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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดปทุมธาน ี
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. โครงการสำรวจ

ทรัพยากรพืชและ
ส่ิงมีชีวิต ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
จังหวัดปทุมธานี  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

ดำเนินงา
นโดยไมใช
งบประมา
ณ 

ชนิดของพรรณไม
ที่สำรวจพบ 

5,000 ชนิดของพรรณ
ไมที่สำรวจพบ 

ดำเนินงา
นโดยไม
ใช
งบประม
าณ 

ชนิดของพรรณไม
ที่สำรวจพบ 

5,000 ชนิดของพรรณไม
ที่สำรวจพบ 

ดำเนินงา
นโดยไมใช
งบประมา
ณ 

ชนิดของพรรณ
ไมที่สำรวจพบ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F1A2 2. โครงการเก็บรวบรวม
ตัวอยางแหงและดองเพื่อ
เปนส่ือการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

ดำเนินงา
นโดยไมใช
งบประมา
ณ 

ชนิดของพรรณไม
ที่สำรวจพบและ
สามารถเก็บไว
เปนตัวอยางแหง
และดองได 

60,000 ชนิดของพรรณ
ไมที่สำรวจพบ
และสามารถเก็บ
ไวเปนตัวอยาง
แหงและดองได 

ดำเนินงา
นโดยไม
ใช
งบประม
าณ 

ชนิดของพรรณไม
ที่สำรวจพบและ
สามารถเก็บไวเปน
ตัวอยางแหงและ
ดองได 

60,000 ชนิดของพรรณไม
ที่สำรวจพบและ
สามารถเก็บไว
เปนตัวอยางแหง
และดองได 

ดำเนินงา
นโดยไมใช
งบประมา
ณ 

ชนิดของพรรณ
ไมที่สำรวจพบ
และสามารถเก็บ
ไวเปนตัวอยาง
แหงและดองได 
(กลุมวัชพืช) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F1A2 3. ศึกษาวิจยัและ
รวบรวมองคความรูทาง
ธรรมชาติเพื่อการสราง
ความตระหนักในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทั่วประเทศ  15,000,0
00 

ขอมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
ขอมูลพันธกุรรม
ที่แสดงการ
เปล่ียนแปลงที่
เปนผลจาก
ส่ิงแวดลอม 

15,000,0
00 

ขอมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
ขอมูลพันธกุรรม
ที่แสดงการ
เปล่ียนแปลงที่
เปนผลจาก
ส่ิงแวดลอม 

15,000,0
00 

ขอมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและขอมูล
พันธุกรรมที่แสดง
การเปล่ียนแปลงที่
เปนผลจาก
ส่ิงแวดลอม 

15,000,0
00 

ขอมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและขอมูล
พันธุกรรมที่แสดง
การเปล่ียนแปลง
ที่เปนผลจาก
ส่ิงแวดลอม 

15,000,0
00 

ขอมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
ขอมูลพันธกุรรม
ที่แสดงการ
เปล่ียนแปลงที่
เปนผลจาก
ส่ิงแวดลอม 

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 

F1A2 4. สำรวจและเกบ็
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ทุงหลวงรังสิต
ครอบคลุมพื้นที่อำเภอ
ลำลูกกา คลองหลวง 
ธัญบุรีและหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธาน ี

300,000 ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น 

300,000 ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น 

300,000 ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น 

300,000 ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น 

300,000 ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น 

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 

 รวม  4  โครงการ  15,300,0
00  

15,365,
000  

15,300,
000  

15,365,
000  

15,300,0
00 

  

F1A3 1.โครงการปลูกรักษาตน
มเหสักข-สักสยามินทร 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

 -  - 60,000 จำนวนตนที่ปลูก
รักษาในพื้นที ่

10,000 การดูแลรักษา
(ตอเนื่อง) 

ดำเนินงา
นโดยไม
ใช
งบประม
าณ 

จำนวนตนที่ปลูก
รักษาในพื้นที ่

ดำเนินงา
นโดยไมใช
งบประมา
ณ 

จำนวนตนที่ปลูก
รักษาในพื้นที ่

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี
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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 

F1A3 2. โครงการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืชที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจและเก็บ
รวบรวมเมล็ดพันธุพืช
พื้นเมือง 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

90,000 พืชที่รวบรวม 2 
ชนิดๆละ 500 
ตน (แฝก)  

 -  - 120,000 พืชที่รวบรวม 3 
ชนิดๆละ 500 ตน 

 -  - 120,000 พืชที่รวบรวม 3 
ชนิดๆละ 500 
ตน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F1A3 3. โครงการพัฒนาแหลง
เรียนแปลงอนุรักษพันธุ
ไมพื้นเมืองและบานชีวว
ถีพอเพียง 

