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

กระบี ่
 
 
 
 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 / 480 480 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเขา
ใหญ่ 
 

1. เพื่อให้มีแหล่ง
อนุรักษ์ทรัพยากร  
ธรรมชาติของชุมชน 
2. สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนรู้คุณค่า
ทรัพยากร 

1. ก าหนดขอบเขตป่าเพ่ือสนอง
พระราชด าริ พร้อมจัดท าป้าแสดง
ขอบเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
2. อยู่ระหว่างก าหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการเพื่อด าเนินการ
ในระยะต่อไป 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล    
เขาใหญ่ 
 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาใหญ่ได้รับ
พระราชทาน
พระราชานุญาต 
เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ   
เดือนกรกฎาคม 
2559 

  รวม 1 โครงการ   480 480      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

กระบี ่
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

/ 
 

 100,000 100,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เพื่อรวบรวม
พันธุกรรมพืช
สมุนไพร 
เครื่องเทศ พันธุ์
พืชท้องถิ่น และ
พืชหายากของ
ภาคใต้ ตลอดจน
พืชท่ีมีความส าคัญ
ของประเทศมา
ปลูกรักษา
พันธุกรรม และ
ขยายผลในการ
อนุรักษ์ 

1. จัดท าแผนท่ีพิกัดพ้ืนท่ีด าเนินการ 1 
แปลง/60 ไร่ 
2. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในแปลง
ปลูกพร้อมจัดท าป้ายแสดงข้อมูลพันธุ์
พืช จ านวน 577 ชนิด 
3. ส ารวจและบันทึกการเจริญเติบโต 
จับพิกัดต้นพันธุกรรม จ านวน 20 ชนิด 
รวม 30 ต้น 
4. มีประชาชนท่ัวไปมาขอรับพรรณไม้ 
จ านวน 450 ต้น 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรกระบี่ 

- จังหวัดกระบี่เริ่ม
จัดท าแผนแม่บท
โครงการ อพ.สธ.ใน
ปีงบประมาณ 
2560 เป็นปีแรก 
- กิจกรรมของ
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
กระบี่ ปี 2559
บรรจุในแผนแม่บท
ของกรมวิชาการ
เกษตร 

 จังหวัด
กระบี ่
 
 

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

/ 
 
 

 175,000 175,000 
 

กรมส่งเสริม
การเกษตร 

1. เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวม
พันธุกรรม
กล้วยไม้พ้ืนเมือง 
และไม้ดอกไม้
ประดับเมืองร้อน

1. มีโรงเรือนรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้
พื้นเมือง จ านวน 1  
โรงเรือน 48 สกุล 123 สายพันธุ์ 
2. มีแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับเมืองร้อน จ านวน 1 
แปลง 106 ชนิด 

ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
การเกษตร
จังหวัดกระบี ่
 

- จังหวัดกระบี่เริ่ม
จัดท าแผนแม่บท
โครงการ อพ.สธ.ใน
ปีงบประมาณ 
2560 เป็นปีแรก 
-  กิจกรรมของศูนย์



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 
ในเขตพื้นท่ีภาคใต้ 
2. เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ส าหรับ
ประชาชน  และ
เยาวชน 
3. สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

3. มีแปลงรวบรวมพันธุ์บอนสีลูกผสม 
จ านวน 25 ชนิด 
4. มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของพันธุ์
ไม้แต่ละชนิดเพ่ือเผยแพร่ให้กับ
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
5. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นแหล่ง
เรียนรู้และแปลงสาธิตให้แก่เกษตรกร 
และนักเรียน  ผู้สนใจได้ศึกษาหา
ความรู้ 

 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ ปี 
2559 บรรจุในแผน
แม่บทของกรม
ส่งเสริมการเกษตร 
 

 จังหวัด
กระบี ่
 
 

3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช   อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม      
ราชกุมารี 

/  31,100 31,100 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

1. เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมพืชของ
ชุมชน 
2. เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน
แนวความคิดใน
การพัฒนา
โครงการให้

