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

สนองพระราชดำริโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 บริหารจัดการ
ซอมแซมทุน
เพื่อการ
อนุรักษ
ทรัพยากรทาง 

เกาะยาวใหญ  
อ.เกาะยาว  
จ.พังงา 

400,000 1. ดำเนินการ
ซอมแซมทุนจอด
เรือ จัดทำทุนเขต
แนวแหลงหญา
ทะเล ในพื้นที่
เปาหมาย
ครอบคลุมพื้นที่
แหลงหญาทะเล 
พื้นที่เกาะยาวใหญ 
จำนวน 500 ไร 
2. ดำเนินการ
ปองกันการทำลาย
แนวปะการังจาก
การทิ้งสมอเรือโดย
การซอมแซมทุน
แนวเขตหญาทะเล
จำนวน 10 จุด  

400,000 1. ดำเนินการ
ซอมแซมทุนจอด
เรือ จัดทำทุนเขต
แนวแหลงหญา
ทะเล ในพื้นที่
เปาหมาย
ครอบคลุมพื้นที่
แหลงหญาทะเล 
พื้นที่เกาะยาวใหญ 
จำนวน 500 ไร 
2. ดำเนินการ
ปองกันการทำลาย
แนวปะการังจาก
การทิ้งสมอเรือโดย
การซอมแซมทุน
แนวเขตหญาทะเล
จำนวน 10 จุด  

400,000 1. ดำเนินการ
ซอมแซมทุนจอด
เรือ จัดทำทุนเขต
แนวแหลงหญา
ทะเล ในพื้นที่
เปาหมาย
ครอบคลุมพื้นที่
แหลงหญาทะเล 
พื้นที่เกาะยาวใหญ 
จำนวน 500 ไร 
2. ดำเนินการ
ปองกันการทำลาย
แนวปะการังจาก
การทิ้งสมอเรือโดย
การซอมแซมทุน
แนวเขตหญาทะเล
จำนวน 10 จุด  

1,000,000 1. ดำเนินการ
ซอมแซมทุนจอด
เรือ จัดทำทุนเขต
แนวแหลงหญา
ทะเล ในพื้นที่
เปาหมาย
ครอบคลุมพื้นที่
แหลงหญาทะเล 
พื้นที่เกาะยาวใหญ 
จำนวน 500 ไร 
2. ดำเนินการ
ปองกันการทำลาย
แนวปะการังจาก
การทิ้งสมอเรือโดย
การซอมแซมทุน
แนวเขตหญาทะเล
จำนวน 10 จุด  

400,000 1. ดำเนินการ
ซอมแซมทุนจอด
เรือ จัดทำทุนเขต
แนวแหลงหญา
ทะเล ในพื้นที่
เปาหมาย
ครอบคลุมพื้นที่
แหลงหญาทะเล 
พื้นที่เกาะยาวใหญ 
จำนวน 500 ไร 
2. ดำเนินการ
ปองกันการทำลาย
แนวปะการังจาก
การทิ้งสมอเรือโดย
การซอมแซมทุน
แนวเขตหญาทะเล
จำนวน 10 จุด  

กอท. 
(กำกับดูแล) 
สทช.6 
(ดำเนินการ) 

 
รวม 1 โครงการ 400,000 

 
400,000 

 
400,000 

 
400,000 

 
400,000 

  

F1A2 1. สำรวจเก็บ
รวบรวม
ตัวอยาง
พันธุกรรมพืช
และสัตวทะเล
รวมกับชุมชน
ทองถิ่น 

ฝงอาวไทย 
จำนวน 5 
จังหวัด ไดแก 
สมุทรสาคร   
ระยอง จันทบุรี
นครศรีธรรมราช 
และสงขลาฝงอัน
ดามัน จำนวน 1 
จังหวัด ไดแก 
ภูเก็ต  

2,000,000 เพื่อสำรวจ ศึกษา
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
พืชและสัตวทะเล
ในระบบนิเวศ
สำคัญในทองถิ่น 
จำนวน 7 แหง 
ไดแก 1) ต.สนาม
ไชย อ.นายายอาม 
จ.จันทบุรี 2) ต.
โคกขาม อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 3) 
ต.ขนาบนาก  
อ.ปากพนัง จ.นคร
ศรีฯ 4) ต.พะวง 

