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

สนองพระราชดำริโดย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจด็  (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1. โครงการ

ปกปก
ทรัพยากร ใน
พื้นที่ปกปก 
อพ.สธ.-กฟผ. 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ.-กฟผ. 
จำนวน 17 พื้นที่ 
รวม 21,096 ไร 
ประกอบดวย เขือ่น
ภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ 
เขื่อนศรีนครินทร 
เขื่อนวชิราลงกรณ 
เขื่อนรัชชประภา 
เขื่อนบางลาง เขื่อน
อุบลรัตน เขื่อนสิริน
ธร เขื่อนจุฬาภรณ-
เขื่อนหวยกุม เขื่อน
น้ำพุง โรงไฟฟาลำ
ตะคองชลภาวัฒนา 
กฟผ.แมเมาะ 
โรงไฟฟานำ้พอง 
โรงไฟฟาบางปะกง 
โรงไฟฟากระบี่ และ
โรงไฟฟาจะนะ 

240,000 1. จัดทำและ
ซอมแซมปายแนว
ขอบเขตพื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
2. การสำรวจ ทำ
รหัสพิกัดทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ  
(เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 
3. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 
4. ภูมิปญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใช
ทรัพยากร 
5. จัดทำฝายชะลอ
น้ำ และ/หรือ ทำ
แนวปองกันไฟปา 

240,000 1. จัดทำและซอมแซม
ปายแนวขอบเขตพื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
2. การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ (เชน 
พืช สัตว จุลินทรีย) ใน
พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
3. ทำเสนทางเดินปา 
ศึกษาธรรมชาติ 
4. ภูมิปญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใช
ทรัพยากร 
5. จัดทำฝายชะลอน้ำ 
และ/หรือ ทำแนว
ปองกันไฟปา 

240,000 1. จัดทำและ
ซอมแซมปายแนว
ขอบเขตพื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
2. การสำรวจ ทำ
รหัสพิกัดทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ  
(เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 
3. ทำเสนทางเดินปา 
ศึกษาธรรมชาติ 
4. ภูมิปญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใช
ทรัพยากร 
5. จัดทำฝายชะลอ
น้ำ และ/หรือ ทำ
แนวปองกันไฟปา 

240,000 1. จัดทำและ
ซอมแซมปายแนว
ขอบเขตพื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
2. การสำรวจ ทำ
รหัสพิกัดทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ  
(เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 
3. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 
4. ภูมิปญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใช
ทรัพยากร 
5. จัดทำฝายชะลอ
น้ำ และ/หรือ ทำ
แนวปองกันไฟปา 

240,000 1. จัดทำและ
ซอมแซมปายแนว
ขอบเขตพื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
2. การสำรวจ ทำ
รหัสพิกัดทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ  
(เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 
3. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 
4. ภูมิปญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใช
ทรัพยากร 
5. จัดทำฝายชะลอ
น้ำ และ/หรือ ทำ
แนวปองกันไฟปา 

 

 
รวม 1 โครงการ 240,000 

 
240,000 

 
240,000 

 
240,000 

 
240,000 

 
 

F1A3 โครงการ
ปลูกรักษา
ทรัพยากร 
ในพื้นที่ปลูก
รักษา 
อพ.สธ.-
กฟผ. 

พื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร 
อพ.สธ.-กฟผ. 
จำนวน 17 พื้นที่ 
รวม 1,232 ไร 
ประกอบดวย 
เขื่อนภูมิพล เขื่อน
สิริกิต์ิ เขื่อนศรี
นครินทร เขื่อนวชิ
ราลงกรณ เขื่อน
รัชชประภา เขือ่น

320,000 1. จัดหาและปลูก
พืชในพื้นที่ปลูก
รักษาทรัพยากรรอบ
เขื่อนและโรงไฟฟา 
17 พื้นที่ จำนวน 
200 ชนิด รวม 
1,000 ตน เพื่อนำ
พันธุกรรมพืช สัตว
ทองถิ่นมาเพาะพันธุ 
ปลูกในพื้นที่
ปลอดภัยในแปลง

320,000 1. จัดหาและปลูกพืช
ในพื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากรรอบเขือ่น
และโรงไฟฟา 17 
พื้นที่ จำนวน 200 
ชนิด รวม 1,000 ตน 
เพื่อนำพันธกุรรมพืช 
สัตวทองถิ่นมา
เพาะพันธุ ปลูกใน
พื้นที่ปลอดภยัในแปลง
ปลูกรักษาของเขื่อน

