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

สนองพระราชดำริโดย องคการสวนพฤกษศาสตร 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
การดำเนินงานตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A2 1. โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
ตัวอยางพรรณไม 

พื้นที่สวน
พฤกษศาสตร
สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต์ิ 
เชียงใหม 

1,405,000 เปนแหลงขอมูล
และเก็บรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ตามหลัก
มาตรฐานสากล 
เพื่อการศึกษาวิจยั
ดานพฤกษศาสตร
ที่สำคัญ
ระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

1,475,300 เปนแหลงขอมูล
และเก็บรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ตามหลัก
มาตรฐานสากล 
เพื่อการศึกษาวิจยั
ดานพฤกษศาสตร
ที่สำคัญ
ระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

1,549,000 เปนแหลงขอมูล
และเก็บรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ตามหลัก
มาตรฐานสากล 
เพื่อการศึกษาวิจยั
ดานพฤกษศาสตร
ที่สำคัญ
ระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

1,626,500 เปนแหลงขอมูล
และเก็บรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ตามหลัก
มาตรฐานสากล 
เพื่อการศึกษาวิจยั
ดานพฤกษศาสตร
ที่สำคัญ
ระดับประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

1,708,000 เปนแหลงขอมูล
และเก็บรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ตามหลัก
มาตรฐานสากล 
เพื่อการศึกษาวิจยั
ดานพฤกษศาสตร
ที่สำคัญ
ระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

  

F1A2 2. โครงการพัฒนา
ระบบการอนุรักษ
และจัดการ
ตัวอยางพืชสำรอง 
(เชียงใหม) 

พื้นที่สวน
พฤกษศาสตร
สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต์ิ 
เชียงใหม 

1,621,000 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม
ไว อยางเปน
ระบบ 

1,702,100 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม
ไว อยางเปน
ระบบ 

1,787,200 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม
ไว อยางเปน
ระบบ 

1,787,000 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม
ไว อยางเปน
ระบบ 

    
1,876,400  

พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม
ไว อยางเปน
ระบบ 

  

F1A2 3. โครงการพัฒนา
ระบบอนุรักษและ
จัดการตัวอยางพืช
สำรอง (พิษณุโลก) 

สวน
พฤกษศาสตร
บานรมเกลา 
พิษณุโลก ใน
พระราชดำริ 

1,277,800 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม

1,341,700 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม

1,408,700 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม

1,479,100 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม

1,553,100 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
การดำเนินงานตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
ไว อยางเปน
ระบบของพันธุ
พืช ในภาคเหนือ
ตอนลาง 

ไว อยางเปน
ระบบของพันธุ
พืช ในภาคเหนือ
ตอนลาง 

ไว อยางเปน
ระบบของพันธุ
พืช ในภาคเหนือ
ตอนลาง 

ไว อยางเปน
ระบบของพันธุ
พืช ในภาคเหนือ
ตอนลาง 

ไว อยางเปน
ระบบของพันธุพืช 
ในภาคเหนือ
ตอนลาง 

F1A2 4. โครงการพัฒนา
ระบบอนุรักษและ
จัดการตัวอยางพืช
สำรอง (สุโขทัย) 

สวน
พฤกษศาสตร
ระยอง 

741,300 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม
ไว อยางเปน
ระบบของพันธุ
พืชในภาคกลาง 

778,400 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม
ไว อยางเปน
ระบบของพันธุพืช
ในภาคกลาง 

817,400 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม
ไว อยางเปน
ระบบของพันธุ
พืชในภาคกลาง 

858,300 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม
ไว อยางเปน
ระบบของพันธุ
พืชในภาคกลาง 

901,300 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม
ไว อยางเปน
ระบบของพันธุพืช
ในภาคกลาง 

  

F1A2 5. โครงการพัฒนา
ระบบอนุรักษและ
จัดการตัวอยางพืช
สำรอง (ขอนแกน) 

สวน
พฤกษศาสตร
ขอนแกน 

503,000 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม 
มีชีวิต วงศกลวยไม 
วงศขิงขา พืชเส่ียง
สูญพันธุ และพืช
สมุนไพร และพันธุ
ไมที่จัดแสดงให
ความรูกลุมตางๆ  
ที่รวบรวมไว 
อยางเปนระบบ
ของพันธุพืช ใน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 

