
หนา 76                                                                                                                                                                                                   แผนแมบท อพ.สธ.-ปม. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย กรมปาไม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 1. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาเขาพนมและปาพลูเถื่อน จ.สุราษฏรธานี (สคร.)   

  1.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) ทำรหัส
ประจำตนไม และจับ
พิกัด  

พื้นที่ปาเขาพนมและ
ปาพลูเถื่อน           
จ.สุราษฎรธาน ี
ดำเนินการในทองที่  
ต.คลองชะอุน อ.
พนม จ.สุราษฎรธาน ี 

50,000 500 ไร 50,000 500 ไร 50,000 500 ไร 50,000 500 ไร 50,000 500 ไร   

  1.2 จัดทำแนวกันไฟ
ปา 

พื้นที่ปาเขาพนมและ
ปาพลูเถื่อน  
จ.สุราษฎรธานี 
ดำเนินการในทองที่ 
ต.คลองชะอุน อ.
พนม จ.สุราษฎรธาน ี 

53,000 5 กม. 53,000 5 กม. 53,000 5 กม. 53,000 5 กม. - -   

F1A1 2. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาฝงขวาแมน้ำสายบุรี จ.นราธิวาส (สคร.)   

  2.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) ทำรหัส
ประจำตนไม และจับ
พิกัด 

พื้นที่ปาฝงขวาแมน้ำ
สายบุรี และพื้นที่ปา
โครงการหมูบาน
จุฬาภรณพัฒนา 12      
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส  

50,000 100 ไร 50,000 100 ไร 50,000 100 ไร 50,000 100 ไร 50,000 100 ไร   

F1A1 3. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาเขาตะโกปดทองและปาเขาเพชรนอย จ.สุพรรณบุรี (สคร.)    

  3.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) ทำรหัส
ประจำตนไม และจับ
พิกัด  

พื้นที่ปาเขาตะโกปด
ทองและปาเขาเพชร
นอย จ.สุพรรณบุรี 
ต.อูทอง อ.อูทอง  
จ.สุพรรณบุรี   

50,000 4,880 ไร 50,000 4,880 ไร 50,000 4,880 ไร 50,000 4,880 ไร 50,000 4,880 ไร   
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 4. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาเขาสำนัก จ.นราธิวาส (สคร.)     

  4.1 กิจกรรมกำหนด
แนวเขตและปรับปรุง 
เพื่อปกปกพันธกุรรม
พืช  

ต.กะลุวอเหนือ  
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

50,000 100 ไร 50,000 100 ไร 50,000 100 ไร 50,000 100 ไร 50,000 100 ไร   

  4.2 การจัดทำแนว
กันไฟ 

ต.กะลุวอเหนือ  
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

120,000 24 กม. 120,000 24 กม. 60,000 12 กม. 60,000 12 กม. 60,000 12 กม.   

F1A1 5. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช อันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาทองที่ อ.ธารโต จ.ยะลา (สคร.)    

  5.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) ทำรหัส
ประจำตนไม และจับ
พิกัด 

ต.แมหวาด อ.ธารโต 
จ.ยะลา  

50,000 100 ไร 50,000 100 ไร 50,000 100 ไร 50,000 100 ไร 50,000 100 ไร   

  5.2 การจัดทำแนว
กันไฟ 

ต.แมหวาด อ.ธารโต 
จ.ยะลา  

30,000  6 กิโลเมตร 30,000  6 กิโลเมตร 30,000  6 กิโลเมตร 30,000  6 กิโลเมตร 30,000  6 กิโลเมตร   

F1A1 6. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาลุมน้ำแมฝาง จ.เชียงใหม (สคร.)    

  6.1 กิจกรรมปกปก
พันธุกรรมพืชโดย
การลาดตระเวน 

พื้นที่แปลงสำหรับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช (ปาไม
พลวง) อ.ฝาง และ   
อ.แมอาย จ.เชียงใหม  

50,000 5,600 ไร 50,000 5,600 ไร 50,000 5,600 ไร 50,000 5,600 ไร 50,000 5,600 ไร   

  6.2 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) ทำรหัส
ประจำตนไม และจับ
พิกัด  

พื้นที่แปลงสำหรับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช (ปาไม
พลวง) อ.ฝาง และ   
อ.แมอาย จ.เชียงใหม   

50,000 5,600 ไร 50,000 5,600 ไร 50,000 5,600 ไร 50,000 5,600 ไร 50,000 5,600 ไร   
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  6.3 การจัดทำแนว
กันไฟบริเวณพื้นที่
เส่ียงตอการเกิดไฟ
ปา  

พื้นที่แปลงสำหรับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช (ปาไม
พลวง) อ.ฝาง และ  
อ.แมอาย จ.เชียงใหม   

150,000 30 กม. 150,000 30 กม. 150,000 30 กม. 150,000 30 กม. 150,000 30 กม.   

F1A1 7. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาบานยางเกาะ จ.สงขลา (สคร.)    

  7.1  สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) ทำ
รหัสประจำตนไม 
และจับพกิดั 

พื้นที่ปาชุมชนบาน
ยางเกาะ หมูที่ 9  
ต.ปริก อ.สะเดา  
จ.สงขลา  

50,000 33 ไร 50,000 33 ไร 50,000 33 ไร 50,000 33 ไร 50,000 33 ไร   

F1A1 8. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาทองที ่อ.ปะนาเระ อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี (สคร.)   

  8.1 กิจกรรมกำหนด
แนวเขตและปรับปรุง 
เพื่อปกปกพันธกุรรม
พืช  

ดำเนินการในพื้นที ่ 
ต.ตาลีอายร อ.ยะหร่ิง  
จ.ปตตาน ี

50,000 100 ไร 50,000 100 ไร 50,000 100 ไร 50,000 100 ไร 50,000 100 ไร   

  8.2 กิจกรรมจัดทำ
แนวกันไฟ 

ต.ตาลีอายร อ.ยะหร่ิง 
จ.ปตตาน ี

120,000 24 กม. 120,000 24 กม. 120,000 24 กม. 120,000 24 กม. 120,000 24 กม.   

  9. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่เทือกเขาแมนางขาว จ.พังงา (สคร.)     

  9.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) ทำรหัส
ประจำตนไม และจับ
พิกัด  

ปาสงวนแหงชาติปา
เทือกเขาแมนางขาว  
ทองที่ ต.แมนางขาว 
อ.คุระบุรี จ.พังงา  

50,000 1,679 ไร 50,000 1,679 ไร 50,000 1,679 ไร 50,000 1,679 ไร 50,000 1,679 ไร   

F1A1 10. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชในพืน้ที่ลุมน้ำเจาพระยาตอนลาง (สคร.)    

  10.1 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 

ต.ทรงคนอง  
อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ  

50,000 20 ไร 50,000 20 ไร 50,000 20 ไร 50,000 20 ไร 50,000 20 ไร   
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) ทำ
รหัสประจำตนไม 
และจับพกิดั  

F1A1 11. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาแมปายฝงซาย จ.แมฮองสอน (สคร.)     

  11.1 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) ทำ
รหัสประจำตนไม 
และจับพกิดั  

ในพื้นที่ปาแมปายฝง
ซาย บานหวยฮ้ี  
ต.หวยปูลิง อ.เมือง 
จ.แมฮองสอน  

50,000 1,000 ไร 50,000 1,000 ไร 50,000 1,000 ไร 50,000 1,000 ไร 50,000 1,000 ไร   

F1A1 12. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาทาปอมคลองสองน้ำ จ.กระบี่ (สคร.)     

  12.1 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) ทำ
รหัสประจำตนไม 
และจับพกิดั 

พื้นที่ปาทาปอมคลอง
สองน้ำ จ.กระบี ่
ดำเนินการในทองที่ 
ต.เขาคราม อ.เมือง
กระบี่ จ.กระบี่  

50,000 300 ไร 50,000 300 ไร 50,000 300 ไร 50,000 300 ไร 50,000 300 ไร   

F1A1 13. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาภูคา และปาผาแดง จ.นาน (สคร.)     

