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

สนองพระราชดำริโดย กองทัพเรือ 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

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

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1. การลาดตระเวนเพื่อ

ปองปรามการลักลอบเขา
เก็บหาทรัพยากรทั้งบน
ฝงและในทะเลในพื้นที่ 
ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทร. 

พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร.(เกาะแสมสาร 
และเกาะขางเคียง  
รวม 9 เกาะ) 

3,220,850 
 

เพื่อปองปราม
การลักลอบเขา
เก็บหาทรัพยากร 
ทั้งบนฝงและ 
ในทะเล พื้นที่
เกาะแสมสารและ
เกาะขางเคียง 
รวม 9 เกาะ  

3,220,850 
 

เพื่อปองปราม
การลักลอบเขา
เก็บหา
ทรัพยากร 
ทั้งบนฝงและ 
ในทะเล พื้นที่
เกาะแสมสาร
และเกาะ
ขางเคียง 
รวม 9 เกาะ  

3,220,850 
 

เพื่อปองปรามการ
ลักลอบเขาเก็บหา
ทรัพยากร 
ทั้งบนฝงและ 
ในทะเล พื้นที่
เกาะแสมสารและ
เกาะขางเคียง 
รวม 9 เกาะ  

3,220,850 
 

เพื่อปองปราม
การลักลอบเขา
เก็บหาทรัพยากร 
ทั้งบนฝงและ 
ในทะเล พื้นที่
เกาะแสมสารและ
เกาะขางเคียง 
รวม 9 เกาะ  

3,220,850 
 

เพื่อปองปราม
การลักลอบเขา
เก็บหาทรัพยากร 
ทั้งบนฝงและ 
ในทะเล พื้นที่
เกาะแสมสาร
และเกาะ
ขางเคียง 
รวม 9 เกาะ  

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 

F1A1 2. โครงการจัดทำผังหลัก 
การกำหนด 
พื้นที่ การอนุรักษและ
ฟนฟู ที่ไดสำรวจและ
วิจัย เร่ืองที่เกี่ยวของ 
กับการอนุรักษ 
ในพื้นที่ โครงการ 
อพ.สธ.-ทร. จากอดีต
จนถึงปจจุบัน รวมถึงการ
พัฒนาในอนาคต 

พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร.(เกาะแสมสาร 
และเกาะขางเคียง  
รวม 9 เกาะ) 

57,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหไดผังหลัก 
การกำหนดพื้นที่
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรแสดง
ใหเห็นศักยภาพ
ของพื้นที่และ
ความ 
สมบูรณของ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
คณะปฏิบัติงาน 
วิทยาการ 
อพ.สธ.-ทร. ที่จะ 
เขามาสำรวจ 
ในพื้นที่ สามารถ
ทำงานไดงายขึ้น 
ไมเกิดการ
ศึกษาวิจยัที่
ซ้ำซอน 
เกิดความสมบูรณ 
ในการศึกษาวิจัย 

57,600 เพื่อใหไดผังหลัก 
การกำหนดพื้นที่
อนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากร
แสดงใหเหน็
ศักยภาพของ
พื้นที่และความ 
สมบูรณของ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
คณะปฏิบัติงาน 
วิทยาการ 
อพ.สธ.-ทร. ที่
จะ 
เขามาสำรวจ 
ในพื้นที่ สามารถ
ทำงานไดงายขึ้น 
ไมเกิดการ
ศึกษาวิจยัที่
ซ้ำซอน 
เกิดความ

57,600 เพื่อใหไดผังหลัก 
การกำหนดพื้นที่
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรแสดงให
เห็นศักยภาพของ
พื้นที่และความ 
สมบูรณของ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
คณะปฏิบัติงาน 
วิทยาการ 
อพ.สธ.-ทร. ที่จะ 
เขามาสำรวจ 
ในพื้นที่ สามารถ
ทำงานไดงายขึ้น 
ไมเกิดการ
ศึกษาวิจยัที่
ซ้ำซอน 
เกิดความสมบูรณ 
ในการศึกษาวิจัย 
ชวยประหยัด 

57,600 เพื่อใหไดผังหลัก 
การกำหนดพื้นที่
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรแสดง
ใหเห็นศักยภาพ
ของพื้นที่และ
ความ 
สมบูรณของ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
คณะปฏิบัติงาน 
วิทยาการ 
อพ.สธ.-ทร. ที่จะ 
เขามาสำรวจ 
ในพื้นที่ สามารถ
ทำงานไดงายขึ้น 
ไมเกิดการ
ศึกษาวิจยัที่
ซ้ำซอน 
เกิดความสมบูรณ 
ในการศึกษาวิจัย 

57,600 เพื่อใหไดผังหลัก 
การกำหนดพื้นที่
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรแสดง
ใหเห็นศักยภาพ
ของพื้นที่และ
ความ 
สมบูรณของ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
คณะปฏิบัติงาน 
วิทยาการ 
อพ.สธ.-ทร. ที่จะ 
เขามาสำรวจ 
ในพื้นที่ สามารถ
ทำงานไดงายขึ้น 
ไมเกิดการ
ศึกษาวิจยัที่
ซ้ำซอน 
เกิดความ
สมบูรณ 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 4                                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-ทร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ชวยประหยัด 
ทรัพยากรบุคคล 
และงบประมาณ 
ในการศึกษาวิจัย 
ไดมากขึ้น 

สมบูรณ 
ในการศึกษาวิจัย 
ชวยประหยัด 
ทรัพยากรบุคคล 
และงบประมาณ 
ในการศึกษาวิจัย 
ไดมากขึ้น 

ทรัพยากรบุคคล 
และงบประมาณ 
ในการศึกษาวิจัย 
ไดมากขึ้น 

ชวยประหยัด 
ทรัพยากรบุคคล 
และงบประมาณ 
ในการศึกษาวิจัย 
ไดมากขึ้น 

ในการศึกษาวิจัย 
ชวยประหยัด 
ทรัพยากรบุคคล 
และงบประมาณ 
ในการศึกษาวิจัย 
ไดมากขึ้น 

 รวม  2  โครงการ  3,278,45
0 

 3,278,4
50 

 3,278,4
50 

 3,278,4
50 

 3,278,45
0 

  

F1A2 1. การสำรวจเตรียม
เสนทางในการศึกษาวิจยั
ทรัพยากรพื้นทีห่มูเกาะ
ในอาวไทย/ทะเลอันดา
มัน  

หมูเกาะในอาวไทย/
ทะเลอันดามัน 

355,470 เต รียม เสนทางที่
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
วัตถุประสงค 
ในการศึกษาวิจั ย
ท รัพยากร แตละ
โครงการและเพื่ อ
ความสะดวก 
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
ทรัพยากรของคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ.-ทร. 

355,470 เตรียมเสนทางที่
เห ม า ะ ส ม ต า ม
วัตถุประสงค 
ในการศึกษาวิจัย
ทรัพยากร แตละ
โครงการและเพื่อ
ความสะดวก 
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
ท รัพ ย า ก ร ข อ ง
คณ ะป ฏิ บั ติ งาน
วิทยาการ อพ.สธ.-
ทร. 

355,470 เต รีย ม เส น ท างที่
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
วัตถุประสงค 
ใน ก ารศึก ษ าวิ จั ย
ท รัพ ย าก ร แ ต ล ะ
โครงการและ เพื่ อ
ความสะดวก 
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
ทรัพยากรของคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ.-ทร. 

355,470 เต รียม เส นทางที่
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
วัตถุประสงค 
ในการศึกษาวิจั ย
ท รัพยากร แต ละ
โครงการและเพื่ อ
ความสะดวก 
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
ทรัพยากรของคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ.-ทร. 

355,470 เต รียมเสนทางที่
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
วัตถุประสงค 
ในการศึกษาวิจัย
ทรัพยากร แตละ
โครงการและเพื่อ
ความสะดวก 
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
ทรัพยากรของคณะ
ป ฏิ บั ติ ง า น
วิทยาการ อพ.สธ.-
ทร. 

คณะทำงาน 
อพ.สธ.-ทร.และคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ.-ทร. 
 

F1A2 2. ศึกษาวิจยัทรัพยากร
พื้นที่หมูเกาะในอาวไทย 
 /ทะเลอันดามัน  

หมูเกาะในอาวไทย/
ทะเลอันดามัน 

2,952,370 สนับสนุนและรวม
ศึ ก ษ า วิ จั ย
ทรัพยากรรวมกับ
ค ณ ะ ป ฏิ บั ติ ง า น
วิทยาการ อพ.สธ.-
ทร. ในการศึกษา
วิจัยทรัพยากรพื้นที ่
หมูเกาะในอาวไทย 
 /ท ะ เล อั น ด ามั น 
จำนวน 1 คร้ัง 

2,952,370 สนับสนุนและรวม
ศึ ก ษ า วิ จั ย
ทรัพยากรรวมกับ
คณ ะป ฏิ บั ติ งาน
วิทยาการ อพ.สธ.-
ทร. ในการศึกษา
วิ จั ย ท รั พ ย า ก ร
พื้นที ่
หมูเกาะในอาวไทย 
 /ทะเลอันดามัน 
จำนวน 1 คร้ัง 

2,952,370 สนับสนุนและรวม
ศึกษาวิจัยทรัพยากร
ร ว ม กั บ ค ณ ะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ 
อ พ .ส ธ . -ท ร .  ใ น
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย
ทรัพยากรพื้นที ่
หมูเกาะในอาวไทย 
 /ท ะ เล อั น ด า มั น 
จำนวน 1 คร้ัง 

2,952,370 สนับสนุนและรวม
ศึกษาวิจัยทรัพยากร
ร ว ม กั บ ค ณ ะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ 
อ พ .ส ธ . -ท ร . ใน
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย
ทรัพยากรพื้นที่ 
หมูเกาะในอาวไทย 
 /ท ะ เล อั น ด ามั น 
จำนวน 1 คร้ัง 

2,952,370 สนับสนุนและรวม
ศึ ก ษ า วิ จั ย
ทรัพยากรรวมกับ
คณ ะป ฏิ บั ติ งาน
วิทยาการ อพ.สธ.-
ทร. ในการศึกษา
วิจัยทรัพยากรพื้นที่ 
หมูเกาะในอาวไทย 
 /ทะเลอั นดามั น 
จำนวน 1 คร้ัง 

คณะทำงาน 
อพ.สธ.-ทร.และคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ.-ทร. 
/หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 
 
 

 
F1A2 3. การศึกษาวิจยั

ทรัพยากรรวมกับคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการใน
พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-ทร. 

พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร.(เกาะแสมสารและ
เกาะใกลเคียง) 

1,345,900 สนับสนุนและรวม
ศึ ก ษ า วิ จั ย
ทรัพยากรรวมกับ
ค ณ ะ ป ฏิ บั ติ ง า น
วิทยาการ อพ.สธ.-

1,345,900 สนับสนุนและรวม
ศึ ก ษ า วิ จั ย
ทรัพยากรรวมกับ
คณ ะป ฏิ บั ติ งาน
วิทยาการ อพ.สธ.-

1,345,900 สนับสนุนและรวม
ศึกษาวิจัยทรัพยากร
ร ว ม กั บ ค ณ ะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ .สธ.-ทร.ในการ

1,345,900 สนับสนุนและรวม
ศึกษาวิจัยทรัพยากร
ร ว ม กั บ ค ณ ะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ.-ทร.ในการ

1,345,900 สนับสนุนและรวม
ศึ ก ษ า วิ จั ย
ทรัพยากรรวมกับ
คณ ะป ฏิ บั ติ งาน
วิทยาการ อพ.สธ.-

คณะทำงาน 
อพ.สธ.-ทร.และคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ.-ทร. 
/หนวยบญัชาการ
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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 

ท ร . ใ น ก า ร
ศึกษาวิจัย 
ทรัพยากรในพื้นที่
อพ.สธ.-ทร.  
จำนวน 5 ค ร้ัง/ป
และจัดหาเรือยาง
พรอมเคร่ืองยนตติด
ทาย 

ท ร . ใ น ก า ร
ศึกษาวิจัย 
ทรัพยากรในพื้นที่
อพ.สธ.-ทร.  
จำนวน 5 คร้ัง/ป
และจัดหาเรือยาง
พรอมเคร่ืองยนต
ติดทาย 

ศึกษาวิจัย 
ทรัพยากรในพื้ นที่
อพ.สธ.-ทร.  
จ ำนวน  5 ค ร้ั ง/ป
และจัดหาเรือยาง
พรอมเคร่ืองยนตติด
ทาย 

ศึกษาวิจัย 
ทรัพยากรในพื้นที่
อพ.สธ.-ทร.  
จำนวน 5 ค ร้ัง/ป
และจัดหาเรือยาง
พรอมเคร่ืองยนตติด
ทาย 

ท ร . ใ น ก า ร
ศึกษาวิจัย 
ทรัพยากรในพื้นที่
อพ.สธ.-ทร.  
จำนวน 5 คร้ัง/ป
และจัดหาเรือยาง
พรอมเค ร่ืองยนต
ติดทาย 

สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 

F1A2 4. การสำรวจทรัพยากร
กายภาพและชีวภาพใน
พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-ทร. 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร. 

103,800 เพื่อเก็บรวบรวม 
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
และตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปน 
ตอการวิเคราะห 
การเจริญเติบโต 
ของพืชดำเนินการ 
จำนวน 5 คร้ัง/ป 

103,800 เพื่อเก็บรวบรวม 
ข อ มู ล
อุตุนิยมวิทยา 
และตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปน 
ตอการวิเคราะห 
การเจริญเติบโต 
ของพืชดำเนินการ 
จำนวน 5 คร้ัง/ป 

103,800 เพื่อเก็บรวบรวม 
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
และตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปน 
ตอการวิเคราะห 
การเจริญเติบโต 
ของพืชดำเนินการ 
จำนวน 5 คร้ัง/ป 

103,800 เพื่อเก็บรวบรวม 
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
และตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปน 
ตอการวิเคราะห 
การเจริญเติบโต 
ของพืชดำเนินการ 
จำนวน 5 คร้ัง/ป 

103,800 เพื่อเก็บรวบรวม 
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
และตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปน 
ตอการวิเคราะห 
การเจริญเติบโต 
ของพืชดำเนินการ 
จำนวน 5 คร้ัง/ป 

กรมอุทกศาสตร 
 

F1A2 5. การจัดซ้ือเคร่ืองมือ 
สมุทรศาสตรและ
อุตุนิยมวิทยา 

 1,834,000 
 

จัดหาอุปกรณ 
แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง มื อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
สำรวจท รัพยากร
กายภาพ 
และชีวภาพ 

1,900,000 
 

จัดหาอุปกรณ 
แ ล ะ เค ร่ื อ ง มื อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
สำรวจทรัพยากร
กายภาพ 
และชีวภาพ 

  1,900,000 
 

จัดหาอุปกรณ 
แ ล ะ เค ร่ื อ ง มื อ
สนับสนุนการสำรวจ
ทรัพยากรกายภาพ 
และชีวภาพ 

  กรมอุทกศาสตร 
 

F1A2 6. การสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร 
เก็บตัวอยางน้ำผิวดิน น้ำ
ทะเลและตะกอนดิน 
เพื่อตรวจคุณภาพ 

เกาะแสมสารและเกาะ
ขางเคียง รวม 9 เกาะ 
และอาวสัตหีบ 

1,644,980 เพื่ อ ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพน้ำทะเล 
น้ำผิวดินตะกอนดิน 
สนับสนุนงาน 
อพ.สธ.-ทร. 
สำรวจและเก็บ ตย. 
น้ำทะเล น้ำผิวดิน
และตะกอนดิน  
6 คร้ัง/ป 

1,684,980 เพื่ อ ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพน้ำทะเล 
น้ำผิวดินตะกอน
ดิน 
สนับสนุนงาน 
อพ.สธ.-ทร. 
ส ำรว จ แ ล ะ เก็ บ 
ตย. 
น้ำทะเล น้ำผิวดิน
และตะกอนดิน  
6 คร้ัง/ป 

1,644,980 เพื่ อ ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพน้ำทะเล 
น้ำผิวดินตะกอนดิน 
สนับสนุนงาน 
อพ.สธ.-ทร. 
สำรวจและเก็บ ตย. 
น้ำทะเล น้ ำผิวดิน
และตะกอนดิน  
6 คร้ัง/ป 

1,684,980 เพื่ อ ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพน้ำทะเล 
น้ำผิวดินตะกอนดิน 
สนับสนุนงาน 
อพ.สธ.-ทร. 
สำรวจและเก็บ ตย. 
น้ำทะเล น้ำผิวดิน
และตะกอนดิน  
6 คร้ัง/ป 

1,644,980 เพื่ อ ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพน้ำทะเล 
น้ ำผิว ดินตะกอน
ดิน 
สนับสนุนงาน 
อพ.สธ.-ทร. 
ส ำ ร ว จ แ ล ะ เก็ บ 
ตย. 
น้ำทะเล น้ำผิวดิน
และตะกอนดิน  
6 คร้ัง/ป 

กรมวิทยาศาสตร
ทหารเรือ 



หนา 6                                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-ทร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 7. การสำรวจเก็บ
รวบรวมตัวอยาง
ทรัพยากรชวีภาพเพื่อ
นำมาเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
และศึกษาวิจัย 

พื้นที่ดำเนินการ 
ภาคะวันออก/ 
ภาคใต/อาวไทย 
/ทะเลอันดามัน 

378,110 ดำเนินการเก็บ 
รวบรวมทรัพยากร 
ในพื้นที่เปาหมาย 

378,110 ดำเนินการเก็บ 
รวบรวมทรัพยากร 
ในพื้นที่เปาหมาย 

378,110 ดำเนินการเก็บ 
รวบรวมทรัพยากร 
ในพื้นที่เปาหมาย 

378,110 ดำเนินการเก็บ 
รวบรวมทรัพยากร 
ในพื้นที่เปาหมาย 

378,110 ดำเนินการเก็บ 
รวบรวมทรัพยากร 
ในพื้นที่เปาหมาย 

กรมวิทยาศาสตร
ทหารเรือ 

 รวม  7  โครงการ  8,614,63
0 

 8,720,6
30 

 6,780,6
30 

 8,720,6
30 

 6,780,63
0 

  

F1A3 การปลูกรักษาพันธุกรรม
พืชในโครงการ อพ.สธ.-
ทร.  

พื้นที่ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ.-ทร. 
(สวนตาง ๆ ที่เกาะ
แสมสารและปาชาย
เลนบริเวณ พธท.) 

