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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดชัยนาท 
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. สำรวจพิกัดทรัพยากร

ในโรงเรียนเทศบาล
ตำบลวัดสิงหสถิตย 

พ้ืนที่โรงเรียนวัดสิงห
สถิตย               
ตำบลวัดสิงห        
อำเภอวัดสิงห 

5,000 จัดทำรหัสขอมูล
พรรณไมใน
โรงเรียน 30 ชนิด 

5,000 จัดทำรหัสขอมูล
พรรณไมใน
โรงเรียน 30 
ชนิด 

5,000 จัดทำรหัสขอมูล
พรรณไมใน
โรงเรียน 30 ชนิด 

- จัดทำรหัสขอมูล
พรรณไมใน
โรงเรียน 30 ชนิด 

- จัดทำรหัสขอมูล
พรรณไมใน
โรงเรียน 30 
ชนิด 

งบประมาณตนสังกัด 

F1A1 2. จัดทำขอบเขตพ้ืนที ่ พ้ืนที่โรงเรียนวัดสิงห
สถิตย                   
ตำบลวัดสิงห        
อำเภอวัดสิงห 

- จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ จัดทำ
เสนทางเดิน 
(พรอมทำปาย) 

- จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ จัดทำ
เสนทางเดิน 
(พรอมทำปาย) 

- จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ จัดทำ
เสนทางเดิน 
(พรอมทำปาย) 

- จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ จัดทำ
เสนทางเดิน 
(พรอมทำปาย) 

- จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ จัดทำ
เสนทางเดิน 
(พรอมทำปาย) 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F1A1 3. การสำรวจและทำ
รหัสพิกัดทรัพยากร (พืช) 

ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
จำนวน 60 ไร 

50,000 จัดทำรหัส พิกัด 
และขอมูลพรรณ
ไม จำนวน 100 
ชนิด 

50,000 จัดทำรหัส พิกัด 
และขอมูลพรรณ
ไม จำนวน 100 
ชนิด 

50,000 จัดทำรหัส พิกัด 
และขอมูลพรรณ
ไม จำนวน 100 
ชนิด 

50,000 จัดทำรหัส พิกัด 
และขอมูลพรรณ
ไม จำนวน 100 
ชนิด 

50,000 จัดทำรหัส พิกัด 
และขอมูลพรรณ
ไม จำนวน 100 
ชนิด 

พ้ืนที่กิจกรรมที่ 1 
เปนคนละพ้ืนที่กับ
กิจกรรมที่ 2 และ
กิจกรรมที่ 3 
(งบประมาณของ
กระทรวง/กรม) 

F1A1 4. ทำเสนทางแนวกันไฟ ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
จำนวน 60 ไร 

- ปกปองและรักษา
ทรัพยากรแนวกัน
ไฟปา กวาง 4.5 
เมตร ยาว 1,200
เมตร 

- ปกปองและ
รักษาทรัพยากร
แนวกันไฟปา 
กวาง 4.5 เมตร 
ยาว 1,200เมตร 

- ปกปองและรักษา
ทรัพยากรแนวกัน
ไฟปา กวาง 4.5 
เมตร ยาว 1,200
เมตร 

- ปกปองและรักษา
ทรัพยากรแนวกัน
ไฟปา กวาง 4.5 
เมตร ยาว 1,200
เมตร 

- ปกปองและ
รักษาทรัพยากร
แนวกันไฟปา 
กวาง 4.5 เมตร 
ยาว 1,200เมตร 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F1A1 5. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
จำนวน 60 ไร 

- จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกและ
จัดทำเสนทาง
เดิน 1 เสนทาง 
ระยะทาง 200 
เมตร เพ่ือ
การศึกษา
ทรัพยากรพรอม
ทำปายแสดง
พรรณไม 

- จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกและ
จัดทำเสนทาง
เดิน 1 เสนทาง 
ระยะทาง 200 
เมตร เพ่ือ
การศึกษา
ทรัพยากรพรอม
ทำปายแสดง
พรรณไม 

- จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกและ
จัดทำเสนทางเดิน 
1 เสนทาง 
ระยะทาง 200 
เมตร เพ่ือ
การศึกษา
ทรัพยากรพรอม
ทำปายแสดง
พรรณไม 

- จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกและ
จัดทำเสนทางเดิน 
1 เสนทาง 
ระยะทาง 200 
เมตร เพ่ือ
การศึกษา
ทรัพยากรพรอม
ทำปายแสดง
พรรณไม 

- จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกและ
จัดทำเสนทาง
เดิน 1 เสนทาง 
ระยะทาง 200 
เมตร เพ่ือ
การศึกษา
ทรัพยากรพรอม
ทำปายแสดง
พรรณไม 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F1A1 6. สำรวจพันธุไมตำบล
ศิลาดาน อำเภอมโนรมย 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลศิลาดาน อำเภอ
มโนรมย 
บริเวณ หมูที ่ 1 - 6 

20,000 1.สำรวจจำนวน
ตนไม 2.วัดความ
สูง 3.หาพิกัด 4. 
จัดทำรหัส 

20,000 1.สำรวจจำนวน
ตนไม 2.วัด
ความสูง 3.หา
พิกัด 4. จัดทำ

20,000 1.สำรวจจำนวน
ตนไม 2.วัดความ
สูง 3.หาพิกัด 4. 
จัดทำรหัส 

20,000 1.สำรวจจำนวน
ตนไม 2.วัดความ
สูง 3.หาพิกัด 4. 
จัดทำรหัส 

20,000 1.สำรวจจำนวน
ตนไม 2.วัดความ
สูง 3.หาพิกัด 4. 
จัดทำรหัส 

งบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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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 

ตำบลศิลาดาน รหัส 

F1A1 7. กิจกรรมปกปอง
ทรัพยากรทองถิ่น 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลมโนรมย อำเภอ
มโนรมย 
พ้ืนที่วัดพิกุลงาม หมูที่ 
1 ตำบลคุงสำเภา 
อำเภอมโนรมย 

- กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่ปกปก 
จำนวน 8 ไร 

- 1.จัดทำผังแสดง
พ้ืนที่ปกปก 
จำนวน 8 ไร 2. 
ดูแลรักษา
ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปกให
อยูในสภาพที่ดี
สมบูรณ จำนวน 
8 ไร 

- 1.จัดทำผังแสดง
พ้ืนที่ปกปก 
จำนวน 8 ไร 2. 
ดูแลรักษา
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปกใหอยูใน
สภาพที่ดีสมบูรณ 
จำนวน 8 ไร 

- ดูแลรักษา
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปกใหอยูใน
สภาพที่ดีสมบูรณ 
จำนวน 8 ไร 

- ดูแลรักษา
ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปกใหอยู
ในสภาพที่ดี
สมบูรณ จำนวน 
8 ไร 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F1A1 8.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลหนองแซง 
อำเภอหันคา 
ที่สาธารณะหลวงพอ
ดัด ม.1 

30,000 จำนวนพ้ืนที ่20 
ไร ทรัพยากรพืช 
สัตว ชีวภาพ 

30,000 จำนวนพ้ืนที ่20 
ไร ทรัพยากรพืช 
สัตว ชีวภาพ 

30,000 จำนวนพ้ืนที ่20 
ไร ทรัพยากรพืช 
สัตว ชีวภาพ 

30,000 จำนวนพ้ืนที่ 20 
ไร ทรัพยากรพืช 
สัตว ชีวภาพ 

30,000 จำนวนพ้ืนที่ 20 
ไร ทรัพยากรพืช 
สัตว ชีวภาพ 

พ้ืนที่ด้ังเดิมที่ไมมีการ
เปล่ียนแปลง 
ในความรับผิดชอบ
ของหนวยงานฯ / 
พ้ืนที่นอกเหนือพ้ืนที่
ของกรมปาไม (พ้ืนที่
ปาชุมชน) กรม
อุทยานฯ 

F1A1 9. งานปกปกทรัพยากร
ทองถิ่น                    - 
การกำหนดขอบเขต 
พ้ืนที่ปกปก 
 - การสำรวจทรัพยากร 
ในพ้ืนที่ปกปก 
 - การจำแนกชนิดของ 
ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปก 
 - การติดรหัสประจำ
ชนิด   
- การทำผังแสดงของเขต
พ้ืนที่ปกปก 
 - การศึกษาทรัพยากร 
ในพ้ืนที่ปกปก 
- การถายภาพทรัพยากร 
ในพ้ืนที่ปกปก 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลหวยกรด  อำเภอ
สรรคบุรี 
พ้ืนที่ ทุงดงตาล 
และโรงเรียนจันทนา
ราม 

- - 100,000 จำนวนพ้ืนที ่6 
ไร พืช 1 ชนิด 
ใชระยะเวลา
จัดทำ 3 เดือน 

- - - - - - งบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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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 

- การทำตัวอยาง 
ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปก 
- การทำทะเบียน 
ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
- ระบบการจัดเก็บและ 
สืบคนได (เอกสารและ 
คอมพิวเตอร) 

F1A1 10. การสำรวจ ทำรหัส
พิกัด ทรัพยากรภายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลหวยง ูอำเภอหัน
คา  
สถานที่
สาธารณประโยชนบึง
วงฆอง ม.10 ต.หวยงู 
ที่ดินเลขที่ 121 ระวาง 
5039 
1468,1268,1466, 
1266 ซึ่งเปนที่ดินอัน
เปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินประเภท 
พลเมืองใชประโยชน
รวมกัน พ้ืนที่ประมาณ 
481 ไร 2 งาน 49 
ตารางวา 

10,000 จำนวนพ้ืนที่
ประมาณ 100 ไร 
สำรวจพันธุไม
และพืชหายาก 

10,000 จำนวนพ้ืนที่
ประมาณ 100 
ไร สำรวจพันธุ
ไมและพืชหา
ยาก 

10,000 จำนวนพ้ืนที่
ประมาณ 100 ไร 
สำรวจพันธุไมและ
พืชหายาก 

10,000 จำนวนพ้ืนที่
ประมาณ 100 ไร 
สำรวจพันธุไม
และพืชหายาก 

10,000 จำนวนพ้ืนที่
ประมาณ 100 
ไร สำรวจพันธุไม
และพืชหายาก 

งบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 รวม  10  โครงการ  115,000  215,000  115,000  110,000  110,000   

F1A2 1. สำรวจและรวบรวม
พันธุกรรมพืชบริเวณ
พ้ืนที่โรงเรียนวัดสิงห
สถิตย 

พ้ืนที่โรงเรียนวัดสิงห
สถิตย                   
ตำบลวัดสิงห        
อำเภอวัดสิงห 

- ทำปายชื่อ
ภาษาไทย ชื่อ
สามัญ ชื่อ
วิทยาศาสตร 

- ประชาสัมพันธ
จัดศูนยการ
เรียนรูเก่ียวกับ
พรรณไมที่เปน
พืชสมุนไพร 

- ดำเนินการในพ้ืนที่ 
ไมยืนตน ไมอ่ืน ๆ 

- ดำเนินการใน
พ้ืนที่ ไมยืนตน 
ไมอ่ืน ๆ 

- ดำเนินการใน
พ้ืนที่ ไมยืนตน 
ไมอ่ืน ๆ 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F1A2 2. กิจกรรมเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ตำบลมโนรมย ตำบล
คุงสำเภา อำเภอ
มโนรมย 

- พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลตำบล
มโนรมย จำนวน 
30 ตาราง
กิโลเมตร 

- พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลตำบล
มโนรมย จำนวน 
30 ตาราง
กิโลเมตร 

- พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลตำบล
มโนรมย จำนวน 
30 ตาราง
กิโลเมตร 

- พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลตำบล
มโนรมย จำนวน 
30 ตาราง
กิโลเมตร 

- พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลตำบล
มโนรมย จำนวน 
30 ตาราง
กิโลเมตร 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 
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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 

F1A2 3. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่เทศบาลหนอง
แซงรวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม. 
ของหนวยงานฯ 

20,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

20,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

20,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

20,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

20,000 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

 หมูที่ 1 - 20 
(งบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)  

F1A2 4. กิจกรรมสำรวจเก็บ 
รวบรวมพันธุกรรมพืช 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลหวยกรด  อำเภอ
สรรคบุรี ตำบลหวย
กรด 9 หมูบาน 
อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท 

- - 20,000 ตำบลหวยกรด 
9 หมูบาน 
อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท 

20,000 ตำบลหวยกรด 
9 หมูบาน 
อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท 

20,000 ตำบลหวยกรด 
9 หมูบาน 
อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท 

20,000 ตำบลหวยกรด 
9 หมูบาน 
อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท 

 งบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

F1A2 5. สำรวจ จัดเก็บ 
รวบรวม ขอมูล
ทรัพยากร 

บริเวณโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 57 จำนวน  1 
ไร 

- นักเรียน 50 คน 
สำรวจ เก็บ
รวบรวม ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่
ดำเนินการในแต
ละป 

- นักเรียน 100 
คน สำรวจ เก็บ
รวบรวม ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่
ดำเนินการในแต
ละป 

- นักเรียน 150 คน 
สำรวจ เก็บ
รวบรวม ระบุชนิด
และจำนวน
ทรัพยากรที่
ดำเนินการในแต
ละป 

- นักเรียน 150 คน 
สำรวจ เก็บ
รวบรวม ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่
ดำเนินการในแต
ละป 

- นักเรียน 200 
คน สำรวจ เก็บ
รวบรวม ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่
ดำเนินการในแต
ละป 

 ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ  

F1A2 6. สํารวจ จัดเก็บ 
รวบรวม ขอมูล พันธุไม  

โรงเรียนวัดแหลมหวา 5,000 เชิงปริมาณ      
1.นักเรียน รอย
ละ 80 สํารวจ 
เก็บรวบรวม
ขอมูล ระบุชนิด
และจํานวนพันธุ
ไม 
2.พันธุไม 111 
ตน มีปายพันธุไม 
3.โรงเรียนมีพันธุ
ไมเพ่ิม 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีสวน
พฤกษศาสตรที่มี
บรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู 
2.นักเรียน มี

- เชิงปริมาณ      
1.นักเรียน รอย
ละ 80 สํารวจ 
เก็บรวบรวม
ขอมูล ระบุชนิด
และจํานวนพันธุ
ไม 
2.พันธุไม 111 
ตน มีปายพันธุ
ไม 
3.โรงเรียนมีพันธุ
ไมเพ่ิม 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีสวน
พฤกษศาสตรที่มี
บรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมที่
เอ้ือตอการ

5,000 เชิงปริมาณ      1.
นักเรียน รอยละ 
80 สํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูล 
ระบุชนิดและ
จํานวนพันธุไม 
2.พันธุไม 111 ตน 
มีปายพันธุไม 
3.โรงเรียนมีพันธุ
ไมเพ่ิม 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีสวน
พฤกษศาสตรที่มี
บรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู 
2.นักเรียน มี
ความรูเก่ียวกับ

- เชิงปริมาณ      
1.นักเรียน รอย
ละ 80 สํารวจ 
เก็บรวบรวม
ขอมูล ระบุชนิด
และจํานวนพันธุ
ไม 
2.พันธุไม 111 
ตน มีปายพันธุไม 
3.โรงเรียนมีพันธุ
ไมเพ่ิม 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีสวน
พฤกษศาสตรที่มี
บรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู 
2.นักเรียน มี

- เชิงปริมาณ      
1.นักเรียน รอย
ละ 80 สํารวจ 
เก็บรวบรวม
ขอมูล ระบุชนิด
และจํานวนพันธุ
ไม 
2.พันธุไม 111 
ตน มีปายพันธุไม 
3.โรงเรียนมีพันธุ
ไมเพ่ิม 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีสวน
พฤกษศาสตรที่มี
บรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู 
2.นักเรียน มี

 งบประมาณตนสังกัด  
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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 

