
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. – กฟผ. 
ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห*องประชุม ๒๐๑ ช้ัน ๒ อาคาร ท.๑๐๐ สํานักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี 

----------------------- 
คณะกรรมการดําเนินงาน  
 

๑. นายกรศิษฏ� ภัคโชตานนท� ผวก. ประธานคณะกรรมการ 
๒. นายสืบพงษ�     บูรณศิรินทร� รวห. รองประธานคณะกรรมการ 
๓. นายธนรัชต�     ภุมมะกสิกร ชฟน. กรรมการ 
๔. นายไววิทย�     แสงพาณิชย� ช.อขภ-ห. กรรมการ แทน  อขภ. 
๕. นายปรีชา     ศรีน/อย อขส. กรรมการ  
๖. นายวีระศักด์ิ    ศรีกาวี อขศ. กรรมการ 
๗. นายดิลก    ธโนศวรรย� อขว. กรรมการ 
๘. นายวรวิทย� รวีนิภาพงศ� อฟอ กรรมการ 
๙. นางศิริลักษณ� พงศ�จตุรวิทย�      ช.อสค-ว. กรรมการ แทน  อสค. 
๑๐. นางยุวดี         ธงสุวรรณ        อกค. กรรมการ 
๑๑. นายรังสรรค� สกุลยง ช.ออก-ว. กรรมการ แทน  ออก. 
๑๒. นายอนิรุจน� เอ่ียมกิจการ กสน-ค. กรรมการ แทน  อสอ. 
๑๓. นายเชาวลิต    วิชิระประเสริฐ   วศ.๑๑สก.ชฟน. กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวสุกานดา   เอกออมพิทักษ�   วก.๙ สก.ชฟน. กรรมการและผู/ช<วยเลขานุการ 

 
คณะทํางานประสานงาน 
๑. นางวาสนา   บัวสถิตย� วก.๑๐ สก.ชฟน. คณะทํางานประสานงาน 
๒. นายสุรสิทธิ์   แก/ววิเชียร นค.๙ สก.ชฟน. คณะทํางานประสานงาน 
๓. นางสุรีย�   พงษ�สุวรรณ พช.๘ สก.ชฟน. คณะทํางานประสานงาน 
๔. นายภาคภูมิ   สดายุรัตน� วก.๗ สก.ชฟน. คณะทํางานประสานงาน 
๕. นายณัฐวุฒิ   นวลละออง วก.๔ สก.ชฟน. คณะทํางานประสานงาน 
     

ผู*เข*าร/วมประชุม 
๑. นายอมรพันธ� ลีลาภรณ� ชฟฟ.๒  
๒. นายเขมญาติ ยมานันตกูล อฟภ.  
๓. นายยงยุทธ ปรีชม อฟก.  
๔. นายดํารง ไสยะ อฟจ.  
๕. นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ช.อผม.  
๖. นางกชกร สินธวานนท� สถ.๑๐  
๗. นายสมพงศ� ปABนทองพันธ� หอบจ-ฟ.  
๘. นายยุทธพร ด/วงดี ช.๕ อฟจ.  
๙. นางสาวนงนุช ไตรธเนศ วศ.๑๑ อฟภ.  



 

๑๐. นายฉลอง สนนิ่ม วก.๙ หวฟม-ช.  
๑๑. นายธรรมนูญ คงธรรม ช.๙ อขช.  
๑๒. นางสาวสุธาสิน ี สุขะเกตุ ช.๔ อฟภ.  
๑๓. นายประสิทธิ์ อุปชตร กลอ-ฟ. อฟอ.  
๑๔. นายชัยศักด์ิ แซ<ภู< หบยบต-ฟ. อฟภ.  
๑๕. นางสาวชนินทิตา วัชรมูล วก.๙ กบค-ค  
๑๖. นายไมตรี วิทวัสกุล พช.๙ อชค.  

๑๗. นางสาวสิธินาถ อาจารสิริ วก.๕ ชฟฟ๓.  

๑๘. นางสาวสายรุ/ง เกิดแก/ว พช.๗ ชฟฟ๓.  

๑๙. นายวิชัย เพ็งจันทร� พช.๗ อขช.  

๒๐. นางสุฑามาศ กาญจนารักษ� วก.๑๐ รวห.  

๒๑. นางสาวสุจิตรา ทับสูงเนิน วก.๑๐ อสอ.  

๒๒. นายธีระชัย ไหวเคลื่อน หบบภ-ฟ.  

๒๓. นายอรรณพ โหรวิชิต ช.๙ อขภ.  

๒๔. นายพิพัทต� คงสินทวีสุข ช.อขส-ห.  

๒๕. นายสมชาย กันทวงศ� หบบส-ฟ.  

๒๖. นายอนุสรณ� นันตา พช.๙ อขศ.  

