
หนา 1378                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชุมพร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดชุมพร 
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. การปกปกพันธุกรรม

พืช 
พ้ืนที่ รร.ตชด.สันติ
นิมิตร อ.ทาแซะ จ.
ชุมพร 

- เพ่ือสราง
จิตสำนึกและให
นักเรียน ครู และ
ชุมชนมีสวนรวม
ในกระบวนการ
อนุรักษและ
พัฒนา
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

- เพ่ือสราง
จิตสำนึกและให
นักเรียน ครู 
และชุมชนมีสวน
รวมใน
กระบวนการ
อนุรักษและ
พัฒนา
ส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 

- เพ่ือสรางจิตสำนึก
และใหนักเรียน 
ครู และชุมชนมี
สวนรวมใน
กระบวนการ
อนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

- เพ่ือสราง
จิตสำนึกและให
นักเรียน ครู และ
ชุมชนมีสวนรวม
ในกระบวนการ
อนุรักษและ
พัฒนา
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

- เพ่ือสราง
จิตสำนึกและให
นักเรียน ครู และ
ชุมชนมีสวนรวม
ในกระบวนการ
อนุรักษและ
พัฒนา
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41    

F1A1 2. การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ ภูมิปญญา
ทองถิ่นในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชตำบลบางน้ำจืด หมู
ที่ 13  

50,000 พ้ืนที ่10 ไร 50,000 พ้ืนที ่10 ไร 50,000 พ้ืนที ่10 ไร 50,000 พ้ืนที่ 10 ไร 50,000 พ้ืนที่ 10 ไร อบต.บางน้ำจืด 

F1A1 3. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชตำบลบางน้ำจืด หมู
ที่ 13  

300,000  2 เสนทาง  300,000  2 เสนทาง  300,000  2 เสนทาง  -   -  -   -  อบต.บางน้ำจืด 

F1A1 4. โครงการสำรวจ จัดทำ
รหัสตนไมพิกัดทรัพยากร 

พ้ืนที่โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ตำบลค
รน อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

30,000  20 ชนิด พ้ืนที่ 
332-2-68 ไร  

30,000  20 ชนิด พ้ืนที่ 
332-2-68 ไร  

30,000  20 ชนิด พ้ืนที่ 
332-2-68 ไร  

30,000  20 ชนิด พ้ืนที่ 
332-2-68 ไร  

30,000  20 ชนิด พ้ืนที่ 
332-2-68 ไร  

อบต.ครน 

F1A1 5. การสำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นหมูที่ 
1-หมูที่ 7 
 
 
 
 
 

 

พ้ืนที่หมูที่ 1-7 พ้ืนที่ปา
ชุมชน ปาปกปกหวย
ใหญ จำนวน 20 ไร 

150,000 พ้ืนที่หมูที ่1-7 
พ้ืนที่ปาชุมชน 
ปาปกปกหวย
ใหญ จำนวน 20 
ไร 

150,000 พ้ืนที่หมูที ่1-7 
พ้ืนที่ปาชุมชน 
ปาปกปกหวย
ใหญ จำนวน 20 
ไร 

150,000 พ้ืนที่หมูที ่1-7 
พ้ืนที่ปาชุมชน ปา
ปกปกหวยใหญ 
จำนวน 20 ไร 

150,000 พ้ืนที่หมูที่ 1-7 
พ้ืนที่ปาชุมชน ปา
ปกปกหวยใหญ 
จำนวน 20 ไร 

150,000 พ้ืนที่หมูที่ 1-7 
พ้ืนที่ปาชุมชน 
ปาปกปกหวย
ใหญ จำนวน 20 
ไร 

 - อบต.สองพ่ีนอง      
- พ้ืนที่ด้ังเดิมที่ไมมี
การเปล่ียนแปลงใน
ความรับผิดชอบของ
หนวยงานฯ/พ้ืนที่
นอกเหนือพ้ืนที่ของ
กรมปาไม (พ้ืนที่ปา
ชุมชน) กรมอุทยานฯ 
***พ้ืนที่การ
ดำเนินการคนละพ้ืนที่
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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 

กับกิจกรรมที่ 2 และ 
3 ระบุพ้ืนที่
ดำเนินการที่ชัดเจน 

F1A1 6. ศึกษาสำรวจและเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมชันโรง 
เพ่ือการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
บริเวณพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ ตำบลสองพ่ีนอง 
อำเภอทาแซะ จังหวัด
ชุมพร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-โครงการ ปลูก
รักษาแปลงไมผล
ภาคใตและพืชพันธุดี 
หมูที่ 4 และ 7 ตำบล
สองพ่ีนอง อำเภอทา
แซะ จังหวัดชุมพร 

72,000 สำรวจ เก็บ
รวบรวมและ
จัดทำฐานขอมูล
พันธุชันโรงใน
พ้ืนที่จำนวน 50 
ไร 

 -  -  -  -  -  -  -  - ศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร
ดานแมลงเศรษฐกิจ 
จังหวัดชุมพร  

F1A1 7. ปรับปรุงภูมิทัศนปา
ชุมชนบานหวยใหญเปน
แหลงเรียนรูเชิงอนุรักษ 

พ้ืนที่ปาชุมชนปาปกปก
หวยใหญ หมูที่ 2 

500,000 พ้ืนที่ปาชุมชนปา
ปกปกหวยใหญ 
หมูที่ 2 

500,000 พ้ืนที่ปาชุมชน
ปาปกปกหวย
ใหญ หมูที่ 2 

500,000 พ้ืนที่ปาชุมชนปา
ปกปกหวยใหญ 
หมูที่ 2 

500,000 พ้ืนที่ปาชุมชนปา
ปกปกหวยใหญ 
หมูที่ 2 

500,000 พ้ืนที่ปาชุมชนปา
ปกปกหวยใหญ 
หมูที่ 2 

อบต.สองพ่ีนอง 

 รวม  7  โครงการ  1,102,000  1,030,000  1,030,000  730,000  730,000   

F1A2 1. กิจกรรมสำรวจพันธ
รวบรวมพันธไมใน
ทองถิ่น  

หมูบานพ้ืนที่บริการที ่
รร.ตชด.บานหวย
เหมือง ต.นาขา อ.หลัง
สวน จ.ชุมพร 
รับผิดชอบ 