  13.1 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) ทำ
รหัสประจำตนไม 
และจับพกิดั 

ในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ ปาดอยภู
คาและปาผาแดง 
ครอบคลุมพื้นที่ 8  
อ.ประกอบดวย  
อ.ทาวังผา อ.ปว  
อ.เชียงกลาง อ.ทุง
ชางง อ.เฉลิมพระ
เกียรติอ.บอเกลือ  
อ.สันติสุขและ  
อ.แมจริม  

50,000 1,565,312 ไร 50,000 1,565,312 ไร 50,000 1,565,312 ไร 50,000 1,565,312 ไร 50,000 1,565,312 ไร   

  14. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี (สคร.)     
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  14.1 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) ทำ
รหัสประจำตนไม 
และจับพกิดั  

พื้นที่โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ 
จ.ลพบุรี ต.ซับจำปา 
อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี  

50,000 740 ไร 50,000 740 ไร 50,000 740 ไร 50,000 740 ไร 50,000 740 ไร   

  14.2 จัดทำแนวกัน
ไฟ  

รอบแปลงปลูกปา  
ในทองที่ ต.ซับจำปา 
อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี 

33,750 6.75 กม. 33,750 6.75 กม. 33,750 6.75 กม. 33,750 6.75 กม. 33,750 6.75 กม.   

  15. โครงการอนุรักษพันธุไมปาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (สคร.)   

  15.1 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) ทำ
รหัสประจำตนไม 
และจับพกิดั  

ต.โคกกอง อ.เมือง
บึงกาฬ จ.บึงกาฬ  

50,000 50 ไร 50,000 50 ไร 50,000 50 ไร 50,000 50 ไร 50,000 50 ไร   

F1A1 16. โครงการอนุรักษพันธกุรรมและสงเสริมพัฒนาไมรักใหญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สคร.)     

  16.1 ดำเนินกิจกรรม
ปกปกพันธุกรรมพืช
ในพื้นที่  
1) แปลงอนุรักษ
พันธุกรรมในถิ่น
กำเนิดของไมรักใหญ 
2) แปลงอนุรักษ
พันธุกรรมในถิ่น
กำเนิดของไมรักใหญ 
3) แปลงอนุรักษ
พันธุกรรมในถิ่น
กำเนิดของไมรักใหญ 

1. ต.บานหวด อ.งาว 
จ.ลำปาง พื้นที่
ดำเนินกิจกรรม 600 
ไร 
2. ต.แมมอก อ.เถิน 
จ.ลำปางพื้นที่ดำเนิน
กิจกรรม 2,330 ไร 
3. ต.เสริมกลาง อ.
เสริมงาม จ.ลำปาง
พื้นที่ดำเนินกิจกรรม 
292 ไร 

50,000 1. 600 ไร 
2. 2,330 ไร 
3. 292 ไร 

50,000 1. 600 ไร 
2. 2,330 ไร 
3. 292 ไร 

50,000 1. 600 ไร 
2. 2,330 ไร 
3. 292 ไร 

50,000 1. 600 ไร 
2. 2,330 ไร 
3. 292 ไร 

50,000 1. 600 ไร 
2. 2,330 ไร 
3. 292 ไร 

  

F1A1 17. โครงการปาชุมชนอนุรักษพันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักจัดการปาชุมชน (สจช.)      
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  17.1 กิจกรรม
ลาดตระเวน และ
ปองกันไฟปาเพื่อ
การปกปกพันธุกรรม
พืชในพื้นที่ปาชุมชน
อยางตอเนื่อง  

60 ปาชุมชน 600,000 60 ปาชุมชน 600,000 60 ปาชุมชน 600,000 60 ปาชุมชน 600,000 60 ปาชุมชน 600,000 60 ปาชุมชน ดำเนนิการโดย
สำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที ่
1-13 สำนัก
จัดการทรัพยากร
ปาไม สาขาทกุ
สาขา โดยการ
ประสานงานของ
สำนักจัดการปา
ชุมชน  

รวม 17 โครงการ 1,956,750  1,956,750  1,896,750  1,896,750  1,843,750   

F1A2  1. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาเขาพนมและปาพลูเถื่อน จ.สุราษฏรธานี (สคร.)      

  1.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) เพื่อการเก็บ
และรวบรวม มาใช
เปนตัวอยางใน
การศึกษา  

พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายใน
รัศมี 50 กม. จาก
พื้นที่โครงการฯ ใน
ทองที่ ต.คลองชะอุน 
อ.พนม จ.สุราษฎร 

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

F1A2  2. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาฝงขวาแมน้ำสายบุรี จ.นราธิวาส (สคร.)     

  2.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) เพื่อการเก็บ
และรวบรวม มาใช
เปนตัวอยางใน
การศึกษา 

พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงการ
พัฒนาตางๆ ภายใน
รัศมี 50 เมตร จาก
พื้นที่ปาฝงขวาแมน้ำ
สายบุรี และพื้นที่ปา
โครงการหมูบาน
จุฬาภรณพัฒนา 12 
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส  

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

 F1A2  3. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาเขาตะโกปดทองและ ปาเขาเพชรนอย จ.สุพรรณบุรี (สคร.)    

  3.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ

ในพื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายใน
รัศมี 50 กม.จากพื้นที่
ปาเขาตะโกปดทอง

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  



หนา 82                                                                                                                                                                                                   แผนแมบท อพ.สธ.-ปม. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปญญา) เพื่อการเก็บ
และรวบรวม มาใช
เปนตัวอยางใน
การศึกษา 

และปาเขาเพชรนอย 
จ.สุพรรณบุรี ต.อูทอง 
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 

 F1A2  4. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาเขาสำนัก จ.นราธิวาส (สคร.)   

  4.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) เพื่อการเก็บ
และรวบรวม มาใช
เปนตัวอยางใน
การศึกษา 

ในพื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายใน
รัศมี 50 กิโลเมตร 
จากที่ต้ังโครงการฯ 
ทองที่ ต.กะลุวอเหนอื 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

F1A2  5. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช อันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาทองที่ อ.ธารโต (สคร.) จ.ยะลา   

  5.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) เพื่อการเก็บ
และรวบรวม มาใช
เปนตัวอยางใน
การศึกษา 

ดำเนินการในพื้นที่ที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 กม. 
จากทองที่ปาธารโต 
ต.แมหวาด อ.ธารโต 
จ.ยะลา  

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

F1A2  6. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาลุมน้ำแมฝาง จ.เชียงใหม (สคร.)   

  6.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) เพื่อการเก็บ
และรวบรวม มาใช
เปนตัวอยางใน
การศึกษาการ 

พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายใน
รัศมี 50 กม. ของ
หนวยงาน จากพื้นที่
ปาไมพลวง อ.ฝาง 
และ อ.แมอาย 
จ.เชียงใหม 

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

F1A2  7. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาบานยางเกาะ จ.สงขลา (สคร.)     
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  7.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) เพื่อการเก็บ
และรวบรวม มาใช
เปนตัวอยางใน
การศึกษา 

พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายใน
รัศมี 50 กม. จาก
พื้นที่ปาชุมชนบาน
ยางเกาะ หมูที่ 9  
ต.ปริก อ.สะเดา  
จ.สงขลา 

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

F1A2  8. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาทองที ่อ.ปะนาเระ อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี (สคร.)   

  8.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) เพื่อการเก็บ
และรวบรวม มาใช
เปนตัวอยางใน
การศึกษา 

พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายใน
รัศมี 50 กม.จากที่ต้ัง
โครงการฯ ในพื้นที่  
ต.ตาลีอายร อ.ยะหร่ิง  
จ.ปตตาน ี

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

F1A2  9. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่เทือกเขาแมนางขาว จ.พังงา (สคร.)    

  9.1 สำรวจทรัพยากร 
3 ฐาน (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา) เพื่อการเก็บ
และรวบรวม มาใช
เปนตัวอยางใน
การศึกษา 

พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายใน
รัศมี 50 กม.จากเขต
ปาสงวนแหงชาติปา
เทือกเขาแมนางขาว 
พื้นที่ดำเนินงาน
โครงการฯ ทองที่  
ต.แมนางขาว  
อ.คุระบุรี จ.พังงา 

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

F1A2  10. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชในพืน้ที่ลุมน้ำเจาพระยาตอนลาง (สคร.)   

  10.1 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม

พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายใน
รัศมี 50 กม. จาก
โครงการฯ ในทองที่ 

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  



หนา 84                                                                                                                                                                                                   แผนแมบท อพ.สธ.-ปม. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

และภูมิปญญา) เพื่อ
การเก็บและรวบรวม 
มาใชเปนตัวอยางใน
การศึกษา 

ต.ทรงคนอง อ.พระ
ประแดง  
จ.สมุทรปราการ 
รวมถึงพื้นที่ลุมน้ำ
เจาพระยาตอนลาง 
(จ.สมุทรปราการ 
อยุธยา นนทบุรี 
ปทุมธานี และ
กรุงเทพมหานคร) 

F1A2  11. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาแมปายฝงซาย จ.แมฮองสอน (สคร.)   