ความรูเก่ียวกับ
การสำรวจ 
จัดเก็บรวบรวม
ขอมูลพันธุไม 
3.นักเรียนมีสวน
รวมในการดูแล
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

เรียนรู 
2.นักเรียน มี
ความรูเก่ียวกับ
การสำรวจ 
จัดเก็บรวบรวม
ขอมูลพันธุไม 
3.นักเรียนมีสวน
รวมในการดูแล
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

การสำรวจ จัดเก็บ
รวบรวมขอมูล
พันธุไม 
3.นักเรียนมีสวน
รวมในการดูแล
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

ความรูเก่ียวกับ
การสำรวจ 
จัดเก็บรวบรวม
ขอมูลพันธุไม 
3.นักเรียนมีสวน
รวมในการดูแล
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

ความรูเก่ียวกับ
การสำรวจ 
จัดเก็บรวบรวม
ขอมูลพันธุไม 
3.นักเรียนมีสวน
รวมในการดูแล
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

 รวม  6  โครงการ  25,000  40,000  45,000  40,000  40,000   
F1A3 1. เพ่ิมสวนหยอม/

สวนสาธารณะใหแก
ชุมชน 

องคการบริหารสวน
ตำบลเขาแกว อำเภอ
สรรพยาตำบลเขาแกว 
อำเภอสรรพยา 

50,000 ปลูกตนไมหรือ
พันธุพืชเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สวนหยอม/
สวนสาธารณะใน
ตำบลเขาแกว 

- - - - - - - - งบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

F1A3 2. ปลูกรักษาทรัพยากรที่
สำรวจเก็บรวบรวมพันธุ
พืชสมุนไพรและพืชที่ใช
ประโยชน 

พ้ืนที่โรงเรียนวัดสิงห
สถิตย                   
ตำบลวัดสิงห        
อำเภอวัดสิงห 

- อนุรักษทรัพยากร
พืชที่หายากใน
พ้ืนบานและใน
ทองถิ่น 20 ชนิด 

- อนุรักษ
ทรัพยากรพืชที่
หายากใน
พ้ืนบานและใน
ทองถิ่น 20 ชนิด 

- อนุรักษทรัพยากร
พ้ืนที่หายากใน
พ้ืนบานและใน
ทองถิ่น 20 ชนิด 
การปลูก และการ
ดูแลรักษา 

- อนุรักษทรัพยากร
พ้ืนที่หายากใน
พ้ืนบานและใน
ทองถิ่น 20 ชนิด 
การปลูก และการ
ดูแลรักษา 

- อนุรักษ
ทรัพยากรพ้ืนที่
หายากใน
พ้ืนบานและใน
ทองถิ่น 20 ชนิด 
การปลูก และ
การดูแลรักษา 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F1A3 3. ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช 

สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
ชัยนาท 
วัดทรงเสวย ตำบล
หนองนอย อำเภอวัด
สิงห จังหวัดชัยนาท 
พ้ืนที่ปลูก จำนวน 1 ไร 

- ปลูก ดูแล รักษา 
และติดตามการ
เจริญเติบโตของ
พันธุไม 

- ปลูก ดูแล รักษา 
และติดตามการ
เจริญเติบโตของ
พันธุไม 

- ปลูก ดูแล รักษา 
และติดตามการ
เจริญเติบโตของ
พันธุไม 

- ปลูก ดูแล รักษา 
และติดตามการ
เจริญเติบโตของ
พันธุไม 

- ปลูก ดูแล รักษา 
และติดตามการ
เจริญเติบโตของ
พันธุไม 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F1A3 4. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุพืชสมุนไพรและไม
พ้ืนเมืองที่ใชเปนอาหารที่

ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท 
พ้ืนที่ปลูกรักษาทั้งส้ิน 
จำนวน 2 ไร 

50,000 อนุรักษ 
ทรัพยากรพืชที่
หายาก ไม
พ้ืนบาน เพ่ือ
อาหารและพืช

50,000 อนุรักษ 
ทรัพยากรพืชที่
หายาก ไม
พ้ืนบาน เพ่ือ
อาหารและพืช

50,000 อนุรักษ ทรัพยากร
พืชที่หายาก ไม
พ้ืนบาน เพ่ือ
อาหารและพืช
พ้ืนเมืองในทองถิ่น

50,000 อนุรักษ 
ทรัพยากรพืชที่หา
ยาก ไมพ้ืนบาน 
เพ่ืออาหารและ
พืชพ้ืนเมืองใน

50,000 อนุรักษ 
ทรัพยากรพืชที่
หายาก ไม
พ้ืนบาน เพ่ือ
อาหารและพืช

สามารถนำทรัพยากร
ที่ไดจากการสำรวจ
และรวบรวมใน
กิจกรรมที่ 1 และ
กิจกรรมที่ 2 มา
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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 

บริเวณอางเก็บน้ำลำ
ตะเพิน อำเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
จำนวน 26 ชนิด 

พ้ืนเมืองใน
ทองถิ่นที่จะสูญ
หาย ในแปลง
ปลูก จำนวน 26 
ชนิด 

พ้ืนเมืองใน
ทองถิ่นที่จะสูญ
หาย ในแปลง
ปลูก จำนวน 26 
ชนิด 

ท่ีจะสูญหาย ใน
แปลงปลูก จำนวน 
26 ชนิด 

ทองถิ่นที่จะสูญ
หาย ในแปลง
ปลูก จำนวน 26 
ชนิด 

พ้ืนเมืองใน
ทองถิ่นที่จะสูญ
หาย ในแปลง
ปลูก จำนวน 26 
ชนิด 

ดำเนินการในกิจกรรม
ที่ 3 ได (งบประมาณ
กระทรวง/กรม) 

F1A3 5. ปลูกรักษาทรัพยากร
พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณ
ทางยา 

ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท 
พ้ืนที่ปลูกรักษาทั้งส้ิน 
จำนวน 0.5 ไร 

- อนุรักษทรัพยากร
พืชสมุนไพรที่มี
สรรพคุณทางยา 
ในแปลงปลูก 
100 ชนิดแบง
ออกเปน 10 กลุม 

- อนุรักษ
ทรัพยากรพืช
สมุนไพรที่มี
สรรพคุณทางยา 
ในแปลงปลูก 
100 ชนิดแบง
ออกเปน 10 
กลุม 

- อนุรักษทรัพยากร
พืชสมุนไพรที่มี
สรรพคุณทางยา 
ในแปลงปลูก 100 
ชนิดแบงออกเปน 
10 กลุม 

- อนุรักษทรัพยากร
พืชสมุนไพรที่มี
สรรพคุณทางยา 
ในแปลงปลูก 
100 ชนิดแบง
ออกเปน 10 กลุม 

- อนุรักษ
ทรัพยากรพืช
สมุนไพรที่มี
สรรพคุณทางยา 
ในแปลงปลูก 
100 ชนิดแบง
ออกเปน 10 
กลุม 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F1A3 6. โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืชทองถิ่น 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลหวยกรด  อำเภอ
สรรคบุรี  
คลองเช็คทาขามถึง 
วัดเกาะแกวและ 
โรงเรียนวัดจันทน 
และพ้ืนที่หมู 1 - 
หมู 9 ต.หวยกรด 

- - - - 89,000 ปลูกตนตาล 
890 ตน คลองเช็ค
ทาขามถึงวัดเกาะ
แกว และโรงเรียน
วัดจันทน 

89,000 พ้ืนที่หมู 1- 
หมู 9 ต.หวยกรด 

89,000 พ้ืนที่หมู 1- 
หมู 9 ต.หวยกรด 

งบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

F1A3 7. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลหวยงู อำเภอหัน
คา พ้ืนที่ปลูกรักษา 
จำนวน 50 ไร 

30,000 จำนวนเปาหมาย
ปลูกปา 3 อยาง 
ประโยชน 4 
อยาง จำนวน 
1,000 ตน 

30,000 จำนวน
เปาหมายปลูก
ไมยืนตนหายาก 
จำนวน 1,000 
ตน 

30,000 จำนวนเปาหมาย
ปลูกไมยืนตนหา
ยาก จำนวน 
1,000 ตน 

30,000 จำนวนเปาหมาย
ปลูกไมยืนตนหา
ยาก จำนวน 
1,000 ตน 

30,000 จำนวนเปาหมาย
ปลูกไมยืนตนหา
ยาก จำนวน 
1,000 ตน 

งบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 รวม  7  โครงการ  130,000  80,000  169,000  169,000  169,000   
F2A5 1. การเก็บรวบรวม

ขอมูลพันธุพืชในพ้ืนที่
โครงการ 

พ้ืนที่สำนักงานสงเสริม
และพัฒนาการเกษตร
ที่ 1 ม.4 ต.บางหลวง 
อ.สรรพยา 

- บันทึกขอมูลพันธุ
พืชในพ้ืนที่
โครงการ จำนวน 
100 ตน 

- บันทึกขอมูล
พันธุพืชในพ้ืนที่
โครงการ 
จำนวน 200 ตน 

- บันทึกขอมูลพันธุ
พืชในพ้ืนที่
โครงการ จำนวน 
250 ตน 

- บันทึกขอมูลพันธุ
พืชในพ้ืนที่
โครงการ จำนวน 
250 ตน 

- บันทึกขอมูลพันธุ
พืชในพ้ืนที่
โครงการ จำนวน 
251 ตน 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F2A5 2. จัดทำฐานขอมูล
เก่ียวกับทรัพยากร 3 
ฐานที่ไดสำรวจขอมูลมา 

พ้ืนที่โรงเรียนวัดสิงห
สถิตย                   
ตำบลวัดสิงห        
อำเภอวัดสิงห 

- รวบรวมขอมูลใน
โรงเรียนเทศบาล
วัดสิงหสถิตยเพ่ือ
รายงาน
หนวยงาน 

- จัดทำเอกสาร
เผยแพรผลการ
ดำเนินงาน 

- ปรับปรุงเอกสาร
และเพ่ิมเติมขอมูล
ใหเปนปจจุบัน 

- ปรับปรุงเอกสาร
และเพ่ิมเติม
ขอมูลใหเปน
ปจจุบัน 

- ปรับปรุงเอกสาร
และเพ่ิมเติม
ขอมูลใหเปน
ปจจุบัน 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1339 
 

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 3. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.-
หนวยงานฯ อาทิ เชน  
-ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
-ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
-ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
-ฐานขอมูลนักวิจัย 
-ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
-ฯลฯ  

สำนักงานเทศบาล
ตำบลหนองแซง 
อำเภอหันคา ศูนย
ขอมูลพันธุกรรมพืช  
อพ.สธ.-หนวยงานฯ 

20,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป  
รอยละ 10 

20,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป  
รอยละ 10 

20,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป  
รอยละ 10 

20,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป  
รอยละ 10 

20,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป  
รอยละ 10 

ขอมูลที่ได รวบรวมมา
จากการดำเนิน 
งานในกิจกรรมที่ 1-4 

F2A5 4. กิจกรรมศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช 
(ตาลโตนด) 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลหวยกรด  อำเภอ
สรรคบุรี  
ศูนยขอมูลทรัพยากร
ตนตาล อำเภอสรรค
บุรี จังหวัดชัยนาท 

- - 20,000 หมู1-หมู9 
ตำบลหวยกรด 
อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท 

20,000 หมู1-หมู9 
ตำบลหวยกรด 
อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท 

20,000 หมู1-หมู9 
ตำบลหวยกรด 
อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท 

20,000 หมู1-หมู9 
ตำบลหวยกรด 
อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท 

งบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

F2A5 5. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.ของ
เทศบาลตำบลหวยงู 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลหวยง ูอำเภอหัน
คา  
ศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืช อพ.สธ.-เทศบาล
ตำบลหวยง ู

10,000 จำนวนฐานขอมูล
ที่เพ่ิมขึ้น จำนวน 
20 ฐานขอมูล 

10,000 จำนวน
ฐานขอมูลที่
เพ่ิมขึ้น จำนวน 
20 ฐานขอมูล 

10,000 จำนวนฐานขอมูล
ที่เพ่ิมขึ้น จำนวน 
20 ฐานขอมูล 

10,000 จำนวนฐานขอมูล
ที่เพ่ิมขึ้น จำนวน 
20 ฐานขอมูล 

10,000 จำนวน
ฐานขอมูลที่
เพ่ิมขึ้น จำนวน 
20 ฐานขอมูล 

งบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

F2A5 6.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)  



หนา 1340                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 

 รวม  6  โครงการ  30,000  50,000  50,000  50,000  50,000   
F3A7 1. กิจกรรมสราง

จิตสำนึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

หองประชุมโรงเรียน
เทศบาลวัดสิงหสถิตย 

- นักเรียนเขารวม 
50 คน ชมวีดี
ทัศนเก่ียวกับการ
อนุรักษพันธุไม 

- นักเรียนที่อบรม 
50 คน 

- นักเรียนเขารวม 
50 คน ชมวีดีทัศน
เก่ียวกับการ
อนุรักษพันธุไม 

- นักเรียนที่อบรม 
50 คน 

- นักเรียนเขารวม 
50 คน ชมวีดี
ทัศนเก่ียวกับการ
อนุรักษพันธุไม 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F3A7 2. โครงการฝกอบรม
หลักสูตร 
"การสรางจิตสำนึกใน
การ 
อนุรักษพันธุกรรมพืชตน
ตาล" 

โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืชอัน 
เนื่องจาก 
พระราชดำริ  
ตำบลหวยกรด 
อำเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท 

- - 160,000 เด็ก เยาวชน 
และอาสา 

160,000 เด็ก เยาวชน 
และอาสา 

160,000 เด็ก เยาวชน 
และอาสา 

160,000 เด็ก เยาวชน 
และอาสา 

งบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

F3A7 3. การทำปายประจำ
ตนไมเพ่ืออนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

โรงเรียนชุมชนวัดดัก
คะนน (10 ไร 2 งาน 
14 ตารางวา) 

5,000 1.เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูใหกับ
นักเรียน  
2. เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
3. เพ่ือให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ขอมูล และเก็บ
รักษาพันธุไม ใน
การศึกษา 

4,000 1.เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูใหกับ
นักเรียน  
2. เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รัก และเห็น
คุณคาของ
พรรณไม  
3. เพ่ือให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ขอมูล และเก็บ
รักษาพันธุไม ใน
การศึกษา 

3,000 1.เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูใหกับ
นักเรียน  
2. เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพรรณไม  
3. เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงรวบรวม
ขอมูล และเก็บ
รักษาพันธุไม ใน
การศึกษา 

2,000 1.เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูใหกับ
นักเรียน  
2. เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
3. เพ่ือให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ขอมูล และเก็บ
รักษาพันธุไม ใน
การศึกษา 

1,000 1.เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูใหกับ
นักเรียน  
2. เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
3. เพ่ือให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ขอมูล และเก็บ
รักษาพันธุไม ใน
การศึกษา 

เงินนอกงบประมาณ 

F3A7 4. สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

โรงเรียนรัฐเขื่อนพล
เทพอุปถัมภ  จำนวน 6 
ไร 3 งาน 

- นักเรียน 
ทุกคนมารูจัก
ตนไมกันเถอะ 

- นักเรียน 
ทุกคนรูจัก
ประโยชนของ
ตนไมให
อะไรบาง 

- นักเรียนทุกคน 
รวมปลูกตนไม
เพ่ิมเติม 
(1 คน 1 ตน  
1 วันเกิด) 

- นักเรียน 
ทุกคนรวมกัน
ดูแลรักษา 
รักปา รักตนไม 

- นักเรียน 
ทุกคนรวมกัน
ดูแลรักษา  
รักปา รักตนไม 
และนำเสนอ
ผลงานตอ
สาธารณชน 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1341 
 

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 5. สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

บริเวณโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 57 
จำนวน  1 ไร 

- นักเรียนเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
50 คนเพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา  

- นักเรียนเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
100 คนเพ่ือ
สรางจิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา  

- นักเรียนเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
150 คนเพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา  

- นักเรียนเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
150 คนเพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา  

- นักเรียนเขารวม
กิจกรรมจำนวน 
200 คนเพ่ือ
สรางจิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา  

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F3A7 6. อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ               
- ทำปายประจำตนไมที่มี
อยู 

พ้ืนที่โรงเรียนวัดหนอง
ตาตน 200 ตารางวา 

10,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียน มีความ
รัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม 
2.เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และการเก็บ
รักษา เพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพ่ือใชเปน
แหลงพักผอน 
4.เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการสอน 
5.เพ่ือเปนแหลง
ความรูที่
เปรียบเสมือน
เปนครูที่พูดไมได 

- 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียน มีความ
รัก และเห็น
คุณคาของ
พรรณไม 
2.เพ่ือให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พรรณไม ขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษา 
เพ่ือประโยชน
ทางการศึกษา
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพ่ือใชเปน
แหลงพักผอน 
4.เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการ
สอน 
5.เพ่ือเปนแหลง
ความรูที่
เปรียบเสมือน
เปนครูที่พูด
ไมได 

- 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียน มีความ
รัก และเห็นคุณคา
ของพรรณไม 
2.เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงรวบรวม
พรรณไม ขอมูล
พรรณไม และการ
เก็บรักษา เพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพ่ือใชเปน
แหลงพักผอน 
4.เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการสอน 
5.เพ่ือเปนแหลง
ความรูที่
เปรียบเสมือนเปน
ครูที่พูดไมได 

- 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียน มีความ
รัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม 
2.เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และการเก็บ
รักษา เพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพ่ือใชเปน
แหลงพักผอน 
4.เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการสอน 
5.เพ่ือเปนแหลง
ความรูที่
เปรียบเสมือนเปน
ครูที่พูดไมได 

- 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียน มีความ
รัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม 
2.เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม และการเก็บ
รักษา เพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพ่ือใชเปน
แหลงพักผอน 
4.เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการ
สอน 
5.เพ่ือเปนแหลง
ความรูที่
เปรียบเสมือน
เปนครูที่พูดไมได 

งบประมาณตนสังกัด 



หนา 1342                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 7. อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ /นำพืช
พรรณไมเขามาปลูกเพ่ิม 

พ้ืนที่โรงเรียนวัดหนอง
ตาตน 200 ตารางวา 

10,000 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็นคุณคา
ของพรรณไม  
3. เพ่ือให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พรรณไม  ขอมูล
พรรณไมและการ
เก็บรักษาเพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรสู
ภายนอก 
4. เพ่ือฝชเปน
แหลงพักผอน        

- 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็น
คุณคาของ
พรรณไม  
3. เพ่ือให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พรรณไม  ขอมูล
พรรณไมและ
การเก็บรักษา
เพ่ือประโยชน
ทางการศึกษา
และเผยแพรสู
ภายนอก 
4. เพ่ือฝชเปน
แหลงพักผอน        

- 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความรัก
และเห็นคุณคา
ของพรรณไม  
3. เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงรวบรวม
พรรณไม  ขอมูล
พรรณไมและการ
เก็บรักษาเพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรสู
ภายนอก 
4. เพ่ือฝชเปน
แหลงพักผอน        

- 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็นคุณคา
ของพรรณไม  
3. เพ่ือให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พรรณไม  ขอมูล
พรรณไมและการ
เก็บรักษาเพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรสู
ภายนอก 
4. เพ่ือฝชเปน
แหลงพักผอน        

- 1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
3. เพ่ือให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พรรณไม  ขอมูล
พรรณไมและ
การเก็บรักษา
เพ่ือประโยชน
ทางการศึกษา
และเผยแพรสู
ภายนอก 
4. เพ่ือฝชเปน
แหลงพักผอน        

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 8. สวนสมุนไพรไทย บริเวณโรงเรียนบาน
หนองขุนมิตรภาพที่ 
136  ขนาด 30 ตร.ม. 

15,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2.เพ่ือใหนักเรียน
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษารูคุณคา
ของสมุนไพร 
3.มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

5,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2.เพ่ือให
นักเรียนคณะครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษารู
คุณคาของ
สมุนไพร 

5,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 
2.เพ่ือใหนักเรียน
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษารูคุณคาของ
สมุนไพร 
3.มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

5,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2.เพ่ือใหนักเรียน
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษารูคุณคาของ
สมุนไพร 
3.มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

5,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2.เพ่ือใหนักเรียน
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษารูคุณคา
ของสมุนไพร 
3.มีแหลงเรียนรู

งบประมาณตนสังกัด 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1343 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

3.มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

พืชสมุนไพร 

F3A7 9. โครงการสนับสนุน
นักเรียนเขารวมกิจกรรม
การอนุรักษ ทรัพยากร 
กับทองถิ่น 

โรงเรียนบานหนองขุน
มิตรภาพที่ 136 

- สรางจิตสำนึก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรและใช
ประโยชนจากพืช
ที่มีอยูรอบตัวเรา 

- สรางจิตสำนึก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรและ
ใชประโยชนจาก
พืชที่มีอยูรอบตัว
เรา 

- สรางจิตสำนึก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรและใช
ประโยชนจากพืช
ที่มีอยูรอบตัวเรา 

- สรางจิตสำนึก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรและใช
ประโยชนจากพืช
ที่มีอยูรอบตัวเรา 

- สรางจิตสำนึก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรและใช
ประโยชนจากพืช
ที่มีอยูรอบตัวเรา 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F3A7 10. สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 

โรงเรียนบานทุงกวาง - นำนักเรียนศึกษา
ดูงานโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ
ของศูนยวิจัยพืช
ไรชัยนาท 
ณ แปลงทดลอง
และขยายพันธุ
พืชดงเกณฑหลวง 
ต.หนองขุน 
อ.วัดสิงห 
จ.ชัยนาท 

- สรางจิตสำนึก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรและ
ใชประโยชนจาก
พืชที่มีอยูรอบตัว
เรา 

- สรางจิตสำนึก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรและใช
ประโยชนจากพืช
ที่มีอยูรอบตัวเรา 

- สรางจิตสำนึก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรและใช
ประโยชนจากพืช
ที่มีอยูรอบตัวเรา 

- สรางจิตสำนึก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรและใช
ประโยชนจากพืช
ที่มีอยูรอบตัวเรา 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F3A7 11. สวนสมุนไพรไทย บริเวณโรงเรียนวัดวัง
หมัน ขนาด 50 ตร.ม. 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2.ใหนักเรียน
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษารูคุณคา
ของสมุนไพร 
3.มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

5,000 1.สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2.ใหนักเรียน
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษารูคุณคา
ของสมุนไพร 
3.มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

5,000 1.สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 
2.ใหนักเรียนคณะ
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษารู
คุณคาของ
สมุนไพร 
3.มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

5,000 1.สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2.ใหนักเรียน
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษารูคุณคาของ
สมุนไพร 
3.มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

5,000 1.สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2.ใหนักเรียน
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษารูคุณคา
ของสมุนไพร 
3.มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

งบประมาณตนสังกัด 



หนา 1344                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 12. โครงการสนับสนุน
นักเรียนเขารวมกิจกรรม
การอนุรักษฯ กับทองถิ่น 

โรงเรียนวัดวังหมัน - สรางจิตสำนึกให
นักเรียนในการใช
ประโยชนจากพืช
ที่มีอยูรอบตัวเรา 

- สรางจิตสำนึกให
นักเรียนในการ
ใชประโยชนจาก
พืชที่มีอยูรอบตัว
เรา 

- สรางจิตสำนึกให
นักเรียนในการใช
ประโยชนจากพืช
ที่มีอยูรอบตัวเรา 

- สรางจิตสำนึกให
นักเรียนในการใช
ประโยชนจากพืช
ที่มีอยูรอบตัวเรา 

- สรางจิตสำนึกให
นักเรียนในการ
ใชประโยชนจาก
พืชที่มีอยูรอบตัว
เรา 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F3A7 13. การสำรวจพันธุพืช
สมุนไพรและสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
พันธุพืชสมุนไพรแก
นักเรียนโรงเรียนวัดบอ
แร 

พ้ืนที่โรงเรียนวัดบอแร 
จำนวน 8 ไร และ
บริเวณเขตบริการของ
โรงเรียน หมู 1,2,3,4,7 

2,000 1.สำรวจพันธุพืช
สมุนไพรใน
บริเวณรอบเขต
บริการของ
โรงเรียน 
2.เพ่ือใหนักเรียน
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืช
สมุนไพร 

2,000 1.สำรวจพันธุพืช
สมุนไพรใน
บริเวณรอบเขต
บริการของ
โรงเรียน 
2.เพ่ือให
นักเรียนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืช
สมุนไพร 

2,000 1.สำรวจพันธุพืช
สมุนไพรในบริเวณ
รอบเขตบริการ
ของโรงเรียน 
2.เพ่ือใหนักเรียนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืช
สมุนไพร 

2,000 1.สำรวจพันธุพืช
สมุนไพรใน
บริเวณรอบเขต
บริการของ
โรงเรียน 
2.เพ่ือใหนักเรียน
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืช
สมุนไพร 

2,000 1.สำรวจพันธุพืช
สมุนไพรใน
บริเวณรอบเขต
บริการของ
โรงเรียน 
2.เพ่ือใหนักเรียน
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืช
สมุนไพร 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 14. การเรียนรูเพ่ือสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
และใชประโยชนจาก
สมุนไพรไทย 

โรงเรียนวัดดอนตาล 5,000 1.สงเสริมการ
เรียนรูคุณคาของ
สมุนไพรไทยแก
ชุมชน 
2.เพ่ือใหนักเรียน 
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา รูคุณคา
ของสมุนไพร 

5,000 1.สงเสริมการ
เรียนรูคุณคา
ของสมุนไพร
ไทยแกชุมชน 
2.เพ่ือให
นักเรียน คณะ
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา รู
คุณคาของ
สมุนไพร 

5,000 1.สงเสริมการ
เรียนรูคุณคาของ
สมุนไพรไทยแก
ชุมชน 
2.เพ่ือใหนักเรียน 
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา รูคุณคาของ
สมุนไพร 

5,000 1.สงเสริมการ
เรียนรูคุณคาของ
สมุนไพรไทยแก
ชุมชน 
2.เพ่ือใหนักเรียน 
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา รูคุณคา
ของสมุนไพร 

5,000 1.สงเสริมการ
เรียนรูคุณคาของ
สมุนไพรไทยแก
ชุมชน 
2.เพ่ือใหนักเรียน
คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา รูคุณคา
ของสมุนไพร 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 15. สรางความรูความ
เขาใจและจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช
พันธุกรรมพืช 

โรงเรียนวัดดอนตาล - 1.สรางความรู
ความเขาใจและ
จิตสำนึกให
เยาวชนรูสึกรัก 
หวงแหนใน
ธรรมชาติที่ตน
สัมผัสอยาง
ใกลชิด 
2.ใหเยาวชนที่เขา
มาเรียนรูฯ เห็น
คุณคาและรูคา
ของทรัพยากร 

- 1.สรางความรู
ความเขาใจและ
จิตสำนึกให
เยาวชนรูสึกรัก 
หวงแหนใน
ธรรมชาติที่ตน
สัมผัสอยาง
ใกลชิด 
2.ใหเยาวชนที่
เขามาเรียนรูฯ 
เห็นคุณคาและรู
คาของ

- 1.สรางความรู
ความเขาใจและ
จิตสำนึกให
เยาวชนรูสึกรัก 
หวงแหนใน
ธรรมชาติที่ตน
สัมผัสอยางใกลชิด 
2.ใหเยาวชนที่เขา
มาเรียนรูฯ เห็น
คุณคาและรูคา
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

- 1.สรางความรู
ความเขาใจและ
จิตสำนึกให
เยาวชนรูสึกรัก 
หวงแหนใน
ธรรมชาติที่ตน
สัมผัสอยาง
ใกลชิด 
2.ใหเยาวชนที่เขา
มาเรียนรูฯ เห็น
คุณคาและรูคา
ของทรัพยากร 

- 1.สรางความรู
ความเขาใจและ
จิตสำนึกให
เยาวชนรูสึกรัก 
หวงแหนใน
ธรรมชาติที่ตน
สัมผัสอยาง
ใกลชิด 
2.ใหเยาวชนที่
เขามาเรียนรูฯ 
เห็นคุณคาและรู
คาของทรัพยากร 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1345 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ธรรมชาติ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ธรรมชาติ ธรรมชาติ 

F3A7 16. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

โรงเรียนวัดศรีมงคลฯ  10,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม 
2.เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลง
รวบรวม 
พรรณไม  ขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษา 
เพ่ือประโยชน
ทางการศึกษา  
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3.เพ่ือใชเปน
แหลงพักผอน 
4.เปนแหลง
ความรูที่
เปรียบเสมือน
เปนครูที่พูดไมได 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม 
2.เพ่ือให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม 
พรรณไม  ขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษา 
เพ่ือประโยชน
ทางการศึกษา  
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3.เพ่ือใชเปน
แหลงพักผอน 
4.เปนแหลง
ความรูที่
เปรียบเสมือน
เปนครูที่พูด
ไมได 

10,000 1.สรางจิตสำนึกให
นักเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพรรณไม 
2.เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงรวบรวม 
พรรณไม  ขอมูล
พรรณไม และการ
เก็บรักษา เพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษา  
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3.เพ่ือใชเปนแหลง
พักผอน 
4.เปนแหลง
ความรูที่
เปรียบเสมือนเปน
ครูที่พูดไมได 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม 
2.เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลง
รวบรวม 
พรรณไม  ขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษา 
เพ่ือประโยชนทาง
การศึกษา  
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3.เพ่ือใชเปน
แหลงพักผอน 
4.เปนแหลง
ความรูที่
เปรียบเสมือนเปน
ครูที่พูดไมได 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม 
2.เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลง
รวบรวม 
พรรณไม  ขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษา 
เพ่ือประโยชน
ทางการศึกษา  
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3.เพ่ือใชเปน
แหลงพักผอน 
4.เปนแหลง
ความรูที่
เปรียบเสมือน
เปนครูที่พูดไมได 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 17. โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนวัดบานหนอง 
4 ไร 2 งาน 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และเห็น
คุณคาของการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
2.โรงเรียนมี
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
อยางเปนระบบ 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
2.โรงเรียนมี
ตัวอยางพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม อยางเปน

10,000 1.สรางจิตสำนึกให
นักเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
2.โรงเรียนมี
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
อยางเปนระบบ 
3.นักเรียนมีสวน

10,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และเห็น
คุณคาของการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช 
2.โรงเรียนมี
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
อยางเปนระบบ 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
2.โรงเรียนมี
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
อยางเปนระบบ 

งบประมาณตนสังกัด 



หนา 1346                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 

3.นักเรียนมีสวน
รวมในการดูแล
และอนุรักษ 
พรรณไม 
4.เปนแหลง
เรียนรูเก่ียวกับ
พรรณไม 

ระบบ 
3.นักเรียนมีสวน
รวมในการดูแล
และอนุรักษ 
พรรณไม 
4.เปนแหลง
เรียนรูเก่ียวกับ
พรรณไม 

รวมในการดูแล
และอนุรักษ 
พรรณไม 
4.เปนแหลงเรียนรู
เก่ียวกับพรรณไม 

3.นักเรียนมีสวน
รวมในการดูแล
และอนุรักษ 
พรรณไม 
4.เปนแหลง
เรียนรูเก่ียวกับ
พรรณไม 

