
แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

1 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

การท าขอบเขตพืน้ที่

อนุรักษพ์นัธุกรรมพชืของ

ศูนย์ฯ พืน้ที ่250 ไร่ จัดท า

แผนที ่ค่าพกิัดขอบเขต

พืน้ทีอ่นุรักษพ์นัธุกรรมพชื 

ของศูนย์ฯ พืน้ที ่250 ไร่ 

ระยะทางประมาณ 2.2 กม.

P 40,000 งบปกติ 1. ส ารวจแนวเขตพืน้ที่

2. จัดท าแผนที ่แสดงขอบเขต

ค่าพกิัดของพืน้ทีอ่นุรักษ์

พนัธุกรรมพชื ของศูนย์ฯ

1. ส ารวจแนวเขตพืน้ที่

2. จัดท าแผนที ่แสดงขอบเขตค่าพกิัด

ของพืน้ทีอ่นุรักษพ์นัธุกรรมพชื ของศูนย์ฯ

 250 ไร่

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

2 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

การส ารวจความ

หลากหลายทางชีวภาพของ

ไม้ยืนต้นพืน้ถิ่นด้ังเดิมใน

พืน้ทีป่กปกัพนัธุกรรมพชื

ของศูนย์ฯ

P 100,000 งบปกติ 1. ส ารวจชนิด ปริมาณ

2. ท ารหสัประจ าต้นพชื

3. บนัทกึพกิัด

4. รวบรวมข้อมูล

5. ติดตาม

6. ศึกษา

7. เก็บตัวอย่างแหง้ พืน้ที่

ส ารวจแปลงอนุรักษ ์แปลงที ่1

ได้มีการส ารวจพนัธุกรรมไม้ยืนต้นพืน้ถิ่น

ด้ังเดิมในพืน้ทีป่กปกัพนัธุกรรมพชืของ

ศูนย์ฯ จ านวน 47 ชนิด

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปกัทรัพยากร

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

หนา้ที ่1



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

3 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

การส ารวจความ

หลากหลายทางชีวภาพของ

ไม้พืน้ล่างด่ังเดิมในพืน้ที่

ปกปกัพนัธุกรรมพชืของ

ศูนย์ฯ

P 100,000 งบปกติ 1. ส ารวจชนิด ปริมาณ

2. บนัทกึพกิัด

3. รวบรวมข้อมูล

4. ติดตาม

5. ศึกษา

6. เก็บตัวอย่างแหง้ พืน้ที่

ส ารวจแปลงอนุรักษ ์ที ่1

ได้มีการส ารวจพนัธุกรรมพชืพืน้ล่างหรือ

ไม้พืน้ล่างในพืน้ทีป่กปกัพนัธุกรรมพชื

ของศูนย์ฯ แปลงที ่1 มากกว่า 13 ชนิด 

เช่น เปราะ กระเจียว ไม้ดอก สมุนไพร

ต่างๆ เปน็ต้น

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

4 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

ส ารวจและเก็บข้อมูลภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่นการใช้

ประโยชน์พนัธุกรรมพชื

ด้ังเดิมในพืน้ทีอ่นุรักษ์

พนัธุกรรมพชืของศูนย์ฯ

P 60,000 งบปกติ 1. ส ารวจ

2. รวบรวมข้อมูลการน าไปใช้

ประโยชน์

ได้มีการส ารวจพนัธุกรรมพชืด้ังเดิมงใน

พืน้ทีป่กปกัพนัธุกรรมพชืของศูนย์ฯ เมือ่

ทราบชื่อแล้ว ก็ไปสอบถามข้อมูลการใช้

ประโยชน์จากปราชน์ชาวบา้น และ

ชาวบา้นในพืน้ทีใ่กล้เคียงทีม่ีการน าพชื

เหล่านัน้ไปใช้ประโยชน์

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

หนา้ที ่2



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

5 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

ท าแนวกันไฟในพืน้ที่

อนุรักษท์รัพยากรของ

ศูนย์ฯ พืน้ที ่250 ไร่ 

ระยะทาง 2.2กม.

P 50,000 งบปกติ ท าแนวกันไฟในพืน้ทีอ่นุรักษ์

พนัธุกรรมพชืของศูนย์ฯ พืน้ที่

 250 ไร่

ไม่พบปญัหาไฟปา่ เข้ามาท าลายในพืน้ที ่

ท าใหต้้นไม้มีการเจริญเติบโตได้ดี โดยไม่

ชะงักหรือสูญพนัธุ์ไป

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

1 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

การส ารวจและเก็บ

รวบรวมพนัธุกรรมผักขี้หดู 

(Raphanus sativus 

Linn var. caudatus  

Alef) และถั่วพ ู

(Psophocarpus 

tetragonolobus)

P 200,000 งบปกติ เพือ่ศึกษาความหลากหลาย

และประเมินลักษณะทางพชื

สวนของผักขี้หดูทีเ่ก็บ

รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ใน

เขตจังหวัดเชียงใหม่ ทัง้หมด 

13 แหล่งทีม่า ในแต่ละต าบล

ของ 4 อ าเภอ รัศมี 50 กม. 

รอบศูนย์ฯ

ผักขี้หดูแต่ละแหล่งมีความหลากหลาย

ทางพนัธุกรรม โดยพบการกระจายตัว

ทางด้านสีของล าต้น พบ สีเขียว สีเขียว

บริเวณข้อมีสีม่วง และม่วง  สีของก้านใบ

 พบ สีเขียว และสีม่วง สีของกลีบดอก

พบสีขาว ขาวปนม่วง และม่วง

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

หนา้ที ่3



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

2 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

การส ารวจและเก็บ

รวบรวมพชืสมุนไพร

พืน้บา้นวงศ์ขิงข่าทีม่ี

ศักยภาพในการสกัดน้ ามัน

หอมระเหย

P 154,000 งบ กปร. 1. ส ารวจและเก็บรวบรวม

พนัธุกรรม พชืสมุนไพร

พืน้บา้นวงศ์ขิงข่าทีม่ีศักยภาพ

ในการสกัดน้ ามันหอมระเหย

2. บนัทกึพกิัด

3. รวบรวมข้อมูล

4. ปลูกรักษา

5. ติดตาม

6. ศึกษา

ผักทีไ่ด้จากการส ารวจและรวบรวมพนัธุ์

ผักพืน้บา้นหลากหลายชนิดในพืน้ทีร่อบ

ศูนย์ พืน้ทีใ่กล้เคียง จังหวัดใกล้เคียง 

ได้แก่ ผักขี้หดู ถั่วพ ูผักปรัง ฟกัทอง พชื

วงศ์ขิงข่าทีน่ ามาประกอบอาหาร พริก

ขี้หนู พชืวงศ์แตง เปน็ต้น น ามาปลูก

รักษาเก็บข้อมูล บนัทกึข้อมูลการ

เจริญเติบโต ลักษณะทางพชืสวน ขยาย

ปริมาณเมล็ดพนัธุ์เพือ่เปน็แหล่งส ารอง

เมล็ดพนัธุ์ส าหรับแจกจ่ายในพืน้ทีท่ี่

ประสบ ปญัหาเช่น น้ าทว่ม ในปทีีผ่่านมา

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

หนา้ที ่4



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

3 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

การส ารวจและเก็บ

รวบรวมพนัธุกรรม 

กล้วยไม้ปา่

P 300,000 งบปกติ 1. ส ารวจและเก็บรวบรวม

พนัธุกรรม กล้วยไม้ปา่ ใน

พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาติขุนแม่ก

วง ในรัศมี 20 ก.ม. จากศูนย์

2. บนัทกึพกิัด

3. รวบรวมข้อมูล

4. ปลูกรักษา

5. ติดตาม

6. ศึกษา

ท าการรวบรวมพนัธุ์กล้วยไม้อิงอาศัย 

จ านวน 25 สกุล 45 ชนิด 248 ต้น และ

กล้วยไม้ดิน จ านวน 7 สกุล 10 ชนิด 55 

ต้น รวมทัง้ส้ิน 303 ต้น เอื้องเงิน เอื้อง

ดอกมะขาม เอื้องดอกมะขามแคระ เอื้อง

แปรงสีฟนั กาเรการ่อน เอื้องหมาก เข็ม

ขาว สามปอยนก พญาไร้ใบ สิงโตรวงข้าว

 เอื้องเขาแพะ เอื้องก้างปลา เอื้องเขา

กวางอ่อน กุหลาบกระเปา๋ปดิ เสือแผ้ว 

เขาแพะ เอื้องพวงองุ่น เอื้องดอกมะขาม 

เอื้องแพน เอื้องแพน เอื้องก้างปลาเมือง

จันท ์เอื้องช้างน้าว เอื้องแพน และ 

กาเรการ่อนสองสี

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

4 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

การส ารวจเหด็ปา่ภายใน

ศูนย์ศึกษาการพฒันาหว้ย

ฮ่องไครือันเนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

P 100,000 งบปกติ 1. ส ารวจ

2. รวบรวมข้อมูลการน าไปใช้

ประโยชน์

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

หนา้ที ่5



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

5 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

การส ารวจและศึกษาปจัจัย

ทางส่ิงแวดล้อมทีม่ีผลต่อ

สารออกฤทธิ์ส าคัญใบใน

และผลของหมีเ่หม็น 

(Litsea glutinosa (Lour.)

 C.B. Robinson.) ทีข่ึ้นใน

พืน้ทีภ่าคเหนือของไทย

P 220,000 งบปกติ เพือ่ส ารวจและเก็บรวบรวม

ข้อมูลพืน้ฐานของต้นหมีท่ีข่ึ้น

ในภาคเหนือของไทย และ

ข้อมูลพืน้ฐานทางด้านปจัจัย

แวดล้อมต่างๆ ทีส่่งผลต่อ

ปริมาณสารส าคัญทีพ่บในหมี ่

โดยเฉพาะบริเวณพืน้ทีศึ่กษา

พฒันาหว้ยฮ่องไคร้

ในแต่ละช่วงเดือนและแต่ละจุดส ารวจ 

ต้นหมีแ่ต่ละต้นมีการเจริญแตกต่างกัน 

ทัง้ลักษณะของใบและการเพิม่ความสูง 

โดยทัว่ไปต้นหมีเ่ปน็ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

ถึงขนาดกลาง จากการส ารวจพบความสูง

ได้มากถึง 20 เมตร

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

หนา้ที ่6



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

1 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

ปลูกรักษาพนัธุกรรมพชื

สมุนไพรพืน้บา้น 

- ผลของพืน้ทีใ่นการ

เพาะปลูกต่อปริมาณ และ 

คุณภาพ ของน้ ามันหอม

ระเหยจากพชืสมุนไพรวงศ์

ขิงข่า

P 150,000 งบ กปร. 1. ปลูกรวบรวมในพืน้ที่

อนุรักษพ์นัธุกรรมพชืภายใน

ศูนย์ฯ  พืน้ที ่2 ไร่

2. ขยายพนัธุ์

3. ติดตามการเจริญเติบโต

4. ศึกษารายละเอียดแต่ละ

สายพนัธุ์

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

2 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

ปลูกรักษาพนัธุกรรมผัก

พืน้บา้น

-การปลูกรักษาพนัธุกรรม

ผักขี้หดู  (Raphanus 

sativus Linn var. 

caudatus  Alef) และถั่วพู

 (Psophocarpus 

tetragonolobus) พืน้ที ่

0.125  ไร่

P 100,000 งบปกติ 1. ปลูกรวบรวมในพืน้ที่

อนุรักษพ์นัธุกรรมพชืภายใน

ศูนย์ฯ  

2. ขยายพนัธุ์

3. ติดตามการเจริญเติบโต

4. ศึกษารายละเอียดแต่ละ

สายพนัธุ์

เก็บรวบรวมพนัธุ์ผักขี้หดูจากแหล่งต่างๆ

 มาปลูกเพือ่เก็บเมล็ดพนัธุ์เพือ่น าไป

สนับสนุน แก่เกษตรกร และผู้ทีส่นใจเข้า

มาศึกษาดูงาน

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

หนา้ที ่7



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

3 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

ดูแลรักษาพนัธุกรรมพชื 

ในพืน้ทีอ่นุรักษพ์นัธุกรรม

พชื ทีเ่กิดและเจริญเติบโต

ภายในพืน้ทีป่กปกั

พนัธุกรรมพชืศูนย์ศึกษา

การพฒันาหว้ยฮ่องไคร้อัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริ

P 170,000 งบปกติ 1. ดูแลรักษาพนัธุกรรมพชื 

ในพืน้ทีอ่นุรักษพ์นัธุกรรมพชื 

ทีเ่กิดและเจริญเติบโตภายใน

พืน้ทีป่กปกัพนัธุกรรมพชื

ศูนย์ฯพืน้ที ่250 ไร่

2. ขยายพนัธุ์

3. ติดตามการเจริญเติบโต

4. ศึกษารายละเอียดแต่ละ

สายพนัธุ์

1. ดูแลรักษาพนัธุกรรมพชื ในพืน้ที่

อนุรักษพ์นัธุกรรมพชื ทีเ่กิดและ

เจริญเติบโตภายในพืน้ทีป่กปกัพนัธุกรรม

พชืศูนย์ฯพืน้ที ่250 ไร่

2. ติดตามการเจริญเติบโต

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

4 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

ปลูกรักษาพนัธุกรรมพชื 

อพ.สธ จ านวน 28 ชนิดใน

พืน้ทีอ่นุรักษพ์นัธุกรรมพชื 

ศูนย์ฯ 250 ไร่

P 180,000 งบปกติ 1. บ ารุงรักษา จ านวน 28 

ชนิด พืน้ที ่250 ไร่

2. ขยายพนัธุ์เพือ่ปลูกเพิม่เติม

3. ติดตามการเจริญเติบโต

4. อัตราการอยู่รอด

5. ศึกษารายละเอียด

1. บ ารุงรักษา จ านวน 28 ชนิด พืน้ที ่

250 ไร่

2. ขยายพนัธุ์เพือ่ปลูกเพิม่เติม

3. ติดตามการเจริญเติบโต

4. อัตราการอยู่รอด

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

หนา้ที ่8



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

1 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

การศึกษาการใช้ประโยชน์

พนัธุกรรมผักพิน้เมืองและ

ผักพืน้บา้น

- การศึกษาการใช้

ประโยชน์พนัธุกรรมผักขี้หดู

  (Raphanus sativus 

Linn var. caudatus  

Alef) และถั่วพ ู

(Psophocarpus 

tetragonolobus)

