
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี 2564 

กลุ่ม ......G 3............ กลุ่ม ............ส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร............หน่วยงานสนองพระราชด าริ ..........การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)....... 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F1A1 1. โครงการปกปักทรัพยากร ในพื้นที่ปกปัก 

อพ.สธ.-กฟผ.  
1.1 จัดท าและซ่อมแซมป้ายแนวขอบเขต
พื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ. 
1.2 จัดท าและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า 
1.3 จัดการควบคุม และป้องกันไฟป่า  
1.4 งานสนับสนุนคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ. ในการส ารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปก
ปักทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ. เขื่อนรัชชประ
ภา และเขื่อนสิริกติิ ์

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)                  
2. เพื่อรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรรอบเขื่อนและ
โรงไฟฟ้า 13 แห่งทั่วประเทศ เนื้อที่ 21,116 ไร่ ให้เป็นป่าธรรมชาติ
ดั้งเดิม 
3. ให้ชุมชนรอบเขื่อน โรงไฟฟ้า ใช้องค์ความรู้และทรัพยากร เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อให้ทราบความหลากหลายของทรัพยากรใน 3 ฐานทรัพยากร 
ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ. เขื่อนรัชชป
ระภา และบรูณาการข้อมูลไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในอนาคตตอ่ไป 

600,000 รักษาพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติดั้งเดมิ 13 
แห่งทั่วประเทศ เนื้อที ่ 21,116 ไร่ ไว้
ได้และทราบความหลากหลาย
ทรัพยากร จะน าไปสู่การอนุรักษ ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

F1A3 1. โครงการปลูกรักษาทรัพยากร ในพื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
1.1 จัดหาและปลูกรักษาพืชหายาก ใกล้สูญ
พันธุ์ สมุนไพรท้องถิ่น และทรัพยากรอื่นๆ 
เก็บรักษาในพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากรของ
เขื่อนโรงไฟฟ้า  

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)   
2. ปลูกพืชในพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า 16 
พื้นที่จ านวน 300 ชนิด รวม จ านวน 1,500 ต้น เพื่อน าพันธุกรรม
พืช สัตว์ท้องถิ่นมาเพาะพันธุ์ ปลูกในพื้นที่ท่ีปลอดภัย ในแปลงปลูก
รักษาของเขื่อนและโรงไฟฟ้า 

500,000 เก็บรวบรวมพันธุกรรมและเก็บข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ไว้ในท่ีปลอดภยัได้ 
และส่งเสรมิให้มีการอนุรักษ์เพิ่มมาก
ขึ้น 

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
1.2 จัดท าและปรับปรุงเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติและจดักิจกรรมส่งเสริมให้มีการ
เข้าศึกษาในเส้นทาง รวมทั้งท าป้ายแสดง
ข้อมูลพรรณไม ้
1.3 แจกจ่ายกล้าไม้ หรือเมล็ดพันธุ์ไม้
ท้องถิ่นของแต่ละพื้นท่ี 

3. เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนประชาชนรู้คุณคา่ ประโยชน์ของพรรณ
ไม้ท้องถิ่นของตน 
4. ให้พ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากรเปน็แหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืช
เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต 
5. แจกจ่ายกล้าไม้ หรือเมลด็พันธ์ุ ไม้ท้องถิ่นของแต่ละพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 50,000 ต้น เพื่อการอนุรักษ์ต่อไป 

F2A5 1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรต่างๆ 
ที่ส ารวจ รวบรวม ในพื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ 
1.1 ปรับปรุงเว็บไซต์ อพ.สธ.-กฟผ. ให้
ทันสมัย (www.egat.co.th/egatrspg) 
1.2 จัดท าฐานข้อมลูพรรณไม้ในพ้ืนท่ีปกปัก
ทรัพยากรและขึ้นบนเว็บไซต ์อพ.สธ.-กฟผ.  
1.3 จัดท าฐานข้อมลูพรรณไม้ในพ้ืนท่ีปลูก
รักษาทรัพยากรและขึ้นบนเว็บไซต์ อพ.สธ.-
กฟผ.  
1.4 จัดท าฐานข้อมลูนกในพ้ืนท่ี อพ.สธ.-
กฟผ. และขึ้นบนเว็บไซต์ อพ.สธ.-กฟผ.  
1.5 จัดท าฐานข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่นใน
ต าบลของ อพ.สธ.-กฟผ. และบันทึกข้อมูล  

