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

สนองพระราชดำริโดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A5 1. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล 

  จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-ทบ. 

 จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-ทบ. 

 จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-ทบ. 

 จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-ทบ. 

 จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-ทบ. 

 

 รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  -   
F3A8 1. โครงการจัดทำ 

Website  
อพ.สธ.-ทบ. 

Website  
อพ.สธ.-ทบ. 

- ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงานตางๆ 
ของ อพ.สธ.-ทบ. 

- ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงานตางๆ 
ของ อพ.สธ.-ทบ. 

- ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงานตางๆ 
ของ อพ.สธ.-ทบ. 

- ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงานตางๆ 
ของ อพ.สธ.-ทบ. 

- ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงานตางๆ 
ของ อพ.สธ.-ทบ. 

 

F3A8 2. การจัดประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

350,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 30 
ป อพ.สธ.-ประโยชน
แทแกมหาชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

      350,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน
ตน ณ มหาวิทยาลัย
แมโจ จ.เชียงใหม  

รวมจดันทิรรศการ 
อพ.สธ.ทุกๆ 2 ป ใน
ฐานะหนวยงานที่
รวมสนอง
พระราชดำร ิ

F3A8 3. โครงการ
สนับสนุน 
การดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. และ
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

พื้นที่ อพ.สธ.  97,300 ซอมแซมบำรุงรักษา
บอน้ำบาดาล ระบบ
ประปาบาดาล 
ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำด่ืม และ
ระบบสูบน้ำบาดาล
ดวยพลังงาน
แสงอาทิตย ที่ไดรับ
การรองขอสนับสนุน
แหลงน้ำบาดาลจาก 
อพ.สธ. 

97,300 ซอมแซมบำรุงรักษา
บอน้ำบาดาล ระบบ
ประปาบาดาล ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ด่ืม และระบบสูบน้ำ
บาดาลดวยพลังงาน
แสงอาทิตย ที ่
ไดรับการรองขอ
สนับสนุนแหลงน้ำ
บาดาลจาก อพ.สธ. 

97,300 ซอมแซมบำรุงรักษา
บอน้ำบาดาล ระบบ
ประปาบาดาล ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ด่ืม และระบบสูบน้ำ
บาดาลดวยพลังงาน
แสงอาทิตย ที่ไดรับ
การรองขอสนับสนุน
แหลงน้ำบาดาลจาก 
อพ.สธ. 

97,300 ซอมแซมบำรุงรักษา
บอน้ำบาดาล ระบบ
ประปาบาดาล 
ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำด่ืม และ
ระบบสูบน้ำบาดาล
ดวยพลังงาน
แสงอาทิตย ที่ไดรับ
การรองขอสนับสนุน
แหลงน้ำบาดาลจาก 
อพ.สธ. 

97,300 ซอมแซมบำรุงรักษา
บอน้ำบาดาล ระบบ
ประปาบาดาล 
ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำด่ืม และ
ระบบสูบน้ำบาดาล
ดวยพลังงาน
แสงอาทิตย ที่ไดรับ
การรองขอสนับสนุน
แหลงน้ำบาดาลจาก 
อพ.สธ. 

เนื่องจากเปน
แผนงานโครงการที่
จะเกิดขึน้ในอนาคต 
จึงยังไมสามารถ
ระบุกิจกรรม หรือ
ชื่อพ้ืนที่โครงการได 
ซ่ึงจะตองไดรับการ
รองขอสนับสนุน
แหลงน้ำบาดาล
จากเครือขายของ 
อพ.สธ. 

 รวม 3 โครงการ 447,300  97,300  97,300  97,300  447,300   
 รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ 447,300  97,300  97,300  97,300  447,300   

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 


