
 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

แผนการปฏิบัติงานประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F1A1 ๑.  ส ารวจทรัพยากรบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืช ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สรุาษฎร์ธาน ี

๑. ส ารวจท ารหสัพิกัดทรัพยากรบริเวณพื้นท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช  
๒. จัดท าขอบเขตพื้นท่ีปกปัก ม. ๗, ๑๑ น้ าตกสาย
พิณ และ ม. ๑๐ ถ้ าหินเพชร 
๓. ท าแนวกันไฟป่าบรเิวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ - 

F1A2 ๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ หมู่ที่ ๑๓ ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอ
พนม จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  
๒. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัคร
เข้าร่วมสนองพระราชด าร ิอพ.สธ. ในส ารวจและ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
๓. เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นรัก
ทรัพยากรและเห็นคณุค่าของทรัพยากร    

๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑. มีสมาชิกงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เพิ่มเตมิ 
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักทรัพยากรและเห็น
คุณค่าของทรัพยากร 
๓. มีเครือข่ายในการด าเนินงานเพิม่มากข้ึน 
๔. มีศูนย์อนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรต าบล 

F1A2 ๒. ส ารวจและรวบรวมพันธุกรรมพืชวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาที่เกี่ยวข้อง 

พื้นที่ท่ีก าลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบโครงการ 
ฯ รัศมี ๕๐ กิโลเมตร พ้ืนท่ี ๓ อ าเภอ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ - 

F1A3 ๑. แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมปาล์มไทย 
(ส านักงานบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี ๔) 

- ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ พื้นที ่๑๓ ไร ่ จ านวน ๖๐ ชนิด 

F1A3 ๒. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่ส ารวจรวบรวมแปลง
ที่ ๒ ไม้ดอกไม้ประดับ อพ.สธ.-จ.สฎ  
(ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร) 

- ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑. พื้นที่ 4 ไร่ จ านวน 50 ชนิด 
๒. มีฐานข้อมลูทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน 

F1A3 ๓. ปลูกรักษาพันธุ์ไม้น้ า 
(ส านักงานประมงจังหวดัสรุาษฎรธ์านี) 

๑. ปลูกและดูแลรักษาพรรณไม้น้ า 
๒. ฝึกอบรมการขยายพันธ์ุพืชไม้น้ า 
๓. ฝึกอบรมการจดัตู้ปลา 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ - 

F1A3 ๔. แปลงสมุนไพรและเครื่องเทศ 
(ส านักงานเกษตรจังหวดัสรุาษฎรธ์านี) 

จัดท าข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในต าบลต่าง ๆ  ๘,๐๐๐.๐๐ - 

F1A3 ๕. แปลงพืชผักพ้ืนบ้าน ๑. การปลูกดูแลรักษาผักพ้ืนบ้าน 
๒. เก็บรวบรวมพันธ์ผักพื้นบ้านและขยายพันธ์ุปลูกลง
แปลง  จ านวน ๘ ชนิด 

๒๓,๐๐๐.๐๐ - 



 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๓.  จัดท าป้ายชื่อศึกษาพันธุ์ไม้ในแปลง  

F1A3 ๖.แปลงไม้ผล ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชส ารวจรวบรวมพันธุกรรมไม้
ผล 

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐ ไร ่

F1A3 ๗.ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสกุลกลว้ยไม ้ ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสกุลกล้วยไม ้พื้นที่ ๕ ไร ่ ๓๐,๐๐๐.๐๐ - 
F1A3 ๘.การรักษาพันธุกรรมพืชที่เกิดจากขยายพันธ์ุ ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่เกิดจากขยายพันธุ์ พื้นที่ ๓ 

ไร ่
๔๐,๐๐๐.๐๐ - 

F1A3 ๙.อนุบาลพันธุกรรมพืชในโรงเรือน โรงเรือนอนุบาลพันธุกรรมพืช พื้นที่ ๓ ไร ่ ๔๐,๐๐๐.๐๐ - 
F1A3 ๑๐. ปลูกรักษาพันธุกรรมไม้ท้องถิ่น 

(เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น) 
๑. ดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ท้องถิ่น 
๒. เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์ยางนา 
๓. จัดท าเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้  
๔.  จัดท าป้ายชื่อศึกษาพันธุ์ไม้ในแปลง ปลูกรักษา
พันธุมไม้ท้องถิ่น 

๑๙๕,๐๐๐.๐๐ - 

F1A3 ๑๑. แปลงไมด้ัดไม้แคระ 
(องค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวน) 

๑. ปลูกต้นไมเ้พิ่มเติม 
๒. บ ารุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่แปลงไมด้ัด 

๙๕,๐๐๐.๐๐ - 

F1A3 ๑๒. แปลงหญ้าแฟกและพืชบ ารุงดิน 
(สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี) 

๑. ดูแลรักษาแปลงหญ้าแฝก ตระกูลถั่ว พืชสมุนไพร 
๒. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 
๓ สาธิตการท าการใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 
๔. สาธิตการท าการใช้ปุ๋ยอินทรียค์ุณภาพสูง 

