
หนา 2124                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองคาย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดหนองคาย 
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 พัฒนาเสนทางศึกษา 

สำรวจ และจำแนกพนัธุ
พืช ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

ศูนยวิจัยยางหนองคาย  
อำเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคาย 

100,000 มีผูเขาเยี่ยมชมป
ละไมต่ำกวา 
1,000 คน 

100,000 มีผูเขาเยี่ยมชมป
ละไมต่ำกวา 
1,000 คน 

100,000 มีผูเขาเยี่ยมชมปละ
ไมต่ำกวา 1,000 
คน 

100,000 มีผูเขาเยี่ยมชมป
ละไมต่ำกวา 
1,000 คน 

100,000 มีผูเขาเยี่ยมชมป
ละไมต่ำกวา 
1,000 คน 

 

 รวม  1  โครงการ  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000   

F1A3 1.พัฒนาแปลงเรียนรูการ
ปลูกมะเกี๋ยง และ
สงเสริมการสราง
จิตสำนึกในการปลูกพืช
มะเกี๋ยง ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ศูนยวิจัยและพัฒนา 
การเกษตรหนองคาย 
อำเภอรัตนวาป  
จังหวัดหนองคาย 

120,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุมะเกี๋ยง
ใหกับเกษตรกร 
และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

120,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุ
มะเกี๋ยงใหกับ
เกษตรกร 
และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

120,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุมะเกี๋ยง
ใหกับเกษตรกร 
และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

120,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุมะเกี๋ยง
ใหกับเกษตรกร 
และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

120,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุมะเกี๋ยง
ใหกับเกษตรกร 
และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

 

F1A3 2.พัฒนาแปลงรวบรวม
พันธุไมผลพื้นเมือง 
ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) 

ศูนยวิจัยและพัฒนา 
การเกษตรหนองคาย 
อำเภอรัตนวาป  
จังหวัดหนองคาย 

300,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุไมผล
พื้นเมืองใหกับ
เกษตรกร 
และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

300,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุไมผล
พื้นเมืองใหกับ
เกษตรกร 
และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

300,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุไมผล
พื้นเมืองใหกับ
เกษตรกร 
และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

300,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุไมผล
พื้นเมืองใหกับ
เกษตรกร 
และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

300,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุไมผล
พื้นเมืองใหกับ
เกษตรกร 
และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

 

F1A3 3.พัฒนาแปลงรวบรวม
พันธุพืชสมุนไพรและไม
หอม ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก

ศูนยวิจัยและพัฒนา 
การเกษตรหนองคาย 
อำเภอรัตนวาป  
จังหวัดหนองคาย 

300,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุพืช
สมุนไพรและไม
หอมใหกับ
เกษตรกร 

300,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุพืช
สมุนไพรและไม
หอมใหกับ
เกษตรกร 

300,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุพืช
สมุนไพรและไม
หอมใหกับ
เกษตรกร 

300,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุพืช
สมุนไพรและไม
หอมใหกับ
เกษตรกร 

300,000 ถายทอดวิธีการ
ขยายพันธุพืช
สมุนไพรและไม
หอมใหกับ
เกษตรกร 

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองคาย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                       หนา 2125 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.) 

และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

และผูที่สนใจ  
ปละไมต่ำกวา  
500 คน 

F1A3 4.พัฒนาแปลงอนุรักษ 
พันธุกรรมพืช และแปลง
เรียนรูการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร 
จังหวัดหนองคาย 
อำเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

300,000 มีผูเขาเยี่ยมชมป
ละไมต่ำกวา 
1,000 คน 

300,000 มีผูเขาเยี่ยมชมป
ละไมต่ำกวา 
1,000 คน 

300,000 มีผูเขาเยี่ยมชมปละ
ไมต่ำกวา 1,000 
คน 

300,000 มีผูเขาเยี่ยมชมป
ละไมต่ำกวา 
1,000 คน 

300,000 มีผูเขาเยี่ยมชมป
ละไมต่ำกวา 
1,000 คน 

หนวยงานสนอง
พระราชดำริกิจกรรม 
ไดแก  
- สำนักจัดการทรัพยากร
ปาไมที่ 6  
- ศูนยวิจัยยางหนองคาย  
- องคการบริหารสวน
จังหวัดหนองคาย  
- ที่ทำการปกครองอำเภอ
สังคม  
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรหนองคาย 
- ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
หนองคาย 

 รวม  4  โครงการ  1,020,000  1,020,000  1,020,000  1,020,000  1,020,000   
F2A4 รวบรวมและอนุรักษพันธุ

ไมยอมสี ไหมไทย ไหมปา
ดาหลา และไหมปาทารซา 
 

ศูนยหมอนไหม 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
อำเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคาย 

200,000 จัดทำ Herbarium 
และลักษณะทาง
พฤกษศาสตรพันธุ
ไมยอมสี ปละไมต่ำ
กวา 10 ตัวอยาง 