P 200,000 งบปกติ 1. ศึกษาทางชีววิทยา และ

ด้านอื่น ๆ ของพชื

2. ศึกษาวิธีการขยายพนัธุ์ด้วย

วิธีต่าง ๆ

3. ศึกษาการใช้ประโยชน์ใน

ด้านต่าง ๆ

4. ศึกษาด้านโภชนาการ 

องค์ประกอบสารส าคัญ

5. ศึกษาการจ าแนกสายพนัธุ์

สอบถามประโยชน์ การน าไปใช้ประโยชน์

 โดยถามจากชาวบา้นทีส่ ารวจมา จากป

ราชน์ จากหนังสือผักพืน้เมือง รวมทัง้

ขยายพนัธุ์แบบต่างๆ เพือ่เพิม่ปริมาณให้

มากขึ้น มีมีปริมาณมากพอก็น าไป

วิเคราะหส์ารอาหาร เพือ่ใช้เปน็แหล่ง

อ้างอิงและใหค้วามรู้กับเกษตรกรและผู้ที่

สนใจ เช่นการน าผักขี้หดูไปใช้ประโยชน์

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

 กิจกรรมที ่4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

หนา้ที ่9



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

2 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

การศึกษาการใช้ประโยชน์

พนัธุกรรมพชื พชืสมุนไพร

พืน้บา้น

P 400,000 งบ กปร. 1. ศึกษาทางชีววิทยา และ

ด้านอื่นๆ ของพชื

2. ศึกษาวิธีการขยายพนัธุ์ด้วย

วิธีต่างๆ

3. ศึกษาการใช้ประโยชน์ใน

ด้านต่างๆ

4. ศึกษาด้านโภชนาการ 

องค์ประกอบสารส าคัญ

5. ศึกษาการจ าแนกสายพนัธุ์

สอบถามประโยชน์ การน าไปใช้ประโยชน์

 โดยถามจากชาวบา้นทีส่ ารวจมา จากป

ราชน์ จากหนังสือสมุนไพร รวมทัง้

ขยายพนัธุ์แบบต่างๆ เพือ่เพิม่ปริมาณให้

มากขึ้น มีมีปริมาณมากพอก็น าไป

วิเคราะหส์ารอาหาร เพือ่ใช้เปน็แหล่ง

อ้างอิงและใหค้วามรู้กับเกษตรกรและผู้ที่

สนใจ เช่นการใช้ประโยชน์จากไพรด า

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

1 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

จัดท าฐานข้อมูลการ

ด าเนินงาน อพ.สธ.- ศูนย์ฯ

 หว้ยฮ่องไคร้ฯ

P 20,000 งบปกติ ฐานข้อมูลต่างๆ ของการ

ด าเนินงาน อพ.สธ.- ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

จัดเตรียมต้นฉบบัส าหรับพมิพห์นังสือ 

สมุนไพรในหว้ยฮ่องไคร้ฯ 1 ผักพืน้บา้น

ในหว้ยฮ่องไคร้ฯ 1

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

 กิจกรรมที ่5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

หนา้ที ่10



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

2 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

จัดท าฐานข้อมูลพนัธุกรรม

พชืของศูนย์ฯ

P 50,000 งบปกติ ฐานข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูล

รายละเอียด ของต้นพชื การ

ใช้ปะโยชน์ของพนัธุกรรมพชื 

อพ. สธ. จ านวน 28 ชนิดของ

ศูนย์ฯ

น าข้อมูลในหนังสือสมุนไพรในหว้ยฮ่อง

ไคร้ฯ 1  ผักพืน้บา้นในหว้ยฮ่องไคร้ฯ 1 

จัดเตรียมข้อมูลฐานส าหรับสร้างฐาน

พนัธุกรรมพชืโดยลิงค์จาก เว็บไซต์ของ

ศูนย์ฯ หว้ยฮ่องไคร้ฯ โดยจัดท าเปน็ไฟล์

ทีส่ามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

1 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ี

ชีวิตของกล้วยไม้ปา่

P 100,000 งบปกติ เพือ่เปน็แหล่งเรียนรู้ทีม่ีชีวิต 

ของพนัธุกรรมกล้วยไม้ปา่

จัดท าพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ีชีวิตของ

กล้วยไม้ ในศูนย์ศึกษาการพฒันาหว้ยฮ่อง

ไคร้ฯ ในกิจกรรมนีไ้ด้เร่ิมด าเนินการ

พฒันาพืน้ทีเ่พือ่จัดเปน็พพิธิภณัฑ์

ธรรมชาติทีม่ีชีวิตของกล้วยไม้ปา่อย่าง

ต่อเนือ่งซ่ึงเปน็พืน้ทีภ่ายในในศูนย์ใหเ้ปน็

แหล่งอยู่อาศัยตามธรรมชาติของ

กล้วยไม้ปา่  ทัง้ประเภทกล้วยไม้อิงอาศัย

และกล้วยไม้ดิน

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

กิจกรรมที ่7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

หนา้ที ่11



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

2 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ี

ชีวิตของผักพืน้เมืองพืน้บา้น

P 100,000 งบปกติ ด าเนินการจัดนิทรรศการเพือ่ต้อนรับ

คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตร

และปา่ไม้ โดยด าเนินการปลูกต้นพชื

พรรณผักพืน้เมืองพืน้บา้นพร้อมทัง้แสดง

ข้อมูลของพชืพรรณแต่ละชนิด

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

3 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ี

ชีวิตของพชืสมุนไพรพืน้บา้น

P 100,000 งบปกติ ด าเนินการจัดนิทรรศการเพือ่ต้อนรับ

คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตร

และปา่ไม้ โดยด าเนินการปลูกต้นพชื

พรรณสมุนไพรพืน้บา้นพร้อมทัง้แสดง

ข้อมูลของพชืพรรณแต่ละชนิด

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

หนา้ที ่12



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

1 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

ของพชืสมุนไพรพืน้บา้น 

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

ของพชืสมุนไพรพืน้บา้น

วงศ์ขิง-ข่า

P 100,000 งบ กปร. จัดท าพืน้ทีป่ลูกรวบรวม

พนัธุกรรมพชืสมุนไพรพืน้บา้น

 ใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ทาง

ธรรมชาติ และท าเส้นทางเดิน

ศึกษาตามธรรมชาติ ของพชื

สมุนไพรพืน้บา้น

รวบรวมสมุนไพร วงศ์ขิง – ข่า จาก

แหล่งต่างๆ ในเขตภาคเหนือ มาปลูกที่

งานศึกษาและพฒันาเกษตรกรรมแบบ

ประณีต ศูนย์ศึกษาการพฒันาหว้ยฮ่อง

ไคร้อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ เพือ่ใช้

เปน็แหล่งเรียนทางธรรมชาติพร้อมทัง้

เปน็แหล่งรวบรวมพนัธุกรรมพชืสมุนไพร

 วงศ์ขิง – ข่า

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

 กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

หนา้ที ่13



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

2 ศูนย์ฯ หว้ยฮ่อง

ไคร้ฯ

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

ของผักพืน้เมืองและผัก

พืน้บา้น   - แหล่งเรียนรู้

ทางธรรมชาติของผักขี้หดู  

(Raphanus sativus Linn

 var. caudatus  Alef) 

และถั่วพ ู(Psophocarpus

 tetragonolobus)

P 100,000 งบปกติ จัดท าพืน้ทีป่ลูกรวบรวม

พนัธุกรรมผักพืน้เมือง ผัก

พืน้บา้น ใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้

ทางธรรมชาติ และท าเส้นทาง

เดินศึกษาตามธรรมชาติ ของ

พชืผักพืน้เมือง และผักพืน้บา้น

ผลส าเร็จการลงพืน้ทีส่ ารวจแหล่งปลูก

และเก็บเมล็ดพนัธุ์ 

1. ส ารวจและรวบรวมเม็ดพนัธุ์จาก

หมูบ่า้นในเขตรัศมี 50 กิโลเมตร รอบ

ศูนย์ฯ ได้แก่ 

1.1 นางสุพฒัน์ ขันเขียว ทีอ่ยู่หมู ่4 บา้น

โปง่กุ่ม ต าบลปา่เมีย่ง อ าเภอดอยสะเก็ด 

1.2 นางจันทร์แปง กันธิยะ ทีอ่ยู่

บา้นเลขที ่20 หมู ่4 ต าบลหว้ยแก้ว 

อ าเภอสันก าแพง 

1.3 นายอินทร์ถึง มายัง บา้นเลขที ่12 

หมู ่4 เขตต าบลปา่เมีย่ง อ าเภอดอย

สะเก็ด

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

หนา้ที ่14



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

1.4 เขตต าบลปา่เมีย่ง อ าเภอดอยสะเก็ด 

 เกษตรกรร้ือแปลงก่อนเมล็ดแหง้

1.5 นางบรรลอน บา้นเลขที่81/1 หมู่5 

บา้นดอนปนื ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสัน

ก าแพง 

1.6 โรงเรียนบา้นดงขี้เหล็ก ต าบลแช่ช้าง

 อ าเภอสันก าแพง 

1.7 นายสาย สียาบ บา้นดงขี้เหล็ก 

ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง

1.8 นายศิริ จักรวาล ต าบลหนองหาร 

อ าเภอสันทราย         1.9 นางอินทริา 

ต ารานิช ต าบลดงเจริญชัย อ าเภอสัน

ทราย 

1.10 แม่สุปรีดา ตาแดง ต าบลหว้ยทราย

 อ าเภอสันก าแพง

หนา้ที ่15



แหลง่ทีม่า เปา้หมายตาม บคุคล/

งบประมาณ แผนแม่บท ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

ตามแผนนแม่บทล าดับ หน่วยงาน ชือ่โครงการ

การด าเนินการ
งบประมาณ (บาท)

1.11 แม่อ าพร บญุเพิม่พนู ต าบลหนอง

แหย่ง อ าเภอสันทราย1.12 นางอ าไพ  

มูลมาก 122 หมู ่ที ่6 ต าบล อินทขิล 

อ าเภอ แม่แตง 

1.13 แสงลา ช่างซอ 2/2 หมู ่4 ต.ทา

เหนือ อ.แม่ออน (ภาพที ่20)

3 ศูนย์ฯ 

หว้ยฮ่องไคร้ฯ

จัดท าหนังสือรายงาน

ประจ าปโีครงการ อพ.สธ. 

ศูนย์ฯ

P 30,000 - จัดท า รายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการ 

อพ.สธ. ของศูนย์ฯ

ได้จัดท ารายประจ าป ีงาน อพ.สธ ของ

ศูนย์ฯ

งานศึกษา

และพฒันา

เกษตรกรรม

แบบประณีต

หนา้ที ่16



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

1 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการปอ้งกันดูแล

รักษาพื้นที่ท าแนวกันไฟ

⁄ 50,000 50,000 งบ กปร. 1. เพื่อปอ้งกันดูแลสภาพพื้นที่ไม่ให้

ได้รับความเสียหายจากการเกิดไฟปา่ 

คน และสัตว์เล้ียง

2. เพื่อปอ้งกันและอนุรักษพ์รรณไม้ที่

มีอยูใ่นแปลงใหค้งอยู่

3. เพื่อคงความสมบรูณ์ของธรรมชาติ 

และระบบนิเวศ

โครงการต่อเนื่อง

ท าแนวกันไฟรอบพื้นที่

โครงการฯ 100 ไร่ 

เปน็ระยะทาง 2 กม. 