แปลงไรนาสวนผสม 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ   

ดำเนินงา
นโดยไมใช
งบประมา
ณ 

การปลูกแลรักษา 120,000 จำนวนไมนอย
กวา 10 ชนิด 

ดำเนินงา
นโดยไม
ใช
งบประม
าณ 

การปลูกแลรักษา 130,000 จำนวนไมนอย
กวา 5 ชนิด 

ดำเนินงา
นโดยไมใช
งบประมา
ณ 

การปลูกแล
รักษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F1A3 4. โครงการปลูกและ
อนุรักษพันธุกลวย/บัว
หลวง 

แปลงไรนาสวนผสม 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ 

90,000 รวบรวมพันธุแท
อยางนอย 10 
ชนิด 

ดำเนินงา
นโดยไม
ใช
งบประม
าณ 

การปลูกแล
รักษา 

ดำเนินงา
นโดยไม
ใช
งบประม
าณ 

การปลูกแลรักษา ดำเนินงา
นโดยไม
ใช
งบประม
าณ 

การปลูกแลรักษา 170,000 รวบรวมพันธุแท
อยางนอย 20 
ชนิด 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

 รวม  4  โครงการ  180,000   180,000   130,000   130,000   290,000   
F2A4 1. โครงการศึกษาพืช

อาหารและพืชสมุนไพร
ทองถิ่น เพื่อการอนุรักษ 
และใชประโยชนตามภูมิ
ปญญาและพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

150,000 กาแฟเม็ดบวั  -  - 120,000 1 ผลิตภัณฑ  
(เพื่อใชเปนยา
กำจัดศัตรูพืชใน
รูปแบบอิมัลชัน
เขมขน) 

 -  - 140,000 1 ผลิตภัณฑ 
บรรจุภัณฑ
(ชีวภาพจากเสน
ใยเซลลูโลส) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F2A4 2. พัฒนาสวนรุกขชาติใน
พิพิธภัณฑพระรามเกา 

พิพิธภัณฑพระรามเกา 
อพวช. จ.ปทุมธาน ี

5,000,00
0 

พัฒนาสวนรุก
ชาติเพื่อการ
เรียนรูและการ
สรางความ
ตระหนักถึงพืช
ของประเทศไทย 

5,000,00
0 

พัฒนาสวนรุก
ชาติเพื่อการ
เรียนรูและการ
สรางความ
ตระหนักถึงพืช
ของประเทศไทย 

5,000,00
0 

พัฒนาสวนรุกชาติ
เพื่อการเรียนรู
และการสราง
ความตระหนักถึง
พืชของประเทศ
ไทย 

5,000,00
0 

พัฒนาสวนรุก
ชาติเพื่อการ
เรียนรูและการ
สรางความ
ตระหนักถึงพืช
ของประเทศไทย 

5,000,00
0 

พัฒนาสวนรุก
ชาติเพื่อการ
เรียนรูและการ
สรางความ
ตระหนักถึงพืช
ของประเทศไทย 

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 

F2A4 3. วิจัยการพัฒนา
ผลิตภัณฑผาทอใยบัว ใน
พื้นที่โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัว
ไลยอลงกรณจังหวัด
ปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

900,000 ผลิตภัณฑผาทอ
ใยบัว 

        มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

 รวม  3  โครงการ  6,050,00   5,000,0   5,120,0   5,000,0   5,140,00   
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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 

0 00 00 00 0 
F2A5 1. โครงการจัดทำ

ฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
(9 ใบงาน) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

50,000 จำนวนฐานขอมูล
ที่เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

30,000 จำนวน
ฐานขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

ดำเนินงา
นโดยไม
ใช
งบประม
าณ 

เพิ่มขอมูลใน
ฐานขอมูล 

ดำเนินงา
นโดยไม
ใช
งบประม
าณ 

จำนวนฐานขอมูล
ที่เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

30,000 ฐานขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F2A5 2. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากรพืช 
สัตวและทรัพยากรอื่นๆ 

อพวช. 4,000,00
0 

จัดทำฐานขอมูล
คลังทรัพยากรใน
พิพิธภัณฑเพื่อ
การวิจยั 

500,000 ปรับปรุง
ฐานขอมูลคลัง
ทรัพยากรใน
พิพิธภัณฑเพื่อ
การวิจยั 

500,000 ปรับปรุง
ฐานขอมูลคลัง
ทรัพยากรใน
พิพิธภัณฑเพื่อการ
วิจัย 

500,000 ปรับปรุง
ฐานขอมูลคลัง
ทรัพยากรใน
พิพิธภัณฑเพื่อ
การวิจยั 

500,000 ปรับปรุง
ฐานขอมูลคลัง
ทรัพยากรใน
พิพิธภัณฑเพื่อ
การวิจยั 

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 

F2A5 3.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  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 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  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 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  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 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  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 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  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

(*ไมเผยแพรฐานขอมูล 
ถายังไมไดรับอนุญาต)  

 รวม  3  โครงการ  4,050,000  530,000  500,000  500,000  530,000   
F3A7 1. โครงการขับเคล่ือน

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัว
ไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ใหไดรับ
ปาย 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

140,000 ปายพระราชทาน - - - - - - - - มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F3A7 2. งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต/งาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/
ศูนยการเรียนรู 

หนวยงานฯ   เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี
 
งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และ
เนื้อหาทางวิชาการควร
มีการหารือกับ อพ.สธ. 



