
ร่างแผนแม่บท อพ.สธ.-ศธ. ระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หน้า 1 

กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย การไฟฟ้านครหลวง 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 
F2A5 1. งานจัดท าฐานข้อมูลต่าง 

ๆ ในการด าเนินงาน 
อพ.สธ.- กฟน. 

การไฟฟ้านครหลวง - ฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ของการด าเนินงาน 
อพ.สธ.- กฟน. 

- ฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ของการด าเนินงาน 
อพ.สธ.- กฟน. 

- ฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ของการด าเนินงาน 
อพ.สธ.- กฟน. 

- ฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ของการด าเนินงาน 
อพ.สธ.- กฟน. 

- ฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ของการด าเนินงาน 
อพ.สธ.- กฟน. 

 

 รวมจ านวน 1 โครงการ  -  -  -  -  -   
F3A8 1. งานบ ารุงรักษาระบบ

ไฟฟ้า อาคารส านักงานใหม ่
อพ.สธ. สวนจิตรลดา 

สวนจิตรลดา - ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจากยังอยุ่ใน
ระหว่างการรับ 
ประกันในสัญญา
ก่อสร้างอาคาร 

372,000 สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ 
อพ.สธ. 

390,600 สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ 
อพ.สธ. 

410,200 สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ 
อพ.สธ. 

430,700 สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ 
อพ.สธ. 

 

F3A8 2. งานบ ารุงรักษาระบบ
ปรับอากาศ อาคารส านัก 
งานใหม่ อพ.สธ. สวน
จิตรลดา 

สวนจิตรลดา - ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจากยังอยุ่ใน
ระหว่างการรับ 
ประกันในสัญญา
ก่อสร้างอาคาร 

744,000 สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ 
อพ.สธ. 

781,200 สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ 
อพ.สธ. 

820,300 สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ 
อพ.สธ. 

861,300 สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ 
อพ.สธ. 

 

F3A8 3. งานบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า และเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 
สวนจิตรลดา 

สวนจิตรลดา 186,000 2 คร้ัง/ปี - ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจากยา้ยไปใช้
ระบบไฟฟ้าส ารอง
ฉุกเฉินจากอาคาร 
MC-1 

- ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจากยา้ยไปใช้
ระบบไฟฟ้าส ารอง
ฉุกเฉินจากอาคาร 
MC-1 

- ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจากยา้ยไปใช้
ระบบไฟฟ้าส ารอง
ฉุกเฉินจากอาคาร 
MC-1 

- ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจากยา้ยไปใช้
ระบบไฟฟ้าส ารอง
ฉุกเฉินจากอาคาร 
MC-1 

อาคาร MC-1 เป็นศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้า 
และไฟฟ้าส ารองฉกุเฉิน 
ให้กับหมู่อาคารในพื้นที ่

F3A8 4. งานบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า และเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง ที่
เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.
ชลบุร ี

เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.
ชลบุร ี

558,000 2 คร้ัง/ปี 585,900 2 คร้ัง/ปี 615,200 2 คร้ัง/ปี 646,000 2 คร้ัง/ปี 678,300 2 คร้ัง/ปี  

F3A8 5. งานบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าและตู้แผงสวิตช์ 
อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
และ อาคารนิทรรศการ 

คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา 

643,600 2 คร้ัง/ปี 675,800 2 คร้ัง/ปี 709,600 2 คร้ัง/ปี 745,000 2 คร้ัง/ปี 782,300 2 คร้ัง/ปี  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

อพ.สธ. คลองไผ่ จ.
นครราชสีมา 

F3A8 6. งานบ ารุงรักษาระบบ
ปรับอากาศอาคาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
อาคารเก็บเมล็ดพันธุ ์
อาคารส านักงาน และ
อาคารนิทรรศการ อพ.สธ. 
คลองไผ่ จ.นครราชสีมา 

คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา 

675,800 2 คร้ัง/ปี 709,600 2 คร้ัง/ปี 745,000 2 คร้ัง/ปี 782,300 2 คร้ัง/ปี 823,000 2 ครั้ง/ปี  

F3A8 7. งานบ ารุงรักษาเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 
เครื่อง อพ.สธ. คลองไผ่ จง
นครราชสีมา 

คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา 

186,000 2 คร้ัง/ปี 195,300 2 คร้ัง/ปี 205,000 2 คร้ัง/ปี 585,600 2 คร้ัง/ปี 615,000 2 คร้ัง/ปี ในปี 2568 เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า ถึงวาระ
ต้อง overhaul เช่น 
ยกเครื่องยนต์, อบ
เคลือบลวดเจนเนอเร
เตอร์ ฯลฯ 

F3A8 8. จัดท า webpage 
อพ.สธ.- กฟน. 

การไฟฟ้านครหลวง 50,000 เพื่อน าเสนอข้อมูล
การด าเนินงานของ 
อพ.สธ.- กฟน. ให้
ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ได้ทางอินเตอร์เน็ต 

50,000 เพื่อน าเสนอข้อมูล
การด าเนินงานของ 
อพ.สธ.- กฟน. ให้
ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบได้ทาง
อินเตอร์เน็ต 

50,000 เพื่อน าเสนอข้อมูล
การด าเนินงานของ 
อพ.สธ.- กฟน. ให้
ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ได้ทางอินเตอร์เน็ต 

50,000 เพื่อน าเสนอข้อมูล
การด าเนินงานของ 
อพ.สธ.- กฟน. ให้
ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ได้ทางอินเตอร์เน็ต 

50,000 เพื่อน าเสนอข้อมูล
การด าเนินงานของ 
อพ.สธ.- กฟน. ให้
ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ได้ทางอินเตอร์เน็ต 

 

 รวมจ านวน 8 โครงการ  2,299,400  3,332,600  3,496,600  4,039,400  4,240,600   
  รวมทั้งสิ้น 2 กิจกรรม 

จ านวน 9 โครงการ 
 2,299,400  3,332,600  3,496,600  4,039,400  4,240,600  รวมทั้งสิ้น 

17,408,600 บาท 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย  A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  
                                            A7 กิจกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 