  11.1 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) เพื่อ
การเก็บและรวบรวม 
มาใชเปนตัวอยางใน
การศึกษา 

พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 กม. 
จากพื้นที่ดำเนินโคร
การฯ ในพื้นที่ปาแม
ปายฝงซาย บาน
หวยฮ้ี ต.หวยปูลิง อ.
เมือง จ.แมฮองสอน 

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

F1A2  12. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาทาปอมคลองสองน้ำ จ.กระบี่ (สคร.)     

  12.1 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) เพื่อ
การเก็บและรวบรวม 
มาใชเปนตัวอยางใน
การศึกษา 

พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายใน
รัศมี 50 กม. จาก
พื้นที่ปาทาปอมคลอง
สองน้ำ จ.กระบี ่
ดำเนินการในทองที่ 
ต.เขาคราม อ.เมือง
กระบี่ จ.กระบี ่

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

F1A2  13. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาภูคา และปาผาแดง จ.นาน (สคร.)   
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  13.1 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) เพื่อ
การเก็บและรวบรวม 
มาใชเปนตัวอยางใน
การศึกษา 

พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 กม. 
จากพื้นทีป่าสงวน
แหงชาติ ปาดอยภู
คาและปาผาแดง 
ครอบคลุมพื้นที่ 8  
อ.ประกอบดวย  
อ.ทาวังผา อ.ปว อ.
เชียงกลาง อ.ทุงชาง 
อ.เฉลิมพระเกียรติ 
อ.บอเกลือ อ.สันติ
สุขและ อ.แมจริม 

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

F1A2  14. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี (สคร.)    

  14.1 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) เพื่อ
การเก็บและรวบรวม 
มาใชเปนตัวอยางใน
การศึกษา 

พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 กม. 
จากพื้นทีโ่ครงการฯ 
ในทองที่ ต.ซับจำปา 
อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี 

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

F1A2  15. โครงการอนุรักษพันธุไมปาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (สคร.)   

  15.1 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) เพื่อ
การเก็บและรวบรวม 
มาใชเปนตัวอยางใน
การศึกษา 

พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายใน
รัศมี 50 กม. จาก
พื้นที่โครงการฯ ทอง
ที่ต.โคกกอง อ.เมือง
บึงกาฬ จ.บึงกาฬ  

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

F1A2  16. โครงการอนุรักษพันธกุรรมและสงเสริมพัฒนาไมรักใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลำปาง)   
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  16.1 สำรวจและเก็บ
ผลจากแมไมสาย
พันธุดีจากแหลง
พันธุกรรมตางๆทั่ว
ประเทศ 

 แหลงพันธกุรรม
ตางๆทั่วประเทศ เชน 
ทองที่ จ.นครราชสีมา 
จ.ชัยภูมิ จ.เชียงใหม 
จ.แมฮองสอน เปนตน  

50,000 1 งาน 50,000 1 งาน 50,000 1 งาน 50,000 1 งาน 50,000 1 งาน โครงการอนุรกัษ
พันธุกรรมและ
สงเสริมพัฒนาไม
รักใหญ อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไม 
ที่ 3 (ลำปาง) / 
กรมปาไม 

  16.2 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) เพื่อ
การเก็บและรวบรวม 
มาใชเปนตัวอยางใน
การศึกษา 

สำรวจแมไมรักใหญ 
ในพื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 กม. 
และในพื้นที่ตางๆ 
ทั่วประเทศที่มีขึ้นอยู
ตามธรรมชาติ ไดแก 
จ.แมฮองสอน 2 
แหลง เชียงใหม 
พะเยา กำแพงเพชร 
เชียงราย ชุมพร 
กาญจนบุรี 
สุราษฏรธาน ี
อุบลราชธาน ีไมนอย
กวา 10 แหลง ทำ
การเก็บเมล็ดจากแม
ไมที่มีคุณภาพ มา
รวบรวมเพื่อเพาะชำ
กลา 

50,000 30 แมไม 50,000 30 แมไม 50,000 30 แมไม         ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

F1A2  17. โครงการปาชุมชนอนุรักษพันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการโดยสำนักจัดการปาชุมชน (สจช.)   
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  17.1 สำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
พืช และจัดทำ
ฐานขอมูลเพิ่มเติม 

60 ปาชุมชน 50,000 60 ปาชุมชน 50,000 60 ปาชุมชน 50,000 60 ปาชุมชน 50,000 60 ปาชุมชน 50,000 60 ปาชุมชน ดำเนนิการโดย
สำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที ่
1-13 สำนัก
จัดการทรัพยากร
ปาไม สาขาทกุ
สาขา โดยการ
ประสานงานของ
สำนักจัดการปา
ชุมชน รวมกับ
ชุมชนหรอื
เครือขายของ 
อพ.สธ.  

F1A2  18. โครงการพัฒนาปาไมบานลานเต็งตามแนวพระราชดำริ จ.ตาก    

  18.1 สำรวจ
ทรัพยากร 3 ฐาน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา) เพื่อ
การเก็บและรวบรวม 
มาใชเปนตัวอยางใน
การศึกษา  

พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายใน
รัศมี 50 กม. จาก
พื้นที่โครงการฯ ใน
ทองที่ ต.วังประจบ  
อ.เมือง จ.ตาก 

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ดำเนนิการ
รวมกับชุมชน
หรือเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

 
รวม 18 โครงการ 900,000 

 
900,000 

 
900,000 

 
850,000 

 
850,000 

  

 F1A3 1. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาเขาพนมและปาพลูเถื่อน จ.สุราษฏรธาน ี   

  1.1 ดำเนินกิจกรรม
การปลูก/บำรุง 
รวบรวมพันธุพืช 
ทองถิ่นหายาก หรือ
พื้นที่ที่จะมีการ
เปล่ียนแปลง 

ทองที่ ต.คลองชะอุน 
อ.พนม จ.สุราษฎร
ธาน ี

50,000 10 ชนิด ไดแก 
ตะเคียนทอง ยาง 
จำปาแขก เทพธา
โร เสลา ตะแบก 
อินทนิล พะยูง 
ประดูปา จำปา
ปา ชนิดละ 5 ไร 
ไรละ 100 ตน 

50,000 10 ชนิด  
ชนิดละ 5 ไร  
ไรละ 100 ตน 

50,000 10 ชนิด  
ชนิดละ 5 ไร  
ไรละ 100 ตน 

50,000 10 ชนิด  
ชนิดละ 5 ไร  
ไรละ 100 ตน 

50,000 10 ชนิด  
ชนิดละ 5 ไร  
ไรละ 100 ตน 

  

  1.2 ดำเนินกิจกรรม
ขยายพันธุตนไมทรง
ปลูก 

จากทองที่ จ.สุ
ราษฎรธานี จ.ชุมพร 
และ จ.ระนองมา
ขยายพันธุ ในทองที่ 

50,000 50,000 กลา 50,000 50,000 กลา 50,000 50,000 กลา 50,000 50,000 กลา 50,000 50,000 กลา   
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ต.คลองชะอุน อ.
พนม จ.สุราษฎรธาน ี
พื้นที่ 2 ไร 

  F1A3 2. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาฝงขวาแมน้ำสายบุรี จ.นราธิวาส   

  2.1  ดำเนินการ
กิจกรรมปลูก
รวบรวมพันธุพืช 

ทองที่ อ.สุคิริน  
จ.นราธิวาส  

50,000 10 ไร 50,000 10 ไร 50,000 10 ไร 50,000 10 ไร 50,000 10 ไร   

  F1A3 3. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาเขาตะโกปดทองและปาเขาเพชรนอย จ.สุพรรณบุรี    

  3.1 ดำเนินกิจกรรม
การปลูก/บำรุง 
รวบรวมพันธุพืช ที่
สำคัญในพื้นที่
โครงการ 

ทองที่ ต.อูทอง อ.อู
ทอง จ.สุพรรณบุรี 

50,000 10 ชนิด 
ประกอบดวย 
สุพรรณิการพุดผา 
มะเกลือ เสลา 
ตะแบก อินทนิล 
แดง พะยูง ประดู
ปา มะคาโมงชนิด
ละ 5 ไรๆ ละ 
100 ตน 

50,000 10 ชนิด 
ชนิดละ 5 ไร  
ไรละ 100 ตน 

50,000 10 ชนิด 
ชนิดละ 5 ไร  
ไรละ 100 ตน 

50,000 10 ชนิด 
ชนิดละ 5 ไร  
ไรละ 100 ตน 

50,000 10 ชนิด 
ชนิดละ 5 ไร  
ไรละ 100 ตน 

  

