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

สนองพระราชดำริโดย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

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

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F2A5/ 
F3A8 

1. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

1. การ
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. ใน
พ้ืนที่นำรอง
จะดำเนินการ
ในจังหวัดที่มี
ความพรอมที่
จะดำเนินการ 
2. พ้ืนที่วน
อุทยานไม
กลายเปนหิน 
จังหวัดตาก 

30,000,000 1. ประชาชน
องคกรภาครัฐ
และองคกร
ภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ดำเนิน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
2. หนวยงาน
ตางๆ ที่รวมกัน
สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
3. หนวยงานใน
สังกัด สป.ทส. 
สามารถสงเสริม 
และสนับสนุนการ
ดำเนินงานเพ่ือ
ยกระดับศูนย
อนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
ทองถิ่น ตำบล 
ภายใต อพ.สธ. 

30,000,000 1. ประชาชน
องคกรภาครัฐ
และองคกร
ภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ดำเนิน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
2. หนวยงาน
ตางๆ ที่รวมกัน
สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
3. หนวยงานใน
สังกัด สป.ทส. 
สามารถสงเสริม 
และสนับสนุน
การดำเนินงาน
เพ่ือยกระดับศูนย
อนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
ทองถิ่น ตำบล 
ภายใต อพ.สธ. 

30,000,000 1. ประชาชน
องคกรภาครัฐและ
องคกรภาคเอกชน
ในพ้ืนที่ดำเนิน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
2. หนวยงานตางๆ 
ที่รวมกันสนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
3. หนวยงานใน
สังกัด สป.ทส. 
สามารถสงเสริม 
และสนับสนุนการ
ดำเนินงานเพ่ือ
ยกระดับศูนย
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น 
ตำบล ภายใต 
อพ.สธ. 

30,000,000 1. ประชาชน
องคกรภาครัฐ
และองคกร
ภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ดำเนิน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
2. หนวยงาน
ตางๆ ที่รวมกัน
สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
3. หนวยงานใน
สังกัด สป.ทส. 
สามารถสงเสริม 
และสนับสนุน
การดำเนินงาน
เพ่ือยกระดับศูนย
อนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
ทองถิ่น ตำบล 
ภายใต อพ.สธ. 

30,000,000 1. ประชาชน
องคกรภาครัฐและ
องคกรภาคเอกชน
ในพ้ืนที่ดำเนิน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
2. หนวยงานตางๆ 
ที่รวมกันสนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
3. หนวยงานใน
สังกัด สป.ทส. 
สามารถสงเสริม 
และสนับสนุนการ
ดำเนินงานเพ่ือ
ยกระดับศูนย
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น 
ตำบล ภายใต 
อพ.สธ. 

  

F3A8 2. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
สำนักงาน

สป.ทส.  - 1. เพ่ือขับเคล่ือน
การดำเนินงาน
และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
อพ.สธ. 
2. เพ่ือกำหนด
แนวทางการ

 - 1. เพ่ือขับเคล่ือน
การดำเนินงาน
และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
อพ.สธ. 
2. เพ่ือกำหนด
แนวทางการ

 - 1. เพ่ือขับเคล่ือน
การดำเนินงาน
และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน อพ.สธ. 
2. เพ่ือกำหนดแนว
ทางการดำเนิน
โครงการ อพ.สธ. 

 - 1. เพ่ือขับเคล่ือน
การดำเนินงาน
และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
อพ.สธ. 
2. เพ่ือกำหนด
แนวทางการ

 - 1. เพ่ือขับเคล่ือน
การดำเนินงาน
และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน อพ.สธ. 
2. เพ่ือกำหนดแนว
ทางการดำเนิน
โครงการ อพ.สธ. 

จัดประชุม
ปละ 1 
ครั้ง 



หนา 1216                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-สป.ทส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

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

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
(อพ.สธ.-สป.ทส.) 

ดำเนินโครงการ 
อพ.สธ. ใน
ภาพรวมของ 
สป.ทส. 

ดำเนินโครงการ 
อพ.สธ. ใน
ภาพรวมของ 
สป.ทส. 

ในภาพรวมของ 
สป.ทส. 

ดำเนินโครงการ 
อพ.สธ. ใน
ภาพรวมของ 
สป.ทส. 

ในภาพรวมของ 
สป.ทส. 

F3A8 3. การจัดการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พ้ืนที่ที่ 
อพ.สธ. 
กำหนด 

- งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 30 ป  
อพ.สธ.-ประโยชน
แทแกมหาชน ณ 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

- - - - - - - งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน
ตน ณ 
มหาวิทยาลัยแมโจ  
จ.เชียงใหม  

  

F3A8 4.การจัดทำ
เว็บไซต อพ.สธ.- 
สป.ทส. 
(http://rspg.mnr
e.go.th) 

สป.ทส. - เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. - สป.ทส. 

- เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. - สป.ทส. 

- เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. - สป.ทส. 

- เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. - สป.ทส. 

- เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. - สป.ทส. 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

F3A8 5. การติดตามผล
การดำเนินงาน
ของหนวยงาน
ระดับพ้ืนที่ (ทสจ. 
/ สสภ.) 

ทสจ. และ 
สสภ.  

- 1. ติดตามผลการ
สรางเครือขาย
ดำเนินโครงการ 
อพ.สธ. และผล
การบูรณาการ
การดำเนินงาน
กับหนวยงาน
ตางๆ ในระดับ
จังหวัด 
2. การประเมินผล
การดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ของ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือ
สรุปรายงาน

- 1. ติดตามผลการ
สรางเครือขาย
ดำเนินโครงการ 
อพ.สธ. และผล
การบูรณาการ
การดำเนินงาน
กับหนวยงาน
ตางๆ ในระดับ
จังหวัด 
2. การประเมินผล
การดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ของ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือ
สรุปรายงาน

- 1. ติดตามผลการ
สรางเครือขาย
ดำเนินโครงการ 
อพ.สธ. และผล
การบูรณาการการ
ดำเนินงานกับ
หนวยงานตางๆ 
ในระดับจังหวัด 
2. การประเมินผล
การดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ของ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือ
สรุปรายงาน
ความกาวหนาให 
อพ.สธ. ทราบ 

- 1. ติดตามผลการ
สรางเครือขาย
ดำเนินโครงการ 
อพ.สธ. และผล
การบูรณาการ
การดำเนินงาน
กับหนวยงาน
ตางๆ ในระดับ
จังหวัด 
2. การประเมินผล
การดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ของ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือ
สรุปรายงาน

- 1. ติดตามผลการ
สรางเครือขาย
ดำเนินโครงการ 
อพ.สธ. และผล
การบูรณาการการ
ดำเนินงานกับ
หนวยงานตางๆ ใน
ระดับจังหวัด 
2. การประเมินผล
การดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ของ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือ
สรุปรายงาน
ความกาวหนาให 
อพ.สธ. ทราบ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

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

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
ความกาวหนาให 
อพ.สธ. ทราบ 

ความกาวหนาให 
อพ.สธ. ทราบ 

ความกาวหนาให 
อพ.สธ. ทราบ 

 รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 30,000,000   30,000,000   30,000,000   30,000,000   30,000,000     

 
 
 
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 
 

 


