
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ปข.) 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปกัพันธุกรรมพืช 

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

ประจวบ
คีรีขันธ์ 
 

1. โครงการปกปักทรัพยากร  / - 142,800 งบประมาณ
หน่วยงานตัน
สังกัด 

- ให้ความเข้าใจและ
เห็นความส าคัญของ
พันธุ์พืช 
- ให้ช่วยกันคิดและ
ร่วมกันช่วยปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์ และ
ประสิทธิภาพต่อ
ประชาชนให้มากที่สุด 
- ให้มีระบบข้อมูล
และการสื่อสารก ากับ
ดูแลให้ประโยชน์ได้
ท่ัวประเทศ 
- พื้นท่ีปกปักทั้งหมด
จ านวน 1,227 ไร่ 35 
ตารางวา 

- พื้นท่ีปกปักทั้งหมดจ านวน 1,227 
ไร่ 35 ตารางวา 
- ท าการส ารวจพื้นท่ีแล้วจ านวน 
1,227 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
พื้นท่ีท้ังหมด  
- จ านวนพันธุ์ไม้ 839 ชนิด จ านวน 
24,914 ต้น 
- ท ารหัสต้นไม้ 658 ชนิด 5,439 
ต้น 
- ท าป้ายชั่วคราว 182 จ านวน 
183 ต้น 
- ท าป้ายชื่อสมบูรณ์ 123 ชนิด 
จ านวน 95 ต้น 
- จัดท าแนวกันไฟพ้ืนท่ีปกปัก 
13,232 เมตร รวมระยะทาง 13 
กิโลเมตร 232 เมตร 
- ปรับปรุงเส้นทางส ารวจระยะทาง 
900 เมตร  
- อื่นๆ 
- ด าเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากร 
จ านวน 3 ครั้ง 

กองกับการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 14 

 

  รวม 1  โครงการ    142,800      



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

ประจวบ
คีรีขันธ์ 
 

1. โครงการส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 / - 142,800 งบประมาณ
หน่วยงานตัน
สังกัด 

- ให้เข้าใจและเห็น
ความส าคัญของพันธุ์
พืช  
- ให้ช่วยกันคิดและ
ร่วมกันช่วยปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์ และ
ประสิทธิภาพต่อ
ประชาชนให้มากที่สุด 
- ให้มีระบบข้อมูล
และการสื่อสารก ากับ
ดูแลให้เกิดประโยชน์
ได้ท่ัวประเทศ 

- พื้นท่ีคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงพิกัด-
พิกัด - จ านวน 3 แห่ง 
- ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 
งาน สาเหตุการสร้างอาคาร ศกร. 
 ตชด. บ้านคีรีล้อม ต าบลช้างแรก 
อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
- เก็บรวบรวมเป็นตัวอย่างพันธุ์ไม้ 
- น ามาปลูกรักษา 10 ชนิด 
- เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชได้
ประกอบด้วย เมล็ด – ชนิด – ต้น 
ต้นพืชมีชีวิต – ชนิด – ต้น 
- น าไปปลูกรักษา 10 ชนิด – ต้น  
- อื่นๆ  
- ด าเนินกิจกรรมส ารวจและเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช 

กองก ากับการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 14 

 

 จังหวัด
ประจวบ
คีรีขันธ์ 

2. กิจกรรมเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช รัศมี 50 กิโลเมตร 
ในรอบหน่วยงาน 

 / - - งบประมาณ
หน่วยงานตัน
สังกัด 

รวบรวมพันธุกรรมพืช 
รัศมี 50 กิโลเมตร ใน
รอบหน่วยงาน 

ต่อเนื่องจาก ปี 58 สถานีพัฒนา
ท่ีดิน
ประจวบคีรีขัน
ธ์ 

 

  รวม 2 โครงการ    -      



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

ประจวบ
คีรีขันธ์ 

1. โครงการปลูกรักษา
ทรัพยากร 

 / - 142,800 งบประมาณ
หน่วยงานตัน
สังกัด 

- ให้ความเข้าใจและ
เห็นความส าคัญของ
พันธุ์พืช 
- ให้ช่วยกันคิดและ
ร่วมกันช่วยปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด 
- ให้มีระบบข้อมูล
และการสื่อสารก ากับ
ดูแลให้เกิดประโยชน์
ได้ท่ัวประเทศ 

