
หนา 1508                                                                                                                                                                                               แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ตรัง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดตรัง 
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. กิจกรรมการทำ

ขอบเขตพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

ม.3- ม.6  -  -  -  - 30,000 จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร 30,000 จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร 30,000 จำนวนพ้ืนที่ 1 
ไร 

เทศบาลตำบลบางเปา 
อำเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 

F1A1 2.กิจกรรมการสำรวจ ทำ
รหัสประจำตนไม ทำ
รหัสพิกัด และคาพิกัด
ของทรัพยากรชีวภาพ
อ่ืนๆ นอกเหนือจาก
พันธุกรรมพืช 

ม.3และ ม.6 -  - -  - ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวนพ้ืนที่ 1 
ไร 

เทศบาลตำบลบางเปา 
อำเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 

F1A1 3. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
ปาชุมชนในตำบลเขา
วิเศษ ม.12 ม.13 ม.19 

50,000 1 กิจกรรม 
(ปาชุมชนใน
ตำบลเขาวิเศษ 
ม.12 ม.13 ม.19) 

50,000 1 กิจกรรม 
(ปาชุมชนใน
ตำบลเขาวิเศษ 
ม.12 ม.13 ม.
19) 

50,000 1 กิจกรรม 
(ปาชุมชนในตำบล
เขาวิเศษ ม.12 ม.
13 ม.19) 

50,000 1 กิจกรรม 
(ปาชุมชนใน
ตำบลเขาวิเศษ ม.
12 ม.13 ม.19) 

50,000 1 กิจกรรม 
(ปาชุมชนใน
ตำบลเขาวิเศษ 
ม.12 ม.13 ม.
19) 

องคการบริหารสวน
ตำบลเขาวิเศษ 

F1A1 4. การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
ปาชุมชนในตำบลเกาะ
เปยะ 

25,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
ปาชุมชนในตำบล
เกาะเปยะ 

25,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
ปาชุมชนใน
ตำบลเกาะเปยะ 

25,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
ปาชุมชนในตำบล
เกาะเปยะ 

25,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
ปาชุมชนในตำบล
เกาะเปยะ 

25,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
ปาชุมชนใน
ตำบลเกาะเปยะ 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะเปยะ 

F1A1 5. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สำนักสงฆเขานุย 
หมูที่ 1   ต.ควนเมา 
อ.รัษฎา จ.ตรัง 

12,000 12 ไร 12,000 12 ไร 12,000 12 ไร 12,000 12 ไร 12,000 12 ไร องคกาบริหารสวน
ตำบลควนเมา 

F1A1 6. การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดตนไม เก็บขอมูล
ทางกายภาพ ชีวภาพ 
ขอมูลพืช ขอมูลดิน 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ภายในสถานีพัฒนา
ที่ดินตรัง 

5,500 
 
 
 
 
 

ดำเนินการใน
พ้ืนที่เดิม จำนวน 
20 ไร 

5,500 ดำเนินการใน
พ้ืนที่เดิม 
จำนวน 20 ไร 

5,500 ดำเนินการในพ้ืนที่
เดิม จำนวน 20 
ไร 

5,500 ดำเนินการใน
พ้ืนที่เดิม จำนวน 
20 ไร 

5,500 ดำเนินการใน
พ้ืนที่เดิม จำนวน 
20 ไร 

สถานีพัฒนาที่ดินตรัง  
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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 

 

F1A1 7. แตงต้ังอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ภายในสถานีพัฒนา
ที่ดินตรัง 

ไมใช
งบประมา

ณ 

อาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากร
จำนวน 1 ราย 

ไมใช
งบประม

าณ 

อาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากร
จำนวน 1 ราย 

ไมใช
งบประม

าณ 

อาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรจำนวน 
1 ราย 

ไมใช
งบประม

าณ 

อาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรจำนวน 
1 ราย 

ไมใช
งบประมา

ณ 

อาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากร
จำนวน 1 ราย 

สถานีพัฒนาที่ดินตรัง  

F1A1 8. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
ปาชุมชนในตำบลเขา
ปูนม.5 บานวังสมบูรณ 

50,000 1 กิจกรรม 
(ปาชุมชนใน
ตำบลเขาปูน 
ม.5 บานวัง
สมบูรณ)  

50,000 1 กิจกรรม 
(ปาชุมชนใน
ตำบลเขาปูน 
ม.5 บานวัง
สมบูรณ)  

50,000 1 กิจกรรม 
(ปาชุมชนในตำบล
เขาปูน ม.5 
บานวังสมบูรณ)  

50,000 1 กิจกรรม 
(ปาชุมชนใน
ตำบลเขาปูน 
ม.5 บานวัง
สมบูรณ)  

50,000 1 กิจกรรม 
(ปาชุมชนใน
ตำบลเขาปูน 
ม.5 บานวัง
สมบูรณ)  

องคการบริหารสวน
ตำบลเขาปูน 

F1A1 9. การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
ปาชุมชนในตำบลหาด
สำราญ 

20,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
ปาชุมชนในตำบล
หาดสำราญ 

20,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
ปาชุมชนใน
ตำบลหาด
สำราญ 

20,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
ปาชุมชนในตำบล
หาดสำราญ 

20,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
ปาชุมชนในตำบล
หาดสำราญ 

20,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
ปาชุมชนใน
ตำบลหาด
สำราญ 

องคการบริหารสวน
ตำบลหาดสำราญ 

F1A1 10. แตงต้ังคณะทำงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ ระยะ 5 ปที่เจ็ด  (1 
ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2569)  