3.นักเรียนมีสวน
รวมในการดูแล
และอนุรักษ 
พรรณไม 
4.เปนแหลง
เรียนรูเก่ียวกับ
พรรณไม 

F3A7 18. โครงการเรียนรูดูแล
สวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียนสวน 

บริเวณโรงเรียนเขื่อน
เจาพระยา 

15,000 1. นักเรียนมีสวน
รวมในการดูแล
พ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามโครงการ 
2. นักเรียนไดใช
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน เปน
แหลงเรียนรู
เก่ียวกับพรรณไม
ในโรงเรียน 
3. สรางจิตสํานึก
ใหนักเรียนเห็น
คุณคาของการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
4. นักเรียนมี
จิตสำนึกรักและ 
ภาคภูมิใจใน
โรงเรียน 

15,000 1. นักเรียนมี
สวนรวมในการ
ดูแลพ้ืนที่
รับผิดชอบตาม
โครงการ 
2. นักเรียนไดใช
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน เปน
แหลงเรียนรู
เก่ียวกับพรรณ
ไมในโรงเรียน 
3. สราง
จิตสํานึกให
นักเรียนเห็น
คุณคาของการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
4. นักเรียนมี
จิตสำนึกรักและ 
ภาคภูมิใจใน
โรงเรียน 

15,000 1. นักเรียนมีสวน
รวมในการดูแล
พ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามโครงการ 
2. นักเรียนไดใช
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน เปน
แหลงเรียนรู
เก่ียวกับพรรณไม
ในโรงเรียน 
3. สรางจิตสํานึก
ใหนักเรียนเห็น
คุณคาของการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช 
4. นักเรียนมี
จิตสำนึกรักและ 
ภาคภูมิใจใน
โรงเรียน 

15,000 1. นักเรียนมีสวน
รวมในการดูแล
พ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามโครงการ 
2. นักเรียนไดใช
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน เปน
แหลงเรียนรู
เก่ียวกับพรรณไม
ในโรงเรียน 
3. สรางจิตสํานึก
ใหนักเรียนเห็น
คุณคาของการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช 
4. นักเรียนมี
จิตสำนึกรักและ 
ภาคภูมิใจใน
โรงเรียน 

15,000 1. นักเรียนมีสวน
รวมในการดูแล
พ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามโครงการ 
2. นักเรียนไดใช
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน เปน
แหลงเรียนรู
เก่ียวกับพรรณไม
ในโรงเรียน 
3. สรางจิตสํานึก
ใหนักเรียนเห็น
คุณคาของการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
4. นักเรียนมี
จิตสำนกึรักและ 
ภาคภูมิใจใน
โรงเรียน 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 19. ศูนยการเรียนรู บริเวณโรงเรียนเขื่อน
เจาพระยา 

15,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

15,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

15,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

15,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

15,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

งบประมาณตนสังกัด 
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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 

F3A7 20. อนุรักษพันธุกรรมใน
ทองถิ่น 

บริเวณรอบๆโรงเรียน
บางไกเถื่อน (ตันติวิ
สิษฐประชานุกูล) 

5,000 1.เพ่ืออนุรักษ
พันธพืชที่มีใน
ทองถิ่น 
2.เพ่ือใหนักเรียน
มีความรูความ
เขาใจเห็นคุณคา
พรรณไม 

5,000 1.เพ่ืออนุรักษ
พันธพืชที่มีใน
ทองถิ่น 
2.เพ่ือให
นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเห็น
คุณคาพรรณไม 

5,000 1.เพ่ืออนุรักษพันธ
พืชที่มีในทองถิ่น 
2.เพ่ือใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจ
เห็นคุณคาพรรณ
ไม 

5,000 1.เพ่ืออนุรักษ
พันธพืชที่มีใน
ทองถิ่น 
2.เพ่ือใหนักเรียน
มีความรูความ
เขาใจเห็นคุณคา
พรรณไม 

5,000 1.เพ่ืออนุรักษ
พันธพืชที่มีใน
ทองถิ่น 
2.เพ่ือใหนักเรียน
มีความรูความ
เขาใจเห็นคุณคา
พรรณไม 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 21. สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนบางไกเถื่อน 
(ตันติวิสิษฐประชานุ
กูล) 

5,000 1 เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็นคุณคา
ของพรรณไมใน
เมืองไทย 
2 เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรู
พรรณไมที่มี
ประโยชน 
3 เพ่ือใช 
ประโยชนจาก 
ปาเปนที่พักผอน
สวนสาธารณะ
ของชุมชน 
4 เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการสอน 
5 เปนสถานที่
อนุรักษพรรณไม 

5,000 1 เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็น
คุณคาของ
พรรณไมใน
เมืองไทย 
2 เพ่ือให
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
พรรณไมที่มี
ประโยชน 
3 เพ่ือใช 
ประโยชนจาก 
ปาเปนที่พักผอน
สวนสาธารณะ
ของชุมชน 
4 เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการ
สอน 
5 เปนสถานที่
อนุรักษพรรณไม 

5,000 1 เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความรัก
และเห็นคุณคา
ของพรรณไมใน
เมืองไทย 
2 เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรู
พรรณไมที่มี
ประโยชน 
3 เพ่ือใช 
ประโยชนจาก 
ปาเปนที่พักผอน
สวนสาธารณะของ
ชุมชน 
4 เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการสอน 
5 เปนสถานที่
อนุรักษพรรณไม 

5,000 1 เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็นคุณคา
ของพรรณไมใน
เมืองไทย 
2 เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรู
พรรณไมที่มี
ประโยชน 
3 เพ่ือใช 
ประโยชนจาก 
ปาเปนที่พักผอน
สวนสาธารณะ
ของชุมชน 
4 เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการสอน 
5 เปนสถานที่
อนุรักษพรรณไม 

5,000 1 เพ่ือสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็น
คุณคาของพรรณ
ไมในเมืองไทย 
2 เพ่ือให
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
พรรณไมที่มี
ประโยชน 
3 เพ่ือใช 
ประโยชนจาก 
ปาเปนที่พักผอน
สวนสาธารณะ
ของชุมชน 
4 เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการ
สอน 
5 เปนสถานที่
อนุรักษพรรณไม 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 22. อนุรักษพันธุพืชใน
ทองถิ่น 

โรงเรียนวัดนมโฑ 10,000 1. สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน ใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร 
2.โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พันธุไมในทองถิ่น 

10,000 1. สราง
จิตสำนึกให
นักเรียน ในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร 
2.โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม

10,000 1. สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน ในการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชและทรัพยากร 
2.โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พันธุไมในทองถิ่น 
เก็บรักษาและเพ่ือ

10,000 1. สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน ใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 
2.โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พันธุไมในทองถิ่น 

10,000 1. สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน ใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร 
2.โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พันธุไมใน

งบประมาณตนสังกัด 



หนา 1348                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 

เก็บรักษาและ
เพ่ือประโยชน
ทางการศึกษา 

พันธุไมใน
ทองถิ่น เก็บ
รักษาและเพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษา 

ประโยชนทาง
การศึกษา 

เก็บรักษาและ
เพ่ือประโยชนทาง
การศึกษา 

ทองถิ่น เก็บ
รักษาและเพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษา 

F3A7 23. สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนวัดสกุณาราม
(ประสิทธิ์ชัยประชา
สรรค) 

โรงเรียนวัดสกุณาราม
(ประสิทธิ์ชัยประชา
สรรค) 

20,000 การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

20,000 การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

20,000 การสรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

20,000 ครูและนักเรียนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา
สามารถนำ
ความรูไปเผยแพร
เพ่ือกระตุนให
ชุมชนมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร      
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญารวมกัน 

20,000 โรงเรียนและ
ชุมชนรวมกัน
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา
สามารถนำ
ความรูไป
เผยแพรให
ลูกหลานรุน
ตอไปเกิดการ
หวงแหน
ทรัพยากร       
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาใน
ชุมชน ทองถิ่น
ของตน 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 24. ศูนยการเรียนรู
พฤกษศาสตรชุมชน
โรงเรียนวัดสกุณาราม
(ประสิทธิ์ชัยประชา
สรรค) 

โรงเรียนวัดสกุณาราม
(ประสิทธิ์ชัยประชา
สรรค) 

- - 30,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสูโรงเรียน
และชุมชนบาน
ทาสำโรง หมู1 
ต.บางขุด อ.
สรรคบุรี 

30,000 มีศูนยการเรียนรู
พฤกษศาสตร
ชุมชนที่เขมแข็ง 
นักเรียนและ
ชุมชนสามารถให
ความรูและ
ถายทอดไปยัง
ชุมชนอ่ืนๆ รอบ
ขางได 

30,000 มีศูนยการเรียนรู
พฤกษศาสตร
ชุมชนที่เขมแข็ง 
นักเรียนและ
ชุมชนสามารถให
ความรูและ
ถายทอดไปยัง
ชุมชนอ่ืนๆ ใน
อำเภอสรรคบุรีได 

30,000 มีศูนยการเรียนรู
พฤกษศาสตร
ชุมชนที่เขมแข็ง 
นักเรียนและ
ชุมชนสามารถให
ความรูและ
ถายทอดไปยังผู
ที่สนใจศึกษาใน
ทุกระดับได 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 25. โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนโบสถราษฎร
บำรุง  

5,000 การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

- การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 

- การสรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

- การสรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

- การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 

งบประมาณตนสังกัด 
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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 

ภูมิปญญา ภูมิปญญา 

F3A7 26. อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ              - 
ทำปายประจำตนไมใน
โรงเรียน 

พ้ืนที่โรงเรียนบานทุง
กระถิน 
จำนวน 9 ไร 3 งาน  

5,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน  
มีความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรู 
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และการเก็บ
รักษาเพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3.เพ่ือใชเปน
แหลงพักผอน 
4.เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการสอน          

5,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน  
มีความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เพ่ือให
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู 
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม และการเก็บ
รักษาเพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3.เพ่ือใชเปน
แหลงพักผอน 
4.เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการ
สอน          

5,000 1.สรางจิตสำนึกให
นักเรียน  
มีความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรู 
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และการเก็บรักษา
เพ่ือประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3.เพ่ือใชเปนแหลง
พักผอน 
4.เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการสอน          

5,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน  
มีความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรู 
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และการเก็บ
รักษาเพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3.เพ่ือใชเปน
แหลงพักผอน 
4.เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการสอน          

5,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน  
มีความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรู 
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม และการเก็บ
รักษาเพ่ือ
ประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
3.เพ่ือใชเปน
แหลงพักผอน 
4.เพ่ือใชเปนส่ือ
การเรียนการ
สอน          

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 27. อนุรักษพันธุกรรม
จากพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

โรงเรียนวัดกำแพง 2,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
2.จัดทำปาย
ประจำตนไม 
3.นำพันธุไมเขา
มาปลูกเพ่ิม 
4.การเรียนรู ดูแล

2,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
2.จัดทำปาย
ประจำตนไม 
3.นำพันธุไมเขา
มาปลูกเพ่ิม 

2,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
2.จัดทำปาย
ประจำตนไม 
3.นำพันธุไมเขามา
ปลูกเพ่ิม 
4.การเรียนรู ดูแล

2,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
2.จัดทำปาย
ประจำตนไม 
3.นำพันธุไมเขา
มาปลูกเพ่ิม 
4.การเรียนรู ดูแล

2,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
2.จัดทำปาย
ประจำตนไม 
3.นำพันธุไมเขา
มาปลูกเพ่ิม 

งบประมาณตนสังกัด 



หนา 1350                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 

สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

4.การเรียนรู 
ดูแลสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

4.การเรียนรู 
ดูแลสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

F3A7 28. โครงการการทำ 
เกษตรธรรมชาติตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 - กิจกรรมปลูกผักสวน
ครัว แบบชุมชนเมือง 

พ้ืนที่โรงเรียนชุมชนวัด
โคกดอกไม จำนวน 1 
ไร 

5,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2. เพ่ือให
นักเรียนมี ความรู
ในการปลูกพชืผัก
สวนครัว รูปแบบ
ตางๆ  
3. เพ่ือให
นักเรียนนำ
ความรูไปปรับใช
ในการดำเนิน 
ชีวิตประจำวัน 

5,000 1. เพ่ือให
นักเรียน 
สามารถปลูกพืช
เกษตรอนิทรี 
บริโภคภายใน
ครัวเรือนของ
ตนเอง 
2. เพ่ือให
นักเรียนสามารถ
ประกอบอาชีพ
เสริม ลด 
รายจาย เพ่ิม
รายได 

5,000 1. เพ่ือใหนักเรียน 
สามารถปลูกพืช
เกษตรอนิทรี 
บริโภคภายใน
ครัวเรือนของ
ตนเอง 
2. เพ่ือใหนักเรียน
สามารถประกอบ
อาชีพเสริม ลด 
รายจาย เพ่ิม
รายได 

5,000 1. เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรูความ 
เขาใจตามหลัก
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. เพ่ือใหผูเรียน
นำความรูไปปรับ 
ใชในการดำเนิน
ชีวิตประจาวัน 

5,000 1. เพ่ือใหผูเรียน
มีความรูความ 
เขาใจตามหลัก
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. เพ่ือใหผูเรียน
นำความรูไปปรับ 
ใชในการดำเนิน
ชีวิตประจาวัน 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 29. อนุรักษพันธุกรรม
จากพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ       

โรงเรียนวัดโพธาราม 2,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืช
แลทรัพยากร
ธรรม ชาติรักษา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย 
หวงแหน และ
เห็นคุณคาของ
พืชพรรณไม ตาม
แนวพระราชดำริ 
ฯ 2. ครูโรงเรียน
วัดโพธาราม
จัดการเรียนรู
บูรณาการ
กิจกรรม

2,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืช
แลทรัพยากร
ธรรม ชาติรักษา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย 
หวงแหน และ
เห็นคุณคาของ
พืชพรรณไม 
ตามแนว
พระราชดำริ ฯ 
2. ครูโรงเรียน
วัดโพธาราม
จัดการเรียนรู
บูรณาการ

2,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืชแล
ทรัพยากรธรรม 
ชาติรักษา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทย หวง
แหน และเห็น
คุณคาของพืช
พรรณไม ตามแนว
พระราชดำริ ฯ 2. 
ครูโรงเรียนวัดโพ
ธารามจัดการ
เรียนรูบูรณาการ
กิจกรรม
พฤกษศาสตร

2,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืช
แลทรัพยากร
ธรรม ชาติรักษา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย 
หวงแหน และ
เห็นคุณคาของพืช
พรรณไม ตาม
แนวพระราชดำริ 
ฯ 2. ครูโรงเรียน
วัดโพธาราม
จัดการเรียนรู
บูรณาการ
กิจกรรม

2,000 1.เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืช
แลทรัพยากร
ธรรม ชาติรักษา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย 
หวงแหน และ
เห็นคุณคาของ
พืชพรรณไม 
ตามแนว
พระราชดำริ ฯ 
2. ครูโรงเรียนวัด
โพธารามจัดการ
เรียนรูบูรณาการ
กิจกรรม

งบประมาณตนสังกัด 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1351 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในการ
เรียนการสอน
วิชาตางๆ ได
หลากหลาย 3. 
นักเรียนใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ใหเอ้ือตอการ
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

กิจกรรม
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในการ
เรียนการสอน
วิชาตางๆ ได
หลากหลาย 3. 
นักเรียนใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเอ้ือ
ตอการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

โรงเรียน ในการ
เรียนการสอนวิชา
ตางๆ ได
หลากหลาย 3. 
นักเรียนใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปนแหลง
เรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่นให
เอ้ือตอการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในการ
เรียนการสอนวิชา
ตางๆ ได
หลากหลาย 3. 
นักเรียนใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ใหเอ้ือตอการ
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในการ
เรียนการสอน
วิชาตางๆ ได
หลากหลาย 3. 
นักเรียนใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเอ้ือตอ
การเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ 