- พื้นท่ีปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ท่ี
น ามาจากพื้นท่ีท่ีมีความเปลี่ยนแปลง
จ านวน 1 ไร่  
- ปลูกรักษาไม้ส าคัญ /ไม้หายาก 3 
ชนิด 150 ต้น ไม้พะยูง,มะค่าโมง,ต้น
เกด 
- เพาะขยายพันธ์ ท่ีน ามาจากพื้นท่ีท่ีมี
ความเปล่ียนแปลง จ านวน – ชนิด – 
ต้น 
- ด าเนินกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช จ านวน 2 ครั้ง 

กองก ากับการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 14 

 

 จังหวัด
ประจวบ
คีรีขันธ์ 

2. โครงการขยายพันธุ์ไม้ส าคัญ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

/  - -  ขยายพันธ์ไม้ท่ีส าคัญ
ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
เพาะกล้าไม้ (จันทร์
หอม 250 กล้า และ 
มะริด 9 กล้า)                                         

เมล็ดแห้งไม่งอกเนื่องจากสภาพ
อากาศแห้งแล้ง ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

สถานีวนวัฒน
วิจัย 

 

 จังหวัด
ประจวบ
คีรีขันธ์ 

3. โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่า
ทะเล 

 / - - มูลนิธิฟื้นฟู
ทรัพยากร
ทะเลสยาม 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่า
ทะเล 

อนุรักษ์เต่ากระ และน าไข่เต่ามา
อนุบาลเพื่อขยายพันธุ์เต่า 

มูลนิธิฟื้นฟู
ทรัพยากรทะเล
สยาม 

 

  รวม 3 โครงการ   - 142,800      



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ปข.) 
กิจกรรมที ่5 กิจกรรมศูนยข์้อมูลพันธุกรรมพืช 

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

ประจวบ
คีรีขันธ์ 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช 

/  - -  จัดท าฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช 

ข้อมูลพันธุ์พืช 8 ชนิด 217 ต้น สหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์ 

 

  รวม 1  โครงการ   - -      

 

 

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ปข.) 
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
ประจวบ
คีรีขันธ์ 
 

1. โครงการศูนย์เรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพ
มะพร้าว 

/  - 959,470 งบประมาณ
หน่วยงาน
ตันสังกัด 

- เพื่อส่งเสริม
ให้เกษตรกร
ประสงค์มีการ
ผลิตมะพร้าวท่ี
มีประสิทธิภาพ 
- เกษตรกร 
300 ราย 
แปลงสาธิตวน
เกษตร 8 

1) จัดอบรมถ่ายทอดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวแก่
เกษตรกร 300 ราย ในพื้นท่ี 7 อ าเภอ  
2) จัดท าแปลงเรียนรู้วนเกษตรในสวน
มะพร้าว 8 แปลง 40 ไร่ 
3) จัดท าแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการปลูก
มะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า 9 
แปลง/45 ไร่ 

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์ 

 



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 

แปลง  แปลง
สาธิตการปลูก
มะพร้าวพันธุ์ดี
ทดแทน สวน
เก่า 9 แปลง 

 จังหวัด
ประจวบ
คีรีขันธ์ 
 
 

2. โครงการแปลง
เรียนรู้การผลิต
สับปะรด 

/  - 100,000  งบประมาณ
หน่วยงาน
ตันสังกัด 

- เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตร
ของชุมชน 
- เพื่อเชื่อมโยง
การผลิตสินค้า
เกษตรและ
ผลิตตามระบบ 
GAP 
- ป้องกันสาร
ไนเตรทตกค้าง    

- วิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์
ดิน  
- จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตสับปะรด 
จ านวน 1 แปลง พ้ืนท่ี 5 ไร่ 

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์ 

 

 จังหวัด
ประจวบ
คีรีขันธ์ 
 

3. โครงการปกปัก
พันธุกรรมพืช 

 / - - งบประมาณ
หน่วยงาน
ตันสังกัด 

- บ ารุงรักษา
ของเดิม 50 ไร่ 

 ต่อเนื่องจากปี 58 สถานีพัฒนา
ท่ีดิน
ประจวบคีรีขัน
ธ์ 

 

 จังหวัด
ประจวบ
คีรีขันธ์ 
 

4. โครงการกิจกรรม
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 / - 142,800 งบประมาณ
หน่วยงาน
ตันสังกัด 

