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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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. ปกปกพันธุกรรมพืชใน

พ้ืนที่ปาธรรมชาติ 
พ้ืนที่ศึกษาปาธรรมชาติ
มหาวิทมหาวิทยาลัย 13 
ไร พ้ืนที่ยานมัทรี อำเภอ
พยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค 

15,000 จัดทำทะเบียนพันธุ
สัตว รอยละ 30 
จำนวน 13 ไร 

15,000              จัดทำทะเบียน
พันธุสัตว รอยละ 
60 จำนวน 13 ไร 

15,000 จัดทำทะเบียนพันธุ
สัตว รอยละ 100 
จำนวน 13 ไร 

15,000         จัดทำทะเบียน
ชีวภาพอ่ืนๆ รอยละ 
50 จำนวน 13 ไร 

15,000         จัดทำทะเบียน
ชีวภาพอ่ืนๆ รอย
ละ 50 จำนวน 13 
ไร 

  

 รวม  1  โครงการ  15,000  15,000  15,000  15,000  15,000   

F1A2 1. สำรวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่นทางดานแพทยแผน
ไทย เกษตรกรรม และการ
อนุรักษทรัพยากรในจังหวัด
นครสวรรค 

พ้ืนที่อบต.ที่เปนสมาชิก
ฐานทรัพยากรทองถิ่นใน
แตละอำเภอของจังหวัด
นครสวรรค 

440,000 องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
อำเภอชุมแสง 
ไพศาลี และ หนอง
บัว จำนวน 30 
ชนิด 

440,000 องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
อำเภอเมือง พยุหะ
คีรี และโกรกพระ
จำนวน 30 ชนิด 

   440,000  องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
อำเภอลาดยาว เกา
เล้ียว และบรรพต
พิสัยจำนวน 30 
ชนิด 

440,000 องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
อำเภอตากฟา ตา
คลี ทาตะโก จำนวน 
30 ชนิด 

440,000 องคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
อำเภอแมเปน ชุม
ตาบง แมวงก 
จำนวน 30 ชนิด 

  

F1A2 2. สำรวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพของนก ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคและพ้ืนที่
โดยรอบ เพ่ือสรางแหลง
เรียนรู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

  120,000 สำรวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของนก ใน
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรคและ
พ้ืนที่โดยรอบ 

        

  รวม  2  โครงการ  440,000  560,000  440,000  440,000  440,000   
F1A3 1. ปลูกรักษาพันธุกรรม

พืชที่ไดจากการรวบรวม 
สวนพฤกษศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

15,000 จำนวนพืชที่ปลูก
เพ่ิม 3 ชนิด 

15,000 จำนวนพืชที่ปลูก
เพ่ิม 3 ชนิด และ
ดูแลไมเกา 

     15,000  จำนวนพืชที่ปลูกเพ่ิม 
3 ชนิด และดูแลไม
เกา 

15,000 จำนวนพืชที่ปลูก
เพ่ิม 3 ชนิด และ
ดูแลไมเกา 

15,000 จำนวนพืชที่ปลูก
เพ่ิม 3 ชนิด และ
ดูแลไมเกา 

 

  รวม  1  โครงการ  15,000  15,000  15,000  15,000  15,000   
F2A4 1. อนุรักษและใช

ประโยชนจากพรรณไมน้ำ
ในจังหวัดนครสวรรค 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค และอบต.ใน
พ้ืนที่อำเภอเมือง  

99,000 ผลิตภัณฑมาสก
หนาและสครับ
บำรุงผิวจากบัว
หลวง จำนวน 2 
ชนิด 

99,000  ผลิตภัณฑสียอมผา
จากกลีบบัวหลวง
ในพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค   

     99,000   การพัฒนาชอง
ทางการขายสินคา
ออนไลนของ
ผลิตภัณฑจากพรรณ
ไมน้ำ  

99,000  การอนุรักษพรรณ
ไมน้ำเพ่ือการ
ทองเที่ยว : จากภูมิ
ปญญาสูคูมือการ
ทองเที่ยว 1 เร่ือง  

50,000  การอนุรักษพรรณ
ไมน้ำเพ่ือการ
ทองเที่ยว : การ
จัดทำหลักสูตร
ทองถิ่นและการ
ปลูกพรรณไมน้ำ

 



หนา 1066                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. - มร.นว. 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 

