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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดนาน 
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. การสำรวจ ทำรหัส

พิกัด ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว  
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

บานหนองผุก ม.10 
และบานวังวา ม.5 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร พืช,
สัตว,ชีวภาพ บาน
หนองผุก หมูที ่
10 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร พืช,
สัตว,ชีวภาพ 
บานวังวา หมูที ่
5 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร พืช,
สัตว,ชีวภาพ 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร  พืช,
สัตว,ชีวภาพ 

10,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร พืช,
สัตว,ชีวภาพ 

 

F1A1 2. อนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

พื้นที่ตำบลสะเนียน
จำนวน 16 หมูบาน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ไดขอมูล
ทรัพยากร และ
องคความรู
วัฒนธรรม/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
จำนวน 1 
หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

ไดขอมูล
ทรัพยากร และ
องคความรู
วัฒนธรรม/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
จำนวน 1 
หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

ไดขอมูลทรัพยากร 
และองคความรู
วัฒนธรรม/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
จำนวน 1 หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

ไดขอมูล
ทรัพยากร และ
องคความรู
วัฒนธรรม/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
จำนวน 1 
หมูบาน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ไดขอมูล
ทรัพยากร และ
องคความรู
วัฒนธรรม/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
จำนวน 1 
หมูบาน 

 

 รวม  2  โครงการ  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000   

F1A2 1. โครงการเสนทาง
ศึกษาสมุนไพรทองถิ่น 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติอุทยาน
แหงชาติดอยภูคา  
ต.ภูคา อ.ปว จ.นาน           

100,000 สำรวจและเกบ็
ขอมูลพืช
สมุนไพรที่พบ / 
จัดทำเสนทาง
ศึกษาสมุนไพร
ทองถิ่น / จัดทำ
ขอมูลส่ือ
ความหมาย 

20,000 บำรุง ดูแล 
รักษา เสนทาง
ศึกษาสมุนไพร
ในเสนทาง 

20,000 บำรุง ดูแล รักษา 
เสนทางศึกษา
สมุนไพรใน
เสนทาง 

20,000 บำรุง ดูแล รักษา 
เสนทางศึกษา
สมุนไพรใน
เสนทาง 

20,000 บำรุง ดูแล รักษา 
เสนทางศึกษา
สมุนไพรใน
เสนทาง 

 

F1A2 2. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา 
ทองถิ่น 

พื้นที่ โรงเรียน/ อปท.
ที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม.
ของ อปท.  

ไมใช
งบประมา

ณ 

30 อปท. (อำเภอ
ละ 2 อปท.) ได
องคความรู  
ภูมิปญญาทองถิ่น
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

ไมใช
งบประม

าณ 

30 อปท. 
(อำเภอละ 2 
อปท.) ไดองค
ความรู  
ภูมิปญญา
ทองถิ่นนำไปสู
งานฐานขอมูล
ในกิจกรรมที่ 5 

ไมใช
งบประม

าณ 

30 อปท. (อำเภอ
ละ 2 อปท.) ได
องคความรู  
ภูมิปญญาทองถิ่น
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

        

 รวม  2  โครงการ 
 
 

 

 100,000  20,000  20,000  20,000  20,000   
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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 

F1A3 1. งานปลูกรักษาสวน
สมุนไพร,ดูแลตน
มเหสักข-สักสยามินทร,
ดูแลตนไม 

อบต.เปอ 10,000 20 ชนิด 10,000 25 ชนิด 10,000 25 ชนิด 10,000 50 ชนิด 10,000 60 ชนิด  

F1A3 2. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชปาหายาก 
ในพื้นที่ปาอนุรักษ 
(ขยายพันธุตนเมเปล 
ในพื้นที่ปาธรรมชาติ 
อุทยานแหงชาติถ้ำสะ
เกิน) 

พื้นที่ปาธรรมชาติ 
อุทยานแหงชาติ 
ถ้ำสะเกิน 

101,140 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืนสู
พื้นที่ปาธรรมชาติ 
(จำนวน 1,000 
กลา) 
2. แจกจายใหกับ
หนวยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบ 
เขตปาอนุรักษ  

101,140 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืน
สูพื้นที่ปา
ธรรมชาติ 
(จำนวน 1,000 
กลา) 
2. แจกจาย
ใหกับหนวยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบ 
เขตปาอนุรักษ  