๒๗. นายชูชีพ         ภู<พิจิตร ชก.๔ อขศ.  

๒๘. นายอํานวย เข็มเงิน พช.๘ อขว.  

๒๙. นางสาวบุญนาค ตรีสาคร พช.๘ อขว.  

๓๐. นายนพกร ขาวรุ<งเรือง ช.๕ อขว.  

๓๑. นายชนะเทพ อินทวงษ� ช.๕ อขว.  

๓๒. นายสุเทพ เทพสุริวงศ� สถ.๗ อขช.  

๓๓. นายไพโรจน� ภู<ไพรบูลย� ชก.๔ อขช.  

๓๔. นายคติ ชนนีบํารุง ทนท.กลช-ฟ.  

๓๕. นายอุทาน พันโภคา กยอ-ฟ.   

๓๖. นายอภิชัย คําพรรณ� หทอ-ฟ.  

๓๗. นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ กฬอ-ฟ. อฟอ.  

๓๘. นายเกรียงไกร สีเสมอ ช.๕ อฟอ.  

๓๙. นายอาทิตย� พรคุณา หพอ-ฟ. อฟอ.  

๔๐. นายพัฒนะ กุดแถลง ช.๙ อฟอ.  

๔๑. นายศุภอรรถ อรรถวัน หยลอ-ฟ.  

๔๒. นายสกุล คําสัน ช.๘ อฟอ.  

๔๓. นายนราทร สุขพระหันต� ช.๗ อฟอ.  

๔๔. นายพงศกร เรืองมนตรี กธอ-ฟ. อฟอ.  

๔๕. นายโรจนินทร� กิตติยศอานันต� หยธอ-ฟ. อฟอ.  

     

     

     



 

     

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ*งเพ่ือทราบ 
ประธาน (ผวก.) : เปAดการประชุมและกล<าวต/อนรับคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. 
 : การทําโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-กฟผ.) ควรมีการต<อยอดให/เกิดประโยชน�กับ
ชุมชน มีการบูรณาการท่ีจะทําให/ชุมชนอยู<ร<วมกับ กฟผ. ได/อย<างสงบสุข ยั่งยืน เอ้ือเฟNOอ ส<งเสริมซ่ึงกัน 
และกัน 
 : ในปQ ๒๕๖๐ นี้จะมีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ท่ี จ.สระบุรี ผวก. อยากให/
หน<วยงานใหม<ท่ีเข/าร<วมโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ได/มีโอกาสเข/าร<วมงาน จะได/ทราบว<า เปRนงานใหญ<
ระดับชาติ หน<วยงานของ กฟผ. ได/   รับเกียรติ และเปRนพระมหากรุณาท่ี องค�สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จ
เยี่ยมชมบูธของ กฟผ. ทุกครั้ง นับว<าเปRนความภาคภูมิใจของชาว กฟผ. 
 : ขอให/ทุกหน<วยงานในสายงาน รวฟ. พิจารณาเข/าร<วมดําเนินงาน อพ.สธ-กฟผ.โดยให/คณะทํางาน
ประสานงาน อพ.สธ.-กฟผ. เปRนผู/ประสานงานและพาดูงานของหน<วยงานสายงาน ชฟน.ท่ีได/ดําเนินงานแล/ว 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.-กฟผ. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
เอกสารประกอบ : รายงานการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.-กฟผ. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 

มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.-กฟผ. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙                  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  แนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแม/บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ป5ท่ีหก  
       (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันายน ๒๕๖๔) 

 เอกสารประกอบ : แนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแม<บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปQท่ีหก  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันายน ๒๕๖๔) 
 ผู/ช<วยเลขานุการคณะกรรมการ (นางสาวสุกานดาฯ) :  แผนแม<บทระยะ ๕ ปQท่ีหก (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ – ๓๐ กันายน ๒๕๖๔)  ประกอบด/วย ๓ กรอบ ดําเนินงาน ๘ กิจกรรม บน ๓ ฐานทรัพยากร คือ 
ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ ฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปUญญา 
     ๑. กรอบการเรียนรู/ทรัพยากร ประกอบด/วย 
กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมปกปUกทรัพยากร (กฟผ. ร<วมกิจกรรม) 
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมสํารวจรวบรวมทรัพยากร 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร (กฟผ. ร<วมกิจกรรม) 
    ๒. กรอบการใช/ประโยชน� 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมอนุรักษ�และใช/ประโยชน�ทรัพยากร 
กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมศูนย�ข/อมูลทรัพยากร 
กิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
    ๓. กรอบการสร/างจิตสํานึก 
กิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมสร/างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากร 
กิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนอารอนุรักษ�ทรัพยากร (กฟผ. ร<วมกิจกรรม) 
 



 

