
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย

F2A4 1. งานอนุรักษและใชประโยชน

ทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจากการสํารวจ

เก็บรวบรวม (การศึกษาประเมิน

ทรัพยากรชีวภาพในสภาพธรรมชาติ

ดานตางๆ เชน ดานสัณฐานวิทยา 

สรีรวิทยา และในหองปฏิบัติการ เชน 

ดานโภชนาการ องคประกอบ เปนตน)

ภาคใตและภาคใตชายแดน/เขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน (SEZ)/เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคเหนือ (NEC)/เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

กลางตอนลาง ไดแก จังหวัด สตูล สงขลา 

ปตตานี ยะลา นราธิวาส กาญจนบุรี ราชบุรี 

สุพรรณบุรี เชียงราย เชียงใหม ตาก ลําพูน 

ลําปาง พิษณุโลก สุโขทัย นครพนม มุกดาหาร

 หนองคาย ตราด สระแกว

13,231,000.00 เพื่ออนุรักษและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรพืชและจุลินทรียอยาง

ยั่งยืนเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจ

ทองถิ่น

   14,560,000 เพื่ออนุรักษและใชประโยชน

จากทรัพยากรพืชและ

จุลินทรียอยางยั่งยืนเพื่อ

เสริมสรางเศรษฐกิจทองถิ่น

   16,016,000 เพื่ออนุรักษและใชประโยชน

จากทรัพยากรพืชและ

จุลินทรียอยางยั่งยืนเพื่อ

เสริมสรางเศรษฐกิจทองถิ่น

   17,618,000 เพื่ออนุรักษและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรพืชและจุลินทรียอยาง

ยั่งยืนเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจ

ทองถิ่น

   19,380,000 เพื่ออนุรักษและใชประโยชน

จากทรัพยากรพืชและจุลินทรีย

อยางยั่งยืนเพื่อเสริมสราง

เศรษฐกิจทองถิ่น

คัดเลือกทรัพยากรที่มีศักยภาพวิจัยและพัฒนา

ตอยอด บูรณาการรวมโดยมี ธนาคาร

ทรัพยากรชีวภาพ เปนแกนนํารวมกับ

เครือขายมหาวิทยาลัยภายใตโครงการ อพ.สธ.

 รวมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สถาบันคนควา

และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร และ สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.)

งบประมาณ      13,231,000    14,560,000    16,016,000    17,618,000    19,380,000  งบบูรณาการ วช. ผานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ผานสํานักปลัด อว. 

และสวทช.

F2A5 1. โครงการจัดทําฐานขอมูล อพ.สธ.

และธนาคารทรัพยากรชีวภาพ สวทช. 

ไดแก ฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพ

ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชและจุลินทรีย 

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ สวทช. - 

อพ.สธ.

 - จํานวนอยางนอย 1,000 ชุดขอมูล  - เพิ่มขึ้นจํานวนอยางนอย 

1,000 ชุดขอมูล

 - เพิ่มขึ้นจํานวนอยางนอย 

1,000 ชุดขอมูล

 - เพิ่มขึ้นจํานวนอยางนอย 1,000 

ชุดขอมูล

 ใช

งบประมาณ

แผนดินผาน 

สวทช.

เพิ่มขึ้นจํานวนอยางนอย 1,000

 ชุดขอมูล

ขอมูลที่ได รวบรวมมาจากการดําเนินงานใน

กิจกรรมที่ F2A4

งบประมาณ                  -                  -                  -                  -                  -    งบประมาณแผนดินผาน สวทช.

F3A7 1. งานพิพิธภัณฑตัวอยางแหง (BIOTEC

 Bangkok Herbaium: BBH) 