3,140,600 ป ลู ก รั ก ษ า
ทรัพยากรในพื้นที ่
สวนตางๆ บน 
เกาะแสมสาร 
และพื้นที่ปลูกปา 
ชายเลน บริเวณ 
พธท. ดูแลรักษา 
ใหมีความสมบูรณ
เปนแหลงศึกษา 
เรียนรู และขยาย
พื้นที่ปลูกปา 
ช าย เล น  บ ริ เวณ 
พธท.ใหเต็มพื้นที ่
ดานในเสนทาง 
ศึกษาธรรมชาติแหง
ทะเล เพื่อเพิ่ม 
แหลงเพาะพันธุสัตว
น้ ำ วั ย อ อ น ส ร า ง
ความอุดมสมบูรณ
ใหกับพื้นที ่

3,140,600 ป ลู ก รั ก ษ า
ทรัพยากรในพื้นที ่
สวนตางๆ บน 
เกาะแสมสาร 
และพื้นที่ปลูกปา 
ชายเลน บริเวณ 
พธท. ดูแลรักษา 
ใหมีความสมบูรณ
เปนแหลงศึกษา 
เรียนรู และขยาย
พื้นที่ปลูกปา 
ชาย เลน บ ริเวณ 
พธท.ใหเต็มพื้นที ่
ดานในเสนทาง 
ศึกษาธรรมชาติ
แหงทะเล เพื่อเพิ่ม 
แหล งเพ าะพันธุ
สั ต ว น้ ำ วั ย อ อ น
สร า งค ว าม อุ ด ม
สมบูรณใหกับพื้นที่ 

3,140,600 ปลูกรักษาทรัพยากร
ในพื้นที ่
สวนตางๆ บน 
เกาะแสมสาร 
และพื้นที่ปลูกปา 
ชายเลน บริเวณ 
พธท. ดูแลรักษา 
ใหมีความสมบูรณ
เปนแหลงศึกษา 
เรียน รู  และขยาย
พื้นที่ปลูกปา 
ช า ย เล น  บ ริ เว ณ 
พธท.ใหเต็มพื้นที่ 
ดานในเสนทาง 
ศึกษาธรรมชาติแหง
ทะเล เพื่อเพิ่ม 
แหลงเพาะพันธุสัตว
น้ำวัยออนสรางความ
อุดมสมบูรณ ใหกับ
พื้นที ่

3,140,600 ป ลู ก รั ก ษ า
ทรัพยากรในพื้นที่ 
สวนตางๆ บน 
เกาะแสมสาร 
และพื้นที่ปลูกปา 
ชายเลน บริเวณ 
พธท. ดูแลรักษา 
ใหมีความสมบูรณ
เปนแหลงศึกษา 
เรียนรู  และขยาย
พื้นที่ปลูกปา 
ช าย เล น  บ ริ เวณ 
พธท.ใหเต็มพื้นที่ 
ดานในเสนทาง 
ศึกษาธรรมชาติแหง
ทะเล เพื่อเพิ่ม 
แหลงเพาะพันธุสัตว
น้ ำ วั ย อ อ น ส ร า ง
ความอุดมสมบูรณ
ใหกับพื้นที่ 

3,140,600 ป ลู ก รั ก ษ า
ทรัพยากรในพื้นที่ 
สวนตางๆ บน 
เกาะแสมสาร 
และพื้นที่ปลูกปา 
ชายเลน บริเวณ 
พธท. ดูแลรักษา 
ใหมีความสมบูรณ
เปนแหลงศึกษา 
เรียนรู และขยาย
พื้นที่ปลูกปา 
ชาย เลน  บ ริ เวณ 
พธท.ใหเต็มพื้นที่ 
ดานในเสนทาง 
ศึกษาธรรมชา ติ
แหงทะเล เพื่อเพิ่ม 
แหล งเพ าะพั น ธุ
สั ต ว น้ ำ วั ย อ อ น
ส ร า งค ว า ม อุ ด ม
สมบูรณใหกับพื้นที่ 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 

 รวม  1  โครงการ  3,140,600  3,140,600  3,140,600  3,140,600  3,140,600   

F2A4 1. การสนับสนุน 
งานศึกษาวิจยั 
ของคณะฏิบัติงาน 
วิทยาการ อพ.สธ.-ทร. 
คณะวิจัย และผูชวย
นักวิจยั พธท. ในพื้นที ่
จว.ชลบุรีและระยอง 

พื้นที่ดำเนินการ 
จว.ระยอง และ 
จว.ชลบุรี 

391,590 นำผลการศึกษา 
วิจัย ไปขยายผล 
ในการอนุรักษ โดย
การเพิ่มพื้นที ่
หรือจำนวน 
ทรัพยากร ทดแทน 
ที่เส่ือมโทรม 
เปนแหลงเพาะพันธุ 
สัตวน้ำวยัออน 

391,590 นำผลการศึกษา 
วิจัย ไปขยายผล 
ในการอนุรักษ โดย
การเพิ่มพื้นที ่
หรือจำนวน 
ทรัพยากร ทดแทน 
ที่เส่ือมโทรม 
เปนแหลง
เพาะพันธุ 

391,590 นำผลการศึกษา 
วิจัย ไปขยายผล 
ในการอนุรักษ โดย
การเพิ่มพื้นที ่
หรือจำนวน 
ทรัพยากร ทดแทน 
ที่เส่ือมโทรม 
เปนแหลงเพาะพันธุ 
สัตวน้ำวยัออน 

391,590 นำผลการศึกษา 
วิจัย ไปขยายผล 
ในการอนุรักษ โดย
การเพิ่มพื้นที ่
หรือจำนวน 
ทรัพยากร ทดแทน 
ที่เส่ือมโทรม 
เปนแหลงเพาะพันธุ 
สัตวน้ำวยัออน 

391,590 นำผลการศึกษา 
วิจัย ไปขยายผล 
ในการอนุรักษ โดย
การเพิ่มพื้นที ่
หรือจำนวน 
ทรัพยากร ทดแทน 
ที่เส่ือมโทรม 
เปนแหลง
เพาะพันธุ 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 



แผนแมบท อพ.สธ.-ทร. ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                     หนา 7 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สัตวน้ำวยัออน สัตวน้ำวยัออน 

F2A4 2. การสนับสนุนงาน
ศึกษาวิจยัของผูชวย
นักวิจยั พธท.พื้นที่อาว
ไทยและอันดามัน 

พื้นที่ดำเนินการ 
ฝงอาวไทย และ 
ทะเลอันดามัน 

241,000 นำผลการศึกษา 
วิจัย ไปขยายผล 
ในการอนุรักษ โดย
การเพิ่มพื้นที ่
หรือจำนวน
ทรัพยากร ทดแทน 
ที่เส่ือมโทรม  
เปนแหลง 
เพาะพันธุ สัตวนำ้ 
วัยออน อนัจะนำ  
ไปสูการใช
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืนเปนประโยชน
ตอประชาชนตอไป 

241,000 นำผลการศึกษา 
วิจัย ไปขยายผล 
ในการอนุรักษ โดย
การเพิ่มพื้นที ่
หรือจำนวน
ทรัพยากร ทดแทน 
ที่เส่ือมโทรม  
เปนแหลง 
เพาะพันธุ สัตวนำ้ 
วัยออน อนัจะนำ  
ไปสูการใช
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืนเปน
ประโยชนตอ
ประชาชนตอไป 

241,000 นำผลการศึกษา 
วิจัย ไปขยายผล 
ในการอนุรักษ โดย
การเพิ่มพื้นที ่
หรือจำนวน
ทรัพยากร ทดแทน 
ที่เส่ือมโทรม  
เปนแหลง 
เพาะพันธุ สัตวนำ้ 
วัยออน อนัจะนำ  
ไปสูการใชทรัพยากร
อยางยั่งยืนเปน
ประโยชนตอ
ประชาชนตอไป 

241,000 นำผลการศึกษา 
วิจัย ไปขยายผล 
ในการอนุรักษ โดย
การเพิ่มพื้นที ่
หรือจำนวน
ทรัพยากร ทดแทน 
ที่เส่ือมโทรม  
เปนแหลง 
เพาะพันธุ สัตวนำ้ 
วัยออน อนัจะนำ  
ไปสูการใช
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืนเปนประโยชน
ตอประชาชนตอไป 

241,000 นำผลการศึกษา 
วิจัย ไปขยายผล 
ในการอนุรักษ โดย
การเพิ่มพื้นที ่
หรือจำนวน
ทรัพยากร ทดแทน 
ที่เส่ือมโทรม  
เปนแหลง 
เพาะพันธุ สัตวนำ้ 
วัยออน อนัจะนำ  
ไปสูการใช
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืนเปนประโยชน
ตอประชาชนตอไป 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 

F2A4 3. โครงการศูนยการ
เรียนรูการเพาะเล้ียง
สาหรายทะเล 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ พธท. และ 
เกาะแสมสาร 

323,600 จัดเก็บขอมูล 
การศึกษาวิจยั การ
ฝกอบรมเผยแพร
ความรูดานสาหราย
ทะเลใหแกนักเรียน
นักศึกษา และ 
ถายทอดองคความรู  
ดานการเพาะเล้ียง 
สาหรายทะเลใหแก
ชุมชนบาน 
ชองแสมสาร และ 
ชุมชนใกลเคียง 
ใหมีอาชีพเสริมและ
มีรายไดเพิ่มเติมจาก
อาชีพประมงที่ทำ
อยู และเพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมสาหราย 
ทะเล บริเวณ 

