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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดอุตรดิตถ 
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. การสำรวจทำรหัส

พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร  
อพ.สธ.- หนวยงานฯ 

  จำนวนพื้นที ่1 ไร  
ระบุชนิดและ
จำนวน 
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการ 
ในแตละป 

  จำนวนพื้นที ่1 
ไร  
ระบุชนิดและ
จำนวน 
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการ 
ในแตละป 

  จำนวนพื้นที ่1 ไร  
ระบุชนิดและ
จำนวน 
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการ 
ในแตละป 

  จำนวนพื้นที ่1 ไร  
ระบุชนิดและ
จำนวน 
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการ 
ในแตละป 

  จำนวนพื้นที ่1 
ไร  
ระบุชนิดและ
จำนวน 
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการ 
ในแตละป 

พื้นที่ด้ังเดิมที่ไมมีการ
เปล่ียนแปลง 
ในความรับผิดชอบของ
หนวยงานฯ 
พื้นที่นอกเหนือพื้นที่
ของกรมปาไม  
(พื้นที่ปาชุมชน) กรม
อุทยานฯ พื้นที่การ
ดำเนินการคนละพื้นที่ 2 
และ 3ระบุพื้นที่
ดำเนินการที่ชัดเจน 

F1A1 2. เสนทางเดินปาศึกษา
ธรรมชาติ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร  
อพ.สธ.- หนวยงานฯ 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 

พื้นที่ด้ังเดิมที่ไมมีการ
เปล่ียนแปลง 
ในความรับผิดชอบของ
หนวยงานฯ 
พื้นที่นอกเหนือพื้นที่
ของกรมปาไม  
(พื้นที่ปาชุมชน) กรม
อุทยานฯ พื้นที่การ
ดำเนินการคนละพื้นที่ 2 
และ 3ระบุพื้นที่
ดำเนินการที่ชัดเจน 

F1A1 3. การสำรวจเก็บขอมูล
วัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร  
อพ.สธ.- หนวยงานฯ 

  จำนวนพื้นที ่1 ไร 
จำนวนที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพื้นที ่1 
ไร 
จำนวนที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพื้นที ่1 ไร 
จำนวนที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพื้นที ่1 ไร 
จำนวนที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพื้นที ่1 
ไร 
จำนวนที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

พื้นที่ด้ังเดิมที่ไมมีการ
เปล่ียนแปลง 
ในความรับผิดชอบของ
หนวยงานฯ 
พื้นที่นอกเหนือพื้นที่
ของกรมปาไม  
(พื้นที่ปาชุมชน) กรม
อุทยานฯ พื้นที่การ
ดำเนินการคนละพื้นที่ 2 
และ 3ระบุพื้นที่
ดำเนินการที่ชัดเจน 



หนา 2200                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุตรดิตถ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 รวม  3  โครงการ             

F1A2 1. การเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ 

ดำเนินการในพื้นที่ที่จะ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆภายใน
รัศมี 50 กม. ของ
หนวยงาน 

  

กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจน รัศมี 
50 กม. 

  กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจน 
รัศมี 50 กม. 

  กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กม. 

  กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจน รัศมี 
50 กม. 

  กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจน 
รัศมี 50 กม. 

 

F1A2 2. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พื้นที่โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบล ที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ภายในรัศม ี 
50 กม.ของหนวยงาน 

  

1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงานฐาน 
ขอมูลในกิจกรรม
ที่ 5 

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงานฐาน 
ขอมูลในกิจกรรม
ที่ 5 

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงานฐาน 
ขอมูลในกิจกรรม
ที่ 5 

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

 

F1A2 3. อนุรักษ ตนไมอายุยืน อบต.ขอยสูง 20,000  เพื่อสนอง
พระราชดำริ 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

                

 

F1A2 4. โครงการการสำรวจ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ   
ชีวภาพ 

โรงเรียนบานโคนพิทยา 30,000  1. เพื่อจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และเห็น
คุณคา ของพืช
พรรณและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
2. เพื่อให
โรงเรียนมีหอง
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน เพื่อ
รวบรวมตัวอยาง
พรรณไม ขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษา จัด
แสดงนิทรรศการ 
เพื่อประโยชน
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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 

ทางการศึกษา
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพื่อใหมีปาย
ชื่อตนไม QR 
code ที่
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 

 รวม  4  โครงการ  50,000           
F1A3 งานปลูกรักษาพันธุกรรม

พืชที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา  
จำนวนพื้นที ่1 ไร 

  จำนวนเปาหมาย
.......ตัวอยาง 

  จำนวน
เปาหมาย.......
ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย
.......ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย
.......ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย
.......ตัวอยาง 

สามารถนำทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน  
ที่ไดจากการสำรวจ
และรวบรวมใน 
กิจกรรมที่1 และ2 มา
ดำเนินงาน 
ในกิจกรรมที่ 3 

 รวม  1  โครงการ             
F2A4 1.งานอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง
ในดานตางๆ เชน  
ดานสัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา การเขตกรรม 
เปนตน  
ในหองปฏิบัติการ เชน   
ดานโภชนาการ 
องคประกอบ เปนตน) 