 ชฟน. :  การสํารวจทรัพยากรของ กฟผ. ควรศึกษาวิจัยร<วมกับสถาบันการศึกษาท่ีร<วมสนอง
พระราชดําริ อพ.สธ. และต/องเปRนคนไทยเท<านั้น ไม<อนุญาตให/ต<างชาติเข/ามาสํารวจ  
 ประธาน :  หน<วยงานใหม<ท่ีเข/าร<วมโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ควรมีการต้ังกลุ<มย<อย Coaching 
เพ่ือให/เข/าใจกิจกรรมท้ัง ๘ กิจกรรมของโครงการ หรือ พาไปทัศนศึกษาท่ีเข่ือนศรีนครินทร� เปRนต/น 
 ชฟน. :  หน<วยงานใหม<สามารถศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีของสายงาน ชฟน.ท่ีอยู<ใกล/กัน เช<น 
โรงไฟฟ̂าแม<เมาะสามารถไปดูงานได/ท่ีเข่ือนภูมิพลหรือเข่ือนสิริกิติ์ 
 ชฟน.    :  ปQ ๒๕๖๐ จะมีการจัดนิทรรศการท่ี จ.สระบุรี สําหรับหน<วยงานใหม<เชิญร<วมงานด/วย 
เพ่ือให/เห็นภาพของกิจกรรมต<างๆ  
 ประธาน : ควรมีการนําพืชท่ีมีในพ้ืนท่ีปกปUกทรัพยากร หรือพืชท/องถ่ินของแต<ละพ้ืนท่ีมาปลูก
รวบรวมไว/ท่ีสํานักงานกลาง กฟผ. เชื่อมโยงด/าน Online ทําเปRนแบบ Digital , รูปภาพ , VDO หรือ  
QR-CODE 

  อกค. :  อกค. มีแนวคิดจะทําแบบ Buffer Zone ทําเปRนปoา เปRนพืชจากจังหวัดนนทบุรีและ
พืชอนุรักษ�ของ กฟผ. เนื่องจากพ้ืนท่ีจํากัดจึงปลูกได/ไม<หมดทุกอย<าง จะมีอาคารนิทรรศการ เพ่ือนําภาพ
ผ<านสื่อแสดง Digital แล/วจะนําแนวทางของ ผวก. ไปดําเนินการ 

 

มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ                  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ กรอบแผนแม/บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ป5ท่ีหก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันายน ๒๕๖๔)  
      กลุ/ม G๓ การไฟฟ;าฝ=ายแห/งประเทศไทย 

 เอกสารประกอบ : กรอบแผนแม<บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปQท่ีหก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันายน ๒๕๖๔)  
กลุ<ม G๓ การไฟฟ̂าฝoายแห<งประเทศไทย 

  ประธาน :  ให/ผู/ช<วยเลขานกุารคณะกรรมการ อธิบายเก่ียวกับความเปRนมาและรายละเอียดของ
โครงการ อพ.สธ. คร<าวๆ เพ่ือให/หน<วยงานใหม<ได/รู/จักและเห็นภาพของ อพ.สธ.  
 ผู/ช<วยเลขานุการฯ : โครงการอนุรักษ�พันุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปRนองค�ประธาน 
เลขาธิการพระราชวัง เปRนผู/อํานวยการ อพ.สธ.สํานักพระราชวัง ปUจจุบันคือนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
อพ.สธ.เปRนหน<วยงานสํานักพระราชวัง 
เป̂าหมาย เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ�และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให/เกิดประโยชน�ถึงมหาชนชาวไทย 
วัตถุประสงค� - ให/เข/าใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช  
                - ให/ร<วมคิด ร<วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน�ถึงมหาชนชาวไทย  
                - ให/มีระบบข/อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได/ท่ัวประเทศ 
 อพ.สธ. เริ่มดําเนินงานต้ังแต<ปQ ๒๕๓๕ ถึงปUจจุบัน มีหน<วยงานร<วมสนองพระราชดําริ เช<น กฟผ. 
มากกว<า ๑๖๐ หน<วยงาน แบ<งตามลักษณะการทํางานเปRน ๑๐ กลุ<มคือ G๑-G๑๐ ซ่ึง กฟผ. อยู<ในกลุ<ม G๓ 
กลุ<มส<วนราชการท่ีเก่ียวกับทรัพยากร 

  แต<เดิมการดําเนินงาน อพ.สธ. ศึกษาเฉพาะเรื่องพืช ต<อมามีการปรับปรุงภารกิจจนปUจจุบัน แต<ชื่อ
โครงการยังคงเดิม “โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” ดังนั้น แผนแม<บทระยะ ๕ ปQท่ีหก ประกอบด/วย การดําเนินงานแบ<งเปRน ๓ กรอบการ



 

