รายงานผลการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ลาดับ

หน่วยงาน

ชือ่ โครงการ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
1 ศูนย์วจิ ยั ข้าวปราจีนบุรี โครงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรข้าวป่า
ในสภาพธรรมชาติ

การดาเนินงาน
งบประมาณ (บาท)
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี เสนอขอ
ใช้จริง
P

300,000 300,000

แหล่งทีม่ าของ เป้าหมายตาม
งบประมาณ* แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
กรมการข้าว

โครงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรข้าวป่า

ผลการดาเนินงาน

87 ไร่
1.กาจัดวัชพืชดั้งเดิมบางชนิดทีม่ ีปริมาณ
1.การปกปักษ์รกั ษา หนาแน่น เพือ่ ควบคุมไม่ให้มากเกิน
ทรัพยากรข้าวป่าไว้ใน ไปซึ่งวัชพืชเหล่านีข้ ยายพันธุ์อย่าง
ถิ่นเดิมทีม่ ีอยู่ตามธรรม รวดเร็วทาให้เกิดการแข่งขันกับข้าวป่า
ชาติให้มีการเจริญเติบโต ทาให้ขา้ วป่าบริเวณดังกล่าวลดลง
และวิวฒ
ั นาการตาม เช่น หญ้าไซ หญ้าขน หญ้าปล้อง
ธรรมชาติ
แห้วทรงกระเทียม หญ้าปล้องแดง
2. การใช้ประโยชน์
และโสน 1 ครั้ง
พันธุกรรมข้าวป่า
1.1 ทาแนวป้องกันไฟจากแปลงนา
3. ปลูกจิตสานึกในการ เกษตรกรทีอ่ ยู่รอบแปลงอนุรกั ษ์ฯ
ประชาสัมพันธ์
(กุมภาพันธ์-มีนาคม) 1 ครั้ง
อนุรกั ษ์ทรัพยากรข้าวป่า 1.2 บารุงรักษาสะพานทางเดิน
แก่เยาวชนและเผยแพร่ ระยะทาง 200 เมตร 1 ครั้ง
ความรู/้ ประชาสัมพันธ์
1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า
แปลงข้าวป่า 1 ครั้ง
2. การใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมข้าวป่า
2.1 การศึกษาการถ่ายทอด
พันธุกรรมข้าวป่าสู่ขา้ วปลูก
2.2 การประเมินลักษณะทน
ดินเปรี้ยวในข้าวป่า
2.3 เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพือ่
รวมจัดนิทรรศการและใช้งานวิจยั
10 กิโกรัม
3. ปลูกจิตสานึกในการอนุรกั ษ์

หน ้าที่ 1

ปัญหา/อุปสรรค
/แนวทางแก้ไข

ลาดับ

หน่วยงาน

ชือ่ โครงการ

การดาเนินงาน
งบประมาณ (บาท)
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี เสนอขอ
ใช้จริง

แหล่งทีม่ าของ เป้าหมายตาม
งบประมาณ* แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ในสภาพธรรมชาติ (ต่อ)

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
1 ร.พ.เจ้าพระยาอภัย
สารวจข้อมูลพันธุ์พชื ในโรงเรียน
ภูเบศรร่วมกับมูลนิธิ
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ผลการดาเนินงาน
ทรัพยากรข้าวป่าแก่เยาวชน
3.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ 1 ครั้ง
4. จัดทาป้ายเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ โครงการ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรข้าวป่าใน
สภาพธรรมชาติ

P

60,000

-

มูลนิธโิ รงพยาบาล เพือ่ ศึกษาและรวบรวม
เจ้าพระยา องค์ความรู้เกี่ยวกับพืช
อภัยภูเบศร สมุนไพร

ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

2 ร.พ.เจ้าพระยาอภัย
สารวจและเก็บข้อมูลเรื่องภูมิปัญญาP
ภูเบศรร่วมกับมูลนิธิ สมุนไพร
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
1 ร.พ.เจ้าพระยาอภัย
สวนสมุนไพรใน รพ.เจ้าพระยา- P
ภูเบศรร่วมกับมูลนิธิ อภัยภูเบศร
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2 ร.พ.เจ้าพระยาอภัย
P
สวนสมุนไพรในบริเวณ
ภูเบศรร่วมกับมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาภัยภูเบศร
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3 สานักงานเกษตรจังหวัด จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการปลูกพืช
P
ปราจีนบุรี
สมุนไพรในชุมชน

100,000

-

มูลนิธโิ รงพยาบาล เพือ่ ศึกษาและรวบรวม
เจ้าพระยา องค์ความรู้เกี่ยวกับ
อภัยภูเบศร พืชสมุนไพร

ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

4 สานักงานสหกรณ์จงั หวัด โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
ปราจีนบุรี
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ

50,000 99,718 มูลนิธโิ รงพยาบาล
เจ้าพระยา
อภัยภูเบศร
30,000 3,000 มูลนิธโิ รงพยาบาล
เจ้าพระยา
อภัยภูเบศร
300,000
-

