
หนา 2108                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สุราษฎรธาน ีระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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. โครงการปกปกและ

ปรับภูมิทัศนเพื่อเปน
แหลงเรียนรูพันธุไมดอก
หอม 

พื้นที่ปกปกพันธกุรรม
พืชแปลงที ่8  
อพ.สธ.ทุงตาหนอน  
อ.พนม จ.สุราษฎรธาน ี

  316,000 1.สำรวจชนิด
พันธุไมดอกหอม
ในพื้นทีปาเขาสก 
และบริเวณ
ใกลเคียง 
2. เพาะ
ขยายพันธุไมดอก
หอมโดยใชเมล็ด
หรือตนกลา 500 
กลา  
3.บำรุงรักษาไม
ดอกหอมในแปลง 
12 คร้ัง   
4. ปรับภูมิทัศน
เสนทางศึกษา
พันธุไมดอกหอม
ภายในแปลง 

316,000     1. สำรวจชนิด
พันธุไมดอกหอม
ในพื้นทีปาเขา
สก และบริเวณ
ใกลเคียง 
2. เพาะ
ขยายพันธุไม
ดอกหอมโดยใช
เมล็ดหรือตน
กลา 500 กลา3.
บำรุงรักษาไม
ดอกหอมใน
แปลง 12 คร้ัง 
4.ปรับภูมิทัศน
เสนทางศึกษา
พันธุไมดอกหอม
ภายในแปลง 

316,000  1. สำรวจชนิด
พันธุไมดอกหอม
ในพื้นทีปาเขาสก 
และบริเวณ
ใกลเคียง  
2. เพาะขยายพันธุ
ไมดอกหอมโดยใช
เมล็ดหรือตนกลา 
500 กลา  3. 
บำรุงรักษาไมดอก
หอมในแปลง 12 
คร้ัง   4. ปรับภูมิ
ทัศนเสนทาง
ศึกษาพันธุไมดอก
หอมภายในแปลง 

316,000 1. สำรวจชนิด
พันธุไมดอกหอม
ในพื้นทีปาเขาสก 
และบริเวณ
ใกลเคียง 
2. เพาะ
ขยายพันธุไมดอก
หอมโดยใชเมล็ด
หรือตนกลา 500 
กลา  3.
บำรุงรักษาไม
ดอกหอมในแปลง 
12 คร้ัง  4. ปรับ
ภูมิทัศนเสนทาง
ศึกษาพันธุไมดอก
หอมภายในแปลง 

316,000   1. สำรวจชนิด
พันธุไมดอกหอม
ในพื้นทีปาเขาสก 
และบริเวณ
ใกลเคียง       
2.เพาะ
ขยายพันธุไม
ดอกหอมโดยใช
เมล็ดหรือตนกลา  
500 กลา             
3.บำรุงรักษาไม
ดอกหอมใน
แปลง 12 คร้ัง  
4. ปรับภูมิทัศน
เสนทางศึกษา
พันธุไมดอกหอม
ภายในแปลง 

อุทยานแหงชาติเขา
สก 

F1A1 2.โครงการปกปกและ
อนุรักษแปลงสาธิต
พันธุกรรมพืชใหเปน
แหลงเรียนรู สมุนไพร
และเคร่ืองเทศ  

พื้นที่ปกปกพันธกุรรม
พืชของ ม.13   

    10,000  พื้นที่แปลงพืช
สมุนไพรและ
เคร่ืองเทศ 
จำนวน  
2 ไร 2 งาน 

  10,000  พื้นที่แปลงพืช
สมุนไพรและ
เคร่ืองเทศ 
จำนวน  
2 ไร 2 งาน 

  10,000  พื้นที่แปลงพืช
สมุนไพรและ
เคร่ืองเทศ จำนวน  
2 ไร 2 งาน 

  10,000  พื้นที่แปลงพืช
สมนุไพรและ
เคร่ืองเทศ 
จำนวน  
2 ไร 2 งาน 

   10,000  พื้นที่แปลงพืช
สมุนไพรและ
เคร่ืองเทศ 
จำนวน 2 ไร 2 
งาน 

นิคมสหกรณพนม
สำนักงานสหกรณ
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 รวม  2  โครงการ  326,000  326,000  326,000  326,000  326,000   

F1A2 1.โครงการสำรวจ
รวบรวมทรัพยากรพันธุ
ไมหอม 

เสนทางธรรมชาติบาง
หมาน-ทุงไขหาน-คลอง
ชะ เขาสก  

  228,000  กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจน รัศมี 
50 กม. ใน
จังหวัดสุราษฎร
ธานี  

228,000  กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจน 
รัศมี 50 กม.ใน
จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

228,000  กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กม.ในจังหวัดสุ
ราษฎรธานี 

228,000  กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจน รัศมี 
50 กม.ในจังหวัด
สุราษฎรธาน ี

 228,000  กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจนรัศมี 
50 กม. ใน
จังหวัด 
สุราษฎรธาน ี

อุทยานแหงชาติเขา
สก 

F1A2 2.การอนุรักษและพัฒนา
สายพันธุแพะและไก
พื้นเมืองเพื่อการผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ
อยางครบวงจร 

1.กลุมวิสาหกจิชุมชน
มะขามเต้ีย 
2.กลุมวิสาหกจิชุมชนผู
เล้ียงแพะทาทอง อ.
กาญจนดิษฐ 

 300,000  1.สำรวจรวบรวม
ขอมูลความ
หลากหลายของ
ไกและแพะ
พื้นเมือง  

  
300,000  

1.สำรวจ
รวบรวมขอมูล
ความ
หลากหลายของ
ไกและแพะ

 
300,000  

1.สำรวจรวบรวม
ขอมูลความ
หลากหลายของไก
และแพะพื้นเมือง  
2.เพื่อเพิ่มมูลคา

 
300,000  

1.สำรวจรวบรวม
ขอมูลความ
หลากหลายของ
ไกและแพะ
พื้นเมือง  

 300,000  1.สำรวจรวบรวม
ขอมูลความ
หลากหลายของ
ไกและแพะ
พื้นเมือง  

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
วิทยาเขต 
สุราษฎรธาน ี



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สุราษฎรธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 2109 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