F3A7 30. อนุรักษพันธุกรรม
จากพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

โรงเรียนวัดหัวตะพาน 2,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
2.จัดทำปาย
ประจำตนไม 
3.นำพันธุไมเขา
มาปลูกเพ่ิม 
4.การเรียนรู ดูแล
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

2,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
2.จัดทำปาย
ประจำตนไม 
3.นำพันธุไมเขา
มาปลูกเพ่ิม 
4.การเรียนรู 
ดูแลสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

2,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
2.จัดทำปาย
ประจำตนไม 
3.นำพันธุไมเขามา
ปลูกเพ่ิม 
4.การเรียนรู ดูแล
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

2,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
2.จัดทำปาย
ประจำตนไม 
3.นำพันธุไมเขา
มาปลูกเพ่ิม 
4.การเรียนรู ดูแล
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

2,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 
2.จัดทำปาย
ประจำตนไม 
3.นำพันธุไมเขา
มาปลูกเพ่ิม 
4.การเรียนรู 
ดูแลสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 31. โครงการการทำ 
เกษตรธรรมชาติตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 - กิจกรรมเสริมสราง
การ ดำเนินชีวิตอยู อยาง
พอเพียง 

พ้ืนที่โรงเรียนวัดสระ
ไมแดง 

5,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2. เพ่ือให
นักเรียนมี ความรู

5,000 1. เพ่ือให
นักเรียน 
สามารถปลูกพืช
เกษตรอนิทรี 
บริโภคภายใน
ครัวเรือนของ
ตนเอง 
2. เพ่ือให

5,000 1. เพ่ือใหนักเรียน 
สามารถปลูกพืช
เกษตรอนิทรี 
บริโภคภายใน
ครัวเรือนของ
ตนเอง 
2. เพ่ือใหนักเรียน
สามารถประกอบ

5,000 1. เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรูความ 
เขาใจตามหลัก
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. เพ่ือใหผูเรียน
นำความรูไปปรับ 

5,000 1. เพ่ือใหผูเรียน
มีความรูความ 
เขาใจตามหลัก
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. เพ่ือใหผูเรียน
นำความรูไปปรับ 

งบประมาณตนสังกัด 



หนา 1352                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 

ในการปลูกพชืผัก
สวนครัว รูปแบบ
ตางๆ  
3. เพ่ือให
นักเรียนนำ
ความรูไปปรับใช
ในการดำเนิน 
ชีวิตประจำวัน 

นักเรียนสามารถ
ประกอบอาชีพ
เสริม ลด 
รายจาย เพ่ิม
รายได 

อาชีพเสริม ลด 
รายจาย เพ่ิม
รายได 

ใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

ใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

F3A7 32. งานสวนพฤษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนวัดธรรมิกา
วาส 

9,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

9,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

9,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

9,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

9,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 33. สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนวัดวัดโฆสิตา
ราม 

3,000 การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

3,000 การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

3,000 การสรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

3,000 การสรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

3,000 การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญา 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 34. ศูนยการเรียนรูพืชใน
ทองถิ่น 

โรงเรียนวัดวัดโฆสิตา
ราม 

3,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูใหกับ
ผูเรียน 

3,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูใหกับ
ผูเรียน 

3,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูใหกับ
ผูเรียน 

3,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูใหกับ
ผูเรียน 

3,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูใหกับ
ผูเรียน 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 35. โครงการเดินตาม
รอยเทาพอบูรณาการ
การเรียนการสอนตาม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนวัดทา 10,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2. เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรูความ 
เขาใจตามหลัก
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ

10,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2. เพ่ือใหผูเรียน
มีความรูความ 
เขาใจตามหลัก
ปรัชญาของ 

10,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 
2. เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรูความ 
เขาใจตามหลัก
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2. เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรูความ 
เขาใจตามหลัก
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ

10,000 1.การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2. เพ่ือใหผูเรียน
มีความรูความ 
เขาใจตามหลัก
ปรัชญาของ 

งบประมาณตนสังกัด 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1353 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พอเพียง 
 3. เพ่ือใหผูเรียน
นำความรูไปปรับ 
ใชในการดำเนิน
ชีวิตประจาวัน 

เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. เพ่ือให
ผูเรียนนำความรู
ไปปรับ ใชใน
การดำเนินชีวิต
ประจาวัน 

 3. เพ่ือใหผูเรียน
นำความรูไปปรับ 
ใชในการดำเนิน
ชีวิตประจาวัน 

พอเพียง 
 3. เพ่ือใหผูเรียน
นำความรูไปปรับ 
ใชในการดำเนิน
ชีวิตประจาวัน 

เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. เพ่ือใหผูเรียน
นำความรูไปปรับ 
ใชในการดำเนิน
ชีวิตประจาวัน 

F3A7 36. โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนเทพรัตน 
(พ้ืนที่ 1 ไร) 

10,000 สรางจิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา      

- สรางจิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา      

- สรางจิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา      

- สรางจิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา      

- สรางจิตสำนึกให
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา      

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 37. สรางจิตสำนึก ใน
การอนุรักษทรัพยากร 

โรงเรียนวัดสะตือสิงห 
(ประดิษฐราษฎร
อุปถัมภ) 
จำนวน 10 ไร 

- นักเรียน 
ทุกคนมารูจัก
ตนไมกันเถอะ 

- นักเรียน 
ทุกคนรูจัก
ประโยชนของ
ตนไมให
อะไรบาง 

- นักเรียนทุกคน 
รวมปลูกตนไม
เพ่ิมเติม 
(1 คน 1 ตน  
1 วันเกิด) 

- นักเรียน 
ทุกคนรวมกัน
ดูแลรักษา 
รักปา รักตนไม 

- นักเรียนทุกคน
รวมกันดูแล
รักษา  
รักปา รักตนไม 
และนำเสนอ
ผลงานตอ
สาธารณชน 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F3A7 38. โครงการสวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียนชุมชนวัดพิชัย
นาวาสฯ 

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัย
นาวาสฯ 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
และกระบวนการ
เรียนรูใหนักเรียน
มีความรูและเห็น
คุณคาของไมยืน
ตน  
2.ปลูกพืชไมยืน
ตน 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน สมโอ สาละ 
กระทุม ปบ  
ทองกวาว 
ตะแบก กระดังงา  
หูกระจง  
ราชพฤกษ  
น้ำเตาอินเดีย  
3.สรางความรู 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
และ
กระบวนการ
เรียนรูให
นักเรียนมีความรู
และเห็นคุณคา
ของไมยืนตน 
 2.ปลูกพืชไมยืน
ตน 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน สมโอ สาละ 
กระทุม ปบ  
ทองกวาว 
ตะแบก 
กระดังงา   
หูกระจง  
ราชพฤกษ  

10,000 1.สรางจิตสำนึก
และกระบวนการ
เรียนรูใหนักเรียน
มีความรูและเห็น
คุณคาของไมยืน
ตน  
2.ปลูกพืชไมยืน
ตน 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน สมโอ สาละ 
กระทุม ปบ  
ทองกวาว ตะแบก 
กระดังงา   
หูกระจง  
ราชพฤกษ  
น้ำเตาอินเดีย 3.
สรางความรู ความ

15,000 1.สรางจิตสำนึก
และกระบวนการ
เรียนรูใหนักเรียน
มีความรูและเห็น
คุณคาของไมยืน
ตน 
 2.ปลูกพืชไมยืน
ตน 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน สมโอ สาละ 
กระทุม ปบ  
ทองกวาว 
ตะแบก กระดังงา  
หูกระจง  
ราชพฤกษ  
น้ำเตาอินเดีย  
3.สรางความรู 

15,000 1.สรางจิตสำนึก
และกระบวนการ
เรียนรูให
นักเรียนมีความรู
และเห็นคุณคา
ของไมยืนตน  
2.ปลูกพืชไมยืน
ตน 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน สมโอ สาละ 
กระทุม ปบ  
ทองกวาว 
ตะแบก 
กระดังงา   
หูกระจง  
ราชพฤกษ  
น้ำเตาอินเดีย  

งบประมาณตนสังกัด 



หนา 1354                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 

ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา
สมุนไพร  

น้ำเตาอินเดีย 3.
สรางความรู 
ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา
สมุนไพร  

เขาใจ สามารถ
นำมาใชประโยชน
ในชีวิตประจำวัน
ได เชนสกัดทำยา
สมุนไพร  

ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา
สมุนไพร  

3.สรางความรู 
ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา
สมุนไพร  

F3A7 39. โครงการสวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียนบานไพรนกยูง 
(วันชัยประชาสรรค)  
(พืชสมุนไพรในโรงเรียน) 

โรงเรียนบานไพรนกยูง 
(วันชัยประชาสรรค)   

20,000 1.สรางจิตสำนึก
และกระบวนการ
เรียนรูใหนักเรียน
มีความรูและเห็น
คุณคาของพืช
สมุนไพร  
2.ปลูกพืช
สมุนไพร 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน ใบบัวบก 
ไพร ตระไคร วาน
หางจระเข 
ขมิ้นชัน กระชาย 
ฟาทะลายโจร 
บอระเพ็ด รางจืด 
ดาวอินคา  
3.สรางความรู 
ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา
สมุนไพร 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
และ
กระบวนการ
เรียนรูให
นักเรียนมีความรู
และเห็นคุณคา
ของพืชสมุนไพร 
2.ปลูกพืช
สมุนไพร 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน ใบบัวบก 
ไพร ตระไคร 
วานหางจระเข 
ขมิ้นชัน 
กระชาย ฟา
ทะลายโจร 
บอระเพ็ด 
รางจืด ดาวอิน
คา  
3.สรางความรู 
ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา
สมุนไพร 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
และกระบวนการ
เรียนรูใหนักเรียน
มีความรูและเห็น
คุณคาของพืช
สมุนไพร  
2.ปลูกพืชสมุนไพร 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน ใบบัวบก ไพร 
ตระไคร วานหาง
จระเข ขมิ้นชัน 
กระชาย ฟา
ทะลายโจร 
บอระเพ็ด รางจืด 
ดาวอินคา  
3.สรางความรู 
ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา
สมุนไพร 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
และกระบวนการ
เรียนรูใหนักเรียน
มีความรูและเห็น
คุณคาของพืช
สมุนไพร  
2.ปลูกพืช
สมุนไพร 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน ใบบัวบก 
ไพร ตระไคร วาน
หางจระเข 
ขมิ้นชัน กระชาย 
ฟาทะลายโจร 
บอระเพ็ด รางจืด 
ดาวอินคา  
3.สรางความรู 
ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา
สมุนไพร 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
และกระบวนการ
เรียนรูให
นักเรียนมีความรู
และเห็นคุณคา
ของพืชสมุนไพร 
2.ปลูกพืช
สมุนไพร 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน ใบบัวบก 
ไพร ตระไคร 
วานหางจระเข 
ขมิ้นชัน กระชาย 
ฟาทะลายโจร 
บอระเพ็ด 
รางจืด ดาวอิน
คา  
3.สรางความรู 
ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา
สมุนไพร 

งบประมาณตนสังกัด 
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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 

F3A7 40. สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนวัดทาโบสถ   5,000 1.สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  
2.จัดหาพืชหา
ยาก  พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
โรงเรียนอยาง
นอย  50  ชนิด 
3. จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไม
ใหครบทุกตน 
4. จัดทำทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชทองถิ่นที่มีอยู
ในโรงเรียน  
5. จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนออก
อยางนอย เดือน
ละ 1  ฉบับ  
6. จัดทำ
สารานุกรมปาใน
โรงเรียนหรือ
จัดทำทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน 

20,000 1.สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  
2.จัดหาพืชหา
ยาก  พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
โรงเรียนอยาง
นอย  50  ชนิด 
3. จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไม
ใหครบทุกตน 
4. จัดทำ
ทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชทองถิ่นที่มี
อยูในโรงเรียน  
5. จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนออก
อยางนอย เดือน
ละ 1  ฉบับ  
6. จัดทำ
สารานุกรมปาใน
โรงเรียนหรือ
จัดทำทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน 

20,000 1.สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  
2.จัดหาพืชหายาก  
พืชทองถิ่น ปลูก
เพ่ิมในพ้ืนที่
โรงเรียนอยางนอย  
50  ชนิด  
3. จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไมให
ครบทุกตน 
4. จัดทำทะเบียน
พันธุกรรมพันธุพืช
ทองถิ่นที่มีอยูใน
โรงเรียน  
5. จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนออกอยาง
นอย เดือนละ 1  
ฉบับ  
6. จัดทำ
สารานุกรมปาใน
โรงเรียนหรือ
จัดทำทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน 

20,000 1.สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  
2.จัดหาพืชหา
ยาก  พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
โรงเรียนอยาง
นอย  50  ชนิด 
3. จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไม
ใหครบทุกตน 
4. จัดทำทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชทองถิ่นที่มีอยู
ในโรงเรียน  
5. จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนออก
อยางนอย เดือน
ละ 1  ฉบับ  
6. จัดทำ
สารานุกรมปาใน
โรงเรียนหรือ
จัดทำทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน 

20,000 1.สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  
2.จัดหาพืชหา
ยาก  พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
โรงเรียนอยาง
นอย  50  ชนิด 
3. จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไม
ใหครบทุกตน 
4. จัดทำ
ทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชทองถิ่นที่มีอยู
ในโรงเรียน  
5. จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนออก
อยางนอย เดือน
ละ 1  ฉบับ  
6. จัดทำ
สารานุกรมปาใน
โรงเรียนหรือ
จัดทำทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 41. อนุรักษพันธุพืชสวน
สมุนไพร สวน
พฤกษศาสตรในโรงเรียน 

โรงเรียนวัดคลองธรรม 2,000 1.สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  

2,000 1.สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  

2,000 1.สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  

2,000 1.สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  

2,000 1.สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  

งบประมาณตนสังกัด 



หนา 1356                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 

2. สำรวจพันธุพืช
สมุนไพรใน
บริเวณโรงเรียน
และชุมชน  
3. จัดเก็บ
ตัวอยาง 
เพาะพันธุพืช
สมุนไพรใน
ทองถิ่น  
4. นักเรียนดูแล
พันธุพืชในสวน
สมุนไพรที่ปลูกไว  
5.นักเรียนเรียนรู
การใชประโยชน
จากสมุนไพร 

2. สำรวจพันธุ
พืชสมุนไพรใน
บริเวณโรงเรียน
และชุมชน  
3. จัดเก็บ
ตัวอยาง 
เพาะพันธุพืช
สมุนไพรใน
ทองถิ่น  
4. นักเรียนดูแล
พันธุพืชในสวน
สมุนไพรที่ปลูก
ไว   
5.นักเรียนเรียนรู
การใชประโยชน
จากสมุนไพร 

2. สำรวจพันธุพืช
สมุนไพรในบริเวณ
โรงเรียนและ
ชุมชน  
3. จัดเก็บตัวอยาง 
เพาะพันธุพืช
สมุนไพรใน
ทองถิ่น  
4. นักเรียนดูแล
พันธุพืชในสวน
สมุนไพรที่ปลูกไว  
5.นักเรียนเรียนรู
การใชประโยชน
จากสมุนไพร 

2. สำรวจพันธุพืช
สมุนไพรใน
บริเวณโรงเรียน
และชุมชน  
3. จัดเก็บ
ตัวอยาง 
เพาะพันธุพืช
สมุนไพรใน
ทองถิ่น  
4. นักเรียนดูแล
พันธุพืชในสวน
สมุนไพรที่ปลูกไว  
5.นักเรียนเรียนรู
การใชประโยชน
จากสมุนไพร 

