
หนา 1230                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กระบี่ ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดกระบี่ 
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 งานสนับสนุนการจัดทำ

ขอบเขตพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรในพ้ืนที่ของ
หนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

พ้ืนที่ปาปกปก
ทรัพยากรของ 
สวนราชการ อำเภอ 
สถานศึกษา อปท.หรือ
เอกชน พ้ืนที่จังหวัด
กระบี่ 

- จำนวน 3 พ้ืนที่/
หนวยงานที่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 

- จำนวน 3 พ้ืนที่/
หนวยงานที่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 

- จำนวน 3 พ้ืนที่/
หนวยงานที่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 

- จำนวน 3 พ้ืนที่/
หนวยงานที่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 

- จำนวน 3 พ้ืนที่/
หนวยงานที่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 

สำนักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 รวม  1  โครงการ  -  -  -  -  -   

F1A2 1. การสำรวจเก็บขอมูล
พันธุกรรม ทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

หมูที่ 1 - หมูที่ 8 
ตำบลอาวนาง 
อำเภอเมืองกระบี่ 

50,000 พ้ืนที่สำรวจ
ทรัพยากร 
ม.1 บานชองพลี 
ม.2 บานอาวนาง 
ม.3 บานคลอง
แหง 
ม.4 บานนาตีน 
ม.5 บานทุง 
ม.6 บานคลอง
สน 
ม.7 บานเกาะพีพี 
ม.8 บานแหลม
ตง 
ตำบลอาวนาง 
ขอมูลพันธุกรรม
พืช 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาที่มีการ 
เปล่ียนแปลงของ 
ในพ้ืนที่ตำบล 
อาวนาง 

50,000 พ้ืนที่สำรวจ
ทรัพยากร 
ม.1 บานชองพลี 
ม.2 บานอาว
นาง 
ม.3 บานคลอง
แหง 
ม.4 บานนาตีน 
ม.5 บานทุง 
ม.6 บานคลอง
สน 
ม.7 บานเกาะพี
พี 
ม.8 บานแหลม
ตง 
ตำบลอาวนาง 
ขอมูลพันธุกรรม
พืช 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาที่มี
การ 
เปล่ียนแปลง
ของ 
ในพ้ืนที่ตำบล 
อาวนาง 

50,000 พ้ืนที่สำรวจ
ทรัพยากร 
ม.1 บานชองพลี 
ม.2 บานอาวนาง 
ม.3 บานคลอง
แหง 
ม.4 บานนาตีน 
ม.5 บานทุง 
ม.6 บานคลองสน 
ม.7 บานเกาะพีพี 
ม.8 บานแหลมตง 
ตำบลอาวนาง 
ขอมูลพันธุกรรม
พืช 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาที่มีการ 
เปล่ียนแปลงของ 
ในพ้ืนที่ตำบล 
อาวนาง 

50,000 พ้ืนที่สำรวจ
ทรัพยากร 
ม.1 บานชองพลี 
ม.2 บานอาวนาง 
ม.3 บานคลอง
แหง 
ม.4 บานนาตีน 
ม.5 บานทุง 
ม.6 บานคลองสน 
ม.7 บานเกาะพีพี 
ม.8 บานแหลมตง 
ตำบลอาวนาง 
ขอมูลพันธุกรรม
พืช 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาที่มีการ 
เปล่ียนแปลงของ 
ในพ้ืนที่ตำบล 
อาวนาง 

50,000 พ้ืนที่สำรวจ
ทรัพยากร 
ม.1 บานชองพลี 
ม.2 บานอาวนาง 
ม.3 บานคลอง
แหง 
ม.4 บานนาตีน 
ม.5 บานทุง 
ม.6 บานคลอง
สน 
ม.7 บานเกาะพี
พี 
ม.8 บานแหลม
ตง 
ตำบลอาวนาง 
ขอมูลพันธุกรรม
พืช 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาที่มี
การ 
เปล่ียนแปลงของ 
ในพ้ืนที่ตำบล 
อาวนาง 

- อบต.อาวนาง 
- งบทองถิ่น 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กระบี่ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1231 
 

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 2.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่นวิถีชีวิตวัฒนธรรม 
ประเพณี และบทกวี
นิพนธของปราชญ
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ใน 8 อำเภอ ของ
จังหวัดกระบี่ 

- - ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและบท
กวีนิพนธ 
- นำไปจัดทำ
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม F2A5 

- - ไดองคความรู 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและบท
กวีนิพนธ 
- นำไปจัดทำ
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม F2A5 

- - ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณีและบท
กวีนิพนธ 
- นำไปจัดทำ
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม F2A5 

- - ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและบท
กวีนิพนธ 
- นำไปจัดทำ
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม F2A5 

- - ไดองคความรู 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและบท
กวีนิพนธ 
- นำไปจัดทำ
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม F2A5 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกระบี ่

 รวม  2  โครงการ  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000   
F1A3 1.งานปลูกรักษาและ

ขยายพันธุพืชไมมีคาหา
ยากในทองถิ่น (ไมสาวดำ
และชนิดอ่ืน) และสำรวจ
พันธุไมในพ้ืนที่ปกปก 

ต.พรุดินนา 
อ.คลองทอม 

50,000 จำนวน 3 ชนิด 50,000 จำนวน 3 ชนิด 50,000 จำนวน 3 ชนิด 50,000 จำนวน 3 ชนิด 50,000 จำนวน 5 ชนิด - อบต.พรุดินนา 
- งบ อปท 

F1A3 2.อนุรักษพันธุกรรมขาว
พ้ืนเมืองจังหวัดกระบี่ 

ศูนยวิจัยขาวกระบี ่
อำเภอเขาพนม  
อำเภอคลองทอม 
อำเภอเกาะลันตา 

50,000 จำนวน 500 ไร 50,000 จำนวน 500 ไร 50,000 จำนวน 500 ไร 50,000 จำนวน 500 ไร 50,000 จำนวน 500 ไร ศูนยวิจัยขาว 
งบสวนราชการ 

 รวม  2  โครงการ  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000   
F2A5 1.โครงการสำรวจและ

จัดทำฐานขอมูลระบบ 
GIS พิกัดตนมเหสักข -  
สักสยามินทร ในพ้ืนที่
จังหวัดกระบี่ (สำรวจ  
ทำรหัสพิกัดและรวบรวม
เปนฐานขอมูล) 

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ไรตะวัน
หวาน ต.ดินแดง อ.ลำ
ทับ 
- พ้ืนที่ปลูกมเหสักข -  
สักสยามินทร ใน 8 
อำเภอของจังหวัด
กระบี่ 

200,000 แปลงปลูก
มเหสักข -  
สักสยามินทร  
ในพ้ืนที่ 8 อำเภอ  
จังหวัดกระบี่ 

    - - - - - - - จังหวัดรวมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร ภาคเอกชน 
และหนวยงาน
รับผิดชอบแปลงปลูก 
- งบจังหวัด 

F2A5 2.งานจัดทำและปรับปรุง
ฐานขอมูล อพ.สธ. 
จังหวัดกระบี่ 3 ฐาน
ทรัพยากร 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร

- ฐานขอมูลในเว็บไซต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริจังหวัด
กระบี่ 
- ฐานขอมูลพันธุกรรม

  จำนวนขอมูล 3 
ฐานทรัพยากร ที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูล 3 
ฐานทรัพยากร 
ที่เพ่ิมขึ้นในแต
ละป 

  จำนวนขอมูล 3 
ฐานทรัพยากร ที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูล 3 
ฐานทรัพยากร ที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูล 3 
ฐานทรัพยากร ที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

ขอมูลที่ไดรับรวมรวม
มาจากหนวยงานที่
ดำเนินงานในกิจกรรม 
1-4  
- ขอมูลมี่ไดมาจาก
ฐานขอมูลของ
หนวยงานที่สนอง



หนา 1232                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กระบี่ ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
ในเว็บไซตโครงการ 
อพ.สธ. 
จังหวัดกระบี่ 

พืชของหนวยงานสนอง
พระราชดำริ 

พระราชดำริจังหวัด
กระบี่ 

 รวม  2  โครงการ  200,000  -  -  -  -   
F3A7 1.งานเสริมสรางการ

เรียนรูของศูนยการ
เรียนรูวัฒนธรรมอันดา
มันและพิพิธภัณฑลูกปด
อันดามัน (แหลงการ
เรียนรูทาง
ศิลปะวัฒนธรรม
ประวัติศาสตรของ
จังหวัดกระบี่และกลุม
จังหวัดภาคใตอันดามัน) 

ศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมอันดามัน
และพิพิธภัณฑลูกปด
โบราณในเขตเทศบาล
เมืองกระบี่ อ.เมือง
กระบี่ 
- พิพิธภัณฑลูกปด
คลองทอม อ.คลอง
ทอม 

- - เพ่ือสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชนและ
นักเรียน เยาวชน 
- เพ่ืออนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
ของจังหวัดฝงอัน
ดามัน 
- เพ่ือสืบทอด
และเผยแพรการ
ผลิตลูกปด
โบราณ (จำลอง) 
ใหคงอยู 

