
หนา 1578                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นนทบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดนนทบุรี 
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 โครงการเก็บอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 
เทศบาลเมือง 
บางบัวทอง 

10,000 1.สามารถ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ทองถิ่นใหคงอยู      
2.สามารถเก็บ
รักษาพันธุกรรม
พืชได จำนวน 40 
ชนิด 

10,000 1.สามารถ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ทองถิ่นใหคงอยู      
2.สามารถเก็บ
รักษาพันธุกรรม
พืชได จำนวน 
40 ชนิด 

10,000 1.สามารถอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ทองถิ่นใหคงอยู      
2.สามารถเก็บ
รักษาพันธุกรรม
พืชได จำนวน 40 
ชนิด 

10,000 1.สามารถอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ทองถิ่นใหคงอยู      
2.สามารถเก็บ
รักษาพันธุกรรม
พืชได จำนวน 40 
ชนิด 

10,000 1.สามารถ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ทองถิ่นใหคงอยู      
2.สามารถเก็บ
รักษาพันธุกรรม
พืชได จำนวน 
40 ชนิด 

เทศบาลเมือง 
บางบัวทอง 

F1A2 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
 - กิจกรรมสำรวจเก็บ
รวบรวม 
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

พื้นที่ตำบล 
บางสีทอง 

10,000 หมู 2 - 3 50,000 หมู 1 - 5 40,000 หมู  1 - 5 50,000 หมู 1 - 5 50,000 หมู 1 -5 เทศบาลตำบล 
บางสีทอง 

F1A2 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
 - กิจกรรมการเก็บ
รวบรวมตัวอยางพรรณ
ไมทองถิ่นไวเปนตัวอยาง
แหง และตัวยางดอง 

พื้นที่ตำบล 
บางสีทอง 

10,000 พรรณไมปละ 10 
ชนิด ขอมูลสัตว
และชีวภาพปละ 
5 ชนิด 

10,000 พรรณไมปละ 
10 ชนิด ขอมูล
สัตวและชีวภาพ
ปละ 5 ชนิด 

10,000 พรรณไมปละ 10 
ชนิด ขอมูลสัตว
และชีวภาพปละ 5 
ชนิด 

10,000 พรรณไมปละ 10 
ชนิด ขอมูลสัตว
และชีวภาพปละ 
5 ชนิด 

10,000 พรรณไมปละ 10 
ชนิด ขอมูลสัตว
และชีวภาพปละ 
5 ชนิด 

เทศบาลตำบล 
บางสีทอง 

F1A2 โครงการสำรวจทำรหัส
พิกัดและคาพกิัดของ
ทรัพยากรทองถิ่น (ตน
มะตาด) 

พื้นที่ตำบลไทรใหญ - หมูที่ 11 - หมูที่ 1 - หมูที่ 8 - หมูที่ 9 - หมูที่ 10 องคการบริหาร 
สวนตำบล 
ไทรใหญ 

F1A2 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงาน โครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชฯ 
กิจกรรมสำรวจรวบรวม
ทรัพยากรทองถิ่น 
 
 

พื้นที่ตำบล 
ละหาร 

30,000 พื้นที่รอบๆ 
 ตำบล  
รัศมี 50 
 กิโลเมตร  
(หมู 1,4) 

30,000 พื้นที่รอบๆ 
 ตำบล  
รัศมี 50 
 กิโลเมตร  
(หมู 5,6) 

30,000 พื้นที่รอบๆ 
 ตำบล  
รัศมี 50 
 กิโลเมตร  
(หมู 2,3) 

30,000 พื้นที่รอบๆ 
 ตำบล  
รัศมี 50  
กิโลเมตร  
(หมู 8,9) 

30,000 พื้นที่รอบๆ 
 ตำบล  
รัศมี 50  
กิโลเมตร  
(หมู 7) 

องคการบริหาร 
สวนตำบล 
ละหาร 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นนทบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1579 
 

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  โครงการสำรวจและเก็บ
รวบรวมฐานขอมูล
ทรัพยากรแตละหมูบาน
ในพื้นที่ตำบลเกราะเกร็ด  