หนา 1626                                                                                                                                                                                                แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ปทุมธาน ี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 

เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะพิจารณา
และสนับสนุนไปทาง
สำนักงานงบประมาณ
ตอไป 

F3A7 3. งานสวนพฤกษา
ศาสตรโรงเรียนเร่ือง
กลวยกลวย 
    กิจกรรมที่ 1 ทำ
กระทง และบายศรี จาก
ใบตอง 
    กิจกรรมที่ 2 ทำสบู  
จากกานกลวย และทำ
เชือกกลวย จากตนกลวย 
    กิจกรรมที่ 3 ทำ
กลวยตาก และกลวย
ฉาบ 
    กิจกรรมที่ 4 ทำขาว
เกรียบ จากหวัปลี 

โรงเรียนวัดโคก 30,000 1. เพื่อนำไปสู
การสรางจิต
สำนักในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 
2. เพื่ออนุรักษ
และใชประโยชน
จากทรัพยากร 
และนำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 
3. ไดองคความรู
ขั้นตอนการแปร
รูปอาหารจากภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
4. เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีสวน
รวมในการ
อนุรักษ และ
พัฒนาแปรรูป
เปนผลิตภัณฑ
ตางๆ 

30,000 1. เพื่อนำไปสู
การสรางจิต
สำนักในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 
2. เพื่ออนุรักษ
และใชประโยชน
จากทรัพยากร 
และนำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 
3. ไดองคความรู
ขั้นตอนการแปร
รูปอาหารจาก
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
4. เพื่อสงเสริม
ใหนักเรียนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ และ
พัฒนาแปรรูป
เปนผลิตภัณฑ
ตางๆ 

40,000 1. เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนักใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 
2. เพื่ออนุรักษ
และใชประโยชน
จากทรัพยากร 
และนำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 
3. ไดองคความรู
ขั้นตอนการแปร
รูปอาหารจากภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
4. เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ 
และพัฒนาแปรรูป
เปนผลิตภัณฑ
ตางๆ 

40,000 1. เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนักใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 
2. เพื่ออนุรักษ
และใชประโยชน
จากทรัพยากร 
และนำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 
3. ไดองคความรู
ขั้นตอนการแปร
รูปอาหารจากภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
4. เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีสวน
รวมในการ
อนุรักษ และ
พัฒนาแปรรูป
เปนผลิตภัณฑ
ตางๆ 

40,000 1. เพื่อนำไปสู
การสรางจิต
สำนักในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 
2. เพื่ออนุรักษ
และใชประโยชน
จากทรัพยากร 
และนำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 
3. ไดองคความรู
ขั้นตอนการแปร
รูปอาหารจากภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
4. เพื่อสงเสริม
ใหนักเรียนมีสวน
รวมในการ
อนุรักษ และ
พัฒนาแปรรูป
เปนผลิตภัณฑ
ตางๆ 

 

F3A7 4. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนคลองสอง
(เสวตสมบูรณอุปถัมภ) 

7,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
นักเรียนมีความ
รัก และเหน็
คุณคาของพืช
พรรณไม 
2. เพื่อให

7,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
นักเรียนมีความ
รัก และเหน็
คุณคาของพืช
พรรณไม 
2. เพื่อให

7,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
นักเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพืชพรรณไม 
2. เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลงรวบรวม

7,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
นักเรียนมีความ
รัก และเหน็
คุณคาของพืช
พรรณไม 
2. เพื่อให

7,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
นักเรียนมีความ
รัก และเหน็
คุณคาของพืช
พรรณไม 
2. เพื่อให

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ปทุมธาน ีระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1627 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บ
รักษา เพื่อ
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพื่อใชเปน
แหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน
ใหกับนักเรียน 
4. เพื่อใหเกิด
ความรวมมือ
ระหวางครู 
นักเรียนและ
ผูปกครองในการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณ
ไมขอมูลพรรณ
ไมและการเก็บ
รักษา เพื่อ
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพื่อใชเปน
แหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน
ใหกับนักเรียน 
4. เพื่อใหเกิด
ความรวมมือ
ระหวางครู 
นักเรียนและ
ผูปกครองในการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

ตัวอยางพรรณไม
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บรักษา 
เพื่อประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพื่อใชเปน
แหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน
ใหกับนักเรียน 
4. เพื่อใหเกิด
ความรวมมือ
ระหวางครู 
นักเรียนและ
ผูปกครองในการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บ
รักษา เพื่อ
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพื่อใชเปน
แหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน
ใหกับนักเรียน 
4. เพื่อใหเกิด
ความรวมมือ
ระหวางครู 
นักเรียนและ
ผูปกครองในการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บ
รักษา เพื่อ
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพื่อใชเปน
แหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน
ใหกับนักเรียน 
4. เพื่อใหเกิด
ความรวมมือ
ระหวางครู 
นักเรียนและ
ผูปกครองในการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