  3.2 ดำเนินกิจกรรม
ขยายพันธุพืชพื้นถิ่น
ที่สำคัญและมีคาหา
ยาก  

ที่ต้ังโครงการฯ 
ทองที่ ต.อูทอง อ.อู
ทอง จ.สุพรรณบุรี 
ในพื้นที่ 2 ไร 

50,000 จำนวน 10 ชนิด 
ไดแก 
สุพรรณิการ พุด
ผา มะเกลือ เสลา 
ตะแบก อินทนิล 
แดง พะยูง ประดู
ปา มะคาโมง 
จำนวน 50,000 
กลา 

50,000 จำนวน 10 ชนิด 
จำนวนรวม 
50,000 กลา 

50,000 จำนวน 10 ชนิด 
จำนวนรวม 
50,000 กลา 

50,000 จำนวน 10 ชนิด 
จำนวนรวม 
50,000 กลา 

50,000 จำนวน 10 ชนิด 
จำนวนรวม 
50,000 กลา 

  

 F1A3  4. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาเขาสำนัก จ.นราธิวาส    

  4.1 ดำเนินการปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช  

ที่ต้ังพื้นที่โครงการฯ 
ในทองที่ ต.กะลุวอ
เหนือ อ.เมือง  
จ.นราธิวาส พื้นที ่
100 ไร  

50,000 1 ชนิด คือ 
หลาวชะโอน 
จำนวน10,000 
ตน 

50,000 1 ชนิด จำนวน
10,000 ตน 

50,000 1 ชนิด จำนวน
10,000 ตน 

50,000 1 ชนิด จำนวน
10,000 ตน 

50,000 1 ชนิด จำนวน
10,000 ตน 

  

 F1A3  5. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช อันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาทองที่ อ.ธารโต จ.ยะลา     

  5.1 ดำเนินกิจกรรม
การปลูก/บำรุง 
รวบรวมพันธุพืช  

ดำเนินการในทองที่
ต.แมหวาด อ.ธารโต 
จ.ยะลา  

50,000 1 ชนิด คือ 
ปลาไหลเผือก 
ในพื้นที่ 50 ไร 

50,000 1 ชนิด คือ 
ปลาไหลเผือก 
ในพื้นที่ 50 ไร 

50,000 1 ชนิด คือ 
ปลาไหลเผือก 
ในพื้นที่ 50 ไร 

50,000 1 ชนิด คือ 
ปลาไหลเผือก 
ในพื้นที่ 50 ไร 

50,000 1 ชนิด คือ 
ปลาไหลเผือก 
ในพื้นที่ 50 ไร 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  F1A3 6. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาลุมน้ำแมฝาง จ.เชียงใหม   

  6.1 การเพาะชำกลา
ไมและการขยายพันธุ
ไมอนุรักษ ไม
เศรษฐกิจ, ไมใชสอย  

ทองที่ ต.เวียง อ.ฝาง 
จ.เชียงใหม ในพื้นที่ 
2 ไร  

50,000 จำนวน 6 ชนิด 
ไดแก ไมพลวง  
ไมเต็ง ไมรัง ไมรัก 
ไมรกฟา ไม
มะแฟน จำนวน 
70,000 กลา 

50,000 จำนวน 6 ชนิด  
จำนวนรวม 
70,000 กลา 

50,000 จำนวน 6 ชนิด  
จำนวนรวม 
70,000 กลา 

50,000 จำนวน 6 ชนิด  
จำนวนรวม 
70,000 กลา 

50,000 จำนวน 6 ชนิด  
จำนวนรวม 
70,000 กลา 

  

  6.2 การปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช ในวัน
นักขัตฤกษ  

ในพื้นที่ปาทองที่  
อ.ฝาง ต.เวียง และ 
อ.แมอาย ต.บาน
หลวง จ.เชียงใหม 

50,000 จำนวน 3 คร้ัง 
ไมที่ใชปลูกเชน 
พันธุไมพลวง ไม
เต็ง ไมรัง ไมรัก 
ไมรกฟา ไม
มะแฟน 

50,000 จำนวน 3 คร้ัง 
ไมที่ใชปลูกเชน 
พันธุไมพลวง ไม
เต็ง ไมรัง ไมรัก 
ไมรกฟา ไม
มะแฟน 

50,000 จำนวน 3 คร้ัง 
ไมที่ใชปลูกเชน 
พันธุไมพลวง ไม
เต็ง ไมรัง ไมรัก 
ไมรกฟา ไม
มะแฟน 

50,000 จำนวน 3 คร้ัง 
ไมที่ใชปลูกเชน 
พันธุไมพลวง ไม
เต็ง ไมรัง ไมรัก 
ไมรกฟา ไม
มะแฟน 

50,000 จำนวน 3 คร้ัง 
ไมที่ใชปลูกเชน 
พันธุไมพลวง ไม
เต็ง ไมรัง ไมรัก 
ไมรกฟา ไม
มะแฟน 

  

 F1A3  7. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาบานยางเกาะ จ.สงขลา   

  7.1 ดำเนินกิจกรรม
ปลูก/บำรุง 

พื้นที่ปาบานยางเกาะ 
ต.ปริก อ.สะเดา   
จ.สงขลา 

50,000 1. รวบรวมพันธุ
พืชที่เปนอาหาร
สัตวปา เนื้อที ่3.5 
ไร (จำนวน 350 
ตน)  
2. รวบรวมพันธุ
ไมวงศยาง ไดแก 
ยางแดง ยาง
พลวง ยางนา 
ยางเหียง เนื้อที่ 
3 ไร (จำนวน 
300 ตน) 

50,000 1. รวบรวมพันธุ
พืชที่เปนอาหาร
สัตวปา เนื้อที ่3.5 
ไร (จำนวน 350 
ตน)  
2. รวบรวมพันธุ
ไมวงศยาง ไดแก 
ยางแดง ยาง
พลวง ยางนา 
ยางเหียง เนื้อที่ 
3 ไร (จำนวน 
300 ตน) 

50,000 1. รวบรวมพันธุ
พืชที่เปนอาหาร
สัตวปา เนื้อที ่3.5 
ไร (จำนวน 350 
ตน)  
2. รวบรวมพันธุ
ไมวงศยาง ไดแก 
ยางแดง ยาง
พลวง ยางนา 
ยางเหียง เนื้อที่ 
3 ไร (จำนวน 
300 ตน) 

50,000 1. รวบรวมพันธุ
พืชที่เปนอาหาร
สัตวปา เนื้อที ่3.5 
ไร (จำนวน 350 
ตน)  
2. รวบรวมพันธุ
ไมวงศยาง ไดแก 
ยางแดง ยาง
พลวง ยางนา 
ยางเหียง เนื้อที่ 
3 ไร (จำนวน 
300 ตน) 

50,000 1. รวบรวมพันธุ
พืชที่เปนอาหาร
สัตวปา เนื้อที ่3.5 
ไร (จำนวน 350 
ตน)  
2. รวบรวมพันธุ
ไมวงศยาง ไดแก 
ยางแดง ยาง
พลวง ยางนา 
ยางเหียง เนื้อที่ 
3 ไร (จำนวน 
300 ตน) 

  

 F1A3  8. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาทองที ่อ.ปะนาเระ อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี    

  8.1 ดำเนินการปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช  

ในพื้นที่ ต.ตาลีอายร  
อ.ยะหร่ิง จ.ปตตาน ี
เนื้อที่ 100 ไร 

50,000 1 ชนิด คือ  
ตนหยี จำนวน  
10,000 ตน  

50,000 1 ชนิด คือ  
ตนหยี จำนวน  
10,000 ตน  

50,000 1 ชนิด คือ  
ตนหยี จำนวน  
10,000 ตน  

50,000 1 ชนิด คือ  
ตนหยี จำนวน  
10,000 ตน  

50,000 1 ชนิด คือ  
ตนหยี จำนวน  
10,000 ตน  

  

 F1A3  9. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่เทือกเขาแมนางขาว จ.พังงา   

  9.1 ดำเนินกิจกรรม
ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช  

พื้นที่ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช ในพื้นที่ 
ปาชุมชน ต.แมนาง
ขาว อ.คุระบุรี  
จ.พังงา 

50,000 จำนวน 4 ชนิด 
ในพื้นที่ 100 ไร 

50,000 จำนวน 4 ชนิด 
ในพื้นที่ 100 ไร 

50,000 จำนวน 4 ชนิด 
ในพื้นที่ 100 ไร 

50,000 จำนวน 4 ชนิด 
ในพื้นที่ 100 ไร 

50,000 จำนวน 4 ชนิด 
ในพื้นที่ 100 ไร 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 F1A3  10. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชในพืน้ที่ลุมน้ำเจาพระยาตอนลาง   