 - รัศมี 20 กม.  - รัศมี 20 กม.  - รัศมี 20 กม.  - รัศมี 20 กม.  - รัศมี 20 กม.  - กองกำกับการ
ตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 41 (ไดรับ
การสนับสนุน
งบประมาณจากสนง.
พัฒนาที่ดินจังหวัด
ชุมพร) 

F1A2 2. สำรวจรวบรวมขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

หมูบานพ้ืนที่บริการที ่
รร.ตชด.สิริราษฎร ต.
ละแม อ.ละแม จ.
ชุมพร รับผิดชอบ 

 - รัศมี 50 กม.  - รัศมี 50 กม.  - รัศมี 50 กม.  - รัศมี 50 กม.  - รัศมี 50 กม. กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 

F1A2 3. การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ รร.ตชด.สันติ
นิมิตร อ.ทาแซะ จ.
ชุมพร 

 - เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูใหนักเรียน
ตระหนักถึง
คุณคาของพันธุไม
ในทองถิ่น 

 - เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูให
นักเรียน
ตระหนักถึง
คุณคาของพันธุ
ไมในทองถิ่น 

 - เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูใหนักเรียน
ตระหนักถึงคุณคา
ของพันธุไมใน
ทองถิ่น 

 - เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูใหนักเรียน
ตระหนักถึง
คุณคาของพันธุไม
ในทองถิ่น 

 - เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูให
นักเรียน
ตระหนักถึง
คุณคาของพันธุ
ไมในทองถิ่น 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 
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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 

F1A2 4. สำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

พ้ืนที่ รร.ตชด.บาน
ตะแบกงาม (ตันตระ
เธียรอุปถัมภ) 

 - เขตบริการ
โรงเรียน 

 - เขตบริการ
โรงเรียน 

 - เขตบริการ
โรงเรียน 

 - เขตบริการ
โรงเรียน 

 - เขตบริการ
โรงเรียน 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 

F1A2 5. สำรวจพันธุไมพ้ืนเมือง
และพันธุไมมงคลและ
พันธุไมหายากในทองถิ่น 

พ้ืนที่ รร.ตชด.บาน
ตะแบกงาม (ตันตระ
เธียรอุปถัมภ) 

 - เขตบริการ
โรงเรียน 

 - เขตบริการ
โรงเรียน 

 - เขตบริการ
โรงเรียน 

 - เขตบริการ
โรงเรียน 

 - เขตบริการ
โรงเรียน 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 

F1A2 6. การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ 

พ้ืนที่ หมูที่ 1-14 50,000 หมูที่ 1-14 50,000 หมูที่ 1-14 50,000 หมูที่ 1-14 50,000 หมูที่ 1-14 50,000 หมูที่ 1-14 อบต.บางน้ำจืด 

F1A2 7. การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น 

พ้ืนที่ หมูที่ 1-14 50,000 หมูที่ 1-14 50,000 หมูที่ 1-14 50,000 หมูที่ 1-14 50,000 หมูที่ 1-14 50,000 หมูที่ 1-14 อบต.บางน้ำจืด 

 รวม  7  โครงการ  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000   
F1A3 1. เพาะและขยายพันธุ

ไมหายากแปลก 35 ไร 
หมูที่ 4 ตำบลสองพ่ี
นอง อำเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร 

80,000 จำนวนพ้ืนที่ 35 
ไร 

80,000 จำนวนพ้ืนที่ 35 
ไร 

80,000 จำนวนพ้ืนที่ 35 
ไร 

80,000 จำนวนพ้ืนที่ 35 
ไร 

80,000 จำนวนพ้ืนที่ 35 
ไร 

 

F1A3 2. โครงการรวบรวมพันธุ
พืชอนุรักษของทองถิ่น 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ พันธุ
ปาลมประดับ อ.ทา
แซะ จ.ชุมพร 

50,770 พ้ืนที่ 15 ไร 50,770 พ้ืนที่ 15 ไร 50,770 พ้ืนที่ 15 ไร 50,770 พ้ืนที่ 15 ไร 50,770 พ้ืนที่ 15 ไร หนวยสงเสริม
การเกษตรและ
สหกรณที่ 4 
สำนักงานทหาร
พัฒนา หนวย
บัญชาการทหาร
พัฒนา 

F1A3 3. โครงการสวนสมุนไพร รร.ตชด.บานควน
สามัคคี ต.ครน อ.สวี 
จ.ชุมพร 

500 ปลูกสมุนไพร 20 
สายพันธุ 

200 เพ่ิมสมุนไพร 10 
สายพันธุ 

200 เพ่ิมสมุนไพร 10 
สายพันธุ 

200 เพ่ิมสมุนไพร 10 
สายพันธุ 

200 เพ่ิมสมุนไพร 10 
สายพันธุ 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 

F1A3 4. การปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ รร.ตชด.สันติ
นิมิตร อ.ทาแซะ จ.
ชุมพร 

 - เพ่ือปลูกจิตสำนึก
และใหนักเรียนมี
สวนรวมใน
กระบวนการ
อนุรักษและ

 - เพ่ือปลูก
จิตสำนึกและให
นักเรียนมีสวน
รวมใน
กระบวนการ

 - เพ่ือปลูกจิตสำนึก
และใหนักเรียนมี
สวนรวมใน
กระบวนการ
อนุรักษและพัฒนา

 - เพ่ือปลูกจิตสำนึก
และใหนักเรียนมี
สวนรวมใน
กระบวนการ
อนุรักษและ

 - เพ่ือปลูก
จิตสำนึกและให
นักเรียนมีสวน
รวมใน
กระบวนการ

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 
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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 

พัฒนา
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

อนุรักษและ
พัฒนา
ส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 

ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

พัฒนา
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

อนุรักษและ
พัฒนา
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

F1A3 5. นักขยายพันธุพืช พ้ืนที่ รร.ตชด.บานพัน
วาล ต.รับรอ อ.ทาแซะ 
จ.ชุมพร  

งบประมา
ณหนวย
รับผิดชอ
บ (งบ
ปกติ) 

จัดการเรียนรู
ขยายพันธุพืช
ดวยวิธีการตางๆ 
ใหกับนักเรียน 
จำนวน 50 คน 

งบประม
าณหนวย
รับผิดชอ
บ (งบ
ปกติ) 