ประกอบดวย Fungarium และ 

Herbarium และ งานคลังทรัพยากร

ชีวภาพที่มีชีวิต Living Collection 

ไดแก Microbial Culture Collection,

 Seed Bank, Tissue Culture 

Collection เปนตน

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ ภายใตการ

กํากับของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ

       1,475,000 เพื่อจัดเก็บตัวอยางอางอิงของ

ประเทศไทย/จัดเก็บตัวอยางที่มี

ชีวิตในระยะยาวเพื่อการอนุรักษ 

กลุมเปาหมายขององคความรูไดแก

 ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 

นักวิจัย เกษตรกร เปนตน/ 

เปาหมายของการจัดเก็บเพื่อ

สนับสนุนงานภาคเกษตรกรรรม 

อุตสาหกรรม และหนวยงานดาน

การอนุรักษ

     1,475,000 เพื่อจัดเก็บตัวอยางอางอิงของ

ประเทศไทย/จัดเก็บตัวอยางที่

มีชีวิตในระยะยาวเพื่อการ

อนุรักษ กลุมเปาหมายของ

องคความรูไดแก ประชาชน 

นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย 

เกษตรกร เปนตน/ เปาหมาย

ของการจัดเก็บเพื่อสนับสนุน

งานภาคเกษตรกรรรม 

อุตสาหกรรม และหนวยงาน

ดานการอนุรักษ

     1,500,000 เพื่อจัดเก็บตัวอยางอางอิงของ

ประเทศไทย/จัดเก็บตัวอยางที่

มีชีวิตในระยะยาวเพื่อการ

อนุรักษ กลุมเปาหมายของ

องคความรูไดแก ประชาชน 

นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย 

เกษตรกร เปนตน/ เปาหมาย

ของการจัดเก็บเพื่อสนับสนุน

งานภาคเกษตรกรรรม 

อุตสาหกรรม และหนวยงาน

ดานการอนุรักษ

     1,500,000 เพื่อจัดเก็บตัวอยางอางอิงของ

ประเทศไทย/จัดเก็บตัวอยางที่มี

ชีวิตในระยะยาวเพื่อการอนุรักษ 

กลุมเปาหมายขององคความรู

ไดแก ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา นักวิจัย เกษตรกร เปน

ตน/ เปาหมายของการจัดเก็บเพื่อ

สนับสนุนงานภาคเกษตรกรรรม 

อุตสาหกรรม และหนวยงานดาน

การอนุรักษ

     1,600,000 เพื่อจัดเก็บตัวอยางอางอิงของ

ประเทศไทย/จัดเก็บตัวอยางที่

มีชีวิตในระยะยาวเพื่อการ

อนุรักษ กลุมเปาหมายขององค

ความรูไดแก ประชาชน 

นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย 

เกษตรกร เปนตน/ เปาหมาย

ของการจัดเก็บเพื่อสนับสนุน

งานภาคเกษตรกรรรม 

อุตสาหกรรม และหนวยงาน

ดานการอนุรักษ

เก็บตัวอยางระยะยาวเพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยอยางยั่งยืน 

วิจัยและพัฒนาวิธีการจัดเก็บระยะยาว พรอม

กับถายทอดองคความรูในการใชประโยชน

ทรัพยากรฐานใหกับประชาชนโดยทั่วไป 

นักวิชาการ นักวิจัย

 งบประมาณ        1,475,000      1,475,000      1,500,000      1,500,000      1,600,000  งบประมาณแผนดินผาน สวทช.

F3A8 1. โครงการฝกอบรม "ถายทอดองค

ความรูและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน

ขึ้นกับพื้นที่ดําเนินงานตามกิจกรรม F2A4          200,000 1. จํานวนผูเขารับการ อบรม  

อยางนอย 50 คนตอครั้ง 

2. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการ

ฝกอบรม/ถายทอดองคความรูและ

การใชประโยชนจากทรัพยากร

ชีวภาพอยางยั่งยืน

       200,000 1. จํานวนผูเขารับการ อบรม 

 อยางนอย 50 คนตอครั้ง 

2. ผลที่คาดวาจะไดรับจาก

การฝกอบรม/ถายทอดองค

ความรูและการใชประโยชน

จากทรัพยากรชีวภาพอยาง

ยั่งยืน

       200,000 1. จํานวนผูเขารับการ อบรม 

 อยางนอย 50 คนตอครั้ง 

2. ผลที่คาดวาจะไดรับจาก

การฝกอบรม/ถายทอดองค

ความรูและการใชประโยชน

จากทรัพยากรชีวภาพอยาง

ยั่งยืน

       200,000 1. จํานวนผูเขารับการ อบรม  

อยางนอย 50 คนตอครั้ง 

2. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการ

ฝกอบรม/ถายทอดองคความรู

และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน

       200,000 1. จํานวนผูเขารับการ อบรม  

อยางนอย 50 คนตอครั้ง 

2. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการ

ฝกอบรม/ถายทอดองคความรู

และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน

เปนหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.

 โรงเรียน/เทศบาลตําบล/อบต. ภายใตพื้นที่

ดําเนินงาน F2A4 งบประมาณสนับสนุน

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ ใช

งบประมาณแผนดินประจําของ สวทช.

F3A8 2. การจัดการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ อพ.สธ.