  10.1 กิจกรรมการ
ปลูก/บำรุง รวบรวม
พันธุพืช จำแนกตาม
ชนิดปา 4 ชนิด 
ไดแก ปาดิบชื้นลุม
ต่ำ ปาบึงน้ำจืด ปา
ชายเลย และแปลง
วนเกษตร  

ทองที่ ต.ทรงคนอง 
อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 

50,000 แปลงปาชายเลน 
3.57 ไร ปาบึง
น้ำจืด 2.51 ไร 
ปาดิบชื้นใน
ระดับต่ำ 6.51 
ไร ปาวนเกษตร 
2.39 ไร 

50,000 แปลงปาชายเลน 
3.57 ไร ปาบึง
น้ำจืด 2.51 ไร 
ปาดิบชื้นใน
ระดับต่ำ 6.51 
ไร ปาวนเกษตร 
2.39 ไร 

50,000 แปลงปาชายเลน 
3.57 ไร ปาบึง
น้ำจืด 2.51 ไร 
ปาดิบชื้นใน
ระดับต่ำ 6.51 
ไร ปาวนเกษตร 
2.39 ไร 

50,000 แปลงปาชายเลน 
3.57 ไร ปาบึง
น้ำจืด 2.51 ไร 
ปาดิบชื้นใน
ระดับต่ำ 6.51 
ไร ปาวนเกษตร 
2.39 ไร 

50,000 แปลงปาชายเลน 
3.57 ไร ปาบึง
น้ำจืด 2.51 ไร 
ปาดิบชื้นใน
ระดับต่ำ 6.51 
ไร ปาวนเกษตร 
2.39 ไร 

  

 F1A3  11. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาแมปายฝงซาย จ.แมฮองสอน   

  11.1 ดำเนิน
กิจกรรมปลูก/บำรุง 
ปลูกตนมหาพรหม
ราชินีเปนแหลง
รวบรวมพันธุ เนื้อที่ 
2 ไร จำนวน 200 
ตนตอไร 

พื้นที่ปาแมปายฝง
ซาย จ.แมฮองสอน 

  50,000  1 ชนิด  
พื้นที่ 2 ไร  
ไรละ 200 ตน 

  50,000  1 ชนิด  
พื้นที่ 2 ไร  
ไรละ 200 ตน 

  50,000  1 ชนิด  
พื้นที่ 2 ไร  
ไรละ 200 ตน 

  50,000  1 ชนิด  
พื้นที่ 2 ไร  
ไรละ 200 ตน 

  50,000  1 ชนิด  
พื้นที่ 2 ไร  
ไรละ 200 ตน 

  

 F1A3  12. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาทาปอมคลองสองน้ำ จ.กระบี ่   

  12.1 ดำเนินการ
ปลูก/บำรุง และ
รวบรวมพันธุไม 

ในพื้นที่ปาพรุ แยก
เปนพันธุไมที่ขึ้นใน
น้ำเค็มและพันธุไมที่
ขึ้นในน้ำจืด ใน
ทองที่ ต.เขาคราม 
อ.เมือง จ.กระบี่ 
(เนื้อที่ 300 ไร )   

50,000 จำนวน 10 ชนิด 
ไดแก ชมพูน้ำ 
มะนาวเหล่ียม 
เหงือกปลาหมอ
ดอกสีมวง 
เหงือกปลาหมอ
ดอกสีขาว หญา
พลายเงา ระยอม 
หลาวชะโอน 
อุตพิตน้ำ ตีนเปด 
เล็บมือนาง ชนิด
ละ 100 ตน 

50,000 จำนวน 10 ชนิด  
ชนิดละ 100 ตน 

50,000 จำนวน 10 ชนิด  
ชนิดละ 100 ตน 

50,000 จำนวน 10 ชนิด  
ชนิดละ 100 ตน 

50,000 จำนวน 10 ชนิด  
ชนิดละ 100 ตน 

  

 F1A3  13. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาภูคา และปาผาแดง จ.นาน   

  13.1 กิจกรรมการ
ปลูก/บำรุง รวบรวม
พันธุพืช ดำเนิน
กิจกรรมปกปก
พันธุกรรมพืช 

ในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ ปาดอยภู
คาและปาผาแดง ใน
พื้นที่ แปลง รวม 50 
ไร  

50,000 5 ชนิด  
10,000 ตน 

50,000 5 ชนิด  
10,000 ตน 

50,000 5 ชนิด  
10,000 ตน 

50,000 5 ชนิด  
10,000 ตน 

50,000 5 ชนิด  
10,000 ตน 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  F1A3 14. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี     

  14.1 ดำเนินกิจกรรม
การปลูก/บำรุง 
รวบรวมพันธุพืช   

ในพื้นที่ปาจำปสิรินธร 
ต.ซับจำปา อ.ทา
หลวง จ.ลพบุรี 
จำนวน 100 ไร รวม 
5 ป 500 ไร 

50,000 100 ไร 15 ชนิด 
20,000 ตน 

50,000 100 ไร 15 ชนิด 
20,000 ตน 

50,000 100 ไร 15 ชนิด 
20,000 ตน 

50,000 100 ไร 15 ชนิด 
20,000 ตน 

50,000 100 ไร 15 ชนิด 
20,000 ตน 

อัตราการปลูก
ปา 3,900 บาท
ตอไร (สำนกั
งบประมาณ, 
มิถุนายน 2557) 

 F1A3  15.โครงการอนุรักษพันธุไมปา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    

  15.1 ดำเนินกิจกรรม
การปลูก/บำรุง 
รวบรวมพันธุพืช  

ทองที่ ต.โคกกอง  
อ.เมือง จ.บึงกาฬ 
(แปลงรวบรวมพันธุ
พืชหายาก เนื้อที่ 20 
ไร ในทองที่ ต.โคก
กอง อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ) 

50,000 1 แปลง 50,000 1 แปลง 50,000 1 แปลง 50,000 1 แปลง 50,000 1 แปลง   

 F1A3  16. โครงการปาชุมชนอนุรักษพันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

  16.1 สงเสริมการมี
สวนรวมในการปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช
ในพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืชในปา
ชุมชน 

60 ปาชุมชน ปา
ชุมชนๆ ละ 10 ไร 

50,000 600 ไร 50,000 600 ไร 50,000 600 ไร 50,000 600 ไร 50,000 600 ไร ดำเนนิการโดย
สำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไม
ที่ 1-13 สำนกั
จัดการ
ทรัพยากรปาไม 
สาขาทกุสาขา 
โดยการ
ประสานงานของ
สำนักจัดการปา
ชุมชน รวมกับ
ชุมชนหรอื
เครือขายของ 
อพ.สธ.  

  16.2 สนับสนุนการ
ขยายพันธกุรรมพืช
ในพื้นที่ปาชุมชน 
เพื่อการอนุรักษและ
ใชประโยชน  

60 ปาชุมชน ปา
ชุมชนละ 6,000 
กลา 

50,000 360,000 กลา 50,000 360,000 กลา 50,000 360,000 กลา 50,000 360,000 กลา 50,000 360,000 กลา ดำเนนิการโดย
สำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไม
ที่ 1-13 สำนกั
จัดการ
ทรัพยากรปาไม 
สาขาทกุสาขา 
โดยการ
ประสานงานของ
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สำนักจัดการปา
ชุมชน รวมกับ
ชุมชนหรอื
เครือขายของ 
อพ.สธ.   

 F1A3  17. โครงการอนุรักษพันธกุรรมและสงเสริมพัฒนาไมรักใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลำปาง)    

  17.1 สรางแปลง
รวบรวมพันธุกรรม
ไมรักใหญแบบสวน
รวมพันธุรวมกับ
ชุมชน 

ต.บานหวด อ.งาว  
จ.ลำปาง  

50,000 20 ไร                   

 F1A3  18. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชภูคอ จ.หนองคาย    

  18.1 ดำเนิน
กิจกรรมการปลูก/
บำรุง รวบรวมพันธุ
พืช ทองถิ่นหายาก 
หรือพื้นที่ที่จะมกีาร
เปล่ียนแปลง 

ทองที่ ต.นาง้ิว  
อ.สังคม จ.หนองคาย 

50,000 10 ชนิด ไดแก 
กอหรือเกาลัดจีน 
มะตูม กานาหรือ
สมอจีน พุทรา
จีน  ชนิดละ 5 
ไร ไรละ 100 ตน 

50,000 10 ชนิด  
ชนิดละ 5 ไร  
ไรละ 100 ตน 

50,000 10 ชนิด  
ชนิดละ 5 ไร  
ไรละ 100 ตน 

50,000 10 ชนิด  
ชนิดละ 5 ไร  
ไรละ 100 ตน 

50,000 10 ชนิด  
ชนิดละ 5 ไร  
ไรละ 100 ตน 

  

  รวม 18 โครงการ  1,050,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000     

F2A4  1. โครงการอนุรักษพันธกุรรมและสงเสริมพัฒนาไมรักใหญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สคร.)   