จัดการเรียนรู
ขยายพันธุพืช
ดวยวิธีการตางๆ 
ใหกับนักเรียน 
จำนวน 50 คน 

งบประม
าณหนวย
รับผิดชอ
บ (งบ
ปกติ) 

จัดอบรมสราง
จิตสำนึกและ
ถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น
เก่ียวกับการ
ขยายพันธุพืช
เศรษฐกิจใหกับ
นักเรียนและ
ผูปกครอง จำนวน 
50 คน 

งบประม
าณหนวย
รับผิดชอ
บ (งบ
ปกติ) 

จัดอบรมการ
ขยายพันธุพืช
เศรษฐกิจตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับ
นักเรียนและ
ชุมชน 1 คร้ัง 

งบประมา
ณหนวย
รับผิดชอ
บ (งบ
ปกติ) 

 - กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 

F1A3 6. ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ิม พ้ืนที่ รร.ตชด.บาน
ตะแบกงาม (ตันตระ
เธียรอุปถัมภ) 

 - ในโรงเรียน  - ในโรงเรียน  - ในโรงเรียน  - ในโรงเรียน  - ในโรงเรียน กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 

F1A3 7. ปลูกพันธุไมพ้ืนเมือง
และพันธุไมมงคลและไม
หายากในทองถิ่น 

พ้ืนที่ รร.ตชด.บาน
ตะแบกงาม (ตันตระ
เธียรอุปถัมภ) 

 - ในโรงเรียน  - ในโรงเรียน  - ในโรงเรียน  - ในโรงเรียน  - ในโรงเรียน กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 

F1A3 8. สำรวจ ขยายพันธุพืช 
พันธุไมหายาก พันธุไมที่
มีคุณคาทางเศรษฐกิจ
และการใชประโยชนของ
ชุมชน 

 - พ้ืนที่ปกปก
พันธุกรรมพืชตำบล
บางน้ำจืด หมูที่ 13   - 
หมูที่ 1-14 

100,000 20 ชนิด 100,000 20 ชนิด 100,000 20 ชนิด 100,000 20 ชนิด 100,000 20 ชนิด อบต.บางน้ำจืด 

F1A3 9. การปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษา 
จำนวน 10 ไร 

50,000 500 ตน 50,000 500 ตน 50,000 500 ตน 50,000 500 ตน 50,000 500 ตน อบต.บางน้ำจืด 

F1A3 10. ดูแลรักษาแปลง
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ 

พ้ืนที่โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ตำบลค
รน อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร                   
1. แปลงมเหศักด-สักส
ยามินทร           2. 

40,000 แปลงพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ
ฯ ต.ครน อ.สวี จ.
ชุมพร จำนวน 
50 ไร 

40,000 แปลงพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ
ฯ ต.ครน อ.สวี 
จ.ชุมพร จำนวน 
50 ไร 

40,000 แปลงพ้ืนที่
โครงการอนุรักษฯ 
ต.ครน อ.สวี จ.
ชุมพร จำนวน 50 
ไร 

40,000 แปลงพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ
ฯ ต.ครน อ.สวี จ.
ชุมพร จำนวน 50 
ไร 

40,000 แปลงพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ
ฯ ต.ครน อ.สวี 
จ.ชุมพร จำนวน 
50 ไร 

อบต.ครน 
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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 

แปลงตนตะเคียนทอง 

F1A3 11.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม/
โครงการรวบรวมพืชผัก
พ้ืนบาน 

พ้ืนที่ปลูกรักษาพ้ืนที่
ทั้งส้ิน 7 ไร 

100,000 จำนวนพืช
เปาหมายที่จะ
ดำเนินการปลูก
รักษษในปนี้ 40 
ชนิดๆ ละ 1-5 
ตน 

100,000 จำนวนพืช
เปาหมายที่จะ
ดำเนินการปลูก
รักษษในปนี ้40 
ชนิดๆ ละ 1-5 
ตน 

100,000 จำนวนพืช
เปาหมายที่จะ
ดำเนินการปลูก
รักษษในปนี้ 40 
ชนิดๆ ละ 1-5 ตน 

100,000 จำนวนพืช
เปาหมายที่จะ
ดำเนินการปลูก
รักษษในปนี้ 40 
ชนิดๆ ละ 1-5 
ตน 

100,000 จำนวนพืช
เปาหมายที่จะ
ดำเนินการปลูก
รักษษในปนี้ 40 
ชนิดๆ ละ 1-5 
ตน 

  

F1A3 12. สวนสมุนไพรพันวาน พ้ืนที่ รร.ตชด.บานพัน
วาล อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 

1,500 เพ่ือรวบรวม
พรรณพืช
สมุนไพรมาปลูก
ในโรงเรียน เปน
แหลงเรียนรูให
นักเรียนไดเรียนรู
ประโยชนของพืช
สมุนไพร สามารถ
นำความรูไปใช
ประโยชนได 

1,500 เพ่ือรวบรวม
พรรณพืช
สมุนไพรมาปลูก
ในโรงเรียน เปน
แหลงเรียนรูให
นักเรียนได
เรียนรูประโยชน
ของพืชสมุนไพร 
สามารถนำ
ความรูไปใช
ประโยชนได 

1,500 เพ่ือรวบรวม
พรรณพืชสมุนไพร
มาปลูกในโรงเรียน 
เปนแหลงเรียนรู
ใหนักเรียนได
เรียนรูประโยชน
ของพืชสมุนไพร 
สามารถนำความรู
ไปใชประโยชนได 

1,500 เพ่ือรวบรวม
พรรณพืช
สมุนไพรมาปลูก
ในโรงเรียน เปน
แหลงเรียนรูให
นักเรียนไดเรียนรู
ประโยชนของพืช
สมุนไพร สามารถ
นำความรูไปใช
ประโยชนได 

1,500 เพ่ือรวบรวม
พรรณพืช
สมุนไพรมาปลูก
ในโรงเรียน เปน
แหลงเรียนรูให
นักเรียนไดเรียนรู
ประโยชนของพืช
สมุนไพร 
สามารถนำ
ความรูไปใช
ประโยชนได 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 

 รวม  12 โครงการ  422,770  422,470  422,470  422,470  422,470   
F2A4 1. สงเสริมการเล้ียง