หองประชุม 115 ไมใช
งบประมา

ณ 

มีคณะทำงานที่
เปนปจจุบัน 

ไมใช
งบประม

าณ 

มีคณะทำงานที่
เปนปจจุบัน 

ไมใช
งบประม

าณ 

มีคณะทำงานที่
เปนปจจุบัน 

ไมใช
งบประม

าณ 

มีคณะทำงานที่
เปนปจจุบัน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

มีคณะทำงานที่
เปนปจจุบัน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

F1A1 11. การอบรมใหความรู
แกอาจารย เจาหนาที่ 
เก่ียวกับการสำรวจขึ้น
ทะเบียนทำรหัสประจำ
ตนไม และทรัพยากร
ชีวภาพอ่ืน ๆ เชนสัตว
และจุลินทรีย  รวมทั้ง
การดูแลพันธุกรรมพืช
จากวิทยากรจากกลุม
งานยุทธศาสตรและ
ขอมูลเพ่ือการพัฒนา

หอประชุมศรีตรัง 5,000 บุคลากรทุกคนมี
ความรูในการ
ดำเนินกิจกรรม 

5,000 บุคลากรทุกคนมี
ความรูในการ
ดำเนินกิจกรรม 

5,000 บุคลากรทุกคนมี
ความรูในการ
ดำเนินกิจกรรม 

5,000 บุคลากรทุกคนมี
ความรูในการ
ดำเนินกิจกรรม 

5,000 บุคลากรทุกคนมี
ความรูในการ
ดำเนินกิจกรรม 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 



หนา 1510                                                                                                                                                                                               แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ตรัง 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 

จังหวัด จังหวัดตรัง 

F1A1 12. การสำรวจพันธุพืช
เพ่ือรวบรวมเปน
ฐานขอมูลในพ้ืนที่ของ
วิทยาลัยฯ 

มีการแบงพ้ืนที่นำโดย
อาจารยประจำ
ครอบครัว 36 พ้ืนที่ 
(ในบริเวณวิทยาลัยฯ
ทั้งหมด) 

5,000 จำนวนพ้ืนที่ที่
สำรวจ และ
สามารถระบุชนิด
และจำนวน
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ที่จะดำเนินการ
ในแตละป 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพ้ืนที่ที่
สำรวจ และ
สามารถระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพ้ืนที่ที่
สำรวจ และ
สามารถระบุชนิด
และจำนวน
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพ้ืนที่ที่
สำรวจ และ
สามารถระบุชนิด
และจำนวน
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวนพ้ืนที่ที่
สำรวจ และ
สามารถระบุชนิด
และจำนวน
ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

F1A1 13. การสำรวจเก็บขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรมตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับการใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติของ
จังหวัดตรัง 

มีการแบงพ้ืนที่นำโดย
อาจารยประจำ
ครอบครัว 36 พ้ืนที่ 
(ในบริเวณวิทยาลัยฯ
ทั้งหมด) 

 -  - ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนขอมูล
พันธุกรรมพืชที่
เปนภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
วัฒนธรรมตาง ๆ  

ไมใช
งบประม

าณ 

การนำขอมูลและ
พันธุพืชมาตอยอด
เพ่ือทำผลิตภัณฑ 

ไมใช
งบประม

าณ 

การทดลองใช
ผลิตภัณฑ 

ไมใช
งบประมา

ณ 

การจัดหาที่จัด
จำหนาย
ผลิตภัณฑ 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

F1A1 14. การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
- ปาเฉลิมพระเกียรติ 
(ปาขี้ทราย) หมูที่ 1 ต.
น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 
อพ.สธ.-หนวยงานฯ 

60,000 จำนวนพ้ืนที่ 
.....60......ไร 

60,000 จำนวนพ้ืนที่ 
.....60......ไร 

60,000 จำนวนพ้ืนที่ 
.....60......ไร 

60,000 จำนวนพ้ืนที่ 
.....60......ไร 

60,000 จำนวนพ้ืนที่ 
.....60......ไร 

องคกาบริหารสวน
ตำบลน้ำผุด 

F1A1 15. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สำรวจ ทำทะเบียน
พรรณไม ทำรหัสพิกัด 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

50,000 จำนวนพ้ืนที ่20 
ไร พรรณไมใน
พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี

ตรัง 

50,000 จำนวนพ้ืนที ่20 
ไร พรรณไมใน
พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี

ตรัง 

50,000 จำนวนพ้ืนที ่30 
ไร พรรณไมใน
พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี

ตรัง 

50,000 จำนวนพ้ืนที่ 40 
ไร พรรณไมใน
พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี

ตรัง 

50,000 จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร พรรณไมใน
พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร

วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี

ตรัง 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

F1A1 16. ทำเสนทางศึกษา
ธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

50,000 1 เสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ 

50,000 1 เสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ 

50,000 1 เสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ 

50,000 1 เสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ 

50,000 1 เสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

 รวม  16  โครงการ  332,500  327,500  357,500  357,500  357,500   



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ตรัง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                               หนา 1511 
 

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.กิจกรรมการสำรวจ
เก็บรวบรวมตัวอยาง 
ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ  

ม.1-ม.7 30,000 หมูที่ 1 - หมูที่ 7 30,000 หมูที่ 1 - หมูที่ 
7 

-  - -  - -  - เทศบาลตำบลบางเปา 
อำเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 

F1A2 2.กิจกรรมการสำรวจ
รวบรวมเก็บภูมิปญญา 

ม.1-ม.7 ไมใช
งบประมา

ณ 

1. ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น   
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม ที่ 5 

ไมใช
งบประม

าณ 

1. ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น   2. 
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม ที่ 5 

-  - -  - -  - เทศบาลตำบลบางเปา 
อำเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 

F1A2 3. สำรวจ ทำรหัสประจำ
ตนไม ทำรหัสพิกัด เพ่ือ
รวบรวมเปนฐานขอมูล
ในพ้ืนที่ของความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของชนิดพืชใน
พ้ืนที่โรงเรียนตรัง
รังสฤษฎ  