- - เพ่ือสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชนและ
นักเรียน 
เยาวชน 
- เพ่ืออนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
ของจังหวัดฝง
อันดามัน 
- เพ่ือสืบทอด
และเผยแพรการ
ผลิตลูกปด
โบราณ (จำลอง) 
ใหคงอยู 

- - เพ่ือสราง
กระบวนการ
เรียนรูสูประชาชน
และนักเรียน 
เยาวชน 
- เพ่ืออนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรม
ประวัติศาสตรของ
จังหวัดฝงอันดา
มัน 
- เพ่ือสืบทอดและ
เผยแพรการผลิต
ลูกปดโบราณ 
(จำลอง) ใหคงอยู 

- - เพ่ือสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชนและ
นักเรียน เยาวชน 
- เพ่ืออนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
ของจังหวัดฝงอัน
ดามัน 
- เพ่ือสืบทอด
และเผยแพรการ
ผลิตลูกปดโบราณ 
(จำลอง) ใหคงอยู 

- - เพ่ือสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชนและ
นักเรียน เยาวชน 
- เพ่ืออนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
ของจังหวัดฝงอัน
ดามัน 
- เพ่ือสืบทอด
และเผยแพรการ
ผลิตลูกปด
โบราณ (จำลอง) 
ใหคงอยู 

- เทศบาลเมืองกระบี ่
- อำเภอคลองทอม/
วัดคลองทอม 

F3A7 2.สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร (งาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน) 

โรงเรียนพนมเบญจา        
อำเภอเขาพนม    
จังหวัดกระบี่ 

20,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
2.ปกปก
ทรัพยากรใน
โรงเรียนจำนวน
พ้ืนที่  1 ไร
ทรัพยากร  3 
ชนิด 
3.สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากร 
จำนวนพ้ืนที่ 1/5 

15,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
2.ปกปก
ทรัพยากรใน
โรงเรียนจำนวน
พ้ืนที่  1 ไร
ทรัพยากร  3 
ชนิด 
3.สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากร 

15,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
2.ปกปกทรัพยากร
ในโรงเรียนจำนวน
พ้ืนที่  1 ไร
ทรัพยากร  3 
ชนิด 
3.สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากร จำนวน
พ้ืนที่ 1/5 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ในโรงเรียน  

15,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
2.ปกปก
ทรัพยากรใน
โรงเรียนจำนวน
พ้ืนที่  1 ไร
ทรัพยากร  3 
ชนิด 
3.สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากร 
จำนวนพ้ืนที่ 1/5 

 15,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
2.ปกปก
ทรัพยากรใน
โรงเรียนจำนวน
พ้ืนที่  1 ไร
ทรัพยากร  3 
ชนิด 
3.สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากร 
จำนวนพ้ืนที่ 1/5 

โรงเรียนพนมเบญจา 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กระบี่ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1233 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ในโรงเรียน  
(จัดทำปายชื่อ
พรรณไมใน
โรงเรียน) 
4.รวบรวม 
จำแนก ขอมูล
พรรณไม และ
จัดทำสมุด
ทะเบียนพรรณไม
ในโรงเรียนพนม
เบญจา 
5.เพ่ืออนุรักษ
และใชประโยชน
จากทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตาง ฯลฯ 
 

จำนวนพ้ืนที่ 
1/5 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ในโรงเรียน  
(จัดทำปายชื่อ
พรรณไมใน
โรงเรียน) 
4.รวบรวม 
จำแนก ขอมูล
พรรณไม และ
จัดทำสมุด
ทะเบียนพรรณ
ไมในโรงเรียน
พนมเบญจา 
5.เพ่ืออนุรักษ
และใชประโยชน
จากทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน 
นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตาง ฯลฯ 
 

(จัดทำปายชื่อ
พรรณไมใน
โรงเรียน) 
4.รวบรวม จำแนก 
ขอมูลพรรณไม 
และจัดทำสมุด
ทะเบียนพรรณไม
ในโรงเรียนพนม
เบญจา 
5.เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดานตาง 
ฯลฯ 
 

ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ในโรงเรียน  
(จัดทำปายชื่อ
พรรณไมใน
โรงเรียน) 
4.รวบรวม 
จำแนก ขอมูล
พรรณไม และ
จัดทำสมุด
ทะเบียนพรรณไม
ในโรงเรียนพนม
เบญจา 
5.เพ่ืออนุรักษ
และใชประโยชน
จากทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตาง ฯลฯ 
 

ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ในโรงเรียน  
(จัดทำปายชื่อ
พรรณไมใน
โรงเรียน) 
4.รวบรวม 
จำแนก ขอมูล
พรรณไม และ
จัดทำสมุด
ทะเบียนพรรณ
ไมในโรงเรียน
พนมเบญจา 
5.เพ่ืออนุรักษ
และใชประโยชน
จากทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตาง ฯลฯ 
 

 รวม  2  โครงการ  20,000  15,000  15,000  15,000  15,000   
F3A8 1.โครงการปลูกพืช

สมุนไพรปาสวัสดิการ
อุทยานพันธุไม หมูที่ 5 
บานหินดาน 

ปาสวัสดิการอุทยาน
พันธุไม หมูที่ 5  
บานหินดาน ตำบลเขา
ใหญ  อ.อาวลึก  จ.
กระบี่ 

15,000 4 ไร 2 งาน 20,000 4 ไร 2 งาน 20,000 4 ไร 2 งาน 20,000 4 ไร 2 งาน 20,000 4 ไร 2 งาน อบต.เขาใหญ   
- ไดรับอุญาติใหใช
พ้ืนที่แลว 

F3A8 2.ฝกอบรมใหความรูและ
สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากรทองถิ่น 

องคการบริหาร 
สวนตำบลอาวนาง 
อำเภอเมืองกระบี่ 

        50,000 เพ่ือสรางจิตสำนึก 
ใหแกเยาวชนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

        - อบต.อาวนาง 
- งบทองถิ่น 

F3A8 3.กิจกรรมปลูกตนไมใน
วันสำคัญ 

พ้ืนที่ตำบลอาวนาง 
อำเภอเมืองกระบี่ 

- เพ่ือสนับสนุน
และสราง
จิตสำนึก 

- เพ่ือสนับสนุน
และสราง
จิตสำนึก 

- เพ่ือสนับสนุนและ
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

- เพ่ือสนับสนุน
และสราง
จิตสำนึก 

- เพ่ือสนับสนุน
และสราง
จิตสำนึก 

อบต.อาวนางรวมกับ
หนวยงานในพ้ืนที่ 



หนา 1234                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กระบี่ ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

F3A8 4.สนับสนุนการจัดการ
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

จังหวัดและหนวยงาน
สนองพระราชดำริ
จังหวัดกระบี่ เขารวม
สนับสนุนการจัด
นิทรรศการในพ้ืนที่ 
จังหวัดที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

250,000 การเขารวม
สนับสนุนงาน
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 
ประโยชนแทแก
มหาชน  

-   250,000 การเขารวม
สนับสนุนงาน
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 
ประโยชนแทแก
มหาชน  

-   250,000 การเขารวม
สนับสนุนงาน
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 
ประโยชนแทแก
มหาชน  

- ดำเนินงานทุก  
2 ป 
- หนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ
จังหวัดกระบี่ 
-  

F3A8 5.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสำรวจและจัดฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
กระบี่ 
และบริเวณรัศมี 30 
กิโลเมตรของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

- มีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
สมัครเขารวม
สนองพระราชดำ 
อพ.สธ.  
ปละ 5 แหง 

- มีองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น สมัคร
เขารวมสนอง
พระราชดำ 
อพ.สธ.  
ปละ 5 แหง 

- มีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สมัคร
เขารวมสนองพระ
ราชดำ อพ.สธ. 
 ปละ 5 แหง 

- มีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
สมัครเขารวม
สนองพระราชดำ 
อพ.สธ.  
ปละ 5 แหง 

- มีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
สมัครเขารวม
สนองพระราชดำ 
อพ.สธ.  
ปละ 5 แหง 

สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดกระบี ่
- อปท.ที่เปนสมาชิก
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 
- คณะทำงานฯ 
อพ.สธ. (4.1) 

F3A8 6.ปรับปรุงขอมูลใน
เว็บไซตประชาสัมพันธ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดกระบี่ 

จังหวัดกระบี่ - - เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. จังหวัด
กระบี่ 
- ขอมูล 3 ฐาน
ทรัพยากร 
(กายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา) 

- - เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. จังหวัด
กระบี่ 
- ขั้อมูล 3 ฐาน
ทรัพยากร 
(กายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา) 

- - เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. จังหวัด
กระบี่ 
- ขอมูล 3 ฐาน
ทรัพยากร 
(กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรม
และ 
ภูมิปญญา) 

- - เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. จังหวัด
กระบี่ 
- ขอมูล 3 ฐาน
ทรัพยากร 
(กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรม
และ 
ภูมิปญญา) 

- - เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. จังหวัด
กระบี่ 
- ขอมูล 3 ฐาน
ทรัพยากร 
(กายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา) 