ดําเนินงาน ๘ กิจกรรม บน ๓ ฐานทรัพยากร (ฐานทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และฐานทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปUญญา) 
    ๑. กรอบการเรียนรู/ทรัพยากร ประกอบด/วย 
กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมปกปUกทรัพยากร (กฟผ. ร<วมกิจกรรม) 
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมสํารวจรวบรวมทรัพยากร 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร (กฟผ. ร<วมกิจกรรม) 
     ๒. กรอบการใช/ประโยชน� 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมอนุรักษ�และใช/ประโยชน�ทรัพยากร 
กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมศูนย�ข/อมูลทรัพยากร 
กิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
     ๓. กรอบการสร/างจิตสํานึก 
กิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมสร/างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากร 
กิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนอารอนุรักษ�ทรัพยากร (กฟผ. ร<วมกิจกรรม) 
     พืชอนุรักษ�ของโครงการ มี ๙ ชนิด คือ 
 ๑. กล/วยไม/  ๒. ทุเรียน ๓. สัก  ๔. มะเก๋ียง ๕. น/อยหน<าเครือ 
 ๖. ชาเม่ียง ๗. มะก๊ิง ๘. ตีนฮุ/งดอย ๙. ยางนา 
 

มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ                  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ สรุปภาพรวม ผลการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ประจําป5 ๒๕๕๙ 
 ผู/ช<วยเลขานุการฯ : สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ประจําปQ ๒๕๕๙  
๑. กิจกรรมปกปUกทรัพยากร 

กิจกรรมปกปUกทรัพยากร  ดําเนินการในพ้ืนท่ี   ๑๑  แห<ง รวมเนื้อท่ี ๒๑,๐๘๔ ไร< ให/เปRนพ้ืนท่ี 
ปกปUกรักษาทรัพยากรด้ังเดิม สําหรับทําการศึกษาและนํามาใช/ประโยชน�ต<อไป  
 ๑.๑ จัดทําและซ<อมแซมป̂ายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ.ประจําอย<างน/อยปQละ ๒ ครั้ง  
 ๑.๒ งานควบคุม ดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกปUก  
                ๑.๒.๑ สร/างฝายชะลอน้ําจํานวน ๑,๐๑๙ ฝาย และซ<อมบํารุงฝายจํานวน ๓๐๑ ฝาย 

           ๑.๒.๒ จัดทําแนวป̂องกันไฟปoารอบพ้ืนท่ีด/วยการถางวัชพืชและชิงเผาเชื้อเพลิงในแนวป̂องกัน 
ไฟปoา ระยะทางรวม ๗๗  กิโลเมตร   

๑.๒.๓ งานตรวจสอบและป̂องกันการตัดไม/ทําลายปoา ประจําอย<างน/อยปQละ ๒ ครั้ง 
 ๑.๓ สํารวจ ทรัพยากรชีวภาพต<างๆ ท่ีนอกเหนือจากพืช จัดเก็บในฐานข/อมูลทรัพยากรปกปUก เช<น 

   ๑.๓.๑ เข่ือนสิริกิติ์ สํารวจสัตว�ปQกและจัดเก็บในฐานข/อมูลจํานวน ๒๐ ชนิด ได/แก< ไก<ปoา 
เหยี่ยวก้ิงก<าสีดํา นกตะขาบทุ<ง นกเขาชวา นกบ้ังรอกใหญ< นกกวัก นกกระจิบ นกแซงแซว นกกะราง      
นกกินปลี นกปรอดนกตีทอง นกยางควาย นกเอ้ียงสาริกา นกกะรางหัวหงอก นกกางเขนดง นกยอดข/าว
หางแพนหัวแดง นกขุนแผนนกกะรางสร/อยคอเล็ก นกปากห<าง 

                  ๑.๓.๒ เข่ือนสิริกิติ์ สํารวจสัตว�เลี้ยงลูกด/วยนมและจัดเก็บในฐานข/อมูลจํานวน ๔ ชนิด ได/แก< 
กระเล็นขนปลายหูสั้น  กระรอกท/องแดง กระรอกขาว หมูปoา 



 

๑.๔ สํารวจเก็บข/อมูลวัฒนธรรมและภูมิปUญญาท/องถ่ิน (รวมท้ังปราชญ�ชาวบ/าน) ท่ีเก่ียวข/องกับการ
ใช/ทรัพยากรธรรมชาติ จัดเก็บในฐานข/อมูลทรัพยากรปกปUก เช<น 

       ๑.๔.๑ เข่ือนศรีนครินทร� จัดเก็บการถนอมอาหารประเภทปลา แหนมปลาชะโด และ 
ผ/าขาวม/าทอมือ ของนางสายทอง หาญราชา บ/านเลขท่ี ๖๔ หมู<ท่ี ๕ บ/านเจาะเลาะ ตําบลนาสวน อําเภอศรี
สวัสด์ิ  