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ
ตำบลทุงคาย   
อำเภอยานตาขาว  
จังหวัดตรัง 

       
8,000  

1. จำนวนพ้ืนที่ 
 5 ไร 
2. ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น
เพ่ือจัดทำ
ฐานขอมูล 

3,000  1. จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 
2. ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่นเพ่ือ
จัดทำฐานขอมูล 

       
3,000  

1. จำนวนพ้ืนที่ 
 20 ไร 
2. ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น
เพ่ือจัดทำ
ฐานขอมูล 

       
3,000  

1. จำนวนพ้ืนที่ 
 29 ไร 
2. ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น
เพ่ือจัดทำ
ฐานขอมูล 

       
3,000  

1. จำนวนพ้ืนที่ 
29 ไร 
2. ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่นเพ่ือ
จัดทำฐานขอมูล 

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ  

F1A2 4. การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลพันธุกรรม
พืชทีเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นในพ้ืนที่วิทยาลัย
ฯ ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่จะมีการ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนา และในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ที่จะถูกพัฒนา
เปล่ียนแปลงจากสภาพ
เดิม 

พ้ืนที่ที่จะมีการ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนา และในพ้ืนที่
อ่ืนๆ ที่จะถูกพัฒนา
เปล่ียนแปลงจากสภาพ
เดิม 

  -    - ไมใช
งบประม

าณ 

การกำหนดพ้ืนที่
สำรวจที่ชัดเจน  

ไมใช
งบประม

าณ 

 การรวบรวม
ขอมูลและตัวอยาง
ภูมิปญญาทองถิ่น
และทำเปน
ทะเบียน  

ไมใช
งบประม
าณ 

การรวบรวม
ขอมูลและ
ตัวอยางภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และทำเปน
ทะเบียนใหเปน
ปจจุบัน  

ไมใช
งบประมา
ณ 

การรวบรวม
ขอมูลและ
ตัวอยางภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และทำเปน
ทะเบียนใหเปน
ปจจุบัน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

F1A2 5. ศึกษาพันธุพืชและ
ตัวอยางจากการสำรวจ
ตามแนวทางภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ที่จะมีการ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนา และในพ้ืนที่
อ่ืนๆ ที่จะถูกพัฒนา
เปล่ียนแปลงจากสภาพ
เดิม 

  -    - ไมใช
งบประม

าณ 

 ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  

ไมใช
งบประม

าณ 

 ไดองคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  

ไมใช
งบประม
าณ 

 ไดองคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  

ไมใช
งบประมา
ณ 

 ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 



หนา 1512                                                                                                                                                                                               แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ตรัง 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. การสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เก่ียวของกับไม
เทพทาโร ในพ้ืนที่อำเภอ  
หวยยอด จังหวัดตรัง  

เขากอบ อำเภอ หวย
ยอด จังหวัดตรัง 

169,100 เพ่ือสำรวจเก็บ
ขอมูลภูมิปญญา
ไมเทพทาโรใน
อำเภอหวยยอด 

169,100 เพ่ือสำรวจเก็บ
ขอมูลภูมิปญญา
ไมเทพทาโรใน
อำเภอสิเกา 

169,100 เพ่ือสำรวจเก็บ
ขอมูลภูมิปญญา
ไมเทพทาโรใน
อำเภอกันตัง 

169,100 เพ่ือสำรวจเก็บ
ขอมูลภูมิปญญา
ไมเทพทาโรใน
อำเภอนาโยง 

169,100 เพ่ือสำรวจเก็บ
ขอมูลภูมิปญญา
ไมเทพทาโรใน
อำเภอรัษฎา 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 
มทร.ศรีวิชัยและ
จังหวัดตรัง 

F1A2 7. การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร 

แปลงรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
อพ.สธ.วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตรัง 

30,000 รัศมี 50 
กิโลเมตร  

30,000 รัศมี 60 
กิโลเมตร  

30,000 รัศมี 70 กิโลเมตร  30,000 รัศมี 80 กิโลเมตร  30,000 รัศมี 90 
กิโลเมตร  

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

 รวม  7  โครงการ  237,100  232,100  202,100  202,100  202,100   
F1A3 1. งานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บสำรวจ 

ม.1-ม.7 - - - - - - 30,000 จำนวนเปาหมาย
20 ตัวอยาง 

30,000 จำนวนเปาหมาย
20 ตัวอยาง 

เทศบาลตำบลบางเปา 
อำเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 

F1A3 2. การตรวจสอบพืช
ปราศจากโรคกอนการ
เก็บรักษาพันธุกรรมพืช
ในรูปแบบตางๆ 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

พืชในวิทยาลัยฯ 
ปราศจากโรค 

ไมใช
งบประม

าณ 

พืชในวิทยาลัยฯ 
ปราศจากโรค 

ไมใช
งบประม
าณ 

พืชในวิทยาลัยฯ 
ปราศจากโรค 

ไมใช
งบประมา
ณ 

พืชในวิทยาลัยฯ 
ปราศจากโรค 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

F1A3 3. การปลูกพืชใน
สถานศึกษาที่สามารถใช
ประโยชนไดในอนาคต 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

การไดใชพืชที่มี
อยูในพ้ืนที่ให
เกิดประโยชน 

ไมใช
งบประม

าณ 

การไดใชพืชที่มีอยู
ในพ้ืนที่ใหเกิด
ประโยชน 

ไมใช
งบประม
าณ 

การไดใชพืชที่มี
อยูในพ้ืนที่ใหเกิด
ประโยชน 

ไมใช
งบประมา
ณ 

การไดใชพืชที่มี
อยูในพ้ืนที่ใหเกิด
ประโยชน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

F1A3 4. งานขยายพันธุพืชและ
บันทึกผลการ
เจริญเติบโต 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

