กิจ
ชื่อโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
กรรม
F1A2 1. สำรวจและเก็บรวบรวม จ.ตรัง และ จ.สตูล
ทรัพยากรพืช สัตว และ
ซากดึกดำบรรพ ในพื้นที่
อุทยานธรณีสตูล
F1A2 2. การทำเครื่องหมายดี ภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ
เอนเอที่ใชในการบงชี้ชนิด ไทย
พรรณไมสกุลมะเดื่อ
พื้นเมืองของไทยเพื่อการ
อนุรักษ
F1A2 3. ความหลากชนิดของ จ.ระนอง
สัตวหนาดินและสาหราย
ทะเลขนาดใหญบริเวณ
อุทยานแหงชาติหมูเกาะ
ระนองและอุทยานแหงชาติ
แหลมสน จังหวัดระนอง
F1A2 4. โครงการทุงหลวงรังสิต ทุงหลวงรังสิตครอบคลุม
กับการเปลี่ยนแปลงดาน พื้นที่ อ.ลำลูกกา อ.คลอง
ความหลากหลายทาง
หลวง อ.ธัญบุรี และ อ.
ชีวภาพ
หนองเสือ จ.ปทุมธานี
F1A2 5. ความหลากชนิดของ จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร
หอยทากจิ๋วเขาหินปูนพื้นที่ และ จ.พิษณุโลก
ภาคกลางในประเทศไทย
F1A2 6. ความหลากหลายของ ภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ
ชนิดและเก็บรวบรวมชนิด ไทย
ไผ สกุลไผปาและไผขาว
หลามในประเทศไทย
F1A2 7. การใชประโยชนพื้นที่ ทุงหลวงรังสิตครอบคลุม
ของนกในทุงหลวงรังสิต พื้นที่ อ.ลำลูกกา อ.คลอง
เพื่อประเมินถิ่นอาศัยที่ หลวง อ.ธัญบุรี และ อ.
เหมาะสมตอชนิดนกที่มี หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ความสำคัญในการอนุรักษ
F1A2 8. ความหลากหลายทาง สถานีวิจัยสิ่งแวดลอม
ชีวภาพของมดเรือนยอด สะแกราช จ.นครราชสีมา
หนา 70

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

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทเี่ จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)
2565
เปาหมาย
2566
เปาหมาย
2567
เปาหมาย
2568
เปาหมาย
2569
1,800,000 ขอมูลพันธุกรรม 2,100,000 ขอมูลพันธุกรรม 2,100,000 ขอมูลพันธุกรรม
-

-

500,000 ขอมูลพันธุกรรม

800,000 ขอมูลพันธุกรรม

7,400,000 ขอมูลพันธุกรรม

600,000 ขอมูลพันธุกรรม

-

-

600,000 ขอมูลพันธุกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,400,000 ขอมูลพันธุกรรม

7,400,000 ขอมูลพันธุกรรม

7,400,000 ขอมูลพันธุกรรม

-

-

-

400,000 ขอมูลพันธุกรรม

400,000 ขอมูลพันธุกรรม

400,000 ขอมูลพันธุกรรม

-

-

1,000,000 ขอมูลพันธุกรรม

1,000,000 ขอมูลพันธุกรรม

1,000,000 ขอมูลพันธุกรรม

-

-

-

-

1,500,000 ขอมูลพันธุกรรม

1,500,000 ขอมูลพันธุกรรม

1,500,000 ขอมูลพันธุกรรม

-

-

-

-

300,000 ขอมูลพันธุกรรม

300,000 ขอมูลพันธุกรรม

300,000 ขอมูลพันธุกรรม

-

-

-

-

-

เปาหมาย

หมายเหตุ
สำราจภาคสนามทุก 2
เดือน ครั้งละ 2 วัน

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

กิจ
กรรม
F1A2
F1A2
F1A2
F1A2

F1A2

F1A3

F2A5

ชื่อโครงการ
และผีเสื้อกลางวันในสถานี
วิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช
9. การศึกษาความหลาก
ชนิดของปูนาในประเทศ
ไทย
10. สำรวจและรวบรวม
ตัวอยางสิ่งมีชีวิตเขาสู
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
11. พัฒนาคลังตัวอยาง
อางอิงพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา
12. โครงการสำรวจและ
เก็บรวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทเี่ จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)
เปาหมาย
2566
เปาหมาย
2567
เปาหมาย
2568
เปาหมาย
2569

