
หนา 1326                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชลบุรี ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดชลบุรี 
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.งานปกปกทรัพยากรทอง  

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช
ตำบลบานชางอำเภอ
พนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี 50,000 พ้ืนที่จำนวน 1 
แปลง บานเหลา 
ใตหมูที่ 7 พ้ืนที่ 
10 ไร 

     50,000 พ้ืนที่จำนวน 1 
แปลง บานเหลา 
ใตหมูที่ 7 พ้ืนที่ 
10 ไร 

     50,000 พ้ืนที่จำนวน 1 
แปลง บานเหลา 
ใตหมูที่ 7 พ้ืนที่ 
10 ไร 

     50,000 พ้ืนที่จำนวน 1 
แปลง บานเหลา 
ใตหมูที่ 7 พ้ืนที่ 
10 ไร 

     50,000 พ้ืนที่จำนวน 1 
แปลง บานเหลา 
ใตหมูที่ 7 พ้ืนที่ 
10 ไร 

องคการบริหาร 
สวนตำบลบานชาง 
อำเภอพนัสนคิม 

F1A1 2.การสำรวจทำรหัสพิกัด 
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 
 

จังหวัดชลบุรี 20,000 จำนวนพ้ืนที่ 5 
ไร จำนวนพืชท่ี 
พบ 3 ชนิด 
จำนวนสัตวที่พบ 
4 ชนิด จำนวน 
ชีวภาพอ่ืนๆ 5 
ชนิด 

     20,000 จำนวนพ้ืนที่ 5 
ไร จำนวนพืชท่ี 
พบ 3 ชนิด 
จำนวนสัตวที่พบ 
4 ชนิด จำนวน 
ชีวภาพอ่ืนๆ 5 
ชนิด 

     20,000 จำนวนพ้ืนที่ 5 
ไร จำนวนพืชที่ 
พบ 3 ชนิด 
จำนวนสัตวที่พบ 
4 ชนิด จำนวน 
ชีวภาพอ่ืนๆ 5 
ชนิด 

     20,000 จำนวนพ้ืนที่ 5 
ไร จำนวนพืชที่ 
พบ 3 ชนิด 
จำนวนสัตวที่พบ 
4 ชนิด จำนวน 
ชีวภาพอ่ืนๆ 5 
ชนิด 

     20,000 จำนวนพ้ืนที่ 5 
ไร จำนวนพืชที่ 
พบ 3 ชนิด 
จำนวนสัตวที่พบ 
4 ชนิด จำนวน 
ชีวภาพอ่ืนๆ 5 
ชนิด 

เทศบาลเมอืงบานบงึ 
อำเภอบานบงึ 

F1A1 3.การสำรวจทำรหัสพิกัด 
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 
(เชน พืช สัตว จุลินทรีย) 
ในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

จังหวัดชลบุรี 10,000 จำนวนพ้ืนที่  
10 ไร 

     10,000 จำนวนพ้ืนที่  
20 ไร  

     10,000 จำนวนพ้ืนท่ี 
30 ไร 

     10,000 จำนวนพ้ืนที่ 
40 ไร 

     10,000 จำนวนพ้ืนที่ 
50 ไร 

องคการบริหารสวนตำบล 
มาบไผ อำเภอบานบงึ 

F1A1 4.การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาภายใตโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

จังหวัดชลบุรี 10,000 จำนวนพ้ืนที่  
10 ไร 

     10,000 จำนวนพ้ืนที่  
20 ไร  

     10,000 จำนวนพ้ืนท่ี 
30 ไร 

     10,000 จำนวนพ้ืนที่ 
40 ไร 

     10,000 จำนวนพ้ืนที่ 
50 ไร 

องคการบริหารสวนตำบล 
มาบไผ อำเภอบานบงึ 

 รวม  4  โครงการ  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000   
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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 1.งานสำรวจเก็บรวบรวม 
ทรัพยากรทองถิ่น ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ อบต.
บานชาง 

จังหวัดชลบุรี      20,000 ฐานขอมูลจำนวน 
7 หมูบาน 
(หมูที่ 1-7) 

     20,000 ฐานขอมูลจำนวน 
7 หมูบาน 
(หมูที่ 1-7) 