- สำนักงานจังหวัด
กระบี่ 
- รวบรวมขอมูลตางๆ 
จากหนวยงานที่สนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
จังหวัดกระบี่ 
- ฐานขอมูลที่จะลงใน
เว็บไซตเสนอให 
อพ.สธ. พิจารณา
เห็นชอบกอนนำลง
เผยแพร (ยกเวน
ขอมูลพ้ืนฐาน) 

F3A8 7.การเผยแพร
ประชาสัมพันธและ
แจกจายแผนพับรวบรวม
ขอมูลหลัก 3 ฐาน
ทรัพยากรและการ
ดำเนินงานสนอง

จังหวัดกระบี่และ
จังหวัดใกลเคียง 

- - เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ภายใต
กรอบการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในพ้ืนที่

- - เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ภายใต
กรอบการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในพ้ืนที่

- - เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ภายใต
กรอบการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในพ้ืนที่

- - เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ภายใต
กรอบการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในพ้ืนที่

- - เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ภายใต
กรอบการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในพ้ืนที่

- สำนักงานจังหวัด
กระบี่ 
- คณะทำงานฯ 
อพ.สธ. จังหวัดกระบี่ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กระบี่ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1235 
 

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. 
จังหวัดกระบี่ 

จังหวัดกระบี่ ให
สาธารณชน
รับทราบ 
จำนวน 1,000 
ชุด หรือตาม
จำนวนความ
ตองการของ
ผูสนใจ 

จังหวัดกระบี่ ให
สาธารณชน
รับทราบ 
จำนวน 1,000 
ชุด หรือตาม
จำนวนความ
ตองการของ
ผูสนใจ 

จังหวัดกระบี่ ให
สาธารณชน
รับทราบ 
จำนวน 1,000 ชุด 
หรือตามจำนวน
ความตองการของ
ผูสนใจ 

จังหวัดกระบี่ ให
สาธารณชน
รับทราบ 
จำนวน 1,000 
ชุด หรือตาม
จำนวนความ
ตองการของ
ผูสนใจ 

จังหวัดกระบี่ ให
สาธารณชน
รับทราบ 
จำนวน 1,000 
ชุด หรือตาม
จำนวนความ
ตองการของ
ผูสนใจ 

F3A8 8.การสนับสนุนการ
ดำเนินงานและความ
รวมมือกับ
สถาบันการศึกษา สวน
ราชการ ภาคเอกชน 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และประชาชน
ในการขับเคล่ือนงาน
สนองพระราชดำริตาม
กรอบแผนแมบท อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปที่เจ็ด 

จังหวัดกระบี่และ
จังหวัดใกลเคียง 

- - เพ่ือสนับสนุน
ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. รวมกับ
ภาคสวนตางๆ ให
บรรลุผลสำเร็จ
ตามแผนแมบท 
อพ.สธ. 

- - เพ่ือสนับสนุน
ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. รวมกับ
ภาคสวนตางๆ 
ใหบรรลุผล
สำเร็จตามแผน
แมบท อพ.สธ. 

- - เพ่ือสนับสนุน
ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. รวมกับ
ภาคสวนตางๆ ให
บรรลุผลสำเร็จ
ตามแผนแมบท 
อพ.สธ. 

- - เพ่ือสนับสนุน
ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. รวมกับ
ภาคสวนตางๆ ให
บรรลุผลสำเร็จ
ตามแผนแมบท 
อพ.สธ. 

- - เพ่ือสนับสนุน
ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. รวมกับ
ภาคสวนตางๆ 
ใหบรรลุผล
สำเร็จตามแผน
แมบท อพ.สธ. 

- จังหวัดกระบี่ 
- คณะทำงานอพ.สธ. 
จังหวัดกระบี่ 
สวนราชการ 
สถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และภาคประชาชนทั้ง
ในและนอกจังหวัด
กระบี่ 

F3A8 9.พัฒนาศักยภาพองค
ความรูดานการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  

หองประชุมควนน้ำคาง  
ที่วาการอำเภอเขาพนม 
หมูที่ 7ตำบลเขาพนม, 
ศูนยวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงอาวไทย
ตอนลางจังหวัดชุมพร, 
ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัด
นครราชสีมา 

300,000 - คุมครอง 
ปองกัน รักษา 
ฟนฟูพ้ืนที่ปา 
แปลงบำรุงรักษา
พันธุไมพ้ืนเมือง 
- ประชาชนทั่วไป
และกลุมเยาวชน 
จำนวน 30 คน มี
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