มีจำนวนการ
ขยายพันธุที่มาก
ขึ้น 

ไมใช
งบประม

าณ 

มีจำนวนการ
ขยายพันธุที่มาก
ขึ้น 

ไมใช
งบประม
าณ 

มีจำนวนการ
ขยายพันธุที่มาก
ขึ้น 

ไมใช
งบประมา
ณ 

มีจำนวนการ
ขยายพันธุที่มาก
ขึ้น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

F1A3 5. การเพาะชำตนกลาไม
เทพทาโรใน จังหวัดตรัง  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

109,000 ไดตนกลา
เทพทาโรที่
สมบูรณในโรง
เพาะชำจำนวน 
500 ตน  

109,000 ไดตนกลา
เทพทาโรที่
สมบูรณในโรง
เพาะชำจำนวน 
500 ตน  

109,000 ไดตนกลา
เทพทาโรที่
สมบูรณในโรง
เพาะชำจำนวน 
500 ตน  

109,000 ไดตนกลา
เทพทาโรที่
สมบูรณในโรง
เพาะชำจำนวน 
500 ตน  

109,000 ไดตนกลา
เทพทาโรที่
สมบูรณในโรง
เพาะชำจำนวน 
500 ตน  

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 
มทร.ศรีวิชัยและ
จังหวัดตรัง 

F1A3 6. ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

60,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ไร 

60,000 จำนวน
เปาหมาย 5 ไร 

60,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ไร 

60,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ไร 

60,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ไร 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

 รวม  6  โครงการ  169,000  169,000  169,000  199,000  199,000   
F2A4 1.โครงการศึกษาความ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ     7,000  จำนวนพ้ืนที่ 3,000  จำนวนพ้ืนที่    3,000  จำนวนพ้ืนที่   3,000  จำนวนพ้ืนที่   3,000  จำนวนพ้ืนที่ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ตรัง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                               หนา 1513 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

หลากหลายทาง
พันธุกรรมของพืชใน
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ 
ประกอบการของ
งบประมาณในการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ประจำปงบประมาณ 
2565 

ตำบลทุงคาย   
อำเภอยานตาขาว  
จังหวัดตรัง 

 29 ไร  29 ไร  29 ไร  29 ไร  29 ไร 

F2A4 2. งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง 
ในดานตาง ๆ ทางดาน
ชีววิทยา สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุ
ศาสตร เปนตน  ใน
หองปฏิบัติการ เชน ดาน
โภชนาการองคประกอบ
เปนตน) 

หมูที่ 1-7 - - - - 30,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3  
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดานตาง 
ๆ  

30,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3  
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดานตาง 
ๆ  

30,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3  
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตาง ๆ  

เทศบาลตำบลบางเปา 
อำเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 

F2A4 3. เก็บรวบรวมขอมูลพืช
พรรณไมโดยการอัดแหง  

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ
ตำบลทุงคาย   
อำเภอยานตาขาว  
จังหวัดตรัง 

       
8,000  

1. จำนวนพ้ืนที่ 
 5 ไร 
2. เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูลพืช
พรรณไมโดยการ
อัดแหง 

        
3,000  

1. จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 
2. เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูล
พืชพรรณไมโดย
การอัดแหง 

       
3,000  

1. จำนวนพ้ืนที่ 
 20 ไร 
2. เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูลพืช
พรรณไมโดยการ
อัดแหง 

       
3,500  

1. จำนวนพ้ืนที่ 
 29 ไร 
2. เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูลพืช
พรรณไมโดยการ
อัดแหง 

       
3,500  

1. จำนวนพ้ืนที่ 
 29 ไร 
2. เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูล
พืชพรรณไมโดย
การอัดแหง 

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ  

F2A4 4. การวิเคราะห ประเมิน
สภาพแวดลอม และการ
เขตกรรมใหเหมาะสมกับ
พันธุพืช 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

ไดการเขตกรรม
ที่เหมาะสมกัน
พันธุพืช 

ไมใช
งบประม

าณ 

ไดการเขตกรรมที่
เหมาะสมกันพันธุ
พืช 

ไมใช
งบประม
าณ 

ไดการเขตกรรมที่
เหมาะสมกันพันธุ
พืช 

ไมใช
งบประมา
ณ 

ไดการเขตกรรม
ที่เหมาะสมกัน
พันธุพืช 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 



หนา 1514                                                                                                                                                                                               แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ตรัง 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 

F2A4 5. การศึกษาดาน
โภชนาการของ
พันธุกรรมพืชเปาหมาย 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

ไดความรูจาก
การศึกษา 

ไมใช
งบประม

าณ 

ไดความรูจาก
การศึกษา 

ไมใช
งบประม
าณ 

ไดความรูจาก
การศึกษา 

ไมใช
งบประมา
ณ 

ไดความรูจาก
การศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

F2A4 6. การศึกษาดานการ
ปลูกใหไดผลผลิตตามที่
ตองการ  

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

ไดความรูดาน
การปลูกใหไดผล
ผลิต 

ไมใช
งบประม

าณ 

ไดความรูดานการ
ปลูกใหไดผลผลิต 

ไมใช
งบประม
าณ 

ไดความรูดานการ
ปลูกใหไดผลผลิต 

ไมใช
งบประมา
ณ 

ไดความรูดาน
การปลูกใหไดผล
ผลิต 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

F2A4 7. การทำผลิตภัณฑจาก
ไมเทพทาโร  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

194,000 ไดผลิตภัณฑผง
ชาจากไม
เทพทาโร 1 ชนิด 

194,000 ไดผลิตภัณฑผง
ชาจากไม
เทพทาโร 1 
ชนิด 

194,000 ไดผลิตภัณฑผงชา
จากไมเทพทาโร 1 
ชนิด 

194,000 ไดผลิตภัณฑผงชา
จากไมเทพทาโร 
1 ชนิด 

194,000 ไดผลิตภัณฑผง
ชาจากไม
เทพทาโร 1 ชนิด 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 
มทร.ศรีวิชัยและ
จังหวัดตรัง 

