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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดำริโดย สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A3 1. ปลูกรักษาตนไม

พันธุกรรมพืช 
แปลงอนุรักษพันธุกรรม
พืช 16 ไร 

 1 พ้ืนที่  1 พ้ืนที่  1 พ้ืนที่  1 พ้ืนที่  1 พ้ืนที่  

F1A3 2. พัฒนาเสนทางการ 
ศึกษาเรียนรูพันธุกรรมพืช 

แปลงอนุรักษพันธุกรรม
พืช 16 ไร 

 1 พ้ืนที่  1 พ้ืนที่  1 พ้ืนที่  1 พ้ืนที่  1 พ้ืนที่  

F1A3 3. จัดทำแผนผังและพิกัด
ตนไม 

แปลงอนุรักษพันธุกรรม
พืช 16 ไร 

 1 พ้ืนที่  1 พ้ืนที่  1 พ้ืนที่  1 พ้ืนที่  1 พ้ืนที่  

 รวมจำนวน 3 โครงการ             
F2A5 1. ปรับปรุงขอมูลพรรณไม

ในพิพิธภัณฑ 
พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ 

 1 ชุด  1 ชุด  1 ชุด  1 ชุด  1 ชุด  

 รวมจำนวน 1 โครงการ             
F3A7 1. เผยแพรองคความรู

เก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรในรูปแบบ
นิทรรศการส่ือจัดแสดง 

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ 

 1 พิพิธภัณฑ  1 พิพิธภัณฑ  1 พิพิธภัณฑ  1 พิพิธภัณฑ  1 พิพิธภัณฑ  

 รวมจำนวน 1 โครงการ             
F3A8 1. จัดเวทีเครือขายเพ่ือ

ขับเคล่ือนงานอนุรักษ
ทรัพยากร 

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ 

 1 คร้ัง/ป  1 คร้ัง/ป  1 คร้ัง/ป  1 คร้ัง/ป  1 คร้ัง/ป  

F3A8 2. กิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากร ใน
รูปแบบคายการเรียนรู 

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ และพ้ืนที่
เครือขาย พกฉ. 

 3 คร้ัง/ป  3 คร้ัง/ป  3 คร้ัง/ป  3 คร้ัง/ป  3 คร้ัง/ป  

F3A8 3. จัดทำ webpage 
เชื่อมโยงของ อพ.สธ.- 
พกฉ. 

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ 

 เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานตาง ๆ 
ของ อพ.สธ.- 
พกฉ. 

 เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานตาง 
ๆ ของ อพ.สธ.- 
พกฉ. 

 เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานตาง ๆ 
ของ อพ.สธ.- 
พกฉ. 

 เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานตาง ๆ 
ของ อพ.สธ.- 
พกฉ. 

 เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานตาง ๆ 
ของ อพ.สธ.- 
พกฉ. 

 

F3A8 4. จัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัดงานกับ 
อพ.สธ.  

 นำเสนอผลการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ.- พกฉ. 

   นำเสนอผลการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ.- พกฉ. 

   นำเสนอผลการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ.- พกฉ. 

 

 รวมจำนวน 4 โครงการ             
  รวมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม 

จำนวน 9 โครงการ 
   

  
         



แผนแมบท อพ.สธ.-พกฉ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                   หนา 69 
 

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