2.เพื่อเพิ่มมูลคา
ของผลผลิตเน้ือ
ไกและแพะ
พื้นเมือง 

พื้นเมือง  
2.เพื่อเพิ่มมูลคา
ของผลผลิตเน้ือ
ไกและแพะ
พื้นเมือง 

ของผลผลิตเนื้อไก
และแพะพื้นเมือง 

2.เพื่อเพิ่มมูลคา
ของผลผลิตเนื้อ
ไกและแพะ
พื้นเมือง 

2.เพื่อเพิ่มมูลคา
ของผลผลิตเนื้อ
ไกและแพะ
พื้นเมือง 

F1A2 3.การสำรวจรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพชวีภาพ 

พื้นที่ อพ.สธ.สฎ.     50,000  1.สำรวจและเก็บ
รวบรวมตัวอยาง
พันธุพืชตระกลู
กลวยไมใน
ทองถิ่น  
2 คร้ัง 

  50,000  1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม
ตัวอยางพันธุพืช
ตระกลูกลวยไม
ในทองถิ่น  
2 คร้ัง 

50,000 1.สำรวจและเก็บ
รวบรวมตัวอยาง
พันธุพืชตระกลู
กลวยไมในทองถิ่น  
2 คร้ัง 

50,000 1.สำรวจและเก็บ
รวบรวมตัวอยาง
พันธุพืชตระกลู
กลวยไมใน
ทองถิ่น  
2 คร้ัง 

50,000 1.สำรวจและเก็บ
รวบรวมตัวอยาง
พันธุพืชตระกลู
กลวยไมใน
ทองถิ่น  
2 คร้ัง 

องคการบริหารสวน
จังหวัด 
สุราษฎรธาน ี

 รวม  3  โครงการ  578,000  578,000  578,000  578,000  578,000   
F1A3 1. ปลูกรักษาพันธุกรรม

พืชพันธุไมดอกหอม 
บริเวณที่ทำการ/หนวย 
ขส. 1, 2, 5, 6 อุทยาน
แหงชาติเขาสก 

  100,000  โรงเรือนเพาะชำ
ของอุทยาน
แหงชาติเขาสก 

   
100,000  

3 ไ ร 1 งาน 26 
ตร.ว. 
พื้นที่โครงการ 
อพ.สธ.สฎ. 

100,000 ปลูกซอมแซมและ
ปลูกเพิ่มเติม โดย
จัดหมวดหมูพรอม
ติดปายชื่อพันธุไม
ตาม QR-Code 

100,000 ปลูกซอมแซม
และปลูกเพิ่มเติม 
โดยจัดหมวดหมู
พรอมติดปายชือ่
พันธุไมตาม QR-
Code 

100,000 ปลูกซอมแซม
และปลูกเพิ่มเติม 
โดยจัดหมวดหมู
พรอมติดปายชือ่
พันธุไมตาม QR-
Code 

อุทยานแหงชาติเขา
สก 

F1A3 2. โครงการปลูกรักษา
ทรัพยากรปาลมไทย 

แปลงที ่1  พันธุกรรม
ปาลมไทย อพ.สธ.สฎ 

  240,000  1. ปลูกรวบรวม 
1 แปลง จำนวน 
80 ชนิด  
2. เพาะขายพันธุ
ปาลม 2,000 ตน  
3. รวบรวมภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชน 

   
240,000  

1. ปลูกรวบรวม 
1 แปลง จำนวน 
80 ชนิด  
2. เพาะขาย
พันธุปาลม 
2,000 ตน  
3. รวบรวมภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชน 

240,000 1. ปลูกรวบรวม 1 
แปลง จำนวน 80 
ชนิด  
2. เพาะขายพันธุ
ปาลม 2,000 ตน  
3. รวบรวมภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชน 

240,000 1. ปลูกรวบรวม 
1 แปลง จำนวน 
80 ชนิด  
2. เพาะขายพันธุ
ปาลม 2,000 ตน  
3. รวบรวมภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชน 

  
240,000  

1. ปลูกรวบรวม 
1 แปลง จำนวน 
80 ชนิด  
2. เพาะขายพันธุ
ปาลม 2,000 ตน  
3. รวบรวมภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชน 

สำนักบริหาร  
พื้นที่อนุรักษ 
ที่ 4 

F1A3 3. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

แปลงที ่10  
พื้นที่โครงการ 
อพ.สธ.สฎ. 
ปาอนุรักษ 6 ไร 72 
ตร.ว. 

    50,000    10 ชนิดตาม
โครงสรางปา 4 

ชั้น 

  50,000   10 ชนิด ตาม
โครงสรางปา 4 

ชั้น 

  50,000   10 ชนิด ตาม
โครงสรางปา 4 

ชั้น 

  50,000    10 ชนิด ตาม
โครงสรางปา 4 
ชั้น 

   50,000    10 ชนิด ตาม  
โครงสรางปา 4 
ชั้น 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎรธาน ี

F1A3 4.โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

13 ไร โครงการ 
อพ.สธ.สฎ. 

  100,000  13 ไร  60 ชนิด  
184 ตน 

100,000  13 ไร 60 ชนิด 
184 ตน 

100,000  13 ไร 60 ชนิด  
184 ตน  

100,000  13 ไร 60 ชนิด  
184 ตน 

 100,000  13 ไร 60 ชนิด  
184 ตน 

สำนักวิจยัและ
พัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 7 



หนา 2110                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สุราษฎรธาน ี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 

F1A3 5.โครงการอนุรักษขาว
พื้นเมือง 

แปลงที่ 2 จำนวน 1 ไร  
97 ตร.ว. พื้นที่ 
อพ.สธ.สฎ. 

