
แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                       หนา 1243 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดกาญจนบุรี 
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. สำรวจจัดทำรหัส

ตนไม 
รร.ตชด.บานแมน้ำนอย 
200 หมูที่ 1 ต.ไทรโยค  
อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี  

5,000 50 ตน 3,000 30 ตน 3,000 30 ตน 3,000 30 ตน 3,000 30 ตน กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A1 2. จัดทำปายแผนผัง
แสดงพ้ืนที่ปลูกพันธุไม
ตามโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ ขนาดกวาง 3เมตร 
ยาว 4 เมตร (มีกรอบ
กระจกใสปดดานหนา
เพ่ือปองกันน้ำเขาบริเวณ
ปาย พรอมติดต้ังเสา
จำนวน 2 ตน และมุง
หลังคา 

รร.ตชด.บานแมน้ำนอย 
200 หมูที่ 1 ต.ไทรโยค  
อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี 

20,000 1 ปาย         กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A1 3. สำรวจจัดทำรหัส
ตนไม 

รร. ตชด. ตะโกปดทอง 
555 หมูที่ 8 ต.สวนผ้ึง 
อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 

3,000 30 ตน 3,000 30 ตน 3,000 30 ตน 3,000 30 ตน 3,000 30 ตน กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A1 4. จัดทำปายแผนผัง
แสดงพ้ืนที่ปลูกพันธุไม
ตามโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ ขนาดกวาง 3เมตร 
ยาว 4 เมตร (มีกรอบ
กระจกใสปดดานหนา
เพ่ือปองกันน้ำเขาบริเวณ
ปาย พรอมติดต้ังเสา
จำนวน 2 ตน และมุง
หลังคา 

รร. ตชด. ตะโกปดทอง 
555 หมูที่ 8 ต.สวนผ้ึง 
อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 

25,000 1 ปาย         กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 



หนา 1244                                                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี 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 

F1A1 5. สำรวจจัดทำรหัส
ตนไม 

3. รร.ตชด.บานถ้ำหิน 
666 หมูที่ 4 ต.สวนผ้ึง 
อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 

5,000 50 ตน         กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A1 6. จัดทำปายแผนผัง
แสดงพ้ืนที่ปลูกพันธุไม
ตามโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ ขนาดกวาง 3เมตร 
ยาว 4 เมตร (มีกรอบ
กระจกใสปดดานหนา
เพ่ือปองกันน้ำเขาบริเวณ
ปาย พรอมติดต้ังเสา  
จำนวน 2 ตน และมุง
หลังคา 

3. รร.ตชด.บานถ้ำหิน 
666 หมูที่ 4 ต.สวนผ้ึง 
อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 

20,000 1 ปาย         กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A1 7.ทำขอบเขตพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร การสำรวจ
จัดทำรหัสประจำตนไม 
ทำรหัสพิกัด เพ่ือ
รวบรวมเปนฐานขอมูล 

รร.ตชด.บานเรดาร 
333 หมูที่ 4 ต.ปรังเผล       
อ.สังขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี 

10,000 เปนฐานขอมูล   
ของพรรณไม    
(20 ปาย) 

        กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A1 8. การสำรวจ ทำปาย
พรรณไม 

รร.ตชด.บานเรดาร 
333 หมูที่ 4 ต.ปรังเผล       
อ.สังขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี 

  1,000 10 ตน 1,000 10 ตน 1,000 10 ตน 1,000 10 ตน กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A1 9. จัดทำปายชื่อพรรณไม
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ /โดยนำปายติดไวที่
พรรณไมตามขอบเขต
พ้ืนที่โรงเรียนที่เปนแหลง
เรียนรู/ปายอะคริลิค พน
ตัวอักษรสีขาวคมชัด 
จำนวน 20 ปาย 

รร.ตชด.บานเรดาร 
333 หมูที่ 4 ต.ปรังเผล       
อ.สังขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี 

10,000 20 ปาย         กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                       หนา 1245 
 

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 10. สำรวจ จัดทำรหัส
ตนไม 

5. รร.ตชด.สุนทรเวช 
333 หมูที่ 1 ต.ไลโว 
อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

3,000 30 ตน         กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A1 11. จัดทำปายแผนผัง
แสดงพ้ืนที่ปลูกพันธไม
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 6 เมตร (มีกรอบ
กระจกใสปดดานหนา
เพ่ือปองกันน้ำ พรอม
ติดต้ังเสาจำนวน 2 ตน 
และมุงหลังคาดานบน
ปาย) 

5. รร.ตชด.สุนทรเวช 
333 หมูที่ 1 ต.ไลโว 
อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

20,000 1 แผน         กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A1 12.สำรวจ จัดทำรหัส
ตนไม 

รร.ตชด.มิตรมวลชน2 
297หมูที่ 1 ต.เขาโจด 
อ.ศรีสวัสด์ิ จ.
กาญจนบุรี 

5,000 50 ตน         กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A1 13. จัดทำปายพันธุไม
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ ขนาดกวาง 15 
เซนติเมตร ยาว 30 
เซนติเมตร  (ปายสังกะสี
ติดสต๊ิกเกอร) 

รร.ตชด.มิตรมวลชน2 
297หมูที่ 1 ต.เขาโจด 
อ.ศรีสวัสด์ิ จ.
กาญจนบุรี 

20,000 50 ปาย         กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A1 14.กิจกรรมปกปก
ทรัพยากรธรรมชาติ  

รร.ตชด.วัดสุธานี 456     
หมูที่ 4  ต.บองต้ี  
อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี 

14,000 เปนฐานขอมูล
ของพรรณไม 

        กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A1 15.กิจกรรมปกปก
ทรัพยากรธรรมชาติ  

รร.ตชด.บานตนมะมวง     
หมูท่ี 7 ต.วังกระแจะ        
อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี 

  15,000 30 ตน 15,000 30 ตน 15,000 30 ตน 15,000 30 ตน กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 