- - - - - - - - - ที่ทำการปกครอง
จังหวัดกระบี่/อำเภอ
เขาพนม 
- งบจังหวัด 



หนา 1236                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กระบี่ ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 10.การปกปกรักษาพันธุ
พืชในแปลงปาเศรษฐกิจ  
ศูนยการเรียนรูโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
อำเภอเขาพนม  
 (เทพพนมฟารม)  

แปลงตนรวงผ้ึง หมูที่ 7  
ตำบลเขาพนม อำเภอ
เขาพนม จังหวัดกระบี่ 
และแปลงปาไม
พ้ืนเมือง ศูนยเรียนรู
โครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
อำเภอเขาพนม (เทพ
พนมฟารม) หมูที่ ๑๐ 
 ตำบลเขาพนม อำเภอ
เขาพนม จังหวัดกระบี ่

500,000 - คุมครอง 
ปองกัน รักษา 
ฟนฟูพ้ืนที่ปา 
แปลงบำรุงรักษา
พันธุไมพ้ืนเมือง 
- ประชาชนทั่วไป
และกลุมเยาวชน  

- - - - - - - - - ที่ทำการปกครอง
จังหวัดกระบี่/อำเภอ
เขาพนม 
- งบจังหวัด 

F3A8 11.สงเสริมการเรียนรู
การอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) เกาะกลาง 
ตำบลคลองประสงค 
จังหวัดกระบี่  

หมูที่ 2  
ตำบลคลองประสงค  
อำเภอเมืองกระบี่ 

2,907,00
0 

- 1.อาคารลาน
สงเสริมการ
เรียนรูการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ  
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราช
กุมารี ( อพ.สธ.) 
 เกาะกลาง 
ตำบลคลอง
ประสงค จังหวัด
กระบี่  สามารถ
ใชประโยชนได
หลากหลาย 
2.นักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 
นักทองเที่ยว มี
จิตสำนึกการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

                - สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ 
- งบจังหวัด 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กระบี่ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1237 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

และระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติใน
ทองถิ่น 
3.มีแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศที่บูรณาการ
กับวิถีชีวิตและ
แหลงนันทนาการ
ของจังหวัดกระบี่ 
4.มีนักทองเที่ยว
ชาวไทย
ชาวตางชาติสนใจ
เขาศึกษาแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศนที่บูรณา
การกับวิถีชีวิต
และแหลง
นันทนาการของ
จังหวัดกระบี่มาก
ยิ่งขึ้น 
5.ประชาชนที่
ประกอบอาชีพท่ี
บูรณาการกับ
ระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมช
าติมีรายได
เพ่ิมขึ้น 

F3A8 12.ฝกอบรมโรงเรียนที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
จังหวัดกระบี่ 

พ้ืนที่ของสถานศึกษา
และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน 8 
อำเภอ ที่เขารวมสนอง
พระราชดำริโครงการ 
อพ.สธ. ในจังหวัด
กระบี่ 

391,000 - ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู 
ผูเรียน ตระหนัก
เห็นคุณคาของ
ทรัพยากรปาไม
และมีความเขาใจ
เก่ียวกับการ
อนุรักษทรัพยากร 
- สถานศึกษา 
สามารถใชสวน

- - 400,000 - ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู 
ผูเรียน ตระหนัก
เห็นคุณคาของ
ทรัพยากรปาไม
และมีความเขาใจ
เก่ียวกับการ
อนุรักษทรัพยากร 
- สถานศึกษา 
สามารถใชสวน

- - 400,000 - ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู 
ผูเรียน ตระหนัก
เห็นคุณคาของ
ทรัพยากรปาไม
และมีความ
เขาใจเก่ียวกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
- สถานศึกษา 

- สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กระบี่ 
- งบจังหวัด 



หนา 1238                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กระบี่ ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนเพ่ือเปน
แหลงเรียนรูใน
สถานศึกษา 
- สถานศึกษา
จัดระบบและ
พัฒนาเครือขาย
สารสนเทศและ
แหลงเรียนรูใน
โรงเรียนที่มี
บรรยากาศที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู 

พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนเพ่ือเปน
แหลงเรียนรูใน
สถานศึกษา 
- สถานศึกษา
จัดระบบและ
พัฒนาเครือขาย
สารสนเทศและ
แหลงเรียนรูใน
โรงเรียนที่มี
บรรยากาศที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู 

สามารถใชสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนเพ่ือเปน
แหลงเรียนรูใน
สถานศึกษา 
- สถานศึกษา
จัดระบบและ
พัฒนาเครือขาย
สารสนเทศและ
แหลงเรียนรูใน
โรงเรียนที่มี
บรรยากาศที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู 

F3A8 13.สนับสนุนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนบานหลังโสด  

โรงเรียนบานหลังโสด  
ตำบลคลองยาง  
อำเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ 

148,000 ศูนยการเรียนรู
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนบานหลัง
โสด สามารถ
รองรับสวน
ราชการ 
หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา 
และหนวยงาน
เอกชนตาง ๆเขา
มาดำเนินการจัด
กิจกรรมฝกอบรม  
และคนควา 
ศึกษาวิจัยทาง
ธรรมชาติใน
พ้ืนที่. 

                - สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ 
- งบจังหวัด 

F3A8 14.รุกข มรดกของ
แผนดิน ใตรมพระบารมี  
จังหวัดกระบี่  

อุทยานแหงชาติเขา
พนมเบญจา วัดธรร
มาวุธสรณาราม  
มัสยิดบานราหมาด 
ทาปอมคลองสองน้ำ

650,000 - เด็ก เยาวชน  
และประชาชน 
จังหวัดกระบี่ 
มีความรูความ
เขาใจ เก่ียวกับ
รุกข มรดกของ

- - - - - - - - - สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกระบี ่
- งบจังหวัด 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กระบี่ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1239 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

และชุมชนคุณธรรม 15 
ชุมชนในจังหวัดกระบี่  

แผนดินของ
จังหวัดกระบี่ 
ที่ประกาศขึ้น
ทะเบียนเปน
ตนไมสำคัญของ
ชาติ  
- ชุมชนคุณธรรม
ตนแบบ 15 
ชุมชนในจังหวัด
กระบี่ คนพบ
ตนไมที่
ทรงคุณคา 
  - ชุมชน
คุณธรรมตนแบบ 
15 ชุมชนใน
จังหวัดกระบี่ 
ดำเนินกิจกรรม
การอนุรักษตนไม
ทรงคุณคา โดย
ชุมชน 

F3A8 15.กอสรางโรงเรือน
รวบรวมจัดแสดงพืชทน
แลงและไมอวบน้ำพรอม
งานตกแตงภูมิทัศน  

หมูที่ 1 
ตำบลเขาคราม  
อำเภอเมือง   
จังหวัดกระบี่  

3,000,00
0 

มีโรงเรือน
รวบรวมและจัด
แสดงพันธุพืชทน
แลงและไมอวบ
น้ำใหศึกษา
เรียนรู จำนวน 1 
โรงเรือน 

- - - - - - - - - ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
กระบี่ 
- งบจังหวัด 

F3A8 16.จัดเก็บมรดกอารย
ธรรมโบราณภาพเขียนสี
กอนยุคประวัติศาสตร 
จังหวัดกระบี่   

แหลงภาพเขียนสี 
จังหวัดกระบี่ 
 26 แหง  

1,000,00
0 

- แหลงภาพเขียน
สีในจังหวัดกระบี ่
ไดรับการจัดเก็บ
และบันทึกเปน
แหลงขอมูลทาง
โบราณคดียุค
กอน
ประวัติศาสตร
ของจังหวัดกระบี่ 
- แหลงภาพเขียน

- - - - - - - - - สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกระบี ่
- งบจังหวัด 



หนา 1240                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กระบี่ ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สีในจังหวัดกระบี่ 
ไดรับการจัดพิมพ
เปนหนังสือ 
จำนวน 500 เลม 
และเผยแพรทาง 
Social Network 
ที่สามารถสืบคน
ได 

F3A8  17.สรางศูนยเรียนรูดาน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ ปาทา
ปอมคลองสองน้ำ 
จังหวัดกระบี่  

หมูที่ 2  
ตำบลเขาคราม อำเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ 

2,000,00
0 

- ศูนยเรียนรูดาน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
จังหวัดกระบี่ 
- พ้ืนที่ปาไดรับ
การบริหาร
จัดการ 

- - - - - - - - - สำนักจัดการปาไม 
12 สาขากระบี่ 
- งบจังหวัด 

F3A8 18.สนับสนุนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
บานควนแดง  

โรงเรียนบานควนแดง 
หมูที่ 6 ตำบลดินอุดม 
อำเภอลำทับ จังหวัด
กระบี่ 

854,200 - นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูปกครอง
นักเรียน ชุมชน 
และผูที่เก่ียวของ 
เกิดจิตสำนึก ใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร  
- หอพรรณไม
โรงเรียนบานควน
แดง 
- สรางทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ    

- - - - - - - - - สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ 
- งบจังหวัด 

F3A8 19.สนับสนุนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
บานนาทุงกลาง 

