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

สนองพระราชดำริโดย  กรมวิทยาศาสตรบริการ 

กิจกรรมที่ 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.ศึกษา วิเคราะหคุณคา
ทางโภชนาการและ
องคประกอบสำคัญของ
ผลผลิตจากพืชอนุรักษ 

พื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาค

กลาง 
และภาคใต 

1,000,000 800 
รายการ 

1,000,000  800 
รายการ 

1,000,000 800 
รายการ 

1,000,000 800 
รายการ 

1,000,000   800 
รายการ 

  

  รวม 1 โครงการ   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000     
F2A5 1จัดทำฐานขอมูลทาง

วิทยาศาสตรเพื่อการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

ศูนยขอมูล
พันธุกรรมของ 
อพ.สธ.-วศ. 

50,000 ขอมูล
พันธุกรรมพืช
ในกิจกรรมที4่ 

50,000 ขอมูล
พันธุกรรมพืช
ในกิจกรรมที ่

4 

50,000 ขอมูล
พันธุกรรมพืช
ในกิจกรรมที่ 4 

50,000 ขอมูล
พันธุกรรมพืช
ในกิจกรรมที่ 

4  

50,000 ขอมูล
พันธุกรรมพืช
ในกิจกรรมที่4 

ทรัพยากรทาง
ชีวภาพ 

  รวม 1 โครงการ    50,000   50,000   50,000   50,000   50,000     
F3A8 1. งานจัดประชุม

วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

 250,000  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

 
 

    
 

  250,000  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุกๆ 
2 ป 

F3A8 2.สนับสนุนการ
ดำเนินงานในกิจกรรม
ตางๆ ของ อพ.สธ. และ
เครือขายของ อพ.สธ. 

พื้นที่ อพ.สธ. 
กำหนดและ

เครือขาย อพ.สธ. 

300,000 สนับสนุนการ
ดำเนินงาน

หนวยงานที่เขา
รวมสนองพระ

ราชดำริ 
อพ.สธ. 

300,000 สนับสนุนการ
ดำเนินงาน
หนวยงานที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

300,000 สนับสนุนการ
ดำเนินงาน

หนวยงานที่เขา
รวมสนองพระ

ราชดำริ 
อพ.สธ. 

300,000 สนับสนุนการ
ดำเนินงาน
หนวยงานที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

300,000 สนับสนุนการ
ดำเนินงาน

หนวยงานที่เขา
รวมสนองพระ

ราชดำริ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 3. จัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-  กรม
วิทยาศาสตรบริการ 
 
 
 
 
 

 

อพ.สธ.-วศ. 50,000 เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงาน
รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่
สนอง

50,000 เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงาน
รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่
สนอง

50,000 เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงาน
รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่
สนอง

50,000 เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงาน
รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่
สนอง

50,000 เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงาน
รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่
สนอง

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ    
กรมวิทยาศาสตร
บริการ 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พระราชดำริฯ พระราชดำริฯ พระราชดำริฯ พระราชดำริฯ พระราชดำริฯ 
F3A8 4. เผยแพรผลงาน

โครงการ อพ.สธ.-วศ. 
ผานส่ือสูประชาชน  เชน 
จัดทำหนังสือ วีดิทัศน 
เอกสารเผยแพร  

พื้นที่ดำเนิน
กิจกรรม อพ.สธ.-

วศ. 

    50,000 กลุมเปาหมาย
ประชาชน
จำนวน 1 
คร้ัง/ป 

    50,000 กลุมเปาหมาย
ประชาชน

จำนวน 1 คร้ัง 
/ป  

      

  รวม 4 โครงการ   600,000   400,000   350,000   400,000   600,000     
  รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม 

6 โครงการ 
  1,700,000   1,400,000 

 
  1,400,000   1,400,000 

 
  1,700,000     

 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กจิกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 
 


