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

สนองพระราชดำริโดย กรมการขาว 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 1. โครงการการ
อนุรักษทรัพยากร
ขาวปาในถิ่นเดิม (In 
Situ Conservation 
of Wild Rice) 

ศูนยวิจัยขาว
ปราจีนบุรี อ.บาน
สราง จ.ปราจีนบุรี 

73,500 จำนวนพื้นที ่50 
ไร 

73,500 จำนวนพื้นที ่
50 ไร 

73,500 จำนวนพื้นที ่
50ไร 

73,500 จำนวนพื้นที ่50
ไร 

73,500 จำนวนพื้นที ่50
ไร 

ศวข.
ปราจีนบุรี/มี
รายละเอียด
โครงการ 

F1A1 2. โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมขาวปาใน
สภาพธรรมชาติ  
จ.สกลนคร 

บึงหนองหารนอย 
ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร ต.เชียงเครือ 
อ.เมือง จ.สกลนคร 

60,000 จำนวนพื้นที ่15 
ไร 

60,000 จำนวนพื้นที ่
15 ไร 

60,000 จำนวนพื้นที ่
15 ไร 

60,000 จำนวนพื้นที ่15 
ไร 

60,000 จำนวนพื้นที ่15 
ไร 

ศวข.
ปทุมธานี/มี
รายละเอียด
โครงการ 

 รวม 2 โครงการ 133,500  133,500  133,500  133,500  133,500  
 

F1A2 1. การสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

จังหวัดรอยเอ็ด 50,000 4 อำเภอ 
อ.โพน 
อ.ทุงเขาหลวง 
อ.หนองฮี 
อ.เชียงขวัญ 

50,000 4 อำเภอ 
อ.จังหาร 
อ.ศรีสมเด็จ 
อ.เมยวดี 
อ.อาจสามารถ 

50,000 4 อำเภอ 
อ.เมืองสรวง 
อ.สุวรรณภูมิ 
อ.เสลภูม ิ
อ.หนองพอก 

50,000 4 อำเภอ 
อ.โพธิ์ชยั 
อ.โพนทอง 
อ.พนมไพร 
อ.ธวัชบุรี 

    

ศวข.
รอยเอ็ด/มี
รายละเอียด
โครงการ 

F1A2 2. การสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

จังหวัดยโสธร 50,000 2 อำเภอ 
อ.คอวัง 
อ.มหาชนะชยั 

50,000 2 อำเภอ 
อ.คำเขื่อนแกว 
อ.เมือง 

50,000 2 อำเภอ 
อ.ทรายมูล 
อ.กุดชุม 

50,000 อ.เลิงนกทา 

    

ศวข.
รอยเอ็ด/มี
รายละเอียด
โครงการ 

F1A2 3. การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ขาว 

ศูนยปฏิบัติการและ
เก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาว
แหงชาติ และ
ดำเนินการในพื้นที่ที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 กม. 
ของหนวยงานในสังกัด 
(ควรดำเนินการ

130,600 ศูนยปฏิบัติการ
และเก็บเมล็ด
เชื้อพันธุขาว
แหงชาติ และ
ดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง
จากการพัฒนา
ตางๆ ภายใน

130,600 ศูนยปฏิบัติการ
และเก็บเมล็ด
เชื้อพันธุขาว
แหงชาติ และ
ดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง
จากการพัฒนา
ตางๆ ภายใน

130,600 ศูนยปฏิบัติการ
และเก็บเมล็ด
เชื้อพันธุขาว
แหงชาติ และ
ดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง
จากการพัฒนา
ตางๆ ภายใน

130,600 ศูนยปฏิบัติการ
และเก็บเมล็ดเชื้อ
พันธุขาวแหงชาติ 
และดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 
กม. ของหนวยงาน

130,600 ศูนยปฏิบัติการ
และเก็บเมล็ดเชื้อ
พันธุขาวแหงชาติ 
และดำเนินการ
ในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนา
ตางๆ ภายใน
รัศมี 50 กม. 

ศวข.
ปทุมธานี/มี
รายละเอียด
โครงการ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รวมกับชุมชนทองถิ่น/
จังหวัดที่ต้ังอยู เพือ่
เปนนักวิชาการใหกับ
ชุมชน) 

รัศมี 50 กม. 
ของหนวยงาน
ในสังกัด (ควร
ดำเนินการ
รวมกับชุมชน
ทองถิ่น/จังหวัด
ที่ต้ังอยู เพื่อเปน
นักวิชาการ
ใหกับชุมชน) 

รัศมี 50 กม. 
ของหนวยงาน
ในสังกัด (ควร
ดำเนินการ
รวมกับชุมชน
ทองถิ่น/จังหวัด
ที่ต้ังอยู เพื่อ
เปนนักวิชาการ
ใหกับชุมชน) 

รัศมี 50 กม. 
ของหนวยงานใน
สังกัด (ควร
ดำเนินการ
รวมกับชุมชน
ทองถิ่น/จังหวัด
ที่ต้ังอยู เพื่อเปน
นักวิชาการ
ใหกับชุมชน) 

ในสังกัด (ควร
ดำเนินการรวมกับ
ชุมชนทองถิ่น/
จังหวัดที่ต้ังอยู 
เพื่อเปน
นักวิชาการใหกบั
ชุมชน) 

ของหนวยงานใน
สังกัด (ควร
ดำเนินการ
รวมกับชุมชน
ทองถิ่น/จังหวัด
ที่ต้ังอยู เพื่อเปน
นักวิชาการใหกบั
ชุมชน) 

