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

สนองพระราชด าริโดย การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
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 าฐานข้อมูลการ

ด าเนินงาน อพ.สธ.- กฟภ. 
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค - ฐานข้อมูลต่าง ๆ 

ของการด าเนิน 
งาน อพ.สธ.- กฟภ. 

- ฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ของการด าเนิน 
งาน อพ.สธ.- 
กฟภ. 

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

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

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

 

 รวมจ านวน 1 โครงการ  -  -  -  -  -   
F3A8 1. จัดท า webpage 

อพ.สธ.- กฟภ. 
http://www.pea.co.th 
(Website ของ กฟภ.) 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ของ 
อพ.สธ.- กฟภ. 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ของ 
อพ.สธ.- กฟภ. 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ของ อพ.สธ.- 
กฟภ. 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ของ 
อพ.สธ.- กฟภ. 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ของ 
อพ.สธ.- กฟภ. 

อพ.สธ. ด าเนินการท า 
web link มาที่ 
website อพ.สธ. 

F3A8 2. โครงการ PEA พลังงาน
สะอาด (สนับสนุนพลังงาน
สะอาดในการจัดการน  า
เพื่อการเกษตร) 

ชุมชนที่อยู่ห่างไกล ระบบ
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

500,000 ติดตั งระบบสูบน  า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ใหก้ับ
ชุมชนที่อยู่ห่างไกล
ระบบไฟฟ้าเข้าไม่
ถึง เป็นการส่งเสริม
การใช้พลังงาน
ทดแทนและ
เสริมสร้างอาชีพ
ให้กับเกษตรกร 

500,000 ติดตั งระบบสูบน  า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ใหก้ับ
ชุมชนที่อยู่ห่างไกล
ระบบไฟฟ้าเข้าไม่
ถึง เป็นการ
ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
และเสริมสร้าง
อาชีพให้กบั
เกษตรกร 

500,000 ติดตั งระบบสูบน  า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ใหก้ับ
ชุมชนที่อยู่ห่างไกล
ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
เป็นการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทน
และเสริมสร้างอาชีพ
ให้กับเกษตรกร 

500,000 ติดตั งระบบสูบน  า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ใหก้ับ
ชุมชนที่อยู่ห่างไกล
ระบบไฟฟ้าเข้าไม่
ถึง เป็นการส่งเสริม
การใช้พลังงาน
ทดแทนและ
เสริมสร้างอาชีพ
ให้กับเกษตรกร 

500,000 ติดตั งระบบสูบน  า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ใหก้ับ
ชุมชนที่อยู่ห่างไกล
ระบบไฟฟ้าเข้าไม่
ถึง เป็นการส่งเสริม
การใช้พลังงาน
ทดแทนและ
เสริมสร้างอาชีพ
ให้กับเกษตรกร 

 

F3A8 3. โครงการชุมชน
ปลอดภัยใช้ไฟ PEA 

พื นที่รับผิดชอบของ กฟภ. 
ทั่วประเทศ 

5,000,000 1. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายใน ใหก้ับ
โรงเรียนในพื นที่
รับผิดชอบของ 
กฟภ. 
2. อบรมให้ความรู้
เร่ืองการใช้ไฟฟ้า

5,000,000 1. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายใน 
ให้กับโรงเรียนใน
พื นที่รับผิดชอบ
ของ กฟภ. 
2. อบรมให้ความรู้
เร่ืองการใช้ไฟฟ้า

5,000,000 1. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายใน ใหก้ับ
โรงเรียนในพื นที่
รับผิดชอบของ 
กฟภ. 
2. อบรมให้ความรู้
เร่ืองการใช้ไฟฟ้า

5,000,000 1. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายใน ใหก้ับ
โรงเรียนในพื นที่
รับผิดชอบของ 
กฟภ. 
2. อบรมให้ความรู้
เร่ืองการใช้ไฟฟ้า

5,000,000 1. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายใน ใหก้ับ
โรงเรียนในพื นที่
รับผิดชอบของ 
กฟภ. 
2. อบรมให้ความรู้
เร่ืองการใช้ไฟฟ้า
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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 

อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 

อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 

อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 

อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 

อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 

 รวมจ านวน 3 โครงการ  5,500,000  5,500,000  5,500,000  5,500,000  5,500,000   
  รวมทั้งสิ้น 2 กิจกรรม 

จ านวน 4 โครงการ 
 5,500,000  5,500,000  5,500,000  5,500,000  5,500,000  รวมทั้งสิ้น 

27,500,000 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 