  1.1 การศึกษาหา
จำนวนรอยกรีดยาง
ที่เหมาะสมตอขนาด
ของตนรักใหญ 
ยางที่เหมาะสมตอ
ขนาดของตนรักใหญ 
(ดำเนินการ 2 ป 
โดยในป 2560 เปน
ปที่ 1 ) 

1. ปาสงวนแหงชาติ
ปาแมงาวฝงซาย  
อ.งาว จ.ลำปาง            
2. ปาสงวนแหงชาติ
ปาแมมอก อ.เถิน  
จ.ลำปาง  
3. ปาสงวนแหงชาติ
ปาแมเสริม อ.เสริม
งาม จ.ลำปาง 

50,000 1 งาน (ปที่ 1) 50,000 1 งาน (ปที่ 2)               

F2A4  2. สำนักวิจยัและพัฒนาการปาไม (สวพ.)    

  2.1 โครงการ การ
พัฒนาสียอม
ธรรมชาติจากใบสัก 
ดำเนินการเก็บ
ตัวอยางใบสักจาก 

พื้นที่แปลงปลูก
ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพื่อนำมาทำวิจยัที่
หองปฏิบัติการของ
สำนักวิจยัและ

50,000 ทราบถึงวิธกีาร
เตรียมตัวอยาง
ไหมที่เหมาะสม
กอนทำการยอม
สี 

50,000 ทราบถึงการ
เตรียมสภาวะที่
เหมาะสมในการ
ยอมสีไหมจาก
ใบสัก 

50,000 ทราบถึงวิธกีาร
ยอมสีไหมใหไดสี
ที่มีมาตรฐาน 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พัฒนาการปาไม 
กรมปาไม 

  รวม 2 โครงการ   100,000   100,000   50,000   -   -     

 F2A5 1. สำนักโครงการพระราชดำริและกจิการพิเศษ (สคร.)    

  1.1 ศูนยขอมูล 
อพ.สธ. – กรมปาไม  

กรมปาไม (ประสาน
ขอมูลจากทกุ
โครงการทั่วประเทศ 
จำนวน 16 โครงการ) 

50,000 1 ฐานขอมูล 50,000 1 ฐานขอมูล 50,000 1 ฐานขอมูล 50,000 1 ฐานขอมูล 50,000 1 ฐานขอมูล   

  รวม 1 โครงการ  50,000   50,000   50,000   50,000   50,000     

F3A8  1. สำนักโครงการพระราชดำริและกจิการพิเศษ (สคร.)   

  1.1 จัดทำ website 
อพ.สธ.- กรมปาไม 

กรมปาไม (ประสาน
ขอมูลจากทกุ
โครงการทั่วประเทศ 
จำนวน 16 
โครงการ) 

2,000 1 เว็บไซต เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 

2,000 1 เว็บไซต เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 

2,000 1 เว็บไซต เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 

2,000 1 เว็บไซต เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 

2,000 1 เว็บไซต เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 

หากดำเนินการ
แลว สามารถ
แจง web link
มาที่ อพ.สธ. ซ่ึง
ทาง อพ.สธ.จะ
ดำเนนิการ 
เชื่อมกับ 
website ของ 
อพ.สธ.ตอไป 

  1.2 จัดประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ  

พื้นที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

50,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 30 ป  
อพ.สธ.-ประโยชน
แทแกมหาชน ณ 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

    
  

   50,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิง
สินตน ณ 
มหาวิทยาลัยแม
โจ จ.เชียงใหม  

เพ่ือการจดั
นิทรรศการ 
อพ.สธ. ทกุๆ 2 
ป ในฐานะ
หนวยงานทีร่วม
สนอง
พระราชดำร ิ

  1.3 จัดสัมมนา
หัวหนาและเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงาน 

ศูนยเรียนรู
ทรัพยากรปาไมตาม
แนวพระราชดำริ ใน
แตละภูมิภาค 

50,000 1 รุน ผูเขารวม 
จำนวนผูเขารวม 
35 คน ระยะเวลา 
3 วัน 2 คืน 

50,000 1 รุน ผูเขารวม 
จำนวนผูเขารวม 
35 คน ระยะเวลา 
3 วัน 2 คืน 

50,000 1 รุน ผูเขารวม 
จำนวนผูเขารวม 
35 คน ระยะเวลา 
3 วัน 2 คืน 

50,000 1 รุน ผูเขารวม 
จำนวนผูเขารวม 
35 คน ระยะเวลา 
3 วัน 2 คืน 

50,000 1 รุน ผูเขารวม 
จำนวนผูเขารวม 
35 คน ระยะเวลา 
3 วัน 2 คืน 

  

  2. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาเขาพนมและปาพลูเถื่อน จ.สุราษฏรธานี (สคร.)    



หนา 94                                                                                                                                                                                                   แผนแมบท อพ.สธ.-ปม. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  2.1 โครงการ
ฝกอบรมในการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช  

ณ สำนักงาน
โครงการฯ ทองที่ ต.
คลองชะอุน อ.พนม 
จ.สุราษฎรธาน ีใช
ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม 3 วัน ผู
เขารับการฝกอบรม
จำนวน 60 คน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

กลุมเปาหมาย 
คือ ชุมชนหรอื
โรงเรียนใน
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

  2.2 จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ พื้นทีป่า
เขาพนมและปาพลู
เถื่อน จ.สุราษฎรธาน ี 

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  

ในการจัดทำจะ
ดำเนนิการขอ
อนุญาตใชตรา
สัญลักษณ 
อพ.สธ. โดยสง 
Draft รูปเลม 
หรือไฟลมาให 
อพ.สธ. พิจารณา
ลวงหนากอน
ดำเนนิการ
จัดพิมพ 

  3. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาฝงขวาแมน้ำสายบุรี จ.นราธิวาส (สคร.)   

  3.1 โครงการ
ฝกอบรมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ณ สำนักงาน
โครงการฯ ใช
ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม 3 วัน ผูเขา
รับการฝกอบรม
จำนวน 60 คน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

กลุมเปาหมาย 
คือ ชุมชนหรอื
โรงเรียนใน
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

  4. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาเขาตะโกปดทองและปาเขาเพชรนอย จ.สุพรรณบุรี (สคร.)   

  4.1 โครงการ
ฝกอบรมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ณ สำนักงาน
โครงการฯ ทองที่  
ต.อูทอง อ.อูทอง  
จ.สุพรรณบุรี  ใช
ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม 3 วัน ผูเขา
รับการฝกอบรม
จำนวน 60 คน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

80,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

80,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

80,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

กลุมเปาหมาย 
คือ ชุมชนหรอื
โรงเรียนใน
เครือขายของ 
อพ.สธ.  
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  4.2 จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ ในพื้นที่
ปาเขาตะโกปดทอง
และปาเขาเพชรนอย 
จ.สุพรรณบุรี 

40,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 1,000 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  
3. จางเหมา
จัดทำปายเหล็ก
พรอมเสา 
จำนวน 2 ปาย  

32,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 1,000 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 1,000 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 1,000 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 1,000 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  

ในการจัดทำจะ
ดำเนนิการขอ
อนุญาตใชตรา
สัญลักษณ 
อพ.สธ. โดยสง 
Draft รูปเลม 
หรือไฟลมาให 
อพ.สธ. พิจารณา
ลวงหนากอน
ดำเนนิการ
จัดพิมพ 

  5. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาเขาสำนัก จ.นราธิวาส (สคร.)   

  5.1 โครงการ
ฝกอบรมในการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ณ สำนักงาน
โครงการฯ ทองที่ ต.
กะลุวอเหนอื อ.เมือง 
จ.นราธิวาส ใช
ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม 3 วัน ผูเขา
รับการฝกอบรม
จำนวน 60 คน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

กลุมเปาหมาย 
คือ ชุมชนหรอื
โรงเรียนใน
เครือขายของ 
อพ.สธ.  