 รวม 3 โครงการ 230,600  230,600  230,600  230,600  130,600   

F1A3 1. การเก็บรักษา
พันธุกรรมขาวใน
ธนาคารเชื้อพันธุ 

ศูนยปฏิบัติการและ
เก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาว
แหงชาติ ศวข.
ปทุมธาน ี

203,000 จำนวนเปาหมาย
ตัวอยางเชื้อพันธุ 
ที่จะดำเนินการ
เก็บรักษาใน
ธนาคารเชื้อพันธุ 
จำนวน 24,000 
ตัวอยางเชื้อพันธุ 

203,000 จำนวน
เปาหมาย
ตัวอยางเชื้อพันธุ  
ที่จะดำเนินการ
เก็บรักษาใน
ธนาคารเชื้อพันธุ 
จำนวน 24,000  
ตัวอยางเชื้อพันธุ 

203,000 จำนวนเปาหมาย
ตัวอยางเชื้อพันธุ  
ที่จะดำเนินการ
เก็บรักษาใน
ธนาคารเชื้อพันธุ 
จำนวน 24,000  
ตัวอยางเชื้อพันธุ 

203,000 จำนวนเปาหมาย
ตัวอยางเชื้อพันธุ  
ที่จะดำเนินการ
เก็บรักษาใน
ธนาคารเชื้อพันธุ 
จำนวน 24,000  
ตัวอยางเชื้อพันธุ 

203,000 จำนวนเปาหมาย
ตัวอยางเชื้อพันธุ 
ที่จะดำเนินการ
เก็บรักษาใน
ธนาคารเชื้อพันธุ 
จำนวน 24,000 
ตัวอยางเชื้อพันธุ 

ศวข.
ปทุมธานี/มี
รายละเอียด
โครงการ 

F1A3 2. โครงการศูนย
เรียนรูและขอมูล
ทรัพยากรขาวปา 
ชนิด O. rufipogon 
Griff จ.ปราจีนบุรี 

ศูนยวิจัยขาว
ปราจีนบุรี อ.บาน
สราง จ.ปราจีนบุรี 

187,250 จำนวนพื้นที ่50 
ไร 

187,250 จำนวนพื้นที ่
50 ไร 

187,250 จำนวนพื้นที ่
50 ไร 

187,250 จำนวนพื้นที ่50 
ไร 

187,250 จำนวนพื้นที ่50 
ไร 

ศวข.
ปราจีนบุรี/มี
รายละเอียด
โครงการ 

F1A3 3. อนุรักษ
พันธุกรรมขาวไร
พื้นเมืองเพื่อสราง
ความมั่นคงดาน
อาหารในพื้นที่
ภาคใตฝงอันดามัน 
โดยเกษตรกรมีสวน
รวม 

ศวข.กระบี ่และพื้นที่
ปลูกขาวไรของ
เกษตรกรที่มีการปลูก
ขาวไรบริเวณฝนอันดา
มัน ไดแก จ.ระนอง 
พังงาน ภูเก็ต กระบี่ 
และตรัง 

790,000 เก็บรวบรวมพันธุ
และศึกษา
ลักษณะประจำ
พันธุเบื้องตน 
คัดเลือกพันธุ
บริสุทธิ์ ตรวจ
วิเคราะหคุณคา
ทางโภชนาการ 
ผลิตและ
ขยายพันธุขาวไร 
ที่เกษตรกรนิยม
ปลูก อบรม
ถายทอด

840,000 เก็บรวบรวม
พันธุและศึกษา
ลักษณะประจำ
พันธุเบื้องตน 
คัดเลือกพันธุ
บริสุทธิ์ ตรวจ
วิเคราะหคุณคา
ทางโภชนาการ 
ผลิตและ
ขยายพันธุขาว
ไรที่เกษตรกร
นิยมปลูก อบรม
ถายทอด

840,000 เก็บรวบรวม
พันธุและศึกษา
ลักษณะประจำ
พันธุเบื้องตน 
คัดเลือกพันธุ
บริสุทธิ์ ตรวจ
วิเคราะหคุณคา
ทางโภชนาการ 
ผลิตและ
ขยายพันธุขาวไร
ที่เกษตรกรนิยม
ปลูก อบรม
ถายทอด

840,000 เก็บรวบรวมพันธุ
และศึกษา
ลักษณะประจำ
พันธุเบื้องตน 
คัดเลือกพันธุ
บริสุทธิ์ ตรวจ
วิเคราะหคุณคา
ทางโภชนาการ 
ผลิตและ
ขยายพันธุขาวไร
ที่เกษตรกรนิยม
ปลูก อบรม
ถายทอด

840,000 เก็บรวบรวมพันธุ
และศึกษา
ลักษณะประจำ
พันธุเบื้องตน 
คัดเลือกพันธุ
บริสุทธิ์ ตรวจ
วิเคราะหคุณคา
ทางโภชนาการ 
ผลิตและ
ขยายพันธุขาวไร
ที่เกษตรกรนิยม
ปลูก อบรม
ถายทอด

ศวข.กระบี่/มี
รายละเอียด
โครงการ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เทคโนโลยีการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตขาวไร 
จัดงานรณรงค
สงเสริมให
เกษตรกร 
ขยายผล
โครงการฯ 
กระจายเมล็ด
พันธุดีสูเกษตรกร
ในพื้นที่ใกลเคียง 
จัดต้ังธนาคาร
เมล็ดพันธุขาวไร
ชุมชน 

เทคโนโลยกีาร
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตขาวไร 
จัดงานรณรงค
สงเสริมให
เกษตรกรขยาย
ผลโครงการฯ 
กระจายเมล็ด
พันธุดีสู
เกษตรกรใน
พื้นที่ใกลเคียง 
จัดต้ังธนาคาร
เมล็ดพันธุขาว
ไรชุมชน 

เทคโนโลยีการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตขาวไร 
จัดงานรณรงค
สงเสริมให
เกษตรกรขยาย
ผลโครงการฯ 
กระจายเมล็ด
พันธุดีสู
เกษตรกรใน
พื้นที่ใกลเคียง 
จัดต้ังธนาคาร
เมล็ดพันธุขาวไร
ชุมชน 

เทคโนโลยีการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตขาวไร 
จัดงานรณรงค
สงเสริมให
เกษตรกรขยาย
ผลโครงการฯ 
กระจายเมล็ด
พันธุดีสูเกษตรกร
ในพื้นที่ใกลเคียง 
จัดต้ังธนาคาร
เมล็ดพันธุขาวไร
ชุมชน 

เทคโนโลยีการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตขาวไร 
จัดงานรณรงค
สงเสริมให
เกษตรกรขยาย
ผลโครงการฯ 
กระจายเมล็ด
พันธุดีสู
เกษตรกรในพื้นที่
ใกลเคียง จัดต้ัง
ธนาคารเมล็ด
พันธุขาวไรชุมชน 

F1A3 4. การปลูกฟนฟู
และขยายพันธุเชื้อ
พันธุกรรมขาว 

ศูนยปฏิบัติการและ
เก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาว
แหงชาติ ศวข.
ปทุมธาน ี

300,000 จำนวน
เปาหมายพันธุ
ขาว ทีจ่ะ
ดำเนินการ 
1,200 พันธุ 
ไดแก พันธุที่มี
ความงอกต่ำ
หรือมีปริมาณ
เมล็ดนอย 

300,000 จำนวน
เปาหมายพันธุ
ขาว ทีจ่ะ
ดำเนินการ 
1,200 พันธุ 
ไดแก พันธุที่มี
ความงอกต่ำ
หรือมีปริมาณ
เมล็ดนอย 

300,000 จำนวน
เปาหมายพันธุ
ขาว ทีจ่ะ
ดำเนินการ 
1,200 พันธุ 
ไดแก พันธุที่มี
ความงอกต่ำ
หรือมีปริมาณ
เมล็ดนอย 

300,000 จำนวนเปาหมาย
พันธุขาว ทีจ่ะ
ดำเนินการ 
1,200 พันธุ 
ไดแก พันธุที่มี
ความงอกต่ำหรือ
มีปริมาณเมล็ด
นอย 

300,000 จำนวนเปาหมาย
พันธุขาว ทีจ่ะ
ดำเนินการ 
1,200 พันธุ 
ไดแก พันธุที่มี
ความงอกต่ำหรือ
มีปริมาณเมล็ด
นอย 

ศวข.
ปทุมธานี/มี
รายละเอียด
โครงการ 

F1A3 5. แปลงอนุรักษขาว
พื้นเมือง ภายใน
โครงการ อพ.สธ.  
จ.สุราษฎรธาน ี

ภายในโครงการ
อพ.สธ. จ.สุราษฎร
ธานี จำนวน 1 ไร 97 
ตร.ว. 

314,000 จำนวน 3 แปลง 314,000 จำนวน 3 
แปลง 

314,000 จำนวน 3 
แปลง 

314,000 จำนวน 3 แปลง 314,000 จำนวน 3 แปลง ศมข.สุราษฎร
ธานี/มี
รายละเอียด
โครงการ 

F1A3 6. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมและ
พัฒนาการผลิตขาว
หอมไชยา 
กิจกรรม 1) การ
สนับสนุนปจจัยการ
ผลิต/2) การจัดทำ
แปลงสาธิตเพื่อผลิต

พื้นที่ จ.สุราษฏรธาน ี 972,000 เพื่ออนุรักษฟนฟู
การปลูกขาว
หอมไชยารวมถึง
การนำไปใช
ประโยชนและ
พัฒนาในดาน
ตางๆ ในพื้นที่ 

972,000 เพื่ออนุรักษ
ฟนฟูการปลูก
ขาวหอมไชยา
รวมถึงการ
นำไปใช
ประโยชนและ
พัฒนาในดาน
ตางๆ ในพื้นที ่

972,000 เพื่ออนุรักษ
ฟนฟูการปลูก
ขาวหอมไชยา
รวมถึงการ
นำไปใช
ประโยชนและ
พัฒนาในดาน
ตางๆ ในพื้นที่ 

972,000 เพื่ออนุรักษฟนฟู
การปลูกขาวหอม
ไชยารวมถึงการ
นำไปใช
ประโยชนและ
พัฒนาในดาน
ตางๆ ในพื้นที่ อ.
ไชยาแลพื้นที่

972,000 เพื่ออนุรักษฟนฟู
การปลูกขาวหอม
ไชยารวมถึงการ
นำไปใชประโยชน
และพัฒนาในดาน
ตางๆ ในพื้นที่  

ศมข.สุราษฎร
ธานี/มี
รายละเอียด
โครงการ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เมล็ดพันธุและ
ถายทอดเทคโนโลยี/
3) จัดประชุม
ถายทอดความรู
เทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุขาว/4)
การจัดงานวันขาว
และชาวนา จ.สุ
ราษฎรธานี/5) การ
ติดตามกำกับให
คำแนะนำ 

อ.ไชยาแลพืน้ที่
ใกลเคียง 
จำนวน 200 ไร 

อ.ไชยาแลพื้นที่
ใกลเคียง 
จำนวน 200 ไร 

อ.ไชยาแลพื้นที่
ใกลเคียง 
จำนวน 200 ไร 

ใกลเคียง จำนวน 
200 ไร 

อ.ไชยาแลพื้นที่
ใกลเคียง จำนวน 
200 ไร 

F1A3 7. การศึกษาสาธิต
แสดงพันธุขาวใน
แปลงสาธิตภายใต
โครงการ อพ.สธ. ใน
พื้นที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