หนา 1246                                                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี 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 

F1A1 16. สำรวจขอมูล
ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น 

ปาชุมชนบานหวย
สะพานสามัคคี ต.
หนองโรง  อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี  

10,000 จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร ทรัพยากรพืช 
10 ชนิด สัตว 5 
ชนิด ทรัพยากร
ชีวภาพอ่ืนๆ 1 
ชนิด 

10,000 จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร ทรัพยากรพืช 
10 ชนิด สัตว 5 
ชนิด ทรัพยากร
ชีวภาพอ่ืนๆ 1 
ชนิด 

10,000 จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร ทรัพยากรพืช 
10 ชนิด สัตว 5 
ชนิด ทรัพยากร
ชีวภาพอ่ืนๆ 1 
ชนิด 

10,000 จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร ทรัพยากรพืช 
10 ชนิด สัตว 5 
ชนิด ทรัพยากร
ชีวภาพอ่ืนๆ 1 
ชนิด 

10,000 จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร ทรัพยากรพืช 
10 ชนิด สัตว 5 
ชนิด ทรัพยากร
ชีวภาพอ่ืนๆ 1 
ชนิด 

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองโรง 

F1A1 17. โครงการ อพ.สธ.
กิจกรรมทำเสนทางเดิน
ปาศึกษาธรรมชาติ 

ปาชุมชนบานหวย
สะพานสามัคคี ต.
หนองโรง  อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี  

  

  30,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง 

30,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง 

  

  

  

  องคการบริหารสวน
ตำบลหนองโรง 

F1A1 18. การสำรวจจัดทำ
รหัสทรัพยากรกายภาพ 
เชน พืช สัตว ในพ้ืนที่ปก
ปก 

พ้ืนที่ในเขตปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น 

5,000 จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร
จำนวนพันธุไม
พ้ืนถิ่น 3 ชนิด ไม
นอยกวา 50 ตน 

5,000 จำนวนพ้ืนที ่2 
ไรจำนวนพันธุไม
พ้ืนถิ่น 3 ชนิด 
ไมนอยกวา 50 
ตน 

5,000 จำนวนพ้ืนที ่2 ไร
จำนวนพันธุไมพ้ืน
ถิ่น 3 ชนิด ไม
นอยกวา 50 ตน 

5,000 จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร
จำนวนพันธุไมพ้ืน
ถิ่น 3 ชนิด ไม
นอยกวา 50 ตน 

5,000 จำนวนพ้ืนที่ 2 
ไรจำนวนพันธุไม
พ้ืนถิ่น 3 ชนิด 
ไมนอยกวา 50 
ตน 

เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F1A1 19. การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล 
วัฒนธรรมและภูมิ 
ปญญา 

พ้ืนที่ในเขตปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น 

5,000 จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร 5,000 จำนวนพ้ืนที ่2 
ไร 

5,000 จำนวนพ้ืนที ่3 ไร 5,000 จำนวนพ้ืนที่ 3 ไร 5,000 จำนวนพ้ืนที่ 3 
ไร 

เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F1A1 20. การทำเสนทางเดิน
ปาศึกษาธรรมชาติ  

พ้ืนที่ในเขตปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น 

    10,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง
หลัก 

10,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง
หลัก 

  เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F1A1 21. การสำรวจทำรหัส
พิกัดทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว จุ
รินทรีย) ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

หมูที่ 12 บานเขา
ดินสอ    ต.ดอนแสลบ 
อ.หวยกระเจา จ.
กาญจนบุรี 
 
 

5,900 จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร 30,000 จำนวนพ้ืนที่ 2 
ไร 

30,000 จำนวนพ้ืนที ่    3 
ไร 

30,000 จำนวนพ้ืนที่ 4 ไร 30,000 จำนวนพ้ืนที่     
5 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลดอนแสลบ 

F1A1 22. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรมมชาติ  

หมูที่ 12 บานเขา
ดินสอ    ต.ดอนแสลบ 
อ.หวยกระเจา จ.
กาญจนบุรี 

 เสนทางเดินปา
จำนวน 1 
เสนทาง 

 เสนทางเดินปา
จำนวน 1 
เสนทาง 

 เสนทางเดินปา
จำนวน 1 เสนทาง 

 เสนทางเดินปา
จำนวน 1 
เสนทาง 

 เสนทางเดินปา
จำนวน 1 
เสนทาง 

องคการบริหารสวน
ตำบลดอนแสลบ 

F1A1 23. การเก็บสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลและภูมิ
ปญญา  

หมูที่ 12 บานเขา
ดินสอ    ต.ดอนแสลบ 
อ.หวยกระเจา จ.
กาญจนบุรี 

10,000 จำนวนพ้ืนที ่1 ไร 
ที่จะดำเนินการ
ใน แตละป 

10,000 จำนวนพ้ืนที ่1 
ไร ที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

10,000 จำนวนพ้ืนที ่1 ไร 
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

10,000 จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร 
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

10,000 จำนวนพ้ืนที่ 1 
ไร ที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

องคการบริหารสวน
ตำบลดอนแสลบ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                       หนา 1247 
 

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 24. โครงการสำรวจ
ขอมูล รวบรวมขอมูล
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบล     
ดอนเจดีย 

20,000 การสำรวจขอมูล 20,000 การสำรวจขอมูล 20,000 การสำรวจขอมูล 20,000 การสำรวจขอมูล 20,000 การสำรวจขอมูล เทศบาลตำบลดอน
เจดีย 

