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

สนองพระราชด าริโดย กรมวิชาการเกษตร 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

F1A1 1. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ           
    พื้นที่ปกปัก

ทรัพยากร อพ.สธ. 
100 ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.กส. เชียงราย  

10,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

10,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช10 ชนิด 

10,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

10,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

10,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
570 ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.ล าปาง 

40,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 30 ชนิด 

40,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 30 ชนิด 

40,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 30 ชนิด 

40,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 30 ชนิด 

40,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 30 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
211ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.อุตรดิตถ์ 

48,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 30 ชนิด 

48,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 30 ชนิด 

48,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 30 ชนิด 

48,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 30 ชนิด 

48,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 30 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
25 ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.หนองคาย 

26,800 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

26,800 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

26,800 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

26,800 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

26,800 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
150 ไร่หน่วยงาน
ศวพ.นครราชสีมา 

16,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

16,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

16,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

16,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

16,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปักทรพัยากร 
อพ.สธ. 5 ไร่ 
หน่วยงาน ศวพ.
อ านาจเจริญ 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 1 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 1 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 1 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 1 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 1 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
120 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.ยโสธร 

5,400 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

5,400 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

5,400 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

5,400 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

5,400 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
60 ไร่ หน่วยงาน 
ศพก.ภูสิงห์ 

3,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

3,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

3,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

3,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

3,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
29 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.นครพนม 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
15 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.กาญจนบุรี 

5,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 3 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

5,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 3 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

5,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 3 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

5,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 3 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

5,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 3 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
80 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.นครสวรรค์ 

20,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  10 ชนิด 

20,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  10 ชนิด 

20,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  10 ชนิด 

20,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  10 ชนิด 

20,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  10 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
178 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.เพชรบุรี 

40,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  20 ชนิด 

40,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  20 ชนิด 

40,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  20 ชนิด 

40,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  20 ชนิด 

40,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 15 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  20 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
30 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.จันทบุร ี

10,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  10 ชนิด 

10,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  10 ชนิด 

10,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  10 ชนิด 

10,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  10 ชนิด 

10,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  10 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 

15,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 

15,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 

15,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 

15,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 

15,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

80 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.สุราษฎร์ธาน ี

ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
50 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.พังงา 

153,950 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

103,950 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

103,950 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

103,950 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

103,950 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 50 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ.
10 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.สตูล 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 10 ชนิด 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  10 ชนิด 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  10 ชนิด 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 2 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  10 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
60 ไร่ หน่วยงาน 
ศวร.ชัยนาท 

20,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 100 ชนิด 

20,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 100 ชนิด 

20,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 100 ชนิด 

20,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 100 ชนิด 

20,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 10 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 100 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
250 ไร่ หน่วยงาน 
ศวส.เลย 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 30 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 300 ต้น 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 30 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 300 ต้น 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 30 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 300 ต้น 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 30 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 300 ต้น 

30,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 30 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 300 ต้น 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
50 ไร่ หน่วยงาน 
ศวส.จันทบุรี 

112,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

112,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร ่
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

112,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

112,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

112,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
296 ไร่ หน่วยงาน 
ศวส.ตรัง 

60,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 20 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  20 ชนิด 

60,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 20 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  20 ชนิด 

60,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 20 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  20 ชนิด 

60,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 20 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  20 ชนิด 

60,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 20 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช  20 ชนิด 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
200 ไร่ หน่วยงาน 
ศวส.ยะลา 

100,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 20 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

100,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 20 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

100,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 20 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

100,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 20 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 

100,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 20 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 20 ชนิด 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
35 ไร่ หน่วยงาน 
ศวป.กระบี ่

50,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 70 ชนิด 

50,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร ่
ท ารหัสพิกัด
พืช 70 ชนิด 

50,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 70 ชนิด 

50,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 70 ชนิด 

50,000 จ านวนพื้นที่
ส ารวจ 5 ไร่ 
ท ารหัสพิกัด
พืช 70 ชนิด 

  

F1A1 2. ท าเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาต ิ
    พื้นที่ปกปัก

ทรัพยากร อพ.สธ. 
100 ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.กส. เชียงราย  

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง 

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง 

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง 

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง 

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
3.6 กม.หน่วยงาน 
ศวพ.ล าปาง 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง 
ยาว 720 ม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 720 ม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 720 ม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 720 ม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 720 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
211 ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.อุตรดิตถ์ 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง 
ยาว 1 กม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง 
ยาว 1 กม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง 
ยาว 1 กม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง 
ยาว 1 กม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 1 กม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
25 ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.หนองคาย 

20,000 จ านวน
เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 200 
เมตร 

20,000 จ านวน
เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 200 
เมตร 

20,000 จ านวน
เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 200 
เมตร 

20,000 จ านวน
เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 200 
เมตร 

20,000 จ านวน
เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 200 
เมตร 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
150 ไร่หน่วยงาน
ศวพ.นครราชสีมา 

40,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 4 เส้นทาง 

40,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 4 เส้นทาง 
ยาว 200 ม. 

40,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 4 เส้นทาง 
ยาว 200 ม. 

40,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 4 เส้นทาง 
ยาว 200 ม. 

40,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 4 เส้นทาง 
ยาว 200 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน

  



แผนแม่บท อพ.สธ.-กวก. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                          หน้า 5 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

5 ไร่หน่วยงาน 
ศวพ.อ านาจเจริญ 

ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 50 เมตร 

ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 50 เมตร 

ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 50 เมตร 

ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 50 เมตร 

ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 50 เมตร 

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
20 ไร่หน่วยงาน
ศวพ.ยโสธร 

5,500 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 20 เมตร 

3,500 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 20 เมตร 

3,500 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 20 เมตร 

3,500 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 20 เมตร 

3,500 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 20 เมตร 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
60 ไร่หน่วยงาน 
ศพก.ภูสิงห์ 

5,500 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 50 เมตร 

3,500 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 30 เมตร 

3,500 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 30 เมตร 

3,500 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 30 เมตร 

3,500 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 30 เมตร 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
15 ไร่หน่วยงาน
ศวพ.กาญจนบุรี 

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 50 เมตร 

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 50 เมตร 

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 50 เมตร 

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 50 เมตร 

10,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 50 เมตร 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
80 ไร่หน่วยงาน 
ศวพ.นครสวรรค์ 

15,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 100 ม. 

15,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 100 ม. 

15,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 100 ม. 

15,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 100 ม. 

15,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 100 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
178 ไร่หน่วยงาน 
ศวพ.เพชรบุรี 

30,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 200 ม. 

30,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 200 ม. 

30,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 200 ม. 

30,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 200 ม. 

30,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 200 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
30 ไร่หน่วยงาน 
ศวพ.จันทบุร ี

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 250 ม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 250 ม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 250 ม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 250 ม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 250 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
80 ไร่หน่วยงาน 
ศวพ.สุราษฎธ์าน ี

85,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 2 กม. 

85,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 2 กม. 

85,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 2 กม. 

85,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 2 กม. 

85,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
ยาว 2 กม. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
10 ไร่หน่วยงาน 
ศวพ.สตูล 

40,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
750 ม. 

40,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
750 ม. 

40,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
750 ม. 

40,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
750 ม. 