314,000  3 ตัวอยาง 314,000   3 ตัวอยาง 314,000   3 ตัวอยาง 314,000   3 ตัวอยาง 314,000  3 ตัวอยาง ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุ
ราษฎรธาน ี

F1A3 6.แปลงปลูกรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่
โครงการ แปลงสมุนไพร
และเคร่ืองเทศ 

แปลงที ่9 บานทุงตา
หนอน ม.13 ต.คลอง
ชะอุน อ.พนม  
จ.สุราษฎรธาน ี

50,000 3 ไร 50,000 3 ไร 50,000 3 ไร 50,000 3 ไร 50,000 3 ไร สำนักงานเกษตร
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

F1A3 7.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

สถานีพัฒนาที่ดิน12 
หมู 8 ต.ทาอแุท อ.
กาญจนดิษฐ  

10,500 1.จัดทำแปลงปก
ปกทรัพยากร 50 
ไร 
2.จัดทำแปลง
ปลูกรักษา
ทรัพยากร  
20 ชนิด 

10,500 1.จัดทำแปลง
ปกปกทรัพยากร 
50 ไร 
2.จัดทำแปลง
ปลูกรักษา
ทรัพยากร  
20 ชนิด 

10,500 1.จัดทำแปลงปก
ปกทรัพยากร 50 
ไร 
2.จัดทำแปลงปลูก
รักษาทรัพยากร  
20 ชนิด 

10,500 1.จัดทำแปลงปก
ปกทรัพยากร 50 
ไร 
2.จัดทำแปลง
ปลูกรักษา
ทรัพยากร  
20 ชนิด 

10,500 1.จัดทำแปลงปก
ปกทรัพยากร  
50 ไร 
2.จัดทำแปลง
ปลูกรักษา
ทรัพยากร 20 
ชนิด 

สถานีพัฒนาที่ดินสุ
ราษฎรธาน ี

F1A3 8.โครงการปลูกและ
รักษาพืชสกุลกลวยไม
และพันธุไมสีมวงใน
โครงการ อพ.สธ. 

อพ.สธ.สฎ. อ.พนม 130,000 1.จัดหากลวยไม
ประจำถิ่นและ
พันธุกลวยไมปา
ธรรมชาติจำนวน  
15 ชนิด ไมนอย
กวา 80 ตน  
2.จัดหากลวยไม
ดินปลูกในแปลง 
จำนวนไมนอย
กวา 200 ตน 3.
จัดหากลวยไม
ลูกผสมที่นิยมใน
ทองตลาดและ
พันธุหายากปลูก
ในแปลงจำนวน 
60 ตน 
4.จัดหาพันธุไม
กลุมสีมวงปลูกใน
แปลงจำนวน 40 
ตน  
5.บำรุงรักษาใส
ปุย 

130,000 1.จัดหากลวยไม
ประจำถิ่นและ
พันธุกลวยไมปา
ธรรมชาติ
จำนวน 15 ชนิด 
ไมนอยกวา 80 
ตน  
2.จัดหากลวยไม
ดินปลูกในแปลง 
จำนวนไมนอย
กวา 200 ตน 3.
จัดหากลวยไม
ลูกผสมที่นิยมใน
ทองตลาดและ
พันธุหายากปลูก
ในแปลงจำนวน 
60 ตน 
4.จัดหาพันธุไม
กลุมสีมวงปลูก
ในแปลงจำนวน 
40 ตน  
5.บำรุงรักษาใส

130,000 1.จัดหากลวยไม
ประจำถิ่นและ
พันธุกลวยไมปา
ธรรมชาติจำนวน 
15 ชนิด ไมนอย
กวา 80 ตน  
2.จัดหากลวยไม
ดินปลูกในแปลง 
จำนวนไมนอยกวา 
200 ตน 3.จัดหา
กลวยไมลูกผสมที่
นิยมในทองตลาด
และพันธุหายาก
ปลูกในแปลง
จำนวน 60 ตน 
4.จัดหาพันธุไม
กลุมสีมวงปลูกใน
แปลงจำนวน 40 
ตน  
5.บำรุงรักษาใสปุย 

130,000 1.จัดหากลวยไม
ประจำถิ่นและ
พันธุกลวยไมปา
ธรรมชาติจำนวน 
15 ชนิด ไมนอย
กวา 80 ตน  
2.จัดหากลวยไม
ดินปลูกในแปลง 
จำนวนไมนอย
กวา 200 ตน 3.
จัดหากลวยไม
ลูกผสมที่นิยมใน
ทองตลาดและ
พันธุหายากปลูก
ในแปลงจำนวน 
60 ตน 
4.จัดหาพันธุไม
กลุมสีมวงปลูกใน
แปลงจำนวน 40 
ตน  
5.บำรุงรักษาใส
ปุย 

130,000 1.จัดหากลวยไม
ประจำถิ่นและ
พันธุกลวยไมปา
ธรรมชาติจำนวน 
15 ชนิด ไมนอย
กวา 80 ตน  
2.จัดหากลวยไม
ดินปลูกในแปลง 
จำนวนไมนอย
กวา 200 ตน 3.
จัดหากลวยไม
ลูกผสมที่นิยมใน
ทองตลาดและ
พันธุหายากปลูก
ในแปลงจำนวน 
60 ตน 
4.จัดหาพันธุไม
กลุมสีมวงปลูก
ในแปลงจำนวน  
40 ตน  
5.บำรุงรักษาใส
ปุย 

องคการบริหารสวน
จังหวัดสุราษฎรธาน ี



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สุราษฎรธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 2111 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปุย 

F1A3 9.กอสรางปายชื่อแปลง 
คสล.ลายไม แปลง
กลวยไม และแปลงพันธุ
ไมสีมวง 

อพ.สธ.สฎ. อ.พนม 150,000 จัดทำ
รายละเอียดแบบ
แผนผัง 

                องคการบริหารสวน
จังหวัด 
สุราษฎรธาน ี

F1A3 10.โครงการดูแลแปลง
ปลูกรักษาพันธุกรรมใน
พื้นที่โครงการ 

บานทุงตาหนอน ม.13 
ต.คลองชะอุน อ.พนม 

159,000 53 ไร 159,000 53 ไร 159,000 53 ไร 159,000 53 ไร 159,000 53 ไร ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด 
สุราษฎรธาน ี(พืช
สวน) 

F1A3 11.โครงการรวบรวม
พันธุไมทรงปลูกและพันธุ
ไมมงคลพระราชทาน
ประจำจังหวัด (76 
จังหวัด) 

แปลงที่ 5 และแปลงที่ 
6 พื้นที่ อพ.สธ.บานทุง
ตาหนอน อ.พนม 

300,000 1.สำรวจและเก็บ
รวบรวมพันธุไม
ทรงปลูก (เมล็ด
หรือตนกลาที่ได
จากตนไมทรง
ปลูกในพื้นที่  
จ.สุราษฎรธานี
และพื้นที่อื่นๆ 
2.สำรวจและเก็บ
รวบรวมพันธุไม
ประจำจังหวัด 
(76 จังหวัด)  
3.เพาะขยายพันธุ
ไมโดยวิธกีารใช
เมล็ดหรือตนกลา 
4.ปลูกซอมแซม
ปลูกเพิ่มเติม 
ดูแลบำรุง รักษา
ตนไมในแปลง 