F3A7 5. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนวัดรังสิต 10,000 1. เพื่อสนอง
โครงการอนุรักษ
พันธพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
2. เพื่อศึกษาและ
เก็บขอมูลพันธุไม
ในโรงเรียนวัด
รังสิต 
3. เพื่อใหครู 
นักเรียน 
บุคลากร และ
ชุมชนชวยกัน
อนุรักษพันธุพืช 
4. เพื่อปลูก

10,000 1. เพื่อสนอง
โครงการอนุรักษ
พันธพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
2. เพื่อศึกษา
และเก็บขอมูล
พันธุไมใน
โรงเรียนวัดรังสิต 
3. เพื่อใหครู 
นักเรียน 
บุคลากร และ
ชุมชนชวยกัน
อนุรักษพันธุพืช 
4. เพื่อปลูก

10,000 1. เพื่อสนอง
โครงการอนุรักษ
พันธพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
2. เพื่อศึกษาและ
เก็บขอมูลพันธุไม
ในโรงเรียนวัด
รังสิต 
3. เพื่อใหครู 
นักเรียน บุคลากร 
และชุมชนชวยกัน
อนุรักษพันธุพืช 
4. เพื่อปลูก
จิตสำนึกใหรูจัก

10,000 1. เพื่อสนอง
โครงการอนุรักษ
พันธพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
2. เพื่อศึกษาและ
เก็บขอมูลพันธุไม
ในโรงเรียนวัด
รังสิต 
3. เพื่อใหครู 
นักเรียน บุคลากร 
และชุมชนชวยกัน
อนุรักษพันธุพืช 
4. เพื่อปลูก
จิตสำนึกใหรูจัก

10,000 1. เพื่อสนอง
โครงการอนุรักษ
พันธพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
2. เพื่อศึกษา
และเก็บขอมูล
พันธุไมใน
โรงเรียนวัดรังสิต 
3. เพื่อใหครู 
นักเรียน 
บุคลากร และ
ชุมชนชวยกัน
อนุรักษพันธุพืช 
4. เพื่อปลูก

 



หนา 1628                                                                                                                                                                                                แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ปทุมธาน ี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 

จิตสำนึกใหรูจัก
คุณคาของตนไม
และส่ิงแวดลอม
ภายในโรงเรียน
และชุมชน 

จิตสำนึกใหรูจัก
คุณคาของตนไม
และส่ิงแวดลอม
ภายในโรงเรียน
และชุมชน 

คุณคาของตนไม
และส่ิงแวดลอม
ภายในโรงเรียน
และชุมชน 

คุณคาของตนไม
และส่ิงแวดลอม
ภายในโรงเรียน
และชุมชน 

จิตสำนึกใหรูจัก
คุณคาของตนไม
และส่ิงแวดลอม
ภายในโรงเรียน
และชุมชน 

F3A7 6. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
    

โรงเรียนวัดบางพูน 5,000 1. เพื่อเปนการ
สรางจิตสำนึกให
ผูเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพืชพรรณ
และทรัพยากร  
2. เพื่อใหผูเรียนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และเก็บรักษา
เปนประโยชน
ทาง การศึกษา  

5,000 1. เพื่อเปนการ
สรางจิตสำนึกให
ผูเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพืชพรรณ
และทรัพยากร  
2. เพื่อใหผูเรียน
มีสวนรวมในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม และเก็บ
รักษาเปน
ประโยชนทาง 
การศึกษา  

5,000 1. เพื่อเปนการ
สรางจิตสำนึกให
ผูเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพืชพรรณและ
ทรัพยากร  
2. เพื่อใหผูเรียนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชในโรงเรียน 
3. เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และเก็บรักษาเปน
ประโยชนทาง 
การศึกษา  

5,000 1. เพื่อเปนการ
สรางจิตสำนึกให
ผูเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพืชพรรณ
และทรัพยากร  
2. เพื่อใหผูเรียนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชในโรงเรียน 
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และเก็บรักษา
เปนประโยชน
ทาง การศึกษา  

5,000 1. เพื่อเปนการ
สรางจิตสำนึกให
ผูเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพืชพรรณ
และทรัพยากร  
2. เพื่อใหผูเรียน
มีสวนรวมในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และเก็บรักษา
เปนประโยชน
ทาง การศึกษา  

 

F3A7 7. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนวัดบอทอง 3,000 1. เพื่อใหผูเรียนมี
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุกรรมพืชจาก
โรงเรียนสูชุมชน 
2. เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เปน
ฐานของ
วิทยาการและ
ปญญาการเรียนรู
บนฐานงานสวน

3,000 1. เพื่อใหผูเรียน
มีจิตสำนึก
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
จากโรงเรียนสู
ชุมชน 
2. เพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม เปน
ฐานของ

