
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2558 (อพ.สธ.-จ.พิษณุโลก) 
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

พิษณุโลก 
1. เก็บรวบรวมขอ้มูลพันธุพ์ืชและ
ภูมิปัญญา 

√    ใช้งบประมาณ
เดียวกับ
โครงการใน
กิจกรรมที่ 3 

- ลักษณะพันธุ์ของ
กล้วยน้า้วา้ 
- ศึกษาสัณฐานวิทยา
ของกล้วยอนุรักษ์บาง
ชนิด 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของกลว้ยอนุรักษ์
สายพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะของต้น ความสูง
ต้น สีของล้าต้น ลักษณะของใบ ขนาดของใบ สี
ของใบ สีของขอบใบ รูปร่างของฐานใบ 
ลักษณะของร่องกาบใบ ลักษณะของก้านช่อ
ดอก ลักษณะของปลายกาบปลี สีของกาบปลี 
สีน้้ายาง ลักษณะของเครือ ลักษณะการจัดเรียง
ผล สีของผล ขนาดของผล 

  

  รวม 1  โครงการ   - -      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2558 (อพ.สธ.-จ.พิษณุโลก) 
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

พิษณุโลก 
1. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และรวบรวม
พันธุ ์

  115,000 115,000  1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
พันธุกรรมและสายพันธุ์
กล้วยโดยเฉพาะพันธุ์ที่หา
ยากหรือใกล้สูญพันธุ์ทั้งใน
สภาพแปลงและส้ารอง
พันธุกรรมในสภาพปลอด
เช้ือในห้องปฏิบัติการ 
2. เพื่อศึกษาและจัดเก็บ
ข้อมูลลักษณะกายภาพ 
การเจริญเติบโตและ
ผลผลิต รวมทั้งแนวทาง
การใช้ประโยชนจ์ากกล้วย
สายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูก
รวบรวมไว ้
 3. เพื่อเป็นแหล่งทัศน
ศึกษาเชิงท่องเที่ยวเกษตร 
“สายพันธุ์กล้วยและการใช้
ประโยชน”์ และแหล่ง
เรียนรู้การผลิตกล้วยเชิง
การค้า 

1. รวบรวมสายพันธุก์ล้วยในสภาพ
ปลอดเชื้อในห้องปฏิบัติการ  จ้านวน  
20  สายต้น  
และแปลงกล้วยรวมพันธุ์  จ้านวน  161 
สายต้น   
2. แปลงกล้วยแม่พันธุห์ลักส้าหรับ
ขยายพันธุอ์ยู่ระหว่างการด้าเนินการ
เปรียบเทียบทดสอบ จ้านวน  12  สาย
พันธุ์  รวมทั้งสิ้นจ้านวน  360  ต้น   
3. แปลงรวมรวมพันธกุรรมไผ่ และไผ่ใช้
สอย รวม 17 สายพันธุ ์

4. แปลงศึกษาทดสอบวานิลลา จ้านวน 
2 สายพันธุ ์

  

  รวม 2 โครงการ   115,000 115,000      

 

 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2558 (อพ.สธ.-จ.พิษณุโลก) 
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 

หมาย
เหตุ มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
พิษณุโลก 

1. โครงการ อพ.สธ. : 
การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการส้ารวจและ
จัดท้าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
ประจ้าปีงบประมาณ 
2558 

  226,410 218,005 งบประมาณ 
อบจ.
พิษณุโลก 

1) เพื่อสนับสนุนการ
ด้า เนินกิจกรรมต่างๆ 
ของ อพ.สธ. ในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก 
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมี ความรู้ ความ
เข้ า ใ จ เ กี่ ย ว  กั บ ง าน
อนุรักษ์ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
3) เพื่อให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึ ก อ บ ร ม ส า ม า ร ถ
ด้าเนินงานส้ารวจและ
จัดท้ าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นในพื้นที่ของตน 
ได้อย่างถูกต้องตรงตาม
แบบของ อพ.สธ. 

เป็นโครงการต่อเนื่อง โดย อบจ.พิษณุโลกได้
ด้าเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนเกี่ยวกับการ
จัดฝึกอบรม ใหแ้ก่ อปท. ที่เข้ารว่มสนอง
พระราชด้าริ, สมาชกิสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ,รร.ในเขตพื้นที่ อปท.ที่เข้าร่วม
สนองพระราชด้าริ และ อปท. ในเขตพืน้ที่
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

น.ส.วิไลพร  
เชาวลักษณ ์
กองทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 
อบจ.พิษณุโลก 

 

 จังหวัด
พิษณุโลก 

2. ฝึกอบรมเกษตรกร 
หลักสูตร การอนุรกัษ์
พันธุ์พืชท้องถิ่น 

- - - - ใช้
งบประมาณ
เดียวกับ
โครงการใน
กิจกรรมที่ 3 

การอนุรักษพ์ันธุกรรม
พืชและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  
(การอนุรักษก์ับการใช้
ประโยชน์ส้มซ่า) 

การอนุรักษก์ับการใช้ประโยชน์ส้มซ่า ให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทรัพยากรชวีภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนบา้น
วังส้มซ่า ม.2 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก 
จ้านวน 50 ราย 

  

  รวม 2 โครงการ   226,410 218,005      

 