260,000 จำนวน 10 พันธุ 
ตอฤดู 

270,000 จำนวน 10 
พันธุ ตอฤดู 

290,000 จำนวน 10 
พันธุ ตอฤดู 

300,000 จำนวน 10 พันธุ 
ตอฤดู 

310,000 จำนวน 10 พันธุ 
ตอฤดู 

ศวข.
เชียงใหม/ไม
มีรายละเอียด
โครงการ 

F1A3 8. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมขาวอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
จังหวัดเชียงราย 

แปลงนาทดลองวิจัย
ขาวในศูนยวิจัยขาว
เชียงราย 

250,000 จำนวนพื้นที ่
102 ไร / 100 
ตัวอยาง 

250,000 จำนวนพื้นที ่
102 ไร / 100 
ตัวอยาง 

250,000 จำนวนพื้นที ่
102 ไร / 100 
ตัวอยาง 

250,000 จำนวนพื้นที ่102 
ไร / 100 
ตัวอยาง 

250,000 จำนวนพื้นที ่
102 ไร / 100 
ตัวอยาง 

ศวข.กระบี่/มี
รายละเอียด
โครงการ 

F1A3 9. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 

ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก 106,340 เกษตรกรและผู
ที่สนใจไดเรียนรู
วิธีการคักเลือก
พันธุขาวให
บริสุทธิ์ รักษา
พันธุกรรมขาว
พันธุพื้นเมือง
ไมใหสูญพันธุ 

106,340 เกษตรกรและ
ผูที่สนใจได
เรียนรูวิธีการ
คักเลือกพันธุ
ขาวใหบริสุทธิ ์
รักษา
พันธุกรรมขาว
พันธุพื้นเมือง
ไมใหสูญพันธุ 

106,340 เกษตรกรและผู
ที่สนใจได
เรียนรูวิธีการ
คักเลือกพันธุ
ขาวใหบริสุทธิ ์
รักษา
พันธุกรรมขาว
พันธุพื้นเมือง
ไมใหสูญพันธุ 

106,340 เกษตรกรและผูที่
สนใจไดเรียนรู
วิธีการคักเลือก
พันธุขาวให
บริสุทธิ์ รักษา
พันธุกรรมขาว
พันธุพื้นเมือง
ไมใหสูญพันธุ 

106,340 เกษตรกรและผูที่
สนใจไดเรียนรู
วิธีการคักเลือก
พันธุขาวให
บริสุทธิ์ รักษา
พันธุกรรมขาว
พันธุพื้นเมือง
ไมใหสูญพันธุ 

ศวข.
พิษณุโลก/มี
รายละเอียด
โครงการ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A3 10. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

ศูนยวิจัยขาว
นครราชสีมา และศูนย
ขาวชุมชนในพื้นที ่
จังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดชยัภูม ิ

216,000 เก็บรวบรวม
พันธุกรรมขาว
พื้นเมือง 
คัดเลือกพันธุ
ขาวใหบริสุทธิ์ 
ประเมินความ
ทนเค็มพันธุขาว
พื้นเมืองใน
สภาพแปลงนา 
และสภาพ
โรงเรือน 2 คร้ัง 
20 สายพันธุ จัด
แสดงพันธุขาว
พื้นเมือง จัดทำ
แปลงเรียนรูการ
ผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวพื้นเมืองโดย
เกษตรกรมีสวน
รวม 

216,000 เก็บรวบรวม
พันธุกรรมขาว
พื้นเมือง 
คัดเลือกพันธุ
ขาวใหบริสุทธิ์ 
ประเมินความ
ทนเค็มพันธุขาว
พื้นเมืองใน
สภาพแปลงนา 
และสภาพ
โรงเรือน 2 คร้ัง 
20 สายพันธุ 
จัดแสดงพันธุ
ขาวพื้นเมือง 
จัดทำแปลง
เรียนรูการผลิต
เมล็ดพันธุขาว
พื้นเมืองโดย
เกษตรกรมีสวน
รวม 

216,000 เก็บรวบรวม
พันธุกรรมขาว
พื้นเมือง 
คัดเลือกพันธุ
ขาวใหบริสุทธิ์ 
ประเมินความ
ทนเค็มพันธุ
ขาวพื้นเมืองใน
สภาพแปลงนา 
และสภาพ
โรงเรือน 2 คร้ัง 
20 สายพันธุ 
จัดแสดงพันธุ
ขาวพื้นเมือง 
จัดทำแปลง
เรียนรูการผลิต
เมล็ดพันธุขาว
พื้นเมืองโดย
เกษตรกรมีสวน
รวม 

216,000 เก็บรวบรวม
พันธุกรรมขาว
พื้นเมือง คัดเลือก
พันธุขาวให
บริสุทธิ์ ประเมิน
ความทนเค็มพันธุ
ขาวพื้นเมืองใน
สภาพแปลงนา 
และสภาพ
โรงเรือน 2 คร้ัง 
20 สายพันธุ จัด
แสดงพันธุขาว
พื้นเมือง จัดทำ
แปลงเรียนรูการ
ผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวพื้นเมืองโดย
เกษตรกรมีสวน
รวม 

216,000 เก็บรวบรวม
พันธุกรรมขาว
พื้นเมือง คัดเลือก
พันธุขาวให
บริสุทธิ์ ประเมิน
ความทนเค็มพันธุ
ขาวพื้นเมืองใน
สภาพแปลงนา 
และสภาพ
โรงเรือน 2 คร้ัง 
20 สายพันธุ จัด
แสดงพันธุขาว
พื้นเมือง จัดทำ
แปลงเรียนรูการ
ผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวพื้นเมืองโดย
เกษตรกรมีสวน
รวม 

