สรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ ปีงบประมาณ 2561 (อพ.สธ.-วศ.)
กิจกรรมที่ 4 กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ลําดับ

1

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1.โครงการศึกษา
วิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการและ
องค์ประกอบสําคัญของ
ผลผลิตจากพืชอนุรักษ์

การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี
9

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
396,400

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

ใช้จริง
396,400 งบประมาณปกติ
ประจําปีของกรม
วิทยาศาสตร์
บริการ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
สนับสนุนการอนุรักษ์และคัด เลือก
พันธุกรรมพืชของโครง การ อพ.สธ
ด้านการศึกษา วิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการ และองค์ประกอบสําคัญ

1.วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ
และองค์ประกอบสําคัญในพืช
อนุรักษ์ผลสุกมะเกี๋ยง ในรายการ
ความชื้น ไขมัน โปรตีน กาก เถ้า
คาร์โบไฮเดรต ค่าพลังงานความ
ร้อน ฟรักโทส กลูโคส วิตามินเอ
วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินซี
วิตามินอี แคลเซียม โซเดียม
โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก
แมกนีเซียม สังกะสี ตะกั่ว และ
ปรอท จํานวน 49 ตัวอย่าง 1,127
รายการ น้อยหน่าเครือ จํานวน
17 ตัวอย่าง 391 รายการ และ
รายการกรดอะมิโน กรดไขมัน
วิตามินอี ในมะกิ๊ง จํานวน 7
ตัวอย่าง 296 รายการจํานวนรวม
ทั้งหมด 73 ตัวอย่าง 1,814
รายการ

ผู้อํานวยการกอง
ผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุ
สัมผัสอาหาร/
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อร่วมสนองพระราชดําริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี
2. สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร โดย
การศึกษา วิเคราะห์ คุณค่าทาง
โภชนาการและองค์ประกอบ
ที่สําคัญของพันธุกรรมพืช

รวม1 โครงการ

396,400

396,400

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
ลําดับ
1

หน่วยงาน
กรมวิทยาศาสตร์
บริการ

ชื่อโครงการ
1.โครงการจัดทําฐานข้อมูลทาง

การดําเนินตาม
แผนแม่บท
มี
ไม่มี
3

งบประมาณ
เสนอขอ
5,000

ใช้จริง
5,000

วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

แหล่งที่มีของ
งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดําริฯ ใน

1.จัดทําฐานข้อมูลทาง

ผู้อํานวยการกอง

ปกติประจําปี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

ผลิตภัณฑ์อาหาร

ของกรม

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

พันธุกรรมพืช โดยฐานข้อมูล

และวัสดุสัมผัส

วิทยาศาสตร์

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ

ประกอบด้วยผลการศึกษา

อาหาร/กรม

บริการ

สยามบรมราชกุมารี

วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการด้าน

2. เพื่อทําจัดทําฐานข้อมูลทาง

คุณค่าทางโภชนาการและ

วิทยาศาสตร์
บริการ

วิทยาศาสตร์ ในด้านคุณค่าและ

องค์ประกอบสําคัญในพืช

องค์ประกอบในพืชอนุรักษ์

อนุรักษ์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
การดําเนินการ

อนุรักษ์ในท้องถิ่น

5,000

5,000

บุคคลหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย อพ.สธ. และพืช

รวม1 โครงการ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ลําดับ
1

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

กรมวิทยาศาสตร์ 1.โครงการสนับสนุนการดําเนินงานใน
บริการ

การดําเนินตาม
แผนแม่บท
มี
3

ไม่มี

งบประมาณ
เสนอขอ
35,700

ใช้จริง
35,700

แหล่งที่มีของ
งบประมาณ
งบประมาณ

กิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่าย

ปกติประจําปี

อพ.สธ.

ของกรม
วิทยาศาสตร์
บริการ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1. เพื่อร่วมสนองพระราชดําริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ.
และเครือข่าย อพ.สธ.

ผลการดําเนินงาน

บุคคลหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.เข้าเยี่ยมชมและ

ผู้อํานวยการกอง

ปรึกษาหารือ เพื่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์อาหาร

เครือข่ายและความร่วมมือใน

และวัสดุสัมผัส

การวิจัยและพัฒนาผักเชียงดา

อาหาร/กรม

และพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือกับ วิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราช
มงคลล้านนาลําปาง ซึ่งเป็น
หน่วยงานเครือข่าย อพ.สธ. ที่
ร่วมสนองพระราชดําริในด้าน
การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์
พืชอนุรักษ์ ในภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน
2561 ณ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง
2..จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.วศ.) ประจําปีงบประมาณ

บริการ

หมายเหตุ

ลําดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินตาม
แผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มีของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน

บุคคลหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วัน
พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา
14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม
อัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพา
นุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริาร
3.จัดประชุมคณะทํางาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(อพ.สธ.-วศ.) ประจําปี
งบประมาณ 2561 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 4 อาคาร ดร.ตั้ว
ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์
บริการ จํานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่
2 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 28
มีนาคม 2561
2.โครงการจัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ.-วศ.

3

5,000

5,000

งบประมาณ

1.เพื่อสนองพระราชดําริฯ ใน

1.ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์

ผู้อํานวยการกอง

ปกติประจําปี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อพ.สธ-วศ. ให้เป็นปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์อาหาร

ของกรม

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

ได้แก่ กรอบการดําเนินการ

และวัสดุสัมผัส

วิทยาศาสตร์

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ

และปฏิบัติการแผนแม่บท

อาหาร/กรม

บริการ

สยามบรมราชกุมารี

ระยะ 5 ปีที่หก รวมถึงข้อมูล

2. เพื่อจัดทําเว็บไซต์ในการ

และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
บริการ

เผยแพร่ผลงานของการ

กับการดําเนินการใน

หมายเหตุ

ลําดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดําเนินตาม
แผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ
เสนอขอ

ใช้จริง

แหล่งที่มีของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน

บุคคลหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. โดย ปีงบประมาณ 2561
วศ.
3.โครงการงานจัดประชุมและ

36,700

36,700

นิทรรศการ อพ.สธ.

งบประมาณ

1.เพื่อสนองพระราชดําริฯ ใน

1.เข้าร่วมประชุมและจัดแสดง

ปกติประจําปี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

นิทรรศการทรัพยากรไทย :

ของกรม

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

วิทยาศาสตร์
บริการ

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ

ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน

สยามบรมราชกุมารี

– 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์

2.เพื่อเข้าร่วมประชุมและจัด

เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ

นิทรรศการแสดงผลงานสนอง

ภูมิภาค จุฬาลงกรณ์

พระราชดําริฯ โครงการ อพ.สธ.

มหาวิทยาลัย อําเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี

ในกิจกรรมที่ 4 ประจําปี พ.ศ.
2561-2562
รวม 3 โครงการ

77,400

77,400

รวมงบประมาณใช้จ่ายทั้งสิ้น

478,800

478,800

กิจกรรมยกมา
ผลิตภัณฑ์อาหาร จากโครงการปี
งบประ มาณ
และวัสดุสัมผัส
2560
อาหาร/กรม
ผู้อํานวยการกอง

วิทยาศาสตร์
บริการ