      ๑.๔.๒ เข่ือนศรีนครินทร� จัดเก็บการทําใบตองตึง หรือใบพลวง มุงหลังคาของชุมชนสะมาแก   
อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี  ของนายสมเดช เพ็งอุ<น บ/านเลขท่ี ๗๗ หมู<ท่ี ๔ ต.นาสวน กาญจนบุรี 
  ๑.๕ สนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตสงขลา 
และมหาวิทยาลัยขอนแก<น เข/าดําเนินงานในพ้ืนท่ีปกปUกทรัพยากร 
สร/างฝายชะลอน้ํา ๑,๐๑๙ ฝาย ซ<อมบํารุงฝายชะลอน้ํา ๓๐๑ ฝาย ทําแนวป̂องกันไฟปoา ๗๗ กม. 
๒. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  

กฟผ. จัดทําแปลงปลูกรักษาทรัพยากรตามเข่ือนและโรงไฟฟ̂าจํานวน ๑๑ แห<ง เนื้อท่ี ๙๙๖ ไร<  
 ๒.๑ รวบรวมปลูกพรรณพืชสมุนไพร  พืชอาหารท/องถ่ิน ไม/เด<นประจําท/องถ่ิน ไม/หายากหรือใกล/ 
สูญพันธ� ในวันสําคัญต<างๆ ท้ังหมดจํานวน  ๒๖๑ ชนิด รวมจํานวน  ๑๖,๐๗๗  ต/น 

๒.๒  จัดทําป̂ายแสดงข/อมูลทางพฤกษศาสตร� จํานวน  ๖๓๗  ป̂าย 
  ๒.๓  ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาด/วยการตัดหญ/า กําจัดวัชพืช ตัดแต<งใบ และพรวนดิน  
ประจําทุกเดือน 

  ๒.๔ ขยายพันธุ�พืช แจกจ<ายต/นกล/า เมล็ดพันธุ�  
     ๒.๔.๑ เพาะกล/าไม/จํานวน ๘๓,๗๙๐ ต/น เช<น ยางนา พะยูง เต็ง มะค<าโมง ฯลฯ 

       ๒.๔.๒ เพาะกล/าไม/และแจกให/แก<ผู/สนใจ จํานวน ๑๕,๙๖๐ ต/น 
๓. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
 ๓.๑ ร<วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.   
                 ๓.๑.๑ ร<วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย�
สิ่งสินตน ”  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปRนประธานเปAดงานประชุมวิชาการฯ 
เม่ือวันท่ี  ๒๓  มีนาคม ๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก<น โดย นายกรศิษฐ�  ภัคโชตานนท�  (รวฟ. สมัยนั้น) 
กล<าวถวายรายงานและนําชมบูธท้ัง ๑๑ บูธของ อพ.สธ.-กฟผ.  จัดแสดงในพ้ืนท่ี ๑,๕๐๐ ตารางเมตร จาก 
๑๒ พ้ืนท่ี กฟผ.ทุกภาคท่ัวประเทศ   โดยนําพรรณไม/เด<น พืชสมุนไพรเฉพาะถ่ิน พืชหายากในพ้ืนท่ีปกปUก
ทรัพยากรกว<า ๑๐๐ ชนิด ประกอบด/วย ข/อมูลทางพฤกษศาสตร� การใช/ประโยชน�จากพรรณพืช สาธิตการ
นําพืชท/องถ่ินมาสร/างมูลค<าเพ่ิม ทําผลิตภัณฑ�ต<างๆ มี อาหาร ขนม น้ําสมุนไพร และกล/าไม/ แจกในงาน
ดังกล<าว 
 ๓.๒ สนับสนุนเงินทูลเกล/าฯถวาย เพ่ือใช/ในกิจกรรม อพ.สธ. 
                 ๓.๒.๑ ผวก. (นายสุนชัย  คํานูณเศรษฐ�) และ คณะผู/บริหาร กฟผ. เข/าเฝ^าทูลละอองพระบาท        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือ วันจันทร�ท่ี  ๘  กุมภาพันธ�  ๒๕๕๙ ณ ศาลาดุสิดา
ลัย สวนจิตรลดา เพ่ือทูลเกล/าฯ ถวายเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท งวดประจําปQ ๒๕๕๘   
                 ๓.๒.๒ ผวก. (นายกรศิษฐ�  ภัคโชตานนท�) และ คณะผู/บริหาร กฟผ. เข/าเฝ^าทูลละออง 
พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันจันทร�ท่ี ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๙   
ณ อาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดา เพ่ือทูลเกล/าฯ ถวายเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท งวดประจําปQ ๒๕๕๙  
  



 

