
หนา 44                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-นทพ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดำริโดย หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหตุ 

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1.การรักษาพ้ืนที่และปก

ปกพ้ืนที่ปาธรรมชาติ 
- พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. – นทพ.  
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอย 6 พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 
- พ้ืนที่ศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 905 
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอยอ่ืนๆ ที่กำหนดใน
แผนแมบท 

งบประมา
ณ 

- สำรวจการ
จัดสรรพ้ืนที่ทำ
การ Zoning 
ผืนปาธรรมชาติ
กำหนดเปนพ้ืนที่
ปกปก 
- พ้ืนที่อ่ืนๆ เชน 
ศูนยการเรียนรูฯ 
แปลง 905, พ้ืนที่ 
และการกำหนด
พ้ืนที่ปาใช
ประโยชน  หรือ
พ้ืนที่ยอยอ่ืนๆ ที่
กำหนดในแผน
แมบท 
 

งบประม
าณ 

- ตรวจตรา 
ซอมแซมแนว
ขอบเขต ปองกัน
การบุกรุก 
ทำลาย พ้ืนที่
อ่ืนๆ เชน ศูนย
การเรียนรูฯ 
แปลง 905, 
พ้ืนที่ และการ
กำหนดพ้ืนที่ปา
ใชประโยชน  
หรือพ้ืนที่ยอย
อ่ืนๆ ที่กำหนด
ในแผนแมบท 

งบประม
าณ 

- วางแผนการ
ลาดตระเวน 
รวมกับสวน
ราชการอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ โดยการ
ใชฐานขอมูลการ
ลาดตระเวนใน
พ้ืนที่สุมเส่ียง 
- กำหนดแผนการ
ลาดตระเวน
ประจำป
งบประมาณ 

งบประม
าณ 

- วางแผนการ
ลาดตระเวน 
รวมกับสวน
ราชการอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ โดย
การใชฐานขอมูล
การลาดตระเวน
ในพ้ืนที่สุมเส่ียง 
- กำหนดแผนการ
ลาดตระเวน
ประจำป
งบประมาณ 

งบประมา
ณ 

- วางแผนการ
ลาดตระเวน 
รวมกับสวน
ราชการอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ โดย
การใชฐานขอมูล
การลาดตระเวน
ในพ้ืนที่สุมเส่ียง 
- กำหนด
แผนการ
ลาดตระเวน
ประจำป
งบประมาณ 

 

F1A1 2.การอนุรักษทรัพยากร
ดั้งเดิม และการบูรณา
การนำมาใชประโยชน 

- พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร  
อพ.สธ. – นทพ.  
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอย 6 พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 
- พ้ืนที่ศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 905 
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอยอ่ืนๆ ที่กำหนดใน
แผนแมบท 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมา
ณ 

- กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อนุรักษ
ทรัพยากร 
อพ.สธ. – นทพ. 
- พ้ืนที่ปา
ธรรมชาติ ตาม
พ้ืนที่ยอย เพ่ือ
กำหนดเปนพ้ืนที่
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร 

งบประม
าณ 

- ตรวจตรา 
ซอมแซมแนว
ขอบเขต ปองกัน
การบุกรุก 
ทำลาย พ้ืนที่
อ่ืนๆ เชน ศูนย
การเรียนรูฯ 
แปลง 905, 
พ้ืนที่ และการ
กำหนดพ้ืนที่ปา
ใชประโยชน  
หรือพ้ืนที่ยอย
อ่ืนๆ ที่กำหนด
ในแผนแมบท 
 

งบประม
าณ 

- วางแผนการ
ลาดตระเวน 
รวมกับสวน
ราชการอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ โดยการ
ใชฐานขอมูลการ
ลาดตระเวนใน
พ้ืนที่สุมเส่ียง 
- กำหนดแผนการ
ลาดตระเวน
ประจำป
งบประมาณ 

งบประม
าณ 

- วางแผนการ
ลาดตระเวน 
รวมกับสวน
ราชการอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ โดย
การใชฐานขอมูล
การลาดตระเวน
ในพ้ืนที่สุมเส่ียง 
- กำหนดแผนการ
ลาดตระเวน
ประจำป
งบประมาณ 

งบประมา
ณ 

- วางแผนการ
ลาดตระเวน 
รวมกับสวน
ราชการอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ โดย
การใชฐานขอมูล
การลาดตระเวน
ในพ้ืนที่สุมเส่ียง 
- กำหนด
แผนการ
ลาดตระเวน
ประจำป
งบประมาณ 

 



แผนแมบท อพ.สธ.-นทพ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 45 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 3.การจัดทำรหัสประจำ
ตน 

- พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร  
อพ.สธ. – นทพ.  
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอย 6 พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 
- พ้ืนที่ศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 905 
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอยอ่ืนๆ ที่กำหนดใน
แผนแมบท 