พื้นที่ในเขตความ
รับผิดชอบของ อบต.
เกาะเกร็ด 

50,000 สำรวจและเกบรว
บรวมทรัพยากร
ในพื้นที่
รายละเอียดตาม
ขอมูลในงาน 

50,000 สำรวจ
และเกบรวบรวม
ทรัพยากรใน
พื้นที่
รายละเอียดตาม
ขอมูลในงาน 

50,000 สำรวจและเกบรว
บรวมทรัพยากรใน
พื้นที่รายละเอยีด
ตามขอมูลในงาน 

50,000 สำรวจและเกบรว
บรวมทรัพยากร
ในพื้นที่
รายละเอียดตาม
ขอมูลในงาน 

50,000 สำรวจ
และเกบรวบรวม
ทรัพยากรใน
พื้นที่รายละเอยีด
ตามขอมูลในงาน 

องคการบริหาร 
สวนตำบล 
เกาะแกร็ด 

F1A2 สำรวจ เกบ็ขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่นวัฒนธรรม
ตางๆ ที่ใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
บริเวณพื้นที่ปกปกพันธุ
พืช 

องคการบริหารสวน
ตำบลบางตะไนย ม.1 - 
ม.5 

5,000 ม.1 5,000 ม.2 5,000 ม.3 5,000 ม.4 5,000 ม.5 องคการบริหารสวน
ตำบลบางตำไนย 

F1A2 สำรวจ เกบ็รวบรวม
ตัวอยางทรัพยากร
กายภาพและชีวภาพ 
เชน พืช สัตว จุบลินทรีย 
หิน น้ำ 

องคการบริหาร 
สวนตำบล 
บางตะไนย ม.1 - ม.5 

5,000 ม.1 5,000 ม.2 5,000 ม.3 5,000 ม.4 5,000 ม.5 องคการบริหาร 
สวนตำบล 
บางตำไนย 

F1A2 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพสธ.) 

เทศบาลตำบลบางพลับ 
ม.1 - 5 

30,000 เทศบาลตำบล
บางพลับ ม.1 - 5 

30,000 เทศบาลตำบล
บางพลับ ม.1 - 
5 

30,000 เทศบาลตำบลบาง
พลับ ม.1 - 5 

30,000 เทศบาลตำบล
บางพลับ ม.1 - 5 

30,000 เทศบาลตำบล
บางพลับ ม.1 - 
5 

เทศบาลตำบลบาง
พลับ  

F1A2 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
 - กิจกรรมสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่นและจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 

พื้นที่ตำบลศาลากลาง 15,000 ม.1 - 6 15,000 ม.1 - 6 15,000 ม.1 - 6 15,000 ม.1 - 6 15,000 ม.1 - 6 เทศบาลตำบลศาลา
กลาง 



หนา 1580                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นนทบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 โครงการสนับสนุนการดิ
นินงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
 - กิจกรรมสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่น 

พื้นที่ตำบลละหาร 30,000 พื้นที่รอบฯ ตำบล 
รัศมี 50 
กิโลเมตร ม.1,4 

30,000 พื้นที่รอบฯ 
ตำบล รัศมี 50 
กิโลเมตร ม.5,6 

30,000 พื้นที่รอบฯ ตำบล 
รัศมี 50 กิโลเมตร 
ม..2,3 

30,000 พื้นที่รอบฯ ตำบล 
รัศมี 50 กิโลเมตร 
ม.8,9 

30,000 พื้นที่รอบฯ 
ตำบล รัศมี 50 
กิโลเมตร ม.7 

องคการบริหาร 
สวนตำบล 
ละหาร 

 รวม  11  โครงการ  195,000  235,000  225,000  235,000  235,000   
F1A3 1.โครงการอนุรักษสวน

ทุเรียนนนท 
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร  
นนทบุรี 

ตำบลบานใหม 
อำเภอปากเกร็ด 

1,000,00
0 

 - ดูแลและเกบ็
ขอมูลการ
เจริญเติบโต
ทุเรียน 60  
สายพันธุ 
ทุกเดือน 
 - นิทรรศการส่ือ
ประชาสัมพันธ 

1,000,00
0 

 - ดูแลและเกบ็
ขอมูลการ
เจริญเติบโต
ทุเรียน 60 สาย
พันธุ 
ทุกเดือน 
 - นิทรรศการ
ส่ือ 
ประชาสัมพันธ 