40,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
750 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
60 ไร่หน่วยงาน 
ศวร.ชัยนาท 

15,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
200 ม. 

15,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
200 ม. 

15,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
200 ม. 

15,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
200 ม. 

15,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
200 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
250 ไร่หน่วยงาน 
ศวส.เลย 

50,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
200 ม. 

50,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
200 ม. 

50,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
200 ม. 

50,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
200 ม. 

50,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 1 เส้นทาง  
200 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
296 ไร่หน่วยงาน 
ศวส.ตรัง 

60,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 2 เส้นทาง  
200 ม. 

60,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 2 เส้นทาง  
200 ม. 

60,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 2 เส้นทาง  
200 ม. 

60,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 2 เส้นทาง  
200 ม. 

60,000 จ านวน
เส้นทางเดิน
ป่า 2 เส้นทาง  
200 ม. 

  

F1A1 3. จัดท าเส้นทางแนวกันไฟ 
    พื้นที่ปกปัก

ทรัพยากร อพ.สธ. 
100 ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.กส. เชียงราย  

10,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง  
ระยะ 100 ม. 

10,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง  
ระยะ 100 ม. 

10,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง  
ระยะ 100 ม. 

10,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง  
ระยะ 100 ม. 

10,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง  
ระยะ 100 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
570 ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.ล าปาง 

20,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
3 กม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
3 กม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
3 กม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
3 กม. 

20,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
3 กม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 

15,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 

15,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 

15,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 

15,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 

15,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

211 ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.อุตรดิตถ์ 

เส้นทาง ระยะ 
2 กม. 

เส้นทาง ระยะ 
2 กม. 

เส้นทาง ระยะ 
2 กม. 

เส้นทาง ระยะ 
2 กม. 

เส้นทาง ระยะ 
2 กม. 

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
25 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.หนองคาย 

7,200 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
1,200 ตรม. 

7,200 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
1,200 ตรม. 

7,200 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
1,200 ตรม. 

7,200 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
1,200 ตรม. 

7,200 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
1,200 ตรม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
150 ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.นครราชสีมา 

24,500 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
2,450 ม. 

24,500 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
2,450 ม. 

24,500 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
2,450 ม. 

24,500 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
2,450 ม. 

24,500 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
2,450 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
5 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.อ านาจเจริญ 

10,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
450 ม. 

10,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
450 ม. 

10,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
450 ม. 

10,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
450 ม. 

10,000 จ านวน
เส้นทางแนว
กันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
450 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
120 ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.ยโสธร 

7,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
150 ม. 

5,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
150 ม. 

5,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
150 ม. 

5,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
150 ม. 

5,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
150 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
60 ไร่ หน่วยงาน 
ศพก.ภูสิงห์ 

4,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
100 ม. 

3,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
100 ม. 

3,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
100 ม. 

3,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
100 ม. 

3,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ
100 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
15 ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.กาญจนบุรี 

10,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
1 กม. 

10,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
1 กม. 

10,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 1 
กม. 

10,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 1 
กม. 

10,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
1 กม. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
80 ไร่ หน่วยงาน
ศวพ.นครสวรรค์ 

20,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
2 กม. 

20,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
2 กม. 

20,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 2 
กม. 

20,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 2 
กม. 

20,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
2 กม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
178 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.เพชรบุรี 

30,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
4.25 กม. 

30,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
4.25 กม. 

30,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
4.25 กม. 

30,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
4.25 กม. 

30,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
4.25 กม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
30 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.จันทบุร ี

10,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
1 กม. 

10,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
1 กม. 

10,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 1 
กม. 

10,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 1 
กม. 

10,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
1 กม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
10 ไร่ หน่วยงาน 
ศวพ.สตูล 

30,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
300 ม. 

30,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
300 ม. 

30,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
300 ม. 

30,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
300 ม. 

40,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
300 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
60 ไร่ หน่วยงาน 
ศวร.ชัยนาท 

15,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
1,200 ม. 

15,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
1,200 ม. 

15,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
1,200 ม. 

15,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
1,200 ม. 

15,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
1,200 ม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
250 ไร่ หน่วยงาน 
ศวส.เลย 

20,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
3 กม. 

20,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
3 กม. 

20,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 3 
กม. 

20,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 3 
กม. 

20,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
3 กม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
296 ไร่ หน่วยงาน 
ศวส.ตรัง 

80,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
5 กม. 

80,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
5 กม. 

80,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 5 
กม. 

80,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 5 
กม. 

80,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
เส้นทาง ระยะ 
5 กม. 

  

    พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. 

50,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 

50,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 

50,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 

50,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 

50,000 จ านวนเส้นทาง
แนวกันไฟ 1 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

200 ไร่ หน่วยงาน 
ศวส.ยะลา 

เส้นทาง ระยะ
400 ม. 

เส้นทาง ระยะ
400 ม. 

เส้นทาง ระยะ
400 ม. 

เส้นทาง ระยะ
400 ม. 

เส้นทาง ระยะ
400 ม. 

 รวม 3 โครงการ 1,673,850  1,616,850  1,616,850  1,616,850  1,626,850   
F1A2 1. การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ 

    ด าเนินการในพื้นที่
ภายใต้รัศม ี50 กม.
ของหน่วยงานที่รว่ม
สนองพระราชด าริ 
ศพก.ภูสิงห์ 

8,200 ป่าชุมชนบ้าน
เรือทอง หมู่ที่ 
5 ต.โคกตาล 
อ.ภูสิงห์  
จ.ศรีสะเกษ 

7,200 ป่าชุมชนบ้าน 
หมู่ที่ 7 โคก
ชาติ ต.ไพร
พัฒนา  
อ.ภูสิงห์  
จ.ศรีสะเกษ 

7,200 ก าป่าชุมชน ต.
ดงรัก หมู่ที่ 1 
บ้านนาตราว 
หมู่ที่ 2 บ้าน
ไพรพัฒนา หมู่
ที่ 8 บ้านสันติ
สุข ต.ดงรัก อ.
ภูสิงห์  
จ.ศรีสะเกษ 

7,200 ป่าชุมชนโคก
ตาล หมู่ที่ 4 
บ้านศาลา หมู่
ที่ 9 บ้านนา
ศิลา อ.ภูสิงห์ 
จ.ศรีสะเกษ 

7,200 ป่าชุมชนบ้าน
วนาสวรรค์ หมู่
ที่ 5 ต.ไพร
พัฒนา  
อ.ภูสิงห์  
จ.ศรีสะเกษ 

  

    พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และพื้นที่
คุ้มครองสมุนไพร  
จ.อ านาจเจริญ 

10,000 อ.ชานุมาน 10,000 อ.หัวตะพาน 10,000 อ.ปทุมราช
วงศา 

10,000 อ.เมือง และ 
อ.เสนางคนิคม 

10,000 อ.พนา และ 
อ.ลืออ านาจ 

  

    ด าเนินการในพื้นที่
ภายใต้รัศมี 50 กม.
ของหน่วยงานที่รว่ม
สนองพระราชด าริ  
ศวพ.ยโสธร 