2565

ภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ 400,000 ขอมูลพันธุกรรม
ไทย

400,000 ขอมูลพันธุกรรม

400,000 ขอมูลพันธุกรรม

ภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ
ไทย

1,000,000 ตัวอยางสิ่งมีชีวิต

1,000,000 ตัวอยางสิ่งมีชีวิต

2,000,000 คลังตัวอยาง
สิ่งมีชีวิต

2,000,000 คลังตัวอยางสิ่งมีชีวิต 2,000,000 คลังตัวอยาง
สิ่งมีชีวิต

-

-

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
ต.คลองหา อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
ทุงหลวงรังสิตครอบคลุม
พื้นที่ อ.ลำลูกกา อ.คลอง
หลวง อ.ธัญบุรี และ อ.
หนองเสือ จ.ปทุมธานี
13. สำรวจและเก็บ
อุทยานวังตะไคร จ.
รวบรวมทรัพยากรกายภาพ นครนายก
และชีวภาพ ในพื้นที่
อุทยานวังตะไคร
13,700,000
รวมจำนวน 13 โครงการ
1. สวนรุกขชาติภายในและ พิพิธภัณฑพระรามเกา ต. 120,000 ขอมูลพันธุกรรม
ภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ คลองหา อ.คลองหลวง จ.
พระรามเกา
ปทุมธานี
รวมจำนวน 1 โครงการ
120,000
1. ศูนยขอมูลคลัง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
ตัวอยางอางอิงพืชและ ต.คลองหา อ.คลองหลวง
สัตว
จ.ปทุมธานี

F2A5 2. ศูนยขอมูลทรัพยากร
พรรณพืชในพิพิธภัณฑ
พระรามเกา
รวมจำนวน 2 โครงการ
F3A7 1. พัฒนานิทรรศการถาวร
ในพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา

พิพิธภัณฑพระรามเกา ต.
คลองหา อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
ต.คลองหา อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

-

-

-

1,000,000 ตัวอยางสิ่งมีชีวิต

60,000 ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น

90,000 ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น

500,000 ขอมูลทรัพยากร
กายภาพและ
ชีวภาพ

500,000 ขอมูลทรัพยากร
500,000 ขอมูลทรัพยากร
กายภาพและชีวภาพ
กายภาพและ
ชีวภาพ

17,260,000

120,000 ขอมูลพันธุกรรม

17,290,000

570,000 ขอมูลพันธุกรรม

90,000 ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น

11,390,000

-

เปาหมาย
-

1,000,000 ตัวอยางสิ่งมีชีวิต
2,000,000 คลังตัวอยาง
สิ่งมีชีวิต
90,000 ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น
-