2. สำรวจพันธุ
พืชสมุนไพรใน
บริเวณโรงเรียน
และชุมชน  
3. จัดเก็บ
ตัวอยาง 
เพาะพันธุพืช
สมุนไพรใน
ทองถิ่น  
4. นักเรียนดูแล
พันธุพืชในสวน
สมุนไพรที่ปลูก
ไว  5.นักเรียน
เรียนรูการใช
ประโยชนจาก
สมุนไพร 

F3A7 42. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
(สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน บานหนองอาย
สาม) 

โรงเรียนบานหนองอาย
สาม 

5,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษา
เพือการศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึกให
นักเรียน มีความ
รัก และเห็นคุณคา
ของพรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 43. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
(สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน วัดพรหมวิหาร) 

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 3,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ

- 1.สรางจิตสำนึกให
นักเรียน มีความ
รัก และเห็นคุณคา
ของพรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ

งบประมาณตนสังกัด 
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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 

ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษา
เพือการศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

F3A7 44. กิจกรรมสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

โรงเรียนไกรราษฏร
วิทยา  จำนวน 17 ไร 
2 งาน  40 ตารางวา 

- นักเรียน 
ทุกคนมารูจักชื่อ
ของตนไมกัน
เถอะ 

- นักเรียน 
ทุกคนรูจัก
คุณคาและ
ประโยชนของ
ตนไม 

- นักเรียนทุกคน 
รวมปลูกตนไม
เพ่ิมเติมในวัน
สำคัญตางๆ   (คน
ละ 1 ตน ) 

- นักเรียน 
ทุกคนรวมกันชวย
บำรุงดูแลรักษา 
ตนไม  

- นักเรียน 
ทุกคนรวมกัน
ดูแลรักษา   
รักตนไม 
และนำเสนอชื่อ
และประโยชน
ของตนได 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F3A7 45. โครงการสวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียนบานวังเดือนหา 

โรงเรียนบานวังเดือน
หา 

20,000 1.สรางจิตสำนึก
และกระบวนการ
เรียนรูใหนักเรียน
มีความรูและเห็น
คุณคาของพืช
สมุนไพร  
2.ปลูกพืช
สมุนไพร 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน ใบบัวบก 
ไพร ตระไคร วาน
หางจระเข 
ขมิ้นชัน กระชาย 
ฟาทะลายโจร 
บอระเพ็ด รางจืด 
ดาวอินคา  
3.สรางความรู 
ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา
สมุนไพร 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
และ
กระบวนการ
เรียนรูให
นักเรียนมีความรู
และเห็นคุณคา
ของพืชสมุนไพร  
2.ปลูกพืช
สมุนไพร 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน ใบบัวบก 
ไพร ตระไคร 
วานหางจระเข 
ขมิ้นชัน 
กระชาย ฟา
ทะลายโจร 
บอระเพ็ด 
รางจืด ดาวอิน
คา  
3.สรางความรู 
ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน

10,000 1.สรางจิตสำนึก
และกระบวนการ
เรียนรูใหนักเรียน
มีความรูและเห็น
คุณคาของพืช
สมุนไพร  
2.ปลูกพืชสมุนไพร 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน ใบบัวบก ไพร 
ตระไคร วานหาง
จระเข ขมิ้นชัน 
กระชาย ฟา
ทะลายโจร 
บอระเพ็ด รางจืด 
ดาวอินคา  
3.สรางความรู 
ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา
สมุนไพร 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
และกระบวนการ
เรียนรูใหนักเรียน
มีความรูและเห็น
คุณคาของพืช
สมุนไพร  
2.ปลูกพืช
สมุนไพร 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน ใบบัวบก 
ไพร ตระไคร วาน
หางจระเข 
ขมิ้นชัน กระชาย 
ฟาทะลายโจร 
บอระเพ็ด รางจืด 
ดาวอินคา  
3.สรางความรู 
ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา
สมุนไพร 

10,000 1.สรางจิตสำนึก
และกระบวนการ
เรียนรูให
นักเรียนมีความรู
และเห็นคุณคา
ของพืชสมุนไพร  
2.ปลูกพืช
สมุนไพร 
เนื้อที่ 1 งาน 
เชน ใบบัวบก 
ไพร ตระไคร 
วานหางจระเข 
ขมิ้นชัน กระชาย 
ฟาทะลายโจร 
บอระเพ็ด 
รางจืด ดาวอิน
คา  
3.สรางความรู 
ความเขาใจ 
สามารถนำมาใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา

งบประมาณตนสังกัด 
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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 

ชีวิตประจำวันได 
เชนสกัดทำยา
สมุนไพร 

สมุนไพร 

F3A7 46. อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
 - ทำปายประจำตนไมที่
มีอยู 

พ้ืนที่โรงเรียนบานราง
จิก 
จำนวนพ้ืนที่ 21 ไร 3 
งาน58 ตารางวา 

1,000  สรางจิตสำนัก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา  

500  สรางจิตสำนัก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา  

500  สรางจิตสำนัก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา  

500  สรางจิตสำนัก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา  

500  สรางจิตสำนัก
ใหกับนักเรียนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา  

เงินนอกงบประมาณ
และเงินอุดหนุน 

F3A7 47. สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนบานชัฎฝาง 

สวนปาหลังโรงเรียน
บานชัฏฝาง จำนวน 10 
ไร 

1,000 สรางจิตสำนึก
การอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่นใหกับ
นักเรียนปละไม
นอยกวารอยละ 
70 

- สรางจิตสำนึก
การอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่นใหกับ
นักเรียนปละไม
นอยกวารอยละ 
70 

- สรางจิตสำนึกการ
อนุรักษพันธุพืช
ทองถิ่นใหกับ
นักเรียนปละไม
นอยกวารอยละ 
75 

- สรางจิตสำนึกการ
อนุรักษพันธุพืช
ทองถิ่นใหกับ
นักเรียนปละไม
นอยกวารอยละ 
75 

- สรางจิตสำนึก
การอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่นใหกับ
นักเรียนปละไม
นอยกวารอยละ 
80 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 48. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
(สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ชุมชนคลอง
จันทน) 

โรงเรียนชุมชนคลอง
จันทน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษา
เพือการศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึกให
นักเรียน มีความ
รัก และเห็นคุณคา
ของพรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F3A7 49. อนุรักษพันธุพืชสวน
สมุนไพร 
 สวนพฤกษศาสตรใน
โรงเรียน 

โรงเรียนวัดคลองเกษม 2,000 1. สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  

2,000 1. สราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน

2,000 1. สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  

2,000 1. สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  

2,000 1. สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน  

งบประมาณตนสังกัด 
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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 

2. สำรวจพันธุพืช
สมุนไพรใน
บริเวณโรงเรียน
และชุมชน  
3. จัดเก็บ
ตัวอยาง 
เพาะพันธุพืช
สมุนไพรใน
ทองถิ่น  
4. นักเรียนดูแล
พันธุพืชในสวน
สมุนไพรที่ปลูกไว 
5.นักเรียนเรียนรู
การใชประโยชน
จากสมุนไพร   

โรงเรียน  
2. สำรวจพันธุ
พืชสมุนไพรใน
บริเวณโรงเรียน
และชุมชน  
3. จัดเก็บ
ตัวอยาง 
เพาะพันธุพืช
สมุนไพรใน
ทองถิ่น  
4. นักเรียนดูแล
พันธุพืชในสวน
สมุนไพรที่ปลูก
ไว 5.นักเรียน
เรียนรูการใช
ประโยชนจาก
สมุนไพร   

2. สำรวจพันธุพืช
สมุนไพรในบริเวณ
โรงเรียนและ
ชุมชน  
3. จัดเก็บตัวอยาง 
เพาะพันธุพืช
สมุนไพรใน
ทองถิ่น  
4. นักเรียนดูแล
พันธุพืชในสวน
สมุนไพรที่ปลูกไว 
5.นักเรียนเรียนรู
การใชประโยชน
จากสมุนไพร   

2. สำรวจพันธุพืช
สมุนไพรใน
บริเวณโรงเรียน
และชุมชน  
3. จัดเก็บ
ตัวอยาง 
เพาะพันธุพืช
สมุนไพรใน
ทองถิ่น  
4. นักเรียนดูแล
พันธุพืชในสวน
สมุนไพรที่ปลูกไว 
5.นักเรียนเรียนรู
การใชประโยชน
จากสมุนไพร   

2. สำรวจพันธุ
พืชสมุนไพรใน
บริเวณโรงเรียน
และชุมชน  
3. จัดเก็บ
ตัวอยาง 
เพาะพันธุพืช
สมุนไพรใน
ทองถิ่น  
4. นักเรียนดูแล
พันธุพืชในสวน
สมุนไพรที่ปลูก
ไว 5.นักเรียน
เรียนรูการใช
ประโยชนจาก
สมุนไพร   

F3A7 50. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
(สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน บานสะพานหิน
(ประชาสามัคคี) 

โรงเรียนบานสะพาน
หิน(ประชาสามัคคี) 

2,000  เพ่ือใหนักเรียนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืช
ภายในโรงเรียน  

2,000  เพ่ือใหนักเรียน
มีจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธุ
พืชภายใน
โรงเรียน  

2,000  เพ่ือใหนักเรียนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืช
ภายในโรงเรียน  

2,000  เพ่ือใหนักเรียนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืช
ภายในโรงเรียน  

2,000  เพ่ือใหนักเรียน
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุพืช
ภายในโรงเรียน  

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 51. โครงการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนบานวัง
ตะเคียน(ขยันการนาวี
ราษฎรอุทิศ) 

5,000 การสราง
จิตสำนึกใหกับ
นักเรียนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

5,000 การสราง
จิตสำนึกใหกับ
นักเรียนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

5,000 การสรางจิตสำนึก
ใหกับนักเรียน 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

5,000 การสรางจิตสำนึก
ใหกับนักเรียน 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

5,000 การสราง
จิตสำนึกใหกับ
นักเรียน 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 52. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
(สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน บานหนอง
หวาย) 

โรงเรียนบานหนอง
หวาย 

5,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษา

- 1.สรางจิตสำนึกให
นักเรียน มีความ
รัก และเห็นคุณคา
ของพรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษาเพือ

งบประมาณตนสังกัด 



หนา 1360                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 

การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

เพือการศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

F3A7 53. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช (สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน) 
โรงเรียนวัดเขาดิน (วัน
ครู 2502)   

โรงเรียนวัดเขาดิน (วัน
ครู 2502)   

5,000 1. การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียน 
มีความรักและ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม 
2. โรงเรียนมี
แหลงเรียนรู
รวบรวมพรรณไม
ในโรงเรียน 

- 1. การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียน 
มีความรักและ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม 
2. โรงเรียนมี
แหลงเรียนรู
รวบรวมพรรณ
ไมในโรงเรียน 

- 1. การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียน 
มีความรักและเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม 
2. โรงเรียนมี
แหลงเรียนรู
รวบรวมพรรณไม
ในโรงเรียน 

- 1. การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียน 
มีความรักและ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม 
2. โรงเรียนมี
แหลงเรียนรู
รวบรวมพรรณไม
ในโรงเรียน 

- 1. การสราง
จิตสำนึกให
นักเรียน 
มีความรักและ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม 
2. โรงเรียนมี
แหลงเรียนรู
รวบรวมพรรณ
ไมในโรงเรียน 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 54. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช(สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
บานหนองตะขบ) 

โรงเรียนบานหนอง
ตะขบ 

5,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษา
เพือการศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึกให
นักเรียน มีความ
รัก และเห็นคุณคา
ของพรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 55. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
(สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  
บานวังคอไห(สงฆ
ประชานูทิศ)  

โรงเรียนบานวังคอไห
(สงฆประชานูทิศ)  

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ

- 1.สรางจิตสำนึกให
นักเรียน มีความ
รัก และเห็นคุณคา
ของพรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1361 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

ไม เก็บรักษา
เพือการศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

ไม เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

F3A7 56. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
(สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนบานหนองยาง 

โรงเรียนบานหนองยาง - 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษา
เพือการศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึกให
นักเรียน มีความ
รัก และเห็นคุณคา
ของพรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษาเพือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F3A7 57. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
(สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนบานเกา) 

โรงเรียนบานเกา 2,000 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพ่ือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษา
เพ่ือการศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึกให
นักเรียน มีความ
รัก และเห็นคุณคา
ของพรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพ่ือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
เก็บรักษาเพ่ือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

- 1.สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียน มี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม  
2.เปนแหลง
รวบรวมพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม เก็บรักษาเพ่ือ
การศึกษา 
3. เปนแหลง
พักผอนและเปน
ส่ือการเรียน 
การสอน 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 58. โครงการสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

บริเวณโรงเรียนพระยา
ตาก จำนวนพ้ืนที่ 200 
ตารางวา 

2,500 1.นักเรียนทุกคน
รูจักชื่อพรรณไม
ในโรงเรียน 

2,500 นักเรียนทุกคน
รูจักประโยชน 
และสรรพคุณ

2,500 นักเรียนทุกคน
รูจักการขยายพันธุ
พืช และไมยืนตน 

2,500 นักเรียนทุกคน
สามารถเผยแพร
ความรู 

2,500 นักเรียนทุกคนมี
โครงงาน
จิตสำนึกใน

งบประมาณตนสังกัด 



หนา 1362                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 

2.นักเรียนทุกคน
สามารถดูแล 
รักษา พืชพรรณ 
ตนไมตางๆใน
โรงเรียน 

ของพืชสมุนไพร
ชนิดตางๆใน
โรงเรียน 

สูชุมชน อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก 
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

F3A7 59. การเรียนรูเพ่ือสราง
จิตสํานึกใน การอนุรักษ
และใชประโยชนจาก 
สมุนไพรไทย 

โรงเรียนวัดแหลมหวา 2,000 เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนรอยละ 
80 และครูรอย
ละ 100 รูคุณคา
ของสมุนไพร 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน ครู 
และชุมชน รู
คุณคา และการ
ใชประโยชนจาก
สมุนไพรไทย 
2. นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสำนึกในการ
รวมกันอนุรักษ
และรูคุณคาของ
สมุนไพรไทย   
3.นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสํานึก มีความ
รัก และเห็นคุณค
าของพรรณไมใน
ชุมชน      

2,000 เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนรอย
ละ 85 และครู
รอยละ 100 รู
คุณคาของ
สมุนไพร 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน ครู 
และชุมชน รู
คุณคา และการ
ใชประโยชนจาก
สมุนไพรไทย 
2. นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสำนึกในการ
รวมกันอนุรักษ
และรูคุณคาของ
สมุนไพรไทย   
3.นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสํานึก มี
ความรัก และ  
เห็นคุณคาของ
พรรณไมใน
ชุมชน      

2,000 เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนรอยละ 
90 และครูรอยละ 
100 รูคุณคาของ
สมุนไพร 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน ครู 
และชุมชน รู
คุณคา และการใช
ประโยชนจาก
สมุนไพรไทย 
2. นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสำนึกในการ
รวมกันอนุรักษ
และรูคุณคาของ
สมุนไพรไทย   
3.นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสํานึก มีความ
รัก และเห็นคุณคา
ของพรรณไมใน
ชุมชน      

2,000 เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนรอยละ 
95     และครู
รอยละ 100 รู
คุณคาของ
สมุนไพร 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน ครู 
และชุมชน รู
คุณคา และการ
ใชประโยชนจาก
สมุนไพรไทย 
2. นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสำนึกในการ
รวมกันอนุรักษ
และรูคุณคาของ
สมุนไพรไทย   
3.นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสํานึก มีความ
รัก และเห็นคุณค
าของพรรณไมใน
ชุมชน      

2,000 เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนรอย
ละ 100 และครู
รอยละ 100 รู
คุณคาของ
สมุนไพร 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน ครู 
และชุมชน รู
คุณคา และการ
ใชประโยชนจาก
สมุนไพรไทย 
2. นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสำนึกในการ
รวมกันอนุรักษ
และรูคุณคาของ
สมุนไพรไทย   
3.นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสํานึก มีความ
รัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไมในชุมชน      

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 60. สวนสมุนไพรไทย บริเวณโรงเรียนอนุบาล
วัดสิงห ขนาด 50  
ตร.ม. 