2,000,000 เพื่อสำรวจ ศึกษา
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
พืชและสัตวทะเล
ในระบบนิเวศ
สำคัญในทองถิ่น 
จำนวน 7 แหง  
ไดแก 1) ต.พังราด 
อ.แกลง จ.ระยอง 
2) ต.โคกขาม  
อ.เมือง  
จ.สมุทรสาคร 3) 
ต.อาวขนอม อ.ขน
อม จ.นครศรีฯ 4) 
ต.พะวง อ.เมือง  

2,000,000 เพื่อสำรวจ ศึกษา
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืช
และสัตวทะเลใน
ระบบนิเวศสำคัญ
ในทองถิ่น จำนวน 
7 แหง ไดแก 1) ต.
พังราด อ.แกลง จ.
ระยอง 2) ต.บาง
หญาแพรก อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 3) 
ต.อาวขนอม อ.ขน
อม จ.นครศรีฯ 4) 
ต.พะวง อ.เมือง  

2,000,000 เพื่อสำรวจ ศึกษา
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืช
และสัตวทะเลใน
ระบบนิเวศสำคัญ
ในทองถิ่น จำนวน 
7 แหง ไดแก1) ต.
บานเพ อ. เมือง จ.
ระยอง 2) ต.บาง
หญาแพรก อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 3) 
ต.อาวขนอม อ.ขน
อม จ.นครศรีฯ 4) 
ต.พะวง อ.เมือง  

2,000,000 เพื่อสำรวจ ศึกษา
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืช
และสัตวทะเลใน
ระบบนิเวศสำคัญ
ในทองถิ่น จำนวน 
7 แหง ไดแก 1) ต.
บานเพ อ. เมือง จ.
ระยอง 2) ต.บาง
หญาแพรก อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 3) 
ต.อาวขนอม อ.ขน
อม จ.นครศรีฯ 4) 
ต.พะวง อ.เมือง  

สวพ. 
(ขอมูล
เชื่อมโยง
ฐานขอมูล
ชุมชน
ทองถิ่นและ
ขยาย
เครือขาย 
อพ.สธ.) 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อ.เมือง จ.สงขลา 
5) ต.ตลาดใหญ  
จ.ภูเก็ต 

จ.สงขลา 5) ต. 
ตลาดใหญ จ.ภูเก็ต 

จ.สงขลา 5) ต.
ฉลอง อ.เมอืง  
จ.ภูเก็ต 

จ.สงขลา 5) ต.
ตลาดใหญ จ.ภูเก็ต 

จ.สงขลา 5) ต.รา
ไวย จ.ภูเก็ต 

F1A2 2. สำรวจ
ประเมินแหลง
หญาทะเล 
บริเวณพื้นที่ 
อพ.สธ. จ.ชลบุรี 

แหลงหญาทะเล
ชายฝงทะเล และ
หมูเกาะตางๆ ใน
พื้นที่ อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

100,000 สำรวจสถานภาพ
แหลงหญาทะเล 
1,000 ไร เพื่อ
จัดทำแผนที่
แหลงหญาทะเล 

100,000 สำรวจสถานภาพ
แหลงหญาทะเล 
1,000 ไร เพื่อ
จัดทำแผนที่แหลง
หญาทะเล 

100,000 สำรวจสถานภาพ
แหลงหญาทะเล 
1,000 ไร เพื่อ
จัดทำแผนที่แหลง
หญาทะเล 

100,000 สำรวจสถานภาพ
แหลงหญาทะเล 
1,000 ไร เพื่อ
จัดทำแผนที่แหลง
หญาทะเล 

100,000 สำรวจสถานภาพ
แหลงหญาทะเล 
1,000 ไร เพื่อ
จัดทำแผนที่แหลง
หญาทะเล 

สวพ.  