F1A1 25. โครงการสำรวจพันธุ
สัตวและรวบรวมขอมูล 

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบล     
ดอนเจดีย 

20,000 แหลงขอมูลสัตว
ไมนอยกวา 10 
ชนิด 

20,000 แหลงขอมูลสัตว
ไมนอยกวา 10 
ชนิด 

20,000 แหลงขอมูลสัตวไม
นอยกวา 10 ชนิด 

20,000 แหลงขอมูลสัตว
ไมนอยกวา 10 
ชนิด 

20,000 แหลงขอมูลสัตว
ไมนอยกวา 10 
ชนิด 

เทศบาลตำบลดอน
เจดีย 

 รวม  25  โครงการ  235,900  152,000  162,000  132,000  122,000   

F1A2 1. การเก็บตนพืชมีชีวิต
เพ่ือไปปลูก 

รร.ตชด.บานเรดาร 
333 หมูที่ 4 ต.ปรังเผล       
อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี  

2,000 ไดตนพืชมีชีวิต
เพ่ือนำไปปลูก 

        กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A2 2. การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพ้ืนที่ที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาตาง ๆ 
ภายในรัศมี 30 
กิโลเมตร เขตเทศบาล 

5,000 พ้ืนที่ชุมชนริม
คลอง 

3,000 พ้ืนที่ชุมชน
คลองสามแยก 

5,000 พ้ืนที่ชุมชนหนอง
ผือ 

3,000 พ้ืนที่ชุมชนหนา
วัด 

3,000 พ้ืนที่ชุมชนบาน
บอ 

เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F1A2 3. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา  

พ้ืนที่ในเขตเทศบาล/
ชุมชน  ทั้ง 8 ชุมชน 
ภายในรัศม ี  50 
กิโลเมตร  

5,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

5,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

5,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

5,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

5,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F1A2 4. การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช 
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ  

หมูที่ 9 บานกรับ              
ต.ดอนแสอ.หวย
กระเจา จ.กาญจนบุรี 5,000 

หมูที่ 9 บานกรับ 
ต.ดอนแสลบ       
อ.หวยกระเจา    
จ.กาญจนบุรี 

5,000 

หมูที่  5   บาน
เขารักษ  ต.ดอน
แสลบ อ.หวย
กระเจา จ.
กาญจนบุรี 

5,000 

หมูที่  5    บาน
โปงสวรรคต.ดอน
แสลบ อ.หวย
กระเจา จ.
กาญจนบุรี 

5,000 

หมูที่  5   บาน
พนมนาง ต.ดอน
แสลบ อ.หวย
กระเจา จ.
กาญจนบุรี 

5,000 

หมูที่  5   บานต
ลุงใต   ต.ดอน
แสลบ อ.หวย
กระเจา จ.
กาญจนบุรี 

องคการบริหารสวน
ตำบลดอนแสลบ 

F1A2 5. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โรงเรียนบานตลุงใต  

5,000 

1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 
โรงเรียน      
บานตลุงใต  

5,000 

1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 
โรงเรียนบาน
หนองนางเล้ิง 

5,000 

1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 
โรงเรียนบานพนม
นาง 

5,000 

1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 
โรงเรียน     บาน
ดอนแสลบ 

5,000 

1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 
โรงเรียนวัด  เขา
รักษ  

องคการบริหารสวน
ตำบลดอนแสลบ 



หนา 1248                                                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี 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 6. โครงการจัดหาและ
รวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่น 

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบล     
ดอนเจดีย 

12,000 จัดหาแลรวบรวม
ทรัพยากรทองถิ่น 

  จัดหาและ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  จัดหาและรวบรวม
ทรัพยากรทองถิ่น 

  จัดหาและ
รวบรวม
ทรัพยากรทองถิ่น 

  จัดหาและ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

เทศบาลตำบลดอน
เจดีย 

 รวม  6  โครงการ  34,000  18,000  20,000  18,000  18,000   
F1A3 1. การปลูกรักษาตน

พันธุกรรมพืชในแปลง
ปลูก 

รร.ตชด.บานเรดาร 
333 หมูที่ 4 ต.ปรังเผล       
อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

2,000 ขยายพันธุพืช
และปลูกในแปลง
ปลูก 

        กองกับกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F1A3 2.กิจกรรมปลูกพันธุไม
ประจำถิ่น 

ปาชุมชนบานหวย
สะพานสามัคคี ต.
หนองโรง  อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี  

17,700 ปลูกตนไม 5 
ชนิด จำนวน 50 
ตน 

17,700 ปลูกตนไม 5 
ชนิด จำนวน 50 
ตน 

17,700 ปลูกตนไม 5 ชนิด 
จำนวน 50 ตน 

    องคการบริหารสวน
ตำบลหนองโรง 

F1A3 3.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาการ
สำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษา 
จำวน 30 ไร 
ในเขตวัดโบสถเกา 
สระจิกดาน 

5,000 พันธุไมจำนวน 
ไมนอยกวา 5 
ชนิด 

5,000 พันธุไมจำนวน 
ไมนอยกวา 5 
ชนิด 

5,000 พันธุไมจำนวน 
ไมนอยกวา 5 
ชนิด 

5,000 พันธุไมจำนวน 
ไมนอยกวา 5 
ชนิด 

5,000 พันธุไมจำนวน 
ไมนอยกวา 5 
ชนิด 

เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F1A3 4.โครงการปลูกพืช
สมุนไพรไพร 

พ้ืนที่บริเวณสำนักงาน
เทศบาล 

3,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

3,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

3,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

3,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

3,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F1A3 5.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดรับการ
สำรวจเก็บรวบรวมภูมิ
ปญญา  

หมูที่ 12 บานเขา
ดินสอ  ต.ดอนแสลบ 
อ.หวยกระเจา  
จ.กาญจนบุรี 

30,000 จำนวน 100 ตน 30,000 จำนวน 100 ตน 30,000 จำนวน 100 ตน 30,000 จำนวน 100 ตน 30,000 จำนวน 100 ตน องคการบริหารสวน
ตำบลดอนแสลบ 

F1A3 6. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก      
พระราชดำริฯ เทศบาล
ตำบลดอนเจดีย 