ศวข.
นครราชสีมา/
มีรายละเอียด
งบประมาณ 

F1A3 11. การอนุรักษขาว
พื้นเมืองภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือโดย
เกษตรกรมีสวนรวม 

ศูนยวิจัยขาวสกลนคร 
และแปลงอนุรักษขาว
พื้นเมืองบานโคก
สะอาด 

160,000 4 ไร / 3 การ
ทดลอง 

160,000 4 ไร / 3 การ
ทดลอง 

160,000 4 ไร / 3 การ
ทดลอง 

160,000 4 ไร / 3 การ
ทดลอง 

160,000 4 ไร / 3 การ
ทดลอง 

ศวข.
สกลนคร/มี
รายละเอียด
งบประมาณ 

F1A3 12. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ได
จากการสำรวจเก็บ
รวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา 2 ไร 
ที่ อ.สุวรรณภูมิ  
จ.รอยเอ็ด 

50,000 5 ตัวอยาง 50,000 5 ตัวอยาง 50,000 5 ตัวอยาง 50,000 5 ตัวอยาง     ศวข.
รอยเอ็ด/มี
รายละเอียด
โครงการ 

F1A3 13. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ได
จากการสำรวจเก็บ
รวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา 2 ไร 
ที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

50,000 3 ตัวอยาง 50,000 3 ตัวอยาง 50,000 3 ตัวอยาง 50,000 3 ตัวอยาง     ศวข.
รอยเอ็ด/มี
รายละเอียด
โครงการ 

 รวม 13 โครงการ  3,858,590   3,918,590   3,938,590   3,948,590   3,858,590     
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 1. การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ ในดาน
สรีรวิทยา 

พื้นที่ปลูกรักษา 2 ไร 
ที่ อ.สุวรรณภูมิ จ.
รอยเอ็ด 

50,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนใน 
จ.รอยเอ็ด 

50,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชนใน 
จ.รอยเอ็ด 

50,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนใน 
จ.รอยเอ็ด 

50,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนใน 
จ.รอยเอ็ด 

50,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนใน จ.
รอยเอ็ด 

ศวข.
รอยเอ็ด/ไมมี
รายละเอียด
โครงการ 

F2A4 2. การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ ในดาน
สรีรวิทยา 

พื้นที่ปลูกรักษา 2 ไร 
ที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

50,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนใน 
จ.ยโสธร 

50,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชนใน 
จ.ยโสธร 

50,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนใน 
จ.ยโสธร 

50,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนใน  
จ.ยโสธร 

50,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนใน จ.
ยโสธร 

ศวข.
รอยเอ็ด/ไมมี
รายละเอียด
โครงการ 

F2A4 3. การอนุรักษและ
ใชประโยชนจากขาว
พันธุพื้นเมืองภาคใต
ในพื้นที่ปลูกขาวที่
ประสบปญหาการ
ระบาดโรคและ
แมลงศัตรูขาวที่
สำคัญของภาคใต 

ศูนยวิจัยขาวพัทลุง 
และขยายผลการปลูก
อนุรักษและใช
ประโยชนในแปลง
เกษตรกร ใน จ.
สงขลา พัทลุง และ
นครศรีธรรมราช หรือ
ในพื้นที่โครงการ
พระราชดำริ 

471,800 อนุรักษและ
ศึกษาและ
ประเมิน
ศักยภาพ
พันธุกรรมของ
ขาวพันธุ
พื้นเมืองภาคใต 
ที่สำรวจแหลง
ปลูกขาวตางๆ 
ของภาคใต และ
เก็บรักษาใน
ศวข.พัทลุง และ
นำไปปลูกใน
พื้นที่ปลูกขาวที่
ประสบปญหา
ดังกลาว เพื่อ
นำไปสูการใช
ประโยชนและ
อนุรักษพันธุขาว
พื้นเมืองไดอยาง
ยั่งยืน 

471,800 อนุรักษและ
ศึกษาและ
ประเมิน
ศักยภาพ
พันธุกรรมของ
ขาวพันธุ
พื้นเมืองภาคใต 
ที่สำรวจแหลง
ปลูกขาวตางๆ 
ของภาคใต 
และเก็บรักษา
ใน ศวข.พัทลุง 
และนำไปปลูก
ในพื้นที่ปลูก
ขาวที่ประสบ
ปญหาดังกลาว 
เพื่อนำไปสูการ
ใชประโยชน
และอนุรักษ
พันธุขาว
พื้นเมืองได
อยางยั่งยืน 

471,800 อนุรักษและ
ศึกษาและ
ประเมิน
ศักยภาพ
พันธุกรรมของ
ขาวพันธุ
พื้นเมืองภาคใต 
ที่สำรวจแหลง
ปลูกขาวตางๆ 
ของภาคใต 
และเก็บรักษา
ใน ศวข.พัทลุง 
และนำไปปลูก
ในพื้นที่ปลูก
ขาวที่ประสบ
ปญหาดังกลาว 
เพื่อนำไปสูการ
ใชประโยชน
และอนุรักษ
พันธุขาว
พื้นเมืองได
อยางยั่งยืน 

471,800 อนุรักษและ
ศึกษาและ
ประเมินศักยภาพ
พันธุกรรมของ
ขาวพันธุพื้นเมือง
ภาคใต ที่สำรวจ
แหลงปลูกขาว
ตางๆ ของภาคใต 
และเก็บรักษาใน
ศวข.พัทลุง และ
นำไปปลูกใน
พื้นที่ปลูกขาวที่
ประสบปญหา
ดังกลาว เพื่อ
นำไปสูการใช
ประโยชนและ
อนุรักษพันธุขาว
พื้นเมืองไดอยาง
ยั่งยืน 