300,000 1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม
พันธุไมทรงปลูก 
(เมล็ดหรือตน
กลาที่ไดจาก
ตนไมทรงปลูก
ในพื้นที ่ 
จ.สุราษฎรธานี
และพื้นที่อื่นๆ 
2.สำรวจและ
เก็บรวบรวม
พันธุไมประจำ
จังหวัด (76 
จังหวัด)  
3.เพาะ
ขยายพันธุไมโดย
วิธีการใชเมล็ด
หรือตนกลา 
4.ปลูกซอมแซม
ปลูกเพิ่มเติม 
ดูแลบำรุง รักษา
ตนไมในแปลง 

300,000 1.สำรวจและเก็บ
รวบรวมพันธุไม
ทรงปลูก (เมล็ด
หรือตนกลาที่ได
จากตนไมทรงปลูก
ในพื้นที ่ 
จ.สุราษฎรธานี
และพื้นที่อื่นๆ 
2.สำรวจและเก็บ
รวบรวมพันธุไม
ประจำจังหวัด (76 
จังหวัด)  
3.เพาะขยายพันธุ
ไมโดยวิธกีารใช
เมล็ดหรือตนกลา 
4.ปลูกซอมแซม
ปลูกเพิ่มเติม ดูแล
บำรุง รักษาตนไม
ในแปลง 

300,000 1.สำรวจและเก็บ
รวบรวมพันธุไม
ทรงปลูก (เมล็ด
หรือตนกลาที่ได
จากตนไมทรง
ปลูกในพื้นที่  
จ.สุราษฎรธานี
และพื้นที่อื่นๆ 
2.สำรวจและเก็บ
รวบรวมพันธุไม
ประจำจังหวัด 
(76 จังหวัด)  
3.เพาะขยายพันธุ
ไมโดยวิธกีารใช
เมล็ดหรือตนกลา 
4.ปลูกซอมแซม
ปลูกเพิ่มเติม 
ดูแลบำรุง รักษา
ตนไมในแปลง 

300,000 1.สำรวจและเก็บ
รวบรวมพันธุไม
ทรงปลูก (เมล็ด
หรือตนกลาที่ได
จากตนไมทรง
ปลูกในพื้นที่  
จ.สุราษฎรธานี
และพื้นที่อื่นๆ 
2.สำรวจและเก็บ
รวบรวมพันธุไม
ประจำจังหวัด 
(76 จังหวัด)  
3.เพาะ
ขยายพันธุไมโดย
วิธีการใชเมล็ด
หรือตนกลา 
4.ปลูกซอมแซม
ปลูกเพิ่มเติม 
ดูแลบำรุง รักษา
ตนไมในแปลง 

สำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไม 
ที่ 11  
(สุราษฎรธานี) 



หนา 2112                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สุราษฎรธาน ี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 

F1A3 12.โครงการปรับภูมิทัศน
พื้นที่รับผิดชอบโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

พื้นที่ อพ.สธ.สฎ. 50,000 1.ดำเนินการปรับ
ภูมิทัศนในพื้นที่
รับผิดชอบ 
2.จัดหาพันธไม
ปลูกเพิ่มเติมทน
แทนที่ตายไป 
3.เปนแหลง
เรียนรูและ
ถายทอดความรู
ใหแกผูที่สนใจ 

50,000 1.ดำเนินการ
ปรับภูมิทัศนใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
2.จัดหาพันธไม
ปลูกเพิ่มเติมทน
แทนที่ตายไป 
3.เปนแหลง
เรียนรูและ
ถายทอดความรู
ใหแกผูที่มีความ
สนใจ 

50,000 1.ดำเนินการปรับ
ภูมิทัศนในพื้นที่
รับผิดชอบ 
2.จัดหาพันธไม
ปลูกเพิ่มเติมทน
แทนที่ตายไป 
3.เปนแหลงเรียนรู
และถายทอด
ความรูใหแกผูที่มี
ความสนใจ 

50,000 1.ดำเนินการปรับ
ภูมิทัศนในพื้นที่
รับผิดชอบ 
2.จัดหาพันธไม
ปลูกเพิ่มเติมทน
แทนที่ตายไป 
3.เปนแหลง
เรียนรูและ
ถายทอดความรู
ใหแกผูที่มีความ
สนใจ 

50,000 1.ดำเนินการ
ปรับภูมิทัศนใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
2.จัดหาพันธไม
ปลูกเพิ่มเติมทน
แทนที่ตายไป 
3.เปนแหลง
เรียนรูและ
ถายทอดความรู
ใหแกผูที่มีความ
สนใจ 

องคการบริหารสวน
ตำบลตนยวน อ.พนม  
จ.สุราษฎรธาน ี

 รวม  12  โครงการ  1,653,500  1,503,500  1,503,500  1,503,500  1,503,500   
F2A4 1.โครงการอนุรักษเทียน 

สิรินทรโดยการ
ขยายพันธุดวยเทคโนโลยี
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแหงชาติเขาสก 

  250,000  1.ขอมูล
นิเวศวิทยาเทียน
สิรินธร 
2.ขยายพันธุโดย
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 
3.อนุบาลตนกลา
เทียนสิรินธร
ภายในโรงเรือน 
4.นำตนกลากลับ 
คืนสูธรรมชาติ 

250000 1.ขอมูล
นิเวศวิทยาเทียน
สิรินธร 
2.ขยายพันธุโดย
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 
3.อนุบาลตน
กลาเทียนสิรินธร
ภายในโรงเรือน 
4.นำตนกลา
กลับ 
คืนสูธรรมชาติ 

250,000 1.ขอมูล
นิเวศวิทยาเทียนสิ
รินธร 
2.ขยายพันธุโดย
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 
3.อนุบาลตนกลา
เทียนสิรินธร
ภายในโรงเรือน 
4.นำตนกลากลับ 
คืนสูธรรมชาติ 

250000 1.ขอมูล
นิเวศวิทยาเทียน
สิรินธร 
2.ขยายพันธุโดย
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 
3.อนุบาลตนกลา
เทียนสิรินธร
ภายในโรงเรือน 
4.นำตนกลากลับ 
คืนสูธรรมชาติ 