พระบรมราชานุสาวรีย
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

70,000 รวมกันปลูกและ
ดูแลรักษา
พันธุกรรมพืช
ประวัติศาสตรใน
สถานที่ทองเที่ยว 

70,000 รวมกันปลูกและ
ดูแลรักษา
พันธุกรรมพืช
ประวัติศาสตรใน
สถานที่
ทองเที่ยว 

70,000 รวมกันปลูกและ
ดูแลรักษา
พันธุกรรมพืช
ประวัติศาสตรใน
สถานที่ทองเที่ยว 

70,000 รวมกันปลูกและ
ดูแลรักษา
พันธุกรรมพืช
ประวัติศาสตรใน
สถานที่ทองเที่ยว 

70,000 รวมกันปลูกและ
ดูแลรักษา
พันธุกรรมพืช
ประวัติศาสตรใน
สถานที่ทองเที่ยว 

เทศบาลตำบลดอน
เจดีย 

F1A3 7. โครงการสงเสริมและ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบล     
ดอนเจดีย 

50,000 รวมกันปลูกและ
ดูแลรักษา
พันธุกรรมพืช

50,000 รวมกันปลูกและ
ดูแลรักษา
พันธุกรรมพืช

50,000 รวมกันปลูกและ
ดูแลรักษา
พันธุกรรมพืช

50,000 รวมกันปลูกและ
ดูแลรักษา
พันธุกรรมพืช

50,000 รวมกันปลูกและ
ดูแลรักษา
พันธุกรรมพืช

เทศบาลตำบลดอน
เจดีย 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                       หนา 1249 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ฯ สมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกกุมารี  

สมุนไพร  สมุนไพร  สมุนไพร  สมุนไพร  สมุนไพร  

F1A3 8. การเพาะปลูกพันธุผัก
พ้ืนบานในทองถิ่น 

บานหัวรัง หมูที่ 5 ต.
ดอนเจดีย อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี  

50,000 การเพาะปลูกผัก
พ้ืนบานในแหลง
เรียนรูเศรษฐกิจ
พอพียง หมูที่ 4  

50,000 การเพาะปลูก
ผักพ้ืนบานใน
แหลงเรียนรู
เศรษฐกิจ   พอ
พียง หมูที่ 4  

50,000 การเพาะปลูกผัก
พ้ืนบานในแหลง
เรียนรูเศรษฐกิจ   
พอพียง หมูที่ 4 

50,000 การเพาะปลูกผัก
พ้ืนบานในแหลง
เรียนรูเศรษฐกิจ   
พอพียง   หมูที่ 4 

50,000 การเพาะปลูกผัก
พ้ืนบานในแหลง
เรียนรูเศรษฐกิจ   
พอพียง หมูที่ 4 

 

 รวม  8  โครงการ  227,700  225,700  225,700  208,000  208,000   
F2A4 1. กิจกรรมอนุรักษและ

ใชประโยชนทรัพยากร 
รร.ตชด.บานแมน้ำนอย
200 หมูที่ 1 ต.ไทรโยค 
อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี 

5,000 50 ตน 3,000 30 ตน 3,000 30 ตน 3,000 30 ตน 3,000 30 ตน กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F2A4 2. กิจกรรมอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัพยากร 

รร.ตชด.ตะโกปดทอง 
555 หมูที่ 8 ต.สวนผ้ึง 
อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 

3,000 50 ตน 3,000 50 ตน 3,000 50 ตน 3,000 50 ตน 3,000 50 ตน กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F2A4 3. กิจกรรมอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัพยากร 

รร.ตชด.บานถ้ำหิน 
666 หมูที่ 5 ต.สวนผ้ึง 
อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 
 

5,000 50 ตน         กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F2A4 4. การปลูกตนพืชมีชีวิต
เพ่ือนำไปปลูก 

รร.ตชด.บานเรดาร  
333 หมูที่ 4 ต.ปรังเผล 
อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

  1,000 10 ตน 1,000 10 ตน 1,000 10 ตน 1,000 10 ตน กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F2A4 5. การปลูกรักษาตน
พันธุกรรมพืชในแปลง
ปลูก  

รร.ตชด.บานเรดาร  
333 หมูที่ 4 ต.ปรังเผล 
อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

  1,000 10 ตน 1,000 10 ตน 1,000 10 ตน 1,000 10 ตน กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F2A4 6. กิจกรรมอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัพยากร 

รร.ตชด.สุนทรเวช  
333 หมูที่ 1 ต.ไลโว  
อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

3,000 30 ตน         กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F2A4 7. กิจกรรมอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัพยากร 

รร.ตขด.มิตรมวลชน2 
297 หมูที่ 1 ต.เขาโจด  
อ.ศรีสวัสด์ิ  

5,000 50 ตน         กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 



หนา 1250                                                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี 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 

จ.กาญจนบุรี 
F2A4 8. กิจกรรมอนุรักษและ

ใชประโยชนทรัพยากร 
รร.ตชด.บานตนมะมวง 
370 หมูที่ 1 ต.วัง
กระแจะ อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี 

- - - - - - - - - - กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

F2A4 9.งานศึกษาวิธีการปลูก 
การขยายพันธุ จากพันธุ
ไมที่สำรวจเก็บรวบรวม
ไดในเขตพ้ืนที่ เชน ตน
ตะโกนา  

พ้ืนที่ปลูกรักษา 
จำนวน 30 ไร ในเขต
วัดโบสถเกา 
สระจิกดาน  

3,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน 
จากพันธุไมที่
สำรวจได และ 
นำไปสูการพัฒนา
ดานตาง ๆ  

3,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน 
จากพันธุไมที่
สำรวจได และ 
นำไปสูการ
พัฒนาดานตาง 
ๆ  

3,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน 
จากพันธุไมที่
สำรวจได และ 
นำไปสูการพัฒนา
ดานตาง ๆ  

3,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน 
จากพันธุไมที่
สำรวจได และ 
นำไปสูการพัฒนา
ดานตาง ๆ  