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปกัทรัพยากร

หนา้ที ่1



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการส ารวจท ารหสั

ประจ าต้นไม้ และ

บนัทกึพกิัด GPS 

ต าแหน่งที่พบพชื สัตว์ 

จลิุนทรีย ์หรือ

ทรัพยากรต่างๆ

⁄ 50,000 50,000 งบ กปร. 1) เพื่อทราบถึงต าแหน่งที่พบของพชื 

สัตว์จลิุนทรียห์รืทรัพยากรอืน่ๆ ในพื้นที่

2) เพื่อเปน็ฐานข้อมูลและแนวทางใน

การด าเนินงานต่อไป

3) เพื่อน าข้อมูลจากการส ารวจ และ

ท ารหสัต้นไม้ไปจดัเปน็ฐานข้อมูล ซ่ึง

ง่ายต่อการจดัการ

โครงการต่อเนื่อง

ส ารวจ บนัทกึพกิัด 

และท ารหสัประจ า

ต้นไม้ในพื้นที่

โครงการฯ

จ านวน 2,400 ต้น 

แปลงละ 1 ไร่ 

จ านวน 100 แปลง

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

3 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการส ารวจติดตาม

การเปล่ียนแปลงของ

ระบบนิเวศของ

ทรัพยากร

⁄ 50,000 50,000 งบ กปร. 1) เพื่อทราบถึงความเปล่ียนแปลงของ

ระบบนิเวศและทรัพยากร

2) เพื่อเปน็ฐานข้อมูลในเร่ืองของ

ระบบนิเวศและทรัพยากร

3) เพื่อเปน็แนวทางในการรักษาความ

สมบรูณ์ของธรรมชาติและระบบนิเวศ

โครงการต่อเนื่อง

ส ารวจทั่วทั้งแปลง

ในพื้นที่โครงการฯ

จ านวน 100 ไร่ ท า

การส ารวจ 12 คร้ัง/ปี

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

หนา้ที ่2



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการส ารวจ

รวบรวมทรัพยากร 

ธรรมชาติต่างๆ 

เขตรัศมี 50 กม.

⁄ 50,000 50,000 งบ กปร. 1) เพื่อทราบถึงข้อมูลของทรัพยากร

ธรรมชาติต่างๆ 

2) เพื่อเปน็ฐานข้อมูลในเร่ืองของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

3) เพื่อคงความสมบรูณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการต่อเนื่อง

ส ารวจทรัพยากร 

ธรรมชาติในเขตรัศมี

50 กม. จ านวน 

24 คร้ัง/ปี

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

2 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการเก็บรวบรวม

ทรัพยากรเพื่อท า

ตัวอยา่งแหง้/ดอง/

เพาะขยาย (เมล็ด,ต้นพชื

,ชิน้ส่วนต่างๆ)

⁄ 75,000 75,000 งบ กปร. 1) เพื่อเปน็ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า

หาความรู้เกีย่วกับพชืที่เก็บตามตัวอยา่ง

2) เพื่อมีตัวอยา่งที่ชัดเจนในการ

เปรียบเทยีบหาข้อมูลจากทรัพยากร

ตัวอยา่ง

3) เพื่อเปน็ส่ือในการถ่ายทอดความรู้

เกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการต่อเนื่อง

หลังจาการส ารวจพนัธุ์

ไม้เรียบร้อยแล้วได้

เก็บรวบรวมพนัธุ์ไม้ 

ในเขตรัศมี 50 กม. 

มาท าตัวอยา่งพนัธุ์ไม้

แหง้ จ านวนเดือนละ 

1 ชนิด รวมทั้งส้ิน 12

 ชนิด

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

หนา้ที ่3



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการส ารวจ

รวบรวมพชืสมุนไพรปา่

⁄ 50,000 50,000 งบ กปร. 1) เพื่อทราบถึงข้อมูลเกีย่วกับพชื

สมุนไพรปา่ในพื้นที่

2) เพื่อเปน็ฐานข้อมูลในเร่ืองของพชื

สมุนไพรปา่

3) เพื่อรวบรวมพนัธุ์พชืสมุนไพรปา่ไว้

ใหค้งอยู่

โครงการต่อเนื่อง

ส ารวจทรัพยากรและ

เก็บสมุนไพรปา่ในเขต

รัศมี 50 กม. รวม

ทั้งส้ิน 12 ชนิด

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

หนา้ที ่4



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการปลูกรักษา 

ดูแลพรรณไม้ และ

บนัทกึข้อมูล

⁄ 50,000 50,000 งบ กปร. 1) เพื่อปอ้งกันการสูญพนัธุ์ของ

พนัธุกรรมพชื

2) เพื่อรักษาพนัธุ์พชืไว้ในพื้นที่

ปลอดภยัจากการเข้าท าลายของ คน 

สัตว์เล้ียง หรือภยัธรรมชาติ

โครงการต่อเนื่อง

ปลูกดูแลรักษาพรรณ

ไม้ในพื้นที่โครงการฯ 

จ านวน 450 ชนิด 

และบนัทกึข้อมูล

จ านวน 4 คร้ัง/เดือน

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

2 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการเพาะ

ขยายพนัธุ์พนัธุกรรมพชื

ที่ได้จาก F1A2 

(กิจกรรมส ารวจรวบรวม)

⁄ 30,000 30,000 งบ กปร. 1) เพื่อเปน็การเพิ่มจ านวนชนิดพนัธุ์ไม้

ที่มีค่าและมีประโยชน์ต่อชุมชน

2) เพื่อน าพนัธุ์พชืมาขยายพนัธุ์

และปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภยั

โครงการต่อเนื่อง

ขยายพนัธุ์พชืที่ได้จาก

การส ารวจในกิจกรรม

ที่ 2 จ านวน 12 ชนิด

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

หนา้ที ่5



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการดูแลรักษา

ผักหวานปา่

ที่ปลูกทดลอง

⁄ 30,000 30,000 งบ กปร. 1) เพื่อศึกษาทดลองรูปแบบที่ดีที่สุด

ในการปลูกขยายพนัธุ์ผักหวานปา่

2) เพื่อศึกษาทดลองเพื่อสร้างอาชีพ

ที่เปน็ประโยชน์ต่อชุมชน

โครงการต่อเนื่อง

ดูแลแปลงทดลอง

ปลูกต้นผักหวานปา่

ในพื้นที่ 4 ไร่ และ

ศึกษารูปแบบที่ดีที่สุด

ในการปลูกขยายพนัธุ์

ผักหวานปา่ โดย

พบว่าการปลูก

ผักหวานปา่ร่วมกับ

ล าไย มีการ

เจริญเติบโตสูงที่สุด

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

หนา้ที ่6



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการเพาะ

ขยายพนัธุ์สมุนไพรปา่ 

เพื่อแจกจา่ยประชาชน

ทั่วไป

⁄ 74,000 74,000 งบ กปร. 1) เพื่อเพาะขยายพนัธุ์พชืสมุนไพร 

ใหก้ับประชาชนผู้สนใจ

2) เพื่อเปน็การเพิ่มจ านวนและ

เปน็การกระจายพนัธุ์พชืสมุนไพร

โครงการต่อเนื่อง

เพาะขยายพนัธุ์พชื

สมุนไพร จ านวน 

10,000 กล้า 

แจกจา่ยประชาชน

ทั่วไป

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

1 ศูนยฯ์ ภพูาน โครงการศึกษาและ

ทดลองปลูก

เพื่อขยายพนัธุ์พชื

สู่ชุมชน

⁄ 100,000 100,000 งบ กปร. 1) เพื่อศึกษาและทดลองปลูกพชืมีค่า

หายากเช่น พชืสมุนไพร พชือาหาร 

กลับสู่ชุมชน

2) เพื่อขยายพนัธุ์พชืมีค่าที่มีค่าหายาก

เหล่านั้น ใหเ้พิ่มมากขึน้

3) เพื่อคงความสมบรูณ์และ

หลากหลายของพชืในทอ้งถิน่

โครงการต่อเนื่อง

ศึกษาและทดลอง

ปลูกพชืมีค่าหายาก

น ากลับสู่ชุมชน 

จ านวน 5 ชนิด/ปี

นายนพดล แก้วค า

ไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูาน

กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

หนา้ที ่7



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการเพิ่มเติม

ปรับปรุงแก้ไขระบบ

ฐานข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจบุนั

⁄ 20,000 20,000 งบ กปร. 1) เพื่อสะดวกในการจดัท าแผนการ

ปฏบิติังานสนองพระราชด าริ

2) เพื่อสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

3) เพื่อสะดวกต่อการสรุปรายงานผล

การด าเนินงานประจ าแต่ละปี

โครงการต่อเนื่อง

มีฐานข้อมูลในการสืบ

ค้นหาข้อมูลด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ได้แก่ 

ระบบฐานข้อมูลชนิด

พนัธุ์ไม้ปา่  

ระบบฐานข้อมูลชนิด

พนัธุ์เหด็ปา่  

และระบบฐานข้อมูล

ชนิดพนัธุ์กล้วยไม้

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

⁄ ไม่ได้ด าเนินการ

กิจกรรมที่ 5    กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

กิจกรรมที่ 6    กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

หนา้ที ่8



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

⁄ ไม่ได้ด าเนินการ

กิจกรรมที่ 7   กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

หนา้ที ่9



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการจดัท าเว็บไซต์ 

อพ.สธ. ศูนยฯ์ ภพูานฯ

⁄ 30,000 30,000 งบ กปร. 1) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้า

ศึกษาดูงานภายในอาคารอนุรักษ์

เฉลิมพระเกียรติ

2) เพื่อใหผู้้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานด้าน

การอนุรักษพ์นัธุกรรมพชืมีความ

สะดวกสบาย

3) เพื่อใหเ้กิดความสวยงามและ

เหมาะสมของอาคารอนุรักษ์

พนัธุกรรมพชื

โครงการต่อเนื่อง

จดัท าเว็บไซต์ จ านวน

 1 เว็บไซต์

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

กิจกรรมที่ 8   กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

หนา้ที ่10



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการดูแลรักษา

เตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับการเข้าศึกษาดู

งานภายในอาคาร

อนุรักษเ์ฉลิมพระเกียรติ

และปรับปรุงภมูิทศัน์

ภายในโครงการฯ

⁄ 50,000 50,000 งบ กปร. 1) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้า

ศึกษาดูงานภายในอาคารอนุรักษ์

เฉลิมพระเกียรติ

2) เพื่อใหผู้้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานด้าน

การอนุรักษพ์นัธุกรรมพชืมีความ

สะดวกสบาย

3) เพื่อใหเ้กิดความสวยงามและ

เหมาะสมของอาคารอนุรักษ์

พนัธุกรรมพชื

โครงการต่อเนื่อง

ปรับปรุงภมูิทศัน์ใน

พื้นที่โครงการฯ

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

หนา้ที ่11



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการปรับปรุง 

ซ่อมแซมปา้ยส่ือ

ความหมาย ปา้ยชือ่

พรรณไม้

⁄ 30,000 30,000 งบ กปร. 1) เพื่อการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ

การจดัท าปา้ยส่ือความหมาย

2) เพื่อใหผู้้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานด้าน

การอนุรักษพ์นัธุกรรมพชืสามารถ

ศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเอง

3) เพื่อใหป้า้ยส่ือความหมายเดิมที่

ช ารุดสามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม 

และมีข้อมูลที่เปน็ปจัจบุนัมากที่สุด

โครงการต่อเนื่อง

จดัท าและซ่อมแซม

ปา้ยส่ือความหมาย 

จ านวน 1,000 ปา้ย

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

หนา้ที ่12



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการจดัท าแผ่นพบั

ด้านพฤกษศาสตร์หรือ

แนะน าโครงการ อพ.สธ.

⁄ 30,000 30,000 งบ กปร. 1) เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้าน

พฤกษศาสตร์ในรูปแบบการจดัท า

แผ่นพบั

2) เพื่อใหผู้้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานด้าน

พฤกษศาสตร์สามารถศึกษาข้อมูลได้

ด้วยตนเอง

3) เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการ

อนุรักษพ์นัธุกรรมพชื  

ศูนยศึ์กษาการพฒันาภพูานฯ

โครงการต่อเนื่อง

จดัท าแผ่นพบัจ านวน 

1,000 แผ่น

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

หนา้ที ่13



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

5 ศูนยฯ์ ภพูาน โครงการสนับสนุนงาน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

กับโรงเรียนในพื้นที่รอบ

ศูนยฯ์

⁄ 45,000 45,000 งบ กปร. 1) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า

และการเรียนการสอนวิชาต่างๆโดยมุง่

ใหน้ักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย

ตนเอง

2) เพื่อใหน้ักเรียนและบคุลากรใน

โรงเรียนเข้าใจและเหน็ความส าคัญ

ของการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชื 

3) เพื่อใหม้ีระบบข้อมูลพนัธุกรรมพชื

ที่มีอยูใ่นโรงเรียน 

4) เพื่อเปน็แหล่งศึกษาและอนุรักษ์

พนัธุกรรมพชืทอ้งถิน่และพชืหายาก  

5) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนให้

มากขึน้ 

6) เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้และสร้าง

จติส านึกในการอนุรักษใ์หแ้ก่เยาวชน

โครงการต่อเนื่อง

ร่วมสนับสนุนงาน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

ใหก้ับโรงเรียนในพื้นที่

รอบศูนยฯ์ จ านวน 12

 คร้ัง

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

หนา้ที ่14



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

6 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการสนับสนุน

องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ในการท าฐาน

ทรัพยากรทอ้งถิน่ใหก้ับ

 อบต./เทศบาลที่ร่วม

สนองพระราชด าริ

⁄ 30,000 30,000 งบ กปร. 1) เพื่อจดัท าฐานทรัพยากรทอ้งถิน่ใน

พื้นที่หมูบ่า้นรอบศูนยฯ์ 

2) เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่เหน็

ความส าคัญ ปอ้งกันการสูญหายของ

ทรัพยากรในทอ้งถิน่

3) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้

ประชาชนหวงแหนในทรัพยากรและ

ภมูิปญัญาของทอ้งถิน่

โครงการต่อเนื่อง

จดัอบรมใหค้วามรู้แก่

องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ในการ

ท าฐานทรัพยากร

ทอ้งถิน่ใหก้ับ อบต./

เทศบาล

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

หนา้ที ่15



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

7 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการจดันิทรรศการ

โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรพชื

⁄ 100,000 100,000 งบ กปร. 1) เพื่อสนองพระราชด าริฯ ใน

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชื         

 อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี

2) เพื่อร่วมจดัแสดงผลงานวิชาการใน

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย 

3) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ

 พชื สัตว์ และจลิุนทรียท์ี่พบใน

ประเทศไทย

จดันิทรรศการ จ านวน

 1 คร้ัง ในงานประชุม

วิชาการและ

นิทรรศการ 

"ทรัพยากรไทย :

