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

สนองพระราชดำริโดย กรมพัฒนาท่ีดิน 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 1. ปกปก
ทรัพยากร 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

425,000 พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ใน
สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต, สถานี
พัฒนาที่ดิน
จังหวัดและศูนย
ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 50 
แหง 

425,000 พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ใน
สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต, สถานี
พัฒนาที่ดิน
จังหวัดและศูนย
ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 50 
แหง 

425,000 พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ใน
สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต, สถานี
พัฒนาที่ดิน
จังหวัดและศูนย
ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 50 
แหง 

425,000 พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ใน
สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต, สถานี
พัฒนาที่ดิน
จังหวัดและศูนย
ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 50 
แหง 

425,000 พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ใน
สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต, สถานี
พัฒนาที่ดิน
จังหวัดและศูนย
ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 50 
แหง 

พ้ืนที่ดั้งเดิมที่ไม
มีการ
เปล่ียนแปลงใน 
ความ
รับผิดชอบของ
หนวยงานฯ  
/ พ้ืนที่
นอกเหนอืพ้ืนที่
ของกรมปาไม 
(พ้ืนที่ปาชุมชน) 
กรมอทุยานฯ  
 ***พ้ืนทีก่าร
ดำเนนิการคน
ละพ้ืนทีก่ับ
กิจกรรมที ่2 
และ 3  ระบุ
พ้ืนที่ดำเนนิการ
ที่ชัดเจน 

F1A1 2. จัดทำเสนทาง
เดินปาศึกษา
ธรรมชาติ 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร
อพ.สธ. -  
กรมพัฒนา
ที่ดิน 

100,000 จำนวนเสนทาง
เดินปาในศูนย
ศึกษาการพัฒนา
ที่ดินเส่ือมโทรม
เขาชะงุมฯ 

100,000 จำนวนเสนทาง
เดินปาในศูนยวิจัย
การอนุรักษดิน
และน้ำ 

100,000 จำนวนเสนทาง
เดินปาในโครงการ
จัดการพัฒนา 
ที่ดินตามพระราช
ประสงค (หนอง
พลับ-กลัดหลวง) 

100,000 จำนวนเสนทาง
เดินปาในศูนย
ปฏิบัติการจัดการ
ที่ดินชัยพัฒนา-
แมฟาหลวง 

 
  

 
รวม 2 โครงการ 525,000 

 
525,000 

 
525,000 

 
525,000 

 
425,000 

  

F1A2 1. การสำรวจ
เก็บรวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ  

พื้นที่โดยรอบ 
สพข./สพด./
ศูนยฯ ในรัศมี
อยางนอย 50 
กิโลเมตร 

50,000 รัศมี 50 กิโลเมตร 
จาก สพข./สพด./
ศูนยฯ 

50,000 รัศมี 50 กิโลเมตร 
จาก สพข./สพด./
ศูนยฯ 

50,000 รัศมี 50 กิโลเมตร 
จาก สพข./สพด./
ศูนยฯ 

50,000 รัศมี 50 กิโลเมตร 
จาก สพข./สพด./
ศูนยฯ 

50,000 รัศมี 50 กิโลเมตร 
จาก สพข./สพด./
ศูนยฯ 

เปนคนละพ้ืนที่
กับกิจกรรมที ่
1 และ 3 

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

F1A3 1. ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่
ไดจากการ
สำรวจเก็บ
รวบรวม 

พื้นที่ปลูก
รักษา กรม
พัฒนาที่ดิน 

170,000 พื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร ใน
สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต, สถานี
พัฒนาที่ดิน
จังหวัดและศูนย
ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก

200,000 พื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร ใน
สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต, สถานี
พัฒนาที่ดิน
จังหวัดและศูนย
ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก

230,000 พื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร ใน
สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต, สถานี
พัฒนาที่ดิน
จังหวัดและศูนย
ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก

270,000 พื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร ใน
สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต, สถานี
พัฒนาที่ดิน
จังหวัดและศูนย
ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก

300,000 พื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร ใน
สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต, สถานี
พัฒนาที่ดิน
จังหวัดและศูนย
ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก

สามารถนำ
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจาก
การสำรวจและ
รวบรวมใน
กิจกรรมที ่1 
และ 2 มา
ดำเนนิงานใน
กิจกรรมที ่3   
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พระราชดำริ 17 
แหง 

พระราชดำริ 20 
แหง 

พระราชดำริ 23 
แหง 

พระราชดำริ 27 
แหง 

พระราชดำริ 30 
แหง 

 รวม 1 โครงการ 170,000  200,000  230,000  270,000  300,000   

F2A5 1. กิจกรรมศูนย
ขอมูลทรัพยากร 
จัดทำและ
เชื่อมโยงขอมูล
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ-
กรมพัฒนาที่ดิน 
- ฐานขอมูลกลุม
ชุดดิน 
- ฐานขอมูลพันธุ
หญาแฝก 
- ขอมูลกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 
(สวนกลาง) 