250000 1.ขอมูล
นิเวศวิทยาเทียน
สิรินธร 
2.ขยายพันธุโดย
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 
3.อนุบาลตนกลา
เทียนสิรินธร
ภายในโรงเรือน 
4.นำตนกลากลับ 
คืนสูธรรมชาติ 

อุทยานแหงชาติ 
เขาสก 

F2A4 2.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ชีวภาพ ที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม โดย
การศึกษาประเมินใน
หองปฏิบัติการดาน
โภชนาการ ดานคุณคา
และดานอื่นๆ 

พื้นที่ อพ.สธ.สฎ.   100,000  1 ชนิดพืช 100,000  1 ชนิดพืช 100000 1 ชนิดพืช 100000 1 ชนิดพืช 100,000 1 ชนิดพืช มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎรธาน ี

F2A4 3.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมและพัฒนการ
ผลิตขาวหอมไชยา 

พื้นที่อำเภอ 
ไชยาและพื้นที่
ใกลเคียงของ 
จ.สุราษฎรธาน ี

972,000 เพื่ออนุรักษและ
ฟนฟูการปลูก
ขาวหอมไชยา 
รวมถึงการ

972,000 เพื่ออนุรักษและ
ฟนฟูการปลูก
ขาวหอมไชยา 
รวมถึงการ

972,000 เพื่ออนุรักษและ
ฟนฟูการปลูกขาว
หอมไชยา รวมถึง
การนำไปใช

972,000 เพื่ออนุรักษและ
ฟนฟูการปลูกขาว
หอมไชยา รวมถึง
การนำไปใช

972,000 เพื่ออนุรักษและ
ฟนฟูการปลูก
ขาวหอมไชยา 
รวมถึงการ

ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุ
ราษฎรธาน ี



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สุราษฎรธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 2113 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

นำไปใชประโยชน 
จำนวน 200 ไร 

นำไปใช
ประโยชน 
จำนวน 200 ไร 

ประโยชน จำนวน 
200 ไร 

ประโยชน จำนวน 
200 ไร 

นำไปใช
ประโยชน 
จำนวน 200 ไร 

F2A4 4.สงเสริมสหกรณนิคม 
เขารวมโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

เขตนิคมสหกรณพนม     28,000  1 สหกรณ 1 
กลุม 

  28,000  1 สหกรณ 1 
กลุม 

28,000 1 สหกรณ 1 กลุม 28,000 1 สหกรณ 1 กลุม 28,000 1 สหกรณ 1 
กลุม 

นิคมสหกรณ 
สำนักงานสหกรณ 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 รวม  4  โครงการ  1,350,00
0 

 1,350,0
00 

 1,350,0
00 

 1,350,0
00 

 1,350,00
0 

  

F2A5 1. จัดทำฐานขอมูลของ
สมุนไพรและเคร่ืองเทศ 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ หมูที่ 
13 ต.คลองชะอุน  
อ.พนม  
จ.สุราษฎรธาน ี

  150,000  10  ชนิด 150,000  10 ชนิด 150,000 10 ชนิด 150,000 10 ชนิด 150,000 10 ชนิด สนง.เกษตรและ
สหกรณจังหวัด 
สุราษฎรธาน ี

F2A5 2.สำรวจและบันทกึ
ขอมูลทรัยากรในรูปแบบ
ของระบบฐานขอมูลใน
พื้นที่ 

บานทุงตาหนอน ม.13 
ต.คลองชะอุน อ.พนม 

     5,000  50 ตน     5,000  50 ตน     5,000  50 ตน 5,000 50 ตน 5,000 50 ตน ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด 
สุราษฎรธาน ี(พืช
สวน) 

F2A5 3.สรางความเขาใจแนว
ทางการดำเนินกิจกรรม
ศูนยขอมูลทรัพยากร 

อปท.ทุกแหงใน จ.สุ
ราษฎรธาน ี

  196,420  1.สรางความ
เขาใจกิจกรรม
ศูนยขอมูล
ทรัพยากรใหแก 
องคปกครอง
ทองถิ่นในพื้นที่ 
จ.สุราษฎรธานี  
2.อบรมเจาหนาที่
จาก อปท.แหงละ 
2 คน 

196,420  1.สรางความ
เขาใจกิจกรรม
ศูนยขอมูล
ทรัพยากรใหแก 
องคปกครอง
ทองถิ่นในพื้นที่ 
จ.สุราษฎรธานี  
2.อบรม
เจาหนาที่จาก 
อปท.แหงละ 2 
คน 

196,420  1.สรางความ
เขาใจกิจกรรม
ศูนยขอมูล
ทรัพยากรใหแก 
องคปกครอง
ทองถิ่นในพื้นที่ จ.
สุราษฎรธาน ี 
2.อบรมเจาหนาที่
จาก อปท.แหงละ 
2 คน 

196,420  1.สรางความ
เขาใจกิจกรรม
ศูนยขอมูล
ทรัพยากรใหแก 
องคปกครอง
ทองถิ่นในพื้นที่ 
จ.สุราษฎรธานี  
2.อบรมเจาหนาที่
จาก อปท.แหงละ 
2 คน 

 196,420  1.สรางความ
เขาใจกิจกรรม
ศูนยขอมูล
ทรัพยากรใหแก 
องคปกครอง
ทองถิ่นในพื้นที่ 
จ.สุราษฎรธานี  
2.อบรม
เจาหนาที่จาก 
อปท.แหงละ 2 
คน 

สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

F2A5 4. การจัดทำศูนยขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ.-จังหวัด 

พื้นที่เปาหมายตามแนว
ทางการดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในจังหวัด 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบในแต
ล ะ พื้ น ที่ เ ป น
ฐานขอมูลในรูปแบบ
ส า ร ส น เ ท ศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  

(*ไมเผยแพรฐานขอมูล 
ถายังไมไดรับอนุญาต)  



หนา 2114                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สุราษฎรธาน ี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 

(Geographic 
Information 
System; GIS) 

(Geographic 
Information 
System; GIS) 

(Geographic 
Information 
System; GIS) 

(Geographic 
Information 
System; GIS) 

(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 รวม  4  โครงการ  351,420  351,420  351,420  351,420  351,420   
F2A6 1.พัฒนาการปลูกพืชสาคู 

เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที ่
การกักเกบ็น้ำ 

พื้นที่ อพ.สธ.สฎ.   100,000   2 ไร  100,000   2 ไร  100,000   2 ไร  100,000   2 ไร   100,000   2 ไร  มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎรธาน ี

