
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ภก.) 
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 
 จังหวัด

ภูเก็ต 
1. กิจกรรมส ารวจจุดพิกัด GPS 
และส ารวจเก็บรวบรวมพรรณ
พืช 

    งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

ส ารวจพรรณพืช 
จ านวน 20 ชนิด 

ส ารวจพรรณพืช จ านวน 20 ชนิด
พืช  จ านวน 67 ต้น 
ถั่วปี, ตับเป็ด, กล้วยหอมแดง, 
กล้วยหอมแคระ, ถั่วดาวอินคา, ถั่ว
มะแฮะ, พุทราสามรส, ล าใยพันธุ์
อีดอ, ส้มโอขาวแตงกวา, ส้มโอขาว
น้ าผึ้ง, มะขาวหวาน, ห้อมใหญ่, 
ห้อมเล็ก, กระชายด า, ถั่วครอก, 
ชะคราม, มะดันป่า, ดอกค าฝอย, 
พริกขี้หนูสวน, ส้มแขก 1 ต้น 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรภูเก็ต 

งบประมาณตาม
กิจกรรมท่ี 3 

  รวม  1 โครงการ          

 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ภก.) 
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 
 จังหวัด

ภูเก็ต 
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
- การศึกษาทดสอบวิจัยพืช 
       

  135,000 135,000 งบประมาณ
หน่วยงานต้น
สังกัด 
(Function) 

พื้นท่ี 37 ไร่ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 58-ก.ย. 59 
ตัดแต่งกิ่ง ดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย  
ปักป้ายชื่อพันธุ์ไม้ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และจัดท าป้ายไวนิลแสดง
ข้อมูลกลุ่มพืชท่ีปลูกรักษาใน
พื้นท่ี 37 ไร่ 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรภูเก็ต 

 

  รวม  1 โครงการ   135,000 135,000      



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ภก.) 
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 

 จังหวัด
ภูเก็ต 

1.โครงการฝึกอบรม
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และทรัพยากรธรรมชาติ 

  60,000 42,300 เทศบาล
ต าบลวิชิต 

1.เพื่อสนองแนว 
พระราชด าริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
2.เพื่อสร้างจิตส านึกใน 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากรแก่เยาวชน 

1.จัดกิจกรรมในวันท่ี 
7 มิถุนายน 2559 ณ 
ห้องประชุมระแงง 
และศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ศูนย์ศึกษา 
ธรรมชาติและสัตว์เขา
พระแทว อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความพึง
พอใจมาก 

งานธุรการ 
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลวิชิต 

 

 จังหวัด
ภูเก็ต 

2. การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
 

    งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

1. เปิดให้ผู้สนใจ 
เข้าเยี่ยมชมพร้อมท า 
แบบทดสอบความรู้ก่อน 
และหลังเข้าชมแปลง จ านวน 
120 ราย 
 2.  ฝึกอบรม"หลักสูตร 
พืชอนุรักษ์สู่การ น าๆไปใช้ 
 ประโยชน์" หลักสูตร  
1 วัน จ านวน 2 รุ่น 
(19-20 มกราคม 59) จ านวน 
300 ราย 
3. เปิดให้เข้าเยี่ยมชมท่ัวไป
โดยไม่มีการท าแบบทดสอบ 
จ านวน 300 ราย 

ด าเนินได้เป้าหมาย 
120 ราย 
ด าเนินการครบตาม
เป้าหมาย  
 300 ราย ดังน้ี   
- รุ่นท่ี 1 วันท่ี 19 
มกราคม 2559   
เยาวชนจาก 
โรงเรียนหงษ์หยก
บ ารุง ต าบลไม้ขา 
อ าเภอถลาง จ.ภูเก็ต  
จ านวน 112 ราย    
- รุ่นท่ี 2 วันท่ี 20 
มกราคม 2559 
เยาวชนจากโรงเรียน
เชิงทะเลวิทยาคม(จุติ-
ก้อง อนุสรณ์) อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต จ านวน 195 
ราย รวมผู้เข้าอบรม