8,200 ป่าชุมชนบ้าน
โนนประทาย 
หมู่ที่ 6  
ต.หนองแหน 
อ.กุดชุม  
จ.ยโสธร 

7,200 ป่าชุมชนบ้าน
ดงสวาง   
ต.โคกนาโก อ.
ป่าติ้ว  
จ.ยโสธร 

7,200 ป่าชุมชนบ้าน
เชือก หมู่ 12 
ต.เดิด อ.เมือง
ยโสธร  
จ.ยโสธร 

7,200 ป่าชุมชนบ้าน
ศรีสมบูรณ์ ศรี
สมบูรณ์ หมู่ 3 
ต.ศรีแก้ว อ.
เลิงนกทา จ.
ยโสธร 

7,200 ป่าชุมชนบ้าน
หนองตอ หมู่ที่ 
6 ต.ทุ่งนาง
โอก อ.เมือง
ยโสธร  
จ.ยโสธร 

  

    ด าเนินการในพื้นที่
ภายใต้รัศมี 50 กม.
ของหน่วยงานที่รว่ม
สนองพระราชด าริ  
ศวพ.นครพนม 

20,000 พื้นที่ อ.ท่าอุ
เทน อ.ปลา
ปาก อ.เรณู
นคร อ.โพน
สวรรค์ อ.เมือง 
จ.นครพนม 

20,000 พื้นที่ อ.ท่าอุ
เทน อ.ปลา
ปาก อ.เรณู
นคร อ.โพน
สวรรค์ อ.เมือง 
จ.นครพนม 

20,000 พื้นที่ อ.ท่าอุเทน 
อ.ปลาปาก อ.
เรณูนคร  
อ.โพนสวรรค์ อ.
เมือง  
จ.นครพนม 

20,000 พื้นที่ อ.ท่าอุเทน 
อ.ปลาปาก อ.
เรณูนคร  
อ.โพนสวรรค์  
อ.เมือง  
จ.นครพนม 

20,000 พื้นที่ อ.ท่าอุ
เทน อ.ปลา
ปาก อ.เรณู
นคร อ.โพน
สวรรค์ อ.เมือง 
จ.นครพนม 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

    ด าเนินการในพื้นที่
ภายใต้รัศมี 50 กม.
ของหน่วยงานที่รว่ม
สนองพระราชด าริ  
ศวพ.กาญจนบุรี 

20,000 พื้นที่ในรัศมี 50 
กม. จาก ศวพ.
กาญจนบุร ีทิศ
ตะวันออก จด 
อ.พนมทวน ทิศ
ใต้ จด  
อ.ท่ามะกา ทิศ
ตะวันตก จด อ.
ด่านมะขามเต้ีย 
ทิศเหนือ จด อ.
ไทรโยค 

20,000 พื้นที่ในรัศมี 50 
กม. จาก ศวพ.
กาญจนบุร ีทิศ
ตะวันออก จด 
อ.พนมทวน ทิศ
ใต้ จด  
อ.ท่ามะกา ทิศ
ตะวันตก จด อ.
ด่านมะขามเต้ีย 
ทิศเหนือ จด อ.
ไทรโยค 

20,000 พื้นที่ในรัศมี 50 
กม. จาก ศวพ.
กาญจนบุร ีทิศ
ตะวันออก จด 
อ.พนมทวน  
ทิศใต้ จด อ.ท่า
มะกา ทิศ
ตะวันตก จด  
อ.ด่านมะขาม
เต้ีย ทิศเหนือ 
จด อ.ไทรโยค 

20,000 พื้นที่ในรัศมี 
50 กม. จาก 
ศวพ.
กาญจนบุร ีทิศ
ตะวันออก จด 
อ.พนมทวน 
ทิศใต้ จด  
อ.ท่ามะกา ทิศ
ตะวันตก จด 
อ.ด่านมะขาม
เต้ีย ทิศเหนือ 
จด อ.ไทรโยค 

20,000 พื้นที่ในรัศมี 50 
กม. จาก ศวพ.
กาญจนบุร ีทิศ
ตะวันออก จด 
อ.พนมทวน ทิศ
ใต้ จด อ.ท่า
มะกา ทิศ
ตะวันตก จด อ.
ด่านมะขามเต้ีย 
ทิศเหนือ จด อ.
ไทรโยค 

  

    ด าเนินการในพื้นที่
ภายใต้รัศมี 50 กม.
ของหน่วยงานที่รว่ม
สนองพระราชด าริ  
ศวพ.จันทบุร ี

20,000 พื้นที่หมู่ที ่7 
และหมู่ที่ 8 ต.
ฉมัน อ.มะขาม 
จ.จันทบุร ี

20,000 พื้นที่หมู่ที ่7 
และหมู่ที่ 8 ต.
ฉมัน อ.มะขาม 
จ.จันทบุรี 

20,000 พื้นที่หมู่ที ่7 
และหมู่ที่ 8 ต.
ฉมัน อ.มะขาม 
จ.จันทบุร ี

20,000 พื้นที่หมู่ที ่7 
และหมู่ที่ 8 ต.
ฉมัน อ.มะขาม 
จ.จันทบุร ี

20,000 พื้นที่หมู่ที ่7 
และหมู่ที่ 8 ต.
ฉมัน อ.มะขาม 
จ.จันทบุร ี

  

    ด าเนินการในพื้นที่
ภายใต้รัศมี 50 กม.
ของหน่วยงานที่รว่ม
สนองพระราชด าริ  
ศวส.ตรัง 

40,000 พื้นที่ป่าและ
ชุมชนรัศมี 50 
กม. จาก
ศูนย์วิจัยพืช
สวนตรัง 

40,000 พื้นที่ป่าและ
ชุมชนรัศมี 50 
กม. จาก
ศูนย์วิจัยพืช
สวนตรัง 

40,000 พื้นที่ป่าและ
ชุมชนรัศมี 50 
กม. จาก
ศูนย์วิจัยพืช
สวนตรัง 

40,000 พื้นที่ป่าและ
ชุมชนรัศมี 50 
กม. จาก
ศูนย์วิจัยพืช
สวนตรัง 

40,000 พื้นที่ป่าและ
ชุมชนรัศมี 50 
กม. จาก
ศูนย์วิจัยพืช
สวนตรัง 

  

F1A2 2. ส ารวจเกบ็รวบรวมภมูิปญัญาท้องถิ่น 
    พื้นที่ โรงเรียน 

อบต./เทศบาล
ต าบลที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ภายในรัศมี 
50 กม.  
ศพก.ภูสิงห์ 

5,500 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

5,500 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

5,500 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

5,500 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

5,500 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

    พื้นที่ โรงเรียน 
อบต./เทศบาล
ต าบลที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ภายในรัศมี 
50 กม.  
ศวพ.อ านาจเจริญ 

10,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ได้องค์ความรู้
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

10,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  

    พื้นที่ โรงเรียน 
อบต./เทศบาล
ต าบลที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ภายในรัศมี 
50 กม.  
ศวพ.ยโสธร 

5,500 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

5,500 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

5,500 1. ได้องค์ความรู้
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

5,500 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

5,500 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  

    พื้นที่ โรงเรียน 
อบต./เทศบาล
ต าบลที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ภายในรัศมี 
50 กม.  
ศวพ.จันทบุร ี

20,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 6 

20,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 6 

20,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 6 

20,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 6 

20,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 6 

  

    พื้นที่ โรงเรียน 
อบต./เทศบาล
ต าบลที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ภายในรัศมี 
50 กม.  
ศวส.ตรัง 