1,000,00
0 

 - ดูแลและเกบ็
ขอมูลการ
เจริญเติบโต
ทุเรียน 60  
สายพันธุ 
ทุกเดือน 
- นิทรรศกาส่ือ 
ประชาสัมพันธ 

1,000,00
0 

 - ดูแลและ 
เก็บขอมูลการ
เจริญเติบโต
ทุเรียน 60  
สายพันธุ 
ทุกเดือน 
- นิทรรศการส่ือ 
ประชาสัมพันธ 

1,000,00
0 

 - ดูแลและเกบ็
ขอมูลการ
เจริญเติบโต
ทุเรียน 60  
สายพันธุ 
ทุกเดือน 
- นิทรรศการส่ือ 
ประชาสัมพันธ 

เทศบาลนคร 
ปากเกร็ด 

F1A3 2.สำรวจและทำรหัสพิกัด
พันธุไม ในพื้นที่เทศบาล
นครนนทบุรี 

พื้นที่เขตเทศบาลนคร
นนทบุรี และศูนย
อนุรักษเกษตรเชิง
ทองเที่ยวตำบลทวี
วัฒนาจังหวัดนนทบุรี 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุไม 
30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล (สวน
เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา) 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุ
ไม 30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล 
(สวนเฉลิมพระ
เกียรติ 72 
พรรษา) 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุไม 
30 ชนิด รวม 200 
ขอมูล (สวนเฉลิม
พระเกียรติ 72 
พรรษา) 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุไม 
30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล (สวน
เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา) 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุ
ไม 30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล (สวน
เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา) 

เทศบาลนครนนทบุรี 

F1A3 3.การสำรวจและเก็บ
ขอมูลพันธุไม ในพื้นที่
เทศบาลนครนนทบุรี 

พื้นที่เขตเทศบาลนคร
นนทบุรี และศูนย
อนุรักษเกษตรเชิง
ทองเที่ยวตำบลทวี
วัฒนาจังหวัดนนทบุรี 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุไม 
30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล (สวน
เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา) 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุ
ไม 30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล 
(สวนเฉลิมพระ
เกียรติ 72 
พรรษา) 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุไม 
30 ชนิด รวม 200 
ขอมูล (สวนเฉลิม
พระเกียรติ 72 
พรรษา) 

15,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุไม 
30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล (สวน
เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา) 

15,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุ
ไม 30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล (สวน
เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา) 

เทศบาลนครนนทบุรี 

F1A3 4.การจัดทำปายประชา
สัมพันธุไมในพื้นที่
เทศบาลนครนนทบุรี 

พื้นที่เขตเทศบาลนคร
นนทบุรี และศูนย
อนุรักษเกษตรเชิง
ทองเที่ยวตำบลทวี
วัฒนาจังหวัดนนทบุรี 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุไม 
30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล (สวน
เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา) 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุ
ไม 30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล 
(สวนเฉลิมพระ
เกียรติ 72 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุไม 
30 ชนิด รวม 200 
ขอมูล (สวนเฉลิม
พระเกียรติ 72 
พรรษา) 

15,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุไม 
30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล (สวน
เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา) 

15,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุ
ไม 30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล (สวน
เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา) 

เทศบาลนครนนทบุรี 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นนทบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1581 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พรรษา) 

F1A3 5.โครงการปลูกพืช
สมุนไพร 

เทศบาลเมืองบางบัว
ทอง 

20,000 การสงเสริมการ
ปลูกพืช ณ ศูนย
การเรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 การสงเสริมการ
ปลูกพืช ณ ศูนย
การเรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 การสงเสริมการ
ปลูกพืช ณ ศูนย
การเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 การสงเสริมการ
ปลูกพืช ณ ศูนย
การเรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 การสงเสริมการ
ปลูกพืช ณ ศูนย
การเรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เทศบาลเมือง 
บางบัวทอง 

F1A3 6.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
 - กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 
หายากในทองถิ่น 

พื้นที่ในตำบล 
บางสีทอง 

10,000 หมู 1 - 5 10,000 หมู 1 - 5 10,000 หมู 1 - 5 10,000 หมู 1 - 5 10,000 หมู 1 - 5 เทศบาลตำบล 
บางสีทอง 