320,000 1. จัดหาและปลูก
พืชในพื้นที่ปลูก
รักษาทรัพยากร
รอบเขื่อนและโรงไฟ
ฟา 17 พื้นที ่
จำนวน 200 ชนิด 
รวม 1,000 ตน เพื่อ
นำพันธกุรรมพืช 
สัตวทองถิ่นมา
เพาะพันธุ ปลูกใน
พื้นที่ปลอดภยัใน

320,000 1. จัดหาและปลูก
พืชในพื้นที่ปลูก
รักษาทรัพยากร
รอบเขื่อนและโรง
ไฟฟา 17 พื้นที ่
จำนวน 200 ชนิด 
รวม 1,000 ตน 
เพื่อนำพันธกุรรม
พืช สัตวทองถิ่นมา
เพาะพันธุ ปลูกใน
พื้นที่ปลอดภยัใน

320,000 1. จัดหาและปลูก
พืชในพื้นที่ปลูก
รักษาทรัพยากร
รอบเขื่อนและโรง
ไฟฟา 17 พื้นที ่
จำนวน 200 ชนิด 
รวม 1,000 ตน 
เพื่อนำพันธกุรรม
พืช สัตวทองถิ่นมา
เพาะพันธุ ปลูกใน
พื้นที่ปลอดภยัใน
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจด็  (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
บางลาง เขื่อนอุบล
รัตน เขื่อนสิรินธร 
เขื่อนจุฬาภรณ-
เขื่อนหวยกุม 
เขื่อนน้ำพุง 
โรงไฟฟาลำ 

ปลูกรักษาของเขื่อน
และโรงไฟฟา 
2. แจกจายกลาไม
หรือเมล็ดพันธุไม
ทองถิ่นของแตละ
พื้นที่ ไมนอยกวา 
20,000 ตน เพื่อการ
อนุรักษตอไป 

และโรงไฟฟา 
2. แจกจายกลาไมหรือ
เมล็ดพันธุไมทองถิ่น
ของแตละพื้นที่ ไม
นอยกวา 20,000 ตน 
เพื่อการอนุรักษตอไป 

แปลงปลูกรักษาของ
เขื่อนและโรงไฟฟา 
2. แจกจายกลาไม
หรือเมล็ดพันธุไม
ทองถิ่นของแตละ
พื้นที่ ไมนอยกวา 
20,000 ตน เพื่อ
การอนุรักษตอไป 

แปลงปลูกรักษา
ของเขื่อนและ
โรงไฟฟา 
2. แจกจายกลาไม
หรือเมล็ดพันธุไม
ทองถิ่นของแตละ
พื้นที่ ไมนอยกวา 
20,000 ตน เพื่อ
การอนุรักษตอไป 

แปลงปลูกรักษา
ของเขื่อนและ
โรงไฟฟา 
2. แจกจายกลาไม
หรือเมล็ดพันธุไม
ทองถิ่นของแตละ
พื้นที่ ไมนอยกวา 
20,000 ตน เพื่อ
การอนุรักษตอไป  

รวม 1 โครงการ 320,000 
 

320,000 
 

320,000 
 

320,000 
 

320,000 
 

 
F2A5 1. โครงการ

จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ตางๆ ที่สำรวจ 
รวบรวมใน
พื้นที่ อพ.สธ.-
กฟผ. 

พื้นที่ อพ.สธ.-
กฟผ. จำนวน 17 
พื้นที่ประกอบดวย 
เขื่อนภูมิพล เขื่อน
สิริกิต์ิ เขื่อนศรี
นครินทร เขื่อนวชิ
ราลงกรณ เขื่อน
รัชชประภา เขือ่น
บางลาง เขื่อนอุบล
รัตน เขื่อนสิรินธร 
เขื่อนจุฬาภรณ-
เขื่อนหวยกุม 
เขื่อนน้ำพุง 
โรงไฟฟาลำตะคอง
ชลภาวัฒนา กฟผ.
แมเมาะ โรงไฟฟา
น้ำพอง โรงไฟฟา
บางปะกง 
โรงไฟฟากระบี่ 
และโรงไฟฟาจะ
นะ    