101,140 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืนสู
พื้นที่ปาธรรมชาติ 
(จำนวน 1,000 
กลา) 
2. แจกจายใหกับ
หนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบ 
เขตปาอนุรักษ  

101,140 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืนสู
พื้นที่ปาธรรมชาติ 
(จำนวน 1,000 
กลา) 
2. แจกจายใหกับ
หนวยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบ 
เขตปาอนุรักษ  

101,140 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืนสู
พื้นที่ปา
ธรรมชาติ 
(จำนวน 1,000 
กลา) 
2. แจกจายใหกับ
หนวยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบ 
เขตปาอนุรักษ  

 

F1A3 3. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชปาหายาก 
ในพื้นที่ปาอนุรักษ 
(ขยายพันธตนหวายหอม
ในพื้นที่ปาธรรมชาติ 
อุทยานแหงชาติถ้ำสะ
เกิน) 

พื้นที่ปาธรรมชาติ 
อุทยานแหงชาติ 
ถ้ำสะเกิน 

99,440 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืนสู
พื้นที่ปาธรรมชาติ 
(จำนวน 500 
กลา) 
2. แจกจายใหกับ
หนวยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบ 
เขตปาอนุรักษ  

99,440 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืน
สูพื้นที่ปา
ธรรมชาติ 
(จำนวน 500 
กลา) 
2. แจกจาย
ใหกับหนวยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบ 
เขตปาอนุรักษ  

99,440 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืนสู
พื้นที่ปาธรรมชาติ 
(จำนวน 500 
กลา) 
2. แจกจายใหกับ
หนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบ 
เขตปาอนุรักษ  

99,440 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืนสู
พื้นที่ปาธรรมชาติ 
(จำนวน 500 
กลา) 
2. แจกจายใหกับ
หนวยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบ 
เขตปาอนุรักษ  

99,440 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืนสู
พื้นที่ปา
ธรรมชาติ 
(จำนวน 500 
กลา) 
2. แจกจายใหกับ
หนวยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบ 
เขตปาอนุรักษ  

 

F1A3 4. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชปาหายาก 
ในพื้นที่ปาอนุรักษ 
(ขยายพันธตนสัตษีใน
พื้นที่ปาธรรมชาติ 

พื้นที่ปาธรรมชาติ 
อุทยานแหงชาติ 
ถ้ำสะเกิน 

99,320 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืนสู
พื้นที่ปาธรรมชาติ 

99,320 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืน
สูพื้นที่ปา

99,320 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืนสู
พื้นที่ปาธรรมชาติ 

99,320 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืนสู
พื้นที่ปาธรรมชาติ 

99,320 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืชปา
หายากและใกล
สูญพันธุและคืนสู
พื้นที่ปา
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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 

อุทยานแหงชาติถ้ำสะ
เกิน) 

(จำนวน 200 
กลา) 
2. แจกจายใหกับ
หนวยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบเขต
ปาอนุรักษ  

ธรรมชาติ 
(จำนวน 200 
กลา) 
2. แจกจาย
ใหกับหนวยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบเขต
ปาอนุรักษ  

(จำนวน 200 
กลา) 
2. แจกจายใหกับ
หนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบเขตปา
อนุรักษ  

(จำนวน 200 
กลา) 
2. แจกจายใหกับ
หนวยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบเขต
ปาอนุรักษ  

ธรรมชาติ 
(จำนวน 200 
กลา) 
2. แจกจายใหกับ
หนวยงาน
ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ราษฎรรอบเขต
ปาอนุรักษ  

F1A3 5. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมตนชบาปา 
ในเสนทางศึกษา
ธรรมชาติชบาปา 

อุทยานแหงชาติแมจริม 
ตำบลน้ำปายอำเภอ
แมจริม จังหวัดนาน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เพาะกลาไมตน
ชบาปา จำนวน 
1,000 ตน    

ไมใช
งบประม

าณ 

บำรุง ดูแล 
รักษา และ
ศึกษาการ
กระจายพันธุ 
ตนชบาปา 

ไมใช
งบประม

าณ 

บำรุง ดูแล รักษา 
และศึกษาการ
กระจายพันธุ 
ตนชบาปา 

ไมใช
งบประม

าณ 

บำรุง ดูแล รักษา 
และศึกษาการ
กระจายพันธุ 
ตนชบาปา 

ไมใช
งบประมา

ณ 

บำรุง ดูแล รักษา 
และศึกษาการ
กระจายพันธุ 
ตนชบาปา 

 