F1A2 3. สำรวจ
สถานภาพแนว
ปะการัง 
บริเวณพื้นที่ 
อพ.สธ.  
จ.ชลบุรี 

แนวปะการัง 
บริเวณหมูเกาะ
คราม ชายฝงสัต
หีบ และหมู
เกาะแสมสาร  
จ.ชลบุรี 

200,000 สำรวจสถานภาพ
แนวปะการัง และ
องคประกอบ
ประชาคมปะการัง 
4,000 ไร เพื่อ
จัดทำเปนแผนที่
แนวปะการัง 

200,000 สำรวจสถานภาพ
แนวปะการัง และ
องคประกอบ
ประชาคมปะการัง 
4,000 ไร เพื่อ
จัดทำเปนแผนที่
แนวปะการัง 

200,000 สำรวจสถานภาพ
แนวปะการัง และ
องคประกอบ
ประชาคมปะการัง 
4,000 ไร เพื่อ
จัดทำเปนแผนที่
แนวปะการัง 

200,000 สำรวจสถานภาพ
แนวปะการัง และ
องคประกอบ
ประชาคมปะการัง 
4,000 ไร เพื่อ
จัดทำเปนแผนที่
แนวปะการัง 

200,000 สำรวจสถานภาพ
แนวปะการัง และ
องคประกอบ
ประชาคมปะการัง 
4,000 ไร เพื่อ
จัดทำเปนแผนที่
แนวปะการัง 

สวพ. 

F1A2 4. สำรวจและ
เก็บรวบรวม
ตัวอยาง
พันธุกรรมพืช
และสัตว
บริเวณลุมน้ำ
ประแส  
จ.ระยอง 

ลุมแมน้ำประแส 
จ.ระยอง  

200,000 1. สำรวจเพื่อ
รวบรวมขอมูล
ความหลากหลาย
ของทรัพยากรพืช
และสัตวทะเลใน
ทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

200,000 1. สำรวจเพื่อ
รวบรวมขอมูล
ความหลากหลาย
ของทรัพยากรพืช
และสัตวทะเลใน
ทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

200,000 1. สำรวจเพื่อ
รวบรวมขอมูล
ความหลากหลาย
ของทรัพยากรพืช
และสัตวทะเลใน
ทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

200,000 1. สำรวจเพื่อ
รวบรวมขอมูล
ความหลากหลาย
ของทรัพยากรพืช
และสัตวทะเลใน
ทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

200,000 1. สำรวจเพื่อ
รวบรวมขอมูล
ความหลากหลาย
ของทรัพยากรพืช
และสัตวทะเลใน
ทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

สวพ. 

F1A2 5. สำรวจเก็บ
รวบรวมและ
เผยแพรภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ดานการใช
ประโยชน
ทรัพยากรปา
ชายเลน 

24 จงัหวัด
ชายฝง 

600,000 สำรวจศึกษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นดาน
การใชประโยชน
จากทรัพยากรปา
ชายเลน พัฒนาตอ
ยอดผลิตภัณฑและ
เผยแพรถายทอดสู
กลุมเปาหมาย 

600,000 สำรวจศึกษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นดาน
การใชประโยชน
จากทรัพยากรปา
ชายเลน พัฒนาตอ
ยอดผลิตภัณฑและ
เผยแพรถายทอดสู
กลุมเปาหมาย 

600,000 สำรวจศึกษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นดาน
การใชประโยชน
จากทรัพยากรปา
ชายเลน พัฒนาตอ
ยอดผลิตภัณฑและ
เผยแพรถายทอดสู
กลุมเปาหมาย 

600,000 สำรวจศึกษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นดาน
การใชประโยชน
จากทรัพยากรปา
ชายเลน พัฒนาตอ
ยอดผลิตภัณฑและ
เผยแพรถายทอดสู
กลุมเปาหมาย 

600,000 สำรวจศึกษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นดาน
การใชประโยชน
จากทรัพยากรปา
ชายเลน พัฒนาตอ
ยอดผลิตภัณฑและ
เผยแพรถายทอดสู
กลุมเปาหมาย 

กปล. 

 
รวม 5 โครงการ 3,100,000 

 
3,100,000 

 
3,100,000 

 
3,100,000 

 
3,100,000 

  

F1A3 1. จัดทำแหลง
ขยายและ
เตรียมตนพันธุ

พื้นที่ปลูกรักษา
รอบหมูเกาะมัน 
5 พื้นที่ 

250,000 1. ตนพันธุหญา
ทะเล 3,000 กอ 

250,000 1. ตนพันธุหญา
ทะเล 3,000 กอ 

250,000 1. ตนพันธุหญา
ทะเล 3,000 กอ 

250,000 1. ตนพันธุหญา
ทะเล 3,000 กอ 

250,000 1. ตนพันธุหญา
ทะเล 3,000 กอ 

สวพ. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

หญาทะเล 
เพื่อใชสำหรับ
การฟนฟูหญา
ทะเล บริเวณ
เกาะ มันใน  
จ.ระยอง 

2. นำไปปลูก 1 
พื้นที่  

2. นำไปปลูก 1 
พื้นที่  

2. นำไปปลูก 1 
พื้นที่  

2. นำไปปลูก 1 
พื้นที่  

2. นำไปปลูก 1 
พื้นที่  

F1A3 2. จัดทำแหลง
ขยายและ 
เตรียมกิ่งพันธุ
ปะการังเพื่อใช
สำหรับการ 
ฟนฟูปะการัง
บริเวณเกาะมัน
ใน จ.ระยอง 