471,800 อนุรักษและ
ศึกษาและ
ประเมิน
ศักยภาพ
พันธุกรรมของ
ขาวพันธุพื้นเมือง
ภาคใต ที่สำรวจ
แหลงปลูกขาว
ตางๆ ของ
ภาคใต และเก็บ
รักษาใน ศวข.
พัทลุง และนำไป
ปลูกในพื้นที่ปลูก
ขาวที่ประสบ
ปญหาดังกลาว 
เพื่อนำไปสูการ
ใชประโยชนและ
อนุรักษพันธุขาว
พื้นเมืองไดอยาง
ยั่งยืน 

ศวข.พัทลุง/มี
รายละเอียด
โครงการ 

F2A4 4. การอนุรักษและ
ใชประโยชนจากขาว
พันธุพื้นเมืองภาคใต
เพื่อปลูกในแปลงนา
ที่เส่ียงตอน้ำทะเล

ศูนยวิจัยขาวพัทลุง 
และขยายผลการปลูก
อนุรักษและใช
ประโยชนในแปลง
เกษตรกร ในจังหวัด

523,800 อนุรักษและ
ศึกษาและ
ประเมิน
ศักยภาพ
พันธุกรรมของ

523,800 อนุรักษและ
ศึกษาและ
ประเมิน
ศักยภาพ
พันธุกรรมของ

523,800 อนุรักษและ
ศึกษาและ
ประเมิน
ศักยภาพ
พันธุกรรมของ

523,800 อนุรักษและ
ศึกษาและ
ประเมินศักยภาพ
พันธุกรรมของ
ขาวพันธุพื้นเมือง

523,800 อนุรักษและ
ศึกษาและ
ประเมิน
ศักยภาพ
พันธุกรรมของ

ศวข.พัทลุง/มี
รายละเอียด
โครงการ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รุกล้ำและน้ำทวม
ฉับพลันในภาคใต 

สงขลา พัทลุง และ
นครศรีธรรมราช หรือ
ในพื้นที่โครงการ
พระราชดำริ 

ขาวพันธุ
พื้นเมืองภาคใต 
ที่สำรวจแหลง
ปลูกขาวตางๆ 
ของภาคใต และ
เก็บรักษาใน
ศวข.พัทลุง และ
นำไปปลูกใน
พื้นที่ปลูกขาวที่
ประสบปญหา
ดังกลาว เพื่อ
นำไปสูการใช
ประโยชนและ
อนุรักษพันธุขาว
พื้นเมืองไดอยาง
ยั่งยืน 

ขาวพันธุ
พื้นเมืองภาคใต 
ที่สำรวจแหลง
ปลูกขาวตางๆ 
ของภาคใต 
และเก็บรักษา
ใน ศวข.พัทลุง 
และนำไปปลูก
ในพื้นที่ปลูก
ขาวที่ประสบ
ปญหาดังกลาว 
เพื่อนำไปสูการ
ใชประโยชน
และอนุรักษ
พันธุขาว
พื้นเมืองได
อยางยั่งยืน 

ขาวพันธุ
พื้นเมืองภาคใต 
ที่สำรวจแหลง
ปลูกขาวตางๆ 
ของภาคใต 
และเก็บรักษา
ใน ศวข.พัทลุง 
และนำไปปลูก
ในพื้นที่ปลูก
ขาวที่ประสบ
ปญหาดังกลาว 
เพื่อนำไปสูการ
ใชประโยชน
และอนุรักษ
พันธุขาว
พื้นเมืองได
อยางยั่งยืน 

ภาคใต ที่สำรวจ
แหลงปลูกขาว
ตางๆ ของภาคใต 
และเก็บรักษาใน
ศวข.พัทลุง และ
นำไปปลูกใน
พื้นที่ปลูกขาวที่
ประสบปญหา
ดังกลาว เพื่อ
นำไปสูการใช
ประโยชนและ
อนุรักษพันธุขาว
พื้นเมืองไดอยาง
ยั่งยืน 

ขาวพันธุพื้นเมือง
ภาคใต ที่สำรวจ
แหลงปลูกขาว
ตางๆ ของ
ภาคใต และเก็บ
รักษาใน ศวข.
พัทลุง และนำไป
ปลูกในพื้นที่ปลูก
ขาวที่ประสบ
ปญหาดังกลาว 
เพื่อนำไปสูการ
ใชประโยชนและ
อนุรักษพันธุขาว
พื้นเมืองไดอยาง
ยั่งยืน 

 รวม 4 โครงการ 1,095,600  1,095,600  1,095,600  1,095,600  1,095,600  
 

F2A5 1. ฐานขอมูล
พันธุกรรมขาว และ
ฐานขอมูลการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
โดยกรมการขาว 

กองประสานงาน
โครงการพระราชดำริ 
กรมการขาว 

  ขอมูลเชิงพื้นที่
จาก F1A1 – 
F1A3 ที่จะใชใน 
GIS 
ประกอบดวย 3 
สวน ไดแก 
1. จุด (Point) 
ยกตัวอยาง 
พิกัดตำแหนง
ของทรัพยากรที่
สำรวจพบใน
พื้นที่เปาหมาย 
F1A1 และ 
F1A2/พิกัด
ตำแหนง
ทรัพยากรที่ปลูก
รักษาไวในพื้นที่
ปลูกรักษา

  ขอมูลเชิงพื้นที่
จาก F1A1 – 
F1A3 ที่จะใชใน 
GIS 
ประกอบดวย 3 
สวน ไดแก 
1. จุด (Point) 
ยกตัวอยาง 
พิกัดตำแหนง
ของทรัพยากรที่
สำรวจพบใน
พื้นที่เปาหมาย 
F1A1 และ 
F1A2/พิกัด
ตำแหนง
ทรัพยากรที่
ปลูกรักษาไวใน
พื้นที่ปลูกรักษา