งบประมา
ณ 

- ปงบประมาณ
ละ 2,000 รหัส 
- รหัสประจำ
ตนไมในพ้ืนที่ปก
ปกทรัพยากร 
อพ.สธ. – นทพ. 
- พ้ืนที่ยอย 6
พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 
- พ้ืนที่ศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 
905 
- พ้ืนที่ยอยอ่ืนๆ 
ที่กำหนดในแผน
แมบท 

งบประม
าณ 

- ปงบประมาณ
ละ 2,000 รหัส 
- รหัสประจำ
ตนไมในพ้ืนที่ปก
ปกทรัพยากร 
อพ.สธ. – นทพ. 
- พ้ืนที่ยอย 6
พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 
- พ้ืนที่ศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 
905 
- พ้ืนที่ยอยอ่ืนๆ 
ที่กำหนดในแผน
แมบท 

งบประม
าณ 

- ปงบประมาณละ 
2,000 รหัส 
- รหัสประจำ
ตนไมในพ้ืนที่ปก
ปกทรัพยากร 
อพ.สธ. – นทพ. 
- พ้ืนที่ยอย 6พ้ืนที่
ตามแผนแมบท 
- พ้ืนที่ศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 
905 
- พ้ืนที่ยอยอ่ืนๆ ที่
กำหนดในแผน
แมบท 

งบประม
าณ 

- ปงบประมาณ
ละ 2,000 รหัส 
- รหัสประจำ
ตนไมในพ้ืนที่ปก
ปกทรัพยากร 
อพ.สธ. – นทพ. 
- พ้ืนที่ยอย 6
พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 
- พ้ืนที่ศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 
905 
- พ้ืนที่ยอยอ่ืนๆ 
ที่กำหนดในแผน
แมบท 

งบประมา
ณ 

- ปงบประมาณ
ละ 2,000 รหัส 
- รหัสประจำ
ตนไมในพ้ืนที่ปก
ปกทรัพยากร 
อพ.สธ. – นทพ. 
- พ้ืนที่ยอย 6
พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 
- พ้ืนที่ศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 
905 
- พ้ืนที่ยอยอ่ืนๆ 
ที่กำหนดในแผน
แมบท 

 

F1A1 4.การลาดตระเวนพ้ืนที่
รวมกับสวนราชการอ่ืนๆ 

- พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร  
อพ.สธ. – นทพ.  
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอย 6 พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 
- พ้ืนที่ศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 905 
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอยอ่ืนๆ ที่กำหนดใน
แผนแมบท 

งบประมา
ณ 

- เดือนละ 4 คร้ัง
โดยประมาณ 
 - ใชขอมูลสภาพ
พ้ืนที่ โดยใชฐาน
จากแผนแมบท
ระยะ 5 ปที่หก 
ในการวางแผน
ลาดตระเวน
เฉพาะจุด
ลอแหลมอยาง
เขมขน 

งบประม
าณ 

- เดือนละ 4คร้ัง
โดยประมาณ 
 - ใชขอมูล
สภาพพ้ืนที่ โดย
ใชฐานจากแผน
แมบทระยะ 5 ป
ที่หก ในการ
วางแผน
ลาดตระเวน
เฉพาะจุด
ลอแหลมอยาง
เขมขน 

งบประม
าณ 

- เดือนละ 4 คร้ัง
โดยประมาณ 
 - ใชขอมูลสภาพ
พ้ืนที่ โดยใชฐาน
จากแผนแมบท
ระยะ 5 ปที่หก ใน
การวางแผน
ลาดตระเวน
เฉพาะจุด
ลอแหลมอยาง
เขมขน 

งบประม
าณ 

- เดือนละ 4 คร้ัง
โดยประมาณ 
 - ใชขอมูลสภาพ
พ้ืนที่ โดยใชฐาน
จากแผนแมบท
ระยะ 5 ปที่หก 
ในการวางแผน
ลาดตระเวน
เฉพาะจุด
ลอแหลมอยาง
เขมขน 

งบประมา
ณ 

- เดือนละ 4 คร้ัง
โดยประมาณ 
 - ใชขอมูลสภาพ
พ้ืนที่ โดยใชฐาน
จากแผนแมบท
ระยะ 5 ปที่หก 
ในการวางแผน
ลาดตระเวน
เฉพาะจุด
ลอแหลมอยาง
เขมขน 

 

F1A1 5.การซอมแซมปรับปรุง
แนวร้ัว 

- พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร  
อพ.สธ. – นทพ.  
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอย 6 พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 
- พ้ืนที่ศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 905 
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอยอ่ืนๆ ที่กำหนดใน
แผนแมบท 

งบประมา
ณ 

- พ้ืนที่ลอแหลม
และที่เปนแนวกัน
ชนระหวางชุมชน 
- การชำรุดตาม
สภาพการ
กอสราง  
- สำรวจ
ตรวจสอบ
รายการชำรุด 

งบประม
าณ 

- พ้ืนที่ลอแหลม
และที่เปนแนว
กันชนระหวาง
ชุมชน 
- การชำรุดตาม
สภาพการ
กอสราง  
- สำรวจ
ตรวจสอบ
รายการชำรุด 