P

22,800 22,800

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

หน ้าที่ 2

เพือ่ สร้างแหล่งเรียน
รู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
เพือ่ สร้างแหล่งเรียน
รู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร

รวบรวมพันธุ์พชื สมุนไพรกว่า250
ชนิดพร้อมทัง้ จัดทาป้ายความรู้

ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

เพือ่ จัดทาแปลงสาธิตและจัดทาแปลงสาธิตและปลูกพืชสมุนไพร
ปลูกพืชสมุนไพร

ปัญหา/อุปสรรค
/แนวทางแก้ไข

ลาดับ

หน่วยงาน

ชือ่ โครงการ

การดาเนินงาน
งบประมาณ (บาท)
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี เสนอขอ
ใช้จริง

แหล่งทีม่ าของ เป้าหมายตาม
งบประมาณ* แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมพืช
- ไม่มีกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืช
1 สานักงานเกษตรและ ศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืช
สหกรณ์จงั หวัดปราจีนบุรี

P

5,000

-

สป.กษ.

เพือ่ รวบรวมและจัดเก็บ - รวบรวมข้อมูลอนุรกั ษ์พนั ธุ์ขา้ วป่า
ข้อมูลของ อพ.สธ.
- ข้อมูลปลูกต้นมเหสักข์ -สักสยามินทร์

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พชื
- ไม่มี-

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
1
- ไม่มี-

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
1 สานักงานเกษตรและ อานวยการและประสานการประชุม P
สหกรณ์จงั หวัดปราจีนบุรี คณะอนุกรรมการโครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริฯ

3,000

3,000

สป.กษ.

หน ้าที่ 3

เพือ่ อานวยการและ
ประสานโครงการฯ

- จัดประชุมคณะกรรมการฯ 1 ครั้ง
- ประสานและติดตามงานของ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ปัญหา/อุปสรรค
/แนวทางแก้ไข

ลาดับ

หน่วยงาน

ชือ่ โครงการ

2 ร.พ.เจ้าพระยาอภัย
ค่ายหมอยาน้อยเรื่องภูมิปัญญา
ภูเบศรร่วมกับมูลนิธิ ท้องถิ่นและทรัพยากร
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

3 อบจ.ปราจีนบุรี

การปลูกและดูแลรักษา
ต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์

การดาเนินงาน
งบประมาณ (บาท)
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี เสนอขอ
ใช้จริง
150,000

P

แหล่งทีม่ าของ เป้าหมายตาม
งบประมาณ* แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

###### มูลนิธโิ รงพยาบาล 1.เพือ่ ให้เยาวชนได้เรียน เยาวชนเข้าร่ววมกิจกรรม 150 คน

เจ้าพระยา
อภัยภูเบศร

P

-

-

๑. ปี ๒๕๕๕
จานวน
๙๒,๐๐๐ บาท
(งบประมาณ
อบจ. ปราจีนบุรี)
๒. ปี ๒๕๕๖
จานวน
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- อบรม ๕๐๐,๐๐๐
- ต้นกล้ามเหสักข์ฯ

การปลูกและดูแลรักษา

ผลการดาเนินงาน

๑,๐๐๐,๐๐๐.-

หน ้าที่ 4

รู้เกี่ยวกับการส่งเสริม โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่งเสริมและ
และอนุรกั ษ์ภมู ิปัญญาไทยอนุรกั ษ์ภมู ิปัญญาไทยและอนุรกั ษ์
และอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายของ
2.เพือ่ ให้เยาวชนได้เรียน พันธุ์พชื สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติ
รู้ถงึ ความหลากหลาย แห่งชาติเขาใหญ่และคุณค่าของภูมิ
ของพันธุ์พชื สมุนไพรใน ปัญญาด้านสมุนไพร
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3.เพือ่ ให้เยาวชนเข้าใจ
ถึงคุณค่าของภูมิปัญญา
ด้านสมุนไพร

- เพือ่ สนับสนุนและ
สืบสานพระราชปณิธาน
งานอนุรกั ษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ

- จานวน 500 ต้น
ปลูก ณ โครงการเกษตรผสมผสานฯ
หมูท่ ี่ 12 ต.คาโตนด อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี

- จานวน 5,435 ต้น
1. จานวน 400 ต้น
ณ ทีส่ าธารณะหนองผักกาดหมูท่ ี่ 12
ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี

2. จานวน 169 ต้น

ปัญหา/อุปสรรค
/แนวทางแก้ไข

ลาดับ

หน่วยงาน

ชือ่ โครงการ

การดาเนินงาน
งบประมาณ (บาท)
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี เสนอขอ
ใช้จริง

ต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ (ต่อ)

4 สานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี

การปลูกและดูแลรักษา
ต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ (ต่อ)

แหล่งทีม่ าของ เป้าหมายตาม
งบประมาณ* แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
อบจ. ปราจีนบุรี)