ศักยภาพมากล้นมีให้

เหน็" ณ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย          

 จ.สระบรีุ

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

หนา้ที ่16



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561
การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

8 ศูนยฯ์ ภพูานฯ โครงการพฒันา

บคุลากรของศูนยศึ์กษา

การพฒันาภพูานฯ เพื่อ

เปน็วิทยากร

⁄ 50,000 50,000 งบ กปร. 1) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับ

คณะที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการ

อนุรักษพ์นัธุกรรมพชื

2) เพื่อใหผู้้ที่เข้าศึกษาดูงานได้รับ

ความรู้  และการดูแลอยา่งทั่วถึง

3) เพื่อพฒันาศักยภาพและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ  แก่บคุลากร

ในหน่วยงาน

โครงการต่อเนื่อง

อบรมบคุลากรของ

ศูนยศึ์กษาการพฒันา

ภพูานฯ เพื่อเปน็

วิทยากร จ านวน 1 

คร้ัง

    นายนพดล    

แก้วค าไสย์

หวัหน้างานศึกษา

และพฒันาปา่ไม้ 

ศูนยฯ์ ภพูานฯ

หนา้ที ่17



ล ำดบั โครงกำร ที่ตั้งโครงกำร รปูภำพ (โครงกำรละ 2 ภำพ)

1 โครงการป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ท าแนวกันไฟ ศูนย์ฯ ภพูาน

2 โครงการส ารวจท ารหัสประจ าต้นไม้และบันทึกพิกัด GPS
 ต าแหน่งที่พบพืช สัตว ์จุลินทรีย์ หรือทรัพยากรต่างๆ

ศูนย์ฯ ภพูาน

3โครงการส ารวจติดตามการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศของทรัพยากร ศูนย์ฯ ภพูาน

ประมวลรปูภำพกำรด ำเนินโครงกำร

กรอบกำรด ำเนินงำน กรอบกำรเรยีนรู้ทรพัยำกร
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักทรพัยำกร

กรอบกำรด ำเนินงำน กรอบกำรเรยีนรู้ทรพัยำกร



4 โครงการส ารวจรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เขต
รัศมี
 ๕๐ กิโลเมตร

รอบศูนย์ฯ ภพูาน
เขตรัศมี 50 กม.

5 โครงการเก็บรวบรวมทรัพยากรเพื่อท าตัวอย่างแห้ง/ดอง/
เพาะขยาย
(เมล็ด,ต้นพืช,ชิ้นส่วนต่างๆ)

รอบศูนย์ฯ ภพูาน
เขตรัศมี 50 กม.

6 โครงการส ารวจรวบรวมพืชสมุนไพรป่า รอบศูนย์ฯ ภพูาน

เขตรัศมี 50 กม.

กรอบกำรด ำเนินงำน กรอบกำรเรยีนรู้ทรพัยำกร

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมทรพัยำกร



7 โครงการปลูกรักษา ดูแลพรรณไม้ และเก็บบันทึกข้อมูล ศูนย์ฯ ภพูาน

8 โครงการเพาะขยายพันธุพ์ันธกุรรมพืชที่ได้จาก F1A2 
(กิจกรรมส ารวจรวบรวม)

ศูนย์ฯ ภพูาน

9 โครงการดูแลรักษาผักหวานป่าที่ปลูกทดลอง ศูนย์ฯ ภพูาน

10 โครงการเพาะขยายพันธุส์มุนไพรป่าเพื่อแจกจ่าย
ประชาชนทั่วไป

ศูนย์ฯ ภพูาน

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรกัษำทรพัยำกร

กรอบกำรด ำเนินงำน กรอบกำรใชป้ระโยชน์



11 โครงการศึกษาและทดลองปลูกเพื่อขยายพันธุพ์ืชสู่ชุมชน ศูนย์ฯ ภพูาน

12 โครงการเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน

ศูนย์ฯ ภพูาน

กิจกรรมที่ 8   กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกร

กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยำกร 

กิจกรรมที่ 5    กิจกรรมศูนย์ขอ้มลูทรพัยำกร

กรอบกำรด ำเนินงำน กรอบกำรสรำ้งจิตส ำนึก



13 โครงการจัดท าเวบ็ไซต์ อพ.สธ. – ศูนย์ภพูานฯ ศูนย์ฯ ภพูาน

14 โครงการดูแลรักษาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้า
ศึกษาดูงานภายในอาคารอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติและ
ปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในโครงการ

ศูนย์ฯ ภพูาน

15 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายส่ือความหมาย ป้ายชื่อ
พรรณไม้

ศูนย์ฯ ภพูาน

16 โครงการจัดท าแผ่นพับด้านพฤกษศาสตร์หรือแนะน า
โครงการ อพ.สธ.

ศูนย์ฯ ภพูาน



17 โครงการสนับสนุนงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับโรงเรียน ศูนย์ฯ ภพูาน

18 โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการท า
ฐานทรัพยากรท้องถิน่ให้กับ อบต./เทศบาลที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ

ศูนย์ฯ ภพูาน

19 โครงการจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ศูนย์ฯ ภพูาน

20 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูาน
ฯ 
เพื่อเป็นวทิยากร

ศูนย์ฯ ภพูาน



กรอบกำรด ำเนินงำน กรอบกำรเรยีนรู้ทรพัยำกร
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักทรพัยำกร



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

1 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

ส ารวจพันธุไ์ม้

ในปา่เดิม

√ 20,000 20,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - รวบรวมพันธุพ์ืชสมุนไพร 

ไม้มงคล พรรณไม้เกยีรติประวัติ

ในพื้นที่ 15 ไร่ จ านวน 1,408 ชนิด

ขยายพันธุเ์พื่อแจกจา่ย ได้แก ่ว่าน

สาวหลง 2,000 กล้า ไพล 3,000 กล้า

 ขมิ้นชัน 4,000 กล้า ตะไคร้หอม 

2,000 กล้า เสลดพังพอน 6,000 กล้า

 แกว้ 3,000 กล้า เป็นต้น   

 - การปลูกและการแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ยาดมหอม

ไพรพฤกษ์ สบู่ว่านสาวหลง สบู่เหลว

อาบน้ าขมิ้นชัน แชมพูดอกอัญชัน 

ครีมนวดผมดอกอัญชัน ยาหม่องผสม

สมุนไพรเสลดพังพอน น้ ามันไพลเขา

หินซ้อน เป็นต้น

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร

หนา้ที ่1



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

ส ารวจเก็บ

รวบรวมพันธุพ์ืช

หายากและพืช

สมุนไพร

√ 25,000 25,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - ส ารวจพันธุพ์ืชหายากในรัศมี 

50 กิโลเมตร ปทีี ่2 คร้ังที ่2 ไม่

พบพันธุพ์ืชชนดิใหม่

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

2 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

รวบรวมรายชื่อ

พรรณพืช

พร้อมสรรพคุณ

ภาษาอังกฤษ

√ 5,000 5,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - รายชื่อพรรณพืชสมุนไพร

พร้อมสรรพคุณภาษาอังกฤษ 

909 ชนดิ ได้แก่ ว่านนางค า 

ขมิ้นชัน ว่านสาวหลง โด่ไม่รู้ล่ม 

เปราะหอม เพชรสังฆาต มะตูม 

กรรณิการ์  ล าดวน มะกล่ าต้น 

อบเชยยวญ ไพล ประค าไก่ 

หญ้าหนวดแมว เปน็ต้น

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

หนา้ที ่2



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

รวบรวม

ตัวอย่างพรรณ

ไม้แหง้

√ 40,000 40,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - ตัวอย่างพรรณไม้แหง้ยอด

สะสมรวม 2,626 ชนดิ เช่น 

กะอวม ต่อไส้ พุดทุง่ นมแมว

นอ้ย มะพลับไข่นก ข้าวสารหลวง

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

4 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

รวบรวม

ตัวอย่างพรรณ

ไม้ดอง

√ 10,000 10,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - ตัวอย่างพรรณไม้ดองยอด

สะสมรวม 500 ชนดิ เช่น 

กระเบาใหญ่ ต าเสา มะกล่ าตา

ไก่ ขี้อ้าย มะเด่ือกวาง 

โคกกระออม

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

5 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

รวบรวม

ตัวอย่างผลหรือ

เมล็ด

√ 7,500 7,500 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - ตัวอย่างผลหรือเมล็ดสะสม 

รวม 77 ชนดิ กากหมากฤาษี 

ยางขน ยางพารา มะกล่ าตาหน ู

กระทงลอย กอหนิ เหยีง

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

หนา้ที ่3



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

เตยเปยีก 

(อพ.สธ.สวน

จติรลดา กทม. 

รหสั RKHS    

001501 - 

001934)

√ งบ กปร.  - เพือ่น าพืชทีไ่ด้

ส ารวจขึ้นทะเบยีนรหสั

ต้นของพืชทีม่ีอยู่เดิม

และหายากใกล้สูญพันธุ์

 เพือ่ไปปลูกรักษา

พันธุกรรมไว้ในพืน้ทีท่ี่

ปลอดภยั

 - ปปีลูก 2542 พืน้ที ่1 ไร่ 

จ านวน 247 ต้น         

 - ความสูงเฉล่ีย 15.2 เมตร  

 - ปปีลูก 2550 พืน้ที ่1 ไร่ 

จ านวน 249 ต้น               

 - ความสูงเฉล่ีย 7.3 เมตร     

 - ตัดแต่งใบแหง้ ตัดหญ้ารอบ

โคนต้น

นายธนดล 

วรุณศรี    

งานพัฒนา

ทีดิ่น

2 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

หวายหนามขาว 

(อพ.สธ. สวน

จติรลดา กทม. 

รหสั 001001 - 

001500)

√ 353,500 353,500 งบ กปร.  - เพือ่น าพืชทีไ่ด้

ส ารวจขึ้นทะเบยีนรหสั

ต้นของพืชทีม่ีอยู่เดิม

และหายากใกล้สูญพันธุ์

 เพือ่ไปปลูกรักษา

พันธุกรรมไว้ในพืน้ทีท่ี่

ปลอดภยั

 - ปปีลูก 2543 พืน้ที ่2 ไร่ 

โครงการส่วนพระองค์ จ านวน 

255 ต้น  

 - ความสูงเฉล่ีย 3 เมตร        

 - ตัดแต่งใบแหง้                

 - ตัดหญ้ารอบโคนต้น

น.ส.สุนสิา  

แสนผลเมือง 

 งานพัฒนา

ทีดิ่น

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

หนา้ที ่4



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชสมุนไพรไล่

แมลง

√ 353,500 353,500 งบ กปร.  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุพ์ืช

สมุนไพรไล่แมลง พืน้ที ่2 ไร่  

จ านวน 89 ชนดิ เช่น มันแกว 

ล าเพย พญาไร้ใบ ตะไคร้หอม 

สาบเสือ บอระเพ็ด เปน็ต้น      

 - ซ่อมแซมและปลูกเพิม่เติม 

ได้แก่ ดาวเรือง 10 ต้น รัก 2 ต้น

 กระเพรา 5 ต้น ว่านน้ า 3 ต้น 

พกากรอง 2 ต้น พริกขี้หน ู5 ต้น

 ต้อยต่ิงไทย 8 ต้น เงาะ 2 ต้น 

เปน็ต้น     

 - การดูแลรักษา การใหน้้ า 

ก าจดัวัชพืช การใส่ปุย๋

น.ส.วรรณวิสา

  ทองขาว    

งานพัฒนา

ทีดิ่น

หนา้ที ่5



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พันธุไ์ม้ดอก ไม้

ประดับ พรรณ

ไม้หอม พันธุไ์ม้

เล้ือย

√

353,500 353,500

งบ กปร.  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุไ์ม้ดอกไม้

ประดับ พันธุไ์ม้หอม พันธุไ์ม้

เล้ือย พืน้ที ่15 ไร่ จ านวน 275 

ชนดิ เช่น โกสน ต้อยต่ิงเทศ 

ชมนาด รสสุคนธ์แดง ไก่ฟ้า 

พวงนาก เปลวสุริยัน เปน็ต้น   

 - ซ่อมแซมและปลูกเพิม่เติม 

เช่น โมก 15 ต้น พุทธรักษา 50

 ต้น หมากผู้หมากเมีย 500 ต้น

 หลิวไต้หวัน 400 ต้น เปน็ต้น   

  - การดูแลรักษา การใหน้้ า 

ก าจดัวัชพืช การใส่ปุย๋

นายธนดล 

วรุณศรี 

งานพัฒนา

ทีดิ่น

หนา้ที ่6



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

5 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

ผักพืน้บา้น √ 353,500 353,500 งบ กปร.  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมผักพืน้บา้นพืน้ที่