 เพ่ือการจัดแสดง 
จำนวน 1 หลักสูตร  

     80,000 ผลิตภัณฑกระถาง
ตนไม และอิฐมวล
เบาจากผักตบชวา 
จำนวน 2 ชนิด             

99,000  ธูปหรือกำยาน
จากกลีบบัวหลวง
ในพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค   

70,000  ผลิตภัณฑตัวดูดซับ
จากบัวเพ่ือบำบัดน้ำ
เสีย 1 ผลิตภัณฑ  

    

     

     99,000 ผงสียอมผาจาก
กลีบบัวหลวงใน
พ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค          

         

     99,000 ผลิตภัณฑอาหาร
จากบัวหลวงใน
พ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค    

               

F2A4 2. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพรรวมกับ
สวนสมุนไพรวัดประชา
สามัคค ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคและวัด
ประชาสามัคคี ต.ตะครอ 
อ.ไพศาลี  

  50,000  การสังเคราะห
องคความรูและ
หลักสูตรทองถิ่น
จากสวนสมุนไพร 
จำนวน 1 
หลักสูตร  

99,000  การวิเคราะห
คุณภาพของ
สมุนไพรที่ใชใน
หองอบสมุนไพร 
จำนวน 5 ชนิด  

99,000  การพัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพร
สำหรับหองอบ
สมุนไพร จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ  

   

F2A4 3. การใชประโยชนและ
พัฒนาผลิตภัณฑจาก
จุลินทรียสงเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชที่คัด
แยกจากพ้ืนที่ของ อบต.
หนองบัว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค และพ้ืนที่ อ.
หนองบัว 

  70,000 ไดจุลินทรียที่มี
ความสามารถใน
การสงเสริมการ
เจริญเติบโตของ
พืชสมุนไพรและ
วิธีการตรึงเชื้อที่
เหมาะสมสำหรับ
การใชในระดับ
เรือนเพาะชำ 1 
วิธีการ 

70,000 ผลิตภัณฑหัว
เชื้อจุลินทรียสงเสริม
การเจริญเติบโตของ
พืชที่ผานการ
ทดสอบ
ประสิทธิภาพใน
ระดับแปลงปลูก 
จำนวน 1 ผลิตภัณฑ 

      

F2A4 4. อนุรักษและพัฒนา
ผลิตภัณฑจากเคร่ืองปน 
ดินเผาบานมอญ อ.เมือง  
จ.นครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค และพ้ืนที่   
อ.เมือง จ.นครสวรรค 

99,000 1. เพ่ือสำรวจ 
ศึกษาและวิเคราะห
คุณสมบัติของดิน
เหนียว ในพ้ืนที่ อ.
เมือง จ.นครสวรรค                  
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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. เพ่ือสรางสรรค
ผลิตภัณฑ
เคร่ืองปนดินเผา
บานมอญ อ.เมือง 
จ.นครสวรรค 

  รวม 4 โครงการ  476,000  318,000  338,000  198,000  50,000   
F2A5 1. การจัดทำศูนยขอมูล

ทรัพยากร (ฐานขอมูล) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

0 1. ฐานขอมูลการใช
ประโยชนจากพันธุ
พืช จำนวน 50 
ชนิด           
2. ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาในทองถิ่น 
จำนวน 5 ภูมิ
ปญญา 

0 1. ฐานขอมูลการ
ใชประโยชนจาก
ชีวภาพ จำนวน 
20 ชนิด           
2. ฐานขอมูลการ
ใชประโยชนจาก
พันธุพืช จำนวน 
20 ชนิด           
3. ฐานขอมูลการ
ใชประโยชนจาก
พันธุสัตว จำนวน 
5 ชนิด             
4. ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาในทองถิ่น 
จำนวน 3 ภูมิ
ปญญา    

0 1. ฐานขอมูลการใช
ประโยชนจาก
ชีวภาพ จำนวน 10 
ชนิด          
2. ฐานขอมูลการใช
ประโยชนจากพันธุ
พืช จำนวน 20 ชนิด         
3. ฐานขอมูลการใช
ประโยชนจากพันธุ
สัตว จำนวน 5 ชนิด            
4. ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาในทองถิ่น 
จำนวน 3 ภูมิปญญา    

