สรุปผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การดาเนินงานตาม
แผนแม่บท
มี

1

กรมพัฒนา
ที่ดิน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ กรมพัฒนาที่ดิน

ไม่มี



จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
-

ใช้จริง
-

-

-

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ
-

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/
วัตถุประสงค์
ปกปักพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ ให้คงอยู่
และรักษาไว้

ผลการดาเนินงาน
งานปกปักฯ
กรมพัฒนาที่ดินมีพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์เป็น
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จานวน 33
แห่ง เนื้อที่ 1,052 ไร่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สถานีพัฒนา
ที่ดิน 33 แห่ง

หมายเหตุ
รายละเอียด
พื้นที่อยู่ใน
รายงานฉบับ
สมบูรณ์

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การดาเนินงานตาม
แผนแม่บท
มี

1

กรมพัฒนา
ที่ดิน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ กรมพัฒนาที่ดิน

จานวน 1 โครงการ



ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
285,000

ใช้จริง
285,000

285,000

285,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ
งบปกติ

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/
วัตถุประสงค์
สารวจและเก็บ
รวบรวมพันธุ์พืชหา
ยาก นามา
เพาะพันธุ์ และ
ปลูกรักษาไว้

ผลการดาเนินงาน
งานปลูกรักษาฯ
ดาเนินการบารุงรักษาแปลงปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช อาทิ พืชอนุรักษ์ดิน
และน้า พันธุ์ไม้หายาก ต้นไม้ประจา
จังหวัด แปลงรวบรวมสายพันธุ์หญ้า
แฝก ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. 5 แห่ง
ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา,
จ.ขอนแก่น, จ.กาญจนบุร,ี จ.ชุมพร
และ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- ศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ อ.
ปากช่อง
จ.นครราชสีมา,
- สพด.ขอนแก่น
- สพด.กาญจนบุรี
- สพด.ชุมพร
- สพด.สุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

การดาเนินงานตาม
แผนแม่บท
มี

ไม่มี

งบประมาณ (บาท)

1

กรมพัฒนา
ที่ดิน

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา



เสนอขอ
34,500

2

กรมพัฒนา
ที่ดิน

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.ขอนแก่น



137,000

3

กรมพัฒนา
ที่ดิน

3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.กาญจนบุรี



690,500

ใช้จริง
34,500

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบปกติ

สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
ของอพ.สธ.

งานสนับสนุนอื่นๆ
- สาธิตการทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
10 ไร่
- สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ 10 ไร่

ศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ อ.
ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

137,000

งบปกติ

สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
ของอพ.สธ.

งานสนับสนุนอื่นๆ
สถานีพัฒนา
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่
ที่ดินขอนแก่น
- สาธิตการทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
30 ไร่
- สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ 50 ไร่

690,500

งบปกติ

สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
ของอพ.สธ.

งานสนับสนุนอื่นๆ
สถานีพัฒนา
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่
ที่ดินกาญจนบุรี
- สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ 50 ไร่
- อบรมเกษตรกร 70 ราย
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและ
น้า 100 ไร่
- ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลาเลียง 8
กม.
- ขุดลอกบ่อดักตะกอน 7 แห่ง

หมายเหตุ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

เสนอขอ

ใช้จริง

งบประมาณ (บาท)

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

4

กรมพัฒนา
ที่ดิน

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.สุราษฏร์ธานี



83,500

83,500

5

กรมพัฒนา
ที่ดิน

5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จ.ชุมพร



105,500

105,500

1,051,000

1,051,000

รวม 5 โครงการ

หมายเหตุ : สพด. หมายถึง สถานีพัฒนาที่ดิน

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/
วัตถุประสงค์
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
ของอพ.สธ.

งบปกติ

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน
งานสนับสนุนอื่นๆ
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 20 ไร่
- สาธิตการทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
20 ไร่
- สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ 50 ไร่
งานสนับสนุนอื่นๆ
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่
- สาธิตการทาการใช้น้าหมักชีวภาพ 100 ไร่
- สาธิตการทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
20 ไร่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สถานีพัฒนา
ที่ดินสุราษฎร์
ธานี

สถานีพัฒนา
ที่ดินชุมพร

หมายเหตุ