- ระบบฐานขอมูล
โครงการ อพ.สธ.-
กรมพัฒนาที่ดิน 

- ระบบฐานขอมูล
โครงการ อพ.สธ.-
กรมพัฒนาที่ดิน 

- ระบบฐานขอมูล
โครงการ อพ.สธ.-
กรมพัฒนาที่ดิน 

- ระบบฐานขอมูล
โครงการ อพ.สธ.-
กรมพัฒนาที่ดิน 

- ระบบฐานขอมูล
โครงการ อพ.สธ.-
กรมพัฒนาที่ดิน 

ขอมูลที่ได 
รวบรวมมาจาก
การดำเนนิงาน
ในกิจกรรมที่ 
1-4 

 รวม 1  โครงการ -  -  -  -  -   

F3A7 1. กิจกรรม
บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงขอมูล
ในพิพิธภัณฑดิน 
1) พิพิธภัณฑดิน 
(กทม.) 
2) พิพิธภัณฑดิน 
(สวนภูมิภาค) 
- ปรับปรุงขอมูล
ในพิพิธภัณฑดิน 
- บำรุงรักษา
พิพิธภัณฑดิน 
- บำรุงรักษา
นิทรรศการถาวร
เกี่ยวกบัการ

- กทม. 
- สพข.1-12  
- ศูนยศึกษาฯ 

840,000 16 แหง 840,000 16 แหง 840,000 16 แหง 840,000 16 แหง 840,000 16 แหง งบลงทุนในการ
สรางโครงสราง
อาคาร และ
เนื้อหาทาง
วิชาการควรมี
การหารอืกับ 
อพ.สธ. เฉพาะ
เพ่ือที่ทาง 
อพ.สธ. จะ
พิจารณาและ
สนับสนุนไป
ทางสำนกั
งบประมาณ
ตอไป 



หนา 140                                                                                                                                                                                                   แผนแมบท อพ.สธ.-พด. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ดำเนินงานของ 
อพ.สธ. 

 รวม 1  โครงการ 840,000  840,000  840,000  840,000  840,000   

F3A8 1. สนับสนุนการ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  
- ปรับปรุงและ
พัฒนาดินใน
พื้นที่โครงการ 

พื้นที่โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมา 
จาก
พระราชดำริฯ 
5 แหง 

3,000,000 สนับสนุนการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาดินในพื้นที่ 
5 จังหวัด  

3,000,000 สนับสนุนการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาดินในพื้นที่ 
5 จังหวัด  

3,000,000 สนับสนุนการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาดินในพื้นที่ 
5 จังหวัด  

3,000,000 สนับสนุนการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาดินในพื้นที่ 
5 จังหวัด  

3,000,000 สนับสนุนการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาดินในพื้นที่ 
5 จังหวัด  

  

F3A8 2. สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรใหแก
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนที่
เปนสมาชิก
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

924,000 ถายทอดองค
ความรูดานการ
พัฒนาที่ดินใหกับ
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 154 แหง  

924,000 ถายทอดองค
ความรูดานการ
พัฒนาที่ดินใหกับ
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 154 แหง  

924,000 ถายทอดองค
ความรูดานการ
พัฒนาที่ดินใหกับ
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 154 แหง  

924,000 ถายทอดองค
ความรูดานการ
พัฒนาที่ดินใหกับ
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 154 แหง  

924,000 ถายทอดองค
ความรูดานการ
พัฒนาที่ดินใหกับ
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 154 แหง  

  

F3A8 3. การจัดการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่
เปนเจาภาพ
รวมจัดงาน
กับ อพ.สธ. 

100,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 30 ป  
อพ.สธ.-ประโยชน
แทแกมหาชน ณ 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

        100,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน
ตน ณ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
จ.เชียงใหม  

ดำเนินงานทุก 
2 ป 

F3A8 4. การเผยแพร
ส่ือตางๆ เชน 
การทำหนังสือ  
วีดีทัศน 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 
(สวนกลาง) 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
ระบุจำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
ระบุจำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
ระบุจำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
ระบุจำนวน 

100,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
ระบุจำนวน 

  

F3A8 5. การจัดทำ/
ดูแล เว็บไซต 
อพ.สธ.-พด.  

กรมพัฒนา
ที่ดิน 
(สวนกลาง) 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 

  รวม 5 โครงการ 4,124,000  4,024,000  4,024,000  4,024,000  4,124,000     
 รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ 5,709,000  5,639,000  5,669,000  5,709,000  5,739,000   



แผนแมบท อพ.สธ.-พด. ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                   หนา 141 
 

 
 
 
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 
 

 