 13 ไร่ จ านวน 149 ชนดิ เช่น 

ผักหวานบา้น คันทรง มันป ู

ฟักทอง บวบ มะนาว บวับก แค

บา้น เปน็ต้น         

 - ปลูกซ่อมแซมและปลูก

เพิม่เติม เช่น ตะไคร้บา้น 5 กอ 

ดาวเรือง 10 ต้น สลิด 5 ต้น 

แก้วเมืองจนี 10 ต้น กระเพรา 

20 ต้น โหระพา 20 ต้น          

 - การดูแลรักษา การใหน้้ า 

ก าจดัวัชพืช การใส่ปุย๋

น.ส.วรรณวิสา

  ทองขาว    

งานพัฒนา

ทีดิ่น

6 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชวงศ์ขิงข่า √ 24,000 24,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุพ์ืชวงศ์ขิง

ข่า พืน้ที ่2 ไร่ จ านวน 40 ชนดิ 

12 สกุล   

 - ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์

เพิม่เติม

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

หนา้ที ่7



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

7 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชวงศ์ยาง √ 10,000 10,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุพ์ืชวงศ์ยาง

 พืน้ที ่1 ไร่ จ านวน 25 ชนดิ 8 

สกุล 

- ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์

เพิม่เติม

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

8 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชวงศ์มะเกลือ √ 10,000 10,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุพ์ืชวงศ์

มะเกลือ พืน้ที ่2 ไร่   จ านวน 

16 ชนดิ 1 สกุล         

 - ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์

เพิม่เติม

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

9 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชวงศ์จ าปี √ 10,000 10,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุพ์ืชวงศ์

จ าป ีพืน้ที ่0.5 ไร่ จ านวน 10 

ชนดิ 3 สกุล      

 - ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์

เพิม่เติม

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

หนา้ที ่8



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

10 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชวงศ์แค √ 10,000 10,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุพ์ืชวงศ์แค

 พืน้ที ่0.5 ไร่ จ านวน 20 ชนดิ 

14 สกุล  

 - ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์

เพิม่เติม

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

11 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชวงศ์สะเดา √ 10,000 10,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุพ์ืชวงศ์

สะเดา พืน้ที ่2 ไร่ จ านวน 12 

ชนดิ 10 สกุล        

 - ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์

เพิม่เติม

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

12 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชวงศ์ถั่ว √ 10,000 10,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุพ์ืชวงศ์ถั่ว 

 พืน้ที ่1 ไร่ จ านวน 90 ชนดิ 40

 สกุล               

 - ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์

เพิม่เติม

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

หนา้ที ่9



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

13 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชวงศ์มะเด่ือ √ 10,000 10,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุพ์ืชวงศ์

มะเด่ือ  พืน้ที ่1 ไร่ จ านวน 25 

ชนดิ 8 สกุล             

 - ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์

เพิม่เติม

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

14 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชวงศ์ปาล์ม √ 10,000 10,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุพ์ืชวงศ์

ปาล์ม พืน้ที ่2 ไร่ จ านวน 35 

ชนดิ 18 สกุล  

 - ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์

เพิม่เติม

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

15 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชวงศ์กระดังงา √ 10,000 10,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุพ์ืชวงศ์

กระดังงา พืน้ที ่2 ไร่ จ านวน 56

 ชนดิ 24 สกุล     

 - ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์

เพิม่เติม

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

หนา้ที ่10



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

16 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชวงศ์เข็ม √ 10,000 10,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - รวบรวมพันธุพ์ืชวงศ์เข็ม พืน้ที่

 0.5 ไร่ จ านวน 11 ชนดิ 9 สกุล

  - ปลูกซ่อมแซมและขยายพันธุ์

เพิม่เติม

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

17 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชวงศ์อังกาบ √ 10,000 10,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุพ์ืชวงศ์

อังกาบ พืน้ที ่1 ไร่ จ านวน 12 

ชนดิ 7 สกุล

 - รวบรวมปลูกใหม่

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

18 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

พืชวงศ์เปล้า √ 10,000 10,000 งบปกติ  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - แปลงรวบรวมพันธุพ์ืชวงศ์

เปล้าพืน้ที ่1 ไร่  จ านวน 20 

ชนดิ 12 สกุล             

 - รวบรวมปลูกใหม่

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

 

ด าเนนิการ

เพิม่เติม

จาก

แผนปฏบิติั

งาน ป ี

2558

หนา้ที ่11



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

การเพาะเล้ียง

เนื้อเยื้อ (หนอน

ตายหยาก 

กล้วยไม้พันธุ์

ต่างๆ)

√ − − −  - เพือ่อนรัุกษ์พืช

พรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศและ

ด าเนนิการเปน็

ธนาคารพืชพรรณ

 - เพาะเล้ียงเนื้อเยื้อแจกจา่ยผู้ที่

สนใจ 18 ราย จ านวน 7,417 ต้น

 - ปลูกในพืน้ทีศู่นย์ฯ กล้วยไม้

สกุลเพชรหงึ 1,250 ต้น 

กล้วยไม้สกุลหวาย 300 ต้น 

กล้วยไม้สกุลแกรมมาโต 300 

ต้น กล้วยไม้สกุลออนซีเดียม 

300  ต้น กล้วยไม้สกุลกระเรก

ระร่อน 1,400  ต้น กล้วยไม้สกุล

เพชรหงึกระถาง 4 นิ้ว 100 ต้น

น.ส.วรรณวิภา

 โคตัน 

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

ฉะเชิงเทรา

 - ด าเนนิ

การเพือ่

เพิม่เติม

จากแผน

แม่บท

กรอบการใชป้ระโยชน์ กิจกรรมที ่4 อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากร

กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

หนา้ที ่12



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

ขยายพันธุก์ล้า

เตยเปยีกเพือ่

แจกจา่ย

√ 5,000 5,000 งบ กปร.  - เสริมสร้างสนบัสนนุ

ใหเ้กิดเครือข่ายระดับ

ต่างๆ ในการด าเนนิงาน

เกี่ยวกับการอนรัุกษ์

พัฒนาทรัพยากร

 - ผลิตกล้าเตยเปยีกแจกจา่ยแก่

ผู้สนใจ จ านวน 350 ต้น

นายธนดล 

วรุณศรี

งานพัฒนา

ทีดิ่น

2 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

ขยายพันธุก์ล้า

หมากเหลือง

เพือ่แจกจา่ย

√ 5,000 5,000 งบ กปร.  - เสริมสร้างสนบัสนนุ

ใหเ้กิดเครือข่ายระดับ

ต่างๆ ในการด าเนนิงาน

เกี่ยวกับการอนรัุกษ์

พัฒนาทรัพยากร

 - ผลิตและแจกจา่ยกล้าหมาก

เหลือง จ านวน 1,500 ต้น 

 - แจกจา่ยแก่ผู้สนใจ จ านวน 

500 ต้น

นายธนดล 

วรุณศรี 

งานพัฒนา

ทีดิ่น

หนา้ที ่13



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

ขยายพันธุก์ล้า

ผักหวานบา้น

เพือ่แจกจา่ย

√ 5,000 5,000 งบ กปร.  - เสริมสร้างสนบัสนนุ

ใหเ้กิดเครือข่ายระดับ

ต่างๆ ในการด าเนนิงาน

เกี่ยวกับการอนรัุกษ์

พัฒนาทรัพยากร

 - ผลิตและแจกจา่ยกล้า

ผักหวานบา้น จ านวน 3,000 

กล้า 

 - สนบัสนนุ ร.ร.ตชด.             

 - แจกจา่ยแก่เกษตรกรและผู้ที่

สนใจ

น.ส.วรรณวิสา

  ทองขาว    

งานพัฒนา

ทีดิ่น

หนา้ที ่14



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

การศึกษาดูงาน

ในสวนสมุนไพร

และพรรณไม้ใน

ศูนย์ฯ

√ − − −  - เพือ่ปลูกฝังสร้างให้

เด็กและเยาวชนมี

จติส านกึอนรัุกษ์

พันธุกรรมพืช และ

ทรัพยากร ธรรมชาติ 

รักษาวัฒนธรรมและ

ภมูิปญัญาไทย

 - เสริมสร้างสนบัสนนุ

ใหเ้กิดเครือข่ายระดับ

ต่างๆ ในการด าเนนิงาน

เกี่ยวกับการอนรัุกษ์

พัฒนาทรัพยากร

 - จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงาน 

จ านวน 106,646 ราย

น.ส.จารุวรรณ

  ศรีฟ้า    

งานพัฒนา

ทีดิ่น

หนา้ที ่15



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

5 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

จดัต้ังเครือข่าย

ชุมชนอนรัุกษ์

พันธุกรรมพืช

ส่งเสริมการใช้

ประโยชนพ์ืช

อย่างยั่งยืน

√ 10,000 10,000 งบ กปร.  - เสริมสร้างสนบัสนนุ

ใหเ้กิดเครือข่ายระดับ

ต่างๆ ในการด าเนนิงาน

เกี่ยวกับการอนรัุกษ์

พัฒนาทรัพยากร

 - 2 กลุ่ม  

 - จดัท าเอกสารเผยแพร่ 

 - น าสมุนไพรไปแปรรูปเปน็

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ได้แก่  ยามด

หอมไพรพฤกษ์แคปซูลขมิ้นชัน 

แคปซูลฟ้าทลายโจร ชารางจดื 

ลูกประคบ ยาอบสมุนไพรแหง้

นายวรดลต์  

แจม่จ ารูญ 

งานสวน

พฤกษศาสตร์

หนา้ที ่16



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

6 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

− โครงการ

ฝึกอบรมเยาวชน

ไทยรักษ์

ส่ิงแวดล้อม

√ 562,600 562,600 งบ กปร.  - เพือ่กระตุ้นเตือนให้

เยาวชนตระหนกัถึง

ความส าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

 - ปลูกฝังจติส านกึของ

การมีส่วนร่วมในการ

ฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ     

 - สร้างเครือข่ายใน

กลุ่มเยาวชน ส่งผลถึง

ความสมัครสมาน

สามัคคีแก่เยาวชน

ระหว่างโรงเรียน 

 - ปลูกฝังจติส านกึ

เยาวชนไทยรักบา้นเกิด

 รักชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์

 ฝึกอบรมเยาวชนจากโรงเรียน

หมู่บา้นรอบศูนย์ฯ 14 โรงเรียน 

จ านวน 300 ราย วันที ่25-27 

มิถุนายน 2561 และวันที ่10-12

 ก.ค. 61 ได้แก่ ร.ร.บา้นหนอง

หว้า ร.ร.วัดดอนขี้เหล็ก ร.ร.

บา้นหนองกลางดง ร.ร.บา้น

หนองแสง ร.ร.บา้นหนองสอง

หอ้ง ร.ร.วัดบา้นซ่อง          

ร.ร.ล ามหาชัย ร.ร.บา้นหนอง

เหยีง ร.ร.วัดหวักระสังข์          

  ร.ร.บา้นไร่ดอน ร.ร.หว้ยหนิ 

ร.ร.บา้นแหลมตะคร้อ และร.ร.

บา้นธารพูด

น.ส.จารุวรรณ

  ศรีฟ้า 

งานพัฒนา

ทีดิ่น

หนา้ที ่17



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้ริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน

แมบ่ท/วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงาน

ชื่อบุคคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

7 ศูนย์ฯ 

เขาหนิซ้อนฯ

กิจกรรมปลูกพืช

คืนถิ่นเดิม  -  -  -  -  -  -  -   - 

 ไม่ได้ 

ด าเนนิ

การ

หนา้ที ่18



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

1 งานป่าไม้ 
ศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

ปกปักรักษา
พันธกุรรม
พืชป่าชาย
เลนและป่า
ชายหาดใน
พื้นที่ศูนย์
ศึกษาการ

พัฒนา
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

 535,200 535,200 งบปกติ 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. ดูแลรักษาพันธุไ์ม้ป่าชายเลน พื้นที่ 
1,122 ไร่
3. ดูแลรักษาพันธุไ์ม้ป่าชายหาด พื้นที่
 27 ไร่

4. เพื่ออนุรักษ์แหล่งแม่พันธุไ์ม้ตาม
ธรรมชาติ
5. เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษา – ทดลอง 
วจิัยด้านป่าชายเลนและป่าชายหาด

  - อนุรักษ์พื้นที่ 1,122 ไร่ 
     
 - ปกปักพันธกุรรมพืชป่า
ชายเลน 47 ชนิด
 - ปกปักพันธกุรรมพืชป่า
ชายหาด 51 ชนิด

นายการันต์
ฐาปนาเวท
หัวหน้างาน
ป่าไม้ ศูนย์ฯ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

กรอบการเรยีนรู้ทรพัยากร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ

หนา้ที ่1



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
2 เขตห้ามล่า

สัตวป์่า
ศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

ปกปัก

พันธกุรรม
พืชป่าบก
เขตห้ามล่า
สัตวป์่าคุ้ง
กระเบน

 750,000 750,000 งบปกติ 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช   อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. ป้องกันรักษาป่าในพื้นที่  11,370 ไร่
3. ปกปักรักษาพันธุก์รรมพืชที่มีอยูเ่ดิม
 และพืชที่หายาก
4. เพิ่มความหนาแน่นของพันธุพ์ืชใน
ป่า ทั้งพืชประจ าถิน่และพืชสมุนไพร