3,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน 
จากพันธุไมที่
สำรวจได และ 
นำไปสูการ
พัฒนาดานตาง 
ๆ  

เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F2A4 10.กิจกรรมปลอยแย
และอ่ึงในพ้ืนที่อนุรักษ 

พ้ืนที่อนุรักษปาชุมชน 
บานหวยสะพาน
สามัคคี  

10,000 จำนวนแยและอ่ึง
อยางละ 
ไมนอยกวา 100 
ตัว ผูเขา 
รวมกิจกรรม
จำนวน 40 คน  

10,000 จำนวนแยและ
อ่ึงอยางละ 
ไมนอยกวา 100 
ตัว ผูเขา 
รวมกิจกรรม
จำนวน 40 คน  

10,000 จำนวนแยและอ่ึง
อยางละ 
ไมนอยกวา 100 
ตัว ผูเขา 
รวมกิจกรรม
จำนวน 40 คน  

10,000 จำนวนแยและอ่ึง
อยางละ 
ไมนอยกวา 100 
ตัว ผูเขา 
รวมกิจกรรม
จำนวน 40 คน  

10,000 จำนวนแยและอ่ึง
อยางละ 
ไมนอยกวา 100 
ตัว ผูเขา 
รวมกิจกรรม
จำนวน 40 คน  

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองโรง 

F2A4 11.กิจกรรมวาง
แผนพัฒนาทรัพยากร 

ที่ทำการกลุมอาชีพแต
ละทรัพยากรในพ้ืนที่
ตำบลหนองโรง 

14,400 กลุมอาชีพ 4 
กลุม สมาชิกแต
ละกลุมไมนอย
กวา 10 คน รวม 
40 คน 

        องคการบริหารสวน
ตำบลหนองโรง 

F2A4 12. งานอนุรักษและใช
ทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน ที่
ไดจากการสำรวจ 
เก็บรวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง 
ในดานตาง ๆ ใน
หองปฏิบัติการดาน
โภชนาการ เปนตน  

ในเขตพ้ืนที่ของ
องคการบริหารสวน
ตำบลดอนแสลบ 

 อนุรักษและใช
ประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสู 
ดานตางๆ 

 อนุรักษและใช
ประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสู 
ดานตางๆ 

 อนุรักษและใช
ประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสู 
ดานตางๆ 

 อนุรักษและใช
ประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสู 
ดานตางๆ 

 อนุรักษและใช
ประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสู 
ดานตางๆ 

องคการบริหารสวน
ตำบลดอนแสลบ 

F2A4 13. โครงการแปลง
รวบรวมพันธุกลวยและ
พืชสมุนไพร 

ศูนยสงเสริมเยาวชน
เกษตรอาเซียนจังหวัด
กาญจนบุรี เลขที ่196 
หมูที่ 2 ต.พังตรุ 

30,000 1.แปลงรวบรวม
พันธุพืชสมุนไพร 
และกลวยเพ่ือ
เปนแหลงเรียนรู 

30,000 1.แปลงรวบรวม
พันธุพืชสมุนไพร 
และกลวยเพ่ือ
เปนแหลงเรียนรู 

30,000 1.แปลงรวบรวม
พันธุพืชสมุนไพร 
และกลวยเพ่ือเปน
แหลงเรียนรู 

30,000 1.แปลงรวบรวม
พันธุพืชสมุนไพร 
และกลวยเพ่ือ
เปนแหลงเรียนรู 

30,000 1.แปลงรวบรวม
พันธุพืชสมุนไพร 
และกลวยเพ่ือ
เปนแหลงเรียนรู 

ศูนยสงเสริมเยาวชน
เกษตรอาเซยีน 
จังหวัดกาญจนบุรี 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                       หนา 1251 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี แกเยาวชนเกษตร 
ยุวเกษตรกร 
เกษตรกรและ
บุคคลทั่วไป 
2.ฝกอาชีพ
ทางการเกษตร 
เฉพาะดาน
เก่ียวกับ
พันธุกรรมพืช 
สมุนไพรที่หายาก
หรือขาดแคลน 
แกเยาวชนเกษตร 
ยุวเกษตรกร 
และบุคคลทั่วไป 

แกเยาวชน
เกษตร ยุว
เกษตรกร 
เกษตรกรและ
บุคคลทั่วไป 
2.ฝกอาชีพ
ทางการเกษตร 
เฉพาะดาน
เก่ียวกับ
พันธุกรรมพืช 
สมุนไพรที่หา
ยากหรือขาด
แคลน 
แกเยาวชน
เกษตร ยุว
เกษตรกร 
และบุคคลทั่วไป 

แกเยาวชนเกษตร 
ยุวเกษตรกร 
เกษตรกรและ
บุคคลทั่วไป 
2.ฝกอาชีพ
ทางการเกษตร 
เฉพาะดาน
เก่ียวกับพันธุกรรม
พืช 
สมุนไพรที่หายาก
หรือขาดแคลน 
แกเยาวชนเกษตร 
ยุวเกษตรกร 
และบุคคลทั่วไป 

แกเยาวชนเกษตร 
ยุวเกษตรกร 
เกษตรกรและ
บุคคลทั่วไป 
2.ฝกอาชีพ
ทางการเกษตร 
เฉพาะดาน
เก่ียวกับ
พันธุกรรมพืช 
สมุนไพรที่หายาก
หรือขาดแคลน 
แกเยาวชนเกษตร 
ยุวเกษตรกร 
และบุคคลทั่วไป 

แกเยาวชน
เกษตร ยุว
เกษตรกร 
เกษตรกรและ
บุคคลทั่วไป 
2.ฝกอาชีพ
ทางการเกษตร 
เฉพาะดาน
เก่ียวกับ
พันธุกรรมพืช 
สมุนไพรที่หา
ยากหรือขาด
แคลน 
แกเยาวชน
เกษตร ยุว
เกษตรกร 
และบุคคลทั่วไป 