     20,000 ฐานขอมูลจำนวน 
7 หมูบาน 
(หมูที่ 1-7) 

     20,000 ฐานขอมูลจำนวน 
7 หมูบาน 
(หมูที่ 1-7) 

     20,000 ฐานขอมูลจำนวน 
7 หมูบาน 
(หมูที่ 1-7) 

องคการบริหาร 
สวนตำบลบานชาง 
อำเภอพนัสนคิม 

F1A2 2.โครงการสำรวจ เก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น พ้ืนที่ไรบุญญา 
หมู 4 ตำบลเขาซก 
อำเภอหนองใหญ 
จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี      20,000 องคความรูภูม ิ
ปญญาทองถิ่น 
และฐานขอมูล 
ในกิจกรรมที่ 5 

     20,000 องคความรูภูม ิ
ปญญาทองถิ่น 
และฐานขอมูล 
ในกิจกรรมที่ 5 

     20,000 องคความรูภูม ิ
ปญญาทองถิ่น 
และฐานขอมูล 
ในกิจกรรมที่ 5 

     20,000 องคความรูภูม ิ
ปญญาทองถิ่น 
และฐานขอมูล 
ในกิจกรรมที่ 5 

     20,000 องคความรูภูม ิ
ปญญาทองถิ่น 
และฐานขอมูล 
ในกิจกรรมที่ 5 

องคการบริหารสวน 
ตำบลเขาซก อำเภอ 
หนองใหญ 

F1A2 3.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช 
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

จังหวัดชลบุรี      50,000 เขาจักรพงษ 
บริเวณศูนย 
ราชการเทศบาล 
ตำบลเกาะสีชัง 

      50,000 แหลมสีชัง      50,000 เขาพระจุลจอม- 
เกลา 

      50,000 เชิงเขาทายายทิม       50,000  เกาะขามใหญ เทศบาลตำบลเกาะสีชงั 
อำเภอเกาะสีชัง 

F1A2 4.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 

จังหวัดชลบุรี      50,000 องคความรูภูม ิ
ปญญาทองถิ่น 
และฐานขอมูล 
อพ.สธ.เทศบาล 
ตำบลเกาะสีชัง 

     50,000 องคความรูภูม ิ
ปญญาทองถิ่น 
และฐานขอมูล 
อพ.สธ.เทศบาล 
ตำบลเกาะสีชัง 

     50,000 องคความรูภูม ิ
ปญญาทองถิ่น 
และฐานขอมูล 
อพ.สธ.เทศบาล 
ตำบลเกาะสีชัง 

     50,000 องคความรูภูม ิ
ปญญาทองถิ่น 
และฐานขอมูล 
อพ.สธ.เทศบาล 
ตำบลเกาะสีชัง 

     50,000 องคความรูภูม ิ
ปญญาทองถิ่น 
และฐานขอมูล 
อพ.สธ.เทศบาล 
ตำบลเกาะสีชัง 

เทศบาลตำบลเกาะสีชงั 
อำเภอเกาะสีชัง 

 รวม  4  โครงการ  140,000  140,000  140,000  140,000  140,000   
F1A3 1.งานปลูกรักษาทรัพยากร

ทองถิ่นบริเวณพ้ืนที่วางที่
ทำการ อบต.บานชาง 

จังหวัดชลบุรี          20,000 ทรัพยากรทองถิ่น 
เพ่ิมมากขึ้น 

     20,000 ทรัพยากรทองถิ่น 
เพ่ิมมากขึ้น 

      20,000 ทรัพยากรทองถิ่น 
เพ่ิมมากขึ้น 

องคการบริหาร 
สวนตำบลบานชาง 
อำเภอพนัสนคิม 

F1A3 2.งานปลูกรักษาพันธกุรรม
พืชที่ไดจากการสำรวจเก็บ
รวบรวม 

จังหวัดชลบุรี      30,000 จำนวนเปาหมาย 
0.5 ไร อาคาร 
โรงเรือนเพาะชำ 
และขยายพันธุ 
กลาไมทองถิ่น 

     30,000 จำนวนเปาหมาย 
1 ไร บริเวณ 
หมวดศิลา 

     30,000 จำนวนเปาหมาย 
1 ไร บริเวณ 
ชองเขาอิศริยาภรณ 
 (ชองเขาขาด) 