ระบุพื้นที่ดำเนินการ   เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากร 
ทั้ง 3 ฐาน 
นำไปสูการพัฒนา
ในดานตางๆ 

         

F2A4 2.การพัฒนาผลิตภัณฑ
ดานบรรจุภัณฑขนม
กระยาสารท 

เทศบาลตำบลทุงยั้ง  62,600 1.ผลิตภัณฑ/ผล
ลิตในชุมชนไดรับ
การสงเสริมและ
พัฒนาดานบรรจุ
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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 

ภัณฑเพื่อสราง
มูลคา 
เพิ่มใหกับสินคา 
2.ผลิตภัณฑของ
ชุมชนมีคุณภาพ
และมีความ 
สวยงามจูงใจ
ผูบริโภค 
3.กลุมวิสาหกจิ/
ผูผลิตไดรับ
ประโยชนจาก
การถายทอดดาน
การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ 

F2A4 3.การสำรวจ รักษา 
อนุรักษพันธกุรรมพืช
และใชเพื่อประโยชน 
ทางการศึกษา 

โรงเรียนบานกองโค 275,626 1.เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรู
พรรณไม การ
สำรวจ และทำ
รหัสประจำตัว
ตนไมตางๆ 
ขอมูลพรรณไม 
และการเก็บ
รักษา เพื่อประ
โบชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
2.เพื่อใหผูเรียนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
3.เพื่อสราง
จิตสำนึกให
ผูเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
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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 

ของพืชพรรณ
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
4.เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูการทำงาน
รวมกัน และการ
จัดการอยางมี
ระบบ 

 รวม  3  โครงการ  338,226           
F2A5 1.จัดทำฐานขอมูล 

อพ.สธ.-หนวยงานฯ อาท ิ
เชน  
-ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
-ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
-ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
-ฐานขอมูลนักวิจยั 
-ฐานขอมูลผลงานวิจยั ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.-ฯลฯ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช  
อพ.สธ.-หนวยงานฯ 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้น 
ในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้น 
ในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้น 
ในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้น 
ในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้น 
ในแตละป 

ขอมูลที่ไดรวบรวมมา
จากการดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

 รวม  1  โครงการ             
F3A7 1.อบรมการเรียนรูพรรณ

ไมตางๆ ในโรงเรียน    
โรงเรียนบานนายาง  11,835 1. เพื่อให

โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ขอมูลพรรณไม    
2. เพื่อให
นักเรียนรูจักและ
สามารถบอก 
ขอมูลพรรณไม
ตาง ๆ ใน
โรงเรียนได 
3. เพื่อให
นักเรียนไดใชสวน
พฤกษศาสตร 
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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 

โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
เกี่ยวกบัพรรณไม 
ในโรงเรียน 
4. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนเห็น
คุณคา 
ของการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เปนโครงการตา
พระราชดำริ 
ในสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราช
กุมารี 

F3A7 2.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

หนวยงานฯ 
มหาวิทยาลัย 

  เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
กาอนุรักษ 
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

  เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
กาอนุรักษ 
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

  เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
กาอนุรักษ 
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

  เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
กาอนุรักษ 
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

  เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
กาอนุรักษ 
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่มีคณะ
ศึกษาศาสตร/คณะครุ
ศาสตร 

F3A7 3.งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต/งาน
พิพิธภัณฑพืช/ 
งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/ 
ศูนยการเรียนรู 

หนวยงานฯ   เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และ
เนื้อหาทางวิชาการ
ควรมีการหารือกับ 
อพ.สธ.  
จะพิจารณาและ
สนับสนุนไปทาง 
สำนักงบประมาณ
ตอไป 

F3A7 4.จัดทำปายตนไม QR 
Code 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
อุตรดิตถ 

1,000  1. เพื่อจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และเห็น
คุณคา ของพืช
พรรณและ
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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 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
2. เพื่อให
โรงเรียนมีหอง
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน เพื่อ
รวบรวมตัวอยาง
พรรณไม ขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษา จัด
แสดงนิทรรศการ 
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพื่อใหมีปาย
ชื่อตนไม QR 
code ที่
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 

F3A7 5. สรุปและรายงานผล
การดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร 
และจัดนิทรรศการ 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา 
อุตรดิตถ 

 1,150  1. เพื่อจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และเห็น
คุณคา ของพืช
พรรณและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
2. เพื่อให
โรงเรียนมีหอง
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน เพื่อ
รวบรวมตัวอยาง
พรรณไม ขอมูล
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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 

พรรณไม และ
การเก็บรักษา จัด
แสดงนิทรรศการ 
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพื่อใหมีปาย
ชื่อตนไม QR 
code ที่
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 

 รวม  5  โครงการ  13,985           
F3A8 1.เสริมสรางจิตสำนึกใน

การอนุรักษ 
ต.บานดานนาขาม 
อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ 

 194,400  1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.  
2. เพื่อสรางความ
เขาใจ และทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
ตางๆ ที่มีอยูใน
ประเทศไทย  
3. เพื่อใหมีการ
รวมคิด รวม
ปฏิบัติที่นำ
ผลประโยชน
มาถึงประชาชน
ชาวไทย 
ตลอดจนใหมีการ
จัดทำระบบ
ขอมูลพันธกุรรม
พืชใหแพรหลาย
สามารถส่ือถึงกัน
ไดทั่วประเทศ 
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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 

F3A8 2.ทอดผาปาตนไมเพื่อ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนง.พระพุทธศาสนา 
จ.อต. 