  ขอมูลเชิงพื้นที่
จาก F1A1 – 
F1A3 ที่จะใชใน 
GIS 
ประกอบดวย 3 
สวน ไดแก 
1. จุด (Point) 
ยกตัวอยาง พิกัด
ตำแหนงของ
ทรัพยากรที่
สำรวจพบใน
พื้นที่เปาหมาย 
F1A1 และ 
F1A2/พิกัด
ตำแหนง
ทรัพยากรที่ปลูก
รักษาไวในพื้นที่
ปลูกรักษา

  ขอมูลเชิงพื้นที่
จาก F1A1 – 
F1A3 ที่จะใชใน 
GIS 
ประกอบดวย 3 
สวน ไดแก 
1. จุด (Point) 
ยกตัวอยาง พิกัด
ตำแหนงของ
ทรัพยากรที่
สำรวจพบใน
พื้นที่เปาหมาย 
F1A1 และ 
F1A2/พิกัด
ตำแหนง
ทรัพยากรที่ปลูก
รักษาไวในพื้นที่
ปลูกรักษา

  ขอมูลเชิงพื้นที่
จาก F1A1 – 
F1A3 ที่จะใชใน 
GIS 
ประกอบดวย 3 
สวน ไดแก 
1. จุด (Point) 
ยกตัวอยาง พิกัด
ตำแหนงของ
ทรัพยากรที่
สำรวจพบใน
พื้นที่เปาหมาย 
F1A1 และ 
F1A2/พิกัด
ตำแหนง
ทรัพยากรที่ปลูก
รักษาไวในพื้นที่
ปลูกรักษา

กคร.กข/ไมมี
รายละเอียด
โครงการ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากร 
2. เสน (Line) 
ยกตัวอยาง 
เสนทางสำรวจ
ทรัพยากร จาก
จุดเร่ิมตน ไปยัง
จุดส้ินสุด 
3. รูปแปลง 
(Polygon) 
ยกตัวอยาง 
ขอบเขต รูป
แปลง ปกปกฯ 
แปลงปลูกรักษา
ฯ จัดทำดวย
โปรแกรม GIS 
และ print เปน
แผนที่รูปแปลง
ออกมารายงาน
ผลได มีขนาด
พื้นที่ชัดเจน (ไร-
งาน-ตร.ว.) 

ทรัพยากร 
2. เสน (Line) 
ยกตัวอยาง 
เสนทางสำรวจ
ทรัพยากร จาก
จุดเร่ิมตน ไปยัง
จุดส้ินสุด 
3. รูปแปลง 
(Polygon) 
ยกตัวอยาง 
ขอบเขต รูป
แปลง ปกปกฯ 
แปลงปลูกรักษา
ฯ จัดทำดวย
โปรแกรม GIS 
และ print เปน
แผนที่รูปแปลง
ออกมารายงาน
ผลได มีขนาด
พื้นที่ชัดเจน 
(ไร-งาน-ตร.ว.) 

ทรัพยากร 
2. เสน (Line) 
ยกตัวอยาง 
เสนทางสำรวจ
ทรัพยากร จาก
จุดเร่ิมตน ไปยัง
จุดส้ินสุด 
3. รูปแปลง 
(Polygon) 
ยกตัวอยาง 
ขอบเขต รูป
แปลง ปกปกฯ 
แปลงปลูกรักษา
ฯ จัดทำดวย
โปรแกรม GIS 
และ print เปน
แผนที่รูปแปลง
ออกมารายงาน
ผลได มีขนาด
พื้นที่ชัดเจน (ไร-
งาน-ตร.ว.) 

ทรัพยากร 
2. เสน (Line) 
ยกตัวอยาง 
เสนทางสำรวจ
ทรัพยากร จาก
จุดเร่ิมตน ไปยัง
จุดส้ินสุด 
3. รูปแปลง 
(Polygon) 
ยกตัวอยาง 
ขอบเขต รูป
แปลง ปกปกฯ 
แปลงปลูกรักษาฯ 
จัดทำดวย
โปรแกรม GIS 
และ print เปน
แผนที่รูปแปลง
ออกมารายงาน
ผลได มีขนาด
พื้นที่ชัดเจน (ไร-
งาน-ตร.ว.) 

ทรัพยากร 
2. เสน (Line) 
ยกตัวอยาง 
เสนทางสำรวจ
ทรัพยากร จาก
จุดเร่ิมตน ไปยัง
จุดส้ินสุด 
3. รูปแปลง 
(Polygon) 
ยกตัวอยาง 
ขอบเขต รูป
แปลง ปกปกฯ 
แปลงปลูกรักษา
ฯ จัดทำดวย
โปรแกรม GIS 
และ print เปน
แผนที่รูปแปลง
ออกมารายงาน
ผลได มีขนาด
พื้นที่ชัดเจน (ไร-
งาน-ตร.ว.) 