3,000 1. เพื่อใหผูเรียนมี
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุกรรมพืชจาก
โรงเรียนสูชุมชน 
2. เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เปน
ฐานของวิทยาการ
และปญญาการ
เรียนรูบนฐานงาน
สวนพฤกษศาสตร

3,000 1. เพื่อใหผูเรียนมี
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุกรรมพืชจาก
โรงเรียนสูชุมชน 
2. เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เปน
ฐานของ
วิทยาการและ
ปญญาการเรียนรู
บนฐานงานสวน

3,000 1. เพื่อใหผูเรียน
มีจิตสำนึก
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
จากโรงเรียนสู
ชุมชน 
2. เพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม เปน
ฐานของ

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ปทุมธาน ีระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1629 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
3. เพื่อพัฒนา
แหลงเรียนรูหอง
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
พื้นที่ศึกษา 
4. เพื่อใหผูเรียนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
เปนรูปธรรม 

วิทยาการและ
ปญญาการ
เรียนรูบนฐาน
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
3. เพื่อพัฒนา
แหลงเรียนรูหอง
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
พื้นที่ศึกษา 
4. เพื่อใหผูเรียน
มีสวนรวมในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม
อยางเปน
รูปธรรม 

โรงเรียน 
3. เพื่อพัฒนา
แหลงเรียนรูหอง
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและพื้นที่
ศึกษา 
4. เพื่อใหผูเรียนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม
อยางเปนรูปธรรม 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
3. เพื่อพัฒนา
แหลงเรียนรูหอง
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและพื้นที่
ศึกษา 
4. เพื่อใหผูเรียนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
เปนรูปธรรม 

วิทยาการและ
ปญญาการ
เรียนรูบนฐาน
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
3. เพื่อพัฒนา
แหลงเรียนรูหอง
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
พื้นที่ศึกษา 
4. เพื่อใหผูเรียน
มีสวนรวมในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
เปนรูปธรรม 

F3A7 8. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนวัดธัญญะผล 40,000 1. เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา  
2. เพื่อใหคณะครู 
บุคลากร เขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อให คณะ
ครู บุคลากร รวม
ปฏิบัติ จนเกิด
ประโยชนใน
ชุมชน 

40,000 1. เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา  
2. เพื่อใหคณะ
ครู บุคลากร 
เขาใจและเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อให คณะ
ครู บุคลากร 
รวมปฏิบัติ จน
เกิดประโยชนใน

40,000 1. เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา  
2. เพื่อใหคณะครู 
บุคลากร เขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อให คณะครู 
บุคลากร รวม
ปฏิบัติ จนเกิด
ประโยชนในชุมชน 

40,000 1. เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา  
2. เพื่อใหคณะครู 
บุคลากร เขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อให คณะ
ครู บุคลากร รวม
ปฏิบัติ จนเกิด
ประโยชนใน
ชุมชน 

40,000 1. เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา  
2. เพื่อใหคณะ
ครู บุคลากร 
เขาใจและเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อให คณะ
ครู บุคลากร 
รวมปฏิบัติ จน
เกิดประโยชนใน

 



หนา 1630                                                                                                                                                                                                แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ปทุมธาน ี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 

ชุมชน ชุมชน 

F3A7 9. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนชุมชนวัดทำเล
ทอง 

21,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
นักเรียนมีความ
รัก และเหน็
คุณคาของพืช
พรรณไม 
2. เพื่อให
นักเรียนไดใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
เกี่ยวกบัพรรณไม
ในโรงเรียน 
3. เพื่อให
โรงเรียนชุมชนวัด
ทำเลทองเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บ
รักษา เพื่อ
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 

21,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
นักเรียนมีความ
รัก และเหน็
คุณคาของพืช
พรรณไม 
2. เพื่อให
นักเรียนไดใช
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
เกี่ยวกบัพรรณ
ไมในโรงเรียน 
3. เพื่อให
โรงเรียนชุมชน
วัดทำเลทองเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณ
ไมขอมูลพรรณ
ไมและการเก็บ
รักษา เพื่อ
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 

21,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
นักเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพืชพรรณไม 
2. เพื่อใหนักเรียน
ไดใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปนแหลง
เรียนรูเกี่ยวกับ
พรรณไมใน
โรงเรียน 
3. เพื่อใหโรงเรียน
ชุมชนวัดทำเลทอง
เปนแหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บรักษา 
เพื่อประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 

21,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
นักเรียนมีความ
รัก และเหน็
คุณคาของพืช
พรรณไม 
2. เพื่อใหนักเรียน
ไดใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
เกี่ยวกบัพรรณไม
ในโรงเรียน 
3. เพื่อให
โรงเรียนชุมชนวัด
ทำเลทองเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บ
รักษา เพื่อ
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 