งบประม
าณ 

- พ้ืนที่ลอแหลม
และที่เปนแนวกัน
ชนระหวางชุมชน 
- การชำรุดตาม
สภาพการกอสราง  
- สำรวจตรวจสอบ
รายการชำรุด 

งบประม
าณ 

- พ้ืนที่ลอแหลม
และที่เปนแนวกัน
ชนระหวางชุมชน 
- การชำรุดตาม
สภาพการ
กอสราง  
- สำรวจ
ตรวจสอบ
รายการชำรุด 

งบประมา
ณ 

- พ้ืนที่ลอแหลม
และที่เปนแนว
กันชนระหวาง
ชุมชน 
- การชำรุดตาม
สภาพการ
กอสราง  
- สำรวจ
ตรวจสอบ
รายการชำรุด 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 6.การซอม สราง 
ปรับปรุงแนวกันไฟปา 

- พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร  
อพ.สธ. – นทพ.  
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอย 6 พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 
- พ้ืนที่ศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 905 
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอยอ่ืนๆ ที่กำหนดใน
แผนแมบท 

งบประมา
ณ 

- ซอมปรับปรุง
ตามแนวฐานเดิม
ที่กำหนด 
- สรางเพ่ิมเติมใน
พ้ืนที่ยอย 6 พ้ืนที่
ตามแผนแมบท 
- ซอมปรับปรุง
พ้ืนที่ในศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 
905 

งบประม
าณ 

- ซอมปรับปรุง
ตามแนวฐาน
เดิมที่กำหนด 
- สรางเพ่ิมเติม
ในพ้ืนที่ยอย 6 
พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 
- ซอมปรับปรุง
พ้ืนที่ในศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 
905 

งบประม
าณ 

- ซอมปรับปรุง
ตามแนวฐานเดิมที่
กำหนด 
- สรางเพ่ิมเติมใน
พ้ืนที่ยอย 6 พ้ืนที่
ตามแผนแมบท 
- ซอมปรับปรุง
พ้ืนที่ในศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 
905 

งบประม
าณ 

- ซอมปรับปรุง
ตามแนวฐานเดิม
ที่กำหนด 
- สรางเพ่ิมเติมใน
พ้ืนที่ยอย 6 พ้ืนที่
ตามแผนแมบท 
- ซอมปรับปรุง
พ้ืนที่ในศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 
905 

งบประมา
ณ 

- ซอมปรับปรุง
ตามแนวฐานเดิม
ที่กำหนด 
- สรางเพ่ิมเติม
ในพ้ืนที่ยอย 6 
พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 
- ซอมปรับปรุง
พ้ืนที่ในศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 
905 

 

 รวม  6  โครงการ  -  -  -  -  -   

F1A2 การสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร 

- พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร  
อพ.สธ. – นทพ.  
- พ้ืนที่ยอย ๖ พ้ืนที่
ตามแผนแมบท 
- พ้ืนที่ศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 905 
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอยอ่ืนๆ ที่กำหนดใน
แผนแมบท 
- พ้ืนที่รัศมี 50 
กิโลเมตร จาก บก.
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ. 
– นทพ.) 

งบประมา
ณ 

- รวมกับทองที่
ทองถิ่น ในรัศมี 
50 กิโลเมตร จาก
ที่ตั้ง บก.
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ. – นทพ.) 
- นำไปบูรณาการ
ในกิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร 
- พืชหัว/พืช
สมุนไพร ตางๆ 

งบประม
าณ 

- รวมกับทองที่
ทองถิ่น ในรัศมี 
50 กิโลเมตร 
จากที่ตั้ง บก.
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ. – 
นทพ.) 
- นำไปบูรณา
การในกิจกรรมที่ 
3 กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร 
- พืชหัว/พืช
สมุนไพร ตางๆ 

งบประม
าณ 

- รวมกับทองที่
ทองถิ่น ในรัศมี 
50 กิโลเมตร จาก
ที่ตั้ง บก.โครงการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ. – นทพ.) 
- นำไปบูรณาการ
ในกิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร 
- พืชหัว/พืช
สมุนไพร ตางๆ 

งบประม
าณ 

- รวมกับทองที่
ทองถิ่น ในรัศมี 
50 กิโลเมตร จาก
ที่ตั้ง บก.โครงการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ. – นทพ.) 
- นำไปบูรณาการ
ในกิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร 
- พืชหัว/พืช
สมุนไพร ตางๆ 

งบประมา
ณ 

- รวมกับทองที่
ทองถิ่น ในรัศมี 
50 กิโลเมตร 
จากที่ตั้ง บก.
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ. – 
นทพ.) 
- นำไปบูรณา
การในกิจกรรมที่ 
3 กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร 
- พืชหัว/พืช
สมุนไพร ตางๆ 

 

 รวม  1  โครงการ  -  -  -  -  -   
F1A3 1.การกำจัดวัชพืช - พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร  

อพ.สธ. – นทพ.  
- พ้ืนที่ยอย 6 พ้ืนที่
ตามแผนแมบท 
- พ้ืนที่ศูนยการ 
เรียนรู ฯแปลง 905 

งบประมา
ณ 

- พ้ืนที่ บก.
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ. – นทพ.) 