      30,000 จำนวนเปาหมาย 
1 ไร บริเวณ 
ทายายทิม 

     30,000 จำนวนเปาหมาย 
0.5 ไร บริเวณ 
แหลมจักรพงษ 

เทศบาลตำบลเกาะสีชงั 
อำเภอเกาะสีชัง 

 รวม  2  โครงการ  30,000  30,000  50,000  50,000  50,000   

F2A5 1.งานศนูยทรัพยากรทองถิ่น จังหวัดชลบุรี           30,000 จัดต้ังศูนย 
ทรัพยากรทองถิน่ 

- ปรับปรุงฐาน 
ขอมูลของศูนย 
ทรัพยากทองถิ่น 

องคการบริหาร 
สวนตำบลบานชาง 
อำเภอพนัสนคิม 
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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 

F2A5 2.โครงการจัดทำฐานขอมูล 
อพ.สธ.เทศบาลตำบลเกาะสี
ชัง อาทเิชน 
     -ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
     -ฐานขอมลูวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิน่ 
ฯลฯ 

จังหวัดชลบุรี     30,000 จำนวนขอมูล 
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

    30,000 จำนวนขอมลู 
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

    30,000 จำนวนขอมลู 
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

    30,000 จำนวนขอมลู 
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

    30,000 จำนวนขอมลู 
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

เทศบาลตำบล 
เกาะสีชัง 
อำเภอเกาะสีชัง 

F2A5 3.ศูนยขอมูลทรัพยากร
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี จังหวัด
ชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี   770,000 ฐานขอมูลดิจิทัล 
และพัฒนา 
โปรแกรมสำหรับ 
ศูนยขอมูล 
ทรัพยากรพรอม 
จางเจาหนาที่ 
ประจำศูนยขอมูล 
จำนวน 1 อัตรา 

  770,000 ฐานขอมูลดิจิทัล 
และพัฒนา 
โปรแกรมสำหรับ 
ศูนยขอมูล 
ทรัพยากรพรอม 
จางเจาหนาที่ 
ประจำศูนยขอมูล 
จำนวน 1 อัตรา 

  770,000 ฐานขอมูลดิจิทัล 
และพัฒนา 
โปรแกรมสำหรับ 
ศูนยขอมูล 
ทรัพยากรพรอม 
จางเจาหนาที่ 
ประจำศูนยขอมูล 
จำนวน 1 อัตรา 

  770,000 ฐานขอมูลดิจิทัล 
และพัฒนา 
โปรแกรมสำหรับ 
ศูนยขอมูล 
ทรัพยากรพรอม 
จางเจาหนาที่ 
ประจำศูนยขอมูล 
จำนวน 1 อัตรา 

  770,000 ฐานขอมูลดิจิทัล 
และพัฒนา 
โปรแกรมสำหรับ 
ศูนยขอมูล 
ทรัพยากรพรอม 
จางเจาหนาที่ 
ประจำศูนยขอมูล 
จำนวน 1 อัตรา 

สนง.เกษตรและสหกรณ 
จังหวัดชลบุรี 

 รวม  3  โครงการ  800,000  800,000  800,000  830,000  800,000   
F2A6 การวางแผนทรัพยากร

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี จังหวัด
ชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี   770,000 แผนพัฒนา 
ทรัพยากรดานพืช 
ดานประมง ดาน 
ปศุสัตว และอ่ืน  ๆ
จำนวน 2 ชนิด 

        สนง.เกษตรและสหกรณ 
จังหวัดชลบุรี 

 รวม  1  โครงการ  770,000           

F3A8 1.การขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

สถานศึกษาใน 
สังกัดสำนักงาน 
กศน.จังหวัดชลบุรี 
จำนวน 11 แหง 

  344,000 สมัครสมาชิก 
งานสวนพฤกษ- 
ศาสตรโรงเรียน 
ครบทั้ง 11 แห 
(3,000 คน) 
 

  344,000 สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
(3,000 คน) 

  344,000 สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
(3,000 คน) 

  344,000 สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
(3,000 คน) 