F1A3 7.โครงการปลูก
ขยายพันธุพืชที่ไดจาการ
สำรวจ และอาจมีการสูญ
พันธุไปจากพื้นที ่

องคการบริหาร 
สวนตำบล 
บางตะไนย ม.1 - ม.5 

10,001 ม.1 10,001 ม.2 10,001 ม.3 10,001 ม.4 10,001 ม.5 องคการบริหาร 
สวนตำบล 
บางตำไนย 

 รวม  7  โครงการ  1,070,001  1,070,001  1,070,001  1,070,001  1,070,001   
F2A5 1.โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
 - กิจกรรมรวบรวมและ
บันทึกขอมูล 
จากการสำรวจ เก็บ
รวบรวม 
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรตางๆ   

พื้นที่ตำบลบางสีทอง 10,000 ศูนยขอมูล 
การเรียนรู 
อนุรักษ 
พันธุกรรมพืชฯ 

10,000 ศูนยขอมูล 
การเรียนรู 
อนุรักษ 
พันธุกรรมพืชฯ 

10,000 ศูนยขอมูล 
การเรียนรู 
อนุรักษ 
พันธุกรรมพืชฯ 

10,000 ศูนยขอมูล 
การเรียนรู 
อนุรักษ 
พันธุกรรมพืชฯ 

10,000 ศูนยขอมูล 
การเรียนรู 
อนุรักษ 
พันธุกรรมพืชฯ 

เทศบาลตำบล 
บางสีทอง 

F2A5 2.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

 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

 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

 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

 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

(*ไมเผยแพรฐานขอมูล 
ถายังไมไดรับอนุญาต)  



หนา 1582                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นนทบุรี 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 

ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 รวม  2  โครงการ  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000   
F3A8 1.โครงการสนับสนุนการ

ดำเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชฯ 
 - กิจกรรมจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

พื้นที่ตำบลละหาร 30,000 พื้นที่รอบฯ ตำบล 
รัศมี 50 
กิโลเมตร ม.1,4 

30,000 พื้นที่รอบฯ 
ตำบล รัศมี 50 
กิโลเมตร ม.5,6 

30,000 พื้นที่รอบฯ ตำบล 
รัศมี 50 กิโลเมตร 
ม..2,3 

30,000 พื้นที่รอบฯ ตำบล 
รัศมี 50 กิโลเมตร 
ม.8,9 

30,000 พื้นที่รอบฯ 
ตำบล รัศมี 50 
กิโลเมตร ม.7 

องคการบริหาร 
สวนตำบลละหาร 

F3A8 2.โครงการศูนยการ
เรียนรูอนุรักษสวน
ทุเรียนนนท  
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร นนทบุรี 

ตำบลบานใหม 
อำเภอปากเกร็ด 

800,000  - เปดบริการให 
ขอมูลและศึกษา 
ดูงานสถานีเรียนรู 
ในสวนทุเรียน 
นนท จำนวน  
5 สถานี 

800,000  - เปดบริการให 
ขอมูลและศึกษา 
ดูงานสถานี
เรียนรูในสวน
ทุเรียน 
นนท จำนวน  
5 สถานี 

800,000  - เปดบริการให 
ขอมูลและศึกษา 
ดูงานสถานีเรียนรู 
ในสวนทุเรียน 
นนท จำนวน  
5 สถานี 

800,000  - เปดบริการให 
ขอมูลและศึกษา 
ดูงานสถานีเรียนรู 
ในสวนทุเรียน 
นนท จำนวน  
5 สถาน ี

800,000  - เปดบริการให 
ขอมูลและศึกษา 
ดูงานสถานี
เรียนรูในสวน
ทุเรียนนนท 
จำนวน 5 สถาน ี

เทศบาลนคร 
ปากเกร็ด 

F3A8 3.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
 - กิจกรรมสรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น โดยการ
ประชาสัมพันธเผยแพร
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

