
แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สมุทรปราการ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2569)                                                                                                                                                                                   หนา 2019 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดสมุทรปราการ 
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 ปลูกรักษาตนไมเพื่อเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว 
พื้นที่ จังหวัด
สมุทรปราการ 

50,000 ปลูกรักษาใน
พื้นที ่2 ไร ตนไม
จำนวน 200 ตน/
เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในเมืองและ
ชุมชน โดย
กระบวนการมี
สวนรวม 

50,000 ปลูกรักษาใน
พื้นที ่2 ไร 
ตนไมจำนวน 
200 ตน/เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเมืองและ
ชุมชน โดย
กระบวนการมี
สวนรวม 

50,000 ปลูกรักษาในพื้นที ่
2 ไร ตนไมจำนวน 
200 ตน/เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใน
เมืองและชุมชน 
โดยกระบวนการมี
สวนรวม 

50,000 ปลูกรักษาใน
พื้นที่ 2 ไร ตนไม
จำนวน 200 ตน/
เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในเมืองและ
ชุมชน โดย
กระบวนการมี
สวนรวม 

50,000 ปลูกรักษาใน
พื้นที่ 2 ไร ตนไม
จำนวน 200 
ตน/เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใน
เมืองและชุมชน 
โดยกระบวนการ
มีสวนรวม 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดสมุทรปราการ 

 รวม  1  โครงการ  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000   

F2A5 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรของจังหวัด
สมุทรปราการ 
(ฐานขอมูลพรรณไมและ
ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น) 

ศูนยทรัพยากรจังหวัด
สมุทรปราการ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อใหจังหวัด
มีฐานขอมูล
พรรณไม  และ
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
3. รวมรวมพันธุ
พืช/วัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่นตางๆ ที่
อยูในจังหวัด 
เพื่อใหเปนแหลง
สืบคนขอมูล 
4. พัฒนา
บุคลากรดาน
เทคโนโลยี

ไมใชงบ 
ประมาณ 

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อใหจังหวัด
มีฐานขอมูล
พรรณไม  และ
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
3. รวมรวมพันธุ
พืช/วัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่นตางๆ ที่
อยูในจังหวัด 
เพื่อใหเปนแหลง
สืบคนขอมูล 
4. พัฒนา
บุคลากรดาน

ไมใชงบ 
ประมาณ 

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อใหจังหวัดมี
ฐานขอมูลพรรณ
ไม  และ
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
3. รวมรวมพันธุ
พืช/วัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่นตางๆ ที่อยู
ในจังหวัด 
เพื่อใหเปนแหลง
สืบคนขอมูล 
4. พัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ

ไมใชงบ 
ประมาณ 

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อใหจังหวัด
มีฐานขอมูล
พรรณไม  และ
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
3. รวมรวมพันธุ
พืช/วัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่นตางๆ ที่
อยูในจังหวัด 
เพื่อใหเปนแหลง
สืบคนขอมูล 
4. พัฒนา
บุคลากรดาน
เทคโนโลยี

ไมใชงบ 
ประมาณ 

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อใหจังหวัด
มีฐานขอมูล
พรรณไม  และ
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
3. รวมรวมพันธุ
พืช/วัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่นตางๆ ที่
อยูในจังหวัด 
เพื่อใหเปนแหลง
สืบคนขอมูล 
4. พัฒนา
บุคลากรดาน

 - สำนกังานเกษตร
และสหกรณจังหวัด
สมุทรปราการ 
 - สำนกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดสมุทรปราการ 
 - สำนกังานจังหวัด
สมุทรปราการ 
 - สำนกังานสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ 
 -  สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ   
 - สำนกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัด
สมุทรปราการ  
 - สำนกังานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ  
 - สถานีพัฒนาที่ดิน
สมุทรปราการ 



หนา 2020                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สมุทรปราการ 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 

