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

สนองพระราชดำริโดย   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

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. งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม 
(การศึกษาประเมิน
ทรัพยากรชวีภาพใน
สภาพธรรมชาติดาน
ตางๆ เชน ดานสัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา และใน
หองปฏิบัติการ เชน 
ดานโภชนาการ 
องคประกอบ เปนตน) 

ภาคใตและภาคใต
ชายแดน/เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 
(SEZ)/เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ 
(NEC)/เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคกลาง
ตอนลาง ไดแก 
จังหวัด สตูล 
สงขลา ปตตานี 
ยะลา นราธวิาส 
กาญจนบุรี 
ราชบุรี 
สุพรรณบุรี 
เชียงราย 
เชียงใหม ตาก 
ลำพูน ลำปาง 
พิษณุโลก สุโขทัย 
นครพนม 
มุกดาหาร 
หนองคาย ตราด 
สระแกว   

13,231,000.00 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรพืช
และจุลินทรีย
อยางยั่งยืนเพือ่
เสริมสราง
เศรษฐกิจ
ทองถิ่น 

14,560,000  เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรพืช
และจุลินทรีย
อยางยั่งยืน
เพื่อเสริมสราง
เศรษฐกิจ
ทองถิ่น 

16,016,000  เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรพืช
และจุลินทรีย
อยางยั่งยืนเพือ่
เสริมสราง
เศรษฐกิจ
ทองถิ่น 

17,618,000  เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรพืช
และจุลินทรีย
อยางยั่งยืน
เพื่อเสริมสราง
เศรษฐกิจ
ทองถิ่น 

19,380,000  เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรพืช
และจุลินทรีย
อยางยั่งยืนเพือ่
เสริมสราง
เศรษฐกิจ
ทองถิ่น 

คัดเลือก
ทรัพยากรที่มี
ศักยภาพวจิัย
และพัฒนาตอ
ยอด บูรณาการ
รวมโดยมี 
ธนาคาร
ทรัพยากรชวีภาพ 
เปนแกนนำ
รวมกับเครือขาย
มหาวิทยาลัย
ภายใตโครงการ 
อพ.สธ. รวมกับ
ราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ สถาบัน
คนควาและ
พัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตร และ 
สำนักงาน
สงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอม(สสว.) 

  รวม 1 โครงการ       13,231,000    14,560,000    16,016,000    17,618,000    19,380,00
0  

   งบบูรณาการ 
วช. ผานสภา
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
แหงชาติ ผาน
สำนักปลัด อว. 
และสวทช.  
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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 

F2A5 1. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.และ
ธนาคารทรัพยากร
ชีวภาพ สวทช. ไดแก 
ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 

ศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืชและ
จุลินทรีย ธนาคาร
ทรัพยากรชวีภาพ
แหงชาติ สวทช. - 
อพ.สธ. 

 -  จำนวนอยาง
นอย 1,000 
ชุดขอมูล 

 -  เพิ่มขึ้นจำนวน
อยางนอย 
1,000 ชุด
ขอมูล 

 -  เพิ่มขึ้นจำนวน
อยางนอย 
1,000 ชุด
ขอมูล 

 -  เพิ่มขึ้นจำนวน
อยางนอย 
1,000 ชุด
ขอมูล 

 ใช
งบประมาณ
แผนดินผาน 

สวทช.  

เพิ่มขึ้นจำนวน
อยางนอย 
1,000 ชุด
ขอมูล 

ขอมูลที่ได 
รวบรวมมาจาก
การดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ F2A4 

     รวม 1 โครงการ             งบประมาณแผน
ดินผาน สวทช.  

F3A7 1. งานพิพิธภัณฑ
ตัวอยางแหง (BIOTEC 
Bangkok Herbaium: 
BBH) ประกอบดวย 
Fungarium และ 
Herbarium และ งาน
คลังทรัพยากรชีวภาพที่
มีชีวิต Living 
Collection ไดแก 
Microbial Culture 
Collection, Seed 
Bank, Tissue Culture 
Collection เปนตน 

ธนาคาร
ทรัพยากรชวีภาพ
แหงชาติ ภายใต
การกำกับของ
สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
แหงชาติ 

1,475,000  เพื่อจัดเก็บ
ตัวอยางอางอิง
ของประเทศ
ไทย/จัดเก็บ
ตัวอยางที่มี
ชีวิตในระยะ
ยาวเพือ่การ
อนุรักษ 
กลุมเปาหมาย
ขององคความรู
ไดแก 
ประชาชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
นักวิจยั 
เกษตรกร เปน
ตน/ เปาหมาย
ของการจัดเก็บ
เพื่อสนับสนุน
งานภาคเกษตร
กรรรม 
อุตสาหกรรม 
และหนวยงาน
ดานการ
อนุรักษ 