21,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
นักเรียนมีความ
รัก และเหน็
คุณคาของพืช
พรรณไม 
2. เพื่อให
นักเรียนไดใช
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
เกี่ยวกบัพรรณไม
ในโรงเรียน 
3. เพื่อให
โรงเรียนชุมชน
วัดทำเลทองเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บ
รักษา เพื่อ
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 

 

F3A7 10. งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนวัดลาดสนุน 100,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็นคุณคา
ของพรรณไม ไม
คิดทำลายและมี
แนวคิดในการ
อนุรักษตอไป 
2. เพื่อให

100,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็น
คุณคาของ
พรรณไม ไมคิด
ทำลายและมี
แนวคิดในการ
อนุรักษตอไป 

100,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความรัก
และเห็นคุณคา
ของพรรณไม ไม
คิดทำลายและมี
แนวคิดในการ
อนุรักษตอไป 
2. เพื่อใหโรงเรียน

100,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็นคุณคา
ของพรรณไม ไม
คิดทำลายและมี
แนวคิดในการ
อนุรักษตอไป 
2. เพื่อให

100,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม ไมคิดทำลาย
และมีแนวคิดใน
การอนุรักษ
ตอไป 
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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 

โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บ
รักษาเพื่อเปน
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรตอไป 
3. เพื่อสราง
บรรยากาศของ
โรงเรียนใหรมร่ืน 
สวยงามและเปน
แหลงเรียนรูของ
โรงเรียน 
4. เพื่อใหครูจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนบูรณา
การสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

2. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไมและการเก็บ
รักษาเพื่อเปน
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรตอไป 
3. เพื่อสราง
บรรยากาศของ
โรงเรียนใหรม
ร่ืน สวยงามและ
เปนแหลงเรียนรู
ของโรงเรียน 
4. เพื่อใหครูจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

เปนแหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บรักษา
เพื่อเปนประโยชน
ทางการศึกษาและ
เผยแพรตอไป 
3. เพื่อสราง
บรรยากาศของ
โรงเรียนใหรมร่ืน 
สวยงามและเปน
แหลงเรียนรูของ
โรงเรียน 
4. เพื่อใหครูจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนบูรณา
การสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บ
รักษาเพื่อเปน
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรตอไป 
3. เพื่อสราง
บรรยากาศของ
โรงเรียนใหรมร่ืน 
สวยงามและเปน
แหลงเรียนรูของ
โรงเรียน 
4. เพื่อใหครูจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนบูรณา
การสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

2. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บ
รักษาเพื่อเปน
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรตอไป 
3. เพื่อสราง
บรรยากาศของ
โรงเรียนใหรมร่ืน 
สวยงามและเปน
แหลงเรียนรูของ
โรงเรียน 
4. เพื่อใหครูจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

F3A7 11. งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนวัดสุวรรณ 4,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็นคุณคา
ของพรรณไม ไม
คิดทำลายและมี
แนวคิดในการ
อนุรักษตอไป 
2. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บ
รักษาเพื่อเปน

4,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็น
คุณคาของ
พรรณไม ไมคิด
ทำลายและมี
แนวคิดในการ
อนุรักษตอไป 
2. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไมและการเก็บ

4,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความรัก
และเห็นคุณคา
ของพรรณไม ไม
คิดทำลายและมี
แนวคิดในการ
อนุรักษตอไป 
2. เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บรักษา
เพื่อเปนประโยชน
ทางการศึกษาและ

4,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็นคุณคา
ของพรรณไม ไม
คิดทำลายและมี
แนวคิดในการ
อนุรักษตอไป 
2. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บ
รักษาเพื่อเปน

4,000 1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม ไมคิดทำลาย
และมีแนวคิดใน
การอนุรักษ
ตอไป 
2. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม
และการเก็บ
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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 

ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรตอไป 

รักษาเพื่อเปน
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรตอไป 

เผยแพรตอไป ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรตอไป 

รักษาเพื่อเปน
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรตอไป 

 รวม  11  โครงการ  360,000  220,000  230,000  230,000  230,000   
F3A8 1.โปรแกรมการจัดการ

เรียนรูโดยใชบริบทเปน
ฐานเพื่อสงเสริมความ
เขาใจดานส่ิงแวดลอมใน
ทองถิ่นสัมพันธกับ
สถานการณการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสำหรับ
เยาวชน เขตพื้นที่ จ.
ปทุมธาน ี

จ.ปทุมธาน ี 800,000 1. สรางเครือขาย
ชุมชนและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อ
สรางความเขาใจ
ในโปรแกรมการ
จัดการเรียนรู ใน
เขตพื้นที่ทุงหลวง
รังสิต จ.ปทุมธาน ี
2. เผยแพรและ
อบรมการใช
โปรแกรมการ
จัดการเรียนรู
สำหรับครูในเขต
พื้นที่ทุงหลวง
รังสิต จ.ปทุมธาน ี