- ให้ความ
เข้าใจและเห็น
ความส าคัญ
ของพันธุ์พืช 
- ให้ช่วยกันคิด
และร่วมกัน

- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน
สังกัด จ านวน 9 แห่ง และศกร.ตชด.
อินทรีอาสาบ้านปา  
เกอะญอ,ศกร.ตชด.คีรีล้อม    
- ยื่นใบสมัครสมาชิกสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียนแล้วจ านวน 10 แห่ง  

กองก ากับการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 14 

 



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 

ช่วยปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์
และ
ประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
- ให้มีระบบ
ข้อมูลและการ
สื่อสารก ากับ
ดูแลให้เกิด
ประโยชน์ได้ท่ัว
ประเทศ 

- อพ.สธ.รับเป็นสมาชิกสวนพฤก
ศาสตร์แล้วจ านวน 1 แห่ง  
- ยังไม่พร้อมสมัครสมาชิกสวนพฤก
ศาสตร์โรงเรียน 10 แห่ง  
- พื้นท่ีของโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด
จ านวน 161 ไร่ 
- ท าการส ารวจพรรณไม้ในพื้นท่ีแล้ว
จ านวน 100 ชนิด 
- ติดหมายเลขประจ าต้น 140 ชนิด 
439 ต้น 
- จัดท าทะเบียนชื่อพันธุ์ไม้แล้ว 100 
ชนิด 704 ต้น 
- ท าป้ายชื่อท้องถิ่นและศึกษาข้อมูล
ท้องถิ่น 71 ชนิด 310 ต้น 
- จัดท าทะเบียนพันธุ์ไม้และป้ายชื่อที่
สมบูรณ์แล้ว 66 ชนิด 165 ต้น  
- จัดท าแผนผังพันธุ์ไม้ในโรงเรียนท่ีมี
อยู่เดิมและปลูกใหม่แล้ว 25 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของพื้นท่ี 
โรงเรียน 

 จังหวัด
ประจวบ
คีรีขันธ์ 
 

5. โครงการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ตาม
แนวทฤษฎีใหม่โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมสร้างจิตส านึก
ปลูกป่า 3 อย่าง 

 / - - งบประมาณ
หน่วยงาน
ตันสังกัด 

อบรมให้
ความรู้
เกษตรกร
จ านวน 60 
ราย 

- อบรมให้ความรู้เกษตรกรจ านวน 60 
ราย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – 
มีนาคม 2559 

ส านักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์  

 



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 

ประโยชน์ 4 อย่าง 
 จังหวัด

ประจวบ
คีรีขันธ์ 
 

6. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชทานด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

/  - -  ส่งเสริม สร้าง
จิตส านึก ให้
ความรู้การ
สหกรณ์ การ
อนุรักษ์/ใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมพืช/
จัดเวที/ประชุม 
จัดท าป้าย
โครงการ ป้าย
ชื่อพันธุ์พืช 
และแผนผัง
พื้นท่ีแปลง
อนุรักษ์ 

- ส่งเสริม สร้างจิตส านึก ให้ความรู้การ
สหกรณ์ การอนุรักษ์/ใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช/จัดเวที/ประชุม จัดท า
ป้ายโครงการ ป้ายชื่อพันธุ์พืช และ
แผนผังพื้นท่ีแปลงอนุรักษ์ 

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ประจวบคีรีขัน
ธ์ 

 

 จังหวัด
ประจวบ
คีรีขันธ์ 
 

7. กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

 / - 142,800 งบประมาณ
หน่วยงาน
ตันสังกัด 

- ให้ความ
เข้าใจและเห็น
ความส าคัญ
ของพันธุ์พืช 
- ให้ช่วยกันคิด
และร่วมกัน
ช่วยปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์
และ
ประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

1.มีคณะบุคคลเข้าศึกษาเรียนรู้ แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มต่างๆดังนี้ 
  - ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา 1 
คณะ 68 คน 
  - ระดับมัธยมศึกษา รวมท้ังหมด – 
คณะ – คน 
  - ระดับอุดมศึกษา รวมท้ังหมด – 
คณะ – คน 
  - ระดับประชาชนท่ัวไป รวมท้ังหมด 
2 คณะ 17 คน 
   - ข้าราชการอื่นๆ  รวมท้ังหมด – 

กองกับการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 14 

 



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 

- ให้มีระบบ
ข้อมูลและการ
สื่อสารก ากับ
ดูแลให้เกิด
ประโยชน์ได้ท่ัว
ประเทศ 

คณะ – คน 
2.ด าเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 2 ครั้ง 

  รวม  7  โครงการ   - 1,345,070      

 
 