-

670,000 ขอมูลพันธุกรรม

3,090,000
670,000 ขอมูลพันธุกรรม

120,000
800,000 นำเขาขอมูล

570,000
800,000 นำเขาขอมูล

670,000
800,000 นำเขาขอมูล

670,000
800,000 นำเขาขอมูล

-

500,000 นำเขาขอมูล

500,000 นำเขาขอมูล

500,000 นำเขาขอมูล

500,000 นำเขาขอมูล

-

1,300,000
1,000,000 ออกแบบ
นิทรรศการ

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

1,300,000

150,000,000 จัดสราง

นิทรรศการ

1,300,000
จัดสราง
นิทรรศการ

หมายเหตุ

1,300,000
-

หนา 71

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทเี่ จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)
กิจ
ชื่อโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
กรรม
2565
เปาหมาย
2566
เปาหมาย
2567
เปาหมาย
2568
เปาหมาย
2569
F3A7 2. พัฒนานิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑพระรามเกา ต.
1,500,000 ออกแบบ
30,000,000
ในพิพิธภัณฑพระรามเกา คลองหา อ.คลองหลวง จ.
นิทรรศการ
ปทุมธานี
F3A7 3. จัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
500,000 ออกแบบ
2,000,000 จัดสรางและจัด
500,000 ออกแบบ
2,000,000
หมุนเวียน ในพิพิธภัณฑ ต.คลองหา อ.คลองหลวง
นิทรรศการ
แสดงนิทรรศการ
นิทรรศการ
ธรรมชาติวิทยา
จ.ปทุมธานี
F3A7 4. จัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑพระรามเกา ต.
500,000 ออกแบบ
2,000,000 จัดสรางและจัด
500,000 ออกแบบ
2,000,000
หมุนเวียน ณ พิพิธภัณฑ คลองหา อ.คลองหลวง จ.
นิทรรศการ
แสดงนิทรรศการ
นิทรรศการ
พระรามเกา
ปทุมธานี
154,000,000
34,000,000
รวมจำนวน 4 โครงการ
2,000,000
2,500,000
F3A8 1. จัดนิทรรศการ
จังหวัดตาง ๆ ตามแผน
500,000 ออกแบบ
2,000,000 จัดสรางและจัด
2,000,000 จัดสรางและจัด
2,000,000
เคลื่อนที่ไปกับคาราวาน ของคาราวานวิทยาศาสตร
นิทรรศการ
แสดงนิทรรศการ
แสดงนิทรรศการ
วิทยาศาสตร
อพวช.
F3A8 2. จัดทำสื่อการเรียนรูดาน 1. พิพิธภัณฑธรรมชาติ
1,000,000 ออกแบบและผลิต 1,000,000 ออกแบบและผลิต 1,000,000 ออกแบบและผลิต 1,000,000
การอนุรักษทรัพยากรใน วิทยา ต.คลองหา อ.คลอง
สื่อ
สื่อ
สื่อ
รูปแบบตาง ๆ
หลวง จ.ปทุมธานี
2. โรงเรียนในจังหวัดตาง
ๆ ตามแผนของคาราวาน
วิทยาศาสตร อพวช.
F3A8 3. พัฒนาและจัดแสดง โรงเรียนในจังหวัดตาง ๆ
1,500,000 ออกแบบ
2,000,000 จัดสรางและจัด
1,500,000 ออกแบบ
2,000,000
นิทรรศการความ
ตามแผนของคาราวาน
นิทรรศการ
แสดงนิทรรศการ
นิทรรศการ
หลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร อพวช.
รวมกับคาราวาน
วิทยาศาสตร
F3A8 4. พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น จ.กาญจนบุรี, จ.อุทัยธานี, 450,000 ออกแบบโปรแกรม 450,000 โปรแกรมการ
450,000 โปรแกรมการเรียนรู
ศึกษา เรื่องสัตวเลี้ยงลูก จ.ตาก, จ.นครสวรรค และ
การเรียนรู
เรียนรู
ดวยนมในผืนปามรดกโลก จ.กำแพงเพชร
ทางธรรมชาติปาทุงใหญ
นเรศวร-หวยขาแขง
F3A8 5. การใชสื่อบูรณาการ ทุงหลวงรังสิตครอบคลุม
500,000 ออกแบบสื่อการ
450,000 โปรแกรมการเรียนรู 450,000
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว พื้นที่ อ.ลำลูกกา อ.คลอง
เรียนรู
เชิงสรางสรรค เชื่อมโยง หลวง อ.ธัญบุรี และ อ.
พื้นที่ทุงรังสิต ชุมชน
หนองเสือ จ.ปทุมธานี
สังคม กับพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา และ
หนา 72

เปาหมาย
จัดสราง
นิทรรศการ

หมายเหตุ

จัดสรางและจัด
แสดงนิทรรศการ
จัดสรางและจัด
แสดงนิทรรศการ
จัดสรางและจัด
แสดงนิทรรศการ
ออกแบบและผลิต
สื่อ

