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กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 
F2A5 1. จัดท าฐานข้อมูลต่าง ๆ 

ในการด าเนินงาน อพ.สธ.- 
สกศ. 

ส านักงานเลขาธกิารสภา
การศึกษา 

- ฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ในการด าเนินงาน 
อพ.สธ.- สกศ. 

- ฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ในการด าเนินงาน 
อพ.สธ.- สกศ. 

- ฐานข้อมูลต่าง ๆ ใน
การด าเนินงาน 
อพ.สธ.- สกศ. 

- ฐานข้อมูลต่าง ๆ ใน
การด าเนินงาน 
อพ.สธ.- สกศ. 

- ฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ในการด าเนินงาน 
อพ.สธ.- สกศ. 

 

 รวมจ านวน 1 โครงการ  -  -  -  -  -   
F3A8 1. กิจกรรมสร้างจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และนวัตกรรมของ
สถานศึกษา ศูนย์การ
เรียนรู้ และองค์กรที่
เกี่ยวขอ้ง 

ทุกภูมิภาค 2,108,980 - สถานศึกษา 
- ชุมชน 
- ศูนย์การเรียนภูมิ
ปัญญาไทย 

2,000,000 - สถานศึกษา 
- ชุมชน 
- ศูนย์การเรียน
ภูมิปัญญาไทย 

2,000,000 - สถานศึกษา 
- ชุมชน 
- ศูนย์การเรียนภูมิ
ปัญญาไทย 

2,000,000 - สถานศึกษา 
- ชุมชน 
- ศูนย์การเรียนภูมิ
ปัญญาไทย 

2,000,000 - สถานศึกษา 
- ชุมชน 
- ศูนย์การเรียน
ภูมิปัญญาไทย 

 

F3A8 2. กิจกรรมการท าข้อมูล
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น/ครูภูมิปัญญาไทย 

ทุกภูมิภาค 500,000 ครูภูมิปัญญาไทย 200,000 ครูภูมิปัญญาไทย 200,000 ครูภูมิปัญญาไทย 200,000 ครูภูมิปัญญาไทย 200,000 ครูภูมิปัญญาไทย  

F3A8 3. การจัดประชุม
คณะกรรมการ อพ.สธ.-  
สกศ. และคณะท างาน 
อพ.สธ.- สกศ./ร่วมประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. ก าหนดจัด
ประชุมในแต่ละป ี

200,000 ร่วมประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

100,000 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาไทยในทุก
ภูมิภาค 

300,000 ร่วมประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

100,000 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาไทยในทุก
ภูมิภาค 

300,000 ร่วมประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

สป.ศธ. ด าเนินการ 

F3A8 4. กิจกรรมสื่อสารแผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน 
อพ.สธ.- สกศ. 
(Webpage) 

ส านักงานเลขาธกิารสภา
การศึกษา 

291,020 เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานต่าง 
ๆ ของ อพ.สธ.-  
สกศ. 

200,000 เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานต่าง 
ๆ ของ อพ.สธ.-  
สกศ. 

200,000 เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานต่าง 
ๆ ของ อพ.สธ.-  
สกศ. 

200,000 เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานต่าง 
ๆ ของ อพ.สธ.-  
สกศ. 

200,000 เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานต่าง 
ๆ ของ อพ.สธ.-  
สกศ. 

 

 รวมจ านวน 4 โครงการ  3,100,000  2,500,000  2,700,000  2,500,000  2,700,000   
  รวมทั้งสิ้น 2 กิจกรรม 

จ านวน 5 โครงการ 
 3,100,000  2,500,000  2,700,000  2,500,000  2,700,000  รวมทั้งสิ้น 

13,500,000 บาท 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 
F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย  A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  
                                            A7 กิจกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 