528,200 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม 
มีชีวิต วงศกลวยไม 
วงศขิงขา พืชเส่ียง
สูญพันธุ และพืช
สมุนไพร และพันธุ
ไมที่จัดแสดงให
ความรูกลุมตางๆ  
ที่รวบรวมไว 
อยางเปนระบบ
ของพันธุพืช ใน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 

554,700 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม 
มีชีวิต วงศกลวยไม 
วงศขิงขา พืชเส่ียง
สูญพันธุ และพืช
สมุนไพร และพันธุ
ไมที่จัดแสดงให
ความรูกลุมตางๆ  
ที่รวบรวมไว อยาง
เปนระบบของ
พันธุพืช ในภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ 

582,500 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไมมี
ชีวิต วงศกลวยไม 
วงศขิงขา พืชเส่ียง
สูญพันธุ และพืช
สมุนไพร และพันธุ
ไมที่จัดแสดงให
ความรูกลุมตางๆ  
ที่รวบรวมไว อยาง
เปนระบบของ
พันธุพืช ในภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ 

611,700 พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไมมี
ชีวิต วงศกลวยไม 
วงศขิงขา พืชเส่ียง
สูญพันธุ และพืช
สมุนไพร และพันธุ
ไมที่จัดแสดงให
ความรูกลุมตางๆ 
ที่รวบรวมไว อยาง
เปนระบบของพันธุ
พืช ในภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ 

  

F1A2 6. โครงการพัฒนา
ระบบการอนุรักษ
และจัดการ
ตัวอยางพืชสำรอง 
(ระยอง) 

สวน
พฤกษศาสตร 
ระยอง 

719,000 รวบรวมและ
จัดการระบบ
ฐานขอมูลพรรณ
ไมของสวน
พฤกษศาสตร
ระยอง 

755,000 รวบรวมและ
จัดการระบบ
ฐานขอมูลพรรณ
ไมของสวน
พฤกษศาสตร
ระยอง 

792,800 รวบรวมและ
จัดการระบบ
ฐานขอมูลพรรณ
ไมของสวน
พฤกษศาสตร
ระยอง 

832,500 รวบรวมและ
จัดการระบบ
ฐานขอมูลพรรณ
ไมของสวน
พฤกษศาสตร
ระยอง 

874,200 รวบรวมและ
จัดการระบบ
ฐานขอมูลพรรณ
ไมของสวน
พฤกษศาสตร
ระยอง 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
การดำเนินงานตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A2 7. โครงการสำรวจ 

รวบรวม และวิจยั
กลวยไมทองถิ่น 
เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ   

ดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง
จากการพัฒนา
ตางๆ ใน จ.
แมฮองสอน 

2,529,800 ศึกษาความ
หลากหลายของ
ชนิดพันธุ ขอมูล
พื้นฐานดาน
พฤกษศาสตร 
ระบบนิเวศและ
การกระจายพันธุ
แนวทางการ
อนุรักษ ของ
กลวยไมและ 
ศึกษาศักยภาพ
ของกลวยไม 
ทรัพยากรชวีภาพ 
และภูมิปญญา
ทองถิ่นใน จ.
แมฮองสอน 

2,656,300 ศึกษาความ
หลากหลายของ
ชนิดพันธุ ขอมูล
พื้นฐานดาน
พฤกษศาสตร 
ระบบนิเวศและ
การกระจายพันธุ
แนวทางการ
อนุรักษ ของ
กลวยไมและ 
ศึกษาศักยภาพ
ของกลวยไม 
ทรัพยากรชวีภาพ 
และภูมิปญญา
ทองถิ่นใน จ.
แมฮองสอน 

2,789,200 ศึกษาความ
หลากหลายของ
ชนิดพันธุ ขอมูล
พื้นฐานดาน
พฤกษศาสตร 
ระบบนิเวศและ
การกระจายพันธุ
แนวทางการ
อนุรักษ ของ
กลวยไมและ 
ศึกษาศักยภาพ
ของกลวยไม 
ทรัพยากรชวีภาพ 
และภูมิปญญา
ทองถิ่นใน จ.
แมฮองสอน 

2,928,700 ศึกษาความ
หลากหลายของ
ชนิดพันธุ ขอมูล
พื้นฐานดาน
พฤกษศาสตร 
ระบบนิเวศและ
การกระจายพันธุ
แนวทางการ
อนุรักษ ของ
กลวยไมและ 
ศึกษาศักยภาพ
ของกลวยไม 
ทรัพยากรชวีภาพ 
และภูมิปญญา
ทองถิ่นใน จ.
แมฮองสอน 