F2A6 2.การสำรวจและใช
ประโยชนของจุลินทรีย
ในแปลงปาอนุรักษ 

แปลงปาอนุรักษ 100,000 สำรวจความ
หลากหลายของ
จุลินทรีย 

200,000 1.สำรวจความ
หลากหลายของ
จุลินทรีย  
2.ทดสอบ
คุณสมบัติใน
หองปฏิบัติการ 

250,000 1.สำรวจความ
หลากหลายของ
จุลินทรีย  
2.ทดสอบ
คุณสมบัติใน
หองปฏิบัติการ 
3.ทดสอบ
คุณสมบัติใน
สถานการณจริง 

250,000 1.สำรวจความ
หลากหลายของ
จุลินทรีย  
2.ทดสอบ
คุณสมบัติใน
หองปฏิบัติการ 
3.ทดสอบ
คุณสมบัติใน
สถานการณจริง 
4.ประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้น
ตอผูมีสวนไดสวน
เสีย 

250,000 1.ทดสอบ
คุณสมบัติในถ
สถานการณจริง  
2.ประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้น
ตอผูมีสวนได
สวนเสีย 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎรธาน ี

 รวม  2  โครงการ  200,000  300,000  350,000  350,000  350,000   
F3A8 1.โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ 

บานทุงตาหนอน ม.13 
ต.คลองชะอุน อ.พนม 

84,250 1.สาธิตการใชพืช
ปุยสดปรับปรุง
บำรุงดิน 20 ไร 
2.สาธิตการทำนำ้
หมักชีวภาพ 50 
ไร (250 ลิตร) 
3.สาธิตการทำปุย
หมัก พต. 20 ไร  
(20 ตัน) 

84,250 1.สาธิตการใช
พืชปุยสด
ปรับปรุงบำรุง
ดิน 20 ไร 
2.สาธิตการทำ
น้ำหมักชวีภาพ 
50 ไร (250 
ลิตร) 
3.สาธิตการทำ
ปุยหมัก พต. 20 
ไร 
 (20 ตัน) 

84,250 1.สาธิตการใชพืช
ปุยสดปรับปรุง
บำรุงดิน 20 ไร 
2.สาธิตการทำนำ้
หมักชีวภาพ 50 
ไร (250 ลิตร) 
3.สาธิตการทำปุย
หมัก พต. 20 ไร  
(20 ตัน) 

84,250 1.สาธิตการใชพืช
ปุยสดปรับปรุง
บำรุงดิน 20 ไร 
2.สาธิตการทำนำ้
หมักชีวภาพ 50 
ไร (250 ลิตร) 
3.สาธิตการทำปุย
หมัก พต. 20 ไร  
(20 ตัน) 

84,250 1.สาธิตการใช
พืชปุยสด
ปรับปรุงบำรุงดิน 
20 ไร 
2.สาธิตการทำ
น้ำหมักชวีภาพ 
50 ไร (250 
ลิตร) 
3.สาธิตการทำ
ปุยหมัก พต. 20 
ไร (20 ตัน) 

สถานีพัฒนาที่ดินสุ
ราษฎรธาน ี



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สุราษฎรธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 2115 
 

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.สนับสนุนจำนวน อปท.
ในจ.สุราษฎรธานีใหเขา
รวมโครงการ อพ.สธ. 

อปท.ในจังหวัด 
สุราษฎรธาน ี

  จำนวน อปท.
สมัครเขารวม
โครงการอยาง
นอย 5 แหง 

  จำนวน อปท.ที่
สมัครเขารวม
โครงการอยาง
นอย 10 แหง 

  จำนวน อปท.ที่
สมัครเขารวม
โครงการอยาง
นอย 15 แหง 

  จำนวน อปท.ที่
สมัครเขารวม
โครงการอยาง
นอย 20 แหง 

  จำนวน อปท.ที่
สมัครเขารวม
โครงการอยาง
นอย 25 แหง 

สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
จังหวัด สุราษฎรธาน ี

F3A8 3.โครงการสรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษทรัพยากร  
(ปาลมไทย) 

บริเวณโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชฯ 
บ.ทุงตาหนอน อ.พนม  
จ.สุราษฎรธาน ี

60,000 1.จัดทำปายส่ือ
ความหมาย 5 
ปาย  
2.ซอมบำรุง
เสนทางศึกษา
พันธุไม 1เสนทาง  
3.จัดนิทรรศการ 
1 คร้ัง 

60,000 1.ซอมแซมปาย
ส่ือความหมาย 
2.ซอมบำรุง
เสนทางพันธุไม 
1 เสนทาง 
3.จัดนิทรรศการ 
1 คร้ัง  

60,000 1.ซอมแซมปายส่ือ
ความหมาย 
2.ซอมบำรุง
เสนทางพันธุไม 1 
เสนทาง 
3.จัดนิทรรศการ 1 
คร้ัง  

60000 1.ซอมแซมปาย
ส่ือความหมาย 
2.ซอมบำรุง
เสนทางพันธุไม 1 
เสนทาง 
3.จัดนิทรรศการ 
1 คร้ัง  

60,000 1.ซอมแซมปาย
ส่ือความหมาย 
2.ซอมบำรุง
เสนทางพันธุไม 
1 เสนทาง 
3.จัดนิทรรศการ 
1 คร้ัง  

สำนักบริหาร พื้นที่
อนุรักษที่ 4 

F3A8 4.สรางจิตสำนึกในการ 
อนุรักษไมดอกหอม 

พื้นที่แปลง ภายใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
บ.ทุงตาหนอน  
อ.พนม จ.สุราษฎรธาน ี

    83,000  1.จัดทำปายชือ่
แปลงไมดอกหอม  
จำนวน 1 ปาย  
2.จัดทำปาย
ตนไม จำนวน 20 
ปาย 
3.จัดทำเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ 
จำนวน 1 
เสนทาง 
4.ซอมบำรุง
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ จำนวน 
1 เสนทาง  

  83,000  1.ซอมบำรุง 
ปรับภูมิทัศน
แปลงและ
เสนทางเดิน
ธรรมชาติ 
จำนวน 1 
เสนทาง 
2.ทำปายชื่อ
ตนไมแปลงไม
ดอกหอม  
20 ปาย  