10,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 6 

10,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 6 

10,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 6 

10,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 6 

10,000 1. ได้องค์
ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. น าไปสู่งาน
ฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 6 

  

F1A2 3. ส ารวจเกบ็รวบรวมตัวอยา่งแห้งและตัวอย่างดอง 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

    ด าเนินการในพื้นที่ที่
ก าลังจะเปลี่ยนแปลง
จากการพัฒนาต่างๆ 
ภายในรัศมี 50 กม 
ศพก.ภูสิงห์ 

8,500 ป่าชุมชนบ้าน
เรือทอง  หมู่ที่ 

5   ต.โคก
ตาลอ.ภูสิงห ์
จ.ศรีสะเกษ 

5,500 ป่าชุมชนบ้าน 
หมู่ที่ 7 โคก
ชาติ  ต.ไพร
พัฒนา อ.ภู
สิงห์ จ.ศรีสะ

เกษ 

5,500 ป่าชุมชนต.ดง
รัก หมู่ที่ 1 

บ้านนาตราว 
หมู่ที่ 2 บ้าน

ไพรพัฒนา หมู่
ที่ 8 บ้านสันติ
สุข ต.ดงรัก อ.
ภูสิงห์ จ.ศรีสะ

เกษ 

5,500 ป่าชุมชนโคก
ตาล หมู่ที่ 4 

บ้านศาลา หมู่
ที่ 9 บ้านนา
ศิลา อ.ภูสิงห ์

5,500 ป่าชุมชนบ้าน
วนาสวรรค์ 

หมู่ที่ 5 ต.ไพร
พัฒนา อ.ภู
สิงห์ จ.ศรีสะ

เกษ 

  

    ด าเนินการในพื้นที่ที่
ก าลังจะเปลี่ยนแปลง
จากการพัฒนาต่างๆ 
ภายในรัศมี 50 กม. 
ศวพ.ยโสธร 

8,500 ป่าชุมชนบ้าน
โนนประทาย 
หมู่ที่ 6  
ต.หนองแหน 
อ.กุดชุม  
จ.ยโสธร 

5,500 ป่าชุมชนบ้าน
ดงสวาง   
ต.โคกนาโก อ.
ป่าติ้ว  
จ.ยโสธร 

5,500 ป่าชุมชนบ้าน
เชือก หมู่ 12 
ต.เดิด อ.เมือง
ยโสธร  
จ.ยโสธร 

5,500 โครงการป่า
ชุมชนบ้านศรี
สมบูรณ์ ศรี
สมบูรณ์ หมู่ 3 
ต.ศรีแก้ว  
อ.เลิงนกทา  
จ.ยโสธร 

5,500 โครงการป่า
ชุมชนบ้าน
หนองตอ หมู่ที่ 
6 ต.ทุ่งนาง
โอก อ.เมือง
ยโสธร  
จ.ยโสธร 

  

  รวม 3 โครงการ 194,400  186,400  186,400  186,400  186,400    
F1A3 1. งานปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่ได้จากการส ารวจเกบ็รวบรวม 

    กลุ่มวิจยัและพัฒนา
เห็ด (สทช.) 

150,000 1. เก็บรักษา
เช้ือพันธุ์เห็ดบน
อาหารวุ้น น้ า
กลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ
และขี้เลื่อยนึ่ง
ฆ่าเช้ือ จ านวน 
11ชนิด 16 เช้ือ
พันธุ ์
2. เพาะ
ทดสอบเช้ือ
พันธุกรรมเห็ด
ที่อนุรักษ์ 2  

150,000 1. เก็บรักษา
เช้ือพันธุ์เห็ดบน
อาหารวุ้น น้ า
กลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ
และขี้เลื่อยนึ่ง
ฆ่าเช้ือ จ านวน 
11ชนิด เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1 
เช้ือพันธุ ์ 
2. เพาะ
ทดสอบเช้ือ
พันธุกรรมเห็ด

150,000 1. เก็บรักษาเช้ือ
พันธุ์เห็ด 
บนอาหารวุ้น 
น้ ากลั่นนึ่งฆ่า
เช้ือและขี้เล่ือย
นึ่งฆ่าเช้ือ 
จ านวน 11 ชนิด 
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 1 เช้ือพันธุ ์   
2. เพาะ 
ทดสอบเช้ือ
พันธุกรรมเห็ด 

150,000 1. เก็บรักษา
เช้ือพันธุ์เห็ด
บนอาหารวุ้น 
น้ ากลั่นนึ่งฆ่า
เช้ือและขี้เล่ือย
นึ่งฆ่าเช้ือ 
จ านวน 11
ชนิด เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1 
เช้ือพันธุ ์
2. เพาะ
ทดสอบเช้ือ

150,000 1. เก็บรักษา
เช้ือพันธุ์เห็ดบน
อาหารวุ้น น้ า
กลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ
และขี้เลื่อยนึ่ง
ฆ่าเช้ือ จ านวน 
11ชนิด เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1 
เช้ือพันธุ ์ 
2. เพาะ
ทดสอบเช้ือ
พันธุกรรมเห็ด
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

ชนิด 2 เช้ือ
พันธุ ์

ที่อนุรักษ ์2  
ชนิด 2 เช้ือ
พันธุ ์

ที่อนุรักษ์ 2 
ชนิด 3 เช้ือพันธุ ์

พันธุกรรมเห็ด
ที่อนุรักษ์ 2 
ชนิด 4       
เช้ือพันธุ ์

ที่อนุรักษ ์3  
ชนิด 6 เช้ือ
พันธุ ์

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 200 ไร่ 
ศวพ.กส.เชียงราย 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 220 ไร่ 
ศวพ.ล าปาง 

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 84 
ตัวอยา่ง  

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 84 
ตัวอยา่ง  

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 84 
ตัวอยา่ง  

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 84 
ตัวอยา่ง  

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 84 
ตัวอยา่ง  

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 2 ไร่ ศวพ.
แพร ่

80,000 จ านวน
เป้าหมาย 80 
ตัวอยา่ง  

80,000 จ านวน
เป้าหมาย 80 
ตัวอยา่ง  

80,000 จ านวน
เป้าหมาย 80 
ตัวอยา่ง  

80,000 จ านวน
เป้าหมาย 80 
ตัวอยา่ง  

80,000 จ านวน
เป้าหมาย 80 
ตัวอยา่ง  

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 4 ไร่ ศวพ.
ตาก 

65,000 จ านวน
เป้าหมาย 123 
ตัวอยา่ง  

65,000 จ านวน
เป้าหมาย 123 
ตัวอยา่ง  

65,000 จ านวน
เป้าหมาย 123 
ตัวอยา่ง  

65,000 จ านวน
เป้าหมาย 123 
ตัวอยา่ง  

65,000 จ านวน
เป้าหมาย 123 
ตัวอยา่ง  

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 10 ไร่ 
ศว.กส.เพชรบูรณ์ 

80,000 จ านวน
เป้าหมาย 1 
ตัวอยา่ง  

80,000 จ านวน
เป้าหมาย 1 
ตัวอยา่ง  

80,000 จ านวน
เป้าหมาย 1 
ตัวอยา่ง  

80,000 จ านวน
เป้าหมาย 1 
ตัวอยา่ง  

80,000 จ านวน
เป้าหมาย 1 
ตัวอยา่ง  

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 60 ไร่ ศพก.
ภูสิงห์ 

45,000 จ านวน
เป้าหมาย 4 
ตัวอยา่ง  

45,000 จ านวน
เป้าหมาย 4 
ตัวอยา่ง  

45,000 จ านวน
เป้าหมาย 4 
ตัวอยา่ง  

45,000 จ านวน
เป้าหมาย 4 
ตัวอยา่ง  

45,000 จ านวน
เป้าหมาย 4 
ตัวอยา่ง  

  