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)      
2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ อพ.สธ.-กฟผ. (www.egat. 
co.th/egatrspg) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
3. เพื่อมีฐานข้อมูลพรรณไม ้ฐานข้อมูลนก ฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ฯลฯ สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 

ไม่ใช้งบประมาณ มีข้อมูลพรรณไม้ทรัพยากรอื่นๆ และ
ข่าวสาร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ  

 

F3A7 1. โครงการอาคารศูนย์เรียนรู ้"ราชานุรักษ์ 
กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร"์ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)   
2. มีเยาวชน และประชาชนเข้าเยีย่มชมจ านวน 2,000 คนต่อเดือน 
เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้เห็นถึงความส าคญัของการ
อนุรักษ์ทรัพยากร                                                             

100,000 มีเยาวชนและประชาชนเห็น
ความส าคญัและช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 

 

F3A8 1. โครงการสนับสนุนเงินทุนทูลเกล้าฯ ถวาย 
เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อพ.สธ. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)   

400,000 ได้ร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ.  



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
2. สนับสนุนเงินทูลเกล้าฯ ถวายในกิจกรรมของ อพ.สธ.จ านวน 
400,000 บาท 

F3A8 2. โครงการจัดท าสื่อและกิจกรรมเผยแพร่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)  
2. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. เช่น ท า
แผ่นพับ วีดีทัศน์ นิทรรศการ และปรับปรุงเว็บไซต์ อพ.สธ.-กฟผ. 
ไม่น้อยกว่า 17 เรื่อง เพื่อสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  

200,000 มีเยาวชนและประชาชนเห็น
ความส าคญัและช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 

 

F3A8 3. โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านกึในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรให้อาสาสมัคร อพ.สธ.-
กฟผ. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.) 
2. จัดอบรม กิจกรรมสร้างจิตส านกึ เช่น น าชมเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ฯลฯ จ านวน 70,000 คนต่อปี เพื่อเพ่ิมจ านวนบุคลากร
ในการร่วมคิด ร่วมปฏบิัต ิอนุรักษ์ทรัพยากรจนเกดิประโยชน์ถึง
ประชาชนชาวไทย 

200,000 มีเยาวชนและประชาชนเห็น
ความส าคญัและช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 

 

F3A8 4. ส ารวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น 

200,000 มีทุนทรัพยากรของแต่ละท้องถิ่นใน
การพัฒนาต่อไป 

 

F3A8 5. โครงการจัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ. 
ร่วมในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
3. เพื่อเผยแพร่ความหลากหลาย คุณค่า คณุประโยชน์ ของ
ทรัพยากรท้องถิ่น 

ขอจัดสรรงบ
เพิ่มเตมิ 

มีเยาวชนและประชาชนเห็น
ความส าคญัและช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 

 

F3A8 6. โครงการสนับสนุน อบต., โรงเรียน และ
ชุมชนรอบ กฟผ. ในการเข้าร่วมสนอง
พระราชด าร ิอพ.สธ. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อท าความเข้าใจในเบื้องต้นและสนบัสนุน อบต. โรงเรยีน 
และชุมชนรอบ กฟผ. ในการเข้ารว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ไม่ใช้งบประมาณ มีหน่วยงานเห็นความส าคญัและช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรเพิม่มากข้ึน 

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F3A8 7. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานใน

กิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่าย
ของ อพ.สธ.  

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.) 
2. ใช้ในกรณีมีแผนการด าเนินงานเร่งด่วนระหว่างปีงบประมาณ 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนนุการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 
ของ อพ.สธ. และเครือข่ายของ อพ.สธ. 

ไม่ใช้งบประมาณ ได้ร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ.  

 

รวมทั้งสิ้น ..5.... กิจกรรม จ านวน ....11......  โครงการ    งบประมาณรวมทั้งสิ้น ...........2,200,000.00................... (บาท) 


