
หนา 1320                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ฉะเชิงเทรา ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 โครงการปกปก

ทรัพยากร 
สถานีพัฒนาที่ดิน 
ฉะเชิงเทรา 

5,500 จำนวนพ้ืนที่ 40 
ไร 
1. โกงกางใบใหญ 
1,740 ตน 
2. โกงกางใบเล็ก 
200 ตน 
3. โปรงแดง 200 
ตน 
4. ตนถั่วขาว 5 
ตน  
5. พังกาหัวสุม
ดอกแดง 5 ตน 
6. โปรงขาว 5 ตน 

        หนวยดำเนินงาน : 
สถานีพัฒนาที่ดิน
ฉะเชิงเทรา 
แหลงงบ : กระทรวง/
กรม  
เปนโครงการดำเนินการ
ตอเนื่องจากป 62 - 63 
และคาดวาจะดำเนินตอ
ในป 64-65 

 รวม  1  โครงการ  5,500           

F1A2 การอนุรักษและยกระดับ
ทุนทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนชาติพันธุเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
แขงขันอยางยั่งยืน 
กรณีศึกษา วัฒนธรรมภู
ไทบานเกาะกระทิง 
ตำบลคลองตะเกรา 
อำเภอทาตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร 

1,400,000 บานเกาะกระทิง 
ตำบลคลองตะเก
รา อำเภอทา
ตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

        หนวยดำเนินงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 
แหลงงบ : กระทรวง/กรม 

 รวม  1  โครงการ  140,000           
F1A3 1.โครงการบำรุงรักษาแปลง

ปลูกรักษาทรัพยากร 
 
 
 
 

 

สถานีพัฒนาที่ดิน 
ฉะเชิงเทรา 

5,500 พ้ืนที่รัศมีอยาง
นอย 50 กิโลเมตร 
จากสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 2 
สถานีพัฒนาที่ดิน
ฉะเชิงเทรา จำนวน
พ้ืนที่ 40 ไร 
1. แสมขาว 100 

        หนวยดำเนินงาน : 
สถานีพัฒนาที่ดิน
ฉะเชิงเทรา 
แหลงงบ : กระทรวง/
กรม  
เปนโครงการดำเนินการ
ตอเนื่องจากป 62 - 63 
และคาดวาจะดำเนินตอ
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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 

ตน 
2. ตะบูนขาว 100 
ตน 
3. จิกทะเล 100 
ตน 
4. โกงกางใบใหญ 
50 ตน  
5. โกงกางใบเล็ก 
50 ตน 

ในป 64-65 

F1A3 2.สาธิตพรรณพืชใน
โครงการ อพ.สธ. 

ศูนยศึกษาการพัฒนา
เขาหินซอนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

585,765 พ้ืนที่แปลงสาธิต
พรรณพืชใน
โครงการ อพ.สธ. 
50 ไร ไดรับการ
ดูแลปรับปรุงใหมี
ทัศนียภาพ
สวยงามสามารถใช
เปนสถานที่ศึกษา
ดูงาน และพันธุพืช
ในโครงการ 
อพ.สธ. ไดรับการ
ปกปกรักษา 
รวมถึงขยายพันธุ 
แจกจายใหแก
เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

        หนวยดำเนินงาน :  
งานพัฒนาที่ดิน ศูนย
ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
แหลงงบ : กระทรวง/กรม 

 รวม  2  โครงการ  591,265           

F2A4 การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือ
สุขภาพเชิงพาณิชย
แกปญหาราคาตกต่ำของ
กลุมผูแปรรูปปลากะพง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สถานประกอบการกลุม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร 

1,300,000 กลุมผูเล้ียงปลา
กะพงขาวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1,300,000 กลุมผูเล้ียงปลา
กะพงขาวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

      หนวยดำเนินงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 
แหลงงบ : กระทรวง/กรม 

 รวม  1  โครงการ  1,300,000  1,300,000         



หนา 1322                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ฉะเชิงเทรา 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 

F2A5 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  1  โครงการ             
F3A7 1.โครงการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 
อพ.สธ. ประจำป
งบประมาณ  2565 

โรงเรียนวัดสัมปทวน
(บางแกวพุทธิยาคาร)  
ตำบลบางแกว  อำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

40,000 1. จัดทำทะเบียน
พันธุกรรมพันธุพืช
ทองถิ่นที่มีอยูใน
โรงเรียน 
2. จัดหาพืชหายาก 
พืชทองถิ่น ปลูก
เพ่ิมในพ้ืนที่โรงเรียน 
3. จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไมให
ครบทุกตน 
4. จัดทำรายงาน
เอกสารสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนออกอยาง
นอย  
5. จัดทำทะเบียน
พรรณพืชในโรงเรียน 
6. สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 