    พื้นที่ปลูกรกัษา 
จ านวน 5 ไร่ ศวพ.
อ านาจเจริญ 

40,000 จ านวนเป้าหมาย 
5  
ตัวอยา่ง  จ านวน 
100 

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 5 
ตัวอยา่ง   
จ านวน 100 

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 5 
ตัวอยา่ง   
จ านวน 100 

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 5 
ตัวอยา่ง   
จ านวน 100 

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 5 
ตัวอยา่ง   
จ านวน 100 

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 120 ไร่ 
ศวพ.ยโสธร 

60,000 จ านวน
เป้าหมาย 6 
ตัวอยา่ง  
แบ่งเป็น ไม้

60,000 จ านวน
เป้าหมาย 6 
ตัวอยา่ง  
แบ่งเป็น ไม้

60,000 จ านวน
เป้าหมาย 6 
ตัวอยา่ง  
แบ่งเป็น ไม้

60,000 จ านวน
เป้าหมาย 6 
ตัวอยา่ง  
แบ่งเป็น ไม้

60,000 จ านวน
เป้าหมาย 6 
ตัวอยา่ง  
แบ่งเป็น ไม้
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

ยืนต้น 2 ชนิด 
พืชสมุนไพร 4 
ชนิด 

ยืนต้น 2 ชนิด 
พืชสมุนไพร 4 
ชนิด 

ยืนต้น 2 ชนิด 
พืชสมุนไพร 4 
ชนิด 

ยืนต้น 2 ชนิด 
พืชสมุนไพร 4 
ชนิด 

ยืนต้น 2 ชนิด 
พืชสมุนไพร 4 
ชนิด 

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 11 ไร่ ศวพ.
นครพนม 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 200 
ต้น 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 200 
ต้น 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 200 
ต้น 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 200 
ต้น 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 200 
ต้น 

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 35 ไร่ ศวพ.
กาญจนบุร ี

158,400 จ านวน
เป้าหมายพืช 
10 ตัวอยา่งๆ
ละ 5 ต้น 

158,400 จ านวน
เป้าหมายพืช 
10 ตัวอยา่งๆ
ละ 5 ต้น 

158,400 จ านวน
เป้าหมายพืช 
10 ตัวอยา่งๆ
ละ 5 ต้น 

158,400 จ านวน
เป้าหมายพืช 
10 ตัวอยา่งๆ
ละ 5 ต้น 

158,400 จ านวน
เป้าหมายพืช 
10 ตัวอยา่งๆ
ละ 5 ต้น 

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 71 ไร่ ศวพ.
นครสวรรค์ 

60,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

60,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

60,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

60,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

60,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 120 ไร่ 
ศวพ.เพชรบุรี 

150,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 185 
ต้น 

150,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 185 
ต้น 

150,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 185 
ต้น 

150,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 185 
ต้น 

150,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 185 
ต้น 

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 2 ไร่ ศวพ.
จันทบุร ี

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 18 ไร่ ศวพ.
สุราษฎ์ธาน ี

230,000 จ านวน
เป้าหมาย 80 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 466 
ต้น 

230,000 จ านวน
เป้าหมาย 80 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 466 
ต้น 

230,000 จ านวน
เป้าหมาย 80 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 466 
ต้น 

230,000 จ านวน
เป้าหมาย 80 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 466 
ต้น 

230,000 จ านวน
เป้าหมาย 80 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 466 
ต้น 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 7 ไร่ ศวพ.
ชุมพร 

100,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 120 
ต้น 

100,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 120 
ต้น 

100,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 120 
ต้น 

100,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 120 
ต้น 

100,000 จ านวน
เป้าหมาย 40 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 120 
ต้น 

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 60 ไร่ ศวพ.
กระบี ่

325,000 จ านวน
เป้าหมาย 210 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 1,811 
ต้น 

325,000 จ านวน
เป้าหมาย 210 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 1,811 
ต้น 

325,000 จ านวน
เป้าหมาย 210 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 1,811 
ต้น 

325,000 จ านวน
เป้าหมาย 210 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 1,811 
ต้น 

325,000 จ านวน
เป้าหมาย 210 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 1,811 
ต้น 

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 37 ไร่ ศวพ.
ภูเก็ต 

75,000 จ านวน
เป้าหมาย 20 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 60 ต้น 

75,000 จ านวนเป้าหมาย 
20 ตัวอยา่ง  
จ านวน 60 ต้น 

75,000 จ านวน
เป้าหมาย 20 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 60 ต้น 

75,000 จ านวนเป้าหมาย 
20 ตัวอยา่ง  
จ านวน 60 ต้น 

75,000 จ านวน
เป้าหมาย 20 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 60 ต้น 

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 10 ไร่ ศวพ.
พังงา 

112,400 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 304 
ต้น 

112,400 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 304 
ต้น 

112,400 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 304 
ต้น 

112,400 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 304 
ต้น 

112,400 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 304 
ต้น 

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 35 ไร่ ศวพ.
นราธิวาส 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 990 
ต้น และ 332 
กอ 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 990 
ต้น และ 332 
กอ 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 990 
ต้น และ 332 
กอ 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 990 
ต้น และ 332 
กอ 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 990 
ต้น และ 332 
กอ 

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 35 ไร่ ศวป.
กระบี ่

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 7 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 35 ต้น 

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 7 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 35 ต้น 

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 7 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 35 ต้น 

40,000 จ านวนเป้าหมาย 
7 ตัวอยา่ง  
จ านวน 35 ต้น 

40,000 จ านวน
เป้าหมาย 7 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 35 ต้น 

  



แผนแม่บท อพ.สธ.-กวก. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                          หน้า 16 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 2.5 ไร่ ศวร.
ชัยนาท 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 26 
ชนิด และพืช
สมุนพร 100 
ชนิด 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 26 
ชนิด และพืช
สมุนพร 100 
ชนิด 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 26 
ชนิด และพืช
สมุนพร 100 
ชนิด 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 26 
ชนิด และพืช
สมุนพร 100 
ชนิด 

50,000 จ านวน
เปา้หมาย 26 
ชนิด และพืช
สมุนพร 100 
ชนิด 

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 50 ไร่ ศวส.
เลย 

30,000 จ านวน
เป้าหมาย 1 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 45 ต้น 

30,000 จ านวน
เป้าหมาย 1 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 45 ต้น 

30,000 จ านวน
เป้าหมาย 1 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 45 ต้น 

30,000 จ านวนเป้าหมาย 
1 ตัวอยา่ง  
จ านวน 45 ต้น 

30,000 จ านวน
เป้าหมาย 1 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 45 ต้น 