200,000 จัดทำ Herbarium 
และลักษณะทาง
พฤกษศาสตรพันธุ
ไมยอมสี ปละไมต่ำ
กวา 10 ตัวอยาง 

200,000 จัดทำ Herbarium 
และลักษณะทาง
พฤกษศาสตรพันธุไม
ยอมสี ปละไมต่ำกวา 
10 ตัวอยาง 

200,000 จัดทำ Herbarium 
และลักษณะทาง
พฤกษศาสตรพันธุ
ไมยอมสี ปละไมต่ำ
กวา 10 ตัวอยาง 

200,000 จัดทำ Herbarium 
และลักษณะทาง
พฤกษศาสตรพันธุ
ไมยอมสี ปละไมต่ำ
กวา 10 ตัวอยาง 

 

 รวม  1  โครงการ  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000   
F2A5 พัฒนาเว็บไซตของจังหวัด

หนองคาย และระบบ
ฐานขอมูลที่รองรับขอมูล
โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.) 
 

ศาลากลางจังหวัด
หนองคาย 
อำเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

500,000 เว็บไซตมีโครงสราง  
และรูปแบบที่ตรง
ตามมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ  
(เวอรชั่น 2.0)  
ที่กำหนดโดย
สำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) 

500,000 เว็บไซตมี
โครงสราง  
และรูปแบบที่ตรง
ตามมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ  
(เวอรชั่น 2.0)  
ที่กำหนดโดย
สำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) 

500,000 เว็บไซตมีโครงสราง  
และรูปแบบที่ตรง
ตามมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ  
(เวอรชั่น 2.0)  
ที่กำหนดโดย
สำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) 

500,000 เว็บไซตมีโครงสราง  
และรูปแบบที่ตรง
ตามมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ  
(เวอรชั่น 2.0)  
ที่กำหนดโดย
สำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) 

500,000 เว็บไซตมีโครงสราง  
และรูปแบบที่ตรง
ตามมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ  
(เวอรชั่น 2.0)  
ที่กำหนดโดย
สำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) 

 



หนา 2126                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองคาย 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  1  โครงการ  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000   
F2A6 พัฒนาผลผลิตพืชนำเขาภู

คอ ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ภูคอ ตำบลนาง้ิว 
อำเภอสังคม  
จังหวัดหนองคาย 

500,000 ศึกษาโภชนาการ 
และองคประกอบ
ของสาระสำคัญ 
ใน พั น ธุ ก รรม พื ช
นำเขาจากจีน 
(เกาลัดจีน สมอจีน  
มะตูม และพุทรา
จีน) 

500,000 ศึกษาโภชนาการ 
และองคประกอบ
ของสาระสำคัญ 
ในพันธุกรรมพื ช
นำเขาจากจีน 
(เกาลัดจีน สมอจีน  
มะตูม และพุทรา
จีน) 

500,000 ศึกษาโภชนาการ 
และองคประกอบ
ของสาระสำคัญ 
ใน พั น ธุ ก ร ร ม พื ช
นำเขาจากจีน 
(เกาลัดจีน สมอจีน  
มะ ตูม  และพุ ท รา
จีน) 

500,000 ศึกษาโภชนาการ 
และองคประกอบ
ของสาระสำคัญ 
ใน พั น ธุ ก รรม พื ช
นำเขาจากจีน 
(เกาลัดจีน สมอจีน  
มะตูม และพุทรา
จีน) 

500,000 ศึกษาโภชนาการ 
และองคประกอบ
ของสาระสำคัญ 
ในพั น ธุก รรมพื ช
นำเขาจากจีน 
(เกาลัดจีน สมอจีน  
มะตูม และพุทรา
จีน) 

หนวยงานสนอง
พระราชดำริกิจกรรม 
ไดแก  
- สำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 6 
- ศูนยปาไมหนองคาย 
- สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมจังหวัด
หนองคาย  
- ม.ขอนแกน 
วิทยาเขตหนองคาย 

 รวม  1  โครงการ  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000   
F3A8 1.อนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย  
และโรงเรียนที่ไดรับ 
เกียรติบัตร  
และปายพระราชทาน 

500,000 มีมหกรรมแสดง
ผลงานและการ
ประกวด
นวัตกรรมจากงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ปละ 1 
คร้ัง 

500,000 มีมหกรรมแสดง
ผลงานและการ
ประกวด
นวัตกรรมจาก
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ปละ 1 
คร้ัง 

500,000 มีมหกรรมแสดง
ผลงานและการ
ประกวดนวัตกรรม
จากงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ปละ 1 
คร้ัง 

500,000 มีมหกรรมแสดง
ผลงานและการ
ประกวด
นวัตกรรมจากงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ปละ 1 
คร้ัง 