3,075,200 ศึกษาความ
หลากหลายของ
ชนิดพันธุ ขอมูล
พื้นฐานดาน
พฤกษศาสตร 
ระบบนิเวศและ
การกระจายพันธุ
แนวทางการ
อนุรักษ ของ
กลวยไมและ 
ศึกษาศักยภาพ
ของกลวยไม 
ทรัพยากรชวีภาพ 
และภูมิปญญา
ทองถิ่นใน จ.
แมฮองสอน 

  

 รวม 7 โครงการ 8,796,900  9,237,000  9,699,000  10,094,600  10,599,900   

F1A3 1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ 
อนุรักษพืช 
(สุโขทัย) 

พื้นที่สวน
พฤกษศาสตร
พระแมยา 
สุโขทัย 

540,000 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่340 
ไร 

567,000 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่340 
ไร 

595,400 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่340 
ไร 

625,200 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่340 
ไร 

656,500 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่340 
ไร 

  

F1A3 2. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
อนุรักษพืช 
(พิษณุโลก) 

พื้นที่สวน
พฤกษศาสตร
พิษณุโลก 

532,300 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่
1,380 ไร 

558,900 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่
1,380 ไร 

586,900 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่
1,380 ไร 

616,300 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่
1,380 ไร 

647,200 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่
1,380 ไร 

  

F1A3 3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
อนุรักษพืช 
(ระยอง) 

พื้นที่สวน
พฤกษศาสตร
ระยอง 

529,200 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่830 
ไร 

555,700 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่830 
ไร 

583,500 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่830 
ไร 

612,700 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่830 
ไร 

643,400 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่830 
ไร 

  

 รวม 3 โครงการ 1,601,500  1,681,600  1,765,800  1,854,200  1,947,100   

F2A4 1. โครงการอนุรักษ
และฟนฟูประชากร
พืชเส่ียงตอการ 
สูญพันธุ (ภาคเหนือ
ตอนลาง) 

พื้นที่สวน
พฤกษศาสตร
พิษณุโลก 

384,600 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืชเส่ียง
ตอการสูญพันธุใน
พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนลาง 

403,900 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืชเส่ียง
ตอการสูญพันธุใน
พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนลาง 

424,100 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืชเส่ียง
ตอการสูญพันธุใน
พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนลาง 

445,400 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืชเส่ียง
ตอการสูญพันธุใน
พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนลาง 

467,700 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืชเส่ียง
ตอการสูญพันธุใน
พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนลาง 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
การดำเนินงานตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F2A4 2. โครงการ

อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืชเส่ียง
ตอการสูญพันธุ 
(ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ) 

พื้นที่สวน
พฤกษศาสตร
ขอนแกน 

338,400 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืช
เส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

355,400 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืช
เส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

373,200 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืช
เส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

391,900 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืช
เส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

411,500 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืชเส่ียง
ตอการสูญพันธุใน
พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

  

F2A4 3. โครงการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืชเส่ียง
ตอการสูญพันธุ 
(ภาคตะวันออก) 

พื้นที่สวน
พฤกษศาสตร
ระยอง 

476,000 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืช
เส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 

499,800 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืช
เส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 

524,800 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืช
เส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 

551,100 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืช
เส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 

578,700 เพื่อดำเนินการ
อนุรักษและฟนฟู
ประชากรพืชเส่ียง
ตอการสูญพันธุใน
พื้นที่ภาค
ตะวันออก 

  

 รวม 3 โครงการ 1,199,000  1,259,100  1,322,100  1,388,400  1,457,900   

F2A5 1. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล 

  จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-อสพ. 

 จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-อสพ. 

 จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-อสพ. 

 จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-อสพ. 

 จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-อสพ. 

 

 รวม 1 โครงการ -  -   -   -   
F3A7 1. โครงการ

สงเสริมการศึกษา
เรียนรูในอาคาร
พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติ 

สวน
พฤกษศาสตร
สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต์ิ 
(เชียงใหม) 

550,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

577,500 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

606,400 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

636,800 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

668,700 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

  

  รวม 1 โครงการ 550,000   577,500   606,400   636,800   668,700     
F3A8 1. การจัดทำ/ดูแล 

เว็บไซต อพ.สธ.-
อสพ.  

สวน
พฤกษศาสตร
สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต์ิ 
(เชียงใหม) 

 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 1 โครงการ -  -   -   -   
 รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ 12,147,400  12,755,200  13,393,300  13,974,000  14,673,600   
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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 
 

 