  6. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช อันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาทองที่ อ.ธารโต จ.ยะลา   

  6.1 งานบริการ
วิชาการ และงาน
เผยแพร 
ประชาสัมพันธ  

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริในพื้นที่
ปาทองที่ อ.ธารโต  
 จ.ยะลา 

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
100 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
100 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
100 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
100 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
100 เลม  

ในการจัดทำจะ
ดำเนนิการขอ
อนุญาตใชตรา
สัญลักษณ อพ.สธ. 
โดยสง Draft 
รูปเลม หรือไฟล
มาให อพ.สธ. 
พิจารณาลวงหนา
กอนดำเนินการ
จัดพิมพ 

  7. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาลุมน้ำแมฝาง จ.เชียงใหม (สคร.)   
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  7.1 จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริใน
พื้นที่ปาลุมน้ำแมฝาง 
จ.เชียงใหม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 1,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
10 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 1,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
10 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 1,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
10 เลม   

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 1,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
10 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 1,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
10 เลม   

ในการจัดทำจะ
ดำเนนิการขอ
อนุญาตใชตรา
สัญลักษณ 
อพ.สธ. โดยสง 
Draft รูปเลม 
หรือไฟลมาให 
อพ.สธ. พิจารณา
ลวงหนากอน
ดำเนนิการ
จัดพิมพ 

  7.2 โครงการ
สนับสนุน สราง
เครือขาย อาสาสมัคร
ปกปกษรักษา
ทรัพยากร 

พื้นที่ดำเนินงาน
โครงการในพื้นที่ปา
ลุมน้ำแมฝาง  
จ.เชียงใหม (ปาไม
พลวง) อ.ฝาง ต.เวียง 
และ อ.แมอาย  
ต.บานหลวง  
จ.เชียงใหม 

50,000 2 รุน รุนละ 100 
คน 

50,000 2 รุน รุนละ 100 
คน  

50,000 2 รุน รุนละ 100 
คน  

50,000 2 รุน รุนละ 100 
คน 

50,000 2 รุน รุนละ 100 
คน  

กลุมเปาหมาย 
คือ ชุมชนหรอื
โรงเรียนใน
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

  8. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาบานยางเกาะ จ.สงขลา (สงขลา)   

  8.1 โครงการ
ฝกอบรมในการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ณ สำนักงาน
โครงการฯ ทองที่  
ต.ปริก อ.สะเดา   
จ.สงขลา ใช
ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม 3 วัน ผูเขา
รับการฝกอบรม
จำนวน 60 คน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

กลุมเปาหมาย 
คือ ชุมชนหรอื
โรงเรียนใน
เครือขายของ 
อพ.สธ.  

  8.2 จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ปาบานยาง
เกาะ หมูที ่9 ต.ปริก  
อ.สะเดา จ.สงขลา 

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
100 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
100 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
100 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
100 เลม  

50,000 1. แผนพับสี  
จำนวน 3,000 
แผน  
2. จัดพิมพ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
100 เลม  

ในการจัดทำจะ
ดำเนนิการขอ
อนุญาตใชตรา
สัญลักษณ 
อพ.สธ. โดยสง 
Draft รูปเลม 
หรือไฟลมาให 
อพ.สธ. พิจารณา
ลวงหนากอน
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ดำเนนิการ
จัดพิมพ 

  9. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาทองที ่อ.ปะนาเระ  อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี (สคร.)    

  9.1 โครงการ
ฝกอบรมในการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ณ สำนักงาน
โครงการฯ ทองที่ ต.
กะลุวอเหนอื อ.เมือง 
จ.นราธิวาส ใช
ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม 3 วัน ผูเขา
รับการฝกอบรม
จำนวน 60 คน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

กลุมเปาหมาย 
คือ ชุมชนหรอื
โรงเรียนใน
เครือขายของ 
อพ.สธ.  

  10. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่เทือกเขาแมนางขาว จ.พังงา    

  10.1 จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่เทือกเขาแม
นางขาว จ.พังงา 

50,000 1. แผนพับสี 
จำนวน 3,000 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
20 เลม  

50,000 1. แผนพับสี 
จำนวน 3,000 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
20 เลม  

50,000 1. แผนพับสี 
จำนวน 3,000 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
20 เลม  

50,000 1. แผนพับสี 
จำนวน 3,000 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
20 เลม  

50,000 1. แผนพับสี 
จำนวน 3,000 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
20 เลม  

ในการจัดทำจะ
ดำเนนิการขอ
อนุญาตใชตรา
สัญลักษณ อพ.สธ. 
โดยสง Draft 
รูปเลม หรือไฟล
มาให อพ.สธ. 
พิจารณาลวงหนา
กอนดำเนินการ
จัดพิมพ 

  11. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชในพืน้ที่ลุมน้ำเจาพระยาตอนลาง (สคร.)   

  11.1 โครงการ
ฝกอบรมในการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ณ สำนักงาน
โครงการฯ ทองที่  
ต.ทรงคนอง อ.พระ
ประแดง  
จ.สมุทรปราการ  ใช
ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม 3 วัน ผูเขา
รับการฝกอบรม
จำนวน 60 คน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

กลุมเปาหมาย 
คือ ชุมชนหรอื
โรงเรียนใน
เครือขายของ 
อพ.สธ.  
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  11.2 จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ลุมน้ำ
เจาพระยาตอนลาง 

50,000 1. แผนพับสี 
จำนวน 1,200 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  
3. ปายเหล็ก
พรอมเสา 
จำนวน 1 ปาย  

50,000 1. แผนพับสี 
จำนวน 1,200 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  

50,000 1. แผนพับสี 
จำนวน 1,200 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  

50,000 1. แผนพับสี 
จำนวน 1,200 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  

50,000 1. แผนพับสี 
จำนวน 1,200 
แผน 
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
50 เลม  

ในการจัดทำจะ
ดำเนนิการขอ
อนุญาตใชตรา
สัญลักษณ อพ.สธ. 
โดยสง Draft 
รูปเลม หรือไฟล
มาให อพ.สธ. 
พิจารณาลวงหนา
กอนดำเนินการ
จัดพิมพ 

  12. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาแมปายฝงซาย จ.แมฮองสอน (สคร.)   

  12.1 โครงการ
ฝกอบรมในการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ณ สำนักงาน
โครงการฯ ทองที่  
ต.หวยปูลิง อ.เมือง 
จ.แมฮองสอน ใช
ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม 3 วัน ผูเขา
รับการฝกอบรม
จำนวน 60 คน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

กลุมเปาหมาย 
คือ ชุมชนหรอื
โรงเรียนใน
เครือขายของ 
อพ.สธ.  

  12.2 จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชในพื้นที่
ปาแมปายฝงซาย  
ต.หวยปูลิง อ.เมือง  
จ.แมฮองสอน 

50,000 รายงานประจำป 
30 เลม 

50,000 1. แผนพับสี
จำนวน 2,000 
แผน  
2. รายงาน
ประจำป 30 เลม 

50,000 1. แผนพับสี
จำนวน 2,000 
แผน  
2. รายงาน
ประจำป 30 เลม 

50,000 1. แผนพับสี
จำนวน 2,000 
แผน  
2. รายงาน
ประจำป 30 เลม 

50,000 1. แผนพับสี
จำนวน 2,000 
แผน  
2. รายงาน
ประจำป 30 เลม 

ในการจัดทำจะ
ดำเนนิการขอ
อนุญาตใชตรา
สัญลักษณ อพ.สธ. 
โดยสง Draft 
รูปเลม หรือไฟล
มาให อพ.สธ. 
พิจารณาลวงหนา
กอนดำเนินการ
จัดพิมพ 

  13. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาทาปอมคลองสองน้ำ จ.กระบี่ (สคร.)    

  13.1 โครงการ
ฝกอบรมในการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ณ สำนักงาน
โครงการฯ ทองที่  
ต.เขาคราม อ.เมือง
กระบี่ จ.กระบี่ ใช
ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม 3 วัน ผูเขา

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

กลุมเปาหมาย 
คือ ชุมชนหรอื
โรงเรียนใน
เครือขายของ 
อพ.สธ.  
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รับการฝกอบรม
จำนวน 60 คน 

  13.2 จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ปาทาปอม
คลองสองน้ำจ.กระบี่ 

50,000 1. แผนพับ 
จำนวน 1,000 
แผน  
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
40 เลม  

50,000 1. แผนพับ 
จำนวน 1,000 
แผน  
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
40 เลม  

50,000 1. แผนพับ 
จำนวน 1,000 
แผน  
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
40 เลม  

50,000 1. แผนพับ 
จำนวน 1,000 
แผน  
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
40 เลม  

50,000 1. แผนพับ 
จำนวน 1,000 
แผน  
2. รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป จำนวน 
40 เลม  

ในการจัดทำจะ
ดำเนนิการขอ
อนุญาตใชตรา
สัญลักษณ 
อพ.สธ. โดยสง 
Draft รูปเลม 
หรือไฟลมาให 
อพ.สธ. พิจารณา
ลวงหนากอน
ดำเนนิการ
จัดพิมพ 

  14. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปาภูคา และปาผาแดง จ.นาน (สคร.)   