 รวม  7  โครงการ  209,000  200,000  200,000  200,500  200,500   
F2A5 1.โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล อพ.สธ. 
หนวยงาน ฯ อาทิ เชน   
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ     
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ                             
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น                      
- ฐานขอมูลผลงานวจัยที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. -ฯลฯ 

ม.1-ม.7 -  - -  - 30,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป  

30,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป  

30,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป  

เทศบาลตำบลบางเปา 
อำเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 

F2A5 2. ศึกษาลักษณะทาง
อนุกรมวิธานของพืชแต
ละชนิด และเปนศูนย
เรียนรูความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมพืช ของ
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร (สาขา
ชีววิทยา) 

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ
ตำบลทุงคาย   
อำเภอยานตาขาว  
จังหวัดตรัง 

     8,000  1. จำนวนพ้ืนที่ 
 5 ไร 
2. เพ่ือศึกษา
ลักษณะทาง
อนุกรมวิธานของ
พืชแตละชนิด 
และเปนศูนย
เรียนรูความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช 
ของกลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยาศาสตร 

    3,000  1. จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 
2. เพ่ือศึกษา
ลักษณะทาง
อนุกรมวิธาน
ของพืชแตละ
ชนิด และเปน
ศูนยเรียนรูความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช 
ของกลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยาศาสตร 

   3,000  1. จำนวนพ้ืนที่ 
 20 ไร 
2. เพ่ือศึกษา
ลักษณะทาง
อนุกรมวิธานของ
พืชแตละชนิด 
และเปนศูนย
เรียนรูความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช ของ
กลุมสาระการ
เรียนรู
วิทยาศาสตร 

   3,500  1. จำนวนพ้ืนที่ 
 29 ไร 
2. เพ่ือศึกษา
ลักษณะทาง
อนุกรมวิธานของ
พืชแตละชนิด 
และเปนศูนย
เรียนรูความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช 
ของกลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยาศาสตร 

   3,500  1. จำนวนพ้ืนที่ 
 29 ไร 
2. เพ่ือศึกษา
ลักษณะทาง
อนุกรมวิธานของ
พืชแตละชนิด 
และเปนศูนย
เรียนรูความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช 
ของกลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยาศาสตร 

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ตรัง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                               หนา 1515 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(สาขาชีววิทยา) (สาขาชีววิทยา) (สาขาชีววิทยา) (สาขาชีววิทยา) (สาขาชีววิทยา) 
F2A5 3. มีการบันทึกขอมูลของ

การสำรวจเก็บรวบรวม 
การศึกษาประเมิน การ
อนุรักษ  และการใช
ประโยชน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

มีการบันทึก
ขอมูลที่เปน
ปจจุบันและมี
การนำมาใช
ประโยชนมาก
ขึ้น 

ไมใช
งบประม

าณ 

มีการบันทึกขอมูล
ที่เปนปจจุบันและ
มีการนำมาใช
ประโยชนมากขึ้น 

ไมใช
งบประม
าณ 

มีการบันทึก
ขอมูลที่เปน
ปจจุบันและมีการ
นำมาใชประโยชน
มากขึ้น 

ไมใช
งบประมา
ณ 

มีการบันทึก
ขอมูลที่เปน
ปจจุบันและมี
การนำมาใช
ประโยชนมาก
ขึ้น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

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  8,000  3,000  33,000  33,500  33,500   
F2A6 1. คัดเลือกพันธุพืชและ

วางแผนพัฒนาพันธุเพ่ือ
การใชประโยชนตอไปใน
อนาคต 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

 - - ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพันธุพืช
ที่จะวางแผน
พัฒนา 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพันธุพืชที่
จะวางแผนพัฒนา
มีจำนวนมากขึ้น
ในปที่แลว 

ไมใช
งบประม
าณ 

จำนวนพันธุพืชที่
จะวางแผนพัฒนา
มีจำนวนมากขึ้น
ในปที่แลว 

ไมใช
งบประมา
ณ 

จำนวนพันธุพืชที่
จะวางแผน
พัฒนามีจำนวน
มากขึ้นในปที่
แลว 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

F2A6 2. ประสานงานเพ่ือให
หนวยงานที่มีความพรอม
ในการพัฒนาพันธุพืช
ดำเนินการพัฒนาพันธุ
พืช และนำออกไปสู
ประชาชน และอาจนำไป
ปลูกเพ่ือเปนการคาตอไป 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพันธุพืช
ที่จะวางแผน
พัฒนา 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพันธุพืชที่
จะวางแผนพัฒนา
มีจำนวนมากขึ้น
ในปที่แลว 

ไมใช
งบประม
าณ 

จำนวนพันธุพืชที่
จะวางแผนพัฒนา
มีจำนวนมากขึ้น
ในปที่แลว 

ไมใช
งบประมา
ณ 

จำนวนพันธุพืชที่
จะวางแผน
พัฒนามีจำนวน
มากขึ้นในปที่
แลว 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

 รวม  2  โครงการ  0  0  0  0  0   
F3A7 1.การสำรวจพรรณไม

สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง เลขที่ 
329 หมู 2 ตำบลหวย
นาง อำเภอหวยยอด  
จังหวัดตรัง 

ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง 



หนา 1516                                                                                                                                                                                               แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ตรัง 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 

F3A7 2.การทำปายชื่อพรรณไม
ชั่วคราว และติดปายรหัส
ประจำตน  

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง เลขที่ 
329 หมู 2 ตำบลหวย
นาง อำเภอหวยยอด  
จังหวัดตรัง 