ชันโรงเพ่ือพัฒนาอาชีพ
การเกษตรและอนุรักษ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพบริเวณพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ ตำบลสองพ่ีนอง 
อำเภอทาแซะ จังหวัด
ชุมพร 

บริเวณพ้ืนที่โครงการ 
อพ.สธ. หมูที่ 4 และ 7 
ตำบลสองพ่ีนอง 
อำเภอทาแซะ จังหวัด
ชุมพร 

 -  -  - ถายทอดความรู
ใหแกเกษตรกร
ในพ้ืนที่บริเวณ
โครงการ 
อพ.สธ. จำนวน 
30 ราย ใหไดรับ
องคความรูการ
เล้ียงชันโรงเพ่ือ
การอนุรักษและ
ใช
ทรัพยากรธรรม
ชาติในพ้ืนที่
อยางยั่งยืน 

 - ถายทอดความรู
ใหแกเกษตรกรใน
พ้ืนที่บริเวณ
โครงการ อพ.สธ. 
จำนวน 30 ราย 
ใหไดรับองค
ความรูการเล้ียง
ชันโรงเพ่ือการ
อนุรักษและใช
ทรัพยากรธรรมชา
ติในพ้ืนที่อยาง
ยั่งยืน 

 - ถายทอดความรู
ใหแกเกษตรกรใน
พ้ืนที่บริเวณ
โครงการ อพ.สธ. 
จำนวน 30 ราย 
ใหไดรับองค
ความรูการเล้ียง
ชันโรงเพ่ือการ
อนุรักษและใช
ทรัพยากรธรรมช
าติในพ้ืนที่อยาง
ยั่งยืน 

 - ถายทอดความรู
ใหแกเกษตรกร
ในพ้ืนที่บริเวณ
โครงการ อพ.สธ. 
จำนวน 30 ราย 
ใหไดรับองค
ความรูการเล้ียง
ชันโรงเพ่ือการ
อนุรักษและใช
ทรัพยากรธรรมช
าติในพ้ืนที่อยาง
ยั่งยืน 

ศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร
ดานแมลงเศรษฐกิจ 
จังหวัดชุมพร (เร่ิม
ดำเนินการ ป 2566 ) 

F2A4 2. สำรวจความ
หลากหลายดานชีวภาพ

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน

656,420 พ้ืนที่สำรวจความ
หลากหลายทาง

656,420 พ้ืนที่สำรวจ
ความ

656,420 พ้ืนที่สำรวจความ
หลากหลายทาง

656,420 พ้ืนที่สำรวจความ
หลากหลายทาง

656,420 พ้ืนที่สำรวจ
ความ

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
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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 

ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จังหวัด
ชุมพร ทองที่ตำบลสลุย 
ตำบลสองพ่ีนอง อำเภอ
ทาแซะ จังหวัดชุมพร 

เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดชุมพร 

ชีวภาพ วางแปลง
ถาวร จำนวน 2 
แปลง 

หลากหลายทาง
ชีวภาพ วาง
แปลงถาวร 
จำนวน 2 แปลง 

ชีวภาพ วางแปลง
ถาวร จำนวน 2 
แปลง 

ชีวภาพ วางแปลง
ถาวร จำนวน 2 
แปลง 

หลากหลายทาง
ชีวภาพ วาง
แปลงถาวร 
จำนวน 2 แปลง 

และส่ิงแวดลอม
จังหวัดชุมพร 

F2A4 3. โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรดินและน้ำโดย
ใชหญาแฝก กิจกรรม
อนุรักษพืชสมุนไพรใน
ทองถิ่น 

หมูบานพ้ืนที่บริการที ่
รร.ตชด.บานหวย
เหมือง ต.นาขา อ.หลัง
สวน จ.ชุมพร 

 - พ้ืนที่บริการที ่รร.
ตชด.บานหวย
เหมือง ต.นาขา 
อ.หลังสวน จ.
ชุมพร รับผิดชอบ 

 - พ้ืนที่บริการที ่
รร.ตชด.บาน
หวยเหมือง ต.
นาขา อ.หลัง
สวน จ.ชุมพร 
รับผิดชอบ 

 - พ้ืนที่บริการที ่รร.
ตชด.บานหวย
เหมือง ต.นาขา อ.
หลังสวน จ.ชุมพร 
รับผิดชอบ 

 - พ้ืนที่บริการที่ รร.
ตชด.บานหวย
เหมือง ต.นาขา 
อ.หลังสวน จ.
ชุมพร รับผิดชอบ 

 - พ้ืนที่บริการที่ 
รร.ตชด.บาน
หวยเหมือง ต.นา
ขา อ.หลังสวน 
จ.ชุมพร 
รับผิดชอบ 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41  

F2A4 4. กิจกรรมทำยาหมอง
สมุนไพร / กิจกรรม
น้ำมันเขียว / กิจกรรม
ลูกประคบ 

หมูบานพ้ืนที่บริการที ่
รร.ตชด.สิริราษฎร ต.
ละแม อ.ละแม จ.
ชุมพร รับผิดชอบ 

20,000 ประชาชนใน
หมูบานพ้ืนที่
บริการที ่รร.ตชด.
สิริราษฎร ต.
ละแม อ.ละแม จ.
ชุมพร รับผิดชอบ 

 - ประชาชนใน
หมูบานพ้ืนที่
บริการที ่รร.
ตชด.สิริราษฎร 
ต.ละแม อ.
ละแม จ.ชุมพร 
รับผิดชอบ 

 - ประชาชนใน
หมูบานพ้ืนที่
บริการที ่รร.ตชด.
สิริราษฎร ต.
ละแม อ.ละแม จ.
ชุมพร รับผิดชอบ 

 - ประชาชนใน
หมูบานพ้ืนที่
บริการที่ รร.ตชด.
สิริราษฎร ต.
ละแม อ.ละแม จ.
ชุมพร รับผิดชอบ 

 - ประชาชนใน
หมูบานพ้ืนที่
บริการที่ รร.
ตชด.สิริราษฎร 
ต.ละแม อ.ละแม 
จ.ชุมพร 
รับผิดชอบ 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 
(ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสนง.
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ชุมพร) 

F2A4 5. การอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ รร.ตชด.สันติ
นิมิตร อ.ทาแซะ จ.
ชุมพร 

 - เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูใหนักเรียน
และบุคคลทั่วไป
ไดศึกษาและ
ตระหนักถึง
คุณคาของพันธุไม
ในทองถิ่นมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และ
ทรัพยากรธรรมช
าติรักษา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 - เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูให
นักเรียนและ
บุคคลทั่วไปได
ศึกษาและ
ตระหนักถึง
คุณคาของพันธุ
ไมในทองถิ่นมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และ
ทรัพยากรธรรม
ชาติรักษา
วัฒนธรรมและ

 - เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูใหนักเรียน
และบุคคลทั่วไปได
ศึกษาและ
ตระหนักถึงคุณคา
ของพันธุไมใน
ทองถิ่นมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชา
ติรักษาวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 - เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูใหนักเรียน
และบุคคลทั่วไป
ไดศึกษาและ
ตระหนักถึง
คุณคาของพันธุไม
ในทองถิ่นมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชและ
ทรัพยากรธรรมช
าติรักษา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 - เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูให
นักเรียนและ
บุคคลทั่วไปได
ศึกษาและ
ตระหนักถึง
คุณคาของพันธุ
ไมในทองถิ่นมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และ
ทรัพยากรธรรมช
าติรักษา
วัฒนธรรมและ

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 



หนา 1384                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชุมพร 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 

ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 

 รวม  5  โครงการ  676,420  656,420  656,420  656,420  656,420   
F2A5 1. การจัดทำฐานขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น 
ศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืช อบต.บางน้ำจืด 

100,000 3 ฐาน 100,000 3 ฐาน 100,000 3 ฐาน 100,000 3 ฐาน 100,000 3 ฐาน อบต.บางน้ำจืด 

F2A5 2.การจัดทำศูนยขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ.-จังหวัด 

พ้ืนที่เปาหมายตามแนว
ทางการดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในจังหวัด 

 เพ่ือรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พ้ื น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พ้ื น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพ่ือรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พ้ื น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พ้ื น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพ่ือรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พ้ื น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบในแต
ล ะ พ้ื น ที่ เ ป น
ฐานขอมูลในรูปแบบ
ส า ร ส น เ ท ศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพ่ือรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พ้ื น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พ้ื น ที่ เ ป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพ่ือรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พ้ื น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พ้ื น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

(*ไมเผยแพรฐานขอมูล 
ถายังไมไดรับอนุญาต)  

 รวม  2  โครงการ  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000   
F3A7 สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 
พ้ืนที่ รร.ตชด.บานพัน
วาล อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 

10,000 เพ่ือใหเยาวชน
เขาใจถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
ทรัพยากรธรรมช
าติใหรูจักหวง
แหนสามารถ
นำไปใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

10,000 เพ่ือใหเยาวชน
เขาใจถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
ทรัพยากรธรรม
ชาติใหรูจักหวง
แหนสามารถ
นำไปใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

10,000 เพ่ือใหเยาวชน
เขาใจถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
ทรัพยากรธรรมชา
ติใหรูจักหวงแหน
สามารถนำไปใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

10,000 เพ่ือใหเยาวชน
เขาใจถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
ทรัพยากรธรรมช
าติใหรูจักหวง
แหนสามารถ
นำไปใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

10,000 เพ่ือใหเยาวชน
เขาใจถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
ทรัพยากรธรรมช
าติใหรูจักหวง
แหนสามารถ
นำไปใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 

 รวม  1  โครงการ    10,000    10,000    10,000    10,000    10,000   
F3A8 1. สรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

พ้ืนที่ตำบลสองพ่ีนอง 
อำเภอทาแซะ จังหวัด
ชุมพร 

100,000 หมูที่ 1 - 7 100,000 หมูที่ 1 - 7 100,000 หมูที่ 1 - 7 100,000 หมูที่ 1 - 7 100,000 หมูที่ 1 - 7  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชุมพร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1385 
 

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 2. จัดนิทรรศการฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

300,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

300,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

300,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

300,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

300,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

อบต.สองพ่ีนอง 

F3A8 3. โครงการประกวดหนัง
สารคดี แนวทางการ
อนุรักษพันธุพืชรุกขม
รดก 

ชุมชนคุณธรรมทุก
อำเภอในจังหวัดชุมพร 

10,000 ประชาชนใน
โครงการชุมชน
คุณธรรมที่สมัคร
เขารวมโครงการ
กับสวจ.ชุมพรมี
ความรู ความ
เขาใจเพ่ิมขึ้น
เก่ียวกับการ
อนุรักษพันธุพืช 
รุกขมรดกซึ่ง
สามารถถายทอด
ออกมาในรูปแบบ
ของหนังส้ันหรือ 
สารคดีได 

10,000 สวจ.ชุมพร
รวมกับชุมชน
คุณธรรม
สามารถสราง
ฐานขอมูลดาน
อาหารที่มีราย 
ละเอียดมากขึ้น
บนระบบ
ออนไลน 

10,000 สวจ.ชุมพรรวมกับ
ชุมชนคุณธรรม
สามารถสราง
ฐานขอมูลเก่ียวกับ
ตัวละครหนังตะลุง
ในรูปแบบที่
นาสนใจและ
เขาถึงไดงายขึ้นทั้ง
บนระบบออนไลน
และออฟไลน 

10,000 สวจ.ชุมพร
รวมกับชุมชน
คุณธรรมสามารถ
สรางฐานขอมูล
เก่ียวกับตัวละคร
หนังตะลุงใน
รูปแบบที่นาสนใจ
และเขาถึงไดงาย
ขึ้นทั้งบนระบบ
ออนไลนและ
ออฟไลน 

10,000 สวจ.ชุมพร
รวมกับชุมชน
คุณธสามารถ
สรางฐานขอมูล
แหลง
โบราณสถานใน
รูปแบบที่
นาสนใจและ
เขาถึงไดงายขึ้น
ทั้งบนระบบ
ออนไลนและ
ออฟไลน 

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดชุมพร      (ใช
งบประมาณของ
หนวยรับผิดชอบ (งบ
ปกติ)) 

F3A8 4. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ.ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สถานศึกษาในสังกัด 5 
อำเภอ จำนวน 119 
โรงเรียน  

0.00 รวบรวมพันธุพืช
ชนิดตางๆ ที่มี
ชีวิต หรือเปน
ตัวอยางแหง 
ตัวอยางดอง หรือ
เก็บรักษาโดยวิธี
อ่ืนๆ  