งบประม
าณ 

- พ้ืนที่ บก.
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ. – 
นทพ.) 

งบประม
าณ 

- พ้ืนที่ บก.
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ. – นทพ.) 

งบประม
าณ 

- พ้ืนที่ บก.
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ. – นทพ.) 

งบประมา
ณ 

- พ้ืนที่ บก.
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ. – 
นทพ.) 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

- พ้ืนที่ปาธรรมชาติ
ยอยอ่ืนๆ ที่กำหนด
แผนแมบท 
- พ้ืนที่รัศมี 50 
กิโลเมตร จาก บก.
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ. 
– นทพ. 

- พ้ืนที่ศูนยการ
เรียนรูฯ แปลง 
905 
- พ้ืนที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร 
- พ้ืนที่ยอย 6 
พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 

- พ้ืนที่ศูนยการ
เรียนรูฯ แปลง 
905 
- พ้ืนที่ปลูก
รักษาทรัพยากร 
- พ้ืนที่ยอย 6 
พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 

- พ้ืนที่ศูนยการ
เรียนรูฯ แปลง 
905 
- พ้ืนที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร 
- พ้ืนที่ยอย 6 
พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 

- พ้ืนที่ศูนยการ
เรียนรูฯ แปลง 
905 
- พ้ืนที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร 
- พ้ืนที่ยอย 6 
พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 

- พ้ืนที่ศูนยการ
เรียนรูฯ แปลง 
905 
- พ้ืนที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร 
- พ้ืนที่ยอย 6 
พ้ืนที่ตามแผน
แมบท 

F1A3 2.การเพาะชำกลาไม - โรงเรือนเพาะชำกลา
ไม โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจกพระราชดำริฯ 
(อพ.สธ. – นทพ.) 
- โรงเรือนเพาะชำกลา
ไม ศูนยการเรียนรูฯ 
แปลง 905 

งบประมา
ณ 

- ในเชิงปริมาณ 
ชนิด จำนวนตน 
โดยกำหนด
เปาหมายในแต
ละปไมนอยกวา 
10,000 ตน 

งบประม
าณ 

- ในเชิงปริมาณ 
ชนิด จำนวนตน 
โดยกำหนด
เปาหมายในแต
ละปไมนอยกวา 
10,000 ตน 

งบประม
าณ 

- ในเชิงปริมาณ 
ชนิด จำนวนตน 
โดยกำหนด
เปาหมายในแตละ
ปไมนอยกวา 
10,000 ตน 

งบประม
าณ 

- ในเชิงปริมาณ 
ชนิด จำนวนตน 
โดยกำหนด
เปาหมายในแต
ละปไมนอยกวา 
10,000 ตน 

งบประมา
ณ 

- ในเชิงปริมาณ 
ชนิด จำนวนตน 
โดยกำหนด
เปาหมายในแต
ละปไมนอยกวา 
10,000 ตน 

 

F1A3 3.การขยายพันธุโดยการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

- หองปฏิบัติการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 
บก.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
 (อพ.สธ. – นทพ.) 

งบประมา
ณ 

- บริการจัดการ
ดานปริมาณ และ
คุณภาพ ใหมี
ประสิทธิภาพ 
ในแตละ
ปงบประมาณ ไม
นอยกวา 1,500 
ขวด 

งบประม
าณ 

- บริการจัดการ
ดานปริมาณ 
และคุณภาพ ให
มีประสิทธิภาพ 
ในแตละ
ปงบประมาณ 
ไมนอยกวา 
1,500 ขวด 

งบประม
าณ 

- บริการจัดการ
ดานปริมาณ และ
คุณภาพ ใหมี
ประสิทธิภาพ 
ในแตละ
ปงบประมาณ ไม
นอยกวา 1,500 
ขวด 

งบประม
าณ 

- บริการจัดการ
ดานปริมาณ และ
คุณภาพ ใหมี
ประสิทธิภาพ 
ในแตละ
ปงบประมาณ ไม
นอยกวา 1,500 
ขวด 

งบประมา
ณ 

- บริการจัดการ
ดานปริมาณ 
และคุณภาพ ให
มีประสิทธิภาพ 
ในแตละ
ปงบประมาณ ไม
นอยกวา 1,500 
ขวด 

 

F1A3 4.การปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 

- พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
เขาวังเขมร เนื้อที่ 
15,880 ไร 
- พ้ืนที่ศูนยเรียนรูฯ 
แปลง 905 
เนื้อที่ 1,491 ไร 
-  พ้ืนที่ยอย 6 พ้ืนที่
ตามแผนแมบท 

งบประมา
ณ 

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ปาไมธรรมชาติ 
- เพ่ิมความ
หลากหลายทาง
ทรัพยากรปาไม 
- เปนแหลงดูดซับ
น้ำเพ่ือใหเกิด
แหลงตนน้ำลำ
ธาร ในพ้ืนที่
โครงการ  
อพ.สธ. – นทพ. 