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 5 ไร่ ศวส.
เศรีสะเกษ 

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

50,000 จ านวน
เป้าหมาย 10 
ตัวอยา่ง  

50,000 จ านวน
เปา้หมาย 10 
ตัวอยา่ง  

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 20 ไร่ ศวส.
จันทบุร ี

149,000 จ านวน
เป้าหมาย 9 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 200 
ต้น 

149,000 จ านวน
เป้าหมาย 9 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 200 
ต้น 

149,000 จ านวน
เป้าหมาย 9 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 200 
ต้น 

149,000 จ านวน
เป้าหมาย 9 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 200 
ต้น 

149,000 จ านวน
เป้าหมาย 9 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 200 
ต้น 

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 35 ไร่ ศวส.
ตรัง 

100,000 จ านวน
เป้าหมาย 203 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 802 
ต้น 

100,000 จ านวน
เป้าหมาย 203 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 802 
ต้น 

100,000 จ านวน
เป้าหมาย 203 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 802 
ต้น 

100,000 จ านวน
เป้าหมาย 203 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 802 
ต้น 

100,000 จ านวน
เป้าหมาย 203 
ตัวอยา่ง  
จ านวน 802 
ต้น 

  

    พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 20 ไร่ ศวส.
ยะลา 

481,000 1.ส้มจุกและ
ส้มพื้นเมือง 2.
ผักพื้นเมือง 3.
พืชสมุนไพร    
4.ไม้หอม 

481,000 1.ส้มจุกและ
ส้มพื้นเมือง 2.
ผักพื้นเมือง 3.
พืชสมุนไพร    
4.ไม้หอม 

481,000 1.ส้มจุกและ
ส้มพื้นเมือง 2.
ผักพื้นเมือง 3.
พืชสมุนไพร    
4.ไม้หอม 

481,000 1.ส้มจุกและ
ส้มพื้นเมือง 2.
ผักพื้นเมือง 3.
พืชสมุนไพร    
4.ไม้หอม 

481,000 1.ส้มจุกและ
ส้มพื้นเมือง 2.
ผักพื้นเมือง 3.
พืชสมุนไพร    
4.ไม้หอม 

  

*** เพิ่มเตมิโครงการ ปี
งบ 2565 

พื้นที่ปลูกรักษา 
จ านวน 8 ไร่ ศวพ.
ยะลา 

50,000 จ าแนกสาย
พันธุ์ยางพารา 

50,000 จ าแนกสาย
พันธุ์ยางพารา 

50,000 จ าแนกสาย
พันธุ์ยางพารา 

50,000 ปลูกรักษาพันธุ์
ยางพารา 2 

50,000 ปลูกรักษา
พันธุ์ยางพารา 
2 ตัวอยา่ง 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

จ านวน 60 
ชนิด 

จ านวน 60 
ชนิด 

จ านวน 55 
ชนิด 

ตัวอยา่ง 
จ านวน 10 ต้น 

จ านวน 10 
ต้น 

  รวม 1 โครงการ 2,910,800 - 2,910,800 - 2,910,800 - 2,910,800 - 2,910,800    
F2A5 1. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

  การเพิ่ม
ความ
หลากหลาย
ตัวอยา่ง
และข้อมูล
ตัวอยา่ง
พรรณไม้
อ้างอิงใน
ระบบ
ฐานข้อมูลฯ  

หน่วยงาน 
พิพิธภัณฑ์พืช
กรุงเทพ ส านัก
คุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร 

190,000 จ านวนรวม
อย่างน้อย 
250 หมายเลข 

190,000 จ านวนรวม
อย่างน้อย 
250 หมายเลข 

190,000 จ านวนรวม
อย่างน้อย 
250 หมายเลข 

190,000 จ านวนรวม
อย่างน้อย 
250 หมายเลข 

190,000 จ านวนรวม
อย่างน้อย 
250 หมายเลข 

ตัวอยา่ง
พรรณไม้
เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย
1,250 
หมายเลข 

F2A5 2. รวบรวมข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลพืช 
    พื้นที่ 211 ไร ่

ศวพ.อุตรดิตถ์ 
20,000 จ านวนขอ้มูลที่

เก็บของพืชใน
พื้นที่ 15 ไร่ 

20,000 จ านวนขอ้มูลที่
เก็บของพืชใน
พื้นที่ 15 ไร่ 

20,000 จ านวนขอ้มูลที่
เก็บของพืชใน
พื้นที่ 15 ไร่ 

20,000 จ านวนขอ้มูลที่
เก็บของพืชใน
พื้นที่ 15 ไร่ 

20,000 จ านวนขอ้มูล
ที่เก็บของพืช
ในพื้นที่ 15 ไร ่

  

    ศวพ.อ านาจเจริญ 40,000 ฐานข้อมูลพืช 
20 ชนิด 

40,000 ฐานข้อมูลพืช 
20 ชนิด 

40,000 ฐานข้อมูลพืช 
20 ชนิด 

40,000 ฐานข้อมูลพืช 
20 ชนิด 

40,000 ฐานข้อมูลพืช 
20 ชนิด 

  

  รวม 2 โครงการ 250,000 - 250,000 - 250,000 - 250,000 - 250,000    
F3A7 1. จัดนิทรรศการ 

    กิจกรรมวาระ 101 
ป ีพิพิธภัณฑ์พืช
กรุงเทพเบิ้องหลัง
คลังทรัพยากรแห่ง
การอนุรักษ ์และ
จัดท าหนังสือ 101 
ปี พิพธิภัณฑ์พืช
กรุงเทพหน่วยงาน 

90,000 เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลประวัติ
ความเป็นมา 
การด าเนินงาน
และองค์ความรู้
ที่เกิดจาก
การศึกษา
ด าเนินงานใน
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

พิพิธภัณฑ์พืช
กรุงเทพ ส านัก
คุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร 

พิพิธภัณฑ์พืช
กรุงเทพเนื่องใน
วาระครบ 101 
ปี พิพธิภัณฑ์
พืชกรุงเทพ 
พ.ศ.2564 

    หน่วยงาน 
พิพิธภัณฑ์พืช
กรุงเทพ ส านัก
คุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร 

95,000 นิทรรศการ 
101 ปี 
พิพิธภัณฑ์พืช
กรุงเทพ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูล
และเสริมสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้สู่
ประชาชน/
เยาวชน 

50,000 เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้สู่
ประชาชน/
เยาวชน 

50,000 เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้สู่
ประชาชน/
เยาวชน 

50,000 เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้สู่
ประชาชน/
เยาวชน 

50,000 เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้สู่
ประชาชน/
เยาวชน 

  

    นิทรรศการวิชาการ
พันธุ์ทุเรียน/งาน
มหกรรมชิมทุเรียน
ศวส.จันทบุรี 

46,500 ประชาชนได้
ความรู้ถึง
ลักษณะของ
พันธุ์ทุเรียน 
และรสชาติ
ของทุเรียน
โบราณแต่ละ
สายพันธุ ์

46,500 ประชาชนได้
ความรู้ถึง
ลักษณะของ
พันธุ์ทุเรียน 
และรสชาติ
ของทุเรียน
โบราณแต่ละ
สายพันธุ ์