323,600 จัดเก็บขอมูล 
การศึกษาวิจยั 
การฝกอบรม
เผยแพรความรู
ดานสาหรายทะเล
ใหแกนักเรียน
นักศึกษา และ 
ถายทอดองค
ความรู  
ดานการเพาะเล้ียง 
สาหรายทะเล
ใหแกชุมชนบาน 
ชองแสมสาร และ 
ชุมชนใกลเคียง 
ใหมีอาชีพเสริม
และมีรายได
เพิ่มเติมจากอาชพี
ประมงที่ทำอยู 

323,600 จัดเก็บขอมูล 
การศึกษาวิจยั การ
ฝกอบรมเผยแพร
ความรูดานสาหราย
ทะเลใหแกนักเรียน
นักศึกษา และ 
ถายทอดองคความรู  
ดานการเพาะเล้ียง 
สาหรายทะเลใหแก
ชุมชนบาน 
ชองแสมสาร และ 
ชุมชนใกลเคียง 
ใหมีอาชีพเสริมและ
มีรายไดเพิ่มเติมจาก
อาชีพประมงที่ทำอยู 
และเพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมสาหราย 
ทะเล บริเวณ 

323,600 จัดเก็บขอมูล 
การศึกษาวิจยั การ
ฝกอบรมเผยแพร
ความรูดานสาหราย
ทะเลใหแกนักเรียน
นักศึกษา และ 
ถายทอดองคความรู  
ดานการเพาะเล้ียง 
สาหรายทะเลใหแก
ชุมชนบาน 
ชองแสมสาร และ 
ชุมชนใกลเคียง 
ใหมีอาชีพเสริมและ
มีรายไดเพิ่มเติมจาก
อาชีพประมงที่ทำ
อยู และเพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมสาหราย 
ทะเล บริเวณ 

323,600 จัดเก็บขอมูล 
การศึกษาวิจยั การ
ฝกอบรมเผยแพร
ความรูดานสาหราย
ทะเลใหแกนักเรียน
นักศึกษา และ 
ถายทอดองค
ความรู  
ดานการเพาะเล้ียง 
สาหรายทะเลใหแก
ชุมชนบาน 
ชองแสมสาร และ 
ชุมชนใกลเคียง 
ใหมีอาชีพเสริม
และมีรายได
เพิ่มเติมจากอาชพี
ประมงที่ทำอยู 
และเพื่ออนุรักษ

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 



หนา 8                                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-ทร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เกาะแสมสาร  
และเกาะใกลเคียง 

และเพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมสาหราย 
ทะเล บริเวณ 
เกาะแสมสาร  
และเกาะใกลเคียง 

เกาะแสมสาร  
และเกาะใกลเคียง 

เกาะแสมสาร  
และเกาะใกลเคียง 

พันธุกรรมสาหราย 
ทะเล บริเวณ 
เกาะแสมสาร  
และเกาะใกลเคียง 

F2A4 4. โครงการแหลงเรียนรู
หญาทะเลโดยการยาย
ปลูก  

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร. /พื้นที่อาวไทยฝง
ตะวันออก  

496,328 1. เปนแหลงศึกษา
และเผยแพร 
ความรูดาน 
หญาทะเลใหแก 
นักเรียน นักศึกษา 
นักวิจยั และ 
ผูสนใจทั่วไป 
2. ตอบสนอง 
วัตถุประสงคของ 
อพ.สธ. - ทร.  
ในการทำให 
เกาะแสมสาร เปน 
เกาะแหงการเรียนรู 
3. เพิ่มพื้นที่ 
หญาทะเล 
ในอำเภอสัตหีบ 
ทำใหมีแหลง 
อนุบาลและ
เพาะพันธุสัตวทะเล
เพิ่มขึ้น 

496,328 1. เปนแหลงศึกษา
และเผยแพร 
ความรูดาน 
หญาทะเลใหแก 
นักเรียน นักศึกษา 
นักวิจยั และ 
ผูสนใจทั่วไป 
2. ตอบสนอง 
วัตถุประสงคของ 
อพ.สธ. - ทร.  
ในการทำให 
เกาะแสมสาร เปน 
เกาะแหงการ
เรียนรู 
3. เพิ่มพื้นที่ 
หญาทะเล 
ในอำเภอสัตหีบ 
ทำใหมีแหลง 
อนุบาลและ
เพาะพันธุสัตว
ทะเลเพิ่มขึ้น 

496,328 1. เปนแหลงศึกษา
และเผยแพร 
ความรูดาน 
หญาทะเลใหแก 
นักเรียน นักศึกษา 
นักวิจยั และ 
ผูสนใจทั่วไป 
2. ตอบสนอง 
วัตถุประสงคของ 
อพ.สธ. - ทร.  
ในการทำให 
เกาะแสมสาร เปน 
เกาะแหงการเรียนรู 
3. เพิ่มพื้นที่ 
หญาทะเล 
ในอำเภอสัตหีบ 
ทำใหมีแหลง 
อนุบาลและ
เพาะพันธุสัตวทะเล
เพิ่มขึ้น 

496,328 1. เปนแหลงศึกษา
และเผยแพร 
ความรูดาน 
หญาทะเลใหแก 
นักเรียน นักศึกษา 
นักวิจยั และ 
ผูสนใจทั่วไป 
2. ตอบสนอง 
วัตถุประสงคของ 
อพ.สธ. - ทร.  
ในการทำให 
เกาะแสมสาร เปน 
เกาะแหงการเรียนรู 
3. เพิ่มพื้นที่ 
หญาทะเล 
ในอำเภอสัตหีบ 
ทำใหมีแหลง 
อนุบาลและ
เพาะพันธุสัตวทะเล
เพิ่มขึ้น 

496,328 1. เปนแหลงศึกษา
และเผยแพร 
ความรูดาน 
หญาทะเลใหแก 
นักเรียน นักศึกษา 
นักวิจยั และ 
ผูสนใจทั่วไป 
2. ตอบสนอง 
วัตถุประสงคของ 
อพ.สธ. - ทร.  
ในการทำให 
เกาะแสมสาร เปน 
เกาะแหงการ
เรียนรู 
3. เพิ่มพื้นที่ 
หญาทะเล 
ในอำเภอสัตหีบ 
ทำใหมีแหลง 
อนุบาลและ
เพาะพันธุสัตวทะเล
เพิ่มขึ้น 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 

F2A4 5. โครงการเทียนทะเล
คืนถิ่น 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร. 

148,240 1. ไดขอมูลลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร 
นิเวศวิทยา และ
ความหนาแนนของ
เทียนทะเล บริเวณ
แนวชายหาดเทียน 
เกาะแสมสาร  
ไดวิธีการขยายพันธุ
เทียนทะเล ที่มี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่ 

148,240 1. ไดขอมูล
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร 
นิเวศวิทยา และ
ความหนาแนนของ
เทียนทะเล บริเวณ
แนวชายหาดเทียน 
เกาะแสมสาร  
ไดวิธีการ
ขยายพันธุเทยีน
ทะเล ที่มีความ

148,240 1. ไดขอมูลลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร 
นิเวศวิทยา และ
ความหนาแนนของ
เทียนทะเล บริเวณ
แนวชายหาดเทียน 
เกาะแสมสาร  
ไดวิธีการขยายพันธุ
เทียนทะเล ที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่  

148,240 1. ไดขอมูลลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร 
นิเวศวิทยา และ
ความหนาแนนของ
เทียนทะเล บริเวณ
แนวชายหาดเทียน 
เกาะแสมสาร  
ไดวิธีการขยายพันธุ
เทียนทะเล ที่มี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่ 

148,240 1. ไดขอมูล
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร 
นิเวศวิทยา และ
ความหนาแนนของ
เทียนทะเล บริเวณ
แนวชายหาดเทียน 
เกาะแสมสาร  
ไดวิธีการขยายพันธุ
เทียนทะเล ที่มี
ความเหมาะสมกับ

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
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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 

สรางจิตสำนึกใน 
การอนุรักษและ
หวงแหนทรัพยากร 
ในทองถิ่น 
2. มีตนเทียนทะเล 
บริเวณหาดเทียน 
เกาะแสมสารเพิ่ม 
มากขึ้น 

เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่  
สรางจิตสำนึกใน 
การอนุรักษและ
หวงแหนทรัพยากร 
ในทองถิ่น 
2. มีตนเทียนทะเล 
บริเวณหาดเทียน 
เกาะแสมสารเพิ่ม 
มากขึ้น 

สรางจิตสำนึกใน 
การอนุรักษและหวง
แหนทรัพยากร 
ในทองถิ่น 
2. มีตนเทียนทะเล 
บริเวณหาดเทียน 
เกาะแสมสารเพิ่ม 
มากขึ้น 

สรางจิตสำนึกใน 
การอนุรักษและหวง
แหนทรัพยากร 
ในทองถิ่น 
2. มีตนเทียนทะเล 
บริเวณหาดเทียน 
เกาะแสมสารเพิ่ม 
มากขึ้น 

สภาพพื้นที ่ 
สรางจิตสำนึกใน 
การอนุรักษและ
หวงแหนทรัพยากร 
ในทองถิ่น 
2. มีตนเทียนทะเล 
บริเวณหาดเทียน 
เกาะแสมสารเพิ่ม 
มากขึ้น 

F2A4 6. โครงการขยายพันธุ
กัลปงหาเพื่อเปนอุทยาน 
ที่เกาะปลาหมึก 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร. (บริเวณเกาะ
ปลาหมึก) 

