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

สนองพระราชด าริโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  า 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พื นที่ด าเนินการ 

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

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 
F2A5 1. การจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลทะเบียนพรรณ
ไม้ขุมชน 
 

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
สร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน  าชุมชน และ
โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าตาม
แนวพระราชด าริ 

งบประมาณ
ประจ าปี
และงบฯ 
สนับสนุน
จากเอกชน 

เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. มีชุมชน
ด าเนินงานพรรณไม้
ปีละ 2 พื นที ่

งบประมาณ
ประจ าปี
และงบฯ 
สนับสนุน
จากเอกชน 

เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. มีชุมชน
ด าเนินงานพรรณ
ไม้ปีละ 2 พื นที ่

งบประมาณ
ประจ าปี
และงบฯ 
สนับสนุน
จากเอกชน 

เพื่อสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 
มีชุมชนด าเนินงาน
พรรณไม้ปีละ 2 
พื นที่ 

งบประมาณ
ประจ าปี
และงบฯ 
สนับสนุน
จากเอกชน 

เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. มีชุมชน
ด าเนินงานพรรณไม้
ปีละ 2 พื นที ่

งบประมาณ
ประจ าปี
และงบฯ 
สนับสนุน
จากเอกชน 

เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. มีชุมชน
ด าเนินงานพรรณ
ไม้ปีละ 2 พื นที ่
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ฐานความรู้ใหม่ปราชญ์
ชาวบ้าน 

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
สร้างแม่ข่ายการจัดการ
ทรัพยากรน  าชุมชน และ
โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าตาม
แนวพระราชด าริ 

งบประมาณ
ประจ าปี
และงบฯ 
สนับสนุน
จากเอกชน 

เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. มีชุมชน
ด าเนินงานพรรณไม้
ปีละ 2 พื นที ่

งบประมาณ
ประจ าปี
และงบฯ 
สนับสนุน
จากเอกชน 

เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. มีชุมชน
ด าเนินงานพรรณ
ไม้ปีละ 2 พื นที ่

งบประมาณ
ประจ าปี
และงบฯ 
สนับสนุน
จากเอกชน 

เพื่อสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 
มีชุมชนด าเนินงาน
พรรณไม้ปีละ 2 
พื นที่ 

งบประมาณ
ประจ าปี
และงบฯ 
สนับสนุน
จากเอกชน 

เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. มีชุมชน
ด าเนินงานพรรณไม้
ปีละ 2 พื นที ่

งบประมาณ
ประจ าปี
และงบฯ 
สนับสนุน
จากเอกชน 

เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. มีชุมชน
ด าเนินงานพรรณ
ไม้ปีละ 2 พื นที ่

 

 รวมจ านวน 2 โครงการ  -  -  -  -  -   
F3A8 1. จัดท า webpage 

อพ.สธ.- สสน. (ฐานข้อมูล
พรรณไม้ชุมชนและ
ฐานความรู้ใหม่จาก
ปราชญ์) 

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน  า (องค์การ
มหาชน) 

 

- เพื่อประชา 
สัมพันธ์การ
ด าเนินงานต่าง ๆ 
ของ อพ.สธ.- 
สสน. 

- เพื่อประชา 
สัมพันธ์การ
ด าเนินงานต่าง 
ๆ ของ อพ.สธ.- 
สสน. 

- เพื่อประชา 
สัมพันธ์การ
ด าเนินงานต่าง ๆ 
ของ อพ.สธ.- 
สสน. 

- เพื่อประชา 
สัมพันธ์การ
ด าเนินงานต่าง ๆ 
ของ อพ.สธ.- 
สสน. 

- เพื่อประชา 
สัมพันธ์การ
ด าเนินงานต่าง ๆ 
ของ อพ.สธ.- 
สสน. 

 

F3A8 2. การจัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

สถานที่จัดงานตามที่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราช 
ด าริฯ ก าหนด 

  งบประมาณ
ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

น าเสนอการ
ด าเนินงานของ 
อพ.สธ.- สสน. 

  งบประมาณ
ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ 

น าเสนอการ
ด าเนินงานของ 
อพ.สธ.- สสน. 

   

 รวมจ านวน 2 โครงการ             
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

  รวมทั งสิ น 2 กิจกรรม 
จ านวน 4 โครงการ 

            

 
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 