1. เป็นโครงการต่อเน่ืองมาตั้งแต่  ปี 
2555 การจัดแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช 
นิคมอ่าวลึกมีการจัดท าแปลงสาธิต
พันธุกรรมพืช ในเนื้อท่ี 13-0-0 ไร่ โดย
ได้ร่วมกับสหกรณ์นิคมในความดูแล 
ส่งเสริม ส ารวจและรวบรวมพันธุ์พืช 
โดยการปลูกพืชท้องถิ่นและพืช
สมุนไพร ในปี 2555 จ านวน 500 ต้น 
, ปี 2556 จ านวน 400 ต้น , ปี 2557 
จ านวน 360 ต้น และในปี 2558 ปลูก
ซ่อมแซมและปลูกเพิ่มเติม จ านวน 
354 ต้น ซ่ึงในปัจจุบันมีต้นไม้แปลง

- นิคมสหกรณ์
อ่าวลึก 
- สหกรณ์นิคม
อ่าวลึก จ ากัด 
- สหกรณ์นิคม
ปลายพระยา 
จ ากัด 
- สหกรณ์นิคม
ปากน้ า จ ากัด 
- ชุมนุม
สหกรณ์
ชาวสวนปาล์ม

-  กิจกรรมของนิคม
สหกรณ์ อ่าวลึก ปี 
2559 บรรจุในแผน
แม่บทของกรม
ส่งเสริมการเกษตร 
ปัญหา/อุปสรรค 
พื้นท่ีในนิคม
สหกรณ์ส่วนใหญ่
นิยมปลูกพืช
เชิงเดี่ยว เช่น 
ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน ท าให้มีการ



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 
ประสบ
ความส าเร็จ 
3. เพื่อให้สมาชิกท่ี
เข้าร่วมโครงการมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

สาธิตพันธุกรรมพืชฯ รวมท้ังหมด
ประมาณ 600 ต้น ประกอบด้วยพันธุ์
พืชประมาณ 33 ชนิด  
2. ในปี 2559 ปลูกเพิ่มเติมและ
ซ่อมแซมต้นไม้ จ านวน 120 ต้น จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 35 คน 

น้ ามันกระบี่ 
จ ากัด 

ท าลายพันธุ์พืชเดิม
ไม่มีการปลุก
ทดแทน 
แนวทางแก้ไข 
หน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือวาง
แผนการด าเนินงา
ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่งเสริม
การท าเกษตร
ผสมผสาน 

 จังหวัด
กระบี ่

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

/  150,000 150,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เพื่ออนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน 

1. มีศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพร จ านวน 1 
ศูนย์ 
2. มีการขยายพันธุ์พืชเพ่ือขยายผลใน
การอนุรักษ์ แจกจ่ายสู่ชุมชน จ านวน 
450 ต้น 
2. มีเครือข่ายหมอพื้นบ้าน    ใน
จังหวัดกระบี่ น าประโยชน์จากพืช
สมุนไพรไปประกอบยารักษาโรค 
จ านวน 4 แห่ง 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรกระบี่ 

- กิจกรรมของ
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
กระบี่ ปี 2559
บรรจุในแผนแม่บท
ของกรมวิชาการ
เกษตร 

  รวม 4 โครงการ   456,100 456,100      

 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-กบ.) 
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
กระบี่ 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 

/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,300 
 
 
 
 
 
 
 

 

13,300 
 
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
 
 
 
 

1. เพื่อปลูก
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
ท้องถิ่นไม่ให้สูญ
หาย และใช้ได้
อย่างยั่งยืน 
รวมท้ังสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
2. สร้างการมี
ส่วนร่วมภายใน
องค์กร ได้มีการ
พบปะ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแนะน า
ส่งเสริมอุดมการณ์ หลักการและวิธี
สหกรณ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น 
ผู้เข้าร่วม จ านวน 40 คน 
2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
ร่วมกับสหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีบริเวณ
โดยรอบสหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด  ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลและบ ารุงรักษาพันธุ์ไม้ท่ีปลูกไว้
อย่างต่อเนื่อง จ านวน 300 ต้น 

- ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด
กระบี่ 
- สหกรณ์นิคม
ปลายพระยา 
จ ากัด 
 

- กิจกรรมของ
ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดกระบี่  ปี 
2559  บรรจุในแผน
แม่บท  ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

 จังหวัด
กระบี่ 
 

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จ

 / 4,500 4,500 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
เขาคราม 

1. เพื่อให้ชุมชน
มีแหล่งสันทนา
การทางด้าน
สุขภาพอนามัย

1. ไดม้ีการจัดท ากิจกรรมเก็บขยะเพื่อ
รักษาป่าต้นน้ าท่าปอมคลองสองน้ า 
ร่วมกันของประชาชนในชุมชน ขนาด
พื้นท่ี 70 ไร่ 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล     
เขาคราม  
 

 



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 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 และพักผ่อน
หย่อนใจ 
2. เป็นแหล่ง
อาหาร ท่ีสร้าง
รัง วางไข่ และ
หลบภัยแก่สัตว์
ป่า 
3. ลดความ
รุนแรงจาก
อุทกภัยด้วยการ
ชะลอการไหล
ของน้ าไหลบ่า
หน้าดิน 
4. เป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจของคน
ในชุมชน 
5. เป็นแหล่ง
รวมสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ ท่ีอยู่
อาศัยและมี
ความสัมพันธ์ซ่ึง
กันและกัน 
 

2. ปลูกป่าในพื้นท่ีท่าปอมคลองสองน้ า 
ขนาดพื้นท่ี 3 ไร่ 



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
กระบี่ 
 

3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

/  4,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4,000 
 
 

 

โรงเรียน       
คลองท่อม
ราษฎร์
รังสรรค์ 

1. เพื่อให้
นักเรียนศึกษา
พรรณไม้ใน
โรงเรียนและใน
ท้องถิ่น 
2. เพื่ออนุรักษ์
พรรณไม้ใน
โรงเรียนและ
ท้องถิ่น 
3. เพื่อให้
นักเรียนได้รู้จัก
ศึกษาวิธีการเก็บ
รักษาพรรณไม้
แห้ง 

1. ได้น านักเรียนไปศึกษาดูงานท่ีสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนดีบุกพังงา
วิทยายน จังหวัดพังงา 
2. มีการวัดและเตรียมพื้นท่ีในการปลูก
พรรณไม้ 

โรงเรียน    
คลองท่อม
ราษฎร์รังสรรค์ 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมของ
โรงเรียนคลองท่อม
ราษฎร์รังสรรค์บรรจุ
ในแผนแม่บทของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 13 
ปัญหา/อุปสรรค 
สภาพอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงมีผลต่อ
การส ารวจ ท าให้
ล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการท ากิจกรรม
อย่างตอ่เนื่อง ให้ครบ
ทุกระดับชั้น ทุกวิชา 

 จังหวัด
กระบี่ 
 

4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

/  50,000 50,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

1. เพื่อให้
ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ 
โดยเฉพาะ
เยาวชน 
นักเรียน นิสิต

1. จัดฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้แก่
ผู้สนใจเรื่อง “การแปรรูปสมุนไพรและ
การใช้ประโยชน์” และเรื่อง “แนะน า
พันธุ์พืชสมุนไพร ส่วนท่ีใช้ และ
สรรพคุณสมุนไพรต่างๆ” โดยมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จ านวน 50 ราย 
2. มีผู้เยี่ยมชมกิจกรรมอนุรักษ์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรกระบี่ 

- กิจกรรมของ
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
กระบี่บรรจุในแผน
แม่บทของกรม
วิชาการเกษตรกระบี่ 



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 

นักศึกษา และ
บุคคลท่ัวไปมี
ความรู้ความ
เข้าใจพืชพรรณ
ไม้ 
2. สร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรให้แก่
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

พันธุกรรมพืชของศูนย์ จ านวน 742 
ราย 

  รวม 4 โครงการ   71,800 71,800      

 
 