10,000 1. เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ

5,000 1. เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

5,000 1. เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและภูมิ

5,000 1. เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ

5,000 1. เพ่ือสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

งบประมาณตนสังกัด 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1363 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ภูมิปญญา  
2.เพ่ือใหนักเรียน 
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษารูคุณคา
ของสมุนไพร  
3. มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา  
2.เพ่ือให
นักเรียน คณะ
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษารู
คุณคาของ
สมุนไพร  
3. มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

ปญญา  
2.เพ่ือใหนักเรียน 
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษารูคุณคาของ
สมุนไพร  
3. มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

ภูมิปญญา  
2.เพ่ือใหนักเรียน 
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษารูคุณคาของ
สมุนไพร  
3. มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา  
2.เพ่ือใหนักเรียน 
คณะครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษารูคุณคา
ของสมุนไพร  
3. มีแหลงเรียนรู
พืชสมุนไพร 

F3A7 61. สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนวัดประชุม
ธรรม (สัจจะญาณ) 
(8 ไร 10 ตารางวา) 

20,000 1. มีการจัดทำ
ทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชทองถิ่นที่มีอยู
ในโรงเรียน 
2. มีการจัดหาพืช
หายาก พืช
ทองถิ่น ปลูกเพ่ิม
ในพ้ืนที่โรงเรียน 
3. มีการจัดทำ
ปายทะเบียนพันธุ
ไมใหครบทุกตน 
4. มีการจัดทำ
ทะเบียนพรรณ
พืชในโรงเรียน 
5. มีส่ือและการ
นำเสนอผลงาน
ของสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

20,000 1. มีการจัดทำ
ทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชทองถิ่นที่มี
อยูในโรงเรียน 
2. มีการจัดหา
พืชหายาก พืช
ทองถิ่น ปลูก
เพ่ิมในพ้ืนที่
โรงเรียน 
3. มีการจัดทำ
ปายทะเบียน
พันธุไมใหครบ
ทุกตน 
4. มีการจัดทำ
ทะเบียนพรรณ
พืชในโรงเรียน 
5. มีส่ือและการ
นำเสนอผลงาน
ของสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

20,000 1. มีการจัดทำ
ทะเบียน
พันธุกรรมพันธุพืช
ทองถิ่นที่มีอยูใน
โรงเรียน 
2. มีการจัดหาพืช
หายาก พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
โรงเรียน 
3. มีการจัดทำ
ปายทะเบียนพันธุ
ไมใหครบทุกตน 
4. มีการจัดทำ
ทะเบียนพรรณพืช
ในโรงเรียน 
5. มีส่ือและการ
นำเสนอผลงาน
ของสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

20,000 1. มีการจัดทำ
ทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชทองถิ่นที่มีอยู
ในโรงเรียน 
2. มีการจัดหาพืช
หายาก พืช
ทองถิ่น ปลูกเพ่ิม
ในพ้ืนที่โรงเรียน 
3. มีการจัดทำ
ปายทะเบียนพันธุ
ไมใหครบทุกตน 
4. มีการจัดทำ
ทะเบียนพรรณ
พืชในโรงเรียน 
5. มีส่ือและการ
นำเสนอผลงาน
ของสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

20,000 1. มีการจัดทำ
ทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชทองถิ่นที่มีอยู
ในโรงเรียน 
2. มีการจัดหา
พืชหายาก พืช
ทองถิ่น ปลูกเพ่ิม
ในพ้ืนที่โรงเรียน 
3. มีการจัดทำ
ปายทะเบียน
พันธุไมใหครบ
ทุกตน 
4. มีการจัดทำ
ทะเบียนพรรณ
พืชในโรงเรียน 
5. มีส่ือและการ
นำเสนอผลงาน
ของสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A7 62. สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

  โรงเรียนวัดบานใหม 20,000 1. จัดทำทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชทองถิ่นที่มีอยู
ในโรงเรียน 
2. จัดหาพืชหา

20,000 1. จัดทำ
ทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชทองถิ่นที่มี
อยูในโรงเรียน 

20,000 1. จัดทำทะเบียน
พันธุกรรมพันธุพืช
ทองถิ่นที่มีอยูใน
โรงเรียน 
2. จัดหาพืชหา

20,000 1. จัดทำทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชทองถิ่นที่มีอยู
ในโรงเรียน 
2. จัดหาพืชหา

20,000 1. จัดทำ
ทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชทองถิ่นที่มีอยู
ในโรงเรียน 

งบประมาณตนสังกัด 



หนา 1364                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 

ยาก  พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
โรงเรียนอยาง
นอย  50  ชนิด 
3. จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไม
ใหครบทุกตน 
4. จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนออก
อยางนอย เดือน
ละ  1  ฉบับ 
5. จัดทำ
สารานุกรมปาใน
โรงเรียนหรือ
จัดทำทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน 
6. สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
บุคลากรใน
โรงเรียน 

2. จัดหาพืชหา
ยาก  พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
โรงเรียนอยาง
นอย  50  ชนิด 
3. จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไม
ใหครบทุกตน 
4. จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนออก
อยางนอย เดือน
ละ  1  ฉบับ 
5. จัดทำ
สารานุกรมปาใน
โรงเรียนหรือ
จัดทำทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน 
6. สราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
บุคลากรใน
โรงเรียน 

ยาก  พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
โรงเรียนอยางนอย  
50  ชนิด 
3. จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไมให
ครบทุกตน 
4. จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนออกอยาง
นอย เดือนละ  1  
ฉบับ 
5. จัดทำ
สารานุกรมปาใน
โรงเรียนหรือ
จัดทำทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน 
6. สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
บุคลากรใน
โรงเรียน 

ยาก  พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
โรงเรียนอยาง
นอย  50  ชนิด 
3. จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไม
ใหครบทุกตน 
4. จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนออก
อยางนอย เดือน
ละ  1  ฉบับ 
5. จัดทำ
สารานุกรมปาใน
โรงเรียนหรือ
จัดทำทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน 
6. สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
บุคลากรใน
โรงเรียน 

2. จัดหาพืชหา
ยาก  พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
โรงเรียนอยาง
นอย  50  ชนิด 
3. จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไม
ใหครบทุกตน 
4. จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียนออก
อยางนอย เดือน
ละ  1  ฉบับ 
5. จัดทำ
สารานุกรมปาใน
โรงเรียนหรือ
จัดทำทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน 
6. สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแก
บุคลากรใน
โรงเรียน 

F3A7 63. สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนตามโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 

โรงเรียนดอนสีนวนฯ 
(16 ไร 3 งาน 77 
ตาราง) 

6,000 1.เพ่ือใหนักเรียน
เกิดจิตสานึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรพืช 
เขาถึงปจจัยทาง
ชีวภาพ และ
กายภาพที่
เก่ียวพันกับ
พรรณพืช 
2.เพ่ือแสวงหา

5,000 1.เพ่ือให
นักเรียนเกิดจิต
สานึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรพืช 
เขาถึงปจจัยทาง
ชีวภาพ และ
กายภาพที่
เก่ียวพันกับ
พรรณพืช 

4,000 1.เพ่ือใหนักเรียน
เกิดจิตสานึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรพืช 
เขาถึงปจจัยทาง
ชีวภาพ และ
กายภาพที่
เก่ียวพันกับพรรณ
พืช 
2.เพ่ือแสวงหา

3,000 1.เพ่ือใหนักเรียน
เกิดจิตสานึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรพืช 
เขาถึงปจจัยทาง
ชีวภาพ และ
กายภาพที่
เก่ียวพันกับ
พรรณพืช 
2.เพ่ือแสวงหา

2,000 1.เพ่ือใหนักเรียน
เกิดจิตสานึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรพืช 
เขาถึงปจจัยทาง
ชีวภาพ และ
กายภาพที่
เก่ียวพันกับ
พรรณพืช 
2.เพ่ือแสวงหา

เงินนอกงบประมาณ 
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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 

แนวทางในการ
อบรมส่ังสอน
นักเรียนใหเรียนรู
จริงจากธรรมชาติ
รอบกายมีจิตสา
นึกในการอนุรักษ
ทรัพยากร เกิดมี
ความรูทั้งทาง
วิทยาการและ
ทางปญญา 

2.เพ่ือแสวงหา
แนวทางในการ
อบรมส่ังสอน
นักเรียนให
เรียนรูจริงจาก
ธรรมชาติรอบ
กายมีจิตสานึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร เกิดมี
ความรูทั้งทาง
วิทยาการและ
ทางปญญา 

แนวทางในการ
อบรมส่ังสอน
นักเรียนใหเรียนรู
จริงจากธรรมชาติ
รอบกายมีจิตสา
นึกในการอนุรักษ
ทรัพยากร เกิดมี
ความรูทั้งทาง
วิทยาการและทาง
ปญญา 

แนวทางในการ
อบรมส่ังสอน
นักเรียนใหเรียนรู
จริงจากธรรมชาติ
รอบกายมีจิตสา
นึกในการอนุรักษ
ทรัพยากร เกิดมี
ความรูทั้งทาง
วิทยาการและ
ทางปญญา 

แนวทางในการ
อบรมส่ังสอน
นักเรียนให
เรียนรูจริงจาก
ธรรมชาติรอบ
กายมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร เกิดมี
ความรูทั้งทาง
วิทยาการและ
ทางปญญา 

 รวม  63  โครงการ  361,500  463,000  461,000  464,000  462,000   
F3A8 1. ปลูกตนไมในวันสำคัญ

ตาง ๆ  
 หมูที่ 1 - 6 ตำบลเขา
แกว อำเภอสรรพยา 

30,000 ปลูกตนไมเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ใหกับตำบลเขา
แกว 

- - - - - - - - งบประมาณองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

F3A8 2. โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ตำบลเขาแกว อำเภอ
สรรพยา 

30,000 ผูเขารวมอบรม 
จำนวน 50 คน 

- - - - - - - - งบประมาณองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

F3A8 3. มีการประชุมชี้แจง
ขั้นตอนการทำงาน 
จัดทำโครงการ
ดำเนินการ รายงานผล
การดำเนินการ 

หองประชุมโรงเรียน
เทศบาลวัดสิงหสถิตย 

- เพ่ือสนอง
พระราชดำริการ
มีสวนรวมเก็บ
รวบรวมขอมูล 

- เพ่ือรวบรวม
ขอมูลทรัพยากร
ในโรงเรียน 

- เพ่ือรวบรวมขอมูล
ทรัพยากรใน
โรงเรียน 

- เพ่ือรวบรวม
ขอมูลทรัพยากร
ในโรงเรียน 

- เพ่ือรวบรวม
ขอมูลทรัพยากร
ในโรงเรียน 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F3A8 4. โครงการฝกอบรมการ
สรางจิตสำนึกการ
อนุรักษทรัพยากร 

ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท 
แปลงทดลองและ
ขยายพันธุพืชดงเกณฑ
หลวง ตำบลหนองนอย 
อำเภอวัดสิงห จังหวัด
ชัยนาท 

50,000 1.นักเรียนและ
สถาบันการศึกษา
ภายในจังหวัด
ชัยนาท และพ้ืนที่
ใกลเคียง จำนวน 
100 คน   
2.ผูเขารับการ
อบรมมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ

50,000 1.นักเรียนและ
สถาบันการศึกษ
าภายในจังหวัด
ชัยนาท และ
พ้ืนที่ใกลเคียง 
จำนวน 100 คน  
2.ผูเขารับการ
อบรมมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ

50,000 1.นักเรียนและ
สถาบันการศึกษา
ภายในจังหวัด
ชัยนาท และพ้ืนที่
ใกลเคียง จำนวน 
100 คน   
2.ผูเขารับการ
อบรมมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ

50,000 1.นักเรียนและ
สถาบันการศึกษา
ภายในจังหวัด
ชัยนาท และพ้ืนที่
ใกลเคียง จำนวน 
100 คน   
2.ผูเขารับการ
อบรมมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ

50,000 1.นักเรียนและ
สถาบันการศึกษ
าภายในจังหวัด
ชัยนาท และ
พ้ืนที่ใกลเคียง 
จำนวน 100 คน  
2.ผูเขารับการ
อบรมมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ

ผูเขารับการอบรมตอง
เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อาทิ โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/อบต. 
(งบประมาณของ
กระทรวง/กรม) 
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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 

ทรัพยากรที่มีอยู
มองเห็น
ความสำคัญของ
พรรณไมและหวง
แหนเพ่ือรักษา
ทรัพยากรพืชบาง
ชนิดไมใชสูญ
หายไปจาก
ธรรมชาติและ
สามารถนำมาใช
ประโยชนดาน
สมุนไพรไดตอไป 

ทรัพยากรที่มีอยู
มองเห็น
ความสำคัญของ
พรรณไมและ
หวงแหนเพ่ือ
รักษาทรัพยากร
พืชบางชนิดไม
ใชสูญหายไป
จากธรรมชาติ
และสามารถ
นำมาใช
ประโยชนดาน
สมุนไพรไดตอไป 

ทรัพยากรที่มีอยู
มองเห็น
ความสำคัญของ
พรรณไมและหวง
แหนเพ่ือรักษา
ทรัพยากรพืชบาง
ชนิดไมใชสูญ
หายไปจาก
ธรรมชาติและ
สามารถนำมาใช
ประโยชนดาน
สมุนไพรไดตอไป 

ทรัพยากรที่มีอยู
มองเห็น
ความสำคัญของ
พรรณไมและหวง
แหนเพ่ือรักษา
ทรัพยากรพืชบาง
ชนิดไมใชสูญ
หายไปจาก
ธรรมชาติและ
สามารถนำมาใช
ประโยชนดาน
สมุนไพรไดตอไป 

ทรัพยากรที่มีอยู
มองเห็น
ความสำคัญของ
พรรณไมและ
หวงแหนเพ่ือ
รักษาทรัพยากร
พืชบางชนิดไมใช
สูญหายไปจาก
ธรรมชาติและ
สามารถนำมาใช
ประโยชนดาน
สมุนไพรไดตอไป 

F3A8 5. อบรมใหความรู
เยาวชนเก่ียวกับการ
อนุรักษพันธุไมทองถิ่น
และพืชสมุนไพร ตาม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

องคการบริหารสวน
ตำบลวัดโคก อำเภอ
มโนรมย 

15,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่สนใจ
การอนุรักษพันธุ
ไมทองถิ่นและพืช
สมุนไพร เขารวม
โครงการ จำนวน 
50 คน 

15,000 เด็ก เยาวชน
และประชาชนท่ี
สนใจการ
อนุรักษพันธุไม
ทองถิ่นและพืช
สมุนไพร เขา
รวมโครงการ 
จำนวน 50 คน 

15,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่สนใจ
การอนุรักษพันธุ
ไมทองถิ่นและพืช
สมุนไพร เขารวม
โครงการ จำนวน 
50 คน 

15,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่สนใจ
การอนุรักษพันธุ
ไมทองถิ่นและพืช
สมุนไพร เขารวม
โครงการ จำนวน 
50 คน 

15,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่
สนใจการอนุรักษ
พันธุไมทองถิ่น
และพืชสมุนไพร 
เขารวมโครงการ 
จำนวน 50 คน 

งบประมาณองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

F3A8 6. อบรมใหความรู
เยาวชนเก่ียวกับการ
อนุรักษพันธุไมทองถิ่น
และพืชสมุนไพร ตาม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