สารสนเทศ เพื่อ
เตรียมความ
พรอมในการ
พัฒนาฐานขอมูล
ทรัพยากรจังหวัด
สมุทรปราการใน
รูปแบบเชิงพื้นที่ 
(GIS) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
เตรียมความ
พรอมในการ
พัฒนา
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
จังหวัด
สมุทรปราการใน
รูปแบบเชิงพื้นที่ 
(GIS) 

เตรียมความพรอม
ในการพัฒนา
ฐานขอมูล
ทรัพยากรจังหวัด
สมุทรปราการใน
รูปแบบเชิงพื้นที่ 
(GIS) 

สารสนเทศ เพื่อ
เตรียมความ
พรอมในการ
พัฒนาฐานขอมูล
ทรัพยากรจังหวัด
สมุทรปราการใน
รูปแบบเชิงพื้นที่ 
(GIS) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
เตรียมความ
พรอมในการ
พัฒนาฐานขอมูล
ทรัพยากรจังหวัด
สมุทรปราการใน
รูปแบบเชิงพื้นที่ 
(GIS) 

 - สำนกังานสหกรณ
จังหวัดสมุทรปราการ 
 - ศูนยจัดการพื้นที่สี
เขียวเชิงนิเวศนคร
เขื่อนขันธ  

 รวม  1  โครงการ  0  0  0  0  0   
F3A8 1.โครงการสงเสริมการ

ผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม
สินคาเกษตรปลอดภัยได
มาตรฐาน 

ทุกอำเภอในจังหวัด
สมุทรปราการ 

          สำนักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด
สมุทรปราการ               
สำนักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรปราการ 

 1) กิจกรรมสงเสริมการ
ผลิตมะมวงน้ำดอกไม
สมุทรปราการคุณภาพ
เชิงการคา 

    1. สินคาเกษตร 
(มะมวง
น้ำดอกไม) ไดรับ
การสงเสริม 
อนุรักษ และ
ฟนฟูเพิ่มขึ้น   
2.จำนวน
เกษตรกรที่ผาน
การเตรียมความ
พรอมในการเขาสู
มาตรฐาน GAP
หรือไดรับ
มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) 
เพิ่มขึ้น 

300,000 1. สินคาเกษตร 
(มะมวง
น้ำดอกไม) 
ไดรับการ
สงเสริม อนุรักษ 
และฟนฟูเพิ่มขึ้น   
2.จำนวน
เกษตรกรที่ผาน
การเตรียมความ
พรอมในการเขา
สูมาตรฐาน 
GAPหรือไดรับ
มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) 
เพิ่มขึ้น 

300,000 1. สินคาเกษตร 
(มะมวงน้ำดอกไม) 
ไดรับการสงเสริม 
อนุรักษ และฟนฟู
เพิ่มขึ้น   
2.จำนวน
เกษตรกรที่ผาน
การเตรียมความ
พรอมในการเขาสู
มาตรฐาน GAP
หรือไดรับ
มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) 
เพิ่มขึ้น 

300,000 1. สินคาเกษตร 
(มะมวง
น้ำดอกไม) ไดรับ
การสงเสริม 
อนุรักษ และฟนฟู
เพิ่มขึ้น   
2.จำนวน
เกษตรกรที่ผาน
การเตรียมความ
พรอมในการเขาสู
มาตรฐาน GAP
หรือไดรับ
มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) 
เพิ่มขึ้น 

300,000 1. สินคาเกษตร 
(มะมวง
น้ำดอกไม) ไดรับ
การสงเสริม 
อนุรักษ และ
ฟนฟูเพิ่มขึ้น   
2.จำนวน
เกษตรกรที่ผาน
การเตรียมความ
พรอมในการเขา
สูมาตรฐาน GAP
หรือไดรับ
มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) 
เพิ่มขึ้น 

สำนักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรปราการ 

 2) กิจกรรมสงเสริมการ
ผลิตมะพราวน้ำหอมเพื่อ
การคา 

    1.สินคาเกษตร 
(มะพราวนำ้หอม) 
ไดรับการสงเสริม 
อนุรักษ และ

1,350,00
0 

  1. เกษตรกรมี
รายไดเพิ่มขึ้น 
2. เกษตรกร
สามารถใชองค

1,350,00
0 

  1. เกษตรกรมี
รายไดเพิ่มขึ้น 
2. เกษตรกร
สามารถใชองค

1,350,00
0 

  1. เกษตรกรมี
รายไดเพิ่มขึ้น 
2. เกษตรกร
สามารถใชองค

1,350,00
0 

  1. เกษตรกรมี
รายไดเพิ่มขึ้น 
2. เกษตรกร
สามารถใชองค

สำนักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรปราการ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สมุทรปราการ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2569)                                                                                                                                                                                   หนา 2021 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ฟนฟูเพิ่มขึ้น   
2. จำนวน
เกษตรกรที่ผาน
การเตรียมความ
พรอมในการเขาสู
มาตรฐาน GAP
หรือไดรับ
มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) 
เพิ่มขึ้น 

ความรู 
เทคโนโลย ีภูมิ
ปญญาจากการ
ฝกอบรมไป
พัฒนาการผลิต
ใหปลอดภัยได
มาตรฐานตรง
ตามความ
ตองการของ
ตลาด 
3. ประชาชนได
บริโภคอาหาร
ปลอดภัยได
มาตรฐานดีตอ
สุขภาพ 

ความรู เทคโนโลย ี
ภูมิปญญาจากการ
ฝกอบรมไป
พัฒนาการผลิตให
ปลอดภัยได
มาตรฐานตรงตาม
ความตองการของ
ตลาด 
3. ประชาชนได
บริโภคอาหาร
ปลอดภัยได
มาตรฐานดีตอ
สุขภาพ 

ความรู 
เทคโนโลย ีภูมิ
ปญญาจากการ
ฝกอบรมไป
พัฒนาการผลิตให
ปลอดภัยได
มาตรฐานตรง
ตามความ
ตองการของ
ตลาด 
3. ประชาชนได
บริโภคอาหาร
ปลอดภัยได
มาตรฐานดีตอ
สุขภาพ 

ความรู 
เทคโนโลย ีภูมิ
ปญญาจากการ
ฝกอบรมไป
พัฒนาการผลิต
ใหปลอดภัยได
มาตรฐานตรง
ตามความ
ตองการของ
ตลาด 
3. ประชาชนได
บริโภคอาหาร
ปลอดภัยได
มาตรฐานดีตอ
สุขภาพ 

F3A8 2.เครือขายอาสาสมัคร
เฝาระวังและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมโดย
อาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน 
(ทสม.) 

พื้นที่ 6 ตำบลในคุงบาง
กะเจา 

235,000 อนุรักษฟนฟู
พัฒนาและ
ปกปองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
มีสวนรวม/เพื่อ
ฟนฟูระบบนิเวศ
คุงบางกะเจา 

235,000 อนุรักษฟนฟู
พัฒนาและ
ปกปอง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
อยางมีสวนรวม/
เพื่อฟนฟูระบบ
นิเวศคุงบางกะ
เจา 

235,000 อนุรักษฟนฟู
พัฒนาและปกปอง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางมี
สวนรวม/เพื่อ
ฟนฟูระบบนิเวศ
คุงบางกะเจา 

235,000 อนุรักษฟนฟู
พัฒนาและ
ปกปองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
มีสวนรวม/เพื่อ
ฟนฟูระบบนิเวศ
คุงบางกะเจา 

235,000 อนุรักษฟนฟู
พัฒนาและ
ปกปอง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
มีสวนรวม/เพื่อ
ฟนฟูระบบนิเวศ
คุงบางกะเจา 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดสมุทรปราการ 

F3A8 3.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดสมุทรปราการเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัด
สมุทรปราการ  