46,500 ประชาชนได้
ความรู้ถึง
ลักษณะของ
พันธุ์ทุเรียน 
และรสชาติ
ของทุเรียน
โบราณแต่ละ
สายพันธุ ์

46,500 ประชาชนได้
ความรู้ถึง
ลักษณะของ
พันธุ์ทุเรียน 
และรสชาติ
ของทุเรียน
โบราณแต่ละ
สายพันธุ ์

46,500 ประชาชนได้
ความรู้ถึง
ลักษณะของ
พันธุ์ทุเรียน 
และรสชาติ
ของทุเรียน
โบราณแต่ละ
สายพันธุ ์

  

  รวม 1 โครงการ 231,500 - 96,500 - 96,500 - 96,500 - 96,500    
F3A8 1. โครงการฝึกอบรมต่างๆ 

    ศวพ.กระบี ่ 25,000 1. ฝึกอบรม
หลักสูตร 
“การแปรรูป
สมุนไพรเพื่อ

25,000 1. ฝึกอบรม
หลักสูตร “การ
ขยายพันธุพ์ืช
สมุนไพร” 

25,000 1. ฝึกอบรม
หลักสูตร “การ
ก าจัดศัตรูพืช
จากสมุนไพร

25,000 1. ฝึกอบรม
หลักสูตร “การ
ท าลูกประคบ
จากสมุนไพร” 

25,000 1. ฝึกอบรม
หลักสูตร 
“การท าชา
สมุนไพรจาก
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

การน าไปใช้
ประโยชน”์ 
จ านวน 50 
ราย 
2. เพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ของ
สมุนไพรและ
การน าไปใช้
ประโยชน ์

จ านวน 50 ราย 
2. เพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ของ
สมุนไพร
เกี่ยวกบัการ
ขยายพันธุพ์ืช 

ธรรมชาติ 
จ านวน 50 ราย 
2. เพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ของ
สมุนไพร
เกี่ยวกบัการการ
ก าจัดศัตรูพืช
ด้วยวธิีธรรมชาติ
ประหยัดและ
ปลอดภัยต่อผู้ใช ้

จ านวน 50 
ราย 
2. เพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ของ
สมุนไพร
เกี่ยวกบัการ
การท าลูก
ประคบแบบ
ประหยัดและ
ปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้ 

ต้นทองอุไร” 
จ านวน 50 
ราย 
2. เพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ของ
สมุนไพร
เกี่ยวกบัการ
การท าชาแบบ
ประหยัดและ
ปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้ 

    ศวร.ชัยนาท 50,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
100 คน 
2. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยู ่
เกิดความหวง
แหนและใช้
เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

50,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
100 คน 
2. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มี
อยู ่เกิดความ
หวงแหนและ
ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด 

50,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
100 คน 
2. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มี
อยู ่เกิดความ
หวงแหนและ
ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด 

50,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
100 คน 
2. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มี
อยู ่เกิดความ
หวงแหนและ
ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด 

50,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
100 คน 
2. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มี
อยู ่เกิดความ
หวงแหนและ
ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด 

  

    ศวส.จันทบุรี 67,500 1. ฝึกอบรม
หลักสูตรสร้าง
จิตส านึกให้กบั
เยาวชนในการ
อนุรักษ์

67,500 1. ฝึกอบรม
หลักสูตรสร้าง
จิตส านึกให้กบั
เยาวชนในการ
อนุรักษ์

67,500 1. ฝึกอบรม
หลักสูตรสร้าง
จิตส านึกให้กบั
เยาวชนในการ
อนุรักษ์

67,500 1. ฝึกอบรม
หลักสูตรสร้าง
จิตส านึกให้กบั
เยาวชนในการ
อนุรักษ์

67,500 1. ฝึกอบรม
หลักสูตรสร้าง
จิตส านึกให้กบั
เยาวชนในการ
อนุรักษ์
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

พันธุกรรมพืช”
ค่ายเด็กน้อยนกั
อนุรักษ์”
จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 150 
คน 
2. เยาวชน
ได้รับความรู้
และเกิดความ
เข้าใจถึง
ความส าคัญ
ของพันธุกรรม
พืชและ
ทรัพยากร 

พันธุกรรมพืช”
ค่ายเด็กน้อยนกั
อนุรักษ์”
จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 150 
คน 
2. เยาวชน
ได้รับความรู้
และเกิดความ
เข้าใจถึง
ความส าคัญ
ของพันธุกรรม
พืชและ
ทรัพยากร 

พันธุกรรมพืช”
ค่ายเด็กน้อย 
นักอนุรักษ์”
จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 150 
คน 
2. เยาวชนได้รับ
ความรู้และเกิด
ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร 

พันธุกรรมพืช”
ค่ายเด็กน้อย
นักอนุรักษ์”
จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 150 
คน 
2. เยาวชน
ได้รับความรู้
และเกิดความ
เข้าใจถึง
ความส าคัญ
ของพันธุกรรม
พืชและ
ทรัพยากร 

พันธุกรรมพืช”
ค่ายเด็กน้อย
นักอนุรักษ์”
จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 150 
คน 
2. เยาวชน
ได้รับความรู้
และเกิดความ
เข้าใจถึง
ความส าคัญ
ของพันธุกรรม
พืชและ
ทรัพยากร 

    ศวส.ตรัง 50,000 1. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
จ านวน 20 คน  
2. ผู้รับการ
ฝึกอบรมทราบ
การใช้
ประโยชน์ของ
พืชท้องถิ่นที่
ส าคัญและใกล้
สูญพันธุ ์และ
สามารถบันทึก
ข้อมูลลักษณะ
พันธุ์พืชตาม
หลัก
พฤกษศาสตร์

50,000 1. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
จ านวน 20 คน  
2. ผู้รับการ
ฝึกอบรมทราบ
การใช้
ประโยชน์ของ
พืชท้องถิ่นที่
ส าคัญและใกล้
สูญพันธุ ์และ
สามารถบันทึก
ข้อมูลลักษณะ
พันธุ์พืชตาม
หลัก
พฤกษศาสตร์

50,000 1. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
จ านวน 20 คน  
2. ผู้รับการ
ฝึกอบรมทราบ
การใช้ประโยชน์
ของพืชท้องถิ่นที่
ส าคัญและใกล้
สูญพันธุ ์และ
สามารถบันทึก
ข้อมูลลักษณะ
พันธุ์พืชตาม
หลัก
พฤกษศาสตร์
และจัดท าพันธุ์
ไม้อบแห้งได้ 

50,000 1. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
จ านวน 20 คน 
2. ผู้รับการ
ฝึกอบรมทราบ
การใช้
ประโยชน์ของ
พืชท้องถิ่นที่
ส าคัญและใกล้
สูญพันธุ ์และ
สามารถบันทึก
ข้อมูลลักษณะ
พันธุ์พืชตาม
หลัก
พฤกษศาสตร์

50,000 1. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
จ านวน 20 คน  
2. ผู้รับการ
ฝึกอบรมทราบ
การใช้
ประโยชน์ของ
พืชท้องถิ่นที่
ส าคัญและใกล้
สูญพันธุ ์และ
สามารถบันทึก
ข้อมูลลักษณะ
พันธุ์พืชตาม
หลัก
พฤกษศาสตร์
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และจัดท าพันธุ์
ไม้อบแห้งได้ 