5. ปรับปรุงฐานข้อมูลเกีย่วกับพันธุพ์ืช
ให้มี
ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
6. สร้างจิตส านึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้และสัตวป์่า

 - อนุรักษ์พื้นที่ 11,370 ไร่

 - ปกปักพันธกุรรมพืชป่า
บก ในพื้นที่ 11,370 ไร่

นายสมบัติ

ธรรมโชติ
หัวหน้าเขต

ห้ามล่า
สัตวป์่า

คุ้งกระเบน

หนา้ที ่2



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
กรอบการเรยีนรู้ทรพัยากร กิจกรรมที่ 2 ส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

หนา้ที ่3



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
1 งาน

ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
ประมง
ศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

ส ารวจและ

รวบรวม
ส ารวจชนิด
พันธุสั์ตว์
น้ าหน้าดิน
ในพื้นที่
ชายหาด
แหลมเสด็จ 

และในอ่าว
คุ้งกระเบน

 150,000  -  - 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช     อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพื่อส ารวจตรวจสอบหาชนิดพันธุ ์
(species list) และความหนาแน่น 
(density) ของส่ิงมีชีวติกลุ่มมอลลัสกา
 (Mollusca) ที่อาศัยอยูใ่นระบบนิเวศ
ชายฝ่ังต่างๆในพื้นที่เป้าหมายบริเวณ

ป่าชายเลนประมาณ 1,200 ไร่ แหล่ง
หญ้าทะเลประมาณ 1,200 ไร่ หาด
หินบริเวณปากอ่าวคุ้งกระเบนด้าน
อ าเภอนายายอามต้ังแต่บ้านหัวแหลม
ท่าแคลงจนถึงบริเวณหินโคล่งหาดหิน
ชายฝ่ังคุ้งวมิาน และหาดหินเขต
อ าเภอท่าใหม่ต้ังแต่บริเวณบ้าน

หัวแหลมคุ้งกระเบน

ส ารวจชนิดพันธุสั์ตว์

น้ าหน้าดินกลุ่มมอลลัสก้า
ในพื้นที่เป้าหมายโดยการ
สังเกตพร้อมถ่ายภาพ
ระบบนิเวศและหอยชนิด
ต่างๆ

งานส่งเสริม

และพัฒนา 
อาชีพ

ประมง 
ศูนย์ฯ

หนา้ที ่4



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
จนถึงหาดหินบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์

ป่าคุ้งกระเบน บริเวณหาดทรายต้ังแต่
ชายหาดแหลมเสด็จจนถึงชายหาดเจ้า
หลาว และหาดโคลนในอ่าวคุ้งกระเบน
 และในระบบนิเวศปะการัง ชายฝ่ัง
จากแนวพื้นที่เนินนางพญาและแนว
ปะการังเจ้าหลาว
3. เพื่อทราบถึงความหลากหลาย

ชีวภาพของสัตวน์้ าในกลุ่มมอลลัสกา
ความสัมพันธข์องชนิดของส่ิงมีชีวติใน
กลุ่มมอลลัสกากับระบบนิเวศต่างๆที่
ส าคัญในพื้นที่
4. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของสัตวน์้ าใน
กลุ่มมอลลัสกาของโครงการ อพ.สธ.
ของพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง

กระเบนฯ ส าหรับใช้ในการศึกษาวจิัย 
การเรียนการสอน การอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝ่ัง

หนา้ที ่5



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ

1 งานป่าไม้ 
ศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

ปลูกรักษา
พันธกุรรม
พืชสมุนไพร
ป่าชายเลน 
ป่าชายหาด 
และ
สมุนไพร

พื้นบ้าน

 120,000 120,000 งบ กปร. 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช      อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. อนุรักษ์พันธกุรรมพืชป่าชายเลน 
ป่าชายหาด และพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 
พื้นที่ 10 ไร่
3. เป็นแหล่งรวบรวม และรักษา

พันธกุรรมพืชป่าชายเลน ป่าชายหาด
และสมุนไพรพื้นบ้าน
4. เป็นสถานที่ศึกษาเกีย่วกับ
พันธกุรรมพืชป่าชายเลน ป่าชายหาด 
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
5. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชแก่เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป

  - พันธกุรรมพืชป่าชายเลน
 ป่าชายหาด และพืช
สมุนไพรพื้นบ้านพื้นที่ 10 
ไร่ ได้รับการปกป้องมิให้
สูญหาย
  - เป็นแหล่งรวบรวม และ
รักษาพันธกุรรมพืชป่าชาย

เลน ป่าชายหาดและ
สมุนไพรพื้นบ้าน
  - จัดท าเส้นทางเดินศึกษา
ระบบนิเวศป่าชายหาด
เพื่อให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช ระยะทาง 

255 เมตร

นายการันต์
ฐาปนาเวท
หัวหน้างาน
ป่าไม้ ศูนย์ฯ

กรอบการเรยีนรู้ทรพัยากร กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร

หนา้ที ่6



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
2 งานป่าไม้ 

ศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

เพาะช ากล้า

ไม้ป่าชายเลน
 ป่าชายหาด 
ไม้ยืนต้น 
และไม้ดอก-
ไม้ประดับ

 303,990 303,990 งบ กปร. 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพาะช ากล้าไม้ป่าชายเลน ไม้ยืน
ต้นและไม้ประดับ 
   จ านวน 100,000 กล้า แบ่งเป็น
   - กล้าไม้ป่าชายเลน 40,000 กล้า
   - ไม้ยืนต้นและไม้ประดับ 60,000 

กล้า
3. สนับสนุนกล้าไม้ป่าชายเลน ไม้ยืน
ต้น และไม้ประดับ ให้แก่ประชาชน
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้น าไปปลูก
บริเวณพื้นที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม

1. เพาะช ากล้าไม้ป่าชาย

เลน จ านวน 47,500กล้า
2. เพาะช ากล้าไม้ยืนต้น 
และไม้ประดับ 78,338 กล้า
3.แจกจ่ายกล้าไม้แก่ผู้มา
ขอรับการสนับสนุน
 - กล้าไม้ป่าชายเลน
11,453 กล้า

 - กล้าไม้ยืนต้นและไม้
ประดับ 22,745 กล้า

นายการันต์

ฐาปนาเวท
หัวหน้างาน
ป่าไม้ ศูนย์ฯ

หนา้ที ่7



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
4. เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชน

ปลูกต้นไม้และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม
5. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองการ
เพาะช ากล้าไม้ให้กับผู้สนใจและ
สามารถน าไปปฏบิัติได้

3. ให้ความรู้เร่ืองการเพาะ

ช ากล้าไม้แก่คณะศึกษาดู
งานและผู้เข้ารับการอบรม
4. ร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวดัเคล่ือนที่ โดยน ากล้า
ไม้ไปแจกจ่ายแก่ผู้มาร่วม
งาน

หนา้ที ่8



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
3 งานวชิาการ

เกษตรศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

ปลูกและ

รวบรวมผัก
พื้นบ้านและ
สมุนไพร
พื้นบ้านภาค
ตะวนัออก

 50,000  -  - 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช     อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตผักพื้นบ้าน
และจัดเป็นแหล่งรวบรวมผักพื้นบ้าน
ภาคตะวนัออก
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร
และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรหัน
มาปลูกผักพื้นบ้านเพิ่มมากขึน้
5. ขยายผลไปสู่เกษตรกรผู้ที่สนใจเพื่อ
น าไปประกอบอาชีพหรือเป็นรายได้
เสริม
6. เพื่อผลิตต้นพันธุผั์กพื้นบ้านเพื่อ
จ าหน่ายและแจกจ่ายเกษตรกรและ

หน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ

โครงการปลูกและรวบรวม

ผักพื้นบ้านและสมุนไพร
พื้นบ้านภาคตะวนัออกได้มี
การด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีแปลง
รวบรวมพันธุผั์กพื้นบ้าน
ภายในงานวชิาการเกษตร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว

คุ้งกระเบนฯบนพื้นที่ 3 ไร่ 
1 งาน 16 ตารางวา มีพันธุ์
ผักพื้นบ้านที่ได้ปลูก
รวบรวมไว ้35 ชนิด ได้แก่ 
 ชะมวง แต้ว เร่วหอม 
กระวาน ข่า เสม็ดแดง

 - งาน
วิชาการ

เกษตร ศูนย์ฯ

 อา่วคุ้ง

กระเบนฯ

 - ส านกัวิจัย

และพฒันา

การเกษตร

เขตที่ 6

หนา้ที ่9



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
มะระขีน้ก ผักหวานบ้าน 

มะเขือหยกภพูาน มะเขือ
เปาะ มะกรูด ท้าวยายม่อม
กระชาย ชะอม กระเพรา 
โหรพา แตงกวา

หนา้ที ่10



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
4 งานวชิาการ

เกษตรศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

การศึกษา

การ
เจริญเติบโต
ของกลอยใน
พื้นที่ดิน
ทรายในเชิง
การค้า

  -  -  - 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (อพ.สธ.)
2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของกลอย
3. เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุก์ลอย
4. เพื่อสามารถน ากลอยมาขยายเพื่อ
การค้าได้

ปี 2561 ด าเนินการขุดหัว

จากแปลงเพื่อเก็บข้อมูล 
น้ าหนักและการ
เจริญเติบโตของหัวกลอย 
การเจริญของหัวกลอย
ลักษณะหัวจะคลายหัวฟ่อ 
ไม่แน่นเหมือนหัวกลอยที่
อยูต่ามเขาและหัวมีลักษณะ

เล็กกวา่ค่าน้ าหนักสูงสุด 
1,000 กรัม จากการซุ่มใน
แปลง จ านวน 5 หัวต่อ
แปลง  จ านวนหัวเก่า 12 
หัว กวา้ง 21 เซนติเมตร

งานวชิาการ

เกษตร
ศูนย์ฯ อ่าว
คุ้งกระเบนฯ

หนา้ที ่11



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
ยาว 18 เซนติเมตร  จาก

น้ าหนักที่ได้มีน้ าหนักน้อย
กวา่หัวกลอยจากธรรมชาติ 
เนื่องจากสภาพแวดล้อม
เป็นพื้นที่ดินทราย ที่โล่ง
แจ้งและมีปัญหาด้านน้ า
เป็นสนิมเกาะใบ ใบไม่
สามารถสังเคราะห์แสงได้

ตามต้องการท าให้ไม่
เจริญเติบโต

หนา้ที ่12



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ

1 งานวชิาการ
เกษตรศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

พัฒนาการ
ผลิตผักและ
สมุนไพร
พื้นบ้านที่มี
ศักยภาพใน
เชิงการค้า

  -  -  - 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตผักพื้นบ้าน
และจัดเป็นแหล่งรวบรวมผักพื้นบ้าน
ในเชิงการค้า
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรหัน
มาปลูกผักพื้นบ้าน เพิ่มมากขึน้
5. ขยายผลไปสู่เกษตรกรผู้ที่สนใจเพื่อ
น าไปประกอบอาชีพหรือเป็นรายได้
เสริม
6. เพื่อผลิตต้นพันธุผั์กพื้นบ้านเพื่อ

จ าหน่ายและแจกจ่ายเกษตรกรและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ

 -  งาน
วชิาการ
เกษตร

ศูนย์ฯ อ่าว
คุ้งกระเบนฯ

กรอบการเรยีนรู้ทรพัยากร กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร 

หนา้ที ่13



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
2 งานพัฒนา

ป่าไม้ศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

 เพาะ

ขยายพันธุ์
สนทราย
(Baeckea 
frutescens 
L.)

