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

สนองพระราชดำริโดย กรมทรัพยากรธรณี 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 1. การสำรวจ ประเมิน 
และจัดทำขอมูลระบบถำ้ 
และภูมิประเทศแบบ
คาสต (Karst System)  
ในพื้นที่ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
จ.กาญจนบุรี 

ดำเนินการในพื้นที่
ถ้ำเปาหมาย  
จ.กาญจนบุรี 

2,000,000 1 พื้นที ่ 2,000,000 1 พื้นที ่ 2,000,000 1 พื้นที่ 2,000,000 1 พื้นที่ 2,000,000 1 พื้นที่  

 รวม 1 โครงการ 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000   
F2A5 1. โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล อพ.สธ. - 
หนวยงานฯ ไดแก 
- ฐานขอมูลแหลงมรดก
ธรณีประเภทถ้ำ 

กรมทรัพยากร
ธรณี 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต
ละป 

 

 รวม 1 โครงการ -  -  -  -  -   
F3A7 

 
1. งานพิพิธภัณฑซากดึก
ดำบรรพธรณีวิทยา
ธรรมชาติวิทยา/
นิทรรศการถาวร/ศูนย
การเรียนรู 

พิพิธภัณฑในสังกัด
กรมทรัพยากร
ธรณี 

 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

 

 รวม 1 โครงการ -  -  -  -  -   
F3A8 

 
1. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัด
งานกับ อพ.สธ. 

 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 30 
ป  อพ.สธ.-
ประโยชนแทแก
มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

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

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 2. จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

กรมทรัพยากร
ธรณี 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับ
ฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงใน
เว็บไซตขอให
ผานการ
พิจารณาและ
เห็นชอบจาก 
อพ.สธ. 
(ยกเวนขอมูล
พ้ืนฐาน) 

 รวม 2 โครงการ -  -  -  -  -   
 รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000   

 
 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