พื้นที่ปลูกรักษา
รอบหมูเกาะมัน 
5 พื้นที่ 

250,000 1. กิ่งพันธุ
ปะการัง 3,000 
กิ่ง 
2. นำไปปลูก 1 
พื้นที่ 

250,000 1. กิ่งพันธุปะการัง 
3,000 กิ่ง 
2. นำไปปลูก 1 
พื้นที่ 

250,000 1. กิ่งพันธุปะการัง 
3,000 กิ่ง 
2. นำไปปลูก 1 
พื้นที่ 

250,000 1. กิ่งพันธุปะการัง 
3,000 กิ่ง 
2. นำไปปลูก 1 
พื้นที่ 

250,000 1. กิ่งพันธุปะการัง 
3,000 กิ่ง 
2. นำไปปลูก 1 
พื้นที่ 

สวพ. 

  รวม 2 โครงการ  500,000   500,000   500,000   500,000   500,000     
F2A4 1. ศึกษาวิจยั

เพื่ออนุรักษ
พันธุเตากระ 
ณ เกาะมันใน 
อ.แกลง  
จ.ระยอง 

เกาะมันใน  
อ.แกลง  
จ.ระยอง 

250,000 เพื่อดำเนินการ
วิจัยในการดูแล
รักษา การให
อาหาร และเพาะ
ขยายพันธุเพือ่
เพิ่มอัตรารอดตาย
ในธรรมชาติของ
เตากระที่กำลังมี
แนวโนมใกลสูญ
พันธุ จาก 30% 
เปน 50% 

250,000 เพื่อดำเนินการวจิัย
ในการดูแลรักษา 
การใหอาหาร และ
เพาะขยายพันธุ
เพื่อเพิ่มอัตรารอด
ตายในธรรมชาติ
ของเตากระที่กำลัง
มีแนวโนมใกลสูญ
พันธุ จาก 30% 
เปน 50% 

300,000 เพื่อดำเนินการวจิัย
ในการดูแลรักษา 
การใหอาหาร และ
เพาะขยายพันธุเพื่อ
เพิ่มอัตรารอดตาย
ในธรรมชาติของ 
เตากระที่กำลังมี
แนวโนมใกลสูญ
พันธุ จาก 30% 
เปน 50% 

300,000 เพื่อดำเนินการ
วิจัยในการดูแล
รักษา การให
อาหาร และเพาะ
ขยายพันธุเพือ่เพิ่ม
อัตรารอดตายใน
ธรรมชาติของเตา
กระที่กำลังมี
แนวโนมใกลสูญ
พันธุ จาก 50% 
เปน 70% 

300,000 เพื่อดำเนินการวจิัย
ในการดูแลรักษา 
การใหอาหาร และ
เพาะขยายพันธุ
เพื่อเพิ่มอัตรารอด
ตายในธรรมชาติ
ของเตากระที่กำลัง
มีแนวโนมใกลสูญ
พันธุ จาก 50% 
เปน 70% 

สวพ. 

 
รวม 1 โครงการ 250,000  250,000  300,000  300,000  300,000  

 

F2A5 1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
งานระบบ
ฐานขอมูล
ส่ิงมีชีวิตทาง
ทะเล 

ศูนยวิจัย
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
ทะเลอันดามัน
ตอนบน 

200,000 1. คาดูแลระบบ 
MRDS  
2. ดำเนินการ
เชื่อมโยงฐานขอมูล
ส่ิงมีชีวิตทางทะเล
กับฐานขอมูลของ
หนวยงานอื่นแบบ 
API 
3. นำเขาขอมูล/รูป

200,000 1. คาดูแลระบบ 
MRDS  
2. นำเขาขอมูล/
รูปถายของ
หนวยงาน 8 แหง 
เพิ่ม (1,000 
ขอมูล/ภาพ) 