335,720 1. ทราบถึงชนิด
ของกัลปงหาใน
บริเวณพื้นที่ปกปก 
อพ.สธ.-ทร. 
2. ทราบถึงวิธกีาร 
ยายปลูกกัลปงหา 
ที่เหมาะสมกับพื้นที ่
3. ทราบถึงปจจัย 
สภาพแวดลอม 
ที่สงผลตอการ 
เจริญเติบโตของ 
กัลปงหาในพื้นที ่
4. ปลูกจิตสำนึกให
รักและหวงแหน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
5. เพิ่มแหลง
อนุบาลสัตวน้ำ 
วัยออน และเปนที ่
อยูอาศัยของ 
สัตวน้ำ 

335,720 1. ทราบถึงชนิด
ของกัลปงหาใน
บริเวณพื้นที่ปกปก 
อพ.สธ.-ทร. 
2. ทราบถึงวิธกีาร 
ยายปลูกกัลปงหา 
ที่เหมาะสมกับ
พื้นที ่
3. ทราบถึงปจจัย 
สภาพแวดลอม 
ที่สงผลตอการ 
เจริญเติบโตของ 
กัลปงหาในพื้นที ่
4. ปลูกจิตสำนึกให
รักและหวงแหน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
5. เพิ่มแหลง
อนุบาลสัตวน้ำ 
วัยออน และเปนที ่
อยูอาศัยของ 
สัตวน้ำ 

335,720 1. ทราบถึงชนิดของ
กัลปงหาในบริเวณ
พื้นที่ปกปก 
อพ.สธ.-ทร. 
2. ทราบถึงวิธกีาร 
ยายปลูกกัลปงหา 
ที่เหมาะสมกับพื้นที ่
3. ทราบถึงปจจัย 
สภาพแวดลอม 
ที่สงผลตอการ 
เจริญเติบโตของ 
กัลปงหาในพื้นที ่
4. ปลูกจิตสำนึกให
รักและหวงแหน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
5. เพิ่มแหลงอนุบาล
สัตวน้ำ 
วัยออน และเปนที ่
อยูอาศัยของ 
สัตวน้ำ 

335,720 1. ทราบถึงชนิดของ
กัลปงหาในบริเวณ
พื้นที่ปกปก 
อพ.สธ.-ทร. 
2. ทราบถึงวิธกีาร 
ยายปลูกกัลปงหา 
ที่เหมาะสมกับพื้นที ่
3. ทราบถึงปจจัย 
สภาพแวดลอม 
ที่สงผลตอการ 
เจริญเติบโตของ 
กัลปงหาในพื้นที ่
4. ปลูกจิตสำนึกให
รักและหวงแหน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
5. เพิ่มแหลง
อนุบาลสัตวน้ำ 
วัยออน และเปนที ่
อยูอาศัยของ 
สัตวน้ำ 

335,720 1. ทราบถึงชนิด
ของกัลปงหาใน
บริเวณพื้นที่ปกปก 
อพ.สธ.-ทร. 
2. ทราบถึงวิธกีาร 
ยายปลูกกัลปงหา 
ที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ 
3. ทราบถึงปจจัย 
สภาพแวดลอม 
ที่สงผลตอการ 
เจริญเติบโตของ 
กัลปงหาในพื้นที ่
4. ปลูกจิตสำนึกให
รักและหวงแหน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
5. เพิ่มแหลง
อนุบาลสัตวน้ำ 
วัยออน และเปนที ่
อยูอาศัยของ 
สัตวน้ำ 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 

F2A4 7. โครงการการติดตาม
ขอมูลการจัดทำบานปลา
และศึกษาทรัพยากร 
ชีวภาพบริเวณบานปลา 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร. (บริเวณหาดเทียน) 

442,510 ทราบถึงขอมูลทาง
ชีวภาพและ
กายภาพหลังจาก
การวางบานปลา 
ประกอบดวย 

442,510 ทราบถึงขอมูลทาง
ชีวภาพและ
กายภาพหลังจาก
การวางบานปลา 
ประกอบดวย 

442,510 ทราบถึงขอมูลทาง
ชีวภาพและกายภาพ
หลังจากการวางบาน
ปลา ประกอบดวย 
1. องคประกอบ 

442,510 ทราบถึงขอมูลทาง
ชีวภาพและ
กายภาพหลังจาก
การวางบานปลา 
ประกอบดวย 

442,510 ทราบถึงขอมูลทาง
ชีวภาพและ
กายภาพหลังจาก
การวางบานปลา 
ประกอบดวย 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 



หนา 10                                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-ทร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

1. องคประกอบ 
และความชุกชุม 
ของส่ิงมีชีวิต
เกาะติด ไดแก 
ฟองน้ำ ปะการัง 
ไบรโอซัว  
สัตวกลุมหอย 
และเพรียงหัวหอม 
2. องคประกอบ
และความชุกชุมของ
สัตวหนาดิน ไดแก 
หอย  
เอคไคโนเดิรม 
3. องคประกอบ
และความชุกชุมของ
ปลา 
4. ศึกษา
กระบวนการที่
เกิดขึ้นในดานสมุทร
ศาสตร ไดแก การ
หมุนเวียนน้ำทั้ง
กระแสน้ำหลัก และ
กระแสน้ำประจำถิ่น 
รูปแบบของการ
ตกตะกอน การจม
ตัวของบานปลา 

1. องคประกอบ 
และความชุกชุม 
ของส่ิงมีชีวิต
เกาะติด ไดแก 
ฟองน้ำ ปะการัง 
ไบรโอซัว  
สัตวกลุมหอย 
และเพรียงหัวหอม 
2. องคประกอบ
และความชุกชุม
ของสัตวหนาดิน 
ไดแก หอย  
เอคไคโนเดิรม 
3. องคประกอบ
และความชุกชุม
ของปลา 
4. ศึกษา
กระบวนการที่
เกิดขึ้นในดาน
สมุทรศาสตร 
ไดแก การ
หมุนเวียนน้ำทั้ง
กระแสน้ำหลัก 
และกระแสน้ำ
ประจำถิ่น รูปแบบ
ของการตกตะกอน 
การจมตัวของบาน
ปลา 

และความชุกชุม 
ของส่ิงมีชีวิตเกาะติด 
ไดแก ฟองน้ำ 
ปะการัง ไบรโอซัว  
สัตวกลุมหอย 
และเพรียงหัวหอม 
2. องคประกอบและ
ความชุกชุมของสัตว
หนาดิน ไดแก หอย  
เอคไคโนเดิรม 
3. องคประกอบและ
ความชุกชุมของปลา 
4. ศึกษา
กระบวนการที่
เกิดขึ้นในดานสมุทร
ศาสตร ไดแก การ
หมุนเวียนน้ำทั้ง
กระแสน้ำหลัก และ
กระแสน้ำประจำถิ่น 
รูปแบบของการ
ตกตะกอน การจม
ตัวของบานปลา 

1. องคประกอบ 
และความชุกชุม 
ของส่ิงมีชีวิต
เกาะติด ไดแก 
ฟองน้ำ ปะการัง 
ไบรโอซัว  
สัตวกลุมหอย 
และเพรียงหัวหอม 
2. องคประกอบ
และความชุกชุมของ
สัตวหนาดิน ไดแก 
หอย  
เอคไคโนเดิรม 
3. องคประกอบ
และความชุกชุมของ
ปลา 
4. ศึกษา
กระบวนการที่
เกิดขึ้นในดานสมุทร
ศาสตร ไดแก การ
หมุนเวียนน้ำทั้ง
กระแสน้ำหลัก และ
กระแสน้ำประจำถิ่น 
รูปแบบของการ
ตกตะกอน การจม
ตัวของบานปลา 

1. องคประกอบ 
และความชุกชุม 
ของส่ิงมีชีวิต
เกาะติด ไดแก 
ฟองน้ำ ปะการัง 
ไบรโอซัว  
สัตวกลุมหอย 
และเพรียงหัวหอม 
2. องคประกอบ
และความชุกชุม
ของสัตวหนาดิน 
ไดแก หอย  
เอคไคโนเดิรม 
3. องคประกอบ
และความชุกชุม
ของปลา 
4. ศึกษา
กระบวนการที่
เกิดขึ้นในดาน
สมุทรศาสตร ไดแก 
การหมุนเวยีนน้ำ
ทั้งกระแสน้ำหลัก 
และกระแสนำ้
ประจำถิ่น รูปแบบ
ของการตกตะกอน 
การจมตัวของบาน
ปลา 

F2A4 8. โครงการ 
ความหลากชนิดของปู 
บริเวณหมูเกาะแสมสาร 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร. 
 
