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สรุปผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2563 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดําริโดย  กรมทรพัยากรน้ํา 
 
กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการ
ดําเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

1 ทน. โครงการก่อสร้างระบบ
กระจายน้ําบึงหนองคาย 
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) บ้านภู่ หมู่ที่ 
5 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย 
จ.หนองคาย 

   1,996,000 1,775,000 งบลงทุน ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. สนับสนุนแหล่งน้ําให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนอง
พระราชดําริใน อพ.สธ.เพื่อใช้สําหรับ
การดําเนินการกิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช                              

100% สทภ.3   

2 ทน. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระโคก
กลาง พร้อมระบบกระจายน้ํา
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

 12,483,000 8,888,000 งบประมาณ
ประจําปี 2563 

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. สนับสนุนแหล่งน้ําให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนอง
พระราชดําริใน อพ.สธ. เพื่อใช้สําหรับ
การดําเนินการกิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

45.28% สทภ. 4 1. ปัจจุบัน
ประสบปัญหา
ฝนตกต่อเนื่อง 
ทําให้ ไม่
สามารถ
ดําเนินงาน
ก่อสร้างได้        
2. สัญญาจ้าง
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ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการ
ดําเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

กุมารี (อพ.สธ.)  บ้านหนอง
ศาลา ต.หนองสังข์  
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่รับน้ํา 
สําหรับบรรเทาป้องกันอุทกภัยในช่วง
ฤดูฝน 
4. เพื่อเป็นแหล่งน้ําสําหรับช่วยเหลือ
การอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
5. เพื่อเป็นแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อ
ช่วยเหลือการเพาะปลูกให้แก่พื้นที่ใน
ลุ่มน้ํา 
6. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําให้
ประชาชนบริโภคและหารายได้จาก
การจับสัตว์น้ํา                             

สิ้นสุดวันที่ 24 
ธันวาคม 2563 
  

3 ทน. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง
น้ําทํานบเสียว (ช่วง 3) 
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) บ้านตะเคียน 
หมู่ที่ 14 ต.สวาย อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์  

 20,000,000 13,776,899 งบประมาณ
ประจําปี 2563 

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)                  
2. สนับสนุนแหล่งน้ําให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนอง
สนองพระราชดําริใน (อพ.สธ.)  
เพื่อใช้สําหรับการดําเนินการกิจกรรม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
3. รักษาระบบนิเวศทางน้ํา และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
4. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 

70% สทภ. 5 สัญญาจ้าง
สิ้นสุดวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 
2564 
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ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการ
ดําเนินงาน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

และพืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตที่ดี
ขึ้น 

4 ทน. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่ง
น้ําสระน้ําบ้านเตย สนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) หมู่ที่ 3  
ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธานี 

 3,000,000 2,187,000 งบประมาณ
ประจําปี 2563 

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. สนับสนุนแหล่งน้ําให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนอง
พระราชดําริใน อพ.สธ.เพื่อใช้สําหรับ
การดําเนินการกิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อให้ราษฎรที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงสระน้ําบ้านเตยมีสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้ผลผลิตมากขึ้น           

100% สทภ. 11

  รวม...4...โครงการ  14,479,000 10,663,000  
 


