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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดบุรีรัมย 
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. สำรวจกำหนด

ขอบเขต ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว
จุลินทรีย) บริเวณพื้นที่
ปกปกทรัพยากรในพื้นที่
ปาชุมชนของ อปท.ที่เขา
รวมโครงการ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ.- หนวยงานฯ 

- - จำนวนพื้นที ่
100 ไร 
- ไมระบุชนิดของ
ทรัพยากรจำนวน 
200 ตน 

- - จำนวนพื้นที ่
100 ไร 
- ไมระบุชนิดของ
ทรัพยากรจำนวน 
200 ตน 

- - จำนวนพื้นที ่
100 ไร 
- ไมระบุชนิดของ
ทรัพยากรจำนวน 
200 ตน 

- - จำนวนพื้นที ่
100 ไร 
- ไมระบุชนิดของ
ทรัพยากรจำนวน 
200 ตน 

- - จำนวนพื้นที ่
100 ไร 
- ไมระบุชนิด
ของทรัพยากร
จำนวน 200 ตน 

กำหนดขอบเขตพื้นที่ปก
ปกทรัพยากร โดยติดต้ัง
ปายถาวร ระบุชื่อพื้นที ่
พิกัด ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากรเดิมและพื้นที่
ใหมที่เขารวมโครงการ 

F1A1 2. สนับสนุนใหมี
อาสาสมัครปกปก
ทรัพยากรบริเวณพื้นที่
ปกปกทรัพยากรในพื้นที่
ปาชุมชนของ อปท.ที่เขา
รวมโครงการ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ.- หนวยงานฯ 

- อปท.ละ 5 คน - อปท.ละ  
5 คน 

- อปท.ละ  
5 คน 

- อปท.ละ  
5 คน 

- อปท.ละ  
5 คน 

ใหมีอาสาสมัครปกปก
ทรัพยากรในพื้นที่
ดำเนินการปกปก
ทรัพยากรเพิ่มขึ้น 
อยางนอย5 คน 

F1A1 3.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ.- หนวยงานฯ 

- 10 เสนทาง - 10 เสนทาง - 10 เสนทาง - 10 เสนทาง - 10 เสนทาง พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. – หนวยงานฯ 
 

F1A1 4.การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ.- หนวยงานฯ 

- จำนวนพื้นทีอ่ยาง
นอย 100 ไร 
 

- จำนวนพื้นที่
อยางนอย 100 
ไร 
 

- จำนวนพื้นทีอ่ยาง
นอย 100 ไร 
 

- จำนวนพื้นทีอ่ยาง
นอย100 ไร 
 

- จำนวนพื้นที่
อยางนอย 100 
ไร 
 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. – หนวยงานฯ 

 รวม  4  โครงการ             

F1A2 สำรวจ เก็บรวบรวม 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

พื้นที่โรงเรียน และ อปท. 
ที่รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ภายในรัศมี 50 
ก.ม. ของหนวยงาน 

- 1. ไดองค 
ความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

- 1. ไดองค 
ความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

- 1. ไดองค 
ความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลในกิจกรรม
ที่ 5 

- 1. ไดองค 
ความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

- 1. ไดองค 
ความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

 

 รวม  1  โครงการ             
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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 

F1A3 ป ลู ก รักษ าท รัพ ยาก รที่
สำรวจรวบรวมและปลูก
เสริมพันธุ ไมทองถิ่น เพื่ อ
ฟนฟูสภาพปา 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.- หนวยงานฯ 

- จำนวนเปาหมาย
อยางนอยอปท. 
ละ 
20 ตัวอยาง 

- จำนวน
เปาหมายอยาง
นอยอปท. ละ 
20 ตัวอยาง 

- จำนวนเปาหมาย
อยางนอยอปท. 
ละ 
20 ตัวอยาง 

- จำนวนเปาหมาย
อยางนอยอปท. 
ละ 
20 ตัวอยาง 

- จำนวนเปาหมาย
อยางนอยอปท. 
ละ 
20 ตัวอยาง 

สามารถนำทรัพยากรทั้ง 
3 ฐานที่ได จากการ
สำรวจและรวบรวมมา
ดำเนินงานปลูกรักษา
ทรัพยากร  โดยขอรับ
สนับสนุนพันธุไมจาก
สถานีเพาะชำกลาไม
จังหวัดบุรีรัมย 

