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

สนองพระราชดำริโดย การเคหะแหงชาติ 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

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

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F2A5 1. จัดทำฐานขอมูลตาง ๆ 

ในการดำเนินงาน อพ.สธ.- 
กคช. 

การเคหะแหงชาติ - ฐานขอมูลตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 
อพ.สธ.- กคช. 

- ฐานขอมูลตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 
อพ.สธ.- กคช. 

- ฐานขอมูลตาง ๆ ใน
การดำเนินงาน 
อพ.สธ.- กคช. 

- ฐานขอมูลตาง ๆ ใน
การดำเนินงาน 
อพ.สธ.- กคช. 

- ฐานขอมูลตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 
อพ.สธ.- กคช. 

 

 รวมจำนวน 1 โครงการ  -  -  -  -  -   
F3A8 1. โครงการเสริมสราง

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา 
จากพระราชดำริฯ 

            

 1.1 จัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกบั อพ.สธ. แกชาว
ชุมชน รวมกับแผนการจัด
กิจกรรมตางๆ ของฝาย
บริหารงานชุมชน1-4 และ
ฝายพัฒนาคุณภาพชีวิต
และมาตรฐานการบริหาร
ชุมชน (จำนวน 4 พื้นที่) 
โดยดำเนินการ ดังนี้ 
- ผูแทนของฝายบริหาร 
งานชุมชน 1-4 และฝาย
พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
มาตรฐานการบริหารชุมชน
ที่ผานการอบรมปฏิบัติการ
งานงานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ถายทอดความรู
เกี่ยวกบัโครงการ อพ.สธ. 
และขอมูลงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นใหแกชาว
ชุมชนในพื้นที่ จำนวน 4 
พื้นที่ 

การเคหะแหงชาติ - 4 พื้นที ่ - 4 พื้นที ่ - 4 พื้นที ่ - 4 พื้นที่ - 4 พื้นที่  

F3A8 2. โครงการสงเสรมิ 
ประชาสัมพันธการปลูก
พันธุไมสีประจำพระองค  
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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 

(สีมวง) สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรตันราช 
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

 2.1 เผยแพรขอมูลขาวสาร
โครงการสงเสริมประชา 
สัมพันธการปลูกพันธุไมสี
ประจำพระองค (สีมวง) 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในกิจกรรมของ 
กคช. ไดแก กจิกรรม CSR 
DAY, กิจกรรมครบรอบวัน
สถาปนา กคช., กิจกรรม
ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม 
ฯลฯ รวมถึงเผยแพรผาน
ชองทางส่ือสารภายในและ
ภายนอกของ การเคหะ
แหงชาติ 

การเคหะแหงชาติ - เผยแพรประชา 
สัมพันธโครงการ
ปลูกพันธุไมสี
ประจำพระองค (สี
มวง) สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ของการเคหะแหง 
ชาติ 

- เผยแพรประชา 
สัมพันธโครงการ
ปลูกพันธุไมสี
ประจำพระองค (สี
มวง) สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ของการ
เคหะแหงชาติ 

- เผยแพรประชา 
สัมพันธโครงการ
ปลูกพันธุไมสีประจำ
พระองค (สีมวง) 
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ของการเคหะ
แหงชาติ 

- เผยแพรประชา 
สัมพันธโครงการ
ปลูกพันธุไมสี
ประจำพระองค (สี
มวง) สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ของการเคหะแหง 
ชาติ 

- เผยแพรประชา 
สัมพันธโครงการ
ปลูกพันธุไมสี
ประจำพระองค (สี
มวง) สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ของการ
เคหะแหงชาติ 

 

 2.2 ดูแลบำรุงรักษาและ
ปลูกเพิ่มพันธุไมสีประจำ
พระองค (สีมวง) ที่ปลูกใน
พื้นที่ชุมชนของการเคหะ
แหงชาติ 

การเคหะแหงชาติ 25,000 เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีของ
ชาวชุมชน การ
เคหะแหงชาติ ตอ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเพื่อ
สรางจิตสำนึกใน
การรักษาดูแลพันธุ
ไมในชุมชน 

25,000 เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ของชาวชุมชน 
การเคหะแหงชาติ 
ตอสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี และเพือ่
สรางจิตสำนึกใน
การรักษาดูแลพันธุ
ไมในชุมชน 

25,000 เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีของ
ชาวชุมชน การเคหะ
แหงชาติ ตอสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และเพือ่สราง
จิตสำนึกในการ
รักษาดูแลพันธุไมใน
ชุมชน 