งบประม
าณ 

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ปาไมธรรมชาติ 
- เพ่ิมความ
หลากหลายทาง
ทรัพยากรปาไม 
- เปนแหลงดูด
ซับน้ำเพ่ือใหเกิด
แหลงตนน้ำลำ
ธาร ในพ้ืนที่
โครงการ  
อพ.สธ. – นทพ. 

งบประม
าณ 

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปา
ไมธรรมชาต ิ
- เพ่ิมความ
หลากหลายทาง
ทรัพยากรปาไม 
- เปนแหลงดูดซับ
น้ำเพ่ือใหเกิด
แหลงตนน้ำลำธาร 
ในพ้ืนที่โครงการ  
อพ.สธ. – นทพ. 

งบประม
าณ 

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปา
ไมธรรมชาต ิ
- เพ่ิมความ
หลากหลายทาง
ทรัพยากรปาไม 
- เปนแหลงดูดซับ
น้ำเพ่ือใหเกิด
แหลงตนน้ำลำ
ธาร ในพ้ืนที่
โครงการ  
อพ.สธ. – นทพ. 

งบประมา
ณ 

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ปาไมธรรมชาติ 
- เพ่ิมความ
หลากหลายทาง
ทรัพยากรปาไม 
- เปนแหลงดูด
ซับน้ำเพ่ือใหเกิด
แหลงตนน้ำลำ
ธาร ในพ้ืนที่
โครงการ  
อพ.สธ. – นทพ. 

 



หนา 48                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-นทพ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 รวม  4  โครงการ  -  -  -  -  -   

F2A4 การพัฒนาใหเปนศูนย
เรียนรู/ศูนยอนุรักษ
ทรัพยากรภาคตะวันตก 

- บก.โครงการ  
อพ.สธ. – นทพ. 
- บก.ศูนยเรียนรู 
อนุรักษ พัฒนา การใช
ประโยชนทรัพยากร
อยางยั่งยืนสูเศรษฐกิจ
พอเพียง แปลง 905 
- ศูนยเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของหนวย 

งบประมา
ณ 

- ใชศักยภาพของ 
นทพ. เพ่ือการนำ
ประโยชนที่ได
จากการพัฒนา 
เก็บรวบรวม การ
จัดทำฐานขอมูล 
โยงใยสูแนวรวม
นักพัฒนาดาน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
- ใชแนวรวมของ
หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริ ใน
การเพ่ิมเติมองค
ความรู 

งบประม
าณ 

- ใชศักยภาพ
ของ นทพ. เพ่ือ
การนำประโยชน
ที่ไดจากการ
พัฒนา เก็บ
รวบรวม การ
จัดทำฐานขอมูล 
โยงใยสูแนวรวม
นักพัฒนาดาน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
- ใชแนวรวม
ของหนวยงาน
รวมสนอง
พระราชดำริ ใน
การเพ่ิมเติมองค
ความรู 

งบประม
าณ 

- ใชศักยภาพของ 
นทพ. เพ่ือการนำ
ประโยชนที่ไดจาก
การพัฒนา เก็บ
รวบรวม การ
จัดทำฐานขอมูล 
โยงใยสูแนวรวม
นักพัฒนาดานการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
- ใชแนวรวมของ
หนวยงานรวม
สนองพระราชดำริ 
ในการเพ่ิมเติม
องคความรู 

งบประม
าณ 

- ใชศักยภาพของ 
นทพ. เพ่ือการนำ
ประโยชนที่ได
จากการพัฒนา 
เก็บรวบรวม การ
จัดทำฐานขอมูล 
โยงใยสูแนวรวม
นักพัฒนาดาน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
- ใชแนวรวมของ
หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริ ใน
การเพ่ิมเติมองค
ความรู 

งบประมา
ณ 

- ใชศักยภาพ
ของ นทพ. เพ่ือ
การนำประโยชน
ที่ไดจากการ
พัฒนา เก็บ
รวบรวม การ
จัดทำฐานขอมูล 
โยงใยสูแนวรวม
นักพัฒนาดาน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
- ใชแนวรวมของ
หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริ ใน
การเพ่ิมเติมองค
ความรู 

 

 รวม  1  โครงการ  -  -  -  -  -   
F2A5 การจัดทำศูนยขอมูล

ทรัพยากรดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

-  บก.โครงการ  
อพ.สธ. – นทพ.  
- โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
- พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
- พ้ืนที่ปาธรรมชาติใน
พ้ืนที่ยอย 6 พ้ืนที่ ใน
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริฯ 

งบประมา
ณ 

- เปนการจัดทำ 
และการบริหาร
จัดการขอมูล
ทรัพยากร ดาน
ความหลากหลาย
ทางกายภาพและ
ชีวภาพ 
- นำไปสูการ
บริหารจัดการใช
ประโยชน ใน
อนาคต โดยการ
รวมมือกับคณะ
ปฏิบัติงาน
วิทยาการ 
อพ.สธ.  