  -  -  - 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สนทรายนอก
ถิน่ก าเนิด
3. เพื่อศึกษาเทคนิค และวธิใีนการ
เพาะขยายพันธุ์
4. เพื่อแจกจ่ายกล้าสนทรายที่เพาะ

ขยายพันธใ์ห้กับประชาชน หรือ
หน่วยงานราชการที่สนใจ

 - งานพัฒนา

ป่าไม้ศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง

กระเบนฯ

หนา้ที ่14



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ

1 งาน
ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
ประมง
ศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง

กระเบนฯ

สถานแสดง
พันธุสั์ตวน์้ า
เฉลิมพระ
เกียรติ 6 
รอบพระ
ชนมพรรษา

 1,516,800 1,516,800 งบ กปร. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อจัดแสดงพันธุสั์ตวน์้ าเค็มที่
อาศัยในน่านน้ าของประเทศไทย โดย
เฉพาะที่จังหวดัจันทบุรี โดยจัดแสดง
ให้เห็นถึงความหลากหลายของสัตว์
และเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้
ทางด้านชีววทิยาเบื้องต้น

3. เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและ
เรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภณัฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวติของนักเรียน นิสิต
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็น
กลไกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสัตวน์้ า
ของประเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

จัดแสดงพันธุสั์ตวน์้ าเค็มที่
เป็นสัตวน์้ าที่อาศัยใน
ประเทศไทยพร้อมทั้ง
ให้บริการความรู้ให้แก่
ประชาชนที่เข้ามาศึกษาดู
งาน จ านวน 548,382 คน

งานส่งเสริม
และพัฒนา

อาชีพ
ประมง  
ศูนย์ฯ

กรอบการเรยีนรู้ทรพัยากร กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

หนา้ที ่15



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
4. เพื่อให้การด าเนินงานของสถาน

แสดงพันธุสั์ตวน์้ าฯ แห่งนี้มี
ประสิทธภิาพมากขึน้เพื่อให้การด าเนิน
 การภายในมีความคล่องตัว เป็นการ
ประหยัดและลดความสูญเสีย
5. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวน์้ าเค็มของ
ไทย โดยการให้ความรู้และกระตุ้นให้

เกิดการแนวความคิดทางด้านอนุรักษ์
ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง

หนา้ที ่16



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ

1 งานป่าไม้ 
ศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

ฝึกอบรม
เยาวชน
อนุรักษ์ป่า
ชายเลน 
และป่า
ชายหาด รุ่น
ที่ 10

 96,670 96,670 งบ กปร. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อจัดแสดงพันธุสั์ตวน์้ าเค็มที่
อาศัยในน่านน้ าของประเทศไทย โดย
เฉพาะที่จังหวดัจันทบุรี โดยจัดแสดง
ให้เห็นถึงความหลากหลายของสัตว์
และเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้
ทางด้านชีววทิยาเบื้องต้น

3. เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและ
เรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภณัฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวติของนักเรียน นิสิต
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็น
กลไกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสัตวน์้ า
ของประเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ด าเนินการฝึกอบรมเยาวชน
 จ านวน 1 รุ่น 54 คน จาก
นักเรียน 3 โรงเรียน ที่ต้ัง
อยูใ่นพื้นที่โดยรอบศูนย์ฯ 
ได้แก่ โรงเรียนร าพันฯ      
(สุขสวสัดิพิชาญราษฎร์)
โรงเรียนวดัท่าแคลง

โรงเรียนมัธยมท่าแคลง

นายการันต์
ฐาปนาเวท
หัวหน้างาน
ป่าไม้ ศูนย์ฯ

 

กรอบการเรยีนรู้ทรพัยากร กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

หนา้ที ่17



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
4. เพื่อให้การด าเนินงานของสถาน

แสดงพันธุสั์ตวน์้ าฯ แห่งนี้มี
ประสิทธภิาพมากขึน้เพื่อให้การด าเนิน
 การภายในมีความคล่องตัว เป็นการ
ประหยัดและลดความสูญเสีย
5. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวน์้ าเค็มของ
ไทย โดยการให้ความรู้และกระตุ้นให้

เกิดการแนวความคิดทางด้านอนุรักษ์
ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง

หนา้ที ่18



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
2 งานป่าไม้ 

ศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

ศูนย์ศึกษา

ธรรมชาติ
ป่าชายเลน

 229,940 229,940 งบ กปร. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.

2. ให้ความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชาย
เลนแก่คณะผู้เข้ามาศึกษาดูงานและ
นักท่องเที่ยวทั่วไป จ านวนไม่น้อยกวา่
 700,000 คน/ปี
3. ปรับปรุงศาลาส่ือความหมาย 
บอร์ดนิทรรศการ ให้พร้อมต่อการก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

4. ติดต้ัง QR – Code บนป้ายอธบิาย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และป้ายชื่อ
พันธุไ์ม้
5. พัฒนาประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน
เจ้าหน้าที่และวทิยากร

 จ านวนผู้เข้ามาศึกษาดู

งานท่องเที่ยว พักผ่อน
หย่อนใจ ในปี
งบประมาณ 2561
จ านวน 622,604 คน 
จ าแนกเป็น  แบบเป็น
ทางการ
จ านวน 108,716 คน

  นักท่องเที่ยวทั่วไป
จ านวน 513,888 คน

นายการันต์

ฐาปนาเวท
หัวหน้างาน
ป่าไม้ ศูนย์ฯ

หนา้ที ่19



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
6. ปรับปรุงภมูิทัศน์และดูแลรักษา

ความสะอาดบริเวณศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลน        7. เพื่อให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองจาก
บอร์ดส่ือความหมายที่เพิ่มข้อความ
เป็นภาษาอังกฤษ

หนา้ที ่20



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
3 งานพัฒนา

ป่าไม้ศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

ฝึกอบรม

เยาวชน คน
วยัมันส์รักษ์
ป่า “Forest 
for Fun”

  -  -  - 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.

2. เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้
3. เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ฝึก
ปฏบิัติเกีย่วกับการศึกษาการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้
4. เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้
5. เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ฝึก
ปฏบิัติเกีย่วกับการศึกษาการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้

 - นายค ารณ 

เลียดประถม 

หวัหนา้งาน

พฒันาปา่ไม้

ศูนย์ฯ

 

หนา้ที ่21



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
4 งาน

ส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
ประมง
ศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

ค่าย

วทิยาศาสตร์
ทางทะเล 
เยาวชนรักษ์
คุ้งกระเบน 
รุ่นที่ 10

 191,125 191,125 งบ กปร. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.

2. เพื่อให้เยาวชนจากโรงเรียนในเขต
ภาคตะวนัออกหรือนอกพื้นที่ที่มีความ
สนใจเข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
จากยอดเขาลงสู่ท้องทะเล (จากภผูาสู่ 
 มหานท)ี ให้เท่าทันต่อเหตุการณ์

3. เพื่อให้เยาวชนในจังหวดัจันทบุรี
และจังหวดัอื่นที่เข้าร่วมโครงการได้
ทราบถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ผลกระทบและวธิกีารป้องกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ ปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ใน
ท้องถิน่และมีส่วนร่วมใน
การดูแลส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรในท้องถิน่

งานส่งเสริม

และพัฒนา
อาชีประมง

 ศูนย์ฯ

 

หนา้ที ่22



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนได้รับ

การปลูกฝังจิตส านึกที่ดีและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูใ่นพื้นที่ท้องถิน่ของตนเอง
5. ให้เยาวชนสามารถเข้าใจถึง
ความส าคัญของโครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (อพ.สธ.) และมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์พืชพรรณที่มีอยูใ่น
ท้องถิน่
6. เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้
7. เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ฝึก
ปฏบิัติเกีย่วกับการศึกษาการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้

หนา้ที ่23



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
5 เขตห้ามล่า

สัตวป์่า
ศูนย์ฯ
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

ค่ายเยาวชน

อนุรักษ์สัตว์
ป่าและ
ส่ิงแวดล้อม

 86,820 86,820 งบ กปร. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.

2. ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ 
ความส าคัญ และความสัมพันธใ์นด้าน
ทรัพยากรป่าไม้และสัตวป์่าให้กับ
เยาวชน 
3. ให้เยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
4.ปลูกจิตส านึกและส่งเสริมให้เยาวชน

ได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับธรรมชาติ และได้
ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
5. ให้ทราบวธิกีารอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องและ
ถูกวธิ ี
6. ให้เยาวชนได้รู้รักสามัคคี

 ด าเนินการฝึกอบรม

เยาวชน จ านวน 1 รุ่น 50
คน จากนักเรียน  2 
โรงเรียนที่ต้ังอยูใ่นพื้นที่
รอบศูนย์ฯ ได้แก่ โรงเรียน
อนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 
และโรงเรียนวดัหนองคันฯ

นายสมบัติ 

 ธรรมโชติ 
 หัวหน้า

เขตห้ามล่า
สัตวป์่าคุ้ง
กระเบน

 

หนา้ที ่24



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
6 ศูนย์ฯ

อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

จัดท าหนังสือ

เผยแพร่ 
อพ.สธ.-ศูนย์
ศึกษาการ
พัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบน ฯ

  - 89,880 งบ กปร. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.

2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ 
และความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิน่
3. จัดท าวสัดุเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ เช่น หนังสือ แผ่นพับ เป็นต้น

จัดพิมพ์หนังสือนกในพื้นที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ านวน 1,000
 เล่ม เพื่อเป็นเอกสาร
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
ชนหรือผู้มารับบริการศูนย์ฯ

ศูนย์ฯ

อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

ใช้งบ กปร. 2

 ป ี2561 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

งานเผยแพร่

ประชา     

สัมพนัธ์ศูนย์

ศึกษาการ

พฒันาอา่ว

คุ้งกระเบนฯ

หนา้ที ่25



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
7 ศูนย์ฯ

อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

จัดท า 

เวบ็ไซต์ 
อพ.สธ. ศูนย์
ศึกษาการ
พัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบนฯ

  -  -  - 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.

2. เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล 
อพ.สธ. ของศูนย์ฯ
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ 
และความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิน่

จัดท าเวบ็ไซต์ อพ.สธ. ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้เข้ามาศึกษาข้อมูลการ
ด าเนินงานอพ.สธ.ศูนย์ฯ

ศูนย์ฯ

อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

 

หนา้ที ่26



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
8 ศูนย์ฯ

อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

การจัด

ประชุม
วชิาการและ
นิทรรศการ
โครงการ
อนุรักษ์
พันธกุรรม
พืชอัน

เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ

  -  -  - 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.

2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและ
ความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
3. เพื่อน าเสนอผลงานและ
แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ 

ความคิดเห็น ในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ปวงชนชาวไทย

 - ศูนย์ฯ

อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ

 

หนา้ที ่27



มี ไมม่ี เสนอขอ ใชจ้รงิ

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน
ชื่อบคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิปีงบประมาณ 2561

ล าดบั หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม
การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท
งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ
9 โรงเรียนวดั

วงัเวยีน

สวน

พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

  -  - โรงเรียน

จัดหาเอง

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันสร้าง ดูแล 
ใช้ประโยชน์จากการท าสวนสมุนไพร
ได้ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจได้สัมผัส
กับสมุนไพรใกล้มือ รักษ์และเห็น
คุณค่าร่วมกัน มีความปลอดภยัในการ
เลือกใช้สมุนไพร

 - ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมดูแล

และจัดการสวน
พฤกษศาสตร์ร่วมกัน รู้จัก
พิจารณาการเลือกใช้
ทรัพยากรที่จ าเป็น

  โรงเรียน

วดัวงัเวยีน

 

หนา้ที ่28



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

1 ศูนยฯ์ 

หว้ยทรายฯ

ส ารวจพนัธุ์ไม้

บริเวณพื้นที่ปกปกั

P 80,000           80,000           งบ กปร. ส ารวจพนัธุ์ไม้บริเวณพื้นที่

ปกปกั เนื้อที่ 1,400 ไร่

(กิจกรรมต่อเนื่อง)

พบว่าพื้นที่ปกปกัมีสภาพปา่

เปน็ปา่เต็งรังจ านวนพนัธุ์ไม้ 

59 ชนิดความหนาแน่น117

ต้น/ไร่ความโตเฉล่ีย 28.5 

ซม.ความสูงเฉล่ีย 7.51 ม.

นายสงกรานต์

 มีวาสนา 

สบอ. 3 สาขา

 พบ.

2 ศูนยฯ์ 

หว้ยทรายฯ

จดัท าเส้นทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติ

P 65,000           65,000           งบ กปร. ท าเส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติและพนัธุ์ไม้เขา

บอ่ขิง 600 ม. (กิจกรรม

ต่อเนื่อง)

จดัท าเส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติเขาบอ่ขิง 600 ม.

นายสงกรานต์

 มีวาสนา 

สบอ. 3 สาขา

 พบ.

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

แม่บท

งบประมาณ (บาท)ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งที่มา

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปกัทรัพยากร

หนา้ที ่1



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

แม่บท

งบประมาณ (บาท)ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งที่มา

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3 ศูนยฯ์ 

หว้ยทรายฯ

จดัท าแนวกันไฟ P 164,400          164,400          งบ กปร. จดัท าแนวกันไฟรอบพื้นที่

ปกปกัของศูนยฯ์หว้ยทราย

 ได้แก่ เขาเสวยกะป ิเขา

ทอง เขาบอ่ขิง เขาน้อย 

(ต่อเนื่อง)

จดัท าแนวกันไฟ ระยะทาง 

32 กม.

นายสงกรานต์

 มีวาสนา 

สบอ. 3 สาขา

 พบ.

1 ศูนยฯ์ 

หว้ยทรายฯ

บ ารุงรักษาแปลง

ปลูกพนัธุกรรมพชื

P 97,000           97,000           งบ กปร. ดูแลรักษาแปลงปลูก

พนัธุกรรมพชืเขาเสวยกะปิ

 (กิจกรรมต่อเนื่อง)

ดูแลรักษาแปลงปลูก

พนัธุกรรมพชืเขาเสวยกะปิ

เนื้อที่ 97 ไร่ โดยระบบภเูขา

ปา่

นายสงกรานต์

 มีวาสนา 

สบอ. 3 สาขา

 พบ.

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

หนา้ที ่2



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

แม่บท

งบประมาณ (บาท)ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งที่มา

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2 ศูนยฯ์ 

หว้ยทรายฯ

ดูแลเส้นทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติและ

พนัธุ์ไม้

P 75,000           75,000           งบ กปร. ดูแลเส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติและพนัธุ์ไม้ 

ระยะทาง 700 ม. 

(กิจกรรมต่อเนื่อง)

ซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทาง

เดินศึกษาธรรมชาติและพนัธุ์

ไม้ระยะทาง 700 ม. ใหอ้ยูใ่น

สภาพพร้อมใช้ในการศึกษาดู

งาน

นายสงกรานต์

 มีวาสนา 

สบอ. 3 สาขา

 พบ.