๑๙๑,๕๐๐.๐๐ - 

F2A5 ๑. โครงการจัดท าข้อมลูทรัพยากรทั้ง ๓ ฐานท่ีได้
จากการรวบรวม (แปลงไม้ดอกไมป้ระดับ)  

- ๑๐,๐๐๐.๐๐ ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

F2A5 ๒. การจดัท าข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในต าบล
ต่างๆ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ฯ) 

ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในต าบล ๘,๐๐๐.๐๐ ๔๐ ชนิด 

F3A8 ๑. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.-จ.สฎ) 

๑. เพื่อสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมาร ี
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อพ.สธ. 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑. เว็บไซต์มีความทันสมยั สวยงาม ประชาชนท่ัวไปเข้ามา
ใช้งานรับทราบข้อมูลการด าเนินงาน  ผลงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากข้ึน 
๒. เว็บไซต์มีฟังก์ช่ันตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
สอดรับกับการด าเนินงานในปัจจบุัน 

F3A8 ๒. โครงการสนับสนุนโรงเรียนสมคัรเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนอง

๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑. มีสมาชิกสวนพฤกษศาสตรเ์พิ่มขึ้น 
๒. นักเรียน เยาวชน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีจิตส านึกรักษ์



 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียน พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษสาตรโ์รงเรยีน 

๓. เพื่อสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้นักเรียนและ
เยาวชนอนุรักษทรัพยากรและเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากร  

ทรัพยากรและเห็นคณุค่าของทรัพยากร 
๓. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม ้ ข้อมูล
พรรณไม้ และการเก็บรักษา เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  
และเผยแพรสู่่ภายนอก 
๔. เพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อน ส าหรบันักเรียน คณะครู 
ผู้ปกครองและประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

F3A8 ๓. โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงาน
ส ารวจและจดัท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

๑. เพื่อสนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาพระราชด าริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามราชกุมาร ี
๒. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัคร
เข้าร่วมสนองพระราชด าร ิอพ.สธ. ในส ารวจและ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
๓. เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นรัก
ทรัพยากรและเห็นคณุค่าของทรัพยากร    

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑. มีสมาชิกงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เพิ่มเตมิ 
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักทรัพยากรและเห็น
คุณค่าของทรัพยากร 
๓. มีเครือข่ายในการด าเนินงานเพิม่มากข้ึน 
๔. มีศูนย์อนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรต าบล 

F3A8 ๔. โครงการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.-จ.สฎ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านได้
ประโยชน ์

๑. เพื่อสนองพระราชด าริอพ.สธ.  
๒. เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นรัก
ทรัพยากรและเห็นคณุค่าของทรัพยากร  
๓.เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และเป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชน ทราบถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
โครงการ อพ.สธ.-จ.สฎ   

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. เพื่อเป็นการเผยแพร่การด าเนนิงานโครง อพ.สธ.-จ.สฎ 
ให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจรับทราบถึง 
การด าเนินงานและประโยชน์ที่ประชาชนจะไดร้ับจากการ
ด าเนินโครงการ  
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักทรัพยากรและเห็น
คุณค่าของทรัพยากร 
๓. มีเครือข่ายในการด าเนินงานเพิม่มากข้ึน 

F3A8 ๕. โครงการนิทรรศการและให้ความรู้แก่นักเรียน
ในโรงเรียนเพื่อสร้างจติส านึกในการอนุรักษ ์
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. โดยการจดัเป็นนิทรรศการและ
ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนเพื่อสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พ่ือสร้างจติส านึกและปลูกฝังให้นักเรยีน
และเยาวชนอนุรักษทรัพยากรและเห็นคณุค่าของ
ทรัพยากร  

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑. มีสมาชิกสวนพฤกษศาสตรเ์พิ่มขึ้น 
๒. นักเรียน เยาวชน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีจิตส านึกรักษ์
ทรัพยากและเห็นคณุค่าของทรัพยากร 
๓. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม ้ ข้อมูล
พรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  
และเผยแพรสู่่ภายนอก 
๔. เพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อน ส าหรบันักเรียน คณะครู 
ผู้ปกครองและประชาชนท่ีอยู่ในละแวกใกล้เคียง 



 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
F3A8 ๖. โครงการสนับสนุนโครงการร่วมใจภักดิ์ปลูก

มเหสักข์ – สักยามินทร ์ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที ่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพื่อปลูกทดแทนต้นไม้ มเหสักข์ และ สักสยามิ
นทร์ ที่ล้มตาย 

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑. เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องใน
วโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  เพื่อเป็นการ
สักไว้ในแผ่นดิน  เป็นสญัลักษณ์แสดงความจงรักภักด ีให้
ต้นไมเ้ป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความสามัคคีของประชาชนชาว
ไทย  
๒. เป็นการอนรุักษ์ต้นสักท่ีมีอายุยนืยาว และขนาดล าต้น
ใหญ่ที่สุดในโลก และต้นสักท่ี พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกไว้ให้คง
อยู่สืบไป 

F3A8 ๗. การบริหารจดัการพื้นที่โครงการฯ จ านวน 
๑๕๔ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา 
(อพ.สธ.-สฎ.) 

- ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ - 

 


