
ปกติ 
(อบจ.สฎ) 

ก่อสร้างระบบโครงสร้าง
พื้นฐานในโครงการให้แล้ว
เสร็จสมบูรณ์รวมท้ังงาน
อาคารสถานท่ี ตลอด 
ถึงสิ่งอ านวยความสะดวกให้
ครบถ้วน 

เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ 2559 
อบจ.สฎ. ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดหาได้
ทันในปีงบประมาณจึง
ได้กันเงินไว้ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ 
2560 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

 

 จังหวัด 6. ส่งเสริมและการ √       800,000    งบประมาณ ส่งเสริมและบริหารจัดการใน โครงการต่อเนื่อง องค์การบริหาร  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สุราษฎร์
ธานี 

บริหารจัดการพื้นท่ี
โครงการฯ  

ปกติ 
(อบจ.สฎ) 

พื้นท่ีโครงการอนุรักษ์ฯ บ้าน
ทุ่งตาหนอน อ.พนม จ.สฎ. 

ส่งเสริมและการ
บริหารจัดการพื้นท่ี
โครงการ โดยการดูแล
งานด้านการบริหาร 
ตลอดถึงค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการบริหาร 
อาทิ เช่น ค่าจ้าง
พนักงาน ค่าไฟฟ้า 
และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

  รวม  6  โครงการ   8,033,500 233,500      
 
 


