
หนา 2302                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ.-มูลนธิิสถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 1. งานวิจัยใน
ลักษณะโครงการ  

สำนักงาน TDRI - เปนงานวิจัย เพื่อ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานดาน
การอนุรักษและใช
ประโยชน
พันธุกรรมสัก 

- เปนงานวิจัย เพื่อ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานดาน
การอนุรักษและใช
ประโยชน
พันธุกรรมสัก 

- เปนงานวิจัย เพื่อ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานดาน
การอนุรักษและใช
ประโยชน
พันธุกรรมสัก 

- เปนงานวิจัย เพื่อ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานดาน
การอนุรักษและใช
ประโยชน
พันธุกรรมสัก 

- เปนงานวิจัย เพื่อ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานดาน
การอนุรักษและ
ใชประโยชน
พันธุกรรมสัก 

  

 รวม  1 โครงการ            

F2A5 1. ศูนยขอมูลงานวิจยั
ดานทรัพยากรปาไม 

ศูนยขอมูล 
อพ.สธ. - TDRI 

- ฐานขอมูลงานวิจยั 
โครงการสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- ฐานขอมูลงานวิจยั 
โครงการสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- ฐานขอมูลงานวิจยั 
โครงการสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- ฐานขอมูลงานวิจยั 
โครงการสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- ฐานขอมูลงานวิจยั 
โครงการสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

อพ.สธ. เสนอ
หากทาง TDRI 
สามารถ
ดำเนนิการได 

 รวม 1 โครงการ            

F3A8 1. งานปรับปรุง
เว็บไซต อพ.สธ. - 
TDRI 

สำนักงาน TDRI - ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. โดยมูลนิธิ 
TDRI 

- ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. โดยมูลนิธิ 
TDRI 

- ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. โดยมูลนิธิ 
TDRI 

- ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. โดยมูลนิธิ 
TDRI 

- ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. โดยมูลนิธิ 
TDRI 

อพ.สธ. เสนอ
เปนนโยบายให
หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริ
ดำเนนิการ 

F3A8 2. การจัดประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน อพ.สธ. - 
TDRI /ประชุม
คณะทำงาน อพ.สธ. 
- TDRI 

สำนักงาน TDRI - ประชุมคณะ
กรรมการฯ 
จำนวน 1 คร้ังตอ
ป ประชุม
คณะทำงานตาม
ความเหมาะสม 

- ประชุมคณะ
กรรมการฯ 
จำนวน 1 คร้ังตอ
ป ประชุม
คณะทำงานตาม
ความเหมาะสม 

- ประชุมคณะ
กรรมการฯ 
จำนวน 1 คร้ังตอ
ป ประชุม
คณะทำงานตาม
ความเหมาะสม 

- ประชุมคณะ
กรรมการฯ 
จำนวน 1 คร้ังตอ
ป ประชุม
คณะทำงานตาม
ความเหมาะสม 

- ประชุมคณะ
กรรมการฯ 
จำนวน 1 คร้ังตอ
ป ประชุม
คณะทำงานตาม
ความเหมาะสม 

อพ.สธ. เสนอ
เปนนโยบายการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนนิงาน 
อพ.สธ. - TDRI 
ปละ 1 ครั้ง และ
ควรประชมุ
คณะทำงาน 
อพ.สธ. - TDRI 
ซ่ึงทาง TDRI 
สามารถจัด
ประชุมกันเอง
ตามความ
เหมาะสม 

F3A8 3. จัดทำสรุปรายงาน
ความกาวหนา และ

สำนักงาน TDRI - จัดทำสรุปรายงาน
ความกาวหนาการ

- จัดทำสรุปรายงาน
ความกาวหนาการ

- จัดทำสรุปรายงาน
ความกาวหนาการ

- จัดทำสรุปรายงาน
ความกาวหนาการ

- จัดทำสรุปรายงาน
ความกาวหนาการ

  



แผนแมบท อพ.สธ.-มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                 หนา 2303 
 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำป
งบประมาณ 

ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ทุก 6 
เดือน และรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ประจำป
งบประมาณ 

ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ทุก 6 
เดือน และรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ประจำป
งบประมาณ 

ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ทุก 6 
เดือน และรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ประจำป
งบประมาณ 

ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ทุก 6 
เดือน และรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ประจำป
งบประมาณ 

ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ทุก 6 
เดือน และรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ประจำป
งบประมาณ 

F3A8 4. สนับสนุนการ
ดำเนินงานของทาง 
อพ.สธ.  

  - สนับสนุนเพิ่มเติม
ดานตางๆ อาท ิ
การผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ 
แผนพับ หนังสือ 
รายงานผลการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 

- สนับสนุนเพิ่มเติม
ดานตางๆ อาท ิ
การผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ 
แผนพับ หนังสือ 
รายงานผลการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 

- สนับสนุนเพิ่มเติม
ดานตางๆ อาท ิ
การผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ 
แผนพับ หนังสือ 
รายงานผลการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 

- สนับสนุนเพิ่มเติม
ดานตางๆ อาท ิ
การผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ 
แผนพับ หนังสือ 
รายงานผลการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 

- สนับสนุนเพิ่มเติม
ดานตางๆ อาท ิ
การผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ 
แผนพับ หนังสือ 
รายงานผลการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 

  

 รวม 4 โครงการ            

 รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ            

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