พื้นที่ตำบลบางสีทอง 10,000 ประชาชนใน
ชุมชน 
ตำบลบางสีทอง 

10,000 ประชาชนใน
ชุมชน 
ตำบลบางสีทอง 

10,000 ประชาชนใน
ชุมชน 
ตำบลบางสีทอง 

10,000 ประชาชนใน
ชุมชน 
ตำบลบางสีทอง 

10,000 ประชาชนใน
ชุมชน 
ตำบลบางสีทอง 

เทศบาลตำบล 
บางสีทอง 

F3A8 4.โครงการอนุรักษและ
ฟนฟูพันธุไมและพันธุพืช
ตามแนวพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 

3,625 ไร 
(พื้นที่ทั้งหมด) 

250,000  - รวมสนอง
พระราชดำริใน
โครงการฯ 
- จัดฝกอบรม
สรางจิตสำนึก 
 - สำรวจตนไมใน
แปลงสวน 

250,000  - รวมสนอง
พระราชดำริใน
โครงการฯ 
- จัดฝกอบรม
สรางจิตสำนึก 
 - สำรวจตนไม
ในแปลงสวน 

250,000  - รวมสนอง
พระราชดำริใน
โครงการฯ 
- จัดฝกอบรม
สรางจิตสำนึก 
 - สำรวจตนไมใน
แปลงสวน 

250,000  - รวมสนอง
พระราชดำริใน
โครงการฯ 
- จัดฝกอบรม
สรางจิตสำนึก 
 - สำรวจตนไมใน
แปลงสวน 

250,000  - รวมสนอง
พระราชดำริใน
โครงการฯ 
- จัดฝกอบรม
สรางจิตสำนึก 
 - สำรวจตนไม
ในแปลงสวน 

องคการบริหาร 
สวนตำบล 
บางรักนอย 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นนทบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1583 
 

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 5.การประกวดคำขวัญ
เกี่ยวกบัการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โรงเรียนในตำบลบาง
ตะไนย 

10,000 ม.1 10,000 ม.2 10,000 ม.3 10,000 ม.4 10,000 ม.5 องคการบริหาร 
สวนตำบล 
บางตะไนย 

F3A8 6.โครงการศึกษาดูงาน 
ณ ศูนยการเรียนรูสู
เศรษฐกิจพอเพียง 
อพ.สธ. 

องคการบริหาร 
สวนตำบล 
บางตะไนย 

50,000 ผูเขารวม 50 คน 50,000 ผูเขารวม 50 
คน 

50,000 ผูเขารวม 50 คน 50,000 ผูเขารวม 50 คน 50,000 ผูเขารวม 50 คน องคการบริหาร 
สวนตำบล 
บางตะไนย 

F3A8 7.โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
งานสวนพฤษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนจัดกิจกรรม
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
นักเรียนเกิดจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 

10,000 18 โรงเรียน 10,000 18 โรงเรียน 10,000 18 โรงเรียน 10,000 18 โรงเรียน 10,000 18 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
มัธยมศึกษานนทบุรี 

F3A8 8.โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
กิจกรรมเตรียมความ
พรอมรองรับการประเมิน
เกียรติบัตร ขั้นที่ 1 

โรงเรียนจัดกิจกรรม 
สำรวจทรัพยากร 
และเปนแหลง 
รวบรวม 
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพื่อ 
ประโยชนทาง 
การศึกษาและ 
การเผยแพรตอไป 

10,000 6 โรงเรียน 10,000 6 โรงเรียน 10,000 6 โรงเรียน 10,000 6 โรงเรียน 10,000 6 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
มัธยมศึกษานนทบุรี 

F3A8 9.โครงการการจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. จังหวัดนนทบุรี 

จัดทุก 2 ป 600,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
  

    600,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
  

- - 600,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
  

สำนักงานเกษตร 
และสหกรณ 
จังหวัดนนทบุรี 
รวมกับหนวยงาน 
ที่สนองพระราชดำริ 

F3A8 10.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธ  
อพ.สธ. จังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี - ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

 - ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

 - ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

 - ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

 - ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

สำนักงานจังหวัด 
นนทบุรีและสำนักงาน 
เกษตรและสหกรณ 
จังหวัดนนทบุรี 



หนา 1584                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นนทบุรี 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 11.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
 - กิจกรรมจัด
นิทรรศการ อพ.สธ. 