จัดสรางและจัด
แสดงนิทรรศการ

-

โปรแกรมการ
เรียนรู

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

กิจ
กรรม
F3A8

F3A8

F3A8

F3A8

ชื่อโครงการ
พิพิธภัณฑพระรามเกา จ.
ปทุมธานี
6. โปรแกรมการจัดการ
เรียนรู โดยใชบริบทเปน
ฐานเพื่อสงเสริมความ
เขาใจดานสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่นสัมพันธ กับ
สถานการณการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ
สำหรับเยาวชนเขตพื้นที่
จ.ปทุมธานี
7. กองหินใตน้ำทะเลอัน
ดามัน : คลังความรูเพื่อตอ
ยอดแหลงเรียนรูและการ
ทองเที่ยวรายไดสูงของ
ไทย
8. การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
เพื่อการอนุรักษและใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน โดยมีฐานจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และธรณีวิทยา เกาะยาว
นอย ยาวใหญ จ.พังงา
9. ใหคำปรึกษาดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่ดำเนินการ

จ.ปทุมธานี

2565

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทเี่ จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)
เปาหมาย
2566
เปาหมาย
2567
เปาหมาย
2568
เปาหมาย
2569
800,000 โปรแกรมการเรียนรู

-

-

-

-

พื้นที่ตาง ๆ ในทะเลอันดา 800,000 ขอมูลสำหรับการ 1,500,000 ขอมูลสำหรับการ 2,000,000 ขอมูลสำหรับการ
มัน
บริหารจัดการ
บริหารจัดการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ ใช
อนุรักษ ใช
อนุรักษ ใชประโยชน
ประโยชน และการ
ประโยชน และการ
และการจัดการ
จัดการทองเที่ยว
จัดการทองเที่ยว
ทองเทีย่ ว
จ.พังงา
350,000 ออกแบบโปรแกรม 350,000 โปรแกรมการ
700,000 โปรแกรมการเรียนรู
การเรียนรู
เรียนรู

-

-

-

-

-

-

-

-

อพวช. จ.ปทุมธานี

F3A8 10. คายวัฒนธรรม
อพวช. จ.ปทุมธานี
วิทยาศาสตร
F3A8 11. กิจกรรมนักธรรมชาติ อพวช. จ.ปทุมธานี
วิทยารุนเยาว
F3A8 12. โครงการอบรมนัก
อพวช. จ.ปทุมธานี
อนุกรมวิธาน
รวมจำนวน 12 โครงการ

800,000 ออกแบบโปรแกรม 800,000 โปรแกรมการ
การเรียนรู
เรียนรู

เปาหมาย

-

มหาวิทยาลัย/
โรงเรียน/อบต./
ประชาชนทั่วไป
200,000 เยาวชนอายุ 7-15
ป
800,000 เยาวชนอายุ 7-15
ป
3,400,000

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

-

มหาวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัย/
โรงเรียน/อบต./
โรงเรียน/อบต./
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
200,000 เยาวชนอายุ 7-15 200,000 เยาวชนอายุ 7-15 ป
ป
800,000 เยาวชนอายุ 7-15 800,000 เยาวชนอายุ 7-15 ป
ป
800,000 นักวิจัย/ประชาชน 800,000 นักวิจัย/ประชาชน
ทั่วไป
ทั่วไป
11,250,000
7,900,000

-

มหาวิทยาลัย/
โรงเรียน/อบต./
ประชาชนทั่วไป
200,000 เยาวชนอายุ 7-15 200,000
ป
800,000 เยาวชนอายุ 7-15 800,000
ป
800,000 นักวิจัย/ประชาชน 800,000
ทั่วไป
6,750,000
7,250,000

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัย/
โรงเรียน/อบต./
ประชาชนทั่วไป
เยาวชนอายุ 7-15
ป
เยาวชนอายุ 7-15
ป
นักวิจัย/ประชาชน
ทั่วไป

หนา 73

กิจ
กรรม

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ

รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม
จำนวน 32 โครงการ

คำอธิบายเพิ่มเติม
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย

หนา 74

2565

17,220,000

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทเี่ จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)
เปาหมาย
2566
เปาหมาย
2567
เปาหมาย
2568
เปาหมาย
2569
28,580,000

184,410,000

22,610,000

46,310,000

เปาหมาย

หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น
299,130,000 บาท

F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก
A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร

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