200,000 1. คาดูแลระบบ 
MRDS  
2. นำเขาขอมูล
และ/หรือรูปถาย
ของหนวยงาน 8 
แหง เพิ่ม (1,000 
ขอมูล/ภาพ) 

200,000 1. คาดูแลระบบ 
MRDS  
2. นำเขาขอมูล
และ/หรือรูปถาย
ของหนวยงาน 8 
แหง เพิ่ม (1,000 
ขอมูล/ภาพ) 

200,000 1. คาดูแลระบบ 
MRDS  
2. นำเขาขอมูล
และ/หรือรูปถาย
ของหนวยงาน 8 
แหง เพิ่ม (1,000 
ขอมูล/ภาพ) 

สวพ. 



หนา 232                                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-ทช. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ถายของหนวยงาน 
8 แหง เพิ่ม (1,000 
ขอมูล/ภาพ)  

รวม 1โครงการ 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 
  

F3A7 1. พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติ
วิทยาพืชและ
สัตวทะเล  
จ.ระยอง 

ศูนยวิจัย
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
อาวไทยฝง
ตะวันออก 

500,000 เสริมสราง
กระบวนการเรียนรู
ความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิต และ
ระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝง  
สูประชาชน/
กลุมเปาหมาย 
จำนวน 5,000  
คน/ป 

500,000 เสริมสราง
กระบวนการเรียนรู
ความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิต และ
ระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝง  
สูประชาชน/
กลุมเปาหมาย 
จำนวน 5,000  
คน/ป 

500,000 เสริมสราง
กระบวนการเรียนรู
ความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิต และ
ระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝง  
สูประชาชน/
กลุมเปาหมาย 
จำนวน 5,000  
คน/ป 

500,000 เสริมสราง
กระบวนการเรียนรู
ความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิต และ
ระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝง  
สูประชาชน/
กลุมเปาหมาย 
จำนวน 5,000  
คน/ป 

500,000 เสริมสราง
กระบวนการเรียนรู
ความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิต และ
ระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝง  
สูประชาชน/
กลุมเปาหมาย 
จำนวน 5,000  
คน/ป 

สวพ. 

F3A7 2. พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติ
วิทยาพืชและ
สัตวทะเล 
จ.ภูเก็ต 

ศูนยวิจัย
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
ทะเลอันดามัน
ตอนบน 

2,895,000 ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดเกบ็
ตัวอยาง (หอง
เก็บตัวอยางสิงมี
ชีวิตไมมีกระดูสัน
หลัง) 

1,915,000 ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดเกบ็
ตัวอยาง (หองเก็บ
ตัวอยางสิงมีชีวิต
ไมมีกระดูสันหลัง 
กลุม Cnidarians) 

1,945,000 ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดเกบ็
ตัวอยาง (หองเก็บ
ตัวอยางสิงมีชีวิตมี
กระดูสันหลังและ
หองเก็บตัวอยาง
คัดเลือกเบื้องตน) 

715,000 1. จำแนก/
ตรวจสอบ สอบ
ทาน ตัวอยาง
กลุมเปาหมาย 
2. จัดทำผลงาน
วิชาการดาน
อนุกรมวิธานปลา
ทะเลในบางสกุล 

715,000 1. จัดทำบัญชี
รายชื่อส่ิงมีชีวิต
กลุมปลาทะเลของ
พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาพืช
และสัตวทะเล 
จ.ภูเก็ต 

สวพ. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A7 3. ศูนยเรียนรู
ธรรมชาติ
วิทยาสัตวและ
พืชทะเล ฝง
อาวไทยและ
อันดามัน 

ศูนยเรียนรู
ธรรมชาติวิทยา
สัตวและพืช
ทะเล ประจำ
ศูนยวิจัย
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 
5 ศูนย (ระยอง 
สมุทรสาคร 
ชุมพร สงขลา 
และภูเก็ต ) 

1,000,000 1. เพื่อใชเปน
สถานที่เผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง 
2. เพื่อจัดแสดง
ความหลากหลาย
ทางทะเลและ
ชายฝงบริเวณพื้นที่ 
5 ศูนย ซ่ึงบางสวน
เปนตัวอยางจาก
กิจกรรมสำรวจ
รวมกับชุมชน
ทองถิ่น 