25,000 เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีของ
ชาวชุมชน การ
เคหะแหงชาติ ตอ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเพื่อ
สรางจิตสำนึกใน
การรักษาดูแลพันธุ
ไมในชุมชน 

25,000 เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ของชาวชุมชน การ
เคหะแหงชาติ ตอ
สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี และเพือ่
สรางจิตสำนึกใน
การรักษาดูแลพันธุ
ไมในชุมชน 
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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 3. โครงการพฤกษานุรักษ 
มเหสักข นวมินทรานุสร 
ถวายพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

            

 3.1 เผยแพรขอมูลขาวสาร
โครงการพฤกษานุรักษ 
มเหสักข นวมินทรานุสร 
ถวายพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ในกจิกรรมของ 
กคช. ไดแก กจิกรรม CSR 
DAY, กิจกรรมครบรอบวัน
สถาปนา กคช., กิจกรรม
ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม 
ฯลฯ รวมถึงเผยแพรผาน
ชองทางส่ือสารภายในและ
ภายนอกของ การเคหะ
แหงชาติ 

การเคหะแหงชาติ - เผยแพรประชา 
สัมพันธโครงการ
พฤกษานุรักษ 
มเหสักข นวมินทรา
นุสร ถวายพระบาท 
สมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร ของการ
เคหะแหงชาติ 

- เผยแพรประชา 
สัมพันธโครงการ
พฤกษานุรักษ 
มเหสักข นวมิน 
ทรานุสร ถวาย
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธ ิ
เบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
ของการเคหะ
แหงชาติ 

- เผยแพรประชา 
สัมพันธโครงการ
พฤกษานุรักษ 
มเหสักข นวมินทรา
นุสร ถวายพระบาท 
สมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร ของการเคหะ
แหงชาติ 

- เผยแพรประชา 
สัมพันธโครงการ
พฤกษานุรักษ 
มเหสักข นวมินทรา
นุสร ถวายพระบาท 
สมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร ของการ
เคหะแหงชาติ 

- เผยแพรประชา 
สัมพันธโครงการ
พฤกษานุรักษ 
มเหสักข นวมิน 
ทรานุสร ถวายพระ
บาท สมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ของการ
เคหะแหงชาติ 

 

 3.2  ดูแลบำรุงรักษาและ
ปลูกเพิ่มตนมเหสักข            
สักสยามินทร ที่ปลูกใน
พื้นที่ชุมชนของการเคหะ
แหงชาติ 

การเคหะแหงชาติ 25,000 เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีของ
ชาวชุมชน การ
เคหะแหงชาติ ตอ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธ ิ
เบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
และเพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
รักษาดูแลพันธุไม
ในชุมชนของการ
เคหะแหงชาติ 

25,000 เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ของชาวชุมชน 
การเคหะแหงชาติ 
ตอพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธ ิ
เบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
และเพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
รักษาดูแลพันธุไม
ในชุมชนของการ
เคหะแหงชาติ 

25,000 เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีของ
ชาวชุมชน การเคหะ
แหงชาติ ตอพระ 
บาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร และเพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
รักษาดูแลพันธุไมใน
ชุมชนของการเคหะ
แหงชาติ 

25,000 เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีของ
ชาวชุมชน การ
เคหะแหงชาติ ตอ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และเพื่อ
สรางจิตสำนึกใน
การรักษาดูแลพันธุ
ไมในชุมชนของการ
เคหะแหงชาติ 

25,000 เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ของชาวชุมชน การ
เคหะแหงชาติ ตอ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธ ิ
เบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
และเพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
รักษาดูแลพันธุไม
ในชุมชนของการ
เคหะแหงชาติ 
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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 4. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

            

 4.1 เขารวมแสดงจัด
นิทรรศการแสดงผลการ
ดำเนินงาน ของการเคหะ
แหงชาติ รวมกับ อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

200,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย  : 
…….. 

- - 200,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย  : 
…….. 

  200,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย  : 
…….. 

 

F3A8 5. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

การเคหะแหงชาติ - เพื่อประชาสัมพันธ       
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อประชาสัมพันธ       
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อประชาสัมพันธ       
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

- เพื่อประชาสัมพันธ       
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อประชาสัมพันธ       
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 

 รวมจำนวน 5 โครงการ  250,000  50,000  250,000  50,000  250,000   
  รวมทั้งสิ้น 2 กิจกรรม 

จำนวน 6 โครงการ 
 250,000  50,000  250,000  50,000  250,000  รวมทั้งสิ้น 

850,000 บาท 

 
 
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 