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ภูเก็ต 

งบประมาณตาม
กิจกรรมท่ี 3 



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 

ท้ังสิ้น 307 ราย คิด
เป็นร้อยละ 102.33 
ตั้งแต่ตุลาคม 58  -  
กันยายน 59 มีผู้เข้า
เยี่ยมชมแล้วท้ังสิ้น 
1,012 รายซ่ึงเกินกว่า
เป้าหมายท่ีได้วางไว้ 

  3. ผลิตสื่อ/
โสตทัศนูปกรณ์ 

    งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

 จัดท าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม
พืชอนุรักษ์สู่การ
น าไปใช้ประโยชน์
จ านวน 300 เล่ม 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ภูเก็ต 

งบประมาณตาม
กิจกรรมท่ี 3 

  4. เข้าร่วมจัด
นิทรรศการประชุม
วิชาการ  

    งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

 ร่วมจัดนิทรรศการ 
จ านวน 2  ครั้ง ดังน้ี      
 1. งานทรัพยากร
ไทย:หวนดูทรัพย์สิ่ง
สินตน จัดนิทรรศการ    
เรื่องส้มแขก ณ มหา
วิทยา 
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น      
  2. งานปล่อย
รองเท้านารีเหลือง 
กระบี่สู่ป่า จัดเรื่อง
หน้าวัวเปลว 
เทียนภูเก็ตและพุด
ภูเก็ต 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ภูเก็ต 

งบประมาณตาม
กิจกรรมท่ี 3 

  5. การขยายผล 
สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

    งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ส าหรับโรงเรียน
บ้านป่าครองชีพ 

เพื่อสนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวัน ส าหรับ
โรงเรียนบ้านป่าครอง
ชีพ โดยปลูกกล้วย

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ภูเก็ต 

งบประมาณตาม
กิจกรรมท่ี 3 



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 

เล็บมือนางจ านวน 
180 ต้น มะพร้าว
น้ าหอมจ านวน 50 
ต้น พริกไทยพุ่ม
จ านวน 25 ต้น 

  6. การผลิตและกระจาย 
พันธุ์พืช 

    งบประมาณ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
(Function) 

แจกจ่ายพันธุ์พืช จ านวน 14                                          
ชนิดพืช 5,637 ต้น 

แจกจ่ายพันธุ์พืชไป
ท้ังสิ้น 14                                          
ชนิดพืช 5,637 ต้น 
คิดเป็นร้อยละ 
112.74 ประกอบด้วย 
ชะมวง  238  ต้น      
มะพร้าวน้ าหอม 250 
ต้น สะตอข้าว  1,230  
ต้น มะกรูด  183 ต้น        
หมากเตี้ย 55 ต้น       
ม่วงเทพรัตน์ 1 ต้น     
ชงโค 1 ต้น  กาหลง 
1 ต้น กาแฟ  500 ต้น 
หน้าวัว 267 ต้น 
ปาล์มคอกเทล  3 ต้น 
กล้วยเล็บมือนาง  
2,555 ต้น ชะอม 100 
ต้น พริกไทย 253 ต้น 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ภูเก็ต 

งบประมาณตาม
กิจกรรมท่ี 3 

  7. จัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

  50,000 43,191 งบประมาณ
จังหวัดภูเก็ต 

1. เพื่อเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ท่ีทรงสืบสานพระราช 
ปณิธานในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรของประเทศ 
จากพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 
2. เพื่อให้เยาวชน   

ร่วมงานทรัพยากร
ไทย:หวนดูทรัพย์สิ่ง
สินตน จัดนิทรรศการ    
เรื่องส้มแขก ณ มหา
วิทยาขอนแก่น จ.
ขอนแก่น ระหว่าง
วันท่ี 20-29 มีนาคม 
2559 

ส านักงานเกษตร 
และสหกรณ์ 
จังหวัดภูเก็ต 

 



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 

เอกชนและนักวิชาการ 
ท่ีมาร่วมงาน ได้เห็นความ 
หลากหลายทางทรัพยากร 
ธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต 

  รวม  7 โครงการ   110,000 85,491      
 
 