0.00 รวบรวมพันธุพืช
ชนิดตางๆ ที่มี
ชีวิต หรือเปน
ตัวอยางแหง 
ตัวอยางดอง 
หรือเก็บรักษา
โดยวิธีอ่ืนๆ  

0.00 รวบรวมพันธุพืช
ชนิดตางๆ ที่มีชีวิต 
หรือเปนตัวอยาง
แหง ตัวอยางดอง 
หรือเก็บรักษาโดย
วิธีอ่ืนๆ  

0.00 รวบรวมพันธุพืช
ชนิดตางๆ ที่มี
ชีวิต หรือเปน
ตัวอยางแหง 
ตัวอยางดอง หรือ
เก็บรักษาโดยวิธี
อ่ืนๆ  

0.00 รวบรวมพันธุพืช
ชนิดตางๆ ที่มี
ชีวิต หรือเปน
ตัวอยางแหง 
ตัวอยางดอง 
หรือเก็บรักษา
โดยวิธีอ่ืนๆ  

หนวยดำเนินการ คือ 
สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 

F3A8 5. กิจกรรมสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

หมูบานพ้ืนที่บริการที ่
รร.ตชด.บานหวย
เหมือง ต.นาขา อ.หลัง
สวน จ.ชุมพร 
รับผิดชอบ 

0.00 นักเรียนภายใน
โรงเรียน.ตชด.
บานหวยเหมือง 
ต.นาขา อ.หลัง
สวน จ.ชุมพร  

0.00 นักเรียนภายใน
โรงเรียน.ตชด.
บานหวยเหมือง 
ต.นาขา อ.หลัง
สวน จ.ชุมพร  

0.00 นักเรียนภายใน
โรงเรียน.ตชด.
บานหวยเหมือง ต.
นาขา อ.หลังสวน 
จ.ชุมพร  

0.00 นักเรียนภายใน
โรงเรียน.ตชด.
บานหวยเหมือง 
ต.นาขา อ.หลัง
สวน จ.ชุมพร  

0.00 นักเรียนภายใน
โรงเรียน.ตชด.
บานหวยเหมือง 
ต.นาขา อ.หลัง
สวน จ.ชุมพร  

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 
(ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสนง.
พัฒนาที่ดินจังหวัด
ชุมพร) 

F3A8 6. สำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมและภมิ
ปญญา 

หมูบานพ้ืนที่บริการที ่
รร.ตชด.สิริราษฎร ต.
ละแม อ.ละแม จ.
ชุมพร รับผิดชอบ 

0.00 รัศมี 50 กม. 0.00 รัศมี 50 กม. 0.00 รัศมี 50 กม. 0.00 รัศมี 50 กม. 0.00 รัศมี 50 กม. ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสนง.
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ชุมพร 



หนา 1386                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชุมพร 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 

F3A8 7. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ.ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ หนวย
งานฯ บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

4,000 ดำเนินการใน
พ้ืนที ่รร.ตชด.
บานควนสามัคคี 
ต.ครน อ.สวี และ 
รร.ตชด.บานหวย
เหมือง ต.นาขา 
อ.หลังสวน 

4,000 ดำเนินการใน
พ้ืนที ่รร.ตชด.
บานควนสามัคคี 
ต.ครน อ.สวี 
และ รร.ตชด.
บานหวยเหมือง 
ต.นาขา อ.หลัง
สวน 

4,000 ดำเนินการในพ้ืนที่ 
รร.ตชด.บานควน
สามัคคี ต.ครน 
อ.สวี และ รร.
ตชด.บานหวย
เหมือง ต.นาขา อ.
หลังสวน 

4,000 ดำเนินการใน
พ้ืนที่ รร.ตชด.
บานควนสามัคคี 
ต.ครน อ.สวี และ 
รร.ตชด.บานหวย
เหมือง ต.นาขา 
อ.หลังสวน 

4,000 ดำเนินการใน
พ้ืนที่ รร.ตชด.
บานควนสามัคคี 
ต.ครน อ.สวี 
และ รร.ตชด.
บานหวยเหมือง 
ต.นาขา อ.หลัง
สวน 

สถานีพัฒนาที่ดิน
ชุมพร (ใชงบปกติกรม
พัฒนาที่ดิน) 

F3A8 8. สนับสนุนการ
ดำเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สนอง
พระราชดำริโดย จ.
ชุมพร 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชดำริโดย 
จ.ชุมพร อาคาร
สำนักงาน, เรือนเพาะ
ชำ 9 หลัง แปลงพ้ืนที่
ทาแซะ  ม.4,7 ต.สอง
พ่ีนอง ม.5,6 ต.สลุย อ.
ทาแซะ จ.ชุมพร 

400,000 เพ่ือดูแลรักษา
อาคารสำนักงาน 
เรือนเพาะชำ 9 
หลัง และบริเวณ
โดยรอบ
โครงการฯ ไมให
เกิดความเสียหาย 
และอำนวยความ
สะดวกใหกับ
หนวยงาน
ราชการ 
บุคคลภายนอก
ที่มาติดตอ
ราชการ และ
ปลูกขยายพันธุ
กลาไม เพ่ือจาก
จายใหกับ
หนวยงาน
ประชาชนผูสนใจ 

400,000 เพ่ือดูแลรักษา
อาคารสำนักงาน 
เรือนเพาะชำ 9 
หลัง และบริเวณ
โดยรอบ
โครงการฯ ไมให
เกิดความ
เสียหาย และ
อำนวยความ
สะดวกใหกับ
หนวยงาน
ราชการ 
บุคคลภายนอก
ที่มาติดตอ
ราชการ และ
ปลูกขยายพันธุ
กลาไม เพ่ือจาก
จายใหกับ
หนวยงาน
ประชาชน
ผูสนใจ 

400,000 เพ่ือดูแลรักษา
อาคารสำนักงาน 
เรือนเพาะชำ 9 
หลัง และบริเวณ
โดยรอบ
โครงการฯ ไมให
เกิดความเสียหาย 
และอำนวยความ
สะดวกใหกับ
หนวยงานราชการ 
บุคคลภายนอก
ที่มาติดตอราชการ 
และปลูก
ขยายพันธุกลาไม 
เพ่ือจากจายใหกับ
หนวยงาน
ประชาชนผูสนใจ 