 
 
 
 
  

125,350 1. ทราบ จำนวน
ชนิด ถิ่นอาศํย และ
นิเวศวิทยาบาง
ประการของปู
บริเวณเกาะ
แสมสาร และเกาะ
ขางเคียง จว.ชลบุรี  
2. นำขอมูล 
ไปประกอบ 

125,350 1. ทราบ จำนวน
ชนิด ถิ่นอาศํย 
และนิเวศวิทยา
บางประการของปู
บริเวณเกาะ
แสมสาร และเกาะ
ขางเคียง จว.ชลบุรี  
2. นำขอมูล 
ไปประกอบ 

125,350 1. ทราบ จำนวน
ชนิด ถิ่นอาศํย และ
นิเวศวิทยาบาง
ประการของปู
บริเวณเกาะแสมสาร 
และเกาะขางเคียง 
จว.ชลบุรี  
2. นำขอมูล 
ไปประกอบ 

125,350 1. ทราบ จำนวน
ชนิด ถิ่นอาศํย และ
นิเวศวิทยาบาง
ประการของปู
บริเวณเกาะ
แสมสาร และเกาะ
ขางเคียง จว.ชลบุรี  
2. นำขอมูล 
ไปประกอบ 

125,350 1. ทราบ จำนวน
ชนิด ถิ่นอาศํย และ
นิเวศวิทยาบาง
ประการของปู
บริเวณเกาะ
แสมสาร และเกาะ
ขางเคียง จว.ชลบุรี  
2. นำขอมูล 
ไปประกอบ 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
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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 

การวางแผน  
การจัดการ  
การใชประโยชน 
จากทรัพยากร
ชีวภาพอยางยั่งยืน
ตอไป 

การวางแผน  
การจัดการ  
การใชประโยชน 
จากทรัพยากร
ชีวภาพอยางยั่งยืน
ตอไป 

การวางแผน  
การจัดการ  
การใชประโยชน 
จากทรัพยากร
ชีวภาพอยางยั่งยืน
ตอไป 

การวางแผน  
การจัดการ  
การใชประโยชน 
จากทรัพยากร
ชีวภาพอยางยั่งยืน
ตอไป 

การวางแผน  
การจัดการ  
การใชประโยชน 
จากทรัพยากร
ชีวภาพอยางยั่งยืน
ตอไป 

F2A4 9. โครงการความหลาก
ชนิดของหอยสองฝา 
และหอยฝาเดียว 
บริเวณเกาะแรด 
ต.แสมสาร อ.สัตหีบ 
จว.ชลบุรี 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร. (เกาะแรด) 

91,650 1. ทราบจำนวน
ชนิด ถิ่นอาศัย และ
นิเวศวิทยาของหอย 
บริเวณเกาะแรด 
จว.ชลบุรี 
2. เปนฐานขอมูลให
นักวิชาการ นกัวิจยั 
และนักวจิัยชุมชน   
ในการศึกษาวิจัย 
3. ใชปนขอมูล 
ประกอบการ
วางแผนการจัดการ  
การใชประโยชน
จากทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

91,650 1. ทราบจำนวน
ชนิด ถิ่นอาศัย 
และนิเวศวิทยา
ของหอย บริเวณ
เกาะแรด จว.
ชลบุรี 
2. เปนฐานขอมูล
ใหนักวิชาการ 
นักวิจยั และ
นักวิจยัชุมชน   
ในการศึกษาวิจัย 
3. ใชปนขอมูล 
ประกอบการ
วางแผนการจัดการ  
การใชประโยชน
จากทรัพยากร
อยางยั่งยืน 

91,650 1. ทราบจำนวนชนิด 
ถิ่นอาศัย และ
นิเวศวิทยาของหอย 
บริเวณเกาะแรด จว.
ชลบุรี 
2. เปนฐานขอมูลให
นักวิชาการ นกัวิจยั 
และนักวจิัยชุมชน   
ในการศึกษาวิจัย 
3. ใชปนขอมูล 
ประกอบการ
วางแผนการจัดการ  
การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

91,650 1. ทราบจำนวน
ชนิด ถิ่นอาศัย และ
นิเวศวิทยาของหอย 
บริเวณเกาะแรด 
จว.ชลบุรี 
2. เปนฐานขอมูลให
นักวิชาการ นกัวิจยั 
และนักวจิัยชุมชน   
ในการศึกษาวิจัย 
3. ใชปนขอมูล 
ประกอบการ
วางแผนการจัดการ  
การใชประโยชน
จากทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

91,650 1. ทราบจำนวน
ชนิด ถิ่นอาศัย และ
นิเวศวิทยาของ
หอย บริเวณเกาะ
แรด จว.ชลบุรี 
2. เปนฐานขอมูล
ใหนักวิชาการ 
นักวิจยั และ
นักวิจยัชุมชน   
ในการศึกษาวิจัย 
3. ใชปนขอมูล 
ประกอบการ
วางแผนการจัดการ  
การใชประโยชน
จากทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 

F2A4 10. การเก็บขอมูล
อุตุนิยมวิทยา 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร. 

113,040 เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
และตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปนตอ 
การวิเคราะห 
การเจริญเติบโต
ของพืช ดำเนินการ 
สัปดาหละ 1 คร้ัง 
รวม 52 คร้ังตอป 

113,040 เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล
อุตุนิยมวิทยา 
และตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปนตอ 
การวิเคราะห 
การเจริญเติบโต
ของพืช ดำเนินการ 
สัปดาหละ 1 คร้ัง 
รวม 52 คร้ังตอป 

113,040 เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
และตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปนตอ 
การวิเคราะห 
การเจริญเติบโตของ
พืช ดำเนินการ 
สัปดาหละ 1 คร้ัง 
รวม 52 คร้ังตอป 

113,040 เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
และตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปนตอ 
การวิเคราะห 
การเจริญเติบโตของ
พืช ดำเนินการ 
สัปดาหละ 1 คร้ัง 
รวม 52 คร้ังตอป 

113,040 เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
และตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปนตอ 
การวิเคราะห 
การเจริญเติบโต
ของพืช ดำเนินการ 
สัปดาหละ 1 คร้ัง 
รวม 52 คร้ังตอป 

กรมอุทกศาสตร 

F2A4 11. การสำรวจสนับสนุน
โครงการศูนยการรียนรู 
การเพาะเล้ียงสาหราย
ทะเลและพื้นที่ปลูก

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร. 

167,040 เพื่อตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปนตอ 
การวิเคราะห 
การเจริญเติบโต 

167,040 เพื่อตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปนตอ 
การวิเคราะห 
การเจริญเติบโต 

      กรมอุทกศาสตร 



หนา 12                                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-ทร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปะการัง ของสาหรายและ 
ปะการัง 

ของสาหรายและ 
ปะการัง 

F2A4 12. การสำรวจขอมูล
สนับสนุนโครงการแหลง
เรียนรูหญาทะเลโดยการ
ยายปลูก 

พื้นที่ดำเนินการ 
เกาะกูด จว.ตราด 

530,320 เพื่อตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปนตอ 
การวิเคราะหการ 
เจ ริญ เติบ โตขอ ง
หญ าทะเลบ ริเวณ
เกาะกูด นำขอมูล 
เปรียบเทียบพื้นที่
ยายปลูกบริเวณ 
พื้นที่ปกปก 
อพ.สธ.-ทร. 

382,740 เพื่อตรวจวัดขอมูล 
ที่มีความจำเปนตอ 
การวิเคราะหการ 
เจ ริญ เติบโตของ
หญาทะเลบริเวณ
เกาะกูด นำขอมูล 
เปรียบเทียบพื้นที่
ยายปลูกบริเวณ 
พื้นที่ปกปก 
อพ.สธ.-ทร. 

      กรมอุทกศาสตร 

F2A4 13. การตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ำทะเล  
ตามโครงการ อพ.สธ.-
ทร. บริเวณเกาะแสมสาร 
ต.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร. 

    162,468 ตรวจวิเคราะหขอมูล
คุณ ภ าพ น้ ำ ท ะ เล 
บริเวณพื้นที่โครงการ  
อพ.สธ.-ทร.  
จัดเก็บเปนขอมูล 
พื้นฐานในการ 
ประกอบการ 
ศึกษาวิจัย 
โครงการตางๆ 

162,468 ต ร ว จ วิ เค ร า ะ ห
ขอมูลคุณภาพน้ ำ
ทะเล บริเวณพื้นที่
โครงการ  
อพ.สธ.-ทร.  
จัดเก็บเปนขอมูล 
พื้นฐานในการ 
ประกอบการ 
ศึกษาวิจัย 
โครงการตางๆ 

162,468 ต รว จ วิ เค ร า ะ ห
ขอมูลคุณภาพน้ำ
ทะเล บริเวณพื้นที่
โครงการ  
อพ.สธ.-ทร.  
จัดเก็บเปนขอมูล 
พื้นฐานในการ 
ประกอบการ 
ศึกษาวิจัย 
โครงการตางๆ 

กรมอุทกศาสตร 

F2A4 14. การนำทรัพยากรที่
ไดจากการเพาะเล้ียง 
เนื้อเยื่อไปปลูกคืนถิ่น 
และติดตาม
ความกาวหนา 

พื้นที่ดำเนินการ 
อพ-สธ. อาวไทย 
ทะเลอันดามัน 
และพื้นที่จว.ชายทะเล 

722,900 เพื่อนำพันธุไม 
หายากไปปลูก 
คืนถิ่น 

722,900 เพื่อนำพันธุไม 
หายากไปปลูก 
คืนถิ่น 

722,900 เพื่อนำพันธุไม 
หายากไปปลูก 
คืนถิ่น 

722,900 เพื่อนำพันธุไม 
หายากไปปลูก 
คืนถิ่น 

722,900 เพื่อนำพันธุไม 
หายากไปปลูก 
คืนถิ่น 

กรมวิทยาศาสตร
ทหารเรือ 

 รวม  14  โครงการ  4,129,28
8 

 3,981,7
08 

 3,594,3
96 

 3,594,3
96 

 3,167,02
6 

  

F2A5 1. รวบรวมภูมิปญญา
ชาวบานในการใช
ทรัพยากรทะเลอยาง
ยั่งยืนและเก็บรวบรวม 
ขอมูลในการศึกษาวิจยั
โครงการตาง ๆ ในพื้นที ่

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ฝงทะเลอันดามัน 

1,094,960 1. สามารถรวบรวม
ขอมูลทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ดานกายภาพ 
ชีวภาพ และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

1,094,960 1. ส า ม า ร ถ
ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ดานกายภาพ 
ชีวภาพ และ 

