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

สนองพระราชดำริโดย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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. โครงการจัดทำฐาน 

ขอมูลตาง ๆ ในการ
ดำเนินงาน อพ.สธ.- สส. 

กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 

- เพื่อจัดทำฐาน 
ขอมูลการดำเนิน 
งานตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.- สส. 

- เพื่อจัดทำฐาน 
ขอมูลการดำเนิน 
งานตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.- สส. 

- เพื่อจัดทำฐาน 
ขอมูลการดำเนิน 
งานตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.- สส. 

- เพื่อจัดทำฐาน 
ขอมูลการดำเนิน 
งานตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.- สส. 

- เพื่อจัดทำฐาน 
ขอมูลการดำเนิน 
งานตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.- สส. 

 

 รวมจำนวน 1 โครงการ  -  -  -  -  -   
F3A8 1. เสริมสรางศักยภาพ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการอนุรักษ
พันธุพืช โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีศักยภาพและ
สมัครเขารวมโครงการ 

2,500,000 10 แหง 2,500,000 10 แหง 2,500,000 10 แหง 2,500,000 10 แหง 2,500,000 10 แหง สสร. (ผูดำเนินการ) 

F3A8 2. โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในเมืองและชุมชน 

พื้นที่ปานิเวศ ศวฝ. 2,500,000 เพื่อเผยแพรและ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธุไม
ทองถิ่นและสราง
เครือขายการ
ดำเนินงาน 

2,500,000 เพื่อเผยแพรและ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธุไม
ทองถิ่นและสราง
เครือขายการ
ดำเนินงาน 

2,500,000 เพื่อเผยแพรและ
สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุไม
ทองถิ่นและสราง
เครือขายการ
ดำเนินงาน 

2,500,000 เพื่อเผยแพรและ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธุไม
ทองถิ่นและสราง
เครือขายการ
ดำเนินงาน 

2,500,000 เพื่อเผยแพรและ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธุไม
ทองถิ่นและสราง
เครือขายการ
ดำเนินงาน 

ศวฝ. (ผูดำเนินการ) 

F3A8 3. การรณรงคประชา 
สัมพันธในพื้นที่เปาหมาย 

กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 

1,500,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ. เชน 
จัดทำ 
Infograohic, 
จัดทำส่ือหนังสือ, 
จัดทำ Spot วีดี
ทัศน 

1,500,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ. เชน 
จัดทำ 
Infograohic, 
จัดทำส่ือหนังสือ, 
จัดทำ Spot วีดี
ทัศน, จัดทำชุด
นิทรรศการ 

2,000,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตาง ๆ ของ 
อพ.สธ. เชน จัดทำ 
Infograohic, จัดทำ
ส่ือหนังสือ, จัดทำ 
Spot วีดีทัศน 

2,000,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ. เชน 
จัดทำ 
Infograohic,  
จัดทำ Spot วีดี
ทัศน, จัดทำชุด
นิทรรศการ 

2,000,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ. เชน 
จัดทำ 
Infograohic, 
จัดทำส่ือหนังสือ, 
จัดทำ Spot วีดี
ทัศน 

กสพ. (ผูดำเนินการ) 

F3A8 4. สรางชองทางออนไลน 
จัดทำ webpage อพ.สธ.- 
สส. 

กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 

500,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.- สส. 

500,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.- สส. 

500,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
ตาง ๆ ของ อพ.สธ.- 
สส. 

500,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.- สส. 

500,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.- สส. 

ศสท. (ผูดำเนินการ) 

 รวมจำนวน 4 โครงการ  7,000,000  7,000,000  7,500,000  7,500,000  7,500,000   
  รวมทั้งสิ้น 2 กิจกรรม 

จำนวน 5 โครงการ 
 7,000,000  7,000,000  7,500,000  7,500,000  7,500,000   
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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 