1,000 จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

1,000 จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

1,000 จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

1,000 จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

1,000 จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง 

F3A7 3.การบันทึกภาพพรรณ
ไมหรือวาดภาพทาง
พฤกษศาสตรและทำ
แผนผังตำแหนงพรรณไม 

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง เลขที่ 
329 หมู 2 ตำบลหวย
นาง อำเภอหวยยอด  
จังหวัดตรัง 

1,000 จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร 

1,000 จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร 

1,000 จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร 

1,000 จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร 

1,000 จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร 

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง 

F3A7 4.การทำเสนทางพรรณ
ไมในโรงเรียน 

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง เลขที่ 
329 หมู 2 ตำบลหวย
นาง อำเภอหวยยอด  
จังหวัดตรัง 

1,000 จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

1,000 จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

1,000 จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

1,000 จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

1,000 จำนวนพ้ืนที่ 
 10 ไร 

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง 

F3A7 5.การทำทะเบียนพรรณ
ไม  

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง เลขที่ 
329 หมู 2 ตำบลหวย
นาง อำเภอหวยยอด  
จังหวัดตรัง 

1,000 มีพรรณไมใน
โรงเรียนที่ไดรับ
การจัดทำ
ทะเบียนอยาง
นอยรอยละ 20 

1,000 มีพรรณไมใน
โรงเรียนที่ไดรับ
การจัดทำ
ทะเบียนอยาง
นอยรอยละ 20 

1,000 มีพรรณไมใน
โรงเรียนที่ไดรับ
การจัดทำทะเบียน
อยางนอยรอยละ 
20 

1,000 มีพรรณไมใน
โรงเรียนที่ไดรับ
การจัดทำ
ทะเบียนอยาง
นอยรอยละ 20 

1,000 มีพรรณไมใน
โรงเรียนที่ไดรับ
การจัดทำ
ทะเบียนอยาง
นอยรอยละ 20 

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง 

F3A7 6.การใหความรูจาก
วิทยากร 

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง เลขที่ 
329 หมู 2 ตำบลหวย
นาง อำเภอหวยยอด  
จังหวัดตรัง 

10,000 นักเรียนทุกคน
ไดรับความรู
เก่ียวกับการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

10,000 นักเรียนทุกคน
ไดรับความรู
เก่ียวกับการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

10,000 นักเรียนทุกคน
ไดรับความรู
เก่ียวกับการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช 

10,000 นักเรียนทุกคน
ไดรับความรู
เก่ียวกับการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช 

10,000 นักเรียนทุกคน
ไดรับความรู
เก่ียวกับการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง 

F3A7 7.การนำเสนอสวนพฤษ
ศาสตรแตละระดับชั้น 

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง เลขที่ 
329 หมู 2 ตำบลหวย
นาง อำเภอหวยยอด  
จังหวัดตรัง 

1,000 นักเรียนทุก
ระดับชั้นมีผลงาน
นำเสนอ 

1,000 นักเรียนทุก
ระดับชั้นมี
ผลงานนำเสนอ 

1,000 นักเรียนทุก
ระดับชั้นมีผลงาน
นำเสนอ 

1,000 นักเรียนทุก
ระดับชั้นมีผลงาน
นำเสนอ 

1,000 นักเรียนทุก
ระดับชั้นมี
ผลงานนำเสนอ 

โรงเรียนหวยนาง
ราษฎรบำรุง 

F3A7 8. งานสวนพฤษศาสตร
โรงเรียน 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

30,000 เพ่ือสราง
จิตสำนึกใหกับครู 
นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
ตรัง 

30,000 เพ่ือสราง
จิตสำนึกใหกับ
ครู นักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี

30,000 เพ่ือสรางจิตสำนึก
ใหกับครู นักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

30,000 เพ่ือสราง
จิตสำนึกใหกับครู 
นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
ตรัง 

30,000 เพ่ือสราง
จิตสำนึกใหกับ
ครู นักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ตรัง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                               หนา 1517 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ตรัง ตรัง 
 รวม  8  โครงการ  45,000  45,000  45,000  45,000  45,000   

F3A8 1.โครงการกอสราง
อาคารศูนยเรียนรูการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
ปาชุมชนในตำบลนาตา
ลวง ม.4 

1,500,00
0 

1 กิจกรรม 
(ปาชุมชนใน
ตำบลนาตาลวง 
ม.4 

- - - - - - - - เทศบาลตำบลนาตา
ลวง 

F3A8 2. จัดกิจกรรมสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช และการ
แบงกลุมทำแปลงผักสวน
ครัว, การปลูกพืช
สมุนไพร 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

บุคลากรทุก
ระดับเกิด
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ไมใช
งบประม

าณ 

บุคลากรทุกระดับ
เกิดจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ไมใช
งบประม
าณ 

บุคลากรทุกระดับ
เกิดจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ไมใช
งบประมา
ณ 

บุคลากรทุก
ระดับเกิด
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

F3A8 3. การดูแลรักษา
สภาพแวดลอมภายใน
วิทยาลัยฯ เชน การ
กำจัดวัชพืช การทำความ
สะอาดงานสวนตางๆ 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

พันธุพืชมีอายุ
ยาวนานและ
สวยงามไมมีโรค 

ไมใช
งบประม

าณ 

พันธุพืชมีอายุ
ยาวนานและ
สวยงามไมมีโรค 

ไมใช
งบประม
าณ 

พันธุพืชมีอายุ
ยาวนานและ
สวยงามไมมีโรค 

ไมใช
งบประมา
ณ 

พันธุพืชมีอายุ
ยาวนานและ
สวยงามไมมีโรค 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