ไมใช
งบประมาณ 

1. ปรับปรุงเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. ให
ทันสมัย 
(www.egat.co.th/
egatrspg) 
2. จัดทำฐานขอมูล
พรรณไมในพื้นที่ปก
ปกทรัพยากรและ
ขึ้นเว็บไซต อพ.สธ.-
กฟผ. 
3. จัดทำฐานขอมูล
พรรณไมในพื้นที่
ปลูกรักษาทรัพยากร
และขึ้นเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
4. จัดทำฐานขอมูล
นกในพื้นที่ อพ.สธ.-
กฟผ. และขึ้น
เว็บไซต อพ.สธ.-
กฟผ. 

ไมใช
งบประมาณ 

1. ปรับปรุงเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. ให
ทันสมัย 
(www.egat.co.th/eg
atrspg) 
2. จัดทำฐานขอมูล
พรรณไมในพื้นที่ปก
ปกทรัพยากรและขึ้น
เว็บไซต อพ.สธ.-กฟผ. 
3. จัดทำฐานขอมูล
พรรณไมในพื้นที่ปลูก
รักษาทรัพยากรและ
ขึ้นเว็บไซต อพ.สธ.-
กฟผ. 
4. จัดทำฐานขอมูลนก
ในพื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ. 
และขึ้นเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 

ไมใช
งบประมาณ 

1. ปรับปรุงเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. ให
ทันสมัย 
(www.egat.co.th/e
gatrspg) 
2. จัดทำฐานขอมูล
พรรณไมในพื้นที่ปก
ปกทรัพยากรและขึ้น
เว็บไซต อพ.สธ.-
กฟผ. 
3. จัดทำฐานขอมูล
พรรณไมในพื้นที่ปลูก
รักษาทรัพยากรและ
ขึ้นเว็บไซต อพ.สธ.-
กฟผ. 
4. จัดทำฐานขอมูล
นกในพื้นที่ อพ.สธ.-
กฟผ. และขึ้นเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 

ไมใช
งบประมาณ 

1. ปรับปรุง
เว็บไซต อพ.สธ.-
กฟผ. ใหทันสมัย 
(www.egat.co.th
/egatrspg) 
2. จัดทำฐานขอมูล
พรรณไมในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร
และขึ้นเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
3. จัดทำฐานขอมูล
พรรณไมในพื้นที่
ปลูกรักษา
ทรัพยากรและขึ้น
เว็บไซต อพ.สธ.-
กฟผ. 
4. จัดทำฐานขอมูล
นกในพื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. และ
ขึ้นเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 

ไมใช
งบประมาณ 

1. ปรับปรุงเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. ให
ทันสมัย 
(www.egat.co.th
/egatrspg) 
2. จัดทำฐานขอมูล
พรรณไมในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร
และขึ้นเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
3. จัดทำฐานขอมูล
พรรณไมในพื้นที่
ปลูกรักษา
ทรัพยากรและขึ้น
เว็บไซต อพ.สธ.-
กฟผ. 
4. จัดทำฐานขอมูล
นกในพื้นที่ อพ.สธ. 
-กฟผ. และขึ้น
เว็บไซต อพ.สธ.-
กฟผ. 

 

 
รวม 1 โครงการ - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

F3A7 
  

กิจกรรม
สราง
จิตสำนึกใน

ศูนยการเรียนรู  
“ราชานุรักษ 
กฟผ.” เขื่อนศรี
นครินทร 

ไมใช
งบประมาณ 

มีเยาวชน และ
ประชาชนเขาเยีย่ม
ชมจำนวน 2,000 
คนตอเดือน  

ไมใช
งบประมาณ 

มีเยาวชน และ
ประชาชนเขาเยีย่มชม
จำนวน 2,000 คนตอ
เดือน  

ไมใช
งบประมาณ 

มีเยาวชน และ
ประชาชนเขาเยีย่ม
ชมจำนวน 2,000 
คนตอเดือน  

ไมใช
งบประมาณ 

มีเยาวชน และ
ประชาชนเขาเยีย่ม
ชมจำนวน 2,000 
คนตอเดือน  

ไมใช
งบประมาณ 

มีเยาวชน และ
ประชาชนเขาเยีย่ม
ชมจำนวน 2,000 
คนตอเดือน  
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจด็  (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
  