P

หน ้าที่ 5

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
/แนวทางแก้ไข

ณ วัดหนองงูเหลือม หมูท่ ี่ 9
ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
๓. จานวน ๓๓๘ ต้น
ณ ป่าสงวน แห่งชาติป่าน้าตก
เขาอีโต้ หมู่ ๑๗ ต. เนินหอม อ. เมือง
จ. ปราจีนบุรี
๔. จานวน ๑๖๙ ต้น ณ บริเวณรอบ
อบต. ไผ่ชะเลือดต. ไผ่ชะเลือด
อ. ศรีมโหสถจ. ปราจีนบุรี
5.จานวน 338 ต้น
ณ ป่าชุมชน ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี
6. จานวน 1,690 ต้น
ณ ป่าชุมชน บ้านเนินป่ายาง
บ้านทุง่ สบก ต.คาโตนด อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี
7. จานวน 507 ต้น
ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 5 ต.สาพันตา อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี
8. จานวน 1,183 ต้น
ณ บ้านวังรี หมู่ 5 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี
9. จานวน 641 ต้นณ บริเวณรอบ
สานักงาน ต.เนินหอม อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี
10. จานวน 1,109 ต้น
(เพิม่ เติมแผนแม่
ณ อ.เมืองปราจีนบุรี และอ.ประจันตคาม
บทปี 2559)
จ.ปราจีนบุรี

ลาดับ

หน่วยงาน

ชือ่ โครงการ

การดาเนินงาน
งบประมาณ (บาท)
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี เสนอขอ
ใช้จริง

แหล่งทีม่ าของ เป้าหมายตาม
งบประมาณ* แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
/แนวทางแก้ไข

11. จานวน 200 ต้น ณ ต.หนองโพรง
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
5 สานักงานปฏิรปู ทีด่ ิน

1.อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดาริ (รักษ์ป่า
รักษ์ธรรมชาติสานฝันสู่ชุมชน)
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
2. อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
โรงเรียนบ้านเขากระแต
ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี

P

10,000 10,000 สานักงานปฏิรปู ทีด่ ิน1.การสารวจ
1.ปลูกกล้าไม้ในป่าชุมชน
2.การศึกษาวิจยั
- พะยูง จานวน 52 ต้น
3.การจัดทาฐานข้อมูล -ประดู่ จานวน 50 ตัน
-ขี้เหล็ก จานวน 30 ต้น
- ยางนา จานวน 27 ต้น
2.ทาป้ายทะเบียนพันธุไ์ ม้ จานวน 26 แผ่น

P

10,000 10,000 สานักงานปฏิรปู ทีด่ ิน1.การสารวจ
1.ปลูกกล้าไม้ในพืน้ ทีข่ องโรงเรียน
2.การศึกษาวิจยั
ยางนา มะขาม ขี้เหล็ก มะฮอกกานี
3.การจัดทาฐานข้อมูล พะยูง สัก ปาล์มน้ามัน มะค่า ต้นตาล
พืชสมุนไพร รวม 527 ต้น
2.ปลูกกล้าไม้ในป่าชุมชนบ้านเขากระแต
พะยูง ยาง รวม 350 ต้น
1.ปลูกกล้าไม้ในพืน้ ทีข่ องโรงเรียน
- ยางนา จานวน 100 ต้น
-มะขาม จานวน 50 ต้น
-ขี้เหล็ก จานวน 50 ต้น
-มะฮอกกานี จานวน 50 ต้น
-พะยูง จานวน 50 ต้น
-สัก จานวน 6 ต้น
-ปาล์มน้ามัน จานวน 6 ต้น
-มะค่า จานวน 6 ต้น
-ต้นตาล จานวน 5 ต้น
- พืชสมุนไพร จานวน 204 ต้น
2.ปลูกกล้าไม้ในป่าชุมชนบ้านเขากระแต
- พะยูง จานวน 150 ต้น

หน ้าที่ 6

ลาดับ

หน่วยงาน

ชือ่ โครงการ

3. อนุรกั ษ์พนั ธุ์พชื ในท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านเขาด้วน ต.ย่านรี
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

รวม

การดาเนินงาน
งบประมาณ (บาท)
ตามแผนแม่บท
มี ไม่มี เสนอขอ
ใช้จริง

P

แหล่งทีม่ าของ เป้าหมายตาม
งบประมาณ* แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

- ยางนา จานวน 200 ต้น
2.ปลูกกล้าไม้ในป่าชุมชนบ้านสาพันตา
- พะยูง จานวน 100 ต้น
- ยางนา จานวน 100 ต้น
3.ทาแนวกันไฟ (ปัด กวาด ถาก ถาง)
4.แต่งตั้งอาสาสมัครระดับหมูบ่ ้าน
คอยดูแลปกปักรักษา
10,000 10,000 สานักงานปฏิรปู ทีด่ ิน1.การสารวจ
1.ปลูกกล้าไม้ในป่าชุมชน
2.การศึกษาวิจยั
- ยางนา จานวน 50 ต้น
3.การจัดทาฐานข้อมูล -พะยูง จานวน 50 ต้น
- แคนา จานวน 20 ต้น
- ปะดู่ จานวน 50 ต้น
(ดาเนินการฤดูฝน)
####### ######

หน ้าที่ 7

ปัญหา/อุปสรรค
/แนวทางแก้ไข

