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

สนองพระราชดำริโดย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A5 1. โครงการจัดทำฐานขอมูล กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น 

 จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-สถ. 

 จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-สถ. 

 จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-สถ. 

 จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-สถ. 

 จัดทำฐานขอมูล
ตางๆ ในงาน 
อพ.สธ.-สถ. 

 

 รวม 1 โครงการ -  -   -   -   
F3A8 1. โครงการฝกอบรมตางๆ  กรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น 

100,000 ฐานขอมูลตางๆ
ของการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ.-สถ. 

  อปท. ที่สมัคร
เขารวม
โครงการ 

  อปท. ที่สมัคร
เขารวม
โครงการ 

  อปท.ที่สมัคร
เขารวม
โครงการ 

  อปท.ที่สมัครเขา
รวมโครงการ 

  

F3A8 2. จังหวัดคัดเลือกรายชื่อ อปท. ที่
ประสงคเขารวมโครงการ อพ.สธ. 

อปท. ที่เขา
รวมโครงการ 

 
อปท. ที่สมัครเขา
รวมโครงการ 

  อปท. ที่สมัคร
เขารวม
โครงการ 

  อปท. ที่สมัคร
เขารวม
โครงการ 

  อปท. ที่สมัคร
เขารวม
โครงการ 

  อปท. ที่สมัครเขา
รวมโครงการ 

  

F3A8 3. สถ. รวบรวมรายชื่อ อปท. ที่
ประสงคเขารวมโครงการ อพ.สธ. 
สงใหเลขาพระราชวัง 

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น 

 
อปท. ที่สมัครเขา
รวมโครงการ 

  อปท. ที่สมัคร
เขารวม
โครงการ 

  อปท. ที่สมัคร
เขารวม
โครงการ 

  อปท. ที่สมัคร
เขารวม
โครงการ 

  อปท. ที่สมัครเขา
รวมโครงการ 

  

 F3A8  4. จัดอบรมชี้แจงทำความเขาใจ
ใหกับ อปท. เก่ียวกับการเก็บ
รวบรวมฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น  

 กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น  

903,900 อปท. ที่สมัครเขา
รวมโครงการ 
(176 แหง) 

903,900 อปท. ที่สมัคร
เขารวม
โครงการ (176 
แหง) 

903,900 อปท. ที่สมัคร
เขารวม
โครงการ (176 
แหง) 

903,900 อปท. ที่สมัคร
เขารวม
โครงการ (176 
แหง) 

903,900 อปท. ที่สมัครเขา
รวมโครงการ 
(176 แหง) 

  

F3A8 5. จัดทำเว็บไซตประชาสัมพันธ
หนวยงาน 

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น 

15,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับ
ฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซต
ขอใหผานการ
พิจารณาและ
เห็นชอบจาก 
อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูล
พื้นฐาน) 

F3A8 6. สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัด 
อปท. สมัครเขารวมกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น 

  โรงเรียนในสังกัด 
อปท. ที่สมัครเขา
รวมโครงการ 

  โรงเรียนใน
สังกัด อปท. ที่
สมัครเขารวม
โครงการ 

  โรงเรียนใน
สังกัด อปท. ที่
สมัครเขารวม
โครงการ 

  โรงเรียนใน
สังกัด อปท. ที่
สมัครเขารวม
โครงการ 

  โรงเรียนในสังกัด 
อปท. ที่สมัครเขา
รวมโครงการ 

  

F3A8 7. สถ. จัดสงฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นใหกับโครงการ อพ.สธ. 

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 8. การดำเนินงานอ่ืนๆ เพ่ือเปนการ
สนับสนุนงานตามกรอบแผนแมบท
ของ อพ.สธ. 

                        

F3A8 9. กิจกรรมตรวจติดตามและนิเทศ
งานโครงการ อพ.สธ. 

อปท. ที่เขา
รวมโครงการ 

1,819,880 อปท. ที่เขารวม
โครงการ 

                  

 
รวม 9 โครงการ 2,838,780 

 
903,900 

 
903,900 

 
903,900 

 
903,900 

  
 

รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 2,838,780 
 

903,900 
 

903,900 
 

903,900 
 

903,900 
  

 
 
 
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 