หนา้ที ่3



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การ

ด าเนินงาน

ตามแผน

แม่บท

งบประมาณ (บาท)ชือ่โครงการหน่วยงานล าดับ แหล่งที่มา

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์

ผลการด าเนินงาน บคุคล/

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ศูนยฯ์ 

หว้ยทรายฯ

ส่งเสริมเผยแพร่

ความรู้แก่นักเรียน

P 32,800           32,800           งบ กปร. ใหค้วามรู้แก่นักเรียน 

จ านวน 80 คน      

(กิจกรรมต่อเนื่อง)

ใหค้วามรู้แก่นักเรียน จ านวน

 90 คน

นายสงกรานต์

 มีวาสนา 

สบอ. 3 สาขา

 พบ.

2 ศูนยฯ์ 

หว้ยทรายฯ

จดันิทรรศการทาง

วิชาการ

P 140,000          140,000          งบ กปร. จดันิทรรศการทางวิชาการ

 จ านวน 1 คร้ัง 

(จดันิทรรศการ 2 ปต่ีอคร้ัง)

จดันิทรรศการทางวิชาการที่

มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ์ อ.

แก่งคอย 

จ.สระบรีุ วันที่ 28 พ.ย.- 4 

ธ.ค.60

นายสงกรานต์

 มีวาสนา 

สบอ. 3 สาขา

 พบ.

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

หนา้ที ่4



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

1.1 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

กิจกรรมปกปกั

ทรัพยากร

/ 20,000    งบ กปร. เพื่อปกปกัพนัธุกรรม

หม้อข้าวหม้อแกงลิง

1) จากการส ารวจชนิดของพนัธุ์ไม้

ด้ังเดิมในป ี2561 ในพื้นที่ปกปกั

พนัธุกรรมพชืบริเวณสวนนกเปด็น้ า

เนื้อที่ 85 ไร่เพื่อจดัท ารหสัประจ า

ต้นไม้ และท ารหสัพกิัดของต้นไม้ 

พบพนัธุ์ไม้ จ านวน 21 ชนิด 

เช่นเดียวกับปทีี่ผ่านมา (ป ี2560) 

โดยพบไม้ยนืต้นจ านวน 18 ชนิด 

พชืตระกูลหญ้า 2 ชนิด และ 

ตระกูลเฟร์ิน 1 ชนิด

ศูนยฯ์ พกิุลทองฯ

หมายเหตุ

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

หน่วยงาน

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์
ล าดับ ชือ่กิจกรรม

ชือ่บคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง
หมายเหตุหน่วยงาน

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์
ล าดับ ชือ่กิจกรรม

ชือ่บคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

2)  สาธิตและใหค้วามรู้แก่เด็ก

นักเรียนโรงเรียนโคกสยา หมูท่ี่ 6 

ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง 

จงัหวัดนราธิวาส จ านวน 40 ราย 

เร่ืองต้นปาล์มสาคู เรียนรู้ลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร์  การปลูก และ

การใช้ประโยชน์จากต้นปาล์มสาคู

ในพื้นที่แปลงภายในศูนยฯ์

หนา้ที ่2



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง
หมายเหตุหน่วยงาน

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์
ล าดับ ชือ่กิจกรรม

ชือ่บคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

1.2 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

กิจกรรมส ารวจและ

รวบรวมทรัพยากร 

(ส ารวจชนิดพชื เก็บ

พกิัด ถ่ายรูป เก็ย

ตัวอยา่งแหง้-ดอก-

ผล เก็บตัวอยา่ง 

ดอง-ดอก/ผล/ใบ)

/ 22,000    งบ กปร. ส ารวจเก็บรวบรวมชนิด

พนัธุ์ไม้ในพื้นที่ 510 ไร่

ศูนยฯ์ พกิุลทองฯ

1.2.1 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

ส ารวจพนัธุ์ไม้  - ผลการส ารวจเก็บรวบรวม

พนัธุกรรมพรรณไม้ พบว่า ในป ี

2561 ไม่ได้มีการปลูกพรรณไม้

เพิ่มเติม โดยมีพนัธุ์ไม้ด้ังเดิม 60 

ชนิด  พนัธุ์ไม้หอมรวม 84 ชนิด 

และต้นไม้ทรงปลูกจ านวน 14 ต้น
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง
หมายเหตุหน่วยงาน

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์
ล าดับ ชือ่กิจกรรม

ชือ่บคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

1.2.2 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

จดัท าตัวอยา่งพชื

แบบแหง้และแบบ

ดอง

ด าเนินการเก็บตัวอยา่งพชืแบบแหง้

 จ านวน 52 ชนิด  และตัวอยา่งพชื

แบบดอง จ านวน 26 ชนิด

1.3 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

1.3 กิจกรรมปลูก

รักษาทรัพยากร

(ดูแลรักษา/ใส่ปุ๋ย/

ก าจดัวัชพชื)

/ 36,000    งบ กปร. เก็บ ปลูก และรักษา ศูนยฯ์ พกิุลทองฯ

1.3.1 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

แปลงบวั ด าเนินการจ าแนกบวัออกเปน็ 3 

วงศ์ ได้แก่ วงศ์บวับา วงศ์บวัหลวง

 และวงศ์บวัสาย

1.3.2 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

แปลงดาหลา ด าเนินการจ าแนกลักษณะใบ

ออกเปน็ 2 ชนิด ได้แก่ ลักษณะ

พนัธุ์ใบเขียว และลักษณะใบเขียวใต้

ใบแดง
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง
หมายเหตุหน่วยงาน

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์
ล าดับ ชือ่กิจกรรม

ชือ่บคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

1.3.3 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

แปลงหวาย ด าเนินการจ าแนกพนัธุ์หวาย

ออกเปน็ 4 ชนิด ได้แก่ หวายข้อด า

 หวายข้าวสาร หวายน้ าผ้ึง และ

หวายหนามขาว

1.3.4 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

แปลงกล้วยไม้ รวบรวมกล้วยไม้ จ านวน 9 ชนิด 

ได้แก่ กล้วยไม้ม้าวิ่ง กล้วยไม้สกุล

เข็ม กล้วยไม้สกุลสิงโต ตุ๊กตาเต้น

ระบ า รองเทา้นารีสีเหลืองตรัง ยีโ่ถ

ปนีัง ช้างผสมโขง เอือ้งไอยเรศ และ

เพชรหงึ

1.3.5 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

แปลงหม้อข้าว หม้อ

แกงลิง

ด าเนินการดูแลรัษาใหค้งอยูใ่น

สภาพแวดล้อมเดิม
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง
หมายเหตุหน่วยงาน

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์
ล าดับ ชือ่กิจกรรม

ชือ่บคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

1.3.6 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

แปลงสมุนไพร ด าเนินการเก็บรวบรวมพนัธุ์พชื

สมุนไพร และปลูกรักษาต้นพนัธุ์ 

จ านวน 346 ชนิด เช่น มะเขือไท 

กระวาน ฝ่ินต้น เปน็ต้น

1.3.7 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

พนัธุ์ไม้พื้นเมืองและ

พนัธุ์ไม้หายาก

ด าเนินการเก็บรวบรวมพรรณไม้

เมืองและพรรณไม้หายาก จ านวน 

15 ชนิด ได้แก่ ขโยน ข้าวเยน็ 

มะหาด เงาะตาวี เงาะเจะ๊โมง เงาะ

น้ าตาลกรวด จนัทร์กะพอ้ 

ทเุรียนเทศ เนียงนก ใบทอง มะมุด 

ละไม สังหยดูง หวัหงอก และ คนที

สอ

หนา้ที ่6



มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง
หมายเหตุหน่วยงาน

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์
ล าดับ ชือ่กิจกรรม

ชือ่บคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

1.3.8 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

แปลงสักข์สยามมิ

นทร์

ด าเนินการปลูกต้นมเหสักข์ จ านวน

 4 ต้น และต้นสักข์สยามมินทร์ 

จ านวน 4 ต้น

2.1 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

กิจกรรมการอนุรักษ์

และการใช้

ประโยชน์ทรัพยากร 

(การเล้ียงด้วงสาคู)

/ 32,000    งบ กปร. เพิ่มมูลค่าและพฒันาพชื

และสัตว์ เพื่อน าไปใช้

ประโยชน์ในอนาคต

ในป ี2561 สามารถผลิตด้วงสาคู

เพื่อจ าหน่ายได้ 20 กิโลกรัม และ

ได้มีคณะนักเรียนโรงเรียนบา้น

โคกสยา จ านวน 40 คน เข้ามา

เรียนรู้การปลูก การขยายพนัธุ์ 

และการใช้ประโยชน์จากต้นปาล์ม

สาคู เพื่อเสริมสร้างใหน้ักเรียนมี

จติส านึกในการอนุรักษพ์นัธุ์พชืใน

ทองถิน่

ศูนยฯ์ พกิุลทองฯ

2. กรอบการใช้ประโยชน์
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง
หมายเหตุหน่วยงาน

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์
ล าดับ ชือ่กิจกรรม

ชือ่บคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

2.2 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

ศูนยข์้อมูลทรัพยากร / 13,000    งบ กปร. จดัท าฐานข้อมูลของพชื

ต่างๆ

ในป ี2561บนัทกึข้อมูลลงในเว็บ

ไซด์ของศูนยศึ์กษาการพฒันา พกิุล

ทองฯ ดังนี้ 

1) ความเปน็มาและวัตถุประสงค์

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชืศูนย์

ศึกษาการพฒันาพกิุลทองฯ

2) อัปโหลดไฟล์แผนแม่บทระยะ 5

 ปทีี่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 

กันยายน 2564)

3) อัปโหลดไฟล์คณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ.

4) อัปโหลดเล่มผลการด าเนินงาน

ประจ าปงีบประมาณ 2560

5) อัปโหลดไฟล์ฐานข้อมูล

พนัธุกรรมพชื จ านวน 2 เร่ือง ได้แก่

 หนังสือต้นไม้ทรงปลูก 

และหนังสือสวนพฤกษศาสตร์

พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 

ศูนยฯ์ พกิุลทองฯ
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง
หมายเหตุหน่วยงาน

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์
ล าดับ ชือ่กิจกรรม

ชือ่บคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

3.1 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

สร้างจติส านึกใน

การอนุรักษท์รัพยากร

/ 11,000    งบ กปร. ปลูกจติส านึกใหเ้ยาวชน

ในพื้นที่

ศูนยฯ์ พกิุลทองฯ

3.1.1 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

ติดตามในโรงเรียน 3

 โรงเรียน ได้แก่ รร.

หวัเขา รร.โคกศิลา 

รร.พมิานวิทย์

(ส ารวจพนัธุ์ใน

โครงการของ

โรงเรียน, จดัท าปา้ย

พนัธุ์ไม)้

1) ด าเนินการสนับต้นมะเขือใหแ้ก่

นักเรียนโรงเรียนหวัเขา จ านวน 

100 ต้น เพื่อใหน้ักเรียนใช้ใน

การศึกษาสรีระวิทยาของต้นมะเขือ

 และได้ด าเนินการเปล่ียนปา้ยชือ่

พรรณไม้ใหแ้ก่โรงเรียนโคกศิลา 

จ านวน 15 ปา้ย 15 ชนิดพชื  และ

โรงเรียนหวัเขา จ านวน 66 ปา้ย 66

 ชนิดพชื

3. กรอบการสร้างจิตส านึก
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง
หมายเหตุหน่วยงาน

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์
ล าดับ ชือ่กิจกรรม

ชือ่บคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

2) จดักิจกรรมฝึกอบ หลักสูตร 

“เสริมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมและพนัธุ์พชื” ในวันที่ 

17 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยศึ์กษา

การพฒันาพกิุลทองฯ ได้สอนให้

นักเรียนได้ตระหนักและมีจติส านึก

ที่ดีในการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 

เรียนรู้การเพาะเมล็ดพนัธุ์พชื การ

ขยายพนัธุ์พชื และพนัธุ์ไม้ใกล้ตัวที่

เปน็ประโยชน์ ซ่ึงหลักสูตรนี้มี

นักเรียนโรงเรียนโคกสยา หมู ่6 

ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง 

จงัหวัดนราธิวาส เข้าร่วมอบรม

จ านวน 40 ราย
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง
หมายเหตุหน่วยงาน

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปงีบประมาณ 2561

การด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท
งบประมาณ (บาท) แหล่งทีม่า

ของ

งบประมาณ

เปา้หมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์
ล าดับ ชือ่กิจกรรม

ชือ่บคุคล/

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

3.2 ศูนยฯ์ 

พกิุลทองฯ

กิจกรรมพเิศษ

สนับสนุนการ

อนุรักษท์รัพยากร 

(จดันิทรรศการ)

/ 166,000  งบ กปร. สนับสนุนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนและเตรียมจดั

นิทรรศการ

ศูนยศึ์กษาการพฒันาพกิุลทองฯได้

เข้าร่วมการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการในป ี2561ในหวัข้อ 

“ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้น

มีใหเ้หน็” วันที่ 28 พฤศจกิายน-4 

ธันวาคม 2560 ณ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย-สระบรีุ ต าบลช า

พกัแพว อ าเภอแก่งคอย จงัหวัด

สระบรีุ

ศูนยฯ์ พกิุลทองฯ
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