พื้นที่ตำบลบางสีทอง 100,000 ประชาชนใน
ชุมชน 
ตำบลบางสีทอง 

100,000 ประชาชนใน
ชุมชน 
ตำบลบางสีทอง 

100,000 ประชาชนใน
ชุมชน 
ตำบลบางสีทอง 

100,000 ประชาชนใน
ชุมชน 
ตำบลบางสีทอง 

100,000 ประชาชนใน
ชุมชน 
ตำบลบางสีทอง 

เทศบาลตำบล 
บางสีทอง 

F3A8 12.การจัดทำปาย
ประชาสัมพันธพันธุไม 
ในพื้นที่เทศบาลนคร
นนทบุรี 

พื้นที่เขตเทศบาลนคร
นนทบุรี และตำบลทวี
วัฒนาจังหวัดนนทบุรี 

30,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุไม 
30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล (สวน
เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา) 

30,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุ
ไม 30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล 
(สวนเฉลิมพระ
เกียรติ 72 
พรรษา) 

30,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุไม 
30 ชนิด รวม 200 
ขอมูล (สวนเฉลิม
พระเกียรติ 72 
พรรษา) 

50,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุไม 
30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล (สวน
เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา) 

50,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร จำนวนพันธุ
ไม 30 ชนิด รวม 
200 ขอมูล (สวน
เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา) 

เทศบาลนครนนทบุรี 

F3A8 13.โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการของ
คณะอนุกรรมการ
อนุรักษและฟนฟูทุเรียน
นนทและผูเกี่ยวของ 
ระดับจังหวัด 

องคการบริหาร 
สวนจังหวัดนนทบุรี 

200,000 ผูเขารวมประชุม
ฯ คร้ังละไมเกิน 
150 คน รวม 10 
วัน 

200,000 ผูเขารวมประชุม
ฯ คร้ังละไมเกิน 
150 คน รวม 
10 วัน 

200,000 ผูเขารวมประชุมฯ 
คร้ังละไมเกิน 150 
คน รวม 10 วัน 

200,000 ผูเขารวมประชุม
ฯ คร้ังละไมเกิน 
150 คน รวม 10 
วัน 

200,000 ผูเขารวมประชุม
ฯ คร้ังละไมเกิน 
150 คน รวม 10 
วัน 

องคการบริหาร 
สวนจังหวัดนนทบุรี 

F3A8 14.โครงการจัดงาน
ทุเรียนนนท  

องคการบริหาร 
สวนจังหวัดนนทบุรี 

1,611,00
0 

เกษตรกรผูปลูก
ทุเรียนของ
จังหวัดนนทบุรี ป
ละ 1 คร้ัง ไมเกิน 
20 บูธ 

1,611,00
0 

เกษตรกรผูปลูก
ทุเรียนของ
จังหวัดนนทบุรี 
ปละ 1 คร้ัง ไม
เกิน 20 บูธ 

1,611,00
0 

 เกษตรกร     ผู
ปลูกทุเรียนของ
จังหวัดนนทบุรี ป
ละ 1 คร้ัง ไมเกิน 
20 บูธ 

1,611,00
0 

เกษตรกร     ผู
ปลูกทุเรียนของ
จังหวัดนนทบุรี ป
ละ 1 คร้ัง ไมเกิน 
20 บูธ 

1,611,00
0 

 เกษตรกร     ผู
ปลูกทุเรียนของ
จังหวัดนนทบุรี 
ปละ 1 คร้ัง ไม
เกิน 20 บูธ 

องคการบริหาร 
สวนจังหวัดนนทบุรี 

F3A8 15.โครงการศึกษาดูงาน
ของคณะอนุกรรมการ
อนุรักษทุเรียนนนทและ
ผูเกี่ยวของจังหวัด
นนทบุรี  

องคการบริหาร 
สวนจังหวัดนนทบุรี 

611,500 เกษตรกร
ผูเขารวม
โครงการ ปละ 1 
คร้ัง ไมเกิน 120 
คน 

611,500 เกษตรกร
ผูเขารวม
โครงการ ปละ 1 
คร้ัง ไมเกิน 120 
คน 

611,500 เกษตรกรผูเขารวม
โครงการ ปละ 1 
คร้ัง ไมเกิน 120 
คน 

611,500 เกษตรกร
ผูเขารวม
โครงการ ปละ 1 
คร้ัง ไมเกิน 120 
คน 

611,500 เกษตรกร
ผูเขารวม
โครงการ ปละ 1 
คร้ัง ไมเกิน 120 
คน 

องคการบริหาร 
สวนจังหวัดนนทบุรี 

F3A8 16.โครงการจัดซ้ือกิ่ง
พันธุ     ทุเรียนนนท 
เพื่อปลูกในสวนเกาและ
สวนใหม จังหวัดนนทบุรี 