800,000 1. เผยแพรและ
อบรมการใช
โปรแกรมการ
จัดการเรียนรู
สำหรับครูในเขต
พื้นที่ทุงหลวง
รังสิต จ.
ปทุมธานี  
2. ใชโปรแกรม
การจัดการ
เรียนรูสำหรับ 
เยาวชน ในเขต
พื้นที่ทุงหลวง
รังสิต จ.
ปทุมธาน ี

            องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 

F3A8 2.พัฒนาและจัดแสดง
นิทรรศการความ
หลากหลายทางชวีภาพ
และระบบนิเวศรวมกับ
คาราวานวิทยาศาสตร 

ทั่วประเทศ 1,500,00
0 

สรางความ
ตระหนักดาน
นิเวศวิทยาและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแก
เยาวชนใน
ภูมิภาค 

500,000 สรางความ
ตระหนักดาน
นิเวศวิทยาและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพแก
เยาวชนใน
ภูมิภาค 

500,000 สรางความ
ตระหนักดาน
นิเวศวิทยาและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแก
เยาวชนในภูมภิาค 

500,000 สรางความ
ตระหนักดาน
นิเวศวิทยาและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแก
เยาวชนใน
ภูมิภาค 

500,000 สรางความ
ตระหนักดาน
นิเวศวิทยาและ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพแก
เยาวชนใน
ภูมิภาค 

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 

F3A8 3.โครงการสรางจิตสำนึก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัว
ไลยอลงกรณ   

175,000 จัดอบรมจำนวน 
2 คร้ังๆ ละ 60 
คน 

175,000 จัดอบรมจำนวน 
2 คร้ังๆ ละ 60 
คน 

175,000 จัดอบรมจำนวน 2 
คร้ังๆ ละ 60 คน 

175,000 จัดอบรมจำนวน 
2 คร้ังๆ ละ 60 
คน 

175,000 จัดอบรมจำนวน 
2 คร้ังๆ ละ 60 
คน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F3A8 4. โครงการสราง
จิตสำนึกฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ   

173,000 จัดอบรมจำนวน 
2 คร้ังๆ ละ 60 
คน 

173,000 จัดอบรมจำนวน 
2 คร้ังๆ ละ 60 
คน 

173,000 จัดอบรมจำนวน 2 
คร้ังๆ ละ 60 คน 

173,000 จัดอบรมจำนวน 
2 คร้ังๆ ละ 60 
คน 

173,000 จัดอบรมจำนวน 
2 คร้ังๆ ละ 60 
คน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี
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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 5. โครงการจัดการ
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราชภฏัว
ไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

280,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 
ศักยภาพมากลน
มีใหเห็น 

 -  - 260,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 
ชาวบานไทยได
ประโยชน 

 -  -  -  - มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F3A8 6. โครงการบริหารศูนย
ประสานงานโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

200,000 ศูนยสัมมนาและ
ฝกอบรม 

260,000 จัดต้ังศูนย
สัมมนาและ
ฝกอบรม 

340,000 บริหารศูนย
สัมมนาและ
ฝกอบรม 

280,000 บริหารศูนย
สัมมนาและ
ฝกอบรม 

350,000 บริหารศูนย
สัมมนาและ
ฝกอบรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F3A8 7. โครงการจัดทำหนังสือ
และส่ือเผยแพรความรู 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

15,000  ›ปาย โปรเตอร  200,000 › 500เลม 
(กาแฟเม็ดบวั) 

15,000  ›ปาย โปรเตอร  200,000  › 500 เลมแปร
รูปกลวย เพื่อใช
เปนยากำจัด
ศัตรูพืชในรูปแบบ
อิมัลชันเขมขน) 

15,000  ›ปาย โปรเตอร  มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F3A8 8. โครงการจัดทำเว็บ
ไซด ประชาสัมพันธ
หนวยงานและเผยแพร
ความรู (อพ.สธ.-มรว.) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

30,000 เพื่อประชา    
สัมพันธการ
ดำเนิน งานสนอง
พระราช ดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อประชา    
สัมพันธการ
ดำเนิน งาน
สนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อประชา    
สัมพันธการดำเนิน 
งานสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. 

40,000 เพื่อประชา    
สัมพันธการ
ดำเนิน งานสนอง
พระราช ดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมา
ณ 

เพื่อประชา    
สัมพันธการ
ดำเนิน งาน
สนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F3A8 9. โครงการนัก
อนุกรมวิธานนอย 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

 -  - 50,000  1 โรงเรียน  -  - 50,000  1 โรงเรียน
(ขยายผล) 

 -  - มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F3A8 10. โครงการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

150,000 แหลงทองเชิง
อนุรักษ 

30,000 แหลงทองเชิง
อนุรักษ
(ตอเนื่อง) 

 -  -  -  - 200,000 แหลงทองเชิง
อนุรักษ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F3A8 11. โครงการสงเสริม
และเรียนรูทรัพยากร
(Parallel workshop 
sessions) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