1,475,000  เพื่อจัดเก็บ
ตัวอยางอางอิง
ของประเทศ
ไทย/จัดเก็บ
ตัวอยางที่มี
ชีวิตในระยะ
ยาวเพือ่การ
อนุรักษ 
กลุมเปาหมาย
ขององค
ความรูไดแก 
ประชาชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
นักวิจยั 
เกษตรกร เปน
ตน/ เปาหมาย
ของการ
จัดเก็บเพื่อ
สนับสนุนงาน
ภาคเกษตร
กรรรม 
อุตสาหกรรม 
และหนวยงาน
ดานการ
อนุรักษ 

1,500,000  เพื่อจัดเก็บ
ตัวอยางอางอิง
ของประเทศ
ไทย/จัดเก็บ
ตัวอยางที่มี
ชีวิตในระยะ
ยาวเพือ่การ
อนุรักษ 
กลุมเปาหมาย
ขององคความรู
ไดแก 
ประชาชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
นักวิจยั 
เกษตรกร เปน
ตน/ เปาหมาย
ของการจัดเก็บ
เพื่อสนับสนุน
งานภาคเกษตร
กรรรม 
อุตสาหกรรม 
และหนวยงาน
ดานการ
อนุรักษ 

1,500,000  เพื่อจัดเก็บ
ตัวอยางอางอิง
ของประเทศ
ไทย/จัดเก็บ
ตัวอยางที่มี
ชีวิตในระยะ
ยาวเพือ่การ
อนุรักษ 
กลุมเปาหมาย
ขององค
ความรูไดแก 
ประชาชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
นักวิจยั 
เกษตรกร เปน
ตน/ เปาหมาย
ของการ
จัดเก็บเพื่อ
สนับสนุนงาน
ภาคเกษตร
กรรรม 
อุตสาหกรรม 
และหนวยงาน
ดานการ
อนุรักษ 

1,600,000  เพื่อจัดเก็บ
ตัวอยางอางอิง
ของประเทศ
ไทย/จัดเก็บ
ตัวอยางที่มี
ชีวิตในระยะ
ยาวเพือ่การ
อนุรักษ 
กลุมเปาหมาย
ขององคความรู
ไดแก 
ประชาชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
นักวิจยั 
เกษตรกร เปน
ตน/ เปาหมาย
ของการจัดเก็บ
เพื่อสนับสนุน
งานภาคเกษตร
กรรรม 
อุตสาหกรรม 
และหนวยงาน
ดานการ
อนุรักษ 

เก็บตัวอยาง
ระยะยาวเพือ่การ
อนุรักษ
ทรัพยากรชวีภาพ
ของประเทศไทย
อยางยั่งยืน วจิัย
และพัฒนา
วิธีการจัดเก็บ
ระยะยาว พรอม
กับถายทอดองค
ความรูในการใช
ประโยชน
ทรัพยากรฐาน
ใหกับประชาชน
โดยทั่วไป 
นักวิชาการ 
นักวิจยั 

 รวม 1 โครงการ  1,475,000  1,475,000  1,500,000  1,500,000  1,600,000   งบประมาณแผน
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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 

ดินผาน สวทช.  

F3A8 1. โครงการฝกอบรม 
"ถายทอดองคความรู
และการใชประโยชน
จากทรัพยากรชวีภาพ
อยางยั่งยืน 

ขึ้นกับพื้นที่
ดำเนินงานตาม
กิจกรรม F2A4 

200,000  1. จำนวนผูเขา
รับการ อบรม  
อยางนอย 50 
คนตอคร้ัง  
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม/
ถายทอดองค
ความรูและการ
ใชประโยชน
จากทรัพยากร
ชีวภาพอยาง
ยั่งยืน 

200,000  1. จำนวนผู
เขารับการ 
อบรม  อยาง
นอย 50 คน
ตอคร้ัง  
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม/
ถายทอดองค
ความรูและ
การใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากร
ชีวภาพอยาง
ยั่งยืน 

200,000  1. จำนวนผูเขา
รับการ อบรม  
อยางนอย 50 
คนตอคร้ัง  
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม/
ถายทอดองค
ความรูและการ
ใชประโยชน
จากทรัพยากร
ชีวภาพอยาง
ยั่งยืน 

200,000  1. จำนวนผู
เขารับการ 
อบรม  อยาง
นอย 50 คน
ตอคร้ัง  
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม/
ถายทอดองค
ความรูและ
การใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากร
ชีวภาพอยาง
ยั่งยืน 

200,000  1. จำนวนผูเขา
รับการ อบรม  
อยางนอย 50 
คนตอคร้ัง  
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม/
ถายทอดองค
ความรูและการ
ใชประโยชน
จากทรัพยากร
ชีวภาพอยาง
ยั่งยืน 

เปนหนวยงานที่
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/
อบต. ภายใต
พื้นที่ดำเนินงาน 
F2A4 
งบประมาณ
สนับสนุน
ธนาคาร
ทรัพยากรชวีภาพ
แหงชาติ ใช
งบประมาณ
แผนดินประจำ
ของ สวทช. 
 