1,000,000 1. เพื่อใชเปน
สถานที่เผยแพร
ความรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 
2. เพื่อจัดแสดง
ความหลากหลาย
ทางทะเลและ
ชายฝงบริเวณพื้นที่ 
5 ศูนย ซ่ึงบางสวน
เปนตัวอยางจาก
กิจกรรมสำรวจ
รวมกับชุมชน
ทองถิ่น 

1,000,000 1. เพื่อใชเปน
สถานที่เผยแพร
ความรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 
2. เพื่อจัดแสดง
ความหลากหลาย
ทางทะเลและ
ชายฝงบริเวณ
พื้นที่ 5 ศูนย ซ่ึง
บางสวนเปน
ตัวอยางจาก
กิจกรรมสำรวจ
รวมกับชุมชน
ทองถิ่น 

1,000,000 1. เพื่อใชเปน
สถานที่เผยแพร
ความรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 
2. เพื่อจัดแสดง
ความหลากหลาย
ทางทะเลและ
ชายฝงบริเวณ
พื้นที่ 5 ศูนย ซ่ึง
บางสวนเปน
ตัวอยางจาก
กิจกรรมสำรวจ
รวมกับชุมชน
ทองถิ่น 

1,000,000 1. เพื่อใชเปน
สถานที่เผยแพร
ความรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 
2. เพื่อจัดแสดง
ความหลากหลาย
ทางทะเลและ
ชายฝงบริเวณพื้นที่ 
5 ศูนย ซ่ึงบางสวน
เปนตัวอยางจาก
กิจกรรมสำรวจ
รวมกับชุมชน
ทองถิ่น 

สวพ. 

F3A7 4. ศูนยเรียนรู
นวัตกรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ปาชายเลน
และชายฝง 

ปาในเมือง จ.
ตราด หาดทราย
ดำ 1 เดียวใน
สยาม สวนปา
ประชารัฐเพื่อ
ความสุขของ
ชาวไทย 

825,000 1. เปนแหลง
รวบรวมความรู
เกี่ยวกบัการใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรปาชาย
เลนความ
หลากหลายชวีภาพ
ของทรัพยากร 
2. ประชาสัมพันธ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
ใหกับชุมชนและ
ประชาชนที่เขามา
เยี่ยมชมศาลา
เรียนรู 
3. จัดทำแปลง
อนุรักษพันธกุรรม
พืชโครงการ

- - - - - - - - สทช.1 
(ศูนย
สงเสริมฯ  
ตราด) 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมา 
จากพระราชดำริฯ  

  รวม 4 โครงการ  5,220,000   3,415,000   3,445,000   2,215,000   2,215,000     
F3A8 1. รณรงค

สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝง 

พื้นที่โรงเรียน
ของเกาะยาว
ใหญ 
(ควรระบุพื้นที ่
ที่ไปดำเนินการ
ปลูกหญา)  

500,000 1. นักเรียน ครู 
และประชาชน 
จำนวน 50 คน มี
ความรูและ
สามารถเพาะ
ขยายพันธุและ
ปลูกหญาทะเลใน
พื้นที่ 473 ไร  
2. มีแหลงเพาะ
ขยายพันธุหญา
ทะเลในพื้นที่
โรงเรียนของเกาะ
ยาวใหญ ไมนอย
กวา 5 แหง 

500,000 1. นักเรียน ครู 
และประชาชน 
จำนวน 50 คน มี
ความรูและ
สามารถเพาะ
ขยายพันธุและ
ปลูกหญาทะเลใน
พื้นที่ 473 ไร  
2. มีแหลงเพาะ
ขยายพันธุหญา
ทะเลในพื้นที่
โรงเรียนของเกาะ
ยาวใหญ ไมนอย
กวา 5 แหง 

500,000 1. นักเรียน ครู 
และประชาชน 
จำนวน 50 คน มี
ความรูและ
สามารถเพาะ
ขยายพันธุและ
ปลูกหญาทะเลใน
พื้นที่ 473 ไร  
2. มีแหลงเพาะ
ขยายพันธุหญา
ทะเลในพื้นที่
โรงเรียนของเกาะ
ยาวใหญ ไมนอย
กวา 5 แหง 