 รวม  13  โครงการ  78,400  51,000  51,000  51,000  51,000   
F2A5 1.โครงการจัดทำฐาน

ทรัพยากรขอมูล อพ.สธ. 
ศูนยขอมูล อพ.สธ. 
ภายในสำนักงาน
เทศบาลตำบล  
เลาขวัญ 

3,000 ฐานขอมูลทาง
กายภาพไม 
นอยกวา จำนวน 
3 ชนิด  

5,000 ฐานขอมูลทาง
กายภาพไม 
นอยกวา จำนวน 
5 ชนิด  
และทางดาน
วัฒนธรรม/ 
ภูมิปญญา
ทองถิ่นไมนอย
กวา  
2 ชนิด 

3,000 ฐานขอมูลทาง
กายภาพไม 
นอยกวา จำนวน 
5 ชนิด  
และทางดาน
วัฒนธรรม/ 
ภูมิปญญาทองถิ่น
ไมนอยกวา  
2 ชนิด 

3,000 ฐานขอมูลทาง
กายภาพไม 
นอยกวา จำนวน 
5 ชนิด  
และทางดาน
วัฒนธรรม/ 
ภูมิปญญาทองถิ่น
ไมนอยกวา  
2 ชนิด 

3,000 ฐานขอมูลทาง
กายภาพไม 
นอยกวา จำนวน 
5 ชนิด  
และทางดาน
วัฒนธรรม/ 
ภูมิปญญา
ทองถิ่นไมนอย
กวา  
2 ชนิด 

เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F2A5 2. โครงการจัดฐานขอมูล 
อพ.สธ. เชน ฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ  
ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมืปญญา 
ทองถิ่น ฐานขอมูล
นักวิจัย ฐานขอมูล
ผลงานวิจัยที่รวมสนอง 

ศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืช อพ.สธ. 
 

3,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 
20 % 

3,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 20 % 

3,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 
20 % 

3,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 
20 % 

3,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 20 % 

องคการบริหารสวน
ตำบลดอนแสลบ 



หนา 1252                                                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี 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 

พระราชดำริ อพ.สธ. 
ฯลฯ 

F2A5 3. จัดทำระบบการ
จัดเก็บและสืบคนขอมูล
ได (เอกสารและ
คอมพิวเตอร) 

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบล
ดอนเจดีย    

10,000 จัดทำระบบ
สืบคนเอกสาร 
ดวยระบบ
คอมพิวเตอร  

10,000 จัดทำระบบ
สืบคนเอกสาร 
ดวยระบบ
คอมพิวเตอร  

10,000 จัดทำระบบสืบคน
เอกสาร 
ดวยระบบ
คอมพิวเตอร  

10,000 จัดทำระบบ
สืบคนเอกสาร 
ดวยระบบ
คอมพิวเตอร  

10,000 จัดทำระบบ
สืบคนเอกสาร 
ดวยระบบ
คอมพิวเตอร  

เทศบาลตำบลดอน
เจดีย 

F2A5 4.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  4  โครงการ  16,000  18,000  16,000  16,000  16,000   
F3A7 จัดทำสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนปลูกพันธไมตาม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ  

รร.ตชด.บานตนมะมวง  
370 หมูที่ 7  
ต.วังกระแจะ อ.ไทร
โยค จ.กาญจนบุรี 

25,000 30 ตน         กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

 รวม  1  โครงการ  25,000           
F3A8 1. โครงการกอสราง

อาคารอเนกประสงค 
โครงการทหารพันธุดี 
มลฑลทหารบกที ่17 
ตามแนวพระราชดำริ   

พ้ืนที่ภายในศูนยการ
เรียนรู มณฑลทหารบก
ที่ 17 คายสุรสีห  
ต.ลาดหญา 
อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

3,400,00
0 

เพ่ือสงเสริมให
กำลังพลของ 
กองทัพมีความรู
ความสามารถ 
ในการปลูกผัก
ปลอดภัยและ 
มีคุณภาพได
มาตรฐานเพ่ือ 
บริโภค เปนการ
ลดคาใชจาย 
ในครัวเรือน หาก
เหลือจาก 
การบริโภค 

        มลฑลทหารบกที่ 17 
คายสุรสีห 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                       หนา 1253 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สามารถจำหนาย 
เปนรายไดเสริม
อีกดวย 

F3A8 2. โครงการกอสรางที่พัก
ทหารพันธุดี มลฑล
ทหารบกที่ 17  
ตามแนวพระราชดำริ  

พ้ืนที่ภายในศูนยการ
เรียนรู มณฑลทหารบก
ที่ 17 คายสุรสีห  
ต.ลาดหญา 
อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

2,700,00
0 

เพ่ือใหเจาหนาที่
ทหารพันธุดี 
ไดรับความ
สะดวกในการ 
ปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้นและได 
พักอาศัยระหวาง
ปฏิบัติงานทั้ง 
กลางวันและ
กลางคืน 

        มลฑลทหารบกที่ 17 
คายสุรสีห 

F3A8 3. โครงการกอสราง
สำนักงาน โครงการ
ทหารพันธุดี  
มลฑลทหารบกที ่17 
ตามแนวพระราชดำริ  

พ้ืนที่ภายในศูนยการ
เรียนรู มณฑลทหารบก
ที่ 17 คายสุรสีห  
ต.ลาดหญา 
อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

1,700,00
0 

เพ่ือใหเจาหนาที่
ทหารพันธุดี 
ไดใชในการ
ปฏิบัติงาน และ 
ใชเปนสถานที่ให
เจาหนาที่ 
ทหารพันธุดี 
บุคคลที่เดินทาง 
เขาเยี่ยม
โครงการฯ  
ไดใชทำกิจกรรม
รวมกัน 

        มลฑลทหารบกที่ 17 
คายสุรสีห 

F3A8 4. โครงการกอสราง
อาคารคัดแยกเมล็ดพันธุ 
ประกอบครุภัณฑ 
 โครงการทหารพันธุดี 
มลฑลทหารบกที่ 17 
ตามแนวพระราชดำริ 

