
สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2563  สนองพระราชดําริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หน้า 1 

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

สนองพระราชดําริโดย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปกัทรัพยากร 

ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดาํเนินงาน
ตามแผนแม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
(กฟผ.) 

โครงการปกปัก
ทรัพยากร ในพื้นที่ปก
ปัก อพ.สธ.-กฟผ. 
เขื่อนและโรงไฟฟ้า 
(พื้นที่ปกปักทรัพยากร 
13 พื้นที่ จํานวน 
21,096 ไร่)  

  230,000 172,500 งบประมาณ
ของ กฟผ. 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)   
2. เพื่อรักษาทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปักทรัพยากรรอบ
เขื่อนและโรงไฟฟ้า 13 
แห่งทั่วประทศ เนื้อที่ 
21,096 ไร่ ให้เป็นป่า
ธรรมชาติดั้งเดิม 
3. เพื่อให้ทราบความ
หลากหลายของทรัพยากร
ใน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ 
ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ในพื้นที่ปกปัก

1. สํารวจทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา)  
2. ทําการสํารวจป้ายแนวเขต
พื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ. และ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ให้อยู่
ในสภาพดี  
3. จัดทําฝายชะลอน้ํา จํานวน 
751 ฝาย และซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ํา จํานวน 44 ฝาย 
4. จัดทําแนวป้องกันไฟป่า 
ทั้งหมด 97.05 กม. 

กฟผ. เขื่อนและ
โรงไฟฟ้า 
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ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดาํเนินงาน
ตามแผนแม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ. 
บูรณาการข้อมูลไปสู่การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนใน
อนาคตต่อไป 

  รวม...1...โครงการ 1 230,000 172,500 
 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์ 
ผลการดําเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
(กฟผ.) 

โครงการปลูกรักษา
ทรัพยากร ในพื้นที่ปลูก
รักษา อพ.สธ.-กฟผ. 
เขื่อนและโรงไฟฟ้า 
(พื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร 16 พื้นที่ 
จํานวน 1,232 ไร่) 

 310,000 232,500 งบประมาณ
ของ กฟผ. 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ
โครงการ (อพ.สธ.)        
2. เพื่อนําพันธุกรรมพืช 
สัตว์ท้องถิ่นมาเพาะพันธุ์ 
ปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย 
ในแปลงปลูกรักษาของ
เขื่อนและโรงไฟฟ้า 
3. ให้พื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากรเป็นแหล่ง
รวบรวมพันธกุรรมพืช

1. จัดหาและปลูกรักษาพืช
พรรณ และสมุนไพรท้องถิ่น
ในพื้นที่ปลูกรักษา จํานวน 
231 ชนิด 7,779 ต้น 
2. จัดทําป้ายแสดงข้อมูล
พรรณไม้ในแปลงปลูกรักษา 
จํานวน 1,069 ป้าย 
3. จัดทําและปรับปรุงเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ จํานวน 12 
เส้นทาง 

กฟผ. เขื่อนและ
โรงไฟฟ้า 
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ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์ 
ผลการดําเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เพื่อใช้ประโยชน์ใน
อนาคต 
4. แจกจ่ายกล้าไม้หรือ
เมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อ
การอนุรักษ์ต่อไป 

4. การเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้ 
จํานวน 29,853 ต้น 
5. แจกกล้าไม้ จํานวน 
402,500 เมล็ด 23,285 ต้น 

  รวม...1...โครงการ 1 310,000 232,500 
 
กิจกรรมที ่5 กิจกรรมศูนยข์้อมูลทรพัยากร 

ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
(กฟผ.) 

โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลทรัพยากรใน
พื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ. 

 - - - จัดทํา website อพ.สธ.- กฟผ. 
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มี
ฐานข้อมูลพรรณไม้  ฐานข้อมูล
นก และฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ฯลฯ และเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
ต่างๆ ของ อพ.สธ.-กฟผ. 

ดําเนินการได้ตามแผน กฟผ. เขื่อนและ
โรงไฟฟ้า 

  รวม...1...โครงการ 1 - -  

 
กิจกรรมที ่7 กิจกรรมสร้างจิตรสํานึกในการอนุรักษ์ทรพัยากร 



สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2563  สนองพระราชดําริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หน้า 4 

ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
(กฟผ.) 