500,000 1. นักเรียน ครู 
และประชาชน 
จำนวน 50 คน มี
ความรูและ
สามารถเพาะ
ขยายพันธุและ
ปลูกหญาทะเลใน
พื้นที่ 473 ไร  
2. มีแหลงเพาะ
ขยายพันธุหญา
ทะเลในพื้นที่
โรงเรียนของเกาะ
ยาวใหญ ไมนอย
กวา 5 แหง 

500,000 1. นักเรียน ครู 
และประชาชน 
จำนวน 50 คน มี
ความรูและ
สามารถเพาะ
ขยายพันธุและ
ปลูกหญาทะเลใน
พื้นที่ 473 ไร  
2. มีแหลงเพาะ
ขยายพันธุหญา
ทะเลในพื้นที่
โรงเรียนของเกาะ
ยาวใหญ ไมนอย
กวา 5 แหง 

สทช.6 

F3A8 2. แหลง
เรียนรูศูนย
รวมพันธุกรรม
พืชปาชายเลน
ในทองถิ่น 

24 จังหวัด
ชายฝง 

600,000 1. สรางศูนยรวม
พันธุไมแหลง
เรียนรูปาชายเลน
ในชุมชนชายฝงที่
อยูในปาชายเลน 
2. จัดทำปาย
บอรดการเรียนรู 
หนังสือเอกสาร
เผยแพรชุดความรู
ดานปาชายเลน 
แก โรงเรียน 
3. ศึกษารวบรวม
องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
รวมทั้งพัฒนาตอ
ยอดเพื่อเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ
จากปาชายเลนใน
ชุมชน 

600,000 1. สรางศูนยรวม
พันธุไมแหลง
เรียนรูปาชายเลน
ในชุมชนชายฝงที่
อยูในปาชายเลน 
2. จัดทำปาย
บอรดการเรียนรู 
หนังสือเอกสาร
เผยแพรชุดความรู
ดานปาชายเลน 
แก โรงเรียน 
3. ศึกษารวบรวม
องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
รวมทั้งพัฒนาตอ
ยอดเพื่อเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑจากปา
ชายเลนในชุมชน 

600,000 1. สรางศูนยรวม
พันธุไมแหลง
เรียนรูปาชายเลน
ในชุมชนชายฝงที่
อยูในปาชายเลน 
2. จัดทำปาย
บอรดการเรียนรู 
หนังสือเอกสาร
เผยแพรชุดความรู
ดานปาชายเลน 
แก โรงเรียน 
3. ศึกษารวบรวม
องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
รวมทั้งพัฒนาตอ
ยอดเพื่อเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ
จากปาชายเลนใน
ชุมชน 

600,000 1. สรางศูนยรวม
พันธุไมแหลง
เรียนรูปาชายเลน
ในชุมชนชายฝงที่
อยูในปาชายเลน 
2. จัดทำปาย
บอรดการเรียนรู 
หนังสือเอกสาร
เผยแพรชุดความรู
ดานปาชายเลน 
แก โรงเรียน 
3. ศึกษารวบรวม
องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
รวมทั้งพัฒนาตอ
ยอดเพื่อเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ
จากปาชายเลนใน
ชุมชน 

600,000 1. สรางศูนยรวม
พันธุไมแหลง
เรียนรูปาชายเลน
ในชุมชนชายฝงที่
อยูในปาชายเลน 
2. จัดทำปาย
บอรดการเรียนรู 
หนังสือเอกสาร
เผยแพรชุดความรู
ดานปาชายเลน 
แก โรงเรียน 
3. ศึกษารวบรวม
องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
รวมทั้งพัฒนาตอ
ยอดเพื่อเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑจากปา
ชายเลนในชุมชน 

กปล. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 3. สวน
พฤกษศาสตร
ปาชายเลน
โรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่ 
24 จังหวัด
ชายฝง 

600,000 1. สรางศูนยรวม
พันธุไมแหลง
เรียนรู สวน
พฤกษศาสตรปา
ชายเลน 
2. จัดทำปายบอรด
การเรียนรูพรอม
หนังสือเผยแพรชุด
ความรูแกโรงเรียน
เปาหมาย 
3. จัดบรรยายและ
ใหความรูดานปา
ชายเลนรวมถึง
สาธิตถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
ดานการใช
ประโยชนจากปา
ชายเลนแก
นักเรียน
กลุมเปาหมาย  

