
แผนแมบท อพ.สธ.-วช. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 1205 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดำริโดย สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
การดำเนินงานตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A5 1. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลผลงานวิจัย
ที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

ศูนยขอมูล 
อพ.สธ.-วช. 

100,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 
ในฐานขอมูล
เก่ียวกับการ
สนับสนุนทุนวิจัย
แกหนวยงานที่
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

100,000 จำนวนขอมูล
ที่เพ่ิมขึ้นในแต
ละป ใน
ฐานขอมูล
เก่ียวกับการ
สนับสนุนทุน
วิจัยแก
หนวยงานที่
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

100,000 จำนวนขอมูล
ที่เพ่ิมขึ้นในแต
ละป ใน
ฐานขอมูล
เก่ียวกับการ
สนับสนุนทุน
วิจัยแก
หนวยงานที่
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

100,000 จำนวนขอมูล
ที่เพ่ิมขึ้นในแต
ละป ใน
ฐานขอมูล
เก่ียวกับการ
สนับสนุนทุน
วิจัยแก
หนวยงานที่
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

100,000 จำนวนขอมูล
ที่เพ่ิมขึ้นในแต
ละป ใน
ฐานขอมูล
เก่ียวกับการ
สนับสนุนทุน
วิจัยแก
หนวยงานที่
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ฐานขอมูลการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. เพื่อสะดวก
ในการสรุปรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ประจำป โดยเปน
การบันทึกจำนวน
โครงการทีเ่สนอขอ
งบประมาณผาน
ระบบ NRIIS คือ
จำนวนโครงการที่
ผานและไดรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ และ
โครงการที่ไมผาน
และไมไดรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ และ
ฐานขอมูลการวิจัย
ในพืชชนดิตางๆ 
เปนตน 

  รวม 1 โครงการ  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000     
F3A8 1. แผนงานวิจัย

อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.): สนับสนุน
ทุนวิจัยแกหนวยงาน
ที่รวมสนอง
พระราชดำริ ที่ผาน
ความเห็นชอบจาก 
อพ.สธ. 

พ้ืนที่ของ 
อพ.สธ. 

25,000,000 เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยดาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  

30,000,000 เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยดาน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  

35,000,000 เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยดาน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  

40,000,000 เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยดาน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  

45,000,000 เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยดาน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  

ดำเนินงาน
ตอเนื่องจากแผน
แมบทระยะ 5 ป
ที่หก 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
การดำเนินงานตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 2. การจัดประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  

พ้ืนที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

1,000,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 30 ป  
อพ.สธ.-
ประโยชนแทแก
มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

      1,000,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 
: หวนดูทรัพย
ส่ิงสินตน ณ 
มหาวิทยาลัย
แมโจ  
จ.เชียงใหม  

รวมจัดแสดง
นิทรรศการ 
อพ.สธ. ทุกๆ 2 ป 
ในฐานะหนวย
หนวยงานรวม
สนองพระราชดำร ิ

F3A8 3. การจัดทำ 
website อพ.สธ.-วช. 

วช. - เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
ตางๆ ของ 
อพ.สธ.-วช. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
ตางๆ ของ 
อพ.สธ.-วช. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
ตางๆ ของ 
อพ.สธ.-วช. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
ตางๆ ของ 
อพ.สธ.-วช. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
ตางๆ ของ 
อพ.สธ.-วช. 

website : 
www.nrct.go.th 

  รวม 3 โครงการ  26,000,000   30,000,000   35,000,000   40,000,000   46,000,000     
 รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ 26,100,000   30,100,000   35,100,000   40,100,000   46,100,000   

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