F1A3 6. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมตนดิกเดียมใน
พื้นที่อุทยานแหงชาติศรี
นาน 

ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติศรีนาน ทองที่ 
อ.นานอย จ.นาน 

30,500 1. เพาะกลาดิก
เดียม จำนวน 
1,000 กลา  2. 
จัดทำแผนปาย 
จำนวน 1,000 
แผน 

7,625 บำรุง ดูแล 
รักษาพันธุกลา
ตนดิกเดียม 

7,625 บำรุง ดูแล รักษา
พันธุกลาตนดิก
เดียม 

7,625 บำรุง ดูแล รักษา
พันธุกลาตนดิก
เดียม 

7,625 บำรุง ดูแล รักษา
พันธุกลาตนดิก
เดียม 

 

F1A3 7. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมตนพญาเสือ
โครงในพื้นที่อุทยาน
แหงชาตินันทบุรี 

ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาตินันทบุรี ทองที่ 
อ.ทาวังผา จ.นาน 

54,000 1. เพาะกลาพญา
เสือโครง จำนวน    
10,000 กลา 
2. จัดทำแผนพับ 
จำนวน 5,000 
แผน 

15,000 บำรุง ดูแล 
รักษาพันธุกลา
พญาเสือโครง 

10,000 บำรุง ดูแล รักษา
พันธุกลาพญาเสือ
โครง 

10,000 บำรุง ดูแล รักษา
พันธุกลาพญาเสือ
โครงที่เหลืออยู 

8,000 บำรุง ดูแล รักษา
พันธุกลาพญา
เสือโครงที่
เหลืออยู 

 

F1A3 8.ขยายพันธุพืชหายาก
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุพืชหายากอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ 

ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติอุทยาน
แหงชาติดอยภูคา ต.ภู
คา อ.ปว จ.นาน           

350,000 จัดสราโรงเรือน 
เพาะชำกลาไม / 
สำรวจและเกบ็
เมล็ดไม
ดำเนินการเพาะ
ชำกลาไม ตน
ชมพูภูคา  600 
กลา ตนกวมภูคา 
1,000 กลา 
ตนกวมขาว 300 

30,000 บำรุง ดูแล 
รักษาพันธุกลา
ไมตนชมพูภูคา
ตนกวมภูคา 
ตนกวมขาว 
ตนกลวยศรีนาน  
ตนรางจืดภูคา 
ตนพญาไม 

30,000 บำรุง ดูแล รักษา
พันธุกลาไมตน
ชมพูภูคาตนกวมภู
คา 
ตนกวมขาว 
ตนกลวยศรีนาน  
ตนรางจืดภูคา 
ตนพญาไม 

30,000 บำรุง ดูแล รักษา
พันธุกลาไมตน
ชมพูภูคาตนกวม
ภูคา 
ตนกวมขาว 
ตนกลวยศรีนาน  
ตนรางจืดภูคา 
ตนพญาไม 

30,000 บำรุง ดูแล รักษา
พันธุกลาไมตน
ชมพูภูคาตนกวม
ภูคา 
ตนกวมขาว 
ตนกลวยศรีนาน  
ตนรางจืดภูคา 
ตนพญาไม 

 



หนา 1606                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นาน 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 

กลา ตนกลวยศรี
นาน 200 กลา 
ตนรางจืดภูคา 
1,000 กลา ตน
พญาไม 1,000 
กลา 

 รวม  8  โครงการ  744,400  362,525  357,525  357,525  355,525   
F2A4 1. เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ

กลวยไมเพื่อการอนุรักษ 
มหาวิทยาลัยราชมงคล
ลานนานาน 

300,000 เปนแหลงอนุรักษ
กลวยไมหายาก
ของจังหวัดนาน
เพื่อการอนุรักษ 

300,000 เปนแหลง
อนุรักษกลวยไม
หายากของ
จังหวัดนานเพื่อ
การอนุรักษ 

300,000 เปนแหลงอนุรักษ
กลวยไมหายาก
ของจังหวัดนาน
เพื่อการอนุรักษ 

300,000 เปนแหลงอนุรักษ
กลวยไมหายาก
ของจังหวัดนาน
เพื่อการอนุรักษ 

300,000 เปนแหลง
อนุรักษกลวยไม
หายากของ
จังหวัดนานเพื่อ
การอนุรักษ 

 