 รวม 1 โครงการ - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
F3A7 1. หอเกียรติภูม ิ

100 ป ศูนยวิจยัขาว
ปทุมธาน ี

ศูนยวิจัยขาวปทุมธาน ี   จัดแสดงพันธุ
ขาวและ
วิวัฒนาการขาว
ไทย จัดแสดง 
หนังสือ เอกสาร
ประชาสัมพันธ 
กำหนด
เปาหมายผูเขา
ชมอยางนอย 
1,000 คนตอป  

  จัดแสดงพันธุ
ขาวและ
วิวัฒนาการขาว
ไทย จัดแสดง 
หนังสือ เอกสาร
ประชาสัมพันธ 
กำหนด
เปาหมายผูเขา
ชมอยางนอย 
1,000 คนตอป  

  จัดแสดงพันธุ
ขาวและ
วิวัฒนาการขาว
ไทย จัดแสดง 
หนังสือ เอกสาร
ประชาสัมพันธ 
กำหนด
เปาหมายผูเขา
ชมอยางนอย 
1,000 คนตอป  

  จัดแสดงพันธุขาว
และวิวัฒนาการ
ขาวไทย จัดแสดง 
หนังสือ เอกสาร
ประชาสัมพันธ 
กำหนดเปาหมาย
ผูเขาชมอยาง
นอย 1,000 คน
ตอป  

  จัดแสดงพันธุขาว
และวิวัฒนาการ
ขาวไทย จัดแสดง 
หนังสือ เอกสาร
ประชาสัมพันธ 
กำหนดเปาหมาย
ผูเขาชมอยางนอย 
1,000 คนตอป  

ศวข.
ปทุมธานี/ไม
มีรายละเอียด
โครงการ 

 รวม 1 โครงการ -  -  -  -  -  
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 1. การประชุม
วิชาการและ
ทรัพยากรไทย :  

ตามที่ อพ.สธ. กำหนด 500,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 30 ป 
อพ.สธ.-ประโยชน
แทแกมหาชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

 
  

 
    500,000 งานประชุม

วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน
ตน ณ 
มหาวิทยาลัย 
แมโจ จ.เชียงใหม 

กคร./มี
รายละเอียด
โครงการ 

F3A8 2. จัดกิจกรรมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ขาวปาในถิ่นเดิม 

ศูนยวิจัยขาว
ปราจีนบุรี 

12,500 ศวข.ปราจีนบุรี 12,500 ศวข.ปราจีนบุรี 12,500 ศวข.ปราจีนบุรี 12,500 ศวข.ปราจีนบุรี 12,500 ศวข.ปราจีนบุรี ศวข.
ปราจีนบุรี/มี
รายละเอียด
โครงการ 

F3A8 3. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช (ขาว) 
ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

โรงเรียนอนุบาลแสน
สนุก อ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา 

25,000 เปนแหลงศึกษา
เรียนรูการทำนา
และการผลิต
เมล็ดพันธุขาว 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลแสนสนุก 
200 คน และ
คณะครูโรงเรียน
อนุบาลแสนสนุก 
10 คน 

25,000 เปนแหลงศึกษา
เรียนรูการทำนา
และการผลิต
เมล็ดพันธุขาว 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลแสนสนุก 
200 คน และ
คณะครูโรงเรียน
อนุบาลแสนสนุก 
10 คน 

25,000 เปนแหลงศึกษา
เรียนรูการทำนา
และการผลิต
เมล็ดพันธุขาว 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลแสนสนุก 
200 คน และ
คณะครูโรงเรียน
อนุบาลแสนสนุก 
10 คน 

25,000 เปนแหลงศึกษา
เรียนรูการทำนา
และการผลิต
เมล็ดพันธุขาว 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลแสนสนุก 
200 คน และ
คณะครูโรงเรียน
อนุบาลแสนสนุก 
10 คน 

25,000 เปนแหลงศึกษา
เรียนรูการทำนา
และการผลิตเมล็ด
พันธุขาว 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลแสนสนุก 
200 คน และคณะ
ครูโรงเรียนอนุบาล
แสนสนุก 10 คน 

ศมข.
นครราชสีมา/
มีรายละเอียด
โครงการ 

F3A8 4. คายอนุรักษเมล็ด
พันธุขาว RICE SEED 
CONSERVATION 
(RSC) 

ศูนยเมล็ดพันธุขาว
อุบลราชธาน ี

770,000 จัดคายจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
เมล็ดพันธุขาว 2 
รุน 

  

  

  

  

  

      ศมข.
อุบลราชธานี/
มีรายละเอียด
โครงการ 

F3A8 5. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช (ขาว) 
ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต
นครราชสีมา (ศูนย
หนองระเวียง) 

30,000 เปนแหลงศึกษา
เรียนรูการทำนา
และการผลิต
เมล็ดพันธุขาว 
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 
วิทยาเขต
นครราชสีมา 

30,000 เปนแหลงศึกษา
เรียนรูการทำ
นาและการผลิต
เมล็ดพันธุขาว 
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 
วิทยาเขต
นครราชสีมา 

30,000 เปนแหลงศึกษา
เรียนรูการทำนา
และการผลิต
เมล็ดพันธุขาว 
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 
วิทยาเขต
นครราชสีมา 

30,000 เปนแหลงศึกษา
เรียนรูการทำนา
และการผลิตเมล็ด
พันธุขาว 
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตนครราชสีมา 

30,000 เปนแหลงศึกษา
เรียนรูการทำนา
และการผลิต
เมล็ดพันธุขาว 
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตนครราชสีมา 

ศมข.
นครราชสีมา/
มีรายละเอียด
โครงการ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(ศูนยหนองระ
เวียง) 100 คน 

(ศูนยหนองระ
เวียง) 100 คน 

(ศูนยหนองระ
เวียง) 100 คน 

(ศูนยหนองระ
เวียง) 100 คน 

(ศูนยหนองระ
เวียง) 100 คน 

F3A8 6. การจัดทำ/ดูแล 
เว็บไซต อพ.สธ.-กข.  

 กรมการขาว  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 

 รวม 6 โครงการ 1,337,500  67,500  67,500  67,500  567,500   
 รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ 6,655,790  5,445,790  5,465,790  5,475,790  5,785,790   

 
 
 
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 