อาคารพิพธิภัณฑ
ศูนยถานหินลิกไนต
ศึกษา กฟผ. แม
เมาะ 

ไมใช
งบประมาณ 

มีเยาวชน และ
ประชาชนเขาเยีย่ม
ชมจำนวน 1,000 
คนตอเดือน  

ไมใช
งบประมาณ 

มีเยาวชน และ
ประชาชนเขาเยีย่มชม
จำนวน 1,000 คนตอ
เดือน  

ไมใช
งบประมาณ 

มีเยาวชน และ
ประชาชนเขาเยีย่ม
ชมจำนวน 1,000 
คนตอเดือน  

ไมใช
งบประมาณ 

มีเยาวชน และ
ประชาชนเขาเยีย่ม
ชมจำนวน 1,000 
คนตอเดือน  

ไมใช
งบประมาณ 

มีเยาวชน และ
ประชาชนเขาเยีย่ม
ชมจำนวน 1,000 
คนตอเดือน  

 

 รวม 1 โครงการ -  -  -  -  -   
F3A8 1. กิจกรรม

พิเศษ
สนับสนุน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

พื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ. 
จำนวน 17 พื้นที่
ประกอบดวย เขือ่น
ภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ 
เขื่อนศรีนครินทร 
เขื่อนวชิราลงกรณ 
เขื่อนรัชชประภา 
เขื่อนบางลาง เขื่อน
อุบลรัตน เขื่อนสิริน
ธร เขื่อนจุฬาภรณ-
เขื่อนหวยกุม เขื่อน
น้ำพุง โรงไฟฟาลำ
ตะคองชลภาวัฒนา 
กฟผ.แมเมาะ 
โรงไฟฟานำ้พอง 
โรงไฟฟาบางปะกง 
โรงไฟฟากระบี่ และ
โรงไฟฟาจะนะ    

890,000 พื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ. 
จำนวน 17 พื้นที่
ประกอบดวย เขือ่น
ภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ 
เขื่อนศรีนครินทร 
เขื่อนวชิราลงกรณ 
เขื่อนรัชชประภา 
เขื่อนบางลาง เขื่อน
อุบลรัตน เขื่อนสิริน
ธร เขื่อนจุฬาภรณ
เขื่อนหวยกุม เขื่อน
น้ำพุง โรงไฟฟาลำ
ตะคองชลภาวัฒนา 
กฟผ.แมเมาะ 
โรงไฟฟาน้ำพอง 
โรงไฟฟาบางปะกง 
โรงไฟฟากระบี่ และ
โรงไฟฟาจะนะ    

890,000 พื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ. 
จำนวน 17 พื้นที่
ประกอบดวย เขือ่น 
ภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ 
เขื่อนศรีนครินทร 
เขื่อนวชิราลงกรณ  
เขื่อนรัชชประภา เขื่อน
บางลาง เขื่อนอุบลรัตน 
เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬา
ภรณเขื่อนหวยกุม เขื่อน
น้ำพุง โรงไฟฟาลำ 
ตะคองชลภาวัฒนา 
กฟผ.แมเมาะ โรงไฟฟา
น้ำพอง โรงไฟฟาบาง 
ปะกง โรงไฟฟากระบี่ 
และโรงไฟฟาจะนะ    

890,000 พื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ. 
จำนวน 17 พื้นที่
ประกอบดวย เขือ่น
ภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ 
เขื่อนศรีนครินทร 
เขื่อนวชิราลงกรณ 
เขื่อนรัชชประภา 
เขื่อนบางลาง เขื่อน
อุบลรัตน เขื่อนสิริน
ธร เขื่อนจุฬาภรณ
เขื่อนหวยกุม เขื่อน
น้ำพุง โรงไฟฟาลำ
ตะคองชลภาวัฒนา 
กฟผ.แมเมาะ 
โรงไฟฟานำ้พอง 
โรงไฟฟาบางปะกง 
โรงไฟฟากระบี่ และ
โรงไฟฟาจะนะ    