องคการบริหาร 
สวนจังหวัดนนทบุรี 

500,000 เกษตรกร
ชาวสวนทุเรียน 
จังหวัดนนทบุรี 
ไมเกิน  20,000 
กิ่ง 

500,000 เกษตรกร
ชาวสวนทุเรียน 
จังหวัดนนทบุรี 
ไมเกิน  20,000 
กิ่ง 

500,000 เกษตรกรชาวสวน
ทุเรียน จังหวัด
นนทบุรี ไมเกิน  
20,000 กิ่ง 

500,000 เกษตรกร
ชาวสวนทุเรียน 
จังหวัดนนทบุรี 
ไมเกิน  20,000 
กิ่ง 

500,000 เกษตรกร
ชาวสวนทุเรียน 
จังหวัดนนทบุรี 
ไมเกิน  20,000 
กิ่ง 

องคการบริหาร 
สวนจังหวัดนนทบุรี 
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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 

F3A8 17.โครงการจัดซ้ือปจจัย
การปลูกทุเรียน จังหวัด
นนทบุรี 

องคการบริหาร 
สวนจังหวัดนนทบุรี 

500,000 เกษตรกร
ชาวสวนทุเรียน 
จังหวัดนนทบุรี ป
ละ 1 คร้ัง 

500,000 เกษตรกร
ชาวสวนทุเรียน 
จังหวัดนนทบุรี 
ปละ 1 คร้ัง 

500,000 เกษตรกรชาวสวน
ทุเรียน จังหวัด
นนทบุรี ปละ 1 
คร้ัง 

500,000 เกษตรกร
ชาวสวนทุเรียน 
จังหวัดนนทบุรี ป
ละ 1 คร้ัง 

500,000 เกษตรกร
ชาวสวนทุเรียน 
จังหวัดนนทบุรี 
ปละ 1 คร้ัง 

องคการบริหาร 
สวนจังหวัดนนทบุรี 

F3A8 18.โครงการสวน
พฤกษศาตรโรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1 

- 12 โรงเรียน - 15 โรงเรียน - 20 โรงเรียน - 25 โรงเรียน - 32 โรงเรียน สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1 

F3A8 19.โครงการสวน
พฤกษศาตรโรงเรียน 

โรงเรียน 
ในสังกัด 
สำนักงาน 
เขตพื้นที่ 
การศึกษา 
ประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2 

- 2 โรงเรียน - 2 โรงเรียน 25,000 2 โรงเรียน 40,000 2 โรงเรียน 40,000 2 โรงเรียน สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2 

F3A8 20 . สนั บสนุ น โรง เรียน
ส มั ค ร เข า ร ว ม ส น อ ง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งาน สวน 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  เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

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

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

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

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายทีจ่ะ
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 ดั บ ป าย สน 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. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/botanical_schoo
l/neo_sbg/index.ht
ml 
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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 

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

 
F3A8 2 1 . ส นั บ ส นุ น อ งค ก ร

ป ก ค รอ งส ว น ท อ งถิ่ น 
(อปท.) สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 
และกำกับขับเคล่ือนงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่นใน
ระดับจังหวัด 

พื้นที่การปกครองระดับ
ตำบลในจังหวัด 

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

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

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

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

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
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 ดั บ ป าย สน อ ง
พ ระราชดำ ริ  อป ท . 
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
พื้นที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้ น ที่  1  – 2  อ ป ท .
ส ม าชิ ก ด ำ เนิ น ง าน
รวมกับ  รร. สมาชิ ก
ส วน พ ฤ ก ษ ศ าส ต ร
โรงเรียนในพื้นที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นนทบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1587 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

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
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม หนา 
292 และ 307  
ดาวนโหลดจาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 

 
 รวม  21  โครงการ  5,322,500  4,722,500  5,322,500  4,722,500  5,322,500   

 
 
 
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 