83,000 1.ซอมบำรุง ปรับ
ภูมิทัศนแปลงและ
เสนทางเดิน
ธรรมชาติ จำนวน 
1 เสนทาง 
2.ทำปายชื่อตนไม 
20 ปาย  

  83,000  1.ซอมบำรุง ปรับ
ภูมิทัศนแปลง
และเสนทางเดิน
ธรรมชาติ จำนวน 
1 เสนทาง 
2.ทำปายชื่อ
ตนไม 20 ปาย  

   83,000  1.ซอมบำรุง 
ปรับภูมิทัศน
แปลงและ
เสนทางเดิน
ธรรมชาติ 
จำนวน 1 
เสนทาง 
2.ทำปายชื่อ
ตนไม 20 ปาย  

อุทยานแหงชาติเขา
สก 

F3A8 5.โครงการขับเคล่ือน 
การดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

จ.สุราษฎรธาน ี 202,700 โรงเรียนใน  
จ.สุราษฎรธานี 
สมัครเขารวม
โครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 
รอยละ 20 

202,700 โรงเรียนใน  
จ.สุราษฎรธานี 
สมัครเขารวม
โครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเพิ่มขึ้น  
รอยละ 30 

202,700 โรงเรียนใน  
จ.สุราษฎรธานี 
สมัครเขารวม
โครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเพิ่มขึ้น  
รอยละ 30 

202,700 โรงเรียนใน  
จ.สุราษฎรธานี 
สมัครเขารวม
โครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเพิ่มขึ้น  
รอยละ 30 

202,700 โรงเรียนใน  
จ.สุราษฎรธานี 
สมัครเขารวม
โครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเพิ่มขึ้น  
รอยละ 30 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
สุราษฎรธาน ี

F3A8 6.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนที่เปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตรใน จ.
สุราษฎรธาน ี

4,000 1.นักเรียนใน
โรงเรียนไดรับ
การถายถอดองค

4,000 1.นักเรียนใน
โรงเรียนไดรับ
การถายถอด

4,000 1.นักเรียนใน
โรงเรียนไดรับการ
ถายถอดองค

4,000 1.นักเรียนใน
โรงเรียนไดรับการ
ถายถอดองค

4,000 1.นักเรียนใน
โรงเรียนไดรับ
การถายถอดองค

สถานีพัฒนาที่ดิน 
สุราษฎรธาน ี



หนา 2116                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สุราษฎรธาน ี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 

ความรูดาน
ทรัพยากรดิน 
การพัฒนาที่ดิน  
2.นักเรียนใน
โรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวนพฤก
ศาสตรมีความ
ตระหนักถึงการ
อนุรักษทรัพยากร
ดิน  
3.นักเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรมี
ความรูในการ
พัฒนาที่ดินจาก
การใชปจจยัการ
ผลิตของกรม
พัฒนาที่ดินและ
สามารถนำไป
ขยายผลตอผูที่
เกี่ยวของได 

องคความรูดาน
ทรัพยากรดิน 
การพัฒนาที่ดิน  
2.นักเรียนใน
โรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวนพฤก
ศาสตรมีความ
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ
ทรัพยากรดิน  
3.นักเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรมี
ความรูในการ
พัฒนาที่ดินจาก
การใชปจจยัการ
ผลิตของกรม
พัฒนาที่ดินและ
สามารถนำไป
ขยายผลตอผูที่
เกี่ยวของได 

ความรูดาน
ทรัพยากรดิน การ
พัฒนาที่ดิน  
2.นักเรียนใน
โรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวนพฤก
ศาสตรมีความ
ตระหนักถึงการ
อนุรักษทรัพยากร
ดิน  
3.นักเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรมี
ความรูในการ
พัฒนาที่ดินจาก
การใชปจจยัการ
ผลิตของกรม
พัฒนาที่ดินและ
สามารถนำไป
ขยายผลตอผูที่
เกี่ยวของได 

ความรูดาน
ทรัพยากรดิน 
การพัฒนาที่ดิน  
2.นักเรียนใน
โรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวนพฤก
ศาสตรมีความ
ตระหนักถึงการ
อนุรักษทรัพยากร
ดิน  
3.นักเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรมี
ความรูในการ
พัฒนาที่ดินจาก
การใชปจจยัการ
ผลิตของกรม
พัฒนาที่ดินและ
สามารถนำไป
ขยายผลตอผูที่
เกี่ยวของได 

ความรูดาน
ทรัพยากรดิน 
การพัฒนาที่ดิน  
2.นักเรียนใน
โรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวนพฤก
ศาสตรมีความ
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ
ทรัพยากรดิน  
3.นักเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรมี
ความรูในการ
พัฒนาที่ดินจาก
การใชปจจยัการ
ผลิตของกรม
พัฒนาที่ดินและ
สามารถนำไป
ขยายผลตอผูที่
เกี่ยวของได 

F3A8 7.โครงการสรางจิตสำนึก
การอนุรักษไมทรงปลูก
และพันธุไมมงคล
พระราชทานประจำ
จังหวัด (76 จังหวัด) 

แปลงที่ 5 และแปลงที่ 
6 พื้นที่ อพ.สธ.บานทุง
ตาหนอน อ.พนม 

60,000 1.จัดทำปายชือ่
แปลงพันธุไมทรง
ปลูกและแปลง
รวมไมมงคล
พระราชทาน
ประจำจังหวัด 
(76 จัดหวัด) 
จำนวน 2 ปาย  
2.ปรับภูมิทัศน
ภายในแปลง  
3.จัดทำปายชือ่
ความหมายและ
ปายขอมูลพันธุไม
ในแปลง 4.จัดทำ
เสนทางศึกษา
พันธุไม จำนวน 1 

60,000 1.ซอมบำรุงปาย
ขอมูลพันธุไม 
ปายส่ือ
ความหมายและ
ปรับภูมิทัศน
ภายในแปลง  
2.ซอมบำรุง
เสนทางศึกษา
พันธุไม จำนวน 
1 เสนทาง   

60,000 1.ซอมบำรุงปาย
ขอมูลพันธุไม ปาย
ส่ือความหมาย
และปรับภูมิทัศน
ภายในแปลง  
2.ซอมบำรุง
เสนทางศึกษาพันธุ
ไม จำนวน 1 
เสนทาง   