1,094,960 1. สามารถรวบรวม
ขอมูลทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ดานกายภาพ 
ชีวภาพ และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

1,094,960 1. สามารถรวบรวม
ขอมูลทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ดานกายภาพ 
ชีวภาพ และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

1,094,960 1. ส า ม า ร ถ
ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ดานกายภาพ 
ชีวภาพ และ 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 



แผนแมบท อพ.สธ.-ทร. ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                     หนา 13 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อันดามัน บริเวณชุมชน 
บานบุโบย  
ต.แหลมสน อ.ละงู 
จว.สตูล แสดงให
เห็นศักยภาพและ 
ความสำคัญของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
แ ล ะ ภู มิ ป ญ ญ า
ท อ ง ถิ่ น  ให เป น
ชุมชนตนแบบ 
2. ส า ม า ร ถ น ำ
ฐ า น ข อ มู ล
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มี
ความตอเนื่อง และ
เอื้ อป ระ โยชน ต อ
การศึกษาวิจัย เกิด
ประโยชน ต อการ
วางแผนการพัฒนา
อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
บริเวณชุมชน 
บานบุโบย  
ต.แหลมสน อ.ละงู 
จว.สตูล แสดงให
เห็นศักยภาพและ 
ความสำคัญของ 
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 
แ ล ะ ภู มิ ป ญ ญ า
ท อ งถิ่ น  ให เป น
ชุมชนตนแบบ 
2. ส า ม า ร ถ น ำ
ฐ า น ข อ มู ล
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มี
ความตอเนื่อง และ
เอื้อประโยชนตอ
การศึกษาวิจัย เกิด
ประโยชนตอการ
วางแผนการพัฒนา
อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

บริเวณชุมชน 
บานบุโบย  
ต.แหลมสน อ.ละงู 
จว .ส ตูล แสดงให
เห็นศักยภาพและ 
ความสำคัญของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
แ ล ะ ภู มิ ป ญ ญ า
ท อ ง ถิ่ น  ใ ห เป น
ชุมชนตนแบบ 
2. ส า ม า ร ถ น ำ
ฐานขอมูลทรัพยากร 
ธรรมชาติ และภูมิ
ปญญาทองถิ่ นที่ มี
ความตอเนื่อง และ
เอื้อประโยชนตอการ
ศึ ก ษ า วิ จั ย  เกิ ด
ประโยชนตอการวาง
แผนการพัฒนาอยาง
มีประสิทธิภาพ 

บริเวณชุมชน 
บานบุโบย  
ต.แหลมสน อ.ละงู 
จว .สตูล แสดงให
เห็นศักยภาพและ 
ความสำคัญของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
แ ล ะ ภู มิ ป ญ ญ า
ท อ ง ถิ่ น  ให เป น
ชุมชนตนแบบ 
2. ส า ม า ร ถ น ำ
ฐานขอมูลทรัพยากร 
ธรรมชาติ และภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มี
ความตอเนื่อง และ
เอื้ อป ระ โยชน ต อ
การศึกษาวิจัย เกิด
ประโยชน ต อการ
วางแผนการพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
บริเวณชุมชน 
บานบุโบย  
ต.แหลมสน อ.ละงู 
จว.สตูล แสดงให
เห็นศักยภาพและ 
ความสำคัญของ 
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 
แ ล ะ ภู มิ ป ญ ญ า
ท อ งถิ่ น  ให เป น
ชุมชนตนแบบ 
2. ส า ม า ร ถ น ำ
ฐ า น ข อ มู ล
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มี
ความตอเนื่อง และ
เอื้ อประโยชนต อ
การศึกษาวิจัย เกิด
ประโยชนตอการ
วางแผนการพัฒนา
อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

F2A5 2. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร 
ธรรมชาติ และภูมิปญญา
ทองถิ่นบริเวณเขาหมา
จอ เกาะแสมสารและหมู
เกาะใกลเคียง 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปก อพ.สธ.-
ทร. 

31,040 1. สามารถ 
รวบรวมขอมูล 
ทรัพยากรทั้งดาน 
กายภาพและ 
ชีวภาพ และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
บริเวณเขาหมาจอ
เกาะแสมสารและ 
เกาะใกลเคียง 
แสดงใหเหน็ 
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ความสำคัญของ 
ทรัพยากร 

31,040 1. สามารถ 
รวบรวมขอมูล 
ทรัพยากรทั้งดาน 
กายภาพและ 
ชีวภาพ และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
บริเวณเขาหมาจอ
เกาะแสมสารและ 
เกาะใกลเคียง 
แสดงใหเหน็ 
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ความสำคัญของ 
ทรัพยากร 

31,040 1. สามารถ 
รวบรวมขอมูล 
ทรัพยากรทั้งดาน 
กายภาพและ 
ชีวภาพ และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
บริเวณ เขาหมาจอ
เกาะแสมสารและ 
เกาะใกลเคียง 
แสดงใหเหน็ 
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ความสำคัญของ 
ทรัพยากร 

31,040 1. สามารถ 
รวบรวมขอมูล 
ทรัพยากรทั้งดาน 
กายภาพและ 
ชีวภาพ และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
บริเวณเขาหมาจอ
เกาะแสมสารและ 
เกาะใกลเคียง 
แสดงใหเหน็ 
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ความสำคัญของ 
ทรัพยากร 

31,040 1. สามารถ 
รวบรวมขอมูล 
ทรัพยากรทั้งดาน 
กายภาพและ 
ชีวภาพ และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
บริเวณเขาหมาจอ
เกาะแสมสารและ 
เกาะใกลเคียง 
แสดงใหเหน็ 
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ความสำคัญของ 
ทรัพยากร 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 



หนา 14                                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-ทร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ธรรมชาติและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. คนในชุมชน 
รูจักรักและ 
หวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
3. สามารถนำ 
ฐานขอมูล 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
และภูมิปญญา 
ทองถิ่นที่มีความ 
ตอเนื่องและ 
เอื้อประโยชนตอ 
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย 
พรอมทั้ง สนับสนุน
นักวิจัยชุมชนและ
เกิดประโยชน 
ต อ ก า ร ว า งแ ผ น
พั ฒ น า อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ธรรมชาติและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. คนในชุมชน 
รูจักรักและ 
ห ว ง แ ห น
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
3. สามารถนำ 
ฐานขอมูล 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
และภูมิปญญา 
ทองถิ่นที่มีความ 
ตอเนื่องและ 
เอื้อประโยชนตอ 
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย 
พ ร อ ม ทั้ ง 
สนับสนุนนักวิจัย
ชุ ม ช น แ ล ะ เกิ ด
ประโยชน 
ต อ ก ารวา งแผ น
พั ฒ น า อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ธรรมชาติและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. คนในชุมชน 
รูจักรักและ 
หวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
3. สามารถนำ 
ฐานขอมูล 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
และภูมิปญญา 
ทองถิ่นที่มีความ 
ตอเนื่องและ 
เอื้อประโยชนตอ 
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย 
พรอมทั้ง สนับสนุน
นักวิจัยชุมชนและ
เกิดประโยชน 
ต อ ก า ร ว า ง แ ผ น
พั ฒ น า อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ธรรมชาติและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. คนในชุมชน 
รูจักรักและ 
หวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
3. สามารถนำ 
ฐานขอมูล 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
และภูมิปญญา 
ทองถิ่นที่มีความ 
ตอเนื่องและ 
เอื้อประโยชนตอ 
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย 
พรอมทั้ง สนับสนุน
นักวิจัยชุมชนและ
เกิดประโยชน 
ต อ ก า ร ว า งแ ผ น
พั ฒ น า อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ธรรมชาติและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. คนในชุมชน 
รูจักรักและ 
หวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
3. สามารถนำ 
ฐานขอมูล 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
และภูมิปญญา 
ทองถิ่นที่มีความ 
ตอเนื่องและ 
เอื้อประโยชนตอ 
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย 
พรอมทั้ง สนับสนุน
นักวิจัยชุมชนและ
เกิดประโยชน 
ต อ ก า รว า งแ ผ น
พั ฒ น า อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 รวม  2  โครงการ  1,126,00
0 

 1,126,0
00 

 1,126,0
00 

 1,126,0
00 

 1,126,00
0 

  

F3A7 งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา เกาะและทะเลไทย 
 

หนวยบญัชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ กองเรือ
ยุทธการ กองทัพเรือ เขา
หมาจอ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

 เพื่อเผยแพร 
ประชาสัมพันธงาน 
อพ.สธ. สราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร ใหกับ
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป  

 เพื่อเผยแพร 
ประชาสัมพันธงาน 
อพ.สธ. สราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร ใหกับ
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

 เพื่อเผยแพร 
ประชาสัมพันธงาน 
อพ.สธ. สราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร 
ใหกับเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

 เพื่อเผยแพร 
ประชาสัมพันธงาน 
อพ.สธ. สราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร 
ใหกับเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

 เพื่อเผยแพร 
ประชาสัมพันธงาน 
อพ.สธ. สราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร ใหกับ
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
ทาง กพร.ทร. ควร
กำหนดเปาหมายใน
การเขาเยีย่มชม
ประจำป โดยมุงเนนที่
เครือขายสถานศึกษาที่
เปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
และ อปท. ที่เปน



แผนแมบท อพ.สธ.-ทร. ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                     หนา 15 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สมาชิกฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ในจังหวัด
ชลบุรี และจังหวัด
เครือขายในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 
สำหรับฐานขอมูลการ
เขาเยี่ยมชม พธท. ควร
มีการวิเคราะหสถิติของ
กลุมเปาหมาย เพิ่มเติม 
เชน เพศ อาย ุสาขา
วิชาชีพ เปนตน เพื่อจะ
ใชเปนขอมูลในการ
พิจารณากำหนด
นโยบายการพัฒนา 
พธท. ไดตอไป 

 รวม  1  โครงการ             

F3A8 1. สนับสนุนการนำ
ส่ือมวลชนเยี่ยมชม
โครงการ อพ.สธ.-ทร. 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปกอพ.สธ.-ทร. 