 ๓.๓ จัดกิจกรรม ฝxกอบรม ในการสร/างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ฯให/แก<เจ/าหน/าท่ี อพ.สธ.-กฟผ. 
เยาวชน ชุมชนรอบพ้ืนท่ี และหน<วยงานต<างๆ จํานวน ๓๐ หัวข/อ จํานวนผู/เข/าอบรมท้ังสิน ๒๔,๓๘๑ คน  
        ๓.๓.๑ การจัดค<ายเยาวชน “เข่ือนจุฬาภรณ�อนุรักษ�ทรัพย�” ณ เข่ือนจุฬาภรณ� จ.ชัยภูมิ 
ระหว<างวันท่ี ๑๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  เปRนกิจกรรมท่ีเข่ือนจุฬาภรณ� ร<วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือ
สร/างความรู/ความเข/าใจและจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรในพ้ืนท่ีเข่ือนจุฬาภรณ� จ.ชัยภูมิ ให/แก<เยาวชน
จากโรงเรียนทุ<งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ�)และเจ/าหน/าท่ี จํานวน ๑๐๒ คน ใช/งบประมาณ ๗๗,๐๐๐ บาท 

๓.๔  ปรับปรุงเส/นทางศึกษาธรรมชาติ ด/วยการจัดทําป̂ายแสดงเส/นทาง ป̂ายแสดงข/อมูลทาง
พฤกษศาสตร�   ป̂ายแสดงประโยชน�ของพรรณไม/ มีเส/นทางศึกษาธรรมชาติทุกพ้ืนท่ีจํานวน ๑๔ เส/นทาง 
และจัดกิจกรรมส<งเสริมให/มีการเข/าศึกษาในเส/นทาง  

๓.๕  มีเยาวชนและประชาชนเข/าผู/เยี่ยมชม อาคารศูนย�การเรียนรู/ ราชานุรักษ� ณ เข่ือนศรีนครินทร�  
จํานวนผูท่ีเข/าเยี่ยมชม ๑๔,๙๑๗ คน 

                 ๓.๖ เผยแพร<โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.โดยสื่อต<างๆ เช<น เว็ปไซต�  จัดนิทรรศการ ทําหนังสือ วีดีทัศน� 
เอกสารเผยแพร<ประชาสัมพันธ� เช<น 

       ๓.๖.๑ ปรับปรุงข/อมูลในเว็ปไซต� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. 
(http://www2.egat.co.th/egatrspg )  
        ๓.๖.๒ จัดทําหนังสือเรื่อง “มรดกทางปUญญา คืนผืนปoาอุดมสมบูรณ�”(ฝoายสื่อสารองค�การ
จัดทํา) ผวก. (นายสุนชัย  คํานูณเศรษฐ�) ได/ทูลเกล/าถวายหนังสือแด<  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เข่ือนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 

       ๓.๖.๓ จัดทําแผ<นพับ “พืชท่ีเข่ือนปลูกรักษา”จํานวน ๓,๐๐๐ แผ<น 
       ๓.๖.๔ จัดนิทรรการ อพ.สธ.กฟผ.เข่ือนสิริกิติ์ ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด 

          ๓.๗  ประชุมติดตามการดําเนินงาน  อพ.สธ.-กฟผ. 
                 ๓.๗.๑ ประชุมติดตามงานคณะกรรมการ อพ.สธ.-กฟผ. จํานวน ๓ ครั้ง และประชุม
คณะอนุกรรมการอพ.สธ.-กฟผ. จํานวน ๒ ครั้ง 
การดําเนินงานอ่ืนๆ  
    ๑ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู/ให/กับเจ/าหน/าท่ี อาสาสมัคร อพ.สธ.- กฟผ.  
             ๒ ศึกษาดูงานท่ีศูนย�พัฒนาโครงการหลวงห/วยลึก และชุมชนบ/านหัวทุ<ง จ.เชียงใหม<  
   ๓ โครงการสํารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปUกทรัพยากร โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดย 
การไฟฟ̂าฝoายผลิตแห<งประเทศไทย (อพ.สธ. – กฟผ.) เข่ือนจุฬาภรณ� อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
ประจําปQ ๒๕๕๙-๒๕๖๐  ดําเนินการสํารวจครั้งท่ี ๑ ระหว<างวันท่ี ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดําเนินงาน
ร<วมกันระหว<าง กฟผ.เข่ือนจุฬาภรณ� และนักวิจัย(ของโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก<น  มหาวิทยานเรศวร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) รวมท้ัง
ปราชญ�ชาวบ/าน 
  

ค/าใช*จ/าย 
 รวมค<าใช/จ<ายท่ีใช/ในภารกิจ อพ.สธ.-กฟผ. ปQ ๒๕๕๙ ท้ังสิ้นจํานวน  ๒,๓๘๕,๐๐๐ บาท 
 (สองล/านสามแสนแปดหม่ืนห/าพันบาทถ/วน) 
 



 

มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ                  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔  งบประมาณและแผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ.-กฟผ.ประจําป5 ๒๕๖๐ 
 เอกสารประกอบ : งบประมาณและแผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ.-กฟผ.ประจําปQ ๒๕๖๐ 
 

มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ  
                

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ การเข*าร/วมดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. โรงไฟฟ;ากระบ่ี  
 อฟภ.: ได/เข/าร<วมดําเนินงานโดยมีคําสั่งคณะอนุกรรมการ อพ.สธ.-กฟผ.โรงไฟฟ̂ากระบ่ี ลงนามโดย 
ผวก.ต้ังแต<เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมท่ีดําเนินการ คือ  
 ๑. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร จํานวน ๑๕ ไร<    บริเวณหน/าบ/านพักผู/บริหาร ปUจจุบันมีต/นไม/
ข้ึนแล/ว เช<น ตะเคียน ยูคาลิปปตัส ตะแบก อินทนิล   เปRนต/น สําหรับกิจกรรมต<อไปจะสํารวจและจัดหาเพ่ือ
นําพืชพ้ืนถ่ินมาปลูกเสริม จัดทําป̂ายแสดงข/อมูล รวมถึงจัดทําเส/นทางรอบพ้ืนท่ี ๑๕  ไร<  
 ๒. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช โดยจะจัดทําฐานทรัพยากรท/องถ่ิน  
ต.คลองขนาน พร/อมอบรมให/ความรู/เยาวชนปลูกปoาชายเลน  
งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณของ CSR  
รอบๆ โรงไฟฟ̂ากระบ่ีมีนกหลากหลายชนิด จะทําการสํารวจในปQต<อไป 
ประธาน :  การสํารวจทําเองหรือร<วมกับท/องถ่ิน 
อฟภ.  :  ทําร<วมกับปoาไม/ 
ชฟน.  :  วิจัยเชิงลึก ควรทําร<วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย เพ่ือจะมาสามารถจําแนก Species ได/
       และในอนาคตให/ชักชวน อบต. เข/ามาร<วมด/วย เพ่ือช<วยดูแลทรัพยากร 
ประธาน  :  ต/องทําให/ชุมชนเห็นว<าทําแล/วได/ประโยชน�อะไร เช<น ปoาชุมชนทําแล/วชุมชนได/ใช/ประโยชน� ชุมชน
ก็จะให/ความร<วมมือ ช<วยดูแลอนุรักษ� 
อฟภ.  :  มีโครงการสํารวจท่ี ต. คลองขนาน หมู<บ/านคลองหวายเล็ก ซ่ึงเปRนเหมืองลิกไนต�เดิม 
ในส<วนของจังหวัดกระบ่ี ได/ร<วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. และได/เชิญส<วนราชการและ รฟ.กระบ่ีเข/าร<วม
ประชุม 
อฟก.  :    ในส<วนของ อฟก.ได/ทําบันทึกขอเข/าร<วมโครงการ อพ.สธ.แล/ว พ้ืนท่ีในส<วนของโรงไฟฟ̂า พ้ืนท่ี 
๕ ไร< พ้ืนท่ีบริเวณ หมู< ๗ จํานวน ๗ ไร< รวม ๑๒ ไร< ได/พบปะพูดคุยกับผู/นําชุมชนหมู< ๗ และอาจารย�ท่ีชํานาญ 
เรื่องพืชสมุนไพรท/องถ่ิน ปoาชายเลน ซ่ึงต<อไปจะนําพืชปoาชายเลนมาปลูกไว/ในพ้ืนท่ี 
อฟว.      :    รฟ.วังน/อย มีพ้ืนท่ีท่ีจะมอบให/ชุมชน ซ่ึงเปRน buffer zone จํานวน ๙ ไร< สามารถเข/าร<วมได/ 
หรือไม< และ รฟ.วังน/อย จะทําพ้ืนท่ีเปRนศูนย�เรียนรู/ของพ้ืนท่ีแล/วยกให/ชุมชน 
ผู/ช<วยเลขาฯ  :  เข/าร<วมได/ 
ชฟน.   :   โครงการ อพ.สธ. ไม<ใช<โครงการปลูกปoา การท่ีปลูกต/นไม/ควรนําพืชท/องถ่ินเดิมมาปลูก  ในการ    
ทําศูนย�เรียนรู/ดี แต<ต/องเข/าใจ Concept ของ  อพ.สธ.ก<อน โดยให/ปลูกเน/นพืชท/องถ่ินและสัตว�ต/องเปRนของ 
ท/องถ่ินจริงๆ โดยให/ รฟฟ.วังน/อย ขอความร<วมมือกับสถาบันการศึกษามาช<วยสํารวจว<า พืชท/องถ่ินของ  
รฟฟ.วังน/อยคืออะไร? แล/วนํามาปลูกต<อไป 
อขว.   :  รฟ.วังน/อย มีพ้ืนท่ีน/อย ในอนาคตอาจจะต/องใช/พ้ืนท่ี หากมอบพ้ืนท่ีเข/า อพ.สธ.ไปแล/วจะขอคืน   