F3A8 2. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัด
งานกับ อพ.สธ. 

1,301,000  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย  

      700,000  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย  

ดำเนินงานทุก 2 
ป งบประมาณ
ทาง สวทช. 

F3A8  3. สนับสนุนองคกร
ปกครองทองถิ่นเขารวม
สนองพระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. ในงาน
สำรวจและจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น  

 ผูใหคำปรึกษา
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดาน
ทรัพยากรชวีภาพ  

1,200,000   ปละ 4 แหง  1,200,000   ปละ 4 แหง  1,400,000   ปละ 4 แหง  1,400,000   ปละ 4 แหง  1,600,000   ปละ 4 แหง   ธนาคาร
ทรัพยากรชวีภาพ
แหงชาติ ใช
งบประมาณ
แผนดินประจำ
ของ สวทช.  

F3A8  4. สนับสนุนการ
ดำเนินการโครงการ
ระบบส่ือสาระออนไลน
เพื่อการเรียนรูทางไกล 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชตาม
พระราชดำริฯ  

  ระบบคลัง
ทรัพยากร
การศึกษาแบบ
เปดของ
โครงการ

  ระบบคลัง
ทรัพยากร
การศึกษาแบบ
เปดของ
โครงการ

  ระบบคลัง
ทรัพยากร
การศึกษาแบบ
เปดของ
โครงการ

  ระบบคลัง
ทรัพยากร
การศึกษาแบบ
เปดของ
โครงการ

  ระบบคลัง
ทรัพยากร
การศึกษาแบบ
เปดของ
โครงการ

 ฝายบริการ
ความรูทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีใน
สังกัด สวทช.  
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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 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมาย ุ
5 รอบ 2 เมษายน 
2558 ของโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
ตามพระราชดำริฯ  

อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ตาม
พระราชดำริฯ 
ไดรับการ
สนับสนุนทาง
เทคนิคตาม
แผนของ
โครงการระบบ
ส่ือสาระ
ออนไลนฯ 
และรวม
สนับสนุนตาม
เปาหมายในแต
ละปได 100%  

อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ตาม
พระราชดำริฯ 
ไดรับการ
สนับสนุนทาง
เทคนิคตาม
แผนของ
โครงการระบบ
ส่ือสาระ
ออนไลนฯ 
และรวม
สนับสนุนตาม
เปาหมายใน
แตละปได 
100%  

อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ตาม
พระราชดำริฯ 
ไดรับการ
สนับสนุนทาง
เทคนิคตาม
แผนของ
โครงการระบบ
ส่ือสาระ
ออนไลนฯ 
และรวม
สนับสนุนตาม
เปาหมายในแต
ละปได 100%  

อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ตาม
พระราชดำริฯ 
ไดรับการ
สนับสนุนทาง
เทคนิคตาม
แผนของ
โครงการระบบ
ส่ือสาระ
ออนไลนฯ 
และรวม
สนับสนุนตาม
เปาหมายใน
แตละปได 
100%  

อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ตาม
พระราชดำริฯ 
ไดรับการ
สนับสนุนทาง
เทคนิคตาม
แผนของ
โครงการระบบ
ส่ือสาระ
ออนไลนฯ 
และรวม
สนับสนุนตาม
เปาหมายในแต
ละปได 100%  

F3A8 5. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
แหงชาติและ
ธนาคาร
ทรัพยากรชวีภาพ
แหงชาติ 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราช
ดาริ อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราช
ดาริ อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราช
ดาริ อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราช
ดาริ อพ.สธ. 

แสดงขอมูล
กิจกรรมที่สนอง
พระราชดำริ และ
ฐานขอมูล
ทรัพยากรที่
จัดเก็บในคลัง
ของธนาคาร
ทรัพยากรชวีภาพ 
ไดรับสนับสนุน
จากฝาย DTMD 
ในสังกัด สวทช. 

  รวม 5 โครงการ   2,701,000    1,400,000    1,600,000   1,600,000    2,500,000      
  รวมทั้งหมด 4 กิจกรรม 

8 โครงการ 
 

17,407,000  17,435,000  19,116,000  20,718,000  23,480,000 
    

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 