งบประม
าณ 

- เปนการจัดทำ 
และการบริหาร
จัดการขอมูล
ทรัพยากร ดาน
ความ
หลากหลายทาง
กายภาพและ
ชีวภาพ 
- นำไปสูการ
บริหารจัดการใช
ประโยชน ใน
อนาคต โดยการ
รวมมือกับคณะ
ปฏิบัติงาน
วิทยาการ 

งบประม
าณ 

- เปนการจัดทำ 
และการบริหาร
จัดการขอมูล
ทรัพยากร ดาน
ความหลากหลาย
ทางกายภาพและ
ชีวภาพ 
- นำไปสูการ
บริหารจัดการใช
ประโยชน ใน
อนาคต โดยการ
รวมมือกับคณะ
ปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ.  

งบประม
าณ 

- เปนการจัดทำ 
และการบริหาร
จัดการขอมูล
ทรัพยากร ดาน
ความหลากหลาย
ทางกายภาพและ
ชีวภาพ 
- นำไปสูการ
บริหารจัดการใช
ประโยชน ใน
อนาคต โดยการ
รวมมือกับคณะ
ปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ.  
หนวยงานรวม

งบประมา
ณ 

- เปนการจัดทำ 
และการบริหาร
จัดการขอมูล
ทรัพยากร ดาน
ความ
หลากหลายทาง
กายภาพและ
ชีวภาพ 
- นำไปสูการ
บริหารจัดการใช
ประโยชน ใน
อนาคต โดยการ
รวมมือกับคณะ
ปฏิบัติงาน
วิทยาการ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริ 
 

อพ.สธ.  
หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริ 
 

หนวยงานรวม
สนองพระราชดำริ 
 

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ.  
หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริ 

 รวม  1  โครงการ  -  -  -  -  -   

F3A7 พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา 

- บก.โครงการ  
อพ.สธ. – นทพ. (หรือ
พ้ืนที่มีความเหมาะสม) 
 

งบประมา
ณ 

- เพ่ือเปนแหลง
รวบรวมและจัด
แสดงฐานขอมูล
ดานความ
หลากหลายทาง
กายภาพและ
ชีวภาพ 
- เปนแหลงศึกษา 
ดูงาน  
- เปนแหลง
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
โครงการ อพ.สธ. 

งบประม
าณ 

- เพ่ือเปนแหลง
รวบรวมและจัด
แสดงฐานขอมูล
ดานความ
หลากหลายทาง
กายภาพและ
ชีวภาพ 
- เปนแหลง
ศึกษา ดูงาน  
- เปนแหลง
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
โครงการ 
อพ.สธ. 

งบประม
าณ 

- เพ่ือเปนแหลง
รวบรวมและจัด
แสดงฐานขอมูล
ดานความ
หลากหลายทาง
กายภาพและ
ชีวภาพ 
- เปนแหลงศึกษา 
ดูงาน  
- เปนแหลง
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
โครงการ อพ.สธ. 

งบประม
าณ 

- เพ่ือเปนแหลง
รวบรวมและจัด
แสดงฐานขอมูล
ดานความ
หลากหลายทาง
กายภาพและ
ชีวภาพ 
- เปนแหลงศึกษา 
ดูงาน  
- เปนแหลง
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
โครงการ อพ.สธ. 

งบประมา
ณ 

- เพ่ือเปนแหลง
รวบรวมและจัด
แสดงฐานขอมูล
ดานความ
หลากหลายทาง
กายภาพและ
ชีวภาพ 
- เปนแหลง
ศึกษา ดูงาน  
- เปนแหลง
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
โครงการ อพ.สธ. 

 

 รวม  1  โครงการ  -  -  -  -  -   

F3A8 1.การสรางเครือขาย
นักพัฒนา 
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดลอม 

- บก.โครงการ  
อพ.สธ. – นทพ. 
- บก.ศูนยเรียนรู 
อนุรักษ พัฒนา การใช
ประโยชนทรัพยากร
อยางยั่งยืนสูเศรษฐกิจ
พอเพียง แปลง 905 
- ศูนยเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของหนวย 
- พ้ืนที่ยอย 6 พ้ืนที่ ใน
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ ตามแผน
แมบท 

งบประมา
ณ 

- ทหารกอง
ประจำการจาก 
พล.ร.9 
- กลุมสมาชิกงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นทั่ว
ประเทศ 
- หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริ 
- กลุมสมาชิกงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ของ
โครงการอนุรักษ

งบประม
าณ 

- ทหารกอง
ประจำการจาก 
พล.ร.9 
- กลุมสมาชิก
งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่นทั่ว
ประเทศ 
- หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริ 
- กลุมสมาชิก
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ของ

งบประม
าณ 

- ทหารกอง
ประจำการจาก 
พล.ร.9 
- กลุมสมาชิกงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นทั่ว
ประเทศ 
- หนวยงานรวม
สนองพระราชดำริ 
- กลุมสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ของ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก

งบประม
าณ 

- ทหารกอง
ประจำการจาก 
พล.ร.9 
- กลุมสมาชิกงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นทั่ว
ประเทศ 
- หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริ 
- กลุมสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ของ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน

งบประมา
ณ 

- ทหารกอง
ประจำการจาก 
พล.ร.9 
- กลุมสมาชิก
งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่นทั่ว
ประเทศ 
- หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริ 
- กลุมสมาชิก
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ของ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
- กลุมอ่ืนๆ 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
- กลุมอ่ืนๆ 

พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
- กลุมอ่ืนๆ 

เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
- กลุมอ่ืนๆ 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
- กลุมอ่ืนๆ 

F3A8 2.การสนับสนุนการ
ดำเนินงานของหนวยงาน
รวมสนองพระราชดำริฯ 

- บก.โครงการ  
อพ.สธ. – นทพ. 
- บก.ศูนยเรียนรู 
อนุรักษ พัฒนา การใช
ประโยชนทรัพยากร
อยางยั่งยืนสูเศรษฐกิจ
พอเพียง แปลง 905 
- ศูนยเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของหนวย 
- พ้ืนที่ยอย 6 พ้ืนที่ ใน
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ ตามแผน
แมบท 

งบประมา
ณ 

- การพัฒนา และ
ปรับปรุงแหลงน้ำ
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค รวมทั้ง
การใชประโยชน
ทางการเกษตร 
- การสนับสนุน
ทางวิชาการ
ใหกับบุคลากร
เพ่ือเปนการ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ใหกับเจาหนาที่
เพ่ือใหเกิด
ประโยชนแทแก
ชุมชน  
- ใหการ
สนับสนุนระบบ
สาธารณูปโภค
อ่ืนๆ ในการ
พัฒนาศักยภาพ
ใหเปนศูนย
อนุรักษทรัพยากร
ภาคตะวันตก 

งบประม
าณ 

- การพัฒนา 
และปรับปรุง
แหลงน้ำเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 
รวมทั้งการใช
ประโยชนทาง
การเกษตร 
- การสนับสนุน
ทางวิชาการ
ใหกับบุคลากร
เพ่ือเปนการ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ใหกับเจาหนาที่
เพ่ือใหเกิด
ประโยชนแทแก
ชุมชน  
- ใหการ
สนับสนุนระบบ
สาธารณูปโภค
อ่ืนๆ ในการ
พัฒนาศักยภาพ
ใหเปนศูนย
อนุรักษ
ทรัพยากรภาค
ตะวันตก 

งบประม
าณ 

- การพัฒนา และ
ปรับปรุงแหลงน้ำ
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค รวมทั้ง
การใชประโยชน
ทางการเกษตร 
- การสนับสนุน
ทางวิชาการใหกับ
บุคลากรเพ่ือเปน
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ใหกับเจาหนาที่
เพ่ือใหเกิด
ประโยชนแทแก
ชุมชน  
- ใหการสนับสนุน
ระบบ
สาธารณูปโภค
อ่ืนๆ ในการ
พัฒนาศักยภาพให
เปนศูนยอนุรักษ
ทรัพยากรภาค
ตะวันตก 

งบประม
าณ 

- การพัฒนา และ
ปรับปรุงแหลงน้ำ
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค รวมทั้ง
การใชประโยชน
ทางการเกษตร 
- การสนับสนุน
ทางวิชาการใหกับ
บุคลากรเพ่ือเปน
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ใหกับเจาหนาที่
เพ่ือใหเกิด
ประโยชนแทแก
ชุมชน  
- ใหการสนับสนุน
ระบบ
สาธารณูปโภค
อ่ืนๆ ในการ
พัฒนาศักยภาพ
ใหเปนศูนย
อนุรักษทรัพยากร
ภาคตะวันตก 

งบประมา
ณ 

- การพัฒนา 
และปรับปรุง
แหลงน้ำเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 
รวมทั้งการใช
ประโยชนทาง
การเกษตร 
- การสนับสนุน
ทางวิชาการ
ใหกับบุคลากร
เพ่ือเปนการ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ใหกับเจาหนาที่
เพ่ือใหเกิด
ประโยชนแทแก
ชุมชน  
- ใหการ
สนับสนุนระบบ
สาธารณูปโภค
อ่ืนๆ ในการ
พัฒนาศักยภาพ
ใหเปนศูนย
อนุรักษ
ทรัพยากรภาค
ตะวันตก 

 



แผนแมบท อพ.สธ.-นทพ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 51 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 3.การจัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 งบประมา
ณ 

การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 30 
ป อพ.สธ. 
ประโยชนแทแก
มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

    งบประม
าณ 

การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน
ตน ณ มหาวิทยาลัย
แมโจ จ.เชียงใหม 

  เพ่ือการจัดนิทรรศการ 
อพ.สธ. ทุกๆ 2 ป ใน
ฐานะหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 

F3A8 4.การปรับปรุง ซอมแซม 
อาคารส่ิงปลูกสราง และ
การปรับภูมิทัศนใหเกิด
ความสวยงาม 

- บก.โครงการ  
อพ.สธ. – นทพ. 
- บก.ศูนยเรียนรู 
อนุรักษ พัฒนา การใช
ประโยชนทรัพยากร
อยางยั่งยืนสูเศรษฐกิจ
พอเพียง แปลง 905 
- ศูนยเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของหนวย 
- พ้ืนที่ยอย 6 พ้ืนที่ ใน
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ ตามแผน
แมบท 