และจัดท าพันธุ์
ไม้อบแห้งได้ 

และจัดท าพันธุ์
ไม้อบแห้งได้ 

และจัดท าพันธุ์
ไม้อบแห้งได้ 

    ศวพ.ตาก 15,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
30 ราย 
2. ผลที่คาดว่า
จะได้รับจาก
การฝึกอบรม 
เยาวชนมีความ
ตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของ
ทรัพยากร เกิด
ความหวงแหน
และร่วม
อนุรักษ์
ทรัพยากรไม่ให้
สูญหายไปจาก
ท้องถิ่น 

15,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
30 ราย 
2. ผลที่คาดว่า
จะได้รับจาก
การฝึกอบรม 
เยาวชนมีความ
ตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของ
ทรัพยากร เกิด
ความหวงแหน
และร่วม
อนุรักษ์
ทรัพยากรไม่ให้
สูญหายไปจาก
ท้องถิ่น 

15,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 30 
ราย 
2. ผลที่คาดว่า
จะได้รับจากการ
ฝึกอบรม 
เยาวชนมีความ
ตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของ
ทรัพยากร เกิด
ความหวงแหน
และร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรไม่ให้
สูญหายไปจาก
ท้องถิ่น 

15,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
30 ราย 
2. ผลที่คาดว่า
จะได้รับจาก
การฝึกอบรม 
เยาวชนมีความ
ตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของ
ทรัพยากร เกิด
ความหวงแหน
และร่วม
อนุรักษ์
ทรัพยากรไม่ให้
สูญหายไปจาก
ท้องถิ่น 

15,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
30 ราย 
2. ผลที่คาดว่า
จะได้รับจาก
การฝึกอบรม 
เยาวชนมีความ
ตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของ
ทรัพยากร เกิด
ความหวงแหน
และร่วม
อนุรักษ์
ทรัพยากรไม่ให้
สูญหายไปจาก
ท้องถิ่น 

  

    ศวพ.กาญจนบุรี 60,000 1. เยาวชน 
ได้รับการ
ฝึกอบรม 120 
คนต่อปี  
2. เยาวชนมี
ความรักใน
ทรพัยากร 
ธรรมชาติเพิ่ม
มากขึ้น 

60,000 1. เยาวชน 
ได้รับการ
ฝึกอบรม 120 
คนต่อปี  
2. เยาวชนมี
ความรักใน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพิ่ม
มากขึ้น 

60,000 1. เยาวชน 
ได้รับการ
ฝึกอบรม 120 
คนต่อปี  
2. เยาวชนมี
ความรักใน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพิ่ม
มากขึ้น 

60,000 1. เยาวชน 
ได้รับการ
ฝึกอบรม 120 
คนต่อปี  
2. เยาวชนมี
ความรักใน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพิ่ม
มากขึ้น 

60,000 1. เยาวชน 
ได้รับการ
ฝึกอบรม 120 
คนต่อปี  
2. เยาวชนมี
ความรักใน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพิ่ม
มากขึ้น 

  

    ศวพ.นครสวรรค์ 35,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
ทั้งสิ้น 70 ราย 

35,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
ทั้งสิ้น 70 ราย 

35,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
ทั้งสิ้น 70 ราย 

35,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
ทั้งสิ้น 70 ราย 

35,000 1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
ทั้งสิ้น 70 ราย 
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2. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
และช่วยกัน
อนุรักษ์พืช
ท้องถิ่นไม่ให้
สูญหายไป 

2. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
และช่วยกัน
อนุรักษ์พืช
ท้องถิ่นไม่ให้
สูญหายไป 

2. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
และช่วยกัน
อนุรักษ์พืช
ท้องถิ่นไม่ให้
สูญหายไป 

2. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
และช่วยกัน
อนุรักษ์พืช
ท้องถิ่นไม่ให้
สูญหายไป 

2. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
และช่วยกัน
อนุรักษ์พืช
ท้องถิ่นไม่ให้
สูญหายไป 

F3A8 2. การเผยแพร่สื่อต่างๆ 

  

  ศวพ.อุตรดิตถ์ 10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อพ.สธ. 
โดยการจัดท า
เอกสารและ
วารสาร
ประชาสัมพันธ ์
จ านวน 2 ครั้ง 

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อพ.สธ. 
โดยการจัดท า
เอกสารและ
วารสาร
ประชาสัมพันธ ์
จ านวน 2 ครั้ง 

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อพ.สธ. 
โดยการจัดท า
เอกสารและ
วารสาร
ประชาสัมพันธ ์
จ านวน 2 ครั้ง 

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อพ.สธ. 
โดยการจัดท า
เอกสารและ
วารสาร
ประชาสัมพันธ ์
จ านวน 2 ครั้ง 

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อพ.สธ. 
โดยการจัดท า
เอกสารและ
วารสาร
ประชาสัมพันธ ์
จ านวน 2 ครั้ง 

  

    ศวส.จันทบุรี 25,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อพ.สธ. 
โดยการจัดท า
แผ่นพับ
แนะน า
โครงการ 
ให้แก่เยาวชน
และผู้ที่สนใจ
จ านวน 250 
ฉบับ 

25,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อพ.สธ. 
โดยการจัดท า
แผ่นพับ
แนะน า
โครงการ 
ให้แก่เยาวชน
และผู้ที่สนใจ
จ านวน 250 
ฉบับ 

25,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อพ.สธ. 
โดยการจัดท า
แผ่นพับ
แนะน า
โครงการ 
ให้แก่เยาวชน
และผู้ที่สนใจ
จ านวน 250 
ฉบับ 

25,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อพ.สธ. 
โดยการจัดท า
แผ่นพับ
แนะน า
โครงการ 
ให้แก่เยาวชน
และผู้ที่สนใจ
จ านวน 250 
ฉบับ 

25,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อพ.สธ. 
โดยการจัดท า
แผ่นพับ
แนะน า
โครงการ 
ให้แก่เยาวชน
และผู้ที่สนใจ
จ านวน 250 
ฉบับ 
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    ศวพ.ภูเก็ต 25,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ต่างๆ ของ 
อพ.สธ. โดยการ
จัดท าแผ่นพับ 
พันธุ์ไม้ของ
โครงการ 
จ านวน 20  
ชนิด 

25,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ต่างๆ ของ 
อพ.สธ. โดย
การจัดท าแผ่น
พับพันธุ์ไม้ของ
โครงการ 
จ านวน 20 
ชนิด 

25,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ต่างๆ ของ 
อพ.สธ. โดย
การจัดท าแผ่น
พับพันธุ์ไม้ของ
โครงการ 
จ านวน 20 
ชนิด 

25,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ต่างๆ ของ 
อพ.สธ. โดย
การจัดท าแผ่น
พับพันธุ์ไม้ของ
โครงการ 
จ านวน 20 
ชนิด 

25,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ต่างๆ ของ 
อพ.สธ. โดย
การจัดท าแผ่น
พับพันธุ์ไม้ของ
โครงการ 
จ านวน 20 
ชนิด 

  

  รวม 2 โครงการ 362,500  362,500  362,500  362,500  362,500    
  รวม 6 กิจกรรม 12 โครงการ 5,623,050  5,423,050  5,423,050  5,423,050  5,433,050    

 


