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

สนองพระราชดำริโดย กรมการพัฒนาชุมชน 

กิจกรรมท่ี ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 1. ปกปกทรัพยากรและ
สงเสริมใหชุมชนดูแล
รักษาทรัพยากรทองถิ่น 
จับพิกัด ทำขอบเขต
พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
สำรวจทำรหัสประจำ
ตนไม จับพิกัด เพือ่
รวบรวมเปนฐานขอมูล 

พื้นที่ อพ.สธ. - 
พช. 16 แหง 
(พื้นที่ที่มีไม

ธรรมชาติที่มีปา
ธรรมชาติด่ังเดิม)  

 ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง สทอ./สพช./
สพจ. 

F1A1 2. สรางอาสาสมัครปก
ปกทรัพยากร 

พื้นที่ อพ.สธ. - 
พช. 16 แหง 

 ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง   

  รวม 2 โครงการ    0      0      0     0   0     
F1A2 1. สำรวจเก็บรวบรวม

ทรัพยากรพื้นที่สนอง
พระราชดำริ 

 พื้นที่ อพ.สธ. - 
พช. 16 แหง 

 ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง สทอ./สพช./
สพจ. 

F1A2 2. สรางการเรียนรูดาน
การอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทองถิ่นและสนับสนุน
การสำรวจขอมูลหมูบาน
รอบศูนยศึกษาและ
พัฒนาชุมชน (รอบรัศมี 
50 กิโลเมตร) 

หมูบานรอบ 
ศพช. 11 แหง  

1,760,000 11 แหง 1,760,000 11 แหง 1,760,000 11 แหง 1,760,000 11 แหง 1,760,000 11 แหง สทอ./สพช. 

  รวม 2 โครงการ   1,760,000   1,760,000   1,760,000   1,760,000   1,760,000     

F1A3 1. ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช 
-กิจกรรมการเก็บเมล็ด
พันธุชีวภาพ 
-กิจกรรมการจัดทำ

พื้นที่ อพ.สธ. - 
พช. จำนวน 16 

แหง 
 

 

  1,300,000   16 แหง  1,300,000  16 แหง 1,300,000   16 แหง 1,300,000   16 แหง  1,300,000  16 แหง สทอ./สพช./
สพจ. 
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กิจกรรมท่ี ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

แปลงเพาะชำ 
-กิจกรรมสงเสริมขยาย
ผลเมล็ดพันธุ 
-กิจกรรมจัดทำพิกัดรหัส
ตนไม 

 รวม 1 โครงการ  1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000   

F2A5 1.จัดต้ังศูนยขอมูล
ทรัพยากร และสงเสริม
การใชประโยชน     
1.1) จัดต้ังศูนยขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ. - 
พช.- พัฒนาระบบการ
จัดเก็บขอมูล - นำเขา
ขอมูลพันธกุรรมพืชและ
ภูมิปญญาทองถิ่น - 
นำเขาขอมูลการปลูก
รักษาใชประโยชน
ทรัพยากร วัฒนธรรม
และภูมิปญญา 
1.2) สงเสริมการใช
ประโยชนการจัดการ
สารสนเทศพันธุกรรมพืช
และภูมิปญญาทองถิ่น 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

780,000  กรมการพัฒนา
ชุมชน 

780,000  กรมการ
พัฒนาชุมชน 

780,000  กรมการ
พัฒนา
ชุมชน 

780,000  กรมการ
พัฒนาชุมชน 

  780,000  กรมการพัฒนา
ชุมชน 

สทอ/ศสท./
สพช./ศพช 

  รวม 1 โครงการ       780,000    780,000    780,000    780,000    780,000      
F3A8 1.การจัดการความรู

ภายในและประสานศูนย
ประสานงาน อพ.สธ.
พื้นที ่ 

พื้นที่สนอง
พระราชดำริ 16 

แหง 

 ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง  ไมใช
งบประมาณ  

16 แหง สพช. 

F3A8 2.สรางวิทยากรหลักสูตร 
อพ.สธ. (อพ.สธ. 
ดำเนินการ)  

อพ.สธ. สวนกลาง 
อพ.สธ.สวนกลาง

เปนผูกำหนด 

300,000 40 คน 300,000 40 คน 300,000 40 คน 300,000 40 คน 300,000 40 คน สทอ. 

F3A8 3.จัดทำหลักสูตรตาม
แผนแมบท โครงการ 
อพ.สธ. 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

200,000 50 คน                 สทอ. / สพช. 

