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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1.การสำรวจเก็บรวบรวม

ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาการใชประโยชน
จากพืช 

-ภายในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุรี 
-และพื้นที่ในเขตตำบล 
หนองบัว 

  10,000 -จำนวน 60 ไร 
จำนวน 20 ชนิด 

  10,000 -จำนวน 60 ไร 
จำนวน 20 ชนิด 

  งบประมาณแผนดิน 

 รวม  1  โครงการ    10,000    10,000     

F1A2 1.จัดเก็บเมล็ดพันธพืชที่หา
ยากหรือกำลังจะสูญหาย
จากพื้นที่เดิม 

-ภายใน  
มรภ.กจ และพื้นที่ปา
ธรรมชาติตำบลหนอง
บัว อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 

 -ภายใน มรภ.กจ. 
-ในพื้นที่ปา
ธรรมชาติในเขต
ตำบลหนองบัว 
เชน พุดปา 
โมกราชิน ี

 -ภายใน 
มรภ.กจ. 
-ในพื้นที่ปา
ธรรมชาติในเขต
ตำบลหนองบัว 
เชน ขันทอง 
พยาบาด 

 -ภายใน มรภ.กจ. 
-ในพื้นที่ปา
ธรรมชาติในเขต
ตำบลหนองบัว 
เชน เอื้อง 
หนวดพราหม 
เอื้องเขาแก 

 -ภายใน มรภ.กจ. 
-ในพื้นที่ปา
ธรรมชาติในเขต
ตำบลหนองบัว 
เชน ไผ 

30,000 ภายใน มรภ.กจ. 
-ในพื้นที่ปา
ธรรมชาติในเขต
ตำบลหนองบัว 
เชน โคคลาน 
ค้ิวนาง 

งบประมาณแผนดิน 

  รวม  1  โครงการ          30,000   
F1A3 1.ปลูกรักษาขยายพันธุพืช

ที่หายากหรือสูญหายจาก
พื้นที่โดยรอบ มรภ.กจ.
และบำรุงรักษาแหลงปลูก 
(อนุรักษ)   พืชเดิม (แปลง
ไผ แปลงไมดอกหอม 
กลวยไมพื้นเมือง) 

ภายใน มรภ.กจ. 
พื้นที่ปกปก 
-แปลงปลูกภายใน 
มรภ.กจ. จำนวน 4 ไร 
-หองปฏิบัติการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
-ปาชุมชน 

63,700 -จากการสำรวจ 
จำนวน 3 ชนิด 
เชน พุดปา 200 
ตน 
-โมกราชิน ี50 
ตน 
-กลวยไมพื้นเมือง 
เชน หนวด 
พรามณ 
เขาแกะ เข็มแดง 
รวม 1,200 ตน 

-จากแปลงปลูกเดิม 
(ไผ ไมดอกหอม 
กลวยไมพื้นเมือง 

63,700 จำนวน 4 ชนิด 
เชน  
-พุดปา 200 ตน 
-โมกราชิน ี
50 ตน 
-ขันทอง
พยาบาด 20 ตน 
-กลวยไม
พื้นเมือง 
รวม 1,200 ตน 
-จากแปลงปลูก
เดิม (ไผ ไมดอก
หอม 

กลวยไมพื้นเมือง 

63,700 จำนวน 4 ชนิด 
เชน -ขันทอง
พยาบาด 20 ตน 
-เฉียงพรานางแอ 
20 ตน 
-โคคลาน 20 ตน 
-กลวยไมพื้นเมือง 
รวม 1,200 ตน 
-จากแปลงปลูก
เดิม (ไผ ไมดอก
หอม 

กลวยไมพื้นเมือง 

63,700 จำนวน 4 ชนิด 
เชน 
-เฉียงพรานางแอ 
20 ตน 
-มะมวงหวัแมงวัน 
50 ตน 
-กำลังววัเถลิง 10 
ตน 
-กลวยไมพื้นเมือง 
รวม 1,200 ตน 
-จากแปลงปลูก
เดิม (ไผ ไมดอก
หอม 
กลวยไมพื้นเมือง 

63,700 จำนวน 4 ชนิด 
เชน 
-มะมวงหวัแมง
วัน 20 ตน 
-ขาว 20 ตน 
-สามสิบ 20 กอ 
-กลวยไม
พื้นเมือง 1,200 
ตน 
จากแปลงปลูก
เดิม (ไผ ไมดอก
หอม 
กลวยไมพื้นเมือง 

 

งบประมาณ 
แผนดิน 

  รวม  1  โครงการ  63,700  63,700  63,700  63,700  63,700   
F2A4 1.งานอนุรักษและใช -ภายใน มรภ.กจ.   120,000 -ผลิตน้ำหอม   120,000 -ผลิตน้ำหอมจาก 120,000 -ผลิตน้ำหอมจาก F1A3/ F2A4 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประโยชนทรัพยากรจาก
การสำรวจ การรวบรวม 
ขยายพันธ 
-การพัฒนาไมดอกหอม
เปนน้ำหอม เปน
ผลิตภัณฑชุมชน 
-การขยายพันธุกลวยไม
พื้นเมืองเปน 
เศรษฐกิจชุมชน 
-การพัฒนาพันธกุรรมขาว
พื้นเมือง 