400,000 เพ่ือดูแลรักษา
อาคารสำนักงาน 
เรือนเพาะชำ 9 
หลัง และบริเวณ
โดยรอบ
โครงการฯ ไมให
เกิดความเสียหาย 
และอำนวยความ
สะดวกใหกับ
หนวยงาน
ราชการ 
บุคคลภายนอก
ที่มาติดตอ
ราชการ และปลูก
ขยายพันธุกลาไม 
เพ่ือจากจาย
ใหกับหนวยงาน
ประชาชนผูสนใจ 

400,000 เพ่ือดูแลรักษา
อาคารสำนักงาน 
เรือนเพาะชำ 9 
หลัง และบริเวณ
โดยรอบ
โครงการฯ ไมให
เกิดความ
เสียหาย และ
อำนวยความ
สะดวกใหกับ
หนวยงาน
ราชการ 
บุคคลภายนอก
ที่มาติดตอ
ราชการ และ
ปลูกขยายพันธุ
กลาไม เพ่ือจาก
จายใหกับ
หนวยงาน
ประชาชนผูสนใจ 

หนวยงานรับผิดชอบ 
สำนักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดชุมพร 

F3A8 9. ศูนยเรียนรูโครงการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

พ้ืนที่ รร.ตชด.บานพัน
วาล อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 

5,500 สรางแหลงเรียนรู
เก่ียวกับการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติภายใน
โรงเรียน เปน
แหลงเรียนรูให
นักเรียน 

5,500 สรางแหลง
เรียนรูเก่ียวกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติภายใน
โรงเรียน เปน
แหลงเรียนรูให
นักเรียน 

5,500 สรางแหลงเรียนรู
เก่ียวกับการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติภายในโรงเรียน 
เปนแหลงเรียนรู
ใหนักเรียน 
ประชาชน และผูที่

5,500 สรางแหลงเรียนรู
เก่ียวกับการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติภายใน
โรงเรียน เปน
แหลงเรียนรูให
นักเรียน 

5,500 สรางแหลง
เรียนรูเก่ียวกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติภายใน
โรงเรียน เปน
แหลงเรียนรูให
นักเรียน 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 
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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 

ประชาชน และผู
ที่สนใจไดเรียนรู
ประโยชนของพืช
สมุนไพร พรรณ
ไมตางๆ เปน
แหลงเรียนรูการ
ขยายพันธุพืชทั้ง
พืชทองถิ่นและ
พืชเศรษฐกิจ 
สามารถนำ
ความรูใช
ประโยชนได 

ประชาชน และ
ผูที่สนใจได
เรียนรูประโยชน
ของพืชสมุนไพร 
พรรณไมตางๆ 
เปนแหลงเรียนรู
การขยายพันธุ
พืชทั้งพืชทองถิ่น
และพืช
เศรษฐกิจ 
สามารถนำ
ความรูใช
ประโยชนได 

สนใจไดเรียนรู
ประโยชนของพืช
สมุนไพร พรรณไม
ตางๆ เปนแหลง
เรียนรูการ
ขยายพันธุพืชทั้ง
พืชทองถิ่นและพืช
เศรษฐกิจ สามารถ
นำความรูใช
ประโยชนได 

ประชาชน และผู
ที่สนใจไดเรียนรู
ประโยชนของพืช
สมุนไพร พรรณ
ไมตางๆ เปน
แหลงเรียนรูการ
ขยายพันธุพืชทั้ง
พืชทองถิ่นและ
พืชเศรษฐกิจ 
สามารถนำ
ความรูใช
ประโยชนได 

ประชาชน และผู
ที่สนใจไดเรียนรู
ประโยชนของพืช
สมุนไพร พรรณ
ไมตางๆ เปน
แหลงเรียนรูการ
ขยายพันธุพืชทั้ง
พืชทองถิ่นและ
พืชเศรษฐกิจ 
สามารถนำ
ความรูใช
ประโยชนได 

F3A8 10. จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

อบต.บางน้ำจืด 10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 

อบต.บางน้ำจืด 

F3A8 11. โครงการฝกอบรม
ตางๆ  

สถานที่จัดอบรม 150,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม     2.
ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

150,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม     
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

150,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม     2.
ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

150,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม     2.
ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

150,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม     2.
ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

1. เปนหนวยงานที่
รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
(โรงเรียน/เทศบาล
ตำบล/อบต.)         
2.หนวยงาน
รับผิดชอบ อบต.สอง
พ่ีนอง 

F3A8 12. การดำเนินงานอ่ืนๆ 
เพ่ือเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบท อพ.สธ. 

ต.สลุย, ต.สองพ่ีนอง อ.
ทาแซะ จ.ชุมพร/หมูที่ 
4 ต.ครน อ.สวี จ.
ชุมพร 

361,500 สนับสนุนการ
อนุรักษทรัพยากร 
(สนับสนุนงาน 
อพ.สธ.) 

361,500 สนับสนุนการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
(สนับสนุนงาน 
อพ.สธ.) 

361,500 สนับสนุนการ
อนุรักษทรัพยากร 
(สนับสนุนงาน 
อพ.สธ.) 

361,500 สนับสนุนการ
อนุรักษทรัพยากร 
(สนับสนุนงาน 
อพ.สธ.) 

361,500 สนับสนุนการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
(สนับสนุนงาน 
อพ.สธ.) 