        หนวยดำเนินงาน :
โรงเรียนวัดสัมปทวน
(บางแกวพุทธิยาคาร) 
แหลงบ : องคการ
บริหารสวนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

F3A7 2.โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
อพ.สธ. ประจำป
งบประมาณ  2565 

โรงเรียนชำปางาม
วิทยาคม  ตำบลทา
กระดาน  อำเภอสนาม
ชัยเขต จังหวัด

167,500 เสนทางศึกษา
เรียนรูสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในบริเวณ

        หนวยดำเนินงาน :
โรงเรียนชำปางาม
วิทยาคม  
แหลงบ : องคการ
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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 

ฉะเชิงเทรา สวนปาของโรงเรียน
ชำปางามวิทยาคม 
ระยะทาง 2 
กิโลเมตร 

บริหารสวนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 รวม  2  โครงการ  207,500           

F3A8 1.สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากรใหแก
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรในโรงเรียน 

สถานีพัฒนาที่ดิน 
ฉะเชิงเทรา 

3,000 สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา เปาหมาย 
2 โรงเรียน 

        หนวยดำเนินงาน : 
สถานีพัฒนาที่ดิน
ฉะเชิงเทรา 
แหลงงบ : กระทรวง/
กรม  
เปนโครงการดำเนินการตอเนื
จากป 62 - 63 และคาดวาจะ
ดำเนินตอในป 64-65 

F3A8 2.การสรางแหลงเรียนรู
สวนสมุนไพรจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นแบบมี
สวนรวมของโรงเรียนใน
โครงการกอง
ทุนการศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร 

1,200,000 5 โรงเรียน อำเภอ
สนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  1,200,000 5 โรงเรียน อำเภอ
สนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  1,200,000 5 โรงเรียน อำเภอ
สนามชัยเขต 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

หนวยดำเนินงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 
แหลงงบ : กระทรวง/กรม 

F3A8 3.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน 
อพ.สธ.-มรภ.ราช
นครินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 

100,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

100,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

100,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

100,000 เพ่ือประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

100,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

หนวยดำเนินงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 
แหลงงบ : กระทรวง/กรม 

F3A8 4.โครงการจัดประชุม
คณะทำงาน และคณะ 
ดำเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 

50,000 คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
และคณะทำงาน
โครงการ 
อพ.สธ. - มรภ.
ราชนครินทร 

  50,000 คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
และคณะทำงาน
โครงการ 
อพ.สธ. - มรภ.ราช
นครินทร 

  50,000 คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
และคณะทำงาน
โครงการ 
อพ.สธ. - มรภ.
ราชนครินทร 

หนวยดำเนินงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 
แหลงงบ : กระทรวง/กรม 

F3A8 5.การจัดแสดงผลงาน
การศึกษาวิจัย และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

  300,000 งานนิทรรศการ
แสดงองคความรู

  300,000 งานนิทรรศการ
แสดงองคความรู

300,000 งานนิทรรศการ
แสดงองคความรู

หนวยดำเนินงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช



หนา 1324                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ฉะเชิงเทรา 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 

นิทรรศการความรู
รวมถึงการจัด 
นิทรรศการประมวล 
กิจกรรมการเรียนรูของ 
อพ.สธ. - มรภ.ราช
นครินทร 
และเอกสารเผยแพร 
ประมวลองคความรู
ตางๆ 

นครินทร และการนำไปใช
ประโยชน:  
อพสธ-ทรัพยากร
ไทย 2567 และ 
ป 2569 

และการนำไปใช
ประโยชน:  
อพสธ-ทรัพยากร
ไทย 2567 และ ป 
2569 

และการนำไปใช
ประโยชน:  
อพสธ-ทรัพยากร
ไทย 2567 และ ป 
2569 

นครินทร 
แหลงงบ : กระทรวง/กรม 

F3A8 6. 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 7.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,500,000 สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน และสมาชิก
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ภายใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

        หนวยดำเนินงาน :  
1. สำนักงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
2. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวดั
ฉะเชิงเทรา 
แหลงงบ : จังหวัด 

 รวม  7  โครงการ  2,853,000  400,000  1,350,000  400,000  1,650,000   

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ฉะเชิงเทรา ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                      หนา 1325 
 

 
 
 
 
 
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 