0 1. ฐานขอมูลการใช
ประโยชนจาก
ชีวภาพ จำนวน 10 
ชนิด      
2. ฐานขอมูลการใช
ประโยชนจากพันธุ
พืช จำนวน 20 
ชนิด                 
3. ฐานขอมูลการใช
ประโยชนจากพันธุ
สัตว จำนวน 5 ชนิด 
4. ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาในทองถิ่น 
จำนวน 3 ภูมิ
ปญญา    

0 1. ฐานขอมูลการใช
ประโยชนจาก
ชีวภาพ จำนวน 10 
ชนิด         
2. ฐานขอมูลการใช
ประโยชนจากพันธุ
พืช จำนวน 20 
ชนิด         
3. ฐานขอมูลการใช
ประโยชนจากพันธุ
สัตว จำนวน 5 
ชนิด        
4. ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาในทองถิ่น 
จำนวน 3 ภูมิ
ปญญา    

  

  รวม  1  โครงการ  0  0  0  0  0   
F3A8 1. การขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยเปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

44,000 สำรวจและจัดทำ
ฐานขอมูลพรรณไม 
ปรับปรุงปายพรรณ
ไม (ปายพรรณไม
ชั่วคราว) จำนวน 
100 ปาย 

70,000 จัดทำผังพรรณไม 
และปรับปรุงปาย
พรรณไมถาวร
จำนวน 100 ปาย  

100,000 จัดทำตัวอยางพรรณ
ไมแหงจำนวน 100 
ชิ้น พรรณไมดอง 
จำนวน 50 ชิ้น  
ตัวอยางพรรณไม
เฉพาะสวน 30 ชิ้น 
นอกพ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตรเฉลิม
พระเกียรติฯ  

70,000 1. จำนวนผูเขา
อบรม 50 คน  
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ การบูรณา
การสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนสูการ
จัดการเรียนรู 

70,000 1. จำนวนผูเขา
อบรม 50 คน  
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ การบูรณา
การสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนสูการ
จัดการเรียนรู 

 

F3A8 2. โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแกนนำนัก
อนุกรมวิธานนอย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค และโรงเรียน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

120,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 80 คน 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ

120,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 80 คน 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ

   120,000  1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 80 คน 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ

120,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 80 คน 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ

120,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 80 คน 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ

 



หนา 1068                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. - มร.นว. 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 

ฝกอบรม : สราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ ใหแก
ผูเขารวมอบรม 

ฝกอบรม : สราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ ใหแก
ผูเขารวมอบรม 

ฝกอบรม : สราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ใหแกผูเขารวมอบรม 

ฝกอบรม : สราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ใหแกผูเขารวม
อบรม 

ฝกอบรม : สราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ ใหแก
ผูเขารวมอบรม 

F3A8 3. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

230,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 
ประโยชนแทแก
มหาชน 

      230,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

 

F3A8 4. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ หนวยงาน
ฯ บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

33,000 โรงเรียนสมัครเขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ปละ 1 
แหง 

33,000 โรงเรียนสมัครเขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ปละ 1 
แหง 

33,000 โรงเรียนสมัครเขา
รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ในงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ปละ 1 
แหง 

33,000 โรงเรียนสมัครเขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ปละ 1 
แหง 

33,000 โรงเรียนสมัครเขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ปละ 1 
แหง 

 

F3A8 5. สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรอบๆ หนวยงาน 
บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร 

33,000 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขารวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงาน
สำรวจและจัดทำ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ปละ 1 
แหง 

33,000 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงาน
สำรวจและจัดทำ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ปละ 1 
แหง 

     33,000  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ในงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ปละ 1 แหง 

33,000 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเขารวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงาน
สำรวจและจัดทำ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ปละ 1 แหง 

33,000 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขารวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงาน
สำรวจและจัดทำ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ปละ 1 
แหง 

 

F3A8 6. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

15,000 เพ่ือปรับปรุงขอมูล 
และประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 เพ่ือปรับปรุงขอมูล 
และ
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 เพ่ือปรับปรุงขอมูล 
และประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

15,000 เพ่ือปรับปรุงขอมูล 
และประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 เพ่ือปรับปรุงขอมูล 
และประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 



แผนแมบท อพ.สธ. - มร.นว. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1069 
 

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 7. การจัดทำหนังสือ และ 
วีดีทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

250,000 หนังสือความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิ
ปญญาในตำบล
หนองบัว จำนวน 
500 เลม 