890,000 พื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ. 
จำนวน 17 พื้นที่
ประกอบดวย เขือ่น
ภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ 
เขื่อนศรีนครินทร 
เขื่อนวชิราลงกรณ 
เขื่อนรัชชประภา 
เขื่อนบางลาง เขื่อน
อุบลรัตน เขื่อนสิ
รินธร เขื่อนจุฬา-
ภรณ เขื่อนหวยกุม 
เขื่อนน้ำพุง 
โรงไฟฟาลำตะคอง
ชลภาวัฒนา กฟผ.
แมเมาะ โรงไฟฟา
น้ำพอง โรงไฟฟา
บางปะกง โรงไฟฟา
กระบี่ และ
โรงไฟฟาจะนะ    

890,000 พื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ. 
จำนวน 17 พื้นที่
ประกอบดวย เขือ่น
ภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ 
เขื่อนศรีนครินทร 
เขื่อนวชิราลงกรณ 
เขื่อนรัชชประภา 
เขื่อนบางลาง เขื่อน
อุบลรัตน เขื่อน 
สิรินธร เขื่อนจุฬา-
ภรณ เขื่อนหวยกุม 
เขื่อนน้ำพุง 
โรงไฟฟาลำตะคอง
ชลภาวัฒนา กฟผ.
แมเมาะ โรงไฟฟา
น้ำพอง โรงไฟฟา
บางปะกง โรงไฟฟา
กระบี่ และ
โรงไฟฟาจะนะ    

 

F3A8 2. โครงการ
สนับสนุนเงิน
ทูลเกลา
ถวายฯ เพื่อ
ใชใน
กิจกรรม 
อพ.สธ. 

อพ.สธ.-กฟผ. 500,000 สนับสนุนเงิน
ทูลเกลาถวายฯ เพื่อ
ใชในกิจกรรม 
อพ.สธ. 

500,000 สนับสนุนเงินทูลเกลา
ถวายฯ เพื่อใชใน
กิจกรรม อพ.สธ. 

500,000 สนับสนุนเงิน
ทูลเกลาถวายฯ เพื่อ
ใชในกิจกรรม 
อพ.สธ. 

500,000 สนับสนุนเงิน
ทูลเกลาถวายฯ 
เพื่อใชในกิจกรรม 
อพ.สธ. 

500,000 สนับสนุนเงิน
ทูลเกลาถวายฯ 
เพื่อใชในกิจกรรม 
อพ.สธ. 

 

F3A8 3. โครงการ
จัดทำส่ือและ
กิจกรรม
เผยแพร 
อพ.สธ.-กฟผ. 

พื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ. 
จำนวน 17 พื้นที่
ประกอบดวย เขือ่น
ภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ 
เขื่อนศรีนครินทร 

150,000 ทำแผนพับ วีดีทัศน 
นิทรรศการ และ
ปรับปรุงเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 

150,000 ทำแผนพับ วีดีทัศน 
นิทรรศการ และ
ปรับปรุงเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 

150,000 ทำแผนพับ วีดีทัศน 
นิทรรศการ และ
ปรับปรุงเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 

150,000 ทำแผนพับ วีดี
ทัศน นิทรรศการ 
และปรับปรุง
เว็บไซต อพ.สธ.-
กฟผ. 

150,000 ทำแผนพับ วีดี
ทัศน นิทรรศการ 
และปรับปรุง
เว็บไซต อพ.สธ.-
กฟผ. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจด็  (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
เขื่อนวชิราลงกรณ 
เขื่อนรัชชประภา 
เขื่อนบางลาง เขื่อน
อุบลรัตน เขื่อนสิริน
ธร เขื่อนจุฬาภรณ-
เขื่อนหวยกุม เขื่อน
น้ำพุง โรงไฟฟาลำ
ตะคองชลภาวัฒนา 
กฟผ.แมเมาะ 
โรงไฟฟานำ้พอง 
โรงไฟฟาบางปะกง 
โรงไฟฟากระบี่ 
และโรงไฟฟาจะนะ    

F3A8 4. โครงการ
จัดอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ใหความรู
เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

พื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ. 
จำนวน 17 พื้นที่
ประกอบดวย เขือ่น
ภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ 
เขื่อนศรีนครินทร 
เขื่อนวชิราลงกรณ 
เขื่อนรัชชประภา 
เขื่อนบางลาง เขื่อน
อุบลรัตน เขื่อนสิริน
ธร เขื่อนจุฬาภรณ-
เขื่อนหวยกุม เขื่อน
น้ำพุง โรงไฟฟาลำ
ตะคองชลภาวัฒนา 
กฟผ.แมเมาะ 
โรงไฟฟานำ้พอง 
โรงไฟฟาบางปะกง 
โรงไฟฟากระบี่ 
และโรงไฟฟาจะนะ    