  14.1 โครงการ
ฝกอบรมในการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ณ สำนักงาน
โครงการฯ ใช
ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม 3 วัน ผูเขา
รับการฝกอบรม
จำนวน 60 คน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 2 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 2 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 2 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 2 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 2 รุน 

กลุมเปาหมาย 
คือ ชุมชนหรอื
โรงเรียนใน
เครือขายของ 
อพ.สธ.  

  14.2 จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ 

งาน โครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในพื้นที่
ปาภูคา และปาผา
แดง  จ.นาน 

50,000 1. จัดทำโปสเตอร 
ขนาด A0 จำนวน 
200 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
30 เลม  
3. แผนพับพิมพ 
4 สี ขนาด A4 
จำนวน 1,000 
แผน 

50,000 1. จัดทำโปสเตอร 
ขนาด A0 จำนวน 
200 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
30 เลม  
3. แผนพับพิมพ 
4 สี ขนาด A4 
จำนวน 1,000 
แผน 

50,000 1. จัดทำโปสเตอร 
ขนาด A0 จำนวน 
200 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
30 เลม  
3. แผนพับพิมพ 
4 สี ขนาด A4 
จำนวน 1,000 
แผน 

50,000 1. จัดทำโปสเตอร 
ขนาด A0 จำนวน 
200 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
30 เลม  
3. แผนพับพิมพ 
4 สี ขนาด A4 
จำนวน 1,000 
แผน 

50,000 1. จัดทำโปสเตอร 
ขนาด A0 จำนวน 
200 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
30 เลม  
3. แผนพับพิมพ 
4 สี ขนาด A4 
จำนวน 1,000 
แผน 

ในการจัดทำจะ
ดำเนนิการขอ
อนุญาตใชตรา
สัญลักษณ 
อพ.สธ. โดยสง 
Draft รูปเลม 
หรือไฟลมาให 
อพ.สธ. พิจารณา
ลวงหนากอน
ดำเนนิการ
จัดพิมพ 

  15. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี (สคร.)   

  15.1 โครงการ
ฝกอบรมในการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ณ สำนักงาน
โครงการฯ  ใช
ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม 3 วัน ผูเขา
รับการฝกอบรม
จำนวน 60 คน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 2 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 2 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 2 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 2 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 2 รุน 

กลุมเปาหมาย 
คือ ชุมชนหรอื
โรงเรียนใน
เครือขายของ 
อพ.สธ.  
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  15.2 จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ 
จ.ลพบุรี  

50,000 1. แผนพันขนาด 
A4 ส่ีสี จำนวน 
2,000 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
30  
3. ปายส่ือ
ความหมายใน
พื้นที่โครงการ 
จำนวน 10 ชุด  

50,000 1. แผนพันขนาด 
A4 ส่ีสี จำนวน 
2,000 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
30  
3. ปายส่ือ
ความหมายใน
พื้นที่โครงการ 
จำนวน 10 ชุด  

50,000 1. แผนพันขนาด 
A4 ส่ีสี จำนวน 
2,000 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
30  
3. ปายส่ือ
ความหมายใน
พื้นที่โครงการ 
จำนวน 10 ชุด  

50,000 1. แผนพันขนาด 
A4 ส่ีสี จำนวน 
2,000 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
30  
3. ปายส่ือ
ความหมายใน
พื้นที่โครงการ 
จำนวน 10 ชุด  

50,000 1. แผนพันขนาด 
A4 ส่ีสี จำนวน 
2,000 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
30  
3. ปายส่ือ
ความหมายใน
พื้นที่โครงการ 
จำนวน 10 ชุด  

ในการจัดทำจะ
ดำเนนิการขอ
อนุญาตใชตรา
สัญลักษณ อพ.สธ. 
โดยสง Draft 
รูปเลม หรือไฟล
มาให อพ.สธ. 
พิจารณาลวงหนา
กอนดำเนินการ
จัดพิมพ 

  16. โครงการอนุรักษพันธุไมปาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (สคร.)   

  16.1 โครงการ
ฝกอบรมในการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ณ สำนักงาน
โครงการฯ ทองที่  
ต.โคกกอง อ.เมือง
บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ใช
ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม 3 วัน ผูเขา
รับการฝกอบรม
จำนวน 60 คน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

50,000 60 คน/รุน 
จำนวน 1 รุน 

กลุมเปาหมาย 
คือ ชุมชนหรอื
โรงเรียนใน
เครือขายของ 
อพ.สธ.  

  16.2 จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุไมปาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จ.บึงกาฬ 

งานโครงการอนุรักษ
พันธุไมปาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จ.บึงกาฬ 

50,000 1. แผนพบัขนาด 
A4 ส่ีสี จำนวน 
1,000 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
50  

50,000 1. แผนพบัขนาด 
A4 ส่ีสี จำนวน 
1,000 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
50  

50,000 1. แผนพบัขนาด 
A4 ส่ีสี จำนวน 
1,000 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
50  

50,000 1. แผนพับขนาด 
A4 ส่ีสี จำนวน 
1,000 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
50  

50,000 1. แผนพับขนาด 
A4 ส่ีสี จำนวน 
1,000 แผน  
2. รายงาน
ประจำป จำนวน 
50  

ในการจัดทำจะ
ดำเนนิการขอ
อนุญาตใชตรา
สัญลักษณ อพ.สธ. 
โดยสง Draft 
รูปเลม หรือไฟล
มาให อพ.สธ. 
พิจารณาลวงหนา
กอนดำเนินการ
จัดพิมพ 

  17. โครงการปาชุมชนอนุรักษพันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สจช.)   

  17.1 ประชาสัมพันธ
สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช และถายทอด
องคความรูฐาน
ทรัพยากรและภูมิ

60 ปาชุมชน 50,000 60 ปาชุมชน 50,000 60 ปาชุมชน 50,000 60 ปาชุมชน 50,000 60 ปาชุมชน 50,000 60 ปาชุมชน ดำเนนิการโดย
สำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไม
ที่ 1-13 สำนกั
จัดการ
ทรัพยากรปาไม 
สาขาทกุสาขา 
โดยการ
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)  

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 25656 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปญญาแกเด็กและ
เยาวชน 

ประสานงานของ
สำนักจัดการปา
ชุมชน รวมกับ
ชุมชนหรอื
เครือขายของ 
อพ.สธ.  

  17.2 การจัดทำ
เสนทางศึกษา
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ปาชุมชน 

กรมปาไม 50,000 5 กิโลเมตร 50,000 5 กิโลเมตร 50,000 5 กิโลเมตร 50,000 5 กิโลเมตร 50,000 5 กิโลเมตร สำนักจัดการปา
ชุมชน 

  17.3 จัดทำ 
website อพ.สธ.- 
กรมปาไม 

กรมปาไม - เพื่อ
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน
ตางๆ ของ 
อพ.สธ.- กรมปา
ไม 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน
ตางๆ ของ 
อพ.สธ.- กรมปา
ไม 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน
ตางๆ ของ 
อพ.สธ.- กรมปา
ไม 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน
ตางๆ ของ 
อพ.สธ.- กรมปา
ไม 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน
ตางๆ ของ 
อพ.สธ.- กรมปา
ไม 

หากดำเนินการ
แลว สามารถ
แจง web link
มาที่ อพ.สธ. ซ่ึง
ทาง อพ.สธ.จะ
ดำเนนิการ 
เชื่อมกับ 
website ของ 
อพ.สธ.ตอไป 

  17.4 การจัดประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

50,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 30 ป  
อพ.สธ.-ประโยชน
แทแกมหาชน ณ 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

    
  

   50,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิง
สินตน ณ 
มหาวิทยาลัย 
แมโจ จ.เชียงใหม  

เพ่ือการจดั
นิทรรศการ 
อพ.สธ. ทกุๆ 2 ป 
ในฐานะหนวยงาน
ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 
(สำนักจัดการปา
ชุมชน) 

  รวม 17 โครงการ 1,492,000  1,384,000  1,432,000  1,432,000  1,532,000   
  รวมทั้งสิ้น 73 โครงการ  5,548,750  5,390,750  5,328,750  5,228,750  5,275,750     

 
 
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 
 