32,400 เผยแพรการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.-ทร. และ
ปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษและหวง
แหนทรัพยากร 

32,400 เผยแพรการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.-ทร. และ
ปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษและ
หวงแหนทรัพยากร 

32,400 เผยแพรการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.-ทร. และ
ปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษและหวงแหน
ทรัพยากร 

32,400 เผยแพรการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.-ทร. และ
ปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษและหวง
แหนทรัพยากร 

32,400 เผยแพรการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.-ทร. และ
ปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษและ
หวงแหนทรัพยากร 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 

F3A8 2. สนับสนุนการนำ 
เยาวชนเยีย่มชมโครงการ  
อพ.สธ.-ทร. 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปกอพ.สธ.-ทร. 

111,800 เผยแพรการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.-ทร. และ
ปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษและหวง
แหนทรัพยากร.
ใหกับเยาวชนใน
พื้นที ่

111,800 เผยแพรการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.-ทร. และ
ปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษและ
หวงแหน
ทรัพยากร.ใหกบั
เยาวชนในพื้นที ่

111,800 เผยแพรการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.-ทร. และ
ปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษและหวงแหน
ทรัพยากร.ใหกบั
เยาวชนในพื้นที ่

111,800 เผยแพรการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.-ทร. และ
ปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษและหวง
แหนทรัพยากร.
ใหกับเยาวชนใน
พื้นที่ 

111,800 เผยแพรการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.-ทร. และ
ปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษและ
หวงแหน
ทรัพยากร.ใหกบั
เยาวชนในพื้นที ่

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 

F3A8 3. งานซอมบำรุงและ
เตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน อพ.สธ.-ทร. 
ซอมบำรุงยานพาหนะ 
ระบบสาธารณูปโภค 
อุปกรณตางๆ และจัดหา
เพิ่มเติม 

 34,376,900 ซ อ ม บ ำ รุ ง
ยานพาหนะ 
แ ล ะ ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
รวมถึงอุปกรณ 
ในการปฏิบั ติงาน
สนับสนุนโครงการ 

34,376,90
0 

ซ อ ม บ ำ รุ ง
ยานพาหนะ 
แ ล ะ ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โภ ค 
รวมถึงอุปกรณ 
ในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนโครงการ 

34,376,90
0 

ซ อ ม บ ำ รุ ง
ยานพาหนะ 
แ ล ะ ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
รวมถึงอุปกรณ 
ใน การป ฏิ บั ติ งาน
สนับสนุนโครงการ 

34,376,90
0 

ซ อ ม บ ำ รุ ง
ยานพาหนะ 
แ ล ะ ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โภ ค 
รวมถึงอุปกรณ 
ในการปฏิบั ติงาน
สนับสนุนโครงการ 

34,376,900 ซ อ ม บ ำ รุ ง
ยานพาหนะ 
แ ล ะ ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โภ ค 
รวมถึงอุปกรณ 
ในการปฏิบั ติงาน
สนับสนุนโครงการ 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 



หนา 16                                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-ทร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อ พ .ส ธ .-ท ร .แ ล ะ
จัดหาอุปกรณ 
ใหมีความเพียงพอ 
มีความพรอม 
ในการดำเนินงาน 
โครงการ อพ.สธ.-
ทร. 

อพ .สธ .-ทร.และ
จัดหาอุปกรณ 
ใหมีความเพียงพอ 
มีความพรอม 
ในการดำเนินงาน 
โครงการ อพ.สธ.-
ทร. 

อ พ .ส ธ .-ท ร .แ ล ะ
จัดหาอุปกรณ 
ใหมีความเพียงพอ 
มีความพรอม 
ในการดำเนิ น งาน 
โครงการ อพ .สธ .-
ทร. 

อ พ .ส ธ .-ท ร .แ ล ะ
จัดหาอุปกรณ 
ใหมีความเพียงพอ 
มีความพรอม 
ในการดำเนินงาน 
โครงการ อพ.สธ.-
ทร. 

อพ .สธ .-ท ร.และ
จัดหาอุปกรณ 
ใหมีความเพียงพอ 
มีความพรอม 
ในการดำเนินงาน 
โครงการ อพ.สธ.-
ทร. 

F3A8 4. งานเรียนรูทรัพยากร
ทะเลของชมรมนัก
ชีววิทยา อพ.สธ.-ทร. 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ อพ.สธ.-ทร. 

1,017,200 ใหเยาวชนมกีาร
เรียนรูกระบวนการ 
ศึกษาทาง  
วิทยาศาสตร  
เปนพื้นฐานในการ 
เปนนักวิจยัตอไป 
ในอนาคต 

1,017,200 ใหเยาวชนมกีาร
เรียนรู
กระบวนการ 
ศึกษาทาง  
วิทยาศาสตร  
เปนพื้นฐานในการ 
เปนนักวิจยัตอไป 
ในอนาคต 

1,017,200 ใหเยาวชนมกีาร
เรียนรูกระบวนการ 
ศึกษาทาง  
วิทยาศาสตร  
เปนพื้นฐานในการ 
เปนนักวิจยัตอไป 
ในอนาคต 

1,017,200 ใหเยาวชนมกีาร
เรียนรูกระบวนการ 
ศึกษาทาง  
วิทยาศาสตร  
เปนพื้นฐานในการ 
เปนนักวิจยัตอไป 
ในอนาคต 

1,017,200 ใหเยาวชนมกีาร
เรียนรูกระบวนการ 
ศึกษาทาง  
วิทยาศาสตร  
เปนพื้นฐานในการ 
เปนนักวิจยัตอไป 
ในอนาคต 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 

F3A8 5. จัดกิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรทะเลรวมกับ
ชุมชนตำบลแสมสาร 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ พธท. และ 
อพ.สธ.-ทร. 

100,000 จัดกิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรทะเล
รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนและ
ชุมชนบานชอง
แสมสาร 

100,000 จัดกิจกรรม
อนุรักษทรัพยากร
ทะเลรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
และชุมชนบาน
ชองแสมสาร 

100,000 จัดกิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรทะเล
รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนและ
ชุมชนบานชอง
แสมสาร 

100,000 จัดกิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรทะเล
รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนและ
ชุมชนบานชอง
แสมสาร 

100,000 จัดกิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรทะเล
รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนและ
ชุมชนบานชอง
แสมสาร 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 

F3A8 6. โครงการคายสราง
จิตสำนึกอนุรักษทะเล
ไทย 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ อพ.สธ.-ทร. และ 
หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 

173,885 ปลูกจิตสำนึกให
เยาวชนมีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

173,885 ปลูกจิตสำนึกให
เยาวชนมีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

173,885 ปลูกจิตสำนึกให
เยาวชนมีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

173,885 ปลูกจิตสำนึกให
เยาวชนมีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

173,885 ปลูกจิตสำนึกให
เยาวชนมีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 

F3A8 7. รวมงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ  

พื้นที่ดำเนินการ 
ตามที่ อพ.สธ. กำหนด 

362,340 รวมกับหนวยใน 
คณะทำงาน  
อพ.สธ.-ทร. 
นำเสนอผลงาน 
อพ.สธ.-ทร. 
ในงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

300,000 เตรียมการจัด
นิทรรศการในป 
งป.67 

362,340 รวมกับหนวยใน 
คณะทำงาน  
อพ.สธ.-ทร. นำเสนอ
ผลงาน 
อพ.สธ.-ทร. 
ในงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

300,000 เตรียมการจัด
นิทรรศการในป งป.
69 

362,340 รวมกับหนวยใน 
คณะทำงาน  
อพ.สธ.-ทร. 
นำเสนอผลงาน 
อพ.สธ.-ทร. 
ในงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

หนวยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ 
 



แผนแมบท อพ.สธ.-ทร. ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                     หนา 17 
 

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 8. การจัดแสดง
นิทรรศการโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ รวมกับ อพ.สธ. และ
หนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

พื้นที่ดำเนินการ 
ตามที่ อพ.สธ. กำหนด 

120,350 เพื่อรวมสนับสนุน 
การจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ  
รวมกับอพ.สธ.และ
หนวยงาน 
ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

82,490 เพื่อรวมสนับสนุน
การจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ  
รวมกับอพ.สธ.และ
หนวยงาน 
ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

120,350 เพื่อรวมสนับสนุน 
การจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ  
รวมกับอพ.สธ.และ
หนวยงาน 
ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

82,490 เพื่อรวมสนับสนุน
การจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ  
รวมกับอพ.สธ.และ
หนวยงาน 
ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

120,350 เพื่อรวมสนับสนุน 
การจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ  
รวมกับอพ.สธ.และ
หนวยงาน 
ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

ก รม วิ ท ย าศ าส ต ร
ทหารเรือ 

 รวม  8  โครงการ  36,294,87
5 

 36,194, 
675 

 36,294,87
5 

 36,194, 
675 

 36,294,87
5 

  

 
 
 
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 