-ชุมชนที่ใชประโยชน
จากปาชุมชน 

จากโมกราชินี
และพุดปา 
-ขยายพันธุ 
ศึกษาพันธุขาว 
กลวยไม ไผ
พื้นเมือง 
เพื่อการอนุรักษ
และสราง
เศรษฐกิจชุมชน 
-นักวิจัยภายใน 
มรภ.กจ รวม 
ดำเนินงาน 

โมกราชินีและพุด
ปา 
-ขยายพันธุ 
ศึกษาพันธุขาว 
กลวยไม ไผ
พื้นเมือง 
เพื่อการอนุรักษ
และสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน 
-นักวิจัยภายใน 
มรภ.กจ รวม 
ดำเนินงาน 

โมกราชินีและพุด
ปา 
-ขยายพันธุ 
ศึกษาพันธุขาว 
กลวยไม ไผ
พื้นเมือง 
เพื่อการอนุรักษ
และสราง
เศรษฐกิจชุมชน 
-นักวิจัยภายใน 
มรภ.กจ รวม 
ดำเนินงาน 

  รวม  1   โครงการ    120,000    120,000  120,000   
F2A5 1. การจัดทำฐานขอมูล 

อพ.สธ.มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี 
-ฐานขอมูลกายภาพ 
-ฐานขอมูลวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
-ฐานขอมูนักวิจยัและ
ฐานขอมูลผลงานวิจยั 

สำนักงานประงานงาน
โครงการ อพ.สธ.มรภ.กจ. 

  15,000 -พัฒนาขอมูล 
-เผยแพรขอมูล 
-วัสดุสำนักงานใน
การเผยแพร 

5,000 -พัฒนาขอมูล 
-เผยแพรขอมูล 
-วัสดุสำนักงานใน
การเผยแพร 

5,000 -ปรับปรุงขอมูล 
-เผยแพรขอมูล 
-วัสดุสำนักงานใน
การเผยแพร 

5,000 -พัฒนาขอมูล 
-เผยแพรขอมูล 
-วัสดุสำนักงานใน
การเผยแพร 

งบประมาณ 
แผนดิน 

  รวม  1  โครงการ    15,000  5,000  5,000  5,000   
F3A8 1. การรวมจัดนิทรรศการ 

อพ.สธ. 
พื้นที่จัดงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

65,000 เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของ  
อพ.สธ. 

      60,000 เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของ  
อพ.สธ. 

 

F3A8 2.คืนกลวยไมและไมหา
ยากคืนสูปาธรรมชาติ 

พื้นที่ปาชุมชนปละ 4 
แหงๆ ละ 300 ตน ตาม
สภาพที่เหมาะสมของ
พื้นที่ทองถิ่น 

24,000 เพื่อการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชในปา
ชุมชน เชน บานพุ
เตย บานพุเลียบ 

24,000 เพื่อการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
ปาชุมชน 
เชน บานหวย
สะพานฯ 
บานทาทุงนา 

24,000 เพื่อการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
ปาชุมชน 
เชน บานยางโทน 
เขามุสิก 

24,000 เพื่อการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
ปาชุมชน 
เชน บานพุเตย 

บานพุเลียบ 

24,000 เพื่อการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
ปาชุมชน เชน 
บานหวยสะพาน
ฯ  
บานทาทุงนา 

 
 
 
 
 
 

F3A8 3.จัดคายส่ิงแวดลอมเพื่อ
ความมั่นคงทางอาหาร 

พื้นที่ธรรมชาติที่เปนแหลง
พืชอาหารทองถิ่น เชน 
พื้นที่ในเขตรักษาพันธสัตว
ปาทุงใหญนเรศวรดาน
ตะวันตก 

  66,300 ขยายผลการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชเพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร 

66,300 ขยายผลการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชเพื่อความมั่นคง
ทางอาหารและ 
ผลิตภัณฑทองถิ่น 

  66,300 ขยายผลการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชเพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร
และผลิตภัณฑ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทองถิ่น 
F3A8 4.การศึกษาดูงานและเขา

รวมอบรมการพัฒนาและ
การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

แหลงเรียนรู 
โครงการ อพ.สธ. 

  70,000 อาสาสมัคร
ผูเขารวมโครงการ 
อพ.สธ. ไดรับการ
ถายทอดและ
แลกเปล่ียนองค
ความรู 

  70,000 อาสาสมัคร
ผูเขารวมโครงการ 
อพ.สธ. ไดรับการ
ถายทอดและ
แลกเปล่ียนองค
ความรู 

   

F3A8 5. จัดทำและพัฒนาเว็บ
ไซดประชาสัมพันธ 
อพ.สธ.-มร.กจ. 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุรี 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 

 รวม  5  โครงการ  89,000  160,300  90,300  90,400  150,300   
 รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม         

10 โครงการ 
 152,700  369,000  159,000  289,100  369,000   

 
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 
 
 