 

เห็นว<าไม<เหมาะสม ดังนั้นควรดําเนินงานเฉพาะกิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนอารอนุรักษ�ทรัพยากร 
อฟจ.   :  พ้ืนท่ีของ รฟ. จะนะ  เปRนพ้ืนท่ีดินถม ปUจจุบันได/นําพืชท/องถ่ินไปปลูกเสริมในพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงเปRน 
พืชท/องถ่ิน เช<น ต/นส/มจุก ซ่ึงเปRน Signature ของ รฟ.จะนะ  และทําพ้ืนท่ีสวนชุมชน  ๕๓ ไร< โดยปลูกพืช
พ้ืนเมือง ๑๐๐% ส<วนพันธุ�สัตว�ได/ประสานกับองค�การสวนสัตว�และชมรมตากล/อง เพ่ือถ<ายภาพสัตว�ในพ้ืนท่ี 
สําหรับเก็บประวัติ ภาพ และชื่อสัตว�พ้ืนเมืองท/องถ่ิน 
 

มติท่ีประชุม 
             ท่ีประชุมรับทราบ และหน<วยงานใหม<ท่ีจะเข/าร<วมดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ.ให/ประสานงานกับ
คณะทํางานประสานงาน อพ.สธ.-กฟผ. (นางสาวสุกานดา เอกออมพิทักษ� ในฐานะเลขานุการฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  ขอจัดสรรงบประมาณ(เพ่ิมเติม) โครงการสํารวจทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ.  
                          เข่ือนจุฬาภรณEประจําป5 ๒๕๕๙-๒๕๖๐  
ผู/ช<วยเลขานุการฯ : ขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเปRนงินจํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาทเนื่องจากเปRนแผนงานใหม< 
 

มติท่ีประชุม  
ท่ีประชุมเห็นชอบโดยการทําบันทึกของบประมาณจาก รวค. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  ขอจัดสรรงบประมาณ(เพ่ิมเติม) ร/วมจัดนิทรรศการ “งานประชุมวิชาการและ  
                          นิทรรศการ ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล*นมีให*เห็น ป5 ๒๕๖๐  ณ โครงการ 
                          พัฒนาท่ีดินจุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  
ผู/ช<วยเลขานุการฯ : ขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเปRนงินจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทเนื่องจากเปRนแผนงานใหม< 
 

มติท่ีประชุม  
 ท่ีประชุมเห็นชอบ โดยทีมเลขานุการฯทําบันทึกขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากหน<วงาน รวค. ตาม
แผนงานใหม<ของ สก.ชฟน. จํานวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท และแผนงาน อพ.สธ.-กฟผ.ของ รฟ. กระบ่ี, รฟ.จะนะ, 
รฟ.บางประกง วงเงินงบประมาณหน<วยงานละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  ปรับปรุงประกาศ  อพ.สธ. เรื่อง แต/งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการ
อนุรักษEพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ การไฟฟ;าฝ=ายผแห/งประเทศไทย 
 

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมมีมติแต<งต้ังคณะกรรมการเพ่ิม คือ  
 ผู/ช<วยผู/ว<าการผลิตไฟฟ̂า ๒ 
 ผู/ช<วยผู/ว<าการผลิตไฟฟ̂า ๓ 

  ผู/ช<วยผู/ว<าการเหมืองแม<เมาะ 
  ผู/อํานวยการฝoายจัดการโรงไฟฟ̂าแม<เมาะ 
  ผู/อํานวยการฝoายผลิตโรงไฟฟ̂าบางปะกง 
  ผู/อํานวยการโรงไฟฟ̂าภาคใต/ 
  ผู/อํานวยการโรงไฟฟ̂าจะนะ 
 



 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ผู/ช<วยเลขานุการฯ : การนําเอาตราสัญลักษณ�ของ อพ.สธ. ไปใช/ ประชาสัมพันธ� เช<นไวนิล แผ<นพับ
สามารถใช/ตราสัญลักษณ�ของ อพ.สธ. คู<กับตราสัญลักษณ�ของ กฟผ. ได/ แต<ตราสัญลักษณ�ของ กฟผ. 
จะต/องอยู<เท<ากัน  
 : กรณีทําเสื้อยืด สิ่งของ อ่ืนๆ หากจะใช/ตราสัญลักษณ� อพ.สธ.จะต/องทําเรื่องขอพระราชทาน
พระราชานุญาตก<อน  
 
ปAดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

                                                        
นางสาวบุญนาค  ตรีสาคร และนายภาคภูมิ  สดายุรัตน� จดบันทึกการประชุม 

                                                           นางสาวสกุานดา  เอกออมพิทักษ� ตรวจทาน 