พ้ืนที่ภายในศูนยการ
เรียนรู มณฑลทหารบก
ที่ 17 คายสุรสีห  
ต.ลาดหญา 
อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

1,600,00
0 

เพ่ือใหพลทหารท่ี
เขารวม 
โครงการเรียนรู
วิธีการปลูกผัก 
ปลอดภัยในแปลง
เกษตร 
ต้ังแตการเตรียม
แปลงปลูก 
การหวาน หรือ
การเพาะกลา 

        มลฑลทหารบกที่ 17 
คายสุรสีห 



หนา 1254                                                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี 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 

การเก็บเก่ียว
จนกระทั่งการ 
จำหนายเขาโรง
อาหารของคาย 
หรือนำ
ออกจำหนายสู
ตลาดทองถิ่น
ใกลเคียง 

F3A8 5. สถานีสูบน้ำทุงส่ีพรอม
ระบบสงน้ำ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ  

โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืช  
ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี  

30,000,0
00 

เพ่ือใหประชาชน
ในพ้ืนที่ ไดใช 
ประโยชน จาก
สถานีสูบน้ำ 

        โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี 

F3A8 6. แกมลิงทุงสาม  
โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืช  
ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี  

10,000,0
00 

เพ่ือใหประชาชน
ในพ้ืนที่ ไดใช 
ประโยชน ในการ
ทำการเกษตร 
ชวงฤดูแลงจาก
โครงการแกมลิง 

        โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี 

F3A8 7.กิจกรรมสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษทรัพยากร 

1. รร.ตชด.บานแมน้ำ
นอย 200 หมูที่ 1 
ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี   
  
 

5,000 นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน  
เห็นความสำคัญ 
ของการอนุรักษ  
ทรัพยากร และ 
นำไปใชประโยน  
อยางยั่งยืน 

5,000 200 คน 5,000 200 คน 5,000 200 คน 5,000 200 คน กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

  2. รร.ตชด.ตะโกปด
ทอง 555 หมูที่ 8  
ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง  
จ.ราชบุรี  
 

5,000 นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน  
เห็นความสำคัญ 
ของการอนุรักษ  
ทรัพยากร และ 
นำไปใชประโยน  
อยางยั่งยืน 

5,000 200 คน 5,000 200 คน 5,000 200 คน 5,000 200 คน กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

  3. รร.ตชด.บานถ้ำหิน 
666 หมู 5  
ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง  
จ.ราชบุรี 

3,000 นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน  
เห็นความสำคัญ 
ของการอนุรักษ  

        กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                       หนา 1255 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากร และ 
นำไปใชประโยน  
อยางยั่งยืน 
จำนวน 150 คน 

  4. รร.ตชด.บานเรดาร 
333 หมูที่ 4 
ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี  

1,000 นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน  
เห็นความสำคัญ 
ของการอนุรักษ  
ทรัพยากร และ 
นำไปใชประโยน  
อยางยั่งยืน 

2,000 200 คน 2,000 200 คน 2,000 200 คน 2,000 200 คน กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

  5. รร.ตชด.สุนทรเวช 
333 หมูที่ 1 
 ต.ไลโว อ.สังขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี  
 

3,000 นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน  
เห็นความสำคัญ 
ของการอนุรักษ  
ทรัพยากร และ 
นำไปใชประโยน  
อยางยั่งยืน 
จำนวน 223 คน 

        กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

  6. รร.ตชด.มิตรมวลชน
2 297 หมูที่ 1 
ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสด์ิ 
จ.กาญจนบุรี  
 

5,000 นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน  
เห็นความสำคัญ 
ของการอนุรักษ  
ทรัพยากร และ 
นำไปใชประโยน  
อยางยั่งยืน 
จำนวน 200 คน 

        กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

  7. รร.ตชด.บานตน
มะมวง  370 หมูที่ 7  
ต.วังกระแจะ อ.ไทร
โยค จ.กาญจนบุรี 

2,000 นักเรียน เยาวชน 
และประชาชน  
เห็นความสำคัญ 
ของการอนุรักษ  
ทรัพยากร และ 
นำไปใชประโยน  
อยางยั่งยืน 
จำนวน 200 คน 

2,000 200 คน 2,000 200 คน 2,000 200 คน 2,000 200 คน กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 



หนา 1256                                                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี 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 8. โครงการฝกอบรม
เรียนรูการอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น  

พ้ืนที่โดยรอบจำนวน 
30 ไร ในเขตวัดโบสถ 
ในเขตวัดโบสถเกาสระ
จิกดาน 
สำนักงานเทศบาล
ตำบลเลาขวัญ   
  
  
  
 

15,000 1.ผูเขารับการ 
อบรม 75 คน 
2.มีความรูความ 
เขาใจรักและ 
หวงแหนในการ 
อนุรักษทรัพยากร 
ทองถิ่น  

15,000 1.ผูเขารับการ 
อบรม 75 คน 
2.มีความรูความ 
เขาใจรักและ 
หวงแหนในการ 
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ทองถิ่น  

15,000 1.ผูเขารับการ 
อบรม 75 คน 
2.มีความรูความ 
เขาใจรักและ 
หวงแหนในการ 
อนุรักษทรัพยากร 
ทองถิ่น  

15,000 1.ผูเขารับการ 
อบรม 75 คน 
2.มีความรูความ 
เขาใจรักและ 
หวงแหนในการ 
อนุรักษทรัพยากร 
ทองถิ่น  

15,000 1.ผูเขารับการ 
อบรม 75 คน 
2.มีความรูความ 
เขาใจรักและ 
หวงแหนในการ 
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ทองถิ่น  

เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F3A8 9. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ.  
ในงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนในเขตเทศบาล  
(โรงเรียนบานหนองผือ
และโรงเรียนอนุบาล 
วัดเลาขวัญ) 
 