250,000 หนังสือภูมิปญญา
ดินบานมอญ 
ตำบลบานแกง 
อำเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค 
จำนวน 500 เลม 

550,000 1. หนังสือความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิ
ปญญาในอำเภอ
ชุมแสงและไพศาลี 
จำนวน 500 เลม     
2. คูมือการจำแนก
นกในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
และพ้ืนที่โดยรอบ 
เพ่ือการเรียนรู 
จำนวน 500 เลม      
3. วีดีทัศน จำนวน 1 
เร่ือง 

250,000 1. หนังสือความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิ
ปญญาในอำเภอ
เมือง พยุหะคีรี และ
โกรกพระ จำนวน 
500 เลม   
2. วีดีทัศน จำนวน 
1 เร่ือง 

250,000 1. หนังสือความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิ
ปญญาในอำเภอ
ลาดยาว เกาเล้ียว 
และบรรพตพิสัย 
จำนวน 500 เลม      
2. วีดีทัศน จำนวน 
1 เร่ือง 

 

F3A8 8. ฝกอบรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากพืชเพ่ือการ
สรางอาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปน
สมาชิกฐานทรัพยากร
ทองถิ่น และโรงเรียนที่
เปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

50,000 1. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปน
สมาชิกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
และโรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
30 คน          
2. ผลิตภัณฑสครับ
ผสมสารสกัดจาก
เปราะปาและเซร่ัม
บำรุงผิวผสมสาร
สกัดจากเอ้ืองหมาย
นา ผลิตภัณฑสบู
จากผงถานกัมมันต
ของตนไผ และ
ผลิตภัณฑผงสียอม
จากใบมะมวงหัว
แมลงวัน 

50,000 1. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปน
สมาชิกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
และโรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
30 คน        
2. ผลิตภัณฑแยม
มะเฟองและน้ำ
สมอไทยพรอมด่ืม 
ผลิตภัณฑสบูผสม
เสนใยลานและ
เม็ดสครับขัดผิวจาก
ใยลาน  

50,000 1. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปน
สมาชิกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
และโรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 30 
คน                       
2. ผลิตภัณฑ
เคร่ืองปนดินเผาบาน
มอญ ตำบลบานแกง 
อำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค  

50,000 1. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปน
สมาชิกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
และโรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 30 
คน                  
2. ผลิตภัณฑมาสก
หนาและสครับบำรุง
ผิวจากบัวหลวง 
ผลิตภัณฑกระถาง
ตนไมและอิฐมวล
เบาจากผักตบชวา 

50,000 1. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปน
สมาชิกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
และโรงเรียนที่เปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนจำนวน 30 
คน                    
2. ผลิตภัณฑ
สมุนไพรจากสวน
สมุนไพรวัดประชา
สามัคคี ต.ตะครอ 
อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค 

 

           70,000 1. จำนวนผูเขา
อบรม 50 คน  
2. ผลที่คาดวาจะ

70,000 1. จำนวนผูเขา
อบรม 50 คน  
2. ผลที่คาดวาจะ

 



หนา 1070                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. - มร.นว. 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 

ไดรับ การตระหนัก
ถึงคุณคาของ
ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม 

ไดรับ การตระหนัก
ถึงคุณคาของ
ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม 

F3A8 9. ตรวจติดตามและ
ประเมินทรัพยากรทองถิ่น
ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาตอยอดภายใน
พ้ืนที่เครือขาย  

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เปนสมาชกิฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นและ
โรงเรียนที่เปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

50,000 สมาชิกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
และสมาชิกฐาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค  
จำนวน 5  
หนวยงาน  

50,000 สมาชิกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
และสมาชิกฐาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค  
จำนวน 5  
หนวยงาน  

50,000 สมาชิกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
และสมาชิกฐานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค  
จำนวน 5  หนวยงาน  

50,000 สมาชิกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
และสมาชิกฐาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค  
จำนวน 5  
หนวยงาน  

50,000 สมาชิกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
และสมาชิกฐาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค  
จำนวน 5  
หนวยงาน  

 

 รวม 9 โครงการ  825,000  621,000  951,000  691,000  921,000   
 รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม         

18 โครงการ 
 1,771,000  1,529,000  1,759,000  1,359,000  1,441,000   

 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 
 
 