600,000 1. สรางศูนยรวม
พันธุไมแหลงเรียนรู 
สวนพฤกษศาสตร
ปาชายเลน 
2. จัดทำปายบอรด
การเรียนรูพรอม
หนังสือเผยแพรชุด
ความรูแกโรงเรียน
เปาหมาย 
3. จัดบรรยายและ
ใหความรูดานปา
ชายเลนรวมถึง
สาธิตถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
ดานการใช
ประโยชนจากปา
ชายเลนแกนกัเรียน
กลุมเปาหมาย  

600,000 1. สรางศูนยรวม
พันธุไมแหลง
เรียนรู สวน
พฤกษศาสตรปา
ชายเลน 
2. จัดทำปายบอรด
การเรียนรูพรอม
หนังสือเผยแพรชุด
ความรูแกโรงเรียน
เปาหมาย 
3. จัดบรรยายและ
ใหความรูดานปา
ชายเลนรวมถึง
สาธิตถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น ดาน
การใชประโยชน
จากปาชายเลนแก
นักเรียน
กลุมเปาหมาย  

600,000 1. สรางศูนยรวม
พันธุไมแหลง
เรียนรู สวน
พฤกษศาสตรปา
ชายเลน 
2. จัดทำปายบอรด
การเรียนรูพรอม
หนังสือเผยแพรชุด
ความรูแกโรงเรียน
เปาหมาย 
3. จัดบรรยาย
และใหความรูดาน
ปาชายเลนรวมถึง
สาธิตถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
ดานการใช
ประโยชนจากปา
ชายเลนแก
นักเรียน
กลุมเปาหมาย  

600,000 1. สรางศูนยรวม
พันธุไมแหลง
เรียนรู สวน
พฤกษศาสตรปา
ชายเลน 
2. จัดทำปายบอรด
การเรียนรูพรอม
หนังสือเผยแพรชุด
ความรูแกโรงเรียน
เปาหมาย 
3. จัดบรรยายและ
ใหความรูดานปา
ชายเลนรวมถึง
สาธิตถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
ดานการใช
ประโยชนจากปา
ชายเลนแก
นักเรียน
กลุมเปาหมาย  

กปล. 

F3A8 4. ประชาสัม-
พันธโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ
และนิทรรศการ) 
(สวพ.) 

กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง และจัด
นิทรรศการใน
พื้นที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

500,000 1. ปรับปรุง
เว็บไซต เผยแพร 
ประชาสัมพันธ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
2. จัดทำหนังสือ/
แผนพับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช
และสัตวทะเลใน
ระบบนิเวศสำคัญ
ในทองถิ่น 
3. จัดนิทรรศการ
ในการประชุม
วิชาการและ

200,000 1. ปรับปรุง
เว็บไซตเผยแพร
ประชาสัมพันธ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
2. จัดทำหนังสือ/
แผนพับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช
และสัตวทะเลใน
ระบบนิเวศสำคัญ
ในทองถิ่น  

500,000 1. ปรับปรุง
เว็บไซต เผยแพร 
ประชาสัมพันธ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
2. จัดทำหนังสือ/
แผนพับ/รายงาน
ผลการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  

1,000,000 1. ปรับปรุง
เวบ็ไซต เผยแพร 
ประชา สัมพันธ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
2. จัดทำหนังสือ/
แผนพับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช
และสัตวทะเลใน
ระบบนิเวศสำคัญ
ในทองถิ่น 

500,000 1. ปรับปรุง
เวบ็ไซต เผยแพร 
ประชา สัมพันธ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
2. จัดทำหนังสือ/
แผนพับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช
และสัตวทะเลใน
ระบบนิเวศสำคัญ
ในทองถิ่น 
3. จัดนิทรรศการใน
การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 

 สวพ. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

นิทรรศการ 30 ป 
อพ.สธ.-ประโยชน
แทแกมหาชน ณ 
มหาวิทยาลัย  
วลัยลักษณ  
จ.นครศรีธรรมราช 

ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน
ตน ณ มหาวิทยาลัย
แมโจ จ.เชียงใหม 

 รวม 4 โครงการ 2,200,000 
 

1,900,000 
 

2,200,000 
 

2,700,000 
 

2,200,000 
 

 
 รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ 11,870,000  9,765,000  10,145,000  9,415,000  8,915,000   

 
 
 
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 
 

 