โรงเรียนบานนาทุง
กลาง  
ตำบลเกาะกลาง  
อำเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ 

498,900 - ศูนยการเรียนรู
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
บานนาทุงกลาง 
สามารถรองรับ 
สวนราชการ 
หนวยงาน

- - - - - - - - - สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ 
- งบจังหวัด 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กระบี่ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1241 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รัฐวิสาหกิจ  
สถาบันการศึกษา 
และหนวยงาน
เอกชนตางๆ เขา
มาดำเนินการจัด
กิจกรรมฝกอบรม  
และคนควา 
ศึกษาวิจัยทาง
ธรรมชาติในพ้ืนที่ 
-สรางจิตสำนึก
ของนักเรียนให
เกิดการอนุรักษ
รักษาทรัพยยากร
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม  

F3A8 20.ธรรมะบูชารักษปาใจ
กลางเมือง 

พ้ืนที่ปาวัดปานุราช 
ตำบลปากน้ำ 
อำเภอเมืองกระบี่ 

50,000 - พ้ืนที่ปาวัดปานุ
ราชไดรับการ
พัฒนา ปรับปรุง 
ดูแล  
- เปนแหลงเรียน
รานพันธุไมและ
ธรรมะ ใหแก 
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 
และนักทองเที่ยว 

                - สำนักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
- งบจังหวัด 

F3A8 21.สนับสนุนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

- โรงเรียน/
สถาบันการศึกษา ใน
พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
- อุทยานแหงชาติเขา
พนมเบญจาและ
หนวยงานในสังกัด ทส. 
ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 

- เพ่ือเสริมสราง
องคความรู เพ่ือ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทางกายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาใน
ทองถิ่น 

- เพ่ือเสริมสราง
องคความรู เพ่ือ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรทาง
กายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาใน
ทองถิ่น 

- เพ่ือเสริมสรางองค
ความรู เพ่ือ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทางกายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาในทองถิ่น 

- เพ่ือเสริมสราง
องคความรู เพ่ือ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทางกายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาใน
ทองถิ่น 

- เพ่ือเสริมสราง
องคความรู เพ่ือ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรทาง
กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรม
และภูมิปญญาใน
ทองถิ่น 

- สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กระบี่ รวมกับอุทยาน
ฯ หนวยงานในสังกัด 
ทส. ในพ้ืนที่จังหวัด
กระบี่ 
- โรงเรียน/
สถาบันการศึกษา 



หนา 1242                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กระบี่ ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 22.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ 

- รอยละ 5 ของ
โรงเรียนในสังกัด 
สพป.กระบี่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- รอยละ 10 ของ
โรงเรียนในสังกัด 
สพป.กระบี่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- รอยละ 15 ของ
โรงเรียนในสังกัด 
สพป.กระบี่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- รอยละ 20 ของ
โรงเรียนในสังกัด 
สพป.กระบี่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- รอยละ 25 ของ
โรงเรียนในสังกัด 
สพป.กระบี่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สพป.กระบี่ 

F3A8 23.นิเทศ ติดตาม  
การดำเนินงานของ
โรงเรียน 

โรงเรียนที่เปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  

- รอยละ 100 ของ
โรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  

- รอยละ 100 
ของโรงเรียนที่
เปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  

- รอยละ 100 ของ
โรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  

- รอยละ 100 ของ
โรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  

- รอยละ 100 ของ
โรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  

สพป.กระบี่ 

F3A8 24.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง 
พระราชดำริ อพ.สธ.  
ในงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียน/
สถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 

- มีโรงเรียน/
สถาบันการศึกษา
สมัครเขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.เพ่ิมขึ้น
อยางนอยรอยละ 
5 ตอป 

- มีโรงเรียน/
สถาบันการศึกษ
าสมัครเขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.เพ่ิมขึ้น
อยางนอยรอย
ละ 5 ตอป 

- มีโรงเรียน/
สถาบันการศึกษา
สมัครเขารวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.เพ่ิมขึ้น
อยางนอยรอยละ 
5 ตอป 

- มีโรงเรียน/
สถาบันการศึกษา
สมัครเขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.เพ่ิมขึ้น
อยางนอยรอยละ 
5 ตอป 

- มีโรงเรียน/
สถาบันการศึกษ
าสมัครเขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.เพ่ิมขึ้น
อยางนอยรอยละ 
5 ตอป 

- สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กระบี่ 
- โรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร 
- คณะทำงานฯ 
อพ.สธ. จังหวัดกระบี่
(4.2) 

 รวม  24  โครงการ  12,564,10
0 

 20,000  720,000  20,000  670,000   

 
 
 
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 


