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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  กรมส่งเสริมการเกษตร  
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

แปลงปลูกรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่
โครงการ จ านวน 8 
แห่ง พื้นที่ 293.5 ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1,680,000 940,800 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อปลูกรักษา
ทรัพยากรไว้ในพ้ืนท่ี
โครงการ 
3. เพื่อให้เกิดแปลงแม่
พันธ์และรวบรวมพันธุ ์
4. เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานด้าน
ทรัพยากร 

1. โครงการรวบรวมพรรณพืชสวนและ
อนุรักษ์พันธุ์พืชสวนตามพระราชด าริ 
จ.ระยอง ดูแลแปลงอนุรักษ์พันธุ์ไม้ผล
ในพื้นที่โครงการฯ พ้ืนท่ี 50 ไร่ โดย
แบ่งออกเป็น 37 โซนเก็บรวบรวมพันธุ์
ไม้ผล รวม 1,065 ต้น 31 วงศ์ 
2. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จ.สรุาษฎร์ธานี แปลงแม่
พันธุ์/รวบรวมพันธุไ์ม้ดอก ไม้ประดับ 
พื้นที่รวมทั้งสิ้น 53 ไร่ ปลูกไม้ดอกไม้
ประดับเมืองร้อนรวม 50 ชนิด 100 
สายพันธ์ุ 
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พื้นเมือง จ.กระบี่ โรงเรือนรวบรวม
พันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง จ านวน 1 

1. ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร จ.ระยอง 
2. ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
การเกษตร  
จ.สุราษฎร์ธาน ี
3. ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร จ.กระบี่  
4. ศูนย์ขยายพันธ์ุ
พืช ท่ี 6 จ.พิษณุโลก  
5. ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร  
จ.เชียงราย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 
 
 
 
 

โรงเรือน และแปลงรวบรวมและ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน 
1 แปลง รวมพื้นที่ด าเนินงานท้ังหมด 
จ านวน 4 ไร ่
4. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย
พระราชทาน จ.พิษณุโลก รวบรวม
พันธุ์กล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีไดร้บั
พระราชทานจาก สมเดจ็พระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง
องค์กรกล้วยนานาชาติ (INIBAP) 
ทูลเกล้าฯ ถวาย จ านวน 26 สายพันธุ์ 
5. โครงการรวบรวมสายพันธุ์พืชของ
ประเทศไทย จ.เชียงราย รวมถึงอนุรักษ์
ไม้ป่าธรรมชาติ ดังนี้ ไม้ผล (21 ชนิด) 
รวม 1,055 ต้น ไมย้ืนต้นและไม้ปา่
ธรรมชาติ รวม 2,380 ต้นไม้ดอก ไม้
ประดับ รวม 25,000 ต้น ไม้แปลกหา
ยาก รวม 34 ต้น พืชตระกูลเฟิร์น รวม 
650 ต้นพืชผักสมุนไพร รวม 50 ต้น 
กล้วย รวม 85 สายพันธ์ุ กาแฟ รวม 
2,500 ต้น 

 (เกษตรที่สูง) 
6. ศูนย์ขยายพันธ์ุ
พืช ที่ 2 จ.ตรัง  
7. ส านักงานเกษตร 
จ.สุราษฎร์ธาน ี
8. ส านักงานเกษตร 
จ.ชุมพร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ตรัง ดแูล
รักษาแปลงรวบรวมพันธุ์พืช พ้ืนท่ี 9 
ไร่ แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ พ้ืนท่ี 4 
ไร่ แปลงรวบรวมพันธุ์ดาหลา พ้ืนที่ 2 
ไร่ แปลงรวบรวมพันธุ์ทุเรียนเทศ พื้นที่ 
1 ไร่ แปลงรวบรวมพันธ์ุกล้วย พ้ืนที่ 2 
ไร่ ขยายพันธ์ุพืชกล้วยไม้ป่า จ านวน 
3,000 ต้น ประกอบด้วย เพชรหึง 
เอื้องกุหลาบ ไอยเรศ และช้างกระ
ขยายพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ เช่น 
ทุเรียนเทศ มะม่วงเบา มะมุด  มันปู 
ชะมวง จ านวน 1,000 ต้น 
7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านทุ่งตา
หนอน ต.คลองชะอุ่น อ.พนม  
จ.สุราษฎร์ธานี แปลงแม่พันธ์ุและแปลง
รวบรวมพันธุ์ ปัจจุบันมสีมุนไพร 
จ านวน 93 ชนิด 
8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ชุมพร 
รวบรวมปลูกรักษาพันธุ์พืชที่ชนะการ
ประกวดของภาคใต้ เพื่อรวบรวม
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุกรรมพืชพันธุ์ท่ีชนะการประกวด
ของจังหวัดต่างๆ มาปลูกไว้ในแปลง
สวนพฤกษศาสตร ์ของโครงการ 

2 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

สวนรวบรวมพันธ์ุ
พืชท้องถิ่น ในวาระ 
50 ปี กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

  500,000 60,000 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อเก็บรักษา
ทรัพยากรและมีการ
จัดท าข้อมูล 
3. เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานด้าน
ทรัพยากร 

1. รวบรวมพืชสมุนไพรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืช 
จ านวน 17 ชนิด 
2. สร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น 
รวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น โดยมี มะม่วง 
ข้าว กระท้อน มะขามเทศ ขนุน 
ทานตะวัน และไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ 
3. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่นและ
ผักพ้ืนบ้าน โดยจัดท าแปลงปลูกและ
รวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อการ
อนุรักษ์ 

1. ศูนย์ขยายพันธุ์
พืชที่ 5 จ.บุรีรัมย์ 
2. ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร จ.ลพบุร ี
3. ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร จ.ยโสธร 

 

  รวม..2..โครงการ 2  2,180,000 1,000,800      
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 กรมส่งเสรมิ

การเกษตร 
การส ารวจและบันทึก
ข้อมูลพันธุ์พืชใน
รูปแบบของระบบ
ฐานข้อมูลในพ้ืนท่ีของ
กรมส่งเสรมิการเกษตร 

  40,000 55,000 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริฯ 
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลทีไ่ด้จากการ
ปลูกรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ี
โครงการของกรมส่งเสริม
การเกษตร เข้าเก็บไว้ในศูนย์
ข้อมูลของ อพ.สธ.-กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

จัดเก็บข้อมลูพันธุ์พืช 
หน่วยงาน ละ 50 ชนิด 
รวม 550 ชนิด 

11 หน่วยงานท่ีร่วม
สนองพระราชด าริ
ในนามกรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

2 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

จัดท าโปรแกรมการ
บันทึกและส ารวจ
ข้อมูลทรัพยากรตาม
รูปแบบของระบบ
ฐานข้อมูล อพ.สธ. 

  - - - 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริฯ 
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรที่ได้
จากการปลูกรักษาทรัพยากรใน
พื้นที่โครงการของกรมส่งเสริม
การเกษตร เข้าเก็บไว้ในศูนย์
ข้อมูลของ อพ.สธ.-กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

อยู่ระหว่างการจัดท า
โปรแกรม และ
เตรียมการทบสอบระบบ 

1. กองส่งเสริม
โครงการ
พระราชด าริ การ
จัดการพื้นที่และ
วิศวกรรมเกษตร 
2. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

  รวม..2..โครงการ 2  40,000 55,000      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 กรมส่งเสรมิ

การเกษตร 
การอบรมสร้าง
จิตส านึกแนว
ทางการอนุรักษ์
ให้กับเกษตรกร
และชุมชน 

  602,000 90,000 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมี
จิตส านึกและมีแนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและภมูิปัญญา
ที่มีอยู่ 
3. เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น 

1. ฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์
พันธุ์พืชท้องถิ่น จ านวน 300 ราย 
2. ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพร จ านวน 
30 ราย 
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะ
เมลด็กล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือ
ให้กับโรงเรียน จ านวน 30 ราย 
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุบาล
และการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ให้
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ จ านวน 30 
ราย 

8 หน่วยงานท่ีร่วม
สนองพระราชด าริ
ในนามกรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

2 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

การฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร
การบันทึกข้อมูล
พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. ตามระบบ
ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศและ
การจัดท าข้อมลูเชิง
พื้นที ่

  250,000 45,000 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบโครงการฯ 
3. ฝึกปฏิบัติการส ารวจและ
บันทึกข้อมูลทรัพยากร 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากอยู่
ระหว่างการจดัท าโปรแกรม
ฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. - 
กรมส่งเสรมิการเกษตร 
 

กองส่งเสริม
โครงการ
พระราชด าริ การ
จัดการพื้นที่และ
วิศวกรรมเกษตร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3 กรมส่งเสรมิ

การเกษตร 
สนับสนุนการ
ส ารวจและจดัเก็บ
ข้อมูล ทรัพยากร
ในชุมชนร่วมกับ 
อปท. 

  - - - 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการส ารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมลูทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานในชุมชน 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
ผู้รับผิดชอบประจ าต าบล ให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานของ 
อปท. ทั่วประเทศ 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอ และ
ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

 

4 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

สนับสนุนโรงเรยีน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน    

  160,000 160,000 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรยีนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
3. เพื่อสนับสนุนแนวทางการ
ด าเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. 

สนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตร
ให้แก่โรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน โดยมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้    
1. จัดท าแหล่งเรยีนรูส้มุนไพร
พื้นบา้น 
2. การอบรมนักเรียน 
3. มอบปัจจัยผลิตทางการเกษตร 
วัสดุการเกษตรและพันธ์ุพืช 

8 หน่วยงานท่ีร่วม
สนองพระราชด าริ
ในนามกรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

F3A8 กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

จัดท า/ปรับปรุง
เว็บไซต์ อพ.สธ.-
กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

  - - - 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน
สนองพระราชด าริในโครงการ

ด าเนินการปรับปรุงข้อมลูใน
เว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน 

กองส่งเสริม
โครงการ
พระราชด าริ การ
จัดการพื้นที่และ
วิศวกรรมเกษตร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริฯ 

  รวม..5..โครงการ 5  1,012,000 295,000      

 
 
 
 
 
 
 
  