  344,000 สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
(3,000 คน) 

สำนักงาน กศน.จังหวดั 
ชลบุรี 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชลบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1329 
 

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.งานสนับสนุนในการ
อนุรักษและจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

จังหวัดชลบุรี          30,000 เจาหนาที่ อบต. 
บานชาง บุคคล 
ทั่วไปและคณะ 
กรรมการ 

    องคการบริหาร 
สวนตำบลบานชาง 
อำเภอพนัสนิคม 

F3A8 3.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  
โรงเรียนเทศบาล 2 
(ตะวันออก) 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
4 (ตะวันออก) 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
3 (องุนอุปถัมภ) 

จังหวัดชลบุรี    100,000 นักเรียนและ 
ประชาชนได 
เรียนรูศึกษา 
พันธุพืชและ 
การอนุรักษ 
พันธุพืช 

   100,000 นักเรียนและ 
ประชาชนได 
เรียนรูศึกษา 
พันธุพืชและ 
การอนุรักษ 
พันธุพืช 

   100,000 นักเรียนและ 
ประชาชนได 
เรียนรูศึกษา 
พันธุพืชและ 
การอนุรักษ 
พันธุพืช 

   100,000 นักเรียนและ 
ประชาชนได 
เรียนรูศึกษา 
พันธุพืชและ 
พันธุพืช 

   100,000 นักเรียนและ 
ประชาชนได 
เรียนรูศึกษา 
พันธุพืชและ 
การอนุรักษ 
พันธุพืช 

เทศบาลเมอืงบานบงึ 
อำเภอบานบงึ 

F3A8 4.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนในเขตปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 3 โรงเรียน สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

3 โรงเรียน สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

3 โรงเรียน สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

3 โรงเรียน สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

3 โรงเรียน สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

สำนักงานการ 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี 

F3A8 5.โครงการสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรใหแกสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

จังหวัดชลบุรี 2 โรงเรียน สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากรใหแก 
สมาชิกสวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

2 โรงเรียน สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากรใหแก 
สมาชิกสวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

2 โรงเรียน สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากรใหแก 
สมาชิกสวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

2 โรงเรียน สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากรใหแก 
สมาชิกสวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

2 โรงเรียน สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากรใหแก 
สมาชิกสวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 

F3A8 6.การอบรมอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัพยากร
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สำหรับ 
นักเรียนและยุว
เกษตรกร 

จังหวัดชลบุรี 1,430,000 นักเรียนและ 
ยุวเกษตรกรจาก 
ทั้ง 11 อำเภอ  
จำนวน 120 คน 

1,430,000 นักเรียนและ 
ยุวเกษตรกรจาก 
ทั้ง 11 อำเภอ  
จำนวน 120 คน 

1,430,000 นักเรียนและ 
ยุวเกษตรกรจาก 
ทั้ง 11 อำเภอ  
จำนวน 120 คน 

1,430,000 นักเรียนและ 
ยุวเกษตรกรจาก 
ทั้ง 11 อำเภอ  
จำนวน 120 คน 

1,430,000 นักเรียนและ 
ยุวเกษตรกรจาก 
ทั้ง 11 อำเภอ  
จำนวน 120 คน 

สนง.เกษตรและสหกรณ 
จังหวัดชลบุรี 

F3A8 7.การสรางการรับรูส่ือ
ประชาสัมพันธการ
อนุรักษและใชประโยชน

จังหวัดชลบุรี   550,000 ส่ือประชาสัมพันธ 
โบวชัวร 5 เร่ือง 
และหนังสือขอมูล 

        สนง.เกษตรและสหกรณ 
จังหวัดชลบุรี 



หนา 1330                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชลบุรี ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (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 

ทรัพยากรโครงการ 
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี จังหวัด
ชลบุรี 

ทรัพยากรโครงการ 
อนุรักษพันธุกรรม 
พืชจำนวน 
10,000 เลม 
และวีดิทัศน 
ประชาสัมพันธ 
จำนวน 20 เร่ือง 

F3A8 8.การจัดทำส่ือส่ิงพิมพ  
นิทรรศการแสดงผลงาน 
โครงการฯ 
ประชาสัมพันธ 
และเผยแพรกิจกรรม
ของโครงการฯ 