15,000  1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2.เพื่อปลูกฝงให
ประชาชนชาว
จังหวัดอุตรดิตถมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร 
ธรรมชาติปา
ส่ิงแวดลอมใหมี
ความอุดม
สมบูรณ  
3. เพื่อปรับภูมิ
ทัศนภายในวัดให
เปนวัด 
มีสถานที่รมณียะ 
สัปปายะ และรม
ร่ืนเหมาะแกการ
ประพฤติวัตร
ปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนิกชน 
ชาวอุตรดิตถ 

         

F3A8 3.ส่ิงแวดลอมและพันธุไม
ปา พืชสมุนไพรและพันธุ
ไมทองถิ่น บานดานนา
ขาม  

ต.บานดานนาขาม 
อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ 

  1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.  
2. เพื่อสรางความ
เขาใจ และทำให
ตระหนักถึง

         



หนา 2208                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุตรดิตถ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
ตางๆ ที่มีอยูใน
ประเทศไทย  
3. เพื่อใหมีการ
รวมคิดรวม
ปฏิบัติที่นำ
ผลประโยชน
มาถึงประชาชน
ชาวไทย 
ตลอดจนใหมีการ
จัดทำระบบ
ขอมูลพันธกุรรม
พืชใหแพรหลาย
สามารถส่ือ 
ถึงกันไดทั่ว
ประเทศ 

F3A8 4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 

หนวยงานฯ                     
1,200,00
0  

ผูบริหาร 
เจาหนาที่ และ
บุคลากรที่
เกี่ยวของในการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. ของสวน
ราชการ อำเภอ 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ
สถานศึกษา  
และประชาชน
ทั่วไป มีความรู
ความเขาใจ 
ในการดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. 

      ผูบริหาร 
เจาหนาที่ และ
บุคลากรที่
เกี่ยวของในการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. ของสวน
ราชการ อำเภอ 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ
สถานศึกษา  
และประชาชน
ทั่วไป มีความรู
ความเขาใจ 
ในการดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. 

  ผูบริหาร 
เจาหนาที่ และ
บุคลากรที่
เกี่ยวของในการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. ของสวน
ราชการ อำเภอ 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ
สถานศึกษา  
และประชาชน
ทั่วไป มีความรู
ความเขาใจ 
ในการดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. 

  ผูบริหาร 
เจาหนาที่ และ
บุคลากรที่
เกี่ยวของในการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. ของสวน
ราชการ อำเภอ 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ
สถานศึกษา  
และประชาชน
ทั่วไป มีความรู
ความเขาใจ 
ในการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. 
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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 

F3A8 5.โครงการ ฝกอบรม
ตางๆ 

สถานที่จัดอบรม   1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

  1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

  1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

  1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

  1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/อบต.) 

F3A8 6.การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัดงานกบั 
อพ.สธ. 

  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 7.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ หนวย
งานฯ บริเวณรัศมี 50 
กม. 

  ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   

F3A8 8.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรอบๆ 
หนวยงานบริเวณรัศมี 
50 กิโลเมตร 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรอบๆ 
หนวยงานบริเวณรัศม ี
50 กิโลเมตร 

  ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   ปละกี่แหง   

F3A8 9.จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธ 
หนวยงาน 

หนวยงานฯ   เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง 
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง 
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง 
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง 
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง 
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูล
ตางๆที่จะลงในเว็บ
ไซดขอใหผานการ
พิจารณาและเห็นชอบ
จาก อพ.สธ. (ยกเวน
ขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 10.การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือวีดี
ทัศน 

หนวยงานฯ   เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ระบุ
จำนวน 

  เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ./ระบุ
จำนวน 

  เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ระบุ
จำนวน 

  เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ระบุ
จำนวน 

  เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ./ระบุ
จำนวน 

 



หนา 2210                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุตรดิตถ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 11.การดำเนินงานอื่นๆ 
เพื่อเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบทของ สพ.สธ. 

                       

F3A8 12.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชที่หายาก
และใกลูญพันธุ 

เทศบาลตำบลหัวดง 16,000  1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
2.สรางความ
เขาใจและทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
ตางๆ ที่มีอยูใน
ประเทศไทย 
3.ใหมีการรามคิด 
รวมปฏิบัติที่นำ
ผลประโยชน
มาถึงประชาชน
ในพื้นที่เทศบาล
ตำบลหัวดง 

                 

 รวม  12  โครงการ  1,425,400           

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