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
จังหวัด
สมุทรปราการ
อยางนอย 10 
แหง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
จังหวัด
สมุทรปราการ
อยางนอย 10 
แหง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
จังหวัด
สมุทรปราการ
อยางนอย 10 
แหง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
จังหวัด
สมุทรปราการ
อยางนอย 10 
แหง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
จังหวัด
สมุทรปราการ
อยางนอย 10 
แหง 

สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
จังหวดัสมุทรปราการ 

F3A8 4.สนับสนุนโรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัด
สมุทรปราการเขารวม
สนองพระราชดำริ 

โรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

โรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
อยางนอย 2 แหง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

โรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
อยางนอย 2 
แหง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

โรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อยาง
นอย 2 แหง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

โรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
อยางนอย 2 แหง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

โรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
อยางนอย 2 
แหง 

สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ 



หนา 2022                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สมุทรปราการ 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 

อพ.สธ. ในงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

F3A8 5.สนับสนุนโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 6 อาชวีศึกษา 
โรงเรียนเอกชนในสังกัด 
เขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

จังหวัดสมุทรปราการ ไมใชงบ 
ประมาณ 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ

เขต 1 สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
สมุทรปราการ

เขต 2สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
6 อาชีวศึกษา 
โรงเรียนเอกชน

ในสังกัด  
อยางนอย 55 

แหง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ

เขต 1 สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
สมุทรปราการ

เขต 2สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
6 อาชีวศึกษา 
โรงเรียนเอกชน

ในสังกัด  
อยางนอย 55 

แหง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 
1 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 
2สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
6 อาชีวศึกษา 

โรงเรียนเอกชนใน
สังกัด  

อยางนอย 55 
แหง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 
1 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 
2สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
6 อาชีวศึกษา 
โรงเรียนเอกชน

ในสังกัด  
อยางนอย 55 

แหง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ
เขต 1 สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ
เขต 2สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
6 อาชีวศึกษา 
โรงเรียนเอกชน
ในสังกัด  
อยางนอย 55 
แหง 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ 

F3A8 6.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ.) กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 6 อาชวีศึกษา 

30,000 เปาหมาย 286 
โรงเรียน     
1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)        
2. เพื่อสนับสนุน
ใหโรงเรียนเขา
รวมสนอง
พระราชดำริโดย
การสมัครเปน

30,000 เปาหมาย 286 
โรงเรียน     
1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)        
2. เพื่อสนับสนุน
ใหโรงเรียนเขา
รวมสนอง
พระราชดำริโดย
การสมัครเปน

30,000 เปาหมาย 286 
โรงเรียน     
1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)        
2. เพื่อสนับสนุน
ใหโรงเรียนเขา
รวมสนอง
พระราชดำริโดย
การสมัครเปน

30,000 เปาหมาย 286 
โรงเรียน     
1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)        
2. เพื่อสนับสนุน
ใหโรงเรียนเขา
รวมสนอง
พระราชดำริโดย
การสมัครเปน

30,000 เปาหมาย 286 
โรงเรียน     
1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)        
2. เพื่อสนับสนุน
ใหโรงเรียนเขา
รวมสนอง
พระราชดำริโดย
การสมัครเปน

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ 
และจังหวัด
สมุทรปราการ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สมุทรปราการ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2569)                                                                                                                                                                                   หนา 2023 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน         
3. ติดตามการ
ดำเนินงานของ
โรงเรียนสมาชิก
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน         
3. ติดตามการ
ดำเนินงานของ
โรงเรียนสมาชิก
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน         
3. ติดตามการ
ดำเนินงานของ
โรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน         
3. ติดตามการ
ดำเนินงานของ
โรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน         
3. ติดตามการ
ดำเนินงานของ
โรงเรียนสมาชิก
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

F3A8 7. 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
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 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
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
และฐานทรัพยากร
ท อ งถิ่ น  ระ ดั บ ภู มิ  
ภาค 

F3A8 8. การจัดทำเวบ็ไซต 
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 

 รวม  8  โครงการ  1,915,000  1,915,000  1,915,000  1,915,000  1,915,000   



หนา 2024                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.สมุทรปราการ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

 
 
 
 
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 