จังหวัดชลบุรี   300,000 พ้ืนที่ปกปก 
เทศบาลตำบล 
บางทราย 

  300,000 พ้ืนที่ปกปก 
เทศบาลตำบล 
บางทราย 

  300,000 พ้ืนที่ปกปก 
เทศบาลตำบล 
บางทราย 

  300,000 พ้ืนที่ปกปก 
เทศบาลตำบล 
บางทราย 

  300,000 พ้ืนที่ปกปก 
เทศบาลตำบล 
บางทราย 

เทศบาลตำบลบางทราย 
อำเภอเมืองชลบุรี 

F3A8 9.การอบรม รวบรวม
และจัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
จัดกิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น (4 
ทรัพยากร) 

จังหวัดชลบุรี   300,000 พ้ืนที่ปกปก 
เทศบาลตำบล 
บางทราย 

  300,000 พ้ืนที่ปกปก 
เทศบาลตำบล 
บางทราย 

  300,000 พ้ืนที่ปกปก 
เทศบาลตำบล 
บางทราย 

  300,000 พ้ืนที่ปกปก 
เทศบาลตำบล 
บางทราย 

  300,000 พ้ืนที่ปกปก 
เทศบาลตำบล 
บางทราย 

เทศบาลตำบลบางทราย 
อำเภอเมืองชลบุรี 

F3A8 10.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธ 
หนวยงาน (เทศบาล
ตำบลเกาะสีชัง) 

จังหวัดชลบุรี     20,000 เพ่ือประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ 

    20,000 เพ่ือประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ 

    20,000 เพ่ือประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ 

    20,000 เพ่ือประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ 

    20,000 เพ่ือประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ 

เทศบาลตำบลเกาะสีชงั 
อำเภอเกาะสีชัง 

F3A8 11.โครงการคุมครอง
ดูแลบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 

จังหวัดชลบุรี     20,000 ประชาชนตำบล 
หนองชากไดรวม 
กันสงเสริม 
สนับสนุนโครงการ 
อนุรักษพันธุกรรม 
พืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริฯ 

    20,000 ประชาชนตำบล 
หนองชากไดรวม 
กันสงเสริม 
สนับสนุนโครงการ 
อนุรักษพันธุกรรม 
พืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริฯ 

    20,000 ประชาชนตำบล 
หนองชากไดรวม 
กันสงเสริม 
สนับสนุนโครงการ 
อนุรักษพันธุกรรม 
พืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริฯ 

    20,000 ประชาชนตำบล 
หนองชากไดรวม 
กันสงเสริม 
สนับสนุนโครงการ 
อนุรักษพันธุกรรม 
พืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริฯ 

    20,000 ประชาชนตำบล 
หนองชากไดรวม 
กันสงเสริม 
สนับสนุนโครงการ 
อนุรักษพันธุกรรม 
พืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริฯ 

เทศบาลตำบลหนองชาก 
อำเภอบานบงึ 

F3A8 12.โครงการสวน
พฤกษศาสตร 
และการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

จังหวัดชลบุรี 100,000 นักเรียน/ประชาชน 
ไดเรียนรูศึกษา 
พันธุพืชและรวม 
กันอนุรักษพันธุ 
พืชไม จำนวน 
1,000 คน 

100,000 นักเรียน/ประชาชน 
ไดเรียนรูศึกษา 
พันธุพืชและรวม 
กันอนุรักษพันธุ 
พืชไม จำนวน 
1,000 คน 

100,000 นักเรียน/ประชาชน 
ไดเรียนรูศึกษา 
พันธุพืชและรวม 
กันอนุรักษพันธุ 
พืชไม จำนวน 
1,000 คน 

100,000 นักเรียน/ประชาชน 
ไดเรียนรูศึกษา 
พันธุพืชและรวม 
กันอนุรักษพันธุ 
พืชไม จำนวน 
1,000 คน 

100,000 นักเรียน/ประชาชน 
ไดเรียนรูศึกษา 
พันธุพืชและรวม 
กันอนุรักษพันธุ 
พืชไม จำนวน 
1,000 คน 