องคการบริหารสวน
ตำบลไรพัฒนา อำเภอ
มโนรมย 

15,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่สนใจ
การอนุรักษพันธุ
ไมทองถิ่นและพืช
สมุนไพร เขารวม
โครงการ จำนวน 
50 คน 

15,000 เด็ก เยาวชน
และประชาชนท่ี
สนใจการ
อนุรักษพันธุไม
ทองถิ่นและพืช
สมุนไพร เขา
รวมโครงการ 
จำนวน 50 คน 

15,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่สนใจ
การอนุรักษพันธุ
ไมทองถิ่นและพืช
สมุนไพร เขารวม
โครงการ จำนวน 
50 คน 

15,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่สนใจ
การอนุรักษพันธุ
ไมทองถิ่นและพืช
สมุนไพร เขารวม
โครงการ จำนวน 
50 คน 

15,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่
สนใจการอนุรักษ
พันธุไมทองถิ่น
และพืชสมุนไพร 
เขารวมโครงการ 
จำนวน 50 คน 

งบประมาณองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

F3A8 7. กิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

เทศบาลตำบลมโนรมย 
ตำบลคุงสำเภา อำเภอ
มโนรมย 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 
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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 8. โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติฯ 

ตำบลทาฉนวน อำเภอ
มโนรมย 

30,000 ปลูกตนไม 
จำนวน 500 ตน 

30,000 ปลูกตนไม 
จำนวน 500 ตน 

30,000 ปลูกตนไม จำนวน 
500 ตน 

30,000 ปลูกตนไม 
จำนวน 500 ตน 

30,000 ปลูกตนไม 
จำนวน 500 ตน 

งบประมาณองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

F3A8 9. โครงการฝกอบรม
ตางๆ 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลหนองแซง 

20,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 40-50 
คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 
2.1) เปนการ
สนองแนว
พระราชดำริ และ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2.2) เพ่ือใหมี
ความเขาใจ และ
ทำใหตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
ตางๆ 
2.3) เพ่ือใหเกิด
การรวมคิด รวม
ปฏิบัติที่นำ
ผลประโยชน
มาถึงประชาชน 
ตลอดจนใหมีการ
จัดทำระบบ
ขอมูลพันธุกรรม
พืช ใหแพรหลาย
สามารถส่ือถึงกัน

20,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
40-50 คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 
2.1) เปนการ
สนองแนว
พระราชดำริ 
และสืบสานพระ
ราชปณิธาน
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2.2) เพ่ือใหมี
ความเขาใจ และ
ทำใหตระหนัก
ถึงความสำคัญ
ของพันธุกรรม
พืชตางๆ 
2.3) เพ่ือใหเกิด
การรวมคิด รวม
ปฏิบัติที่นำ
ผลประโยชน
มาถึงประชาชน 
ตลอดจนใหมี
การจัดทำระบบ
ขอมูลพันธุกรรม
พืช ให

20,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 40-50 
คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 
2.1) เปนการ
สนองแนว
พระราชดำริ และ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2.2) เพ่ือใหมี
ความเขาใจ และ
ทำใหตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
ตางๆ 
2.3) เพ่ือใหเกิด
การรวมคิด รวม
ปฏิบัติที่นำ
ผลประโยชนมาถึง
ประชาชน 
ตลอดจนใหมีการ
จัดทำระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช ให
แพรหลายสามารถ
ส่ือถึงกันได 

20,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 40-50 
คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 
2.1) เปนการ
สนองแนว
พระราชดำริ และ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2.2) เพ่ือใหมี
ความเขาใจ และ
ทำใหตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
ตางๆ 
2.3) เพ่ือใหเกิด
การรวมคิด รวม
ปฏิบัติที่นำ
ผลประโยชน
มาถึงประชาชน 
ตลอดจนใหมีการ
จัดทำระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช ให
แพรหลาย
สามารถส่ือถึงกัน

20,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 40-
50 คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 
2.1) เปนการ
สนองแนว
พระราชดำริ 
และสืบสานพระ
ราชปณิธาน
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2.2) เพ่ือใหมี
ความเขาใจ และ
ทำใหตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
ตางๆ 
2.3) เพ่ือใหเกิด
การรวมคิด รวม
ปฏิบัติที่นำ
ผลประโยชน
มาถึงประชาชน 
ตลอดจนใหมี
การจัดทำระบบ
ขอมูลพันธุกรรม
พืช ใหแพรหลาย

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ  
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/อบต.) 
งบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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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 

ได แพรหลาย
สามารถส่ือถึง
กันได 

ได สามารถส่ือถึงกัน
ได 

F3A8 10. กิจกรรมเสริมสราง
จิตสำนึกของเด็กและ
เยาวชนในการอนุรักษ
พันธุไมและส่ิงแวดลอม
ในทองถิ่น 

โรงเรียนชุมชนวัดดัก
คะนน  

20,000 นักเรียนที่เขารับ
การอบรมจำนวน 
100 คน 

20,000 นักเรียนที่เขารับ
การอบรม
จำนวน 100 คน 

20,000 นักเรียนที่เขารับ
การอบรมจำนวน 
100 คน 

20,000 นักเรียนที่เขารับ
การอบรมจำนวน 
100 คน 

20,000 นักเรียนที่เขารับ
การอบรม
จำนวน 100 คน 

เงินนอกงบประมาณ 

F3A8 11. อบรมการสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

อาคารเรียนโรงเรียนวัด
หนองตาตน 

10,000 นักเรียน 
เขารับการอบรม 
จำนวน 65 คน 

- - - - - - - - งบประมาณองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

F3A8 12. การศึกษาพืชผัก
พ้ืนบานเพ่ือการอนุรักษ
และการใชประโยชน                                                                                                                   

โรงเรียนวัดดอนตาล - 1.มีระบบขอมูล
ศูนยการเรียนรู
ของเยาวชนและ
ชุมชน    
2.มีแนวทางการ
ใชประโยชนอยาง
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
3.เปนแหลง
อาหารและ
ยกระดับการใช
ประโยชนตอไป                     

- 1.มีระบบขอมูล
ศูนยการเรียนรู
ของเยาวชนและ
ชุมชน    
2.มีแนวทางการ
ใชประโยชน
อยางมีสวนรวม
ของชุมชน 
3.เปนแหลง
อาหารและ
ยกระดับการใช
ประโยชนตอไป                     

- 1.มีระบบขอมูล
ศูนยการเรียนรู
ของเยาวชนและ
ชุมชน    
2.มีแนวทางการใช
ประโยชนอยางมี
สวนรวมของ
ชุมชน 
3.เปนแหลง
อาหารและ
ยกระดับการใช
ประโยชนตอไป                     

- 1.มีระบบขอมูล
ศูนยการเรียนรู
ของเยาวชนและ
ชุมชน    
2.มีแนวทางการ
ใชประโยชนอยาง
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
3.เปนแหลง
อาหารและ
ยกระดับการใช
ประโยชนตอไป                     

- 1.มีระบบขอมูล
ศูนยการเรียนรู
ของเยาวชนและ
ชุมชน    
2.มีแนวทางการ
ใชประโยชน
อยางมีสวนรวม
ของชุมชน 
3.เปนแหลง
อาหารและ
ยกระดับการใช
ประโยชนตอไป                     

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 

F3A8 13. โครงการรักน้ำ รัก
ปารักแผนดิน เพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวอนุรักษพันธุพืช 

โรงเรียนวัดบานหนอง 
4 ไร 2 งาน 

25,000 1.จัดทำทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชที่มีอยูใน
โรงเรียน 
2.จัดหาพืชหา
ยาก พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
อยางนอย50 
ชนิด 
3.จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไม
ใหครบทุกตน 

25,000 1.จัดทำทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชที่มีอยูใน
โรงเรียน 
2.จัดหาพืชหา
ยาก พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
อยางนอย50 
ชนิด 
3.จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไม
ใหครบทุกตน 

25,000 1.จัดทำทะเบียน
พันธุกรรมพันธุพืช
ที่มีอยูในโรงเรียน 
2.จัดหาพืชหายาก 
พืชทองถิ่น ปลูก
เพ่ิมในพ้ืนที่อยาง
นอย50 ชนิด 
3.จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไมให
ครบทุกตน 
4.จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน

25,000 1.จัดทำทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชที่มีอยูใน
โรงเรียน 
2.จัดหาพืชหา
ยาก พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
อยางนอย50 
ชนิด 
3.จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไม
ใหครบทุกตน 

25,000 1.จัดทำทะเบียน
พันธุกรรมพันธุ
พืชที่มีอยูใน
โรงเรียน 
2.จัดหาพืชหา
ยาก พืชทองถิ่น 
ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
อยางนอย50 
ชนิด 
3.จัดทำปาย
ทะเบียนพันธุไม
ใหครบทุกตน 

งบประมาณตนสังกัด 
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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 

4.จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนอยาง
นอยเดือนละ 1 
ฉบับ 
5.จัดทำ
สารานุกรมปาไม
ในโรงเรียนหรือ
ทำทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน 

4.จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนอยาง
นอยเดือนละ 1 
ฉบับ 
5.จัดทำ
สารานุกรมปาไม
ในโรงเรียนหรือ
ทำทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียนอยางนอย
เดือนละ 1 ฉบับ 
5.จัดทำ
สารานุกรมปาไม
ในโรงเรียนหรือทำ
ทะเบียนพรรณพืช
ในโรงเรียน 

4.จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนอยาง
นอยเดือนละ 1 
ฉบับ 
5.จัดทำ
สารานุกรมปาไม
ในโรงเรียนหรือ
ทำทะเบียนพรรณ
พืชในโรงเรียน 

4.จัดทำจุลสาร
เอกสารสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนอยาง
นอยเดือนละ 1 
ฉบับ 
5.จัดทำ
สารานุกรมปาไม
ในโรงเรียนหรือ
ทำทะเบียน
พรรณพืชใน
โรงเรียน 

F3A8 14. โครงการปลูกตนไม
ในโอกาสตางๆ 

โรงเรียนเทพรัตน 5,000  1.มีผูเขารวม
โครงการ200 คน
ขึ้นไป 
2. ผูเขารวม
โครงการมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ มีสวน
รวมในการรักษา
ส่ิงแวดลอม และ
เห็นคุณคาของ
การปลูกตนไม 

-  1.มีผูเขารวม
โครงการ200 
คนขึ้นไป 
2. ผูเขารวม
โครงการมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ มีสวน
รวมในการรักษา
ส่ิงแวดลอม และ
เห็นคุณคาของ
การปลูกตนไม 

-  1.มีผูเขารวม
โครงการ200 คน
ขึ้นไป 
2. ผูเขารวม
โครงการมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ มีสวนรวม
ในการรักษา
ส่ิงแวดลอม และ
เห็นคุณคาของการ
ปลูกตนไม 

-  1.มีผูเขารวม
โครงการ200 คน
ขึ้นไป 
2. ผูเขารวม
โครงการมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ มีสวน
รวมในการรักษา
ส่ิงแวดลอม และ
เห็นคุณคาของ
การปลูกตนไม 

-  1.มีผูเขารวม
โครงการ200 คน
ขึ้นไป 
2. ผูเขารวม
โครงการมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ มีสวน
รวมในการรักษา
ส่ิงแวดลอม และ
เห็นคุณคาของ
การปลูกตนไม 

งบประมาณตนสังกัด 

F3A8 15. อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
- นำพรรณไมเขามาปลูก
เพ่ิม 

พ้ืนที่โรงเรียนบานราง
จิก จำนวนพ้ืนที่ 21 ไร 
3 งาน58 ตารางวา 

1,000 นำพรรณไมเขา
มาปลูกเพ่ิม  

500 นำพรรณไมเขา
มาปลูกเพ่ิม  

500 นำพรรณไมเขามา
ปลูกเพ่ิม  

500 นำพรรณไมเขา
มาปลูกเพ่ิม  

500 นำพรรณไมเขา
มาปลูกเพ่ิม  

เงินนอกงบประมาณ
และเงินอุดหนุน 

F3A8 16. โครงการอบรม
เยาวชนเพ่ือสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โรงเรียนบานวัง
ตะเคียน(ขยันการนาวี
ราษฎรอุทิศ) 

5,000 100 ราย 5,000 100 ราย 5,000 100 ราย 5,000 100 ราย 5,000 100 ราย งบประมาณตนสังกัด 

F3A8 17. กิจกรรมเสริมสราง
จิตสํานึกของ เด็กและ
เยาวชนในการอนุรักษ
พันธุไมและส่ิงแวดลอม

โรงเรียนวัดแหลมหวา - เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนที่เข
ารับการอบรม 
รอยละ 80 

- เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนที่เข
ารับการอบรม 
รอยละ 85 

- เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนที่เขารับ
การอบรม รอยละ 
90 

- เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนที่เข
ารับการอบรม 
รอยละ 95 

- เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนที่เข
ารับการอบรม 
รอยละ 100 

ดำเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 



หนา 1370                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 

ในทองถิ่น  เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียน ครู 
และชุมชน รู
คุณคา และการ
ใชประโยชนจาก
สมุนไพรไทย 
2. นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสำนึกในการ
รวมกันอนุรักษ
และรูคุณคาของ
สมุนไพรไทย 
3.นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสํานึก มีความ
รัก และ เห็น
คุณคาของพรรณ
ไมในชุมชน 
     

 เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียน ครู 
และชุมชน รู
คุณคา และการ
ใชประโยชนจาก
สมุนไพรไทย 
2. นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสำนึกในการ
รวมกันอนุรักษ
และรูคุณคาของ
สมุนไพรไทย 
3.นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสํานึก มี
ความรัก และ 
เห็นคุณคาของ
พรรณไมใน
ชุมชน 
     

 เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียน ครู 
และชุมชน รู
คุณคา และการใช
ประโยชนจาก
สมุนไพรไทย 
2. นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสำนึกในการ
รวมกันอนุรักษ
และรูคุณคาของ
สมุนไพรไทย 
3.นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสํานึก มีความ
รัก และ เห็นคุณค
าของพรรณไมใน
ชุมชน 
     

 เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียน ครู 
และชุมชน รู
คุณคา และการ
ใชประโยชนจาก
สมุนไพรไทย 
2. นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสำนึกในการ
รวมกันอนุรักษ
และรูคุณคาของ
สมุนไพรไทย 
3.นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสํานึก มีความ
รัก และ เห็น
คุณคาของพรรณ
ไมในชุมชน 
     

 เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียน ครู 
และชุมชน รู
คุณคา และการ
ใชประโยชนจาก
สมุนไพรไทย 
2. นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสำนึกในการ
รวมกันอนุรักษ
และรูคุณคาของ
สมุนไพรไทย 
3.นักเรียน ครู 
และชุมชน มี
จิตสํานึก มีความ
รัก และ เห็น
คุณคาของพรรณ
ไมในชุมชน 
     

F3A8 18. 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 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1371 
 

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 19. 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 20 . 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
ระดับจังหวัด  

สถานศึกษาในจังหวัด  เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดย
กำหนดโรงเรียน
สมาชิกเปาหมายที่
จะขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice)  
ตอปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

1.สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการ  
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดับ ป ายสน อ ง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  ร ร .
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
สถานศึกษา  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้นที่ 1 – 2 รร.สมาชิก
ด ำ เนิ น งาน ร ว ม กั บ 
อ ป ท . ส ม า ชิ ก ฐ า น
ทรัพยากรทองถิ่น 
4. 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



หนา 1372                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ชัยนาท 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 

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 1 . 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
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 
และกำกับขับเคล่ือนงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่นใน
ระดับจังหวัด 

พ้ืนที่การปกครองระดับ
ตำบลในจังหวัด 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

1. สำนักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
จังหวัด ดำเนินงานตาม
น โย บ า ย ข อ ง ก ร ม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ใน ระ 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.
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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 

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 
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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 