สถานีพัฒนาที่ดิน
ชุมพร (ใชงบปกติกรม
พัฒนาที่ดิน) 

F3A8 13. ผลิตส่ือโครงการ 
อพ.สธ.จังหวัดชุมพร 

พ้ืนที่โครงการ อพ.สธ. 
ภายในจังหวัดชุมพร 
เชน อำเภอละแม 
อำเภอหลังสวน อ.ทา
แซะ 

300,000 สนอง
พระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. 
และนำเสนอ
ผลงานโครงการ 
อพ.สธ.ของ
หนวยงานใน

300,000 สนอง
พระราชดำริ
โครงการ 
อพ.สธ. และ
นำเสนอผลงาน
โครงการ 
อพ.สธ.ของ

300,000 สนองพระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. 
และนำเสนอ
ผลงานโครงการ 
อพ.สธ.ของ
หนวยงานใน
จังหวัดชุมพรใน

300,000 สนอง
พระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. 
และนำเสนอ
ผลงานโครงการ 
อพ.สธ.ของ
หนวยงานใน

300,000 สนอง
พระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. 
และนำเสนอ
ผลงานโครงการ 
อพ.สธ.ของ
หนวยงานใน

มหาวิทยาลัยแมโจ-
ชุมพร 



หนา 1388                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชุมพร 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 

จังหวัดชุมพรใน
รูปแบบส่ือสารคดี
วีดิทัศนและส่ือ
ส่ิงพิมพออนไลน 

หนวยงานใน
จังหวัดชุมพรใน
รูปแบบส่ือสาร
คดีวีดิทัศนและ
ส่ือส่ิงพิมพ
ออนไลน 

รูปแบบส่ือสารคดี
วีดิทัศนและส่ือ
ส่ิงพิมพออนไลน 

จังหวัดชุมพรใน
รูปแบบส่ือสารคดี
วีดิทัศนและส่ือ
ส่ิงพิมพออนไลน 

จังหวัดชุมพรใน
รูปแบบส่ือสาร
คดีวีดิทัศนและ
ส่ือส่ิงพิมพ
ออนไลน 

F3A8 14. ชุมพรบัสคาเฟ 
(Chumphon Bus 
Cafe) 

ชุมชนคุณธรรมทุก
อำเภอในจังหวัดชุมพร 

200,000 ผูสนใจเขารวม
โครงการกับสวจ.
ชุมพรสามารถ
ประกอบอาหาร
ทองถิ่นชุมพรได 

200,000 ผูสนใจเขารวม
โครงการ
สามารถผลิต
หนังส้ันสะทอน
วิถีประมงของ
จังหวัดชุมพรได 

200,000 ผูสนใจเขารวม
โครงการสามารถ
ผลิตหนังส้ัน
สะทอนวิถีชุมชน
ตามแนวเสนทาง
รถไฟได 

200,000 ผูสนใจเขารวม
โครงการสามารถ
ผลิตปุยอินทรียที่
เหมาะสมกับพืช
เศรษฐกิจของ
จังหวัดชุมพรได 

200,000 เยาวชนรอยละ
60 ของผูเขารวม
โครงการสามารถ
ทำกำไรจากการ
จำหนายสินคาที่
สะทอน
เอกลักษณของ
จังหวัดชุมพร 

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดชุมพร      (ใช
งบประมาณของ
หนวยรับผิดชอบ (งบ
ปกติ)) 

F3A8 15. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พ้ืนที่ที่ อพ.สธ. กำหนด   การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 30 
ป อพ.สธ. 
ประโยชนแทแก
มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 7 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 
 
 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการเขา
รวมการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค คร้ัง
ที่ 8 ณ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

 

  การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน
ตน ณ มหาวิทยาลัย
แมโจ จ.เชียงใหม 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 9 
ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

 

เ พ่ื อ ก า ร จั ด
นิทรรศการ อพ.สธ. 
ทุ กๆ  2 ป  ใน ฐานะ
หนวยงานที่รวมสนอง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  
สนับสนุนและกำกับ
ดูแล รร. และ อปท. 
สมาชิกในการเขารวม
ประชุมวิชาการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
และฐานท รัพยากร
ท อ งถิ่ น  ระ ดั บ ภู มิ  
ภาค 

F3A8 16. การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-จังหวัด 

    เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมท่ี
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

  เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมท่ี
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

ก ำ ห น ด ใ ห เ ป น
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร
ด ำ เนิ น ง า น จั ด ท ำ
เว็บ ไซต  อพ .สธ . – 
จั ง ห วั ด  ร ว ม ทั้ ง
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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 

ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยางตอเนื่อง
ทุกป 

F3A8 17 . สนั บ สนุ น โรง เรียน
ส มั ค ร เข า ร ว ม ส น อ ง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวน พ ฤกษ ศาสตร
โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ ก ำ กั บ
ขั บ เ ค ล่ื อ น ง า น ส ว น
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับจังหวัด  

สถานศึกษาในจังหวัด  เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดย
กำหนดโรงเรียน
สมาชิกเปาหมายที่
จะขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice)  
ตอปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

1.สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการ  
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดับ ป ายสน อ ง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  ร ร .
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
สถานศึกษา  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้นที่ 1 – 2 รร.สมาชิก
ด ำ เนิ น งาน ร ว ม กั บ 
อ ป ท . ส ม า ชิ ก ฐ า น
ทรัพยากรทองถิ่น 
4. ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/botanical_schoo
l/neo_sbg/index.ht
ml 
5 .  ง า น ส ว น พ ฤ ษ
ศ า ส ต ร โ ร ง เ รี ย น 
อพ.สธ.ผูกพันกับแผน
ปฏิรูปประเทศ ขอให
ทางจังหวัดศึกษาขอมูล
ป ระ เดิ นป ฏิ รูป ตาม
แผนปฏิ รูปประเทศ
ด า น ท รั พ ย า ก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม หนา 292 
และ 307 ดาวนโหลด
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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 

จาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 
 

 
F3A8 1 8 . ส นั บ ส นุ น อ งค ก ร

ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น 
(อปท.) สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 
และกำกับขับเคล่ือนงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่นใน
ระดับจังหวัด 

พ้ืนที่การปกครองระดับ
ตำบลในจังหวัด 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

1. สำนักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
จังหวัด ดำเนินงานตาม
น โย บ า ย ข อ ง ก ร ม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดับ ป ายสน อ ง
พ ระราชดำ ริ  อป ท . 
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
พ้ืนที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้ น ที่  1  – 2  อ ป ท .
ส ม าชิ ก ด ำ เนิ น ง าน
รวม กับ  รร. สมาชิ ก
ส วน พ ฤ ก ษ ศ าส ต ร
โรงเรียนในพ้ืนที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/domestic/index.
html 
5. งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.ผูกพัน
กับแผนปฏิรูปประเทศ 
ขอใหทางจังหวัดศึกษา
ขอมูลประเดินปฏิ รูป
ต า ม แ ผ น ป ฏิ รู ป
ป ร ะ เ ท ศ ด า น
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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 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม หนา 
292 และ 307  
ดาวนโหลดจาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย  A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร  A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
     A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
     A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 