 รวม  1  โครงการ             
F2A4 งานอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานที่ไดจากกาสำรวจ 
เก็บรวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง
ในดานตางๆ เชน ดาน
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
เปนตน ใน
หองปฏิบัติการ เชน ดาน
โภชนาการ องคประกอบ 
เปนตน 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.- หนวยงานฯ 

- สามารถอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

- สามารถอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

- สามารถอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

- สามารถอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

- สามารถอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

ขอความรวมมอืจาก
มหาวิทยาลัยราชภฏั
บุรีรัมย คัดเลือกพืชที่มี
ศักยภาพ และนำมา
ทำงานวิจยัตอยอด โดย
นักวิจยัจากหลายคณะ
บูรณาการการทำงาน
รวมกัน 

 รวม  1  โครงการ             
F2A5 จัดทำฐานขอมูลทรัพยากร

ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจรวบรวม (ฐานขอมูล
ทรัพยากรชวีภาพ/ฐาน
ทรัพยากรกายภาพ/
ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น) 

ศูนยขอมูลทรัพยากรใน
หนวยงานที่เขารวม
โครงการ 

- มีขอมูลเพิ่มขึ้น
ทุกป 

- มีขอมูลเพิ่มขึ้น
ทุกป 

- มีขอมูลเพิ่มขึ้นทุกป - มีขอมูลเพิ่มขึ้นทุก
ป 

- มีขอมูลเพิ่มขึ้นทุก
ป 

ขอมูลที่ไดรวบรวมมา
จากการดำเนินงาน 
ในกิจกรรมที่ 1 - 4 

 รวม  1  โครงการ             
F3A7 งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 
สถานศึกษาทกุแหงที่
เขารวมโครงการฯ 

- 
 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

- 
 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

- 
 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

- 
 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

- 
 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.บุรีรัมย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1621 
 

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  1  โครงการ             
F3A8 1. สนับสนุนองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นเขา 
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.ในงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากรทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย 

- 10 แหง - 10 แหง - 9 แหง - - - - ณ ปงบประมาณ พ.ศ.
2563 มี อปท.ที่ยังไม
สมัครเขารวมโครงการ 
จำนวน 29 แหง 

F3A8 2. สนับสนุนโรงเรียนเขา
รวมสนองพระราชดำริ
ในงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและการติดตาม
ประเมินโรงเรียนที่สมัคร
เขาโครงการฯ 

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย 

- 30 แหง - 30 แหง - 30 แหง - 30 แหง - 30 แหง - 

F3A8 3. การอบรม
อาสาสมัคร/ประชาชน/
นักศึกษา/นักเรียนใน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ชุมชน หมูบาน 
ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร  

อปท.ที่เขารวม
โครงการ 

- ปละ 1 คร้ัง - - ปละ  
1 คร้ัง 

- ปละ  
1 คร้ัง 

- ปละ  
1 คร้ัง 

- - 

F3A8 4. จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

เว็บไซตจังหวัด 
บุรีรัมย 

- เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 

- เพื่อ 
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 

- เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 

- เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 

- เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

สำหรับฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซต ขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ. 
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 5. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. กำหนด   การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 30 
ป อพ.สธ. 
ประโยชนแทแก
มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 7 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการเขา
รวมการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค คร้ัง
ที่ 8 ณ 
มหาวิทยาลัย

  การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน
ตน ณ มหาวิทยาลัย
แมโจ จ.เชียงใหม 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 9 

เ พื่ อ ก า ร จั ด
นิทรรศการ อพ.สธ. 
ทุ กๆ  2 ป  ใน ฐานะ
หนวยงานที่รวมสนอง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  
สนับสนุนและกำกับ
ดูแล รร. และ อปท. 
สมาชิกในการเขารวม
ประชุมวิชาการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
และฐานทรัพยากร
ท อ งถิ่ น  ระ ดั บ ภู มิ  
ภาค 



หนา 1622                                                                                                                                                                                                   แผนแมบท อพ.สธ.-จ.บุรีรัมย 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 

ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 
 
 

เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

 

ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

 

 รวม  5  โครงการ             

 
 
 
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 