F3A8 4.ผลิตส่ือเพื่อสราง กรมการพัฒนา 1,500,000 เจาหนาที่พัฒนา           เจาหนาที่            เจาหนาที่พัฒนา สทอ. / สพช. 
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กิจกรรมท่ี ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ความรูความเขาใจแก
ชุมชนดานการอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากร e-learning 
/cookbook/e-book 

ชุมชน ชุมชน 1,500,000  พัฒนา
ชุมชน 

1,500,000  ชุมชน 

F3A8 5.พัฒนาบุคลากรในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยวธิี Video 
Conference 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

 ไมใช
งบประมาณ  

76 จังหวัด 878 
อำเภอ 

 ไมใช
งบประมาณ  

76 จังหวัด 
878 อำเภอ 

 ไมใช
งบประมาณ  

76 จังหวัด 
878 อำเภอ 

 ไมใช
งบประมาณ  

76 จังหวัด 
878 อำเภอ 

 ไมใช
งบประมาณ  

76 จังหวัด 878 
อำเภอ 

สทอ 

F3A8 6.สรางการเรียนรูแก
ชุมชนดานการอนุรักษ
และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทองถิ่นแก
ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู
ตนแบบพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและครัวเรือน
ตนแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
(CLM/HLM)  

76 จังหวัด 
จำนวนครัวเรือน 
(CLM/HLM )  
จำนวน 2,750 

ครัวเรือน 

   
3,200,000  

550 คน     3,200,000  550 คน       
3,200,000  

550 คน      3,200,000  550 คน  3,200,000 550 คน สทอ./สพช. 

F3A8 7.สำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรในพื้นที่ศูนย
ฝกอาชีพ 

ศูนยฝกอาชีพ 10 
แหง  

 ไมใช
งบประมาณ  

10 แหง                   

F3A8 8.สงเสริมการจัดต้ังและ
สงเสริมการบริหาร
จัดการกองทุนเมล็ดพันธุ
พืชประจำตำบล 

76 จังหวัด ทุก
ตำบล 

 ไมใช
งบประมาณ  

7,255 ตำบล  ไมใช
งบประมาณ  

7,255 ตำบล  ไมใช
งบประมาณ  

7,255 
ตำบล 

 ไมใช
งบประมาณ  

7,255 ตำบล  ไมใช
งบประมาณ  

7,255 ตำบล สพจ./สพอ. 

F3A8 9.สนับสนุนหมูบาน
ตนแบบระดับอำเภอ
และขยายผลหมูบาน
อนุรักษพันธกุรรมพืช'- 
สนับสนุนดำเนินงาน
หมูบานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร 

หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง (ตนแบบ
ป 2565 หมูบาน

ขยายผล (ป 
2566-2569)

อยางนอยตำบล
ละ 1 แหง 

 ไมใช
งบประมาณ  

8,780 หมูบาน  ไมใช
งบประมาณ  

8,780 หมูบาน  ไมใช
งบประมาณ  

8,780 
หมูบาน 

 ไมใช
งบประมาณ  

8,780 หมูบาน  ไมใช
งบประมาณ  

8,780 หมูบาน สสช. 

F3A8 10.สงเสริมการนำ หมูบานเศรษฐกิจ  ไมใช    ไมใช    ไมใช    ไมใช    ไมใช     
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กิจกรรมท่ี ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากรทองถิ่นพัฒนา
เปนผลิตภัณฑ OTOP  

พอเพียง  
หมูบาน OTOP 

นวัตวิถี     
พื้นที่ CLM / HLM 
หมูบานทุนชุมชน

ตามแนว
พระราชดำริ 

หมูบานรอบศูนย
ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูบาน คชานุรักษ  
 

งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  

F3A8 11.จัดการความรูการ
อนุรักษและใชประโยชน 
ทรัพยากรทองถิ่นระดับ
จังหวัด และ ศพช. 

ดำเนินการระดับ
จังหวัด/ศพช. 

 ไมใช
งบประมาณ  

76 จังหวัด  
11 ศพช  

 ไมใช
งบประมาณ  

76 จังหวัด  
11 ศพช  

 ไมใช
งบประมาณ  

76 จังหวัด  
11 ศพช  

 ไมใช
งบประมาณ  

76 จังหวัด  
11 ศพช  

 ไมใช
งบประมาณ  

76 จังหวัด  
11 ศพช  

สพช. 

F3A8 12.สรุปบทเรียนการ
อนุรักษและใชประโยชน
และจัดเวทีนำเสนอ
ผลงานและแลกเปล่ียน
ผลสำเร็จการดำเนิน
โครงการ อพ.สธ. 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

300,000   1 คร้ัง 300,000  1 คร้ัง    300,000   1 คร้ัง  300,000   1 คร้ัง     300,000  1 คร้ัง สทอ. 

F3A8 13.พัฒนา website 
อพ.สธ.-พช. 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

100,000   1 คร้ัง  100,000  1 คร้ัง   100,000   1 คร้ัง  100,000   1 คร้ัง     100,000   1 คร้ัง  ศสท. 

F3A8 14.เผยแพร
ประชาสัมพันธงาน 
อพ.สธ.-พช. 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

 ไมใช
งบประมาณ  

 social media 
(facebook 
website)  

      100,000   social 
media 

(facebook 
website)  

  100,000   social 
media 

(facebook 
website)  

100,000   social 
media 

(facebook 
website)  

   100,000   social media 
(facebook 
website)  

สทอ./ศสท. 

F3A8 15.จัดนิทรรศการผล
การดำเนินงาน อพ.สธ. 

อพ.สธ. กำหนด
สถานที่ 

350,000 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

            350,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย  

สทอ. 

  รวม 15 โครงการ   7,510,000    5,560,000    7,060,000    5,560,000    7,410,000     
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กิจกรรมท่ี ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีดำเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหตุ 
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม
21 โครงการ 

  11,350,000    8,100,000    9,600,000      8,100,000    9,950,000      

 
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 