องคการบริหารสวนตำบล 
คลองก่ิว อำเภอบานบึง 
 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชลบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1331 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

โรงเรียนคลองก่ิวยิ่ง
วิทยา 

F3A8 13.โครงการสงเสริมการ
ดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จังหวัดชลบุรี     20,000 นักเรียน/ประชาชน 
ไดเรียนรูศกึษา 
พันธุพืชและรวม 
กันอนุรักษพันธุ 
พืชไมตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง จำนวน 
200 คน 

    20,000 นักเรียน/ประชาชน 
ไดเรียนรูศกึษา 
พันธุพืชและรวม 
กันอนุรักษพันธุ 
พืชไมตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง จำนวน 
200 คน 

    20,000 นักเรียน/ประชาชน 
ไดเรียนรูศกึษา 
พันธุพืชและรวม 
กันอนุรักษพันธุ 
พืชไมตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง จำนวน 
200 คน 

    20,000 นักเรียน/ประชาชน 
ไดเรียนรูศกึษา 
พันธุพืชและรวม 
กันอนุรักษพันธุ 
พืชไมตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง จำนวน 
200 คน 

    20,000 นักเรียน/ประชาชน 
ไดเรียนรูศกึษา 
พันธุพืชและรวม 
กันอนุรักษพันธุ 
พืชไมตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง จำนวน 
200 คน 

เทศบาลตำบล 
หัวกุญแจ อำเภอบานบึง 

F3A8 14.โครงการสนับสนุน
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

จังหวัดชลบุรี 30,000 อบรมใหความรูและ 
ใหประชาชนม ี
สวนรวมในกิจกรรม 
 

30,000 อบรมใหความรูและ 
ใหประชาชนม ี
สวนรวมในกิจกรรม 
 

30,000 อบรมใหความรูและ 
ใหประชาชนม ี
สวนรวมในกิจกรรม 
 

30,000 อบรมใหความรูและ 
ใหประชาชนม ี
สวนรวมในกิจกรรม 
 

30,000 อบรมใหความรูและ 
ใหประชาชนม ี
สวนรวมในกิจกรรม 
 

เทศบาลตำบล 
หนองซ้ำซาก 
อำเภอบานบึง 

F3A8 15.โครงการอนุรักฺษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

จังหวัดชลบุรี    หมู 1,6 จำนวนพ้ืนที่ 
5 ไร 

     หมู 2 จำนวนพ้ืนที่ 
5 ไร 

    หมู 3 จำนวนพ้ืนที่ 
5 ไร 

    หมู 4 จำนวนพ้ืนที่ 
5 ไร 

   หมู 5,6 จำนวนพ้ืนที่ 
5 ไร 

องคการบริหารสวน 
ตำบลวัดสุวรรณ  
อำเภอบอทอง 

F3A8 16.การเผยแพร
ประชาสัมพันธ 
ผานส่ือตางๆ เชน 
เว็บไซต อปท. 

จังหวัดชลบุรี   เพ่ือประชาสัมพันธ 
การดำเนินงานสนอง 
พระราชดำริ อพ.สธ. 

  เพ่ือประชาสัมพันธ 
การดำเนินงานสนอง 
พระราชดำริ อพ.สธ. 

  เพ่ือประชาสัมพันธ 
การดำเนินงานสนอง 
พระราชดำริ อพ.สธ. 

  เพ่ือประชาสัมพันธ 
การดำเนินงานสนอง 
พระราชดำริ อพ.สธ. 

  เพ่ือประชาสัมพันธ 
การดำเนินงานสนอง 
พระราชดำริ อพ.สธ. 

เทศบาลตำบล 
บอกวางทอง 
อำเภอบอทอง 

F3A8 17. 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

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการเขา
รวมการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

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

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน

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 



หนา 1332                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชลบุรี ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (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 

ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 7 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 
 
 

ระดับภูมิภาค คร้ัง
ที่ 8 ณ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

 

ทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 9 
ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

 

และฐานท รัพยากร
ท อ งถิ่ น  ระ ดั บ ภู มิ  
ภาค 

 รวม  17  โครงการ  3,214,000  2,664,000  2,664,000  2,664,000  2,664,000   

 
 
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 