60,000 1.ซอมบำรุงปาย
ขอมูลพันธุไม 
ปายส่ือ
ความหมายและ
ปรับภูมิทัศน
ภายในแปลง  
2.ซอมบำรุง
เสนทางศึกษา
พันธุไม จำนวน 1 
เสนทาง   

60,000 1.ซอมบำรุงปาย
ขอมูลพันธุไม 
ปายส่ือ
ความหมายและ
ปรับภูมิทัศน
ภายในแปลง  
2.ซอมบำรุง
เสนทางศึกษา
พันธุไม จำนวน 
1 เสนทาง   

สำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 11 
(สุราษฎรธานี) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สุราษฎรธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 2117 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เสนทาง 

F3A8 8.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน 
จ.สุราษฎรธานีเขารวม
สนองพระราชดำริฯ 
โครงการ อพ.สธ. 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใน จ.สุราษฎร
ธาน ี

  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสมัคร
เขารวมโครงการ
อยางนอย  
5 แหง 

  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
สมัครเขารวม
โครงการอยาง
นอย 10 แหง 

  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสมัคร
เขารวมโครงการ
อยางนอย  
15 แหง 

  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสมัคร
เขารวมโครงการ
อยางนอย  
20 แหง 

  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
สมัครเขารวม
โครงการอยาง
นอย 25 แหง 

สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น จ.สุ
ราษฎรธาน ี

F3A8 9.WE SHARE, WE 
CARE: WE ดูแล
ทรัพยากรทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใน จ.สุราษฎร
ธาน ี

      1.การบวชปาพืช
ที่อนุรักษ 
2.จัดคาย
เยาวชนอนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น  
3.เดิน-วิ่ง, ปน  
จักรยาน
ธรรมชาติตาม
เสนทางสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ 
อพ.สธ.-สฎ. 

  1.การบวชปาพืชที่
อนุรักษ 
2.จัดคายเยาวชน
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น  
3.เดิน-วิ่ง, ปน  
จักรยานธรรมชาติ
ตามเสนทางสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ.-
สฎ. 

  1.การบวชปาพืช
ที่อนุรักษ 
2.จัดคายเยาวชน
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น  
3.เดิน-วิ่ง, ปน  
จักรยาน
ธรรมชาติตาม
เสนทางสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ.-
สฎ. 

  1.การบวชปาพืช
ที่อนุรักษ 
2.จัดคายเยาวชน
อนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น  
3.เดิน-วิ่ง, ปน  
จักรยาน
ธรรมชาติตาม
เสนทางสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ 
อพ.สธ.-สฎ. 

สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น จ.สุ
ราษฎรธาน ี

F3A8 10.การบริหารจัดการ
พื้นที่โครงการฯ  

พื้นที่โครงการ 
อพ.สธ.สฎ. จำนวน 
154 ไร 2 งาน 55 
ตร.ว. 

  900,000  สงเสริมและ
บริหารจัดการใน
พื้นที่โครงการ
อนุรักษฯ บานทุง
ตาหนอน  
อ.พนม จ.สฎ. 

900,000 สงเสริมและ
บริหารจัดการใน
พื้นที่โครงการ
อนุรักษฯ บาน
ทุงตาหนอน  
อ.พนม จ.สฎ. 

900,000  สงเสริมและ
บริหารจัดการใน
พื้นที่โครงการ
อนุรักษฯ บานทุง
ตาหนอน  
อ.พนม จ.สฎ. 

900,000  สงเสริมและ
บริหารจัดการใน
พื้นที่โครงการ
อนุรักษฯ บานทุง
ตาหนอน  
อ.พนม จ.สฎ. 

 900,000  สงเสริมและ
บริหารจัดการใน
พื้นที่โครงการ
อนุรักษฯ บาน
ทุงตาหนอน  
อ.พนม จ.สฎ. 

องคการบริหารสวน
จังหวัด 
สุราษฎรธาน ี

F3A8 11.โครงการสนับสนุน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

จ.สุราษฎรธาน ี     20,000  2 โรงเรียน   20,000  2 โรงเรียน   20,000  2 โรงเรียน   20,000  2 โรงเรียน    20,000  2 โรงเรียน สำนักงานเกษตร
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

F3A8 12.โครงการฝกอบรมให
ความรูการใชประโยชน
หรือแปรรูปผลิตภัณฑ
จากทรัพยากรทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุ
ราษฎรธานี/พื้นที่ 
อพ.สธ.-สฎ. 

    50,000  1 คร้ัง   50,000  1 คร้ัง   50,000  1 คร้ัง   50,000  1 คร้ัง    50,000  1 คร้ัง มหาวิทยาลัยราชภฏัสุ
ราษฎรธาน ี



หนา 2118                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สุราษฎรธาน ี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 13.อบรมสรางจิตสำนึก/
แนวทางการอนุรักษ
ใหกับเกษตรและชุมชน 

จ.สุราษฎรธาน ี     10,000  50 ราย   10,000  50 ราย   10,000  50 ราย   10,000  50 ราย   10,000  50 ราย ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด 
สุราษฎรธาน ี 
(พืชสวน) 

F3A8 14.อบรมสรางจิตสำนึก/ 
แนวทางการอนุรักษ 
ใหกับเกษตรกร 

จ.สุราษฎรธาน ี      6,000  30 ราย     6,000  30 ราย 6,000 30 ราย 6,000 30 ราย 6,000 30 ราย สำนักงานเกษตร
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

F3A8 15.โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในพื้นที่
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ 

อพ.สธ.สฎ.  
อ.พนม 

4,200,000 1.กอสราง
ทางเดินคอนกรีต 
1 แหง 
2.กอสรางสะพาน
คนเดินคอนกรีต
เสิรมเหล็ก  
3.กอสรางปายชื่อ
โครงการ  
4.กอสรางศาลา
เรียนรูทรัพยากร
ภายในแปลง
พรรณไมตางๆ  

                โยธาธกิารและ 
ผังเมืองจังหวัด 
สุราษฎรธาน ี

F3A8 16. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ 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 พื่ 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 
และฐานทรัพยากร
ท อ งถิ่ น  ระ ดั บ ภู มิ  
ภาค 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สุราษฎรธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 2119 
 

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 17. การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-จังหวัด 

    เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

  เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
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
ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยางตอเนื่อง
ทุกป 

 รวม  17  โครงการ  5,701,950  1,479,950  1,479,950  1,479,950  1,479,950   

 
 
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 


