
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  สนองพระราชด าริโดย กรมพัฒนาท่ีดิน หน้า 1 

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

สนองพระราชด ารโิดย  กรมพัฒนาที่ดิน 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 

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 กรมพัฒนา
ที่ดิน 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริฯ 
- กรมพัฒนาท่ีดิน 

  309,500 309,500 งบปกต ิ เป้าหมาย  
เพื่อปกปักรักษาพ้ืนท่ีป่า
ธรรมชาติที่อยู่ในพ้ืนท่ีของ 
สพข./สพด./ศูนย์ศึกษาฯ โดย
ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่ ไมเ่ป็นพื้นที่ของ
กรมป่าไม้และกรมอุทยาน 
และไม่เป็นพ้ืนท่ีที่มีปัญหากับ
ราษฎรโดยเด็ดขาด  
วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมากจากพระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อรักษาทรัพยากรในพื้นที่
ปกปักทรัพยากรในพื้นที่
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขตและ

กรมพัฒนาท่ีดินด าเนินการ
ทบทวน ส ารวจและกันพ้ืนท่ีป่า
ธรรมชาติในบริเวณสถานี
พัฒนาท่ีดิน ส านักงานเขต
พัฒนาท่ีดิน และศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิในความ
รับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
จ านวน 55 แห่ง รวมพื้นที่
ด าเนินการ 2,562 ไร ่

1. ส านักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 3 
แห่ง  
2. สถานีพัฒนา
ที่ดิน 49 แห่ง  
3. ศูนย์ฯหนอง
พลับกลัดหลวง  
4. ศูนย์ฯชัย
พัฒนา  
5. ศูนย์ฯเขาชะงุ้ม 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  สนองพระราชด าริโดย กรมพัฒนาท่ีดิน หน้า 2 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด  
3. เพื่อให้ทราบความ
หลากหลายของทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. 
– พด. และบูรณาการข้อมูล
ไปสู่การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

  รวม...1...โครงการ 1  309,500 309,500      

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

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 กรมพัฒนา
ที่ดิน 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริฯ - 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

  120,700 120,700 งบปกต ิ เป้าหมาย  
ปลูกและบ ารุงรักษาทรัพยากร
ในแปลงปลูกรักษาทรัพยากร 
และในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  
พระราชด าริฯ โดยน าพันธุ์พืช
ที่ได้จากการส ารวจ หรือพืช
อนุรักษ์ดินและน้ าพืชท้องถิ่น 

กรมพัฒนาท่ีดิน ด าเนินการ
จัดท าแปลงปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช ในพ้ืนท่ีของ
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ศูนย์
ศึกษาการพฒันาอันเนื่องมาก
จาพระราชด าริ จ านวน 23 
แห่ง พ้ืนท่ีด าเนินการรวม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ - 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พืชใกล้สูญพันธ์ุในพื้นที่ มา
เพาะพันธ์ุ ปลูก เลีย้ง และ
ขยายพันธุ์เพิ่ม ในพ้ืนท่ี สพข./
สพด./ศูนย์ศึกษาฯ และใน
พื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  
วัตถุประสงค ์ 
1. เพือ่สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมากจากพระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อน าพันธุกรรมพืชมา
เพาะพันธ์ุ ปลูกในพ้ืนท่ีที่
ปลอดภัย ในแปลงปลูกรักษา
ของ สพข./สพด./ศูนย์ศึกษาฯ 
และพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ  
3. เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชน 
ประชาชนรู้คณุค่าประโยชน์
ของพรรณไม้ท้องถิ่นของ
ตนเอง  
4. เพื่อแจกจ่ายกล้าไม้หรือ

371.68 ไร่ โดยมีการปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช 331 ชนิด 
รวมประมาณ 4,532 ต้น  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เมลด็พันธ์ุไม้ท้องถิ่นเพื่อการ
อนุรักษ์ต่อไป  

  รวม..1..โครงการ 1  120,700 120,700      

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

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 กรมพัฒนา
ที่ดิน 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริฯ - 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

  369,400 369,400 งบปกต ิ เป้าหมาย  
โรงเรียนทีเ่ป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนที่มีความ
ประสงค์จะรับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านทรัพยากรดิน 
โรงเรียนใหม่จังหวัดละ 2 แห่ง  
วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้กับ
โรงเรียนทีเ่ป็นสมาชิกสวน

กรมพัฒนาท่ีดิน ด าเนินการ
ส่งเสริมโครงการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โรงเรยีนใหม่ปี 2564 
จ านวน 147 แห่ง และต่อยอด
โรงเรียนเดิมจากปี 2563 143 
แห่ง โดยมีกิจกรรมบรรยาย
เรื่องปรับปรุงบ ารุงดินและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรม
สนับสนุนปัจจัยการผลติน้ า
หมักชีวภาพและการผลิตปุย๋
หมักชีวภาพ และแจกเอกสาร

สถานีพัฒนาที่ดิน 
77 แห่ง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  
3. เพื่อปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรดินให้แก่เยาวชนใน
โรงเรียนทีเ่ป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  

ด้านการพัฒนาท่ีดินใหก้ับ
โรงเรียน 

  รวม..1..โครงการ 1  369,400 369,400      
 
 