 จำนวน 1 
โรงเรียน 

 จำนวน 1 
โรงเรียน 

      เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F3A8 10. สนับสนุน อปท. เขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรอบๆ รัศมี  
50 กิโลเมตร 
 

 จำนวน 1 แหง  จำนวน 1 แหง  จำนวน 1 แหง  จำนวน 1 แหง  จำนวน 1 แหง เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F3A8 11. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธ 

เทศบาลตำบลเลาขวัญ  เพ่ือประชา 
สัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ  
อพ.สธ  

 เพ่ือประชา 
สัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ  
อพ.สธ  

 เพ่ือประชา 
สัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ  
อพ.สธ  

 เพ่ือประชา 
สัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ  
อพ.สธ  

 เพ่ือประชา 
สัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ  
อพ.สธ  

เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F3A8 
12. การเผยแพรส่ือตาง 
ๆ เชน การลงส่ือส่ิงพิมพ 
การทำวีดีทัศน   
  
 

เทศบาลตำบลเลาขวัญ   10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ. 
จำนวน 2 คร้ัง  
 

  10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 คร้ัง  

  เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 

F3A8 13. โครงการฝกอบรม
ถายทอดความรูใหแก
เจาหนาที่และครู 
ดานฐานทรัพยากร

ศูนยอบรม อพ.สธ. 
ตามภูมิภาคตาง ๆ 

15,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 20 คน 
2.เพ่ือสรางเครือ 
ขายดานการ 

15,000 1.จำนวนผูเขา
รับ 
การอบรม 20 
คน 

  15,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 20 คน 
2.เพ่ือสรางเครือ 
ขายดานการ 

  เทศบาลตำบลเลา
ขวัญ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                       หนา 1257 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทองถิ่น ทำงาน 
3.เพ่ือสรางความ 
เขาใจในการ 
ดำเนินงานดาน 
ฐานทรัพยากร 
ทองถิ่น 

2.เพ่ือสรางเครือ 
ขายดานการ 
ทำงาน 
3.เพ่ือสราง
ความ 
เขาใจในการ 
ดำเนินงานดาน 
ฐานทรัพยากร 
ทองถิ่น 

ทำงาน 
3.เพ่ือสรางความ 
เขาใจในการ 
ดำเนินงานดาน 
ฐานทรัพยากร 
ทองถิ่น 

F3A8 14. โครงการ อพ.สธ. 
กิจกรรมเผยแพรความรู
และสงเสริมการ
ดำเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  
 

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองโรง 

8,000 ครูอาจารย 
เจาหนาที่  
สถานศึกษา 
ในพ้ืนที่ 30 คน 

8,000 นักเรียนจาก 
สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ จำนวน 
30 คน 

8,000 นักเรียนจาก 
สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ จำนวน 30 
คน 

8,000 นักเรียนจาก 
สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ จำนวน 30 
คน 

8,000 นักเรียนจาก 
สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ จำนวน 30 
คน 

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองโรง 

F3A8 15. โครงการ อพ.สธ. 
กิจกรรมจักนิทรรศการ
ในการประชุมวิชาการ 
และนิทรรศการ อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัดงานกับ 
อพ.สธ. 

30,000 จัดแสดง
นิทรรศการ 
ในการประชุม
วิชาการ 
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

30,000 จัดแสดง
นิทรรศการ 
ในการประชุม
วิชาการ 
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

30,000 จัดแสดง
นิทรรศการ 
ในการประชุม
วิชาการ 
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

30,000 จัดแสดง
นิทรรศการ 
ในการประชุม
วิชาการ 
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

30,000 จัดแสดง
นิทรรศการ 
ในการประชุม
วิชาการ 
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองโรง 

F3A8 16. โครงการศึกษาดูงาน 
เพ่ือการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ของหนวยงาน 
  
 

200,000 ผูเขารวม
โครงการจำนวน 
50 คน 

200,000 ผูเขารวม
โครงการจำนวน 
50 คน 

200,000 ผูเขารวมโครงการ
จำนวน 50 คน 

200,000 ผูเขารวม
โครงการจำนวน 
50 คน 

200,000 ผูเขารวม
โครงการจำนวน 
50 คน 

เทศบาลตำบลดอน
เจดีย 

F3A8 17. สนับสนุนการสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
(งานพฤกษศาสตร
โรงเรียน) 

โรงเรียนวัดดอนเจดีย 
ต.ดอนเจดีย 
อ.พนมทวน  
จ.กาญจนบุรี 

20,000 จัดอบรมศึกษา 
ดูงานและการจัด 
นิทรรศการ 

20,000 จัดอบรมศึกษา 
ดูงานและการ
จัด 
นิทรรศการ 

20,000 จัดอบรมศึกษา 
ดูงานและการจัด 
นิทรรศการ 

20,000 จัดอบรมศึกษา 
ดูงานและการจัด 
นิทรรศการ 

20,000 จัดอบรมศึกษา 
ดูงานและการจัด 
นิทรรศการ 

เทศบาลตำบลดอน
เจดีย 

F3A8 18. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พ้ืนที่ที่ อพ.สธ. กำหนด   การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 30 
ป อพ.สธ. 
ประโยชนแทแก

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการเขา
รวมการประชุม

  การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน
ตน ณ มหาวิทยาลัย

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ

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  



หนา 1258                                                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี 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 

มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 7 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 
 

วิชาการและ
นิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค คร้ัง
ที่ 8 ณ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

 

แมโจ จ.เชียงใหม ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 9 
ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

สนับสนุนและกำกับ
ดูแล รร. และ อปท. 
สมาชิกในการเขารวม
ประชุมวิชาการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
และฐานท รัพยากร
ท อ งถิ่ น  ระ ดั บ ภู มิ  
ภาค 

F3A8 19. 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
ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยางตอเนื่อง
ทุกป 

F3A8 20 . 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
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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 

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
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 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 .



หนา 1260                                                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาญจนบุรี 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 

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
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  49,712,00

0 
 312,000  287,000  312,000  287,000   

 
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 