1. การเยี่ยมชมอาคาร
ศูนย์เรียนรู้ ราชานุ
รักษ์ กฟผ. เขื่อนศรี
นครินทร์ จ.กาญจนบุรี 
2. การเยี่ยมชมอาคาร
พิพิธภัณฑ์ศูนย์ลิกไนต์
ศึกษาเหมืองแม่เมาะ 
กฟผ. แม่เมาะ จ.ลําปาง 

  - - - 1. เพื่อสนอง
พระราชดําริโครงการ 
(อพ.สธ.)   
2. เพื่อให้เยาวชน และ
ประชาชนได้เห็นถึง
ความสําคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
 

1. อาคารศูนย์เรียนรู้ราชานุ
รักษ์ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ 
จ.กาญจนบุรี มีผู้เยี่ยมชม 
จํานวน 5,779 คน 
2. อาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์
ลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ 
กฟผ. แม่เมาะ จ.ลําปาง มีผู้
เยี่ยมชม จํานวน 13,746 คน 

กฟผ. เขื่อนและ
โรงไฟฟ้า 

 

  รวม...1...โครงการ 1  - -      
กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดาํเนินงาน 
ตามแผนแม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
(กฟผ.) 

โครงการสนับสนุน
เงินทุน ทูลเกล้าฯ 
ถวาย เพื่อใช้ใน
กิจกรรมของ อพ.สธ. 

 400,000 400,000 งบประมาณ
ของ กฟผ. 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ
โครงการ อพ.สธ. 
2. สนับสนุนเงินทูลเกล้าฯ 
ถวายเพื่อใช้ในกิจกรรมของ 
อพ.สธ. 

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจํานวน
งบประมาณ 400,000 บาท 
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 ที่
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิต
ไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน 

2 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
(กฟผ.) 

โครงการฝึกอบรมและ
จัดกิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ให้

  80,000 60,000 งบประมาณ
ของ กฟผ. 

จัดอบรม กิจกรรมสร้าง
จิตสํานึก เช่น ควบคุมไฟป่า 
สร้างฝาย ปลูกป่าศึกษาใน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ จัด

ดําเนินการได้ตามแผนงาน กฟผ. เขื่อนและ
โรงไฟฟ้า 

 



สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2563  สนองพระราชดําริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หน้า 5 

ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดาํเนินงาน
ตามแผนแม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ผู้ปฏิบัติงาน อพ.สธ.-
กฟผ. 

นิทรรศการ นําทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น   
เพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรในการ
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ อนุรักษ์
ทรัพยากรจนเกิดประโยชน์ ถึง
ประชาชนชาวไทย 

3 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
(กฟผ.) 

โครงการรวมใจภักดิ์ 
ปลูกมเหสักข์-สักสยามิ
นทร์ ถวาย
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อ
สนับสนุนมูลนิธิ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

  - - - อพ.สธ. เสนอให้หน่วยงาน
สนับสนุนในโครงการรวมใจภักดิ์ 
ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ 
ถวายพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น CSR ของ
หน่วยงาน 

วัดความสูงและเส้นรอบวง
ของต้นมเหสักข์-สักสยามิ
นทร์ 

กฟผ. เขื่อนและ
โรงไฟฟ้า 

 

4 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
(กฟผ.) 
 
 

โครงการจัดทําสื่อและ
กิจกรรมเผยแพร่
โครงการ อพ.สธ.-
กฟผ. 

 150,000 112,500 งบประมาณ
ของ กฟผ. 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ
โครงการ อพ.สธ. 
2. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่โครงการ อพ.สธ.-
กฟผ. เช่น ทําแผ่นพับ วีดีทัศน์ 
นิทรรศการ เพื่อสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ดําเนินการได้ตามแผนงาน กฟผ. เขื่อนและ
โรงไฟฟ้า 



สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2563  สนองพระราชดําริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หน้า 6 

ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดาํเนินงาน
ตามแผนแม่บท

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
5 การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
(กฟผ.) 
 

โครงการการสนับสนุน
นักวิจัยในการสํารวจ
ทรัพยากรในพื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
 

  300,000 225,000 งบประมาณ
ของ กฟผ. 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ
โครงการ อพ.สธ. 
2. เพื่อให้ทราบความ
หลากหลายของทรัพยากรใน 3 
ฐานทรัพยากร ได้แก่ 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ. 
บูรณาการข้อมูลไปสู่การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนใน
อนาคตต่อไป 

1. เข้าสํารวจพื้นที่เขื่อน 
ศรีนครินทร์ภา เดือน
กันยายน 2563 
2. เข้าสํารวจพื้นที่เขื่อน 
รัชชประภา เดือนตุลาคม 
2563 

กฟผ. เขื่อนและ
โรงไฟฟ้า 

 

6 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
(กฟผ.) 

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ ของ อพ.สธ. 
และเครือข่ายของ 
อพ.สธ. 

 - - งบประมาณ
ของ กฟผ.  

(ถ้ามี) 

อพ.สธ. เสนอให้หน่วยงาน
สนับสนุนการดําเนินงานใน
กิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. 
และเครือข่ายของ อพ.สธ  
 

ไม่มีการเสนอขอหน่วยงาน
สนับสนุนกิจกรรม อพ.สธ. 

กฟผ. เขื่อนและ
โรงไฟฟ้า 

  รวม..6..โครงการ 6 930,000 797,500
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