60,000 สรางจิตสำนึกให
บุคลากรเห็น
ความสำคัญและ
ชวยกันอนุรักษ
ทรัพยากรของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
จำนวน 40,000 คน
ตอป 

60,000 สรางจิตสำนึกให
บุคลากรเห็น
ความสำคัญและ
ชวยกันอนุรักษ
ทรัพยากรของประเทศ
เพิ่มขึ้นจำนวน 
40,000 คนตอป 

60,000 สรางจิตสำนึกให
บุคลากรเห็น
ความสำคัญและ
ชวยกันอนุรักษ
ทรัพยากรของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
จำนวน 40,000 คน
ตอป 

60,000 สรางจิตสำนึกให
บุคลากรเห็น
ความสำคัญและ
ชวยกันอนุรักษ
ทรัพยากรของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
จำนวน 40,000 
คนตอป 

60,000 สรางจิตสำนึกให
บุคลากรเห็น
ความสำคัญและ
ชวยกันอนุรักษ
ทรัพยากรของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
จำนวน 40,000 
คนตอป 

 

F3A8 5. โครงการ
จัด
นิทรรศการ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
รวมในงาน
ประชุม

พื้นที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

ของบเพิ่ม งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 30 
ป อพ.สธ.-ประโยชน
แทแกมหาชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัย

      ของบเพิ่ม งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน
ตน ณ มหาวิทยาลัย 
แมโจ จ.เชียงใหม 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจด็  (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
วิชาการ และ
นิทรรศการ 
อพ.สธ. 

ลักษณ จ.นครศรี-
ธรรมราช 

F3A8 6. สนับสนุน
การ
ดำเนินงานใน
กิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. และ
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

พื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ. 
จำนวน 17 พื้นที่
ประกอบดวย เขือ่น
ภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ 
เขื่อนศรีนครินทร 
เขื่อนวชิราลงกรณ 
เขื่อนรัชชประภา 
เขื่อนบางลาง เขื่อน
อุบลรัตน เขื่อนสิริน
ธร เขื่อนจุฬาภรณ-
เขื่อนหวยกุม เขื่อน
น้ำพุง โรงไฟฟาลำ
ตะคองชลภาวัฒนา 
กฟผ.แมเมาะ 
โรงไฟฟานำ้พอง 
โรงไฟฟาบางปะกง 
โรงไฟฟากระบี่ 
และโรงไฟฟาจะนะ    

ของบเพิ่ม 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. ใชในกรณีมี
แผนการดำเนินงาน
เรงดวนระหวาง
ปงบประมาณ 
3. เพื่อเตรียมความ
พรอมสนับสนุนการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. และ
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

ของบเพิ่ม 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. ใชในกรณีมี
แผนการดำเนินงาน
เรงดวนระหวาง
ปงบประมาณ 
3. เพื่อเตรียมความ
พรอมสนับสนุนการ
ดำเนินงานในกิจกรรม
ตางๆ ของ อพ.สธ. 
และเครือขายของ 
อพ.สธ. 

ของบเพิ่ม 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. ใชในกรณีมี
แผนการดำเนินงาน
เรงดวนระหวาง
ปงบประมาณ 
3. เพื่อเตรียมความ
พรอมสนับสนุนการ
ดำเนินงานในกิจกรรม
ตางๆ ของ อพ.สธ. 
และเครือขายของ 
อพ.สธ. 

ของบเพิ่ม 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. ใชในกรณีมี
แผนการดำเนินงาน
เรงดวนระหวาง
ปงบประมาณ 
3. เพื่อเตรียมความ
พรอมสนับสนุน
การดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. และ
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

ของบเพิ่ม 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. ใชในกรณีมี
แผนการดำเนินงาน
เรงดวนระหวาง
ปงบประมาณ 
3. เพื่อเตรียมความ
พรอมสนับสนุนการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. และ
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

 

 รวม 6 โครงการ 1,600,000  1,600,000  1,600,000  1,600,000  1,600,000   
 รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ 2,160,000  2,160,000  2,160,000  2,160,000  2,160,000   

 
 
 
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 
 

 