หนวยงานที่เปนเจาภาพรวมจัดงานกับ อพ.สธ.        1,301,000 งานประชุมวิชาการและ

นิทรรศการทรัพยากรไทย : สรรพ

สิ่งลวนพันเกี่ยว

 - -        700,000 งานประชุมวิชาการและ

นิทรรศการทรัพยากรไทย : 

ประโยชนแทแกมหาชน

 - -        700,000 งานประชุมวิชาการและ

นิทรรศการทรัพยากรไทย : 

ผันสุวิถีใหมในฐานไทย

ดําเนินงานทุก 2 ป งบประมาณทาง สวทช.

รวมจํานวน 1 โครงการ    

รวมจํานวน 1 โครงการ    

 รวมจํานวน 1 โครงการ    

กรอบแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) กลุม G4

หนวยงาน สํานักงานพัฒนาวิทยศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

หมายเหตุการดําเนินงานตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2569)กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ



2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย

หมายเหตุการดําเนินงานตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2569)กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ

F3A8  3. สนับสนุนองคกรปกครองทองถิ่น

เขารวมสนองพระราชดําริโครงการ 

อพ.สธ. ในงานสํารวจและจัดทํา

ฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น

 ผูใหคําปรึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดานทรัพยากรชีวภาพ

       1,200,000  ปละ 4 แหง      1,200,000  ปละ 4 แหง      1,400,000  ปละ 4 แหง      1,400,000  ปละ 4 แหง      1,600,000  ปละ 4 แหง  ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ ใช

งบประมาณแผนดินประจําของ สวทช.

F3A8  4. สนับสนุนการดําเนินการโครงการ

ระบบสื่อสาระออนไลนเพื่อการเรียนรู

ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 

รอบ 2 เมษายน 2558 ของโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชตามพระราชดําริฯ

 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชตาม

พระราชดําริฯ

-  ระบบคลังทรัพยากรการศึกษา

แบบเปดของโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชตามพระราชดําริฯ 

ไดรับการสนับสนุนทางเทคนิคตาม

แผนของโครงการระบบสื่อสาระ

ออนไลนฯ และรวมสนับสนุนตาม

เปาหมายในแตละปได 100%

-   ระบบคลังทรัพยากร

การศึกษาแบบเปดของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชตามพระราชดําริฯ ไดรับ

การสนับสนุนทางเทคนิคตาม

แผนของโครงการระบบสื่อ

สาระออนไลนฯ และรวม

สนับสนุนตามเปาหมายในแต

ละปได 100%

-  ระบบคลังทรัพยากร

การศึกษาแบบเปดของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชตามพระราชดําริฯ ไดรับ

การสนับสนุนทางเทคนิคตาม

แผนของโครงการระบบสื่อ

สาระออนไลนฯ และรวม

สนับสนุนตามเปาหมายในแต

ละปได 100%

-  ระบบคลังทรัพยากรการศึกษา

แบบเปดของโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชตามพระราชดําริฯ 

ไดรับการสนับสนุนทางเทคนิค

ตามแผนของโครงการระบบสื่อ

สาระออนไลนฯ และรวม

สนับสนุนตามเปาหมายในแตละป

ได 100%

-  ระบบคลังทรัพยากรการศึกษา

แบบเปดของโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชตามพระราชดําริฯ

 ไดรับการสนับสนุนทางเทคนิค

ตามแผนของโครงการระบบสื่อ

สาระออนไลนฯ และรวม

สนับสนุนตามเปาหมายในแต

ละปได 100%

 ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ในสังกัด สวทช.

F3A8 5. จัดทําเว็บไซดประชาสัมพันธ

หนวยงาน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติและธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ

 - เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงาน

สนองพระราชดําริ อพ.สธ.

 - เพื่อประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานสนองพระราชดาริ 

อพ.สธ.

 - เพื่อประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานสนองพระราชดาริ 

อพ.สธ.

 - เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงาน

สนองพระราชดาริ อพ.สธ.

 - เพื่อประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานสนองพระราชดาริ 

อพ.สธ.

แสดงขอมูลกิจกรรมที่สนองพระราชดําริ และ

ฐานขอมูลทรัพยากรที่จัดเก็บในคลังของ

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ ไดรับสนับสนุนจาก

ฝาย DTMD ในสังกัด สวทช.

รวมงบประมาณ        2,701,000      1,400,000      2,300,000      1,600,000      2,500,000 

รวมทั้งหมด      17,407,000    17,435,000    19,816,000    20,718,000    23,480,000 

รวมจํานวน 5 โครงการ  

รวม 4 กิจกรรม จํานวน 8 โครงการ


	Sheet1