500,000 มีมหกรรมแสดง
ผลงานและการ
ประกวด
นวัตกรรมจาก
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ปละ 1 
คร้ัง 

หนวยงานสนอง
พระราชดำริกจิกรรม 
ไดแก 
- สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย 
- สำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา 
- สถาบันการศึกษาใน
พื้นที่จังหวดัหนองคาย 

F3A8 2.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

ศาลากลางจังหวัด
หนองคาย และ
โรงเรียน Best 
Practice 

300,000 มีการศึกษาดูงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ในสถานศึกษา 
ที่มีความโดดเดน 

300,000 มีการศึกษาดูงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ในสถานศึกษา 
ที่มีความโดดเดน 

300,000 มีการศึกษาดูงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ในสถานศึกษา 
ที่มีความโดดเดน 

300,000 มีการศึกษาดูงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ในสถานศึกษา 
ที่มีความโดดเดน 

300,000 มีการศึกษาดูงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ในสถานศึกษา 
ที่มีความโดดเดน 

หนวยงานสนอง
พระราชดำริกิจกรรม 
ไดแก 
- สำนักงานจังหวัด
หนองคาย  
- สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
หนองคาย  
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

F3A8 3.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ

ศาลากลางจงัหวัดหนองค  
และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น Best Practice 

300,000 มีการศึกษาดูงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

300,000 มีการศึกษาดูงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

300,000 มีการศึกษาดูงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

300,000 มีการศึกษาดูงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

300,000 มีการศึกษาดูงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

หนวยงานสนอง
พระราชดำริกิจกรรม 
ไดแก 
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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 

ปฏิบัติงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
ที่มีความโดดเดน 

ในองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น  
ที่มีความโดดเดน 

ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
ที่มีความโดดเดน 

ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
ที่มีความโดดเดน 

ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
ที่มีความโดดเดน 

- สำนักงานจังหวัด
หนองคาย  
- สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
หนองคาย  
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

F3A8 4. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. กำหนด   การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 30 
ป อพ.สธ. 
ประโยชนแทแก
มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 7 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 
 
 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการเขา
รวมการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค คร้ัง
ที่ 8 ณ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

 

  การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน
ตน ณ มหาวิทยาลัย
แมโจ จ.เชียงใหม 

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 9 
ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

 

เ พื่ อ ก า ร จั ด
นิทรรศการ อพ.สธ. 
ทุ กๆ  2 ป  ใน ฐานะ
หนวยงานที่รวมสนอง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  
สนับสนุนและกำกับ
ดูแล รร. และ อปท. 
สมาชิกในการเขารวม
ประชุมวิชาการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
และฐานทรัพยากร
ท อ งถิ่ น  ระ ดั บ ภู มิ  
ภาค 

F3A8 5. การจัดทำเวบ็ไซต 
อพ.สธ.-จังหวัด 

    เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

  เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

ก ำ ห น ด ใ ห เ ป น
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร
ด ำ เนิ น ง า น จั ด ท ำ
เว็บ ไซต  อพ .สธ . – 
จั ง ห วั ด  ร ว ม ทั้ ง
ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยางตอเนื่อง
ทุกป 

F3A8 6. สนับสนุนโรงเรียนสมัคร
เขารวมสนองพระราชดำริ 
อ พ .ส ธ . ใ น ง า น ส ว น
พฤกษศาสตรโรงเรียน และ

สถานศึกษาในจังหวัด  เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน

1.สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง



หนา 2128                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองคาย 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 

กำกับขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับจังหวัด  

จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

จังหวัด โดย
กำหนดโรงเรียน
สมาชิกเปาหมายที่
จะขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice)  
ตอปงบประมาณ 

จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

ศึกษาธิการ  
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดั บ ป าย สน 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. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
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
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 7 .  ส นั บ ส นุ น อ ง ค ก ร พื้นที่การปกครองระดับ  เพื่อขับเคล่ือนการ  เพื่อขับเคล่ือนการ  เพื่อขับเคล่ือนการ  เพื่อขับเคล่ือนการ  เพื่อขับเคล่ือนการ 1. สำนักงานสงเสริม
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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 

ป ก ค รอ งส ว น ท อ งถิ่ น 
(อปท.) สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 
และกำกับขับเคล่ือนงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่นใน
ระดับจังหวัด 

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

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

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

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

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

การปกครองทองถิ่น
จังหวัด ดำเนินงานตาม
น โย บ า ย ข อ ง ก ร ม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดั บ ป าย สน อ ง
พ ระราชดำ ริ  อป ท . 
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
พื้นที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้ น ที่  1  – 2  อ ป ท .
ส ม าชิ ก ด ำ เนิ น ง าน
รวมกับ  รร. สมาชิ ก
ส วน พ ฤ ก ษ ศ าส ต ร
โรงเรียนในพื้นที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/domestic/index.
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 



หนา 2130                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองคาย 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  7  โครงการ  1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000   

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