60,000 จำนวนฐาน
กิจกรรม 

60,000 จำนวนฐาน
กิจกรรม 

60,000 จำนวนฐาน
กิจกรรม 

60,000 จำนวนฐาน
กิจกรรม 

60,000 จำนวนฐาน
กิจกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

F3A8 12. โครงการปลูกหญา
แฝกตามแนว
พระราชดําริ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี

 -  - 30,000  1 กิจกรรมวัน
ปลูกแฝก 

ดำเนินงา
นโดยไม
ใช
งบประม
าณ 

ดูแลรักษาแฝก
(ตอเนื่อง) 

ดำเนินงา
นโดยไม
ใช
งบประม
าณ 

ดูแลรักษาแฝก
(ตอเนื่อง) 

ดำเนินงา
นโดยไมใช
งบประมา
ณ 

ดูแลรักษาแฝก
(ตอเนื่อง) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จ.
ปทุมธาน ี



หนา 1634                                                                                                                                                                                                แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ปทุมธาน ี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. ใหคำปรึกษาดาน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

อพวช.   5 มหาวิทยาลัย/
โรงเรียน/อบต. 
(ที่เขารวม
โครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน) 

  5 มหาวิทยาลัย/
โรงเรียน/อบต. 
(ที่เขารวม
โครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน) 

  5 มหาวิทยาลัย/
โรงเรียน/อบต. (ที่
เขารวมโครงการ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน) 

  5 มหาวิทยาลัย/
โรงเรียน/อบต. 
(ที่เขารวม
โครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน) 

  5 มหาวิทยาลัย/
โรงเรียน/อบต. 
(ที่เขารวม
โครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน) 

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 

F3A8 14. คายธรรมชาติวิทยา อพวช. 500,000 5 โรงเรียนที่เขา
รวมโครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนใน
จังหวัดปทุมธานี 
อยุธยา และ
นครนายก 

500,000 5 โรงเรียนที่เขา
รวมโครงการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนใน
จังหวัดปทุมธานี 
อยุธยา และ
นครนายก 

500,000 5 โรงเรียนที่เขา
รวมโครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนในจังหวัด
ปทุมธานี อยธุยา 
และนครนายก 

500,000 5 โรงเรียนที่เขา
รวมโครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนใน
จังหวัดปทุมธานี 
อยุธยา และ
นครนายก 

500,000 5 โรงเรียนที่เขา
รวมโครงการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนใน
จังหวัดปทุมธานี 
อยุธยา และ
นครนายก 

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 

F3A8 15. คายวิทยาศาสตรกับ
ภูมิปญญาไทย 

อพวช. 200,000 โรงเรียน/อบต./
อบจ. ในจังหวัด
ปทุมธานี อยธุยา 
และนครนายก 

200,000 โรงเรียน/อบต./
อบจ. ในจังหวัด
ปทุมธานี 
อยุธยา และ
นครนายก 

200,000 โรงเรียน/อบต./
อบจ. ในจังหวัด
ปทุมธานี อยธุยา 
และนครนายก 

200,000 มหาวิทยาลัย/
โรงเรียน/อบต./
อบจ. 

200,000 โรงเรียน/อบต./
อบจ. ในจังหวัด
ปทุมธานี อยธุยา 
และนครนายก 

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 

F3A8 16. Citizen science อพวช. 4,000,00
0 

สราง platform 
การสำรวจวิจยั
อยางมีสวนรวม
ของประชาชน
ดานส่ิงแวดลอม 

1,000,00
0 

สรางจิตสำนึก
ดานการสำรวจ
วิจัยความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
แกประชาชน 

1,000,00
0 

สรางจิตสำนึกดาน
การสำรวจวิจยั
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแก
ประชาชน 

1,000,00
0 

สรางจิตสำนึก
ดานการสำรวจ
วิจัยความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแก
ประชาชน 

1,000,00
0 

สรางจิตสำนึก
ดานการสำรวจ
วิจัยความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแก
ประชาชน 

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 

F3A8 17. 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

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

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

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

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
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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 

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

ทรัพยากรทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค คร้ัง
ที่ 8 ณ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

 

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

 

พฤกษศาสตรโรงเรียน 
และฐานทรัพยากร
ท อ งถิ่ น  ระ ดั บ ภู มิ  
ภาค 

F3A8 18. 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 

F3A8 19 . 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



หนา 1636                                                                                                                                                                                                แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ปทุมธาน ี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 

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 20 . ส นั บ ส นุ น อ งค ก ร

ป ก ค รอ งส ว น ท อ งถิ่ น 
(อป ท .) สมั ค ร เข า ร ว ม
สนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
ใน งาน ฐาน ท รัพ ย าก ร
ท อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ก ำ กั บ
ขั บ เ ค ล่ื อ น ง า น ฐ า น
ทรัพยากรทองถิ่นในระดับ
จังหวัด 

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



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ปทุมธาน ีระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1637 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
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  20  โครงการ  8,083,000  3,978,000  3,223,000  3,178,000  3,173,000   

 
 
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 