F2A4 2. โครงการแปรรูปพืช
สมุนไพรตำรับยาภูมิ
ปญญาหมอพื้นบาน 

สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนาน 

200,000 เปนแหลงขอมูล 
เชิงวิชาการ
เกี่ยวกบัพันธุพืช
สมุนไพรตำรับยา
ภูมิปญญาหมอ
พื้นบานของ 
จังหวัดนาน 

100,000 เปนแหลงขอมูล 
เชิงวิชาการ
เกี่ยวกบัพันธุพืช
สมุนไพรตำรับ
ยาภูมปิญญา
หมอพื้นบาน
ของ 
จังหวัดนาน 

100,000 เปนแหลงขอมูล 
เชิงวิชาการ
เกี่ยวกบัพันธุพืช
สมุนไพรตำรับยา
ภูมิปญญาหมอ
พื้นบานของ 
จังหวัดนาน 

100,000 เปนแหลงขอมูล 
เชิงวิชาการ
เกี่ยวกบัพันธุพืช
สมุนไพรตำรับยา
ภูมิปญญาหมอ
พื้นบานของ 
จังหวัดนาน 

100,000 เปนแหลงขอมูล 
เชิงวิชาการ
เกี่ยวกบัพันธุพืช
สมุนไพรตำรับยา
ภูมิปญญาหมอ
พื้นบานของ 
จังหวัดนาน 

 

F2A4 3. กิจกรรมแปลงเรียนรู 
พันธุไผ 

ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพดานการเกษตร 
จังหวัดนาน 

20,000 เพื่อเปนแหลง
เรียนรูจากไผและ
นำไปสูการพัฒนา
ในดานเศรษฐกิจ 

20,000 เพื่อเปนแหลง
เรียนรูจากไผ
และนำไปสูการ
พัฒนาในดาน
เศรษฐกิจ 

20,000 เพื่อเปนแหลง
เรียนรูจากไผและ
นำไปสูการพัฒนา
ในดานเศรษฐกิจ 

20,000 เพื่อเปนแหลง
เรียนรูจากไผและ
นำไปสูการพัฒนา
ในดานเศรษฐกิจ 

20,000 เพื่อเปนแหลง
เรียนรูจากไผ
และนำไปสูการ
พัฒนาในดาน
เศรษฐกิจ 

 

F2A4 4. โครงการพื้นที่เรียนรู
พันธุพืชทองถิ่นจังหวัด
นาน 

ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพดานการเกษตร 
จังหวัดนาน 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เปนแหลงขอมูล 
เชิงวิชาการพันธุ
พืชทองถิ่นของ
จังหวัดนาน 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เปนแหลงขอมูล 
เชิงวิชาการพันธุ
พืชทองถิ่นของ
จังหวัดนาน 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เปนแหลงขอมูล 
เชิงวิชาการพันธุ
พืชทองถิ่นของ
จังหวัดนาน 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เปนแหลงขอมูล 
เชิงวิชาการพันธุ
พืชทองถิ่นของ
จังหวัดนาน 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เปนแหลงขอมูล 
เชิงวิชาการพันธุ
พืชทองถิ่นของ
จังหวัดนาน 

 

F2A4 5. โครงการแปลงเรียนรู
พันธุกรรมพืชหายาก/พืช
ทองถิ่น 

สถานีพัฒนาที่ดินนาน ไมใช
งบประมา

ณ 

เพื่อเปนศูนย
ศึกษาใช
ประโยชนจากพืช
หายาก/พืชทอง
และพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อเปนศูนย
ศึกษาใช
ประโยชนจาก
พืชหายาก/พืช
ทองและพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อเปนศูนย
ศึกษาใชประโยชน
จากพืชหายาก/
พืชทองและพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อเปนศูนย
ศึกษาใช
ประโยชนจากพืช
หายาก/พืชทอง
และพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

ไมใช
งบประมา
ณ 

เพื่อเปนศูนย
ศึกษาใช
ประโยชนจากพืช
หายาก/พืชทอง
และพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นาน ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1607 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 6. โครงการแปลงเรียนรู
การปลูกแฝก 

สถานีพัฒนาที่ดินนาน ไมใช
งบประมา

ณ 

เพื่อเปนศูนย