งบประมา
ณ 

- บก.โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
- สำนักงานศูนย
การเรียนรูฯ 
แปลง 905 
- ปายโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
- อาคาร ส่ิงปลูก
สรางประกอบใน
พ้ืนที่การ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

งบประม
าณ 

- บก.โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
- สำนักงานศูนย
การเรียนรูฯ 
แปลง 905 
- ปายโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
- อาคาร ส่ิงปลูก
สรางประกอบใน
พ้ืนที่การ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

งบประม
าณ 

- บก.โครงการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
- สำนักงานศูนย
การเรียนรูฯ แปลง 
905 
- ปายโครงการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
- อาคาร ส่ิงปลูก
สรางประกอบใน
พ้ืนที่การ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

งบประม
าณ 

- บก.โครงการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
- สำนักงานศูนย
การเรียนรูฯ 
แปลง 905 
- ปายโครงการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
- อาคาร ส่ิงปลูก
สรางประกอบใน
พ้ืนที่การ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

งบประมา
ณ 

- บก.โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
- สำนักงานศูนย
การเรียนรูฯ 
แปลง 905 
- ปายโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
- อาคาร ส่ิงปลูก
สรางประกอบใน
พ้ืนที่การ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

 

F3A8 5.การบูรณาการการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 

- บก.โครงการ  
อพ.สธ. – นทพ. 
- บก.ศูนยเรียนรู 
อนุรักษ พัฒนา การใช
ประโยชนทรัพยากร
อยางยั่งยืนสูเศรษฐกิจ
พอเพียง แปลง 905 

งบประมา
ณ 

- ใหมีการ
พิจารณาความ
ตองการที่แทจริง
กอนดำเนินการ
ในพ้ืนที่ 
- มีความตอเนื่อง 
และตอยอดเพ่ือ
นำไปสูการใช
ประโยชนที่ตรง

งบประม
าณ 

- ใหมีการ
พิจารณาความ
ตองการที่
แทจริงกอน
ดำเนินการใน
พ้ืนที่ 
- มีความ
ตอเนื่อง และตอ
ยอดเพ่ือนำไปสู

งบประม
าณ 

- ใหมีการ
พิจารณาความ
ตองการที่แทจริง
กอนดำเนินการใน
พ้ืนที่ 
- มีความตอเนื่อง 
และตอยอดเพ่ือ
นำไปสูการใช
ประโยชนที่ตรงกับ

งบประม
าณ 

- ใหมีการ
พิจารณาความ
ตองการที่แทจริง
กอนดำเนินการ
ในพ้ืนที่ 
- มีความตอเนื่อง 
และตอยอดเพ่ือ
นำไปสูการใช
ประโยชนที่ตรง

งบประมา
ณ 

- ใหมีการ
พิจารณาความ
ตองการที่แทจริง
กอนดำเนินการ
ในพ้ืนที่ 
- มีความตอเนื่อง 
และตอยอดเพ่ือ
นำไปสูการใช
ประโยชนที่ตรง

 



หนา 52                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-นทพ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

- ศูนยเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของหนวย 
- พ้ืนที่ยอย 6 พ้ืนที่ ใน
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ ตามแผน
แมบท 
 

กับความตองการ
ที่แทจริง 
- บูรณาการใน
เร่ืองของการดูแล 
ซอมบำรุง ให
สามารถใชงาน
อยางแทจริง 

การใชประโยชน
ที่ตรงกับความ
ตองการที่
แทจริง 
- บูรณาการใน
เร่ืองของการ
ดูแล ซอมบำรุง 
ใหสามารถใช
งานอยางแทจริง 

ความตองการที่
แทจริง 
- บูรณาการใน
เร่ืองของการดูแล 
ซอมบำรุง ให
สามารถใชงาน
อยางแทจริง 

กับความตองการ
ที่แทจริง 
- บูรณาการใน
เร่ืองของการดูแล 
ซอมบำรุง ให
สามารถใชงาน
อยางแทจริง 

กับความตองการ
ที่แทจริง 
- บูรณาการใน
เร่ืองของการ
ดูแล ซอมบำรุง 
ใหสามารถใช
งานอยางแทจริง 

F3A8 6. การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-นทพ. 

    เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. – 
นทพ. 

  เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. – 
นทพ. 

 เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. – นทพ. 

 เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. – 
นทพ. 

 เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. – 
นทพ. 

ก ำ ห น ด ใ ห  เ ป น
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร
ด ำ เน ิ น ง านจ ั ด ท ำ
เว ็บไซต   อพ.สธ. – 
หน  วยงาน รวมทั้ ง
ปรับปรุงขอมลูใหเปน
ปจจุบันอยางตอเนื่อง
ทุกป 

 รวม  6  โครงการ  -  -  -  -  -   

 
 
 
คำอธิบายเพิ่มเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย  A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร  A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
     A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
     A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 