F3A8 4. การอบรมเก่ียวองค
ความรูการทำชาไม
เทพทาโรในจังหวัดตรัง  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

285,700 เพ่ือประสานงาน 
ฝกอบรม จัด
แสดงผลงาน 
รวมกับเครือขาย
หนวยงานใน
อำเภอหวยยอด 

285,700 เพ่ือประสานงาน 
ฝกอบรม จัด
แสดงผลงาน 
รวมกับเครือขาย
หนวยงานใน
อำเภอเอตรัง 

285,700 เพ่ือประสานงาน 
ฝกอบรม จัด
แสดงผลงาน 
รวมกับเครือขาย
หนวยงานใน
อำเภอสิเกา 

285,700 เพ่ือประสานงาน 
ฝกอบรม จัด
แสดงผลงาน 
รวมกับเครือขาย
หนวยงานใน
อำเภอรัษฎา 

285,700 เพ่ือประสานงาน 
ฝกอบรม จัด
แสดงผลงาน 
รวมกับเครือขาย
หนวยงานใน
อำเภอวังวิเศษ 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 
มทร.ศรีวิชัยและ
จังหวัดตรัง 

F3A8 5. การทำหนังสือและส่ือ
ประชาสัมพันธของไม
เทพทาโร   

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

300,000 มีหนังสือเก่ียวกับ
ไมเทพทาโรใน
พ้ืนที่จังหวัดตรัง 

    300,000 มีหนังสือและส่ือ
เก่ียวผลิตภัณฑกับ
ไมเทพทาโรใน
พ้ืนที่จังหวัดตรัง 

    300,000 ส่ือวีดีโอเก่ียวกับ
ไมเทพทาโรใน
พ้ืนที่จังหวัดตรัง 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 
มทร.ศรีวิชัยและ
จังหวัดตรัง 

F3A8 6. โครงการสนับสนุน
หนวยงาน/ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และโรงเรียนที่สมัครเขา
รวมสนอง โครงการ

1.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง  2.
องคการบริหารสวน
ตำบลบานควน 3.
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ 

60,000 10 แหง 60,000 10 แหง 60,000 10 แหง 60,000 10 แหง 60,000 10 แหง สวนพฤกษศาสตรทุง
คายจังหวัดตรัง 



หนา 1518                                                                                                                                                                                               แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ตรัง 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 

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) 

4.วิทยาลัยการอาชีพ
ปะเหลียน 5.โรงเรียน
หวยนางราษฎรบำรุง 
ฯลฯ 

F3A8 7.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.ในงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
 - จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธ 

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ
ตำบลทุงคาย   
อำเภอยานตาขาว  
จังหวัดตรัง 
และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรอบ ๆ 
หนวยงานบริเวณรัศมี 
5 กิโลเมตร 

   6,000  1. ปละ 1 แหง 
2. เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
ของโรงเรียน 

  2,000  1. ปละ 1 แหง 
2. เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
ของโรงเรียน 

  2,000  1. ปละ 1 แหง 
2. เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
ของโรงเรียน 

  2,000  1. ปละ 1 แหง 
2. เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
ของโรงเรียน 

  2,000  1. ปละ 1 แหง 
2. เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
ของโรงเรียน 

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ  

F3A8 8. จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะเปยะ 

F3A8 9. กิจกรรมถายทอด
ความรูการพัฒนาที่ดิน 
การทำปุยหมัก การทำ
น้ำหมักชีวภาพและ
เทคโนโลยีของกรม
พัฒนาที่ดินใหแกครู 
นักเรียน ที่เปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนที่เปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

4,000 1.โรงเรียนบาน
ตนปรง ม.1 ต.วัง
มะปรางเหนือ อ.
วังวิเศษ จ.ตรัง    
2.โรงเรียนวัด
ควนเมา ม.2 ต.
ควนเมา อ.รัษฎา 
จ.ตรัง 

4,000 1.โรงเรียนวัดสี
หราษฎรศรัทธา 
ม.6 ต.บางเปา 
อ.กันตัง จ.ตรัง 
2. โรงเรียนบาน
บางเปา ม.3 ต.
บางเปา อ.กันตัง 
จ.ตรัง 

4,000 1.โรงเรียนวัดเขา 
ม.2 ต.ทางิ้ว อ.
หวยยอด จ.ตรัง    
2.โรงเรียนบานวัง
สมบูรณ ม.5 ต.
เขาปูน อ.หวย
ยอด จ.ตรัง 

4,000 1.โรงเรียนบาน
โตน ม.7 ต.กะลา
เส    อ.สิเกา จ.
ตรัง       
2.โรงเรียนบานทุง
ตอ ม.3 ต.ทุงตอ   
อ.หวยยอด จ.ตรัง 

4,000 1.โรงเรียนบาน
ควนสระแกว ม.
6 ต.นาโตะหมิง 
อ.เมือง จ.ตรัง                  
2.โรงเรียนวิเชียร
มาตุ ม.12 ต.โคก
หลอ อ.เมือง จ.
ตรัง 

สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 
(ใชงบประมาณโรง
รีบนละ 2,000 บาท) 

F3A8 10. จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
ปาชุมชนในตำบล    
หาดสำราญ   

ไมใช
งบประมา

ณ 

เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลหาดสำราญ 

F3A8 11. มีกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชนและรักษา
ส่ิงแวดลอมทุกสัปดาห 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

บุคลากรทุก
ระดับเกิด
จิตสำนึกรักษา
พันธุพืชและ
ส่ิงแวดลอม 

ไมใช
งบประม

าณ 

บุคลากรทุกระดับ
เกิดจิตสำนึกรักษา
พันธุพืชและ
ส่ิงแวดลอม 

ไมใช
งบประม
าณ 

บุคลากรทุกระดับ
เกิดจิตสำนึก
รักษาพันธุพืช
และส่ิงแวดลอม 

ไมใช
งบประมา
ณ 

บุคลากรทุก
ระดับเกิด
จิตสำนึกรักษา
พันธุพืชและ
ส่ิงแวดลอม 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 
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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 12. มีการประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่เก่ียวของทาง
เว็บไซตและเฟสบุควิทยา
ลัยฯ 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

มีการ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่เกยว
ของทางเว็บไซต
และเฟสบุควิ
ทยาลัยฯ 

ไมใช
งบประม

าณ 

มีการ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่เกยว
ของทางเว็บไซต
และเฟสบุควิทยา
ลัยฯ 

ไมใช
งบประม
าณ 

มีการ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่เกยว
ของทางเว็บไซต
และเฟสบุควิทยา
ลัยฯ 

ไมใช
งบประมา
ณ 

มีการ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่เกยว
ของทางเว็บไซต
และเฟสบุควิ
ทยาลัยฯ 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี 

F3A8 13. การบริหารจัดการ
ศูนยประสานงาน
โครงการ อพ.สธ. จังหวัด
ตรัง  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

273,400 มีศูนย
ประสานงาน/การ
ดำเนินโครงการ 
ฝกอบรม การ
สงเสริมและสราง
จิตสำนึกให
นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป
เก่ียวกับโครงการ
ไมเทพทาโร และ
การจัด
นิทรรศการ 

273,400 มีศูนย
ประสานงาน/
การดำเนิน
โครงการ 
ฝกอบรม การ
สงเสริมและ
สรางจิตสำนึกให
นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป
เก่ียวกับ
โครงการไม
เทพทาโร และ
การจัด
นิทรรศการ 

273,400 มีศูนย
ประสานงาน/การ
ดำเนินโครงการ 
ฝกอบรม การ
สงเสริมและสราง
จิตสำนึกให
นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป
เก่ียวกับโครงการ
ไมเทพทาโร และ
การจัดนิทรรศการ 

273,400 มีศูนย
ประสานงาน/การ
ดำเนินโครงการ 
ฝกอบรม การ
สงเสริมและสราง
จิตสำนึกให
นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป
เก่ียวกับโครงการ
ไมเทพทาโร และ
การจัด
นิทรรศการ 

273,400 มีศูนย
ประสานงาน/
การดำเนิน
โครงการ 
ฝกอบรม การ
สงเสริมและสราง
จิตสำนึกให
นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป
เก่ียวกับโครงการ
ไมเทพทาโร และ
การจัด
นิทรรศการ 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 
มทร.ศรีวิชัยและ
จังหวัดตรัง 

F3A8 14. การจัดนิทรรศการ 
การอนุรักษและการใช
ประโยชนไมเทพทาโร  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

576,200 ไดจัดนิทรรศการ
เก่ียวกับการ
อนุรักษและการ
ใชประโยชนไม
เทพทาโร 1 
นิทรรศการ 

576,200 ไดจัด
นิทรรศการ
เก่ียวกับการ
อนุรักษและการ
ใชประโยชนไม
เทพทาโร 1 
นิทรรศการ 

576,200 ไดจัดนิทรรศการ
เก่ียวกับการ
อนุรักษและการใช
ประโยชนไม
เทพทาโร 1 
นิทรรศการ  

576,200 ไดจัดนิทรรศการ
เก่ียวกับการ
อนุรักษและการ
ใชประโยชนไม
เทพทาโร 1 
นิทรรศการ 

576,200 ไดจัดนิทรรศการ
เก่ียวกับการ
อนุรักษและการ
ใชประโยชนไม
เทพทาโร 1 
นิทรรศการ ใ 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 
มทร.ศรีวิชัยและ
จังหวัดตรัง 

F3A8 15. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

F3A8 16. การเผยแพรส่ือตางๆ 
การทำวีดีทัศน 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ (อพ.สธ.) 
จำนวน 2 วีดี

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
(อพ.สธ.) 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ (อพ.สธ.) 
จำนวน 2 วีดีทัศน 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ (อพ.สธ.) 
จำนวน 2 วีดี

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
(อพ.สธ.) จำนวน 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 
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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 

ทัศน จำนวน 2 วีดี
ทัศน 

ทัศน 2 วีดีทัศน 

F3A8 17. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พ้ืนที่ที่ อพ.สธ. กำหนด   การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 30 
ป อพ.สธ. 
ประโยชนแทแก
มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 7 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 
 
 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการเขา
รวมการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค คร้ัง
ที่ 8 ณ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

 

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

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 9 
ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

 

เ พ่ื อ ก า ร จั ด
นิทรรศการ อพ.สธ. 
ทุ กๆ  2 ป  ใน ฐานะ
หนวยงานที่รวมสนอง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  
สนับสนุนและกำกับ
ดูแล รร. และ อปท. 
สมาชิกในการเขารวม
ประชุมวิชาการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
และฐานท รัพยากร
ท อ งถิ่ น  ระ ดั บ ภู มิ  
ภาค 

F3A8 18. 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 19 . 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

สถานศึกษาในจังหวัด  เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดย
กำหนดโรงเรียน
สมาชิกเปาหมายที่

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ

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
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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 

ระดับจังหวัด  ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

จะขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice)  
ตอปงบประมาณ 

ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

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
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 0 . 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

พ้ืนที่การปกครองระดับ
ตำบลในจังหวัด 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย

1. สำนักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
จังหวัด ดำเนินงานตาม
น โย บ า ย ข อ ง ก ร ม



หนา 1522                                                                                                                                                                                               แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ตรัง 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 

งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 
และกำกับขับเคล่ือนงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่นใน
ระดับจังหวัด 

กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

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 .
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  20  โครงการ  3,035,300  1,231,300  1,531,300  1,231,300  1,531,300   



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ตรัง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                               หนา 1523 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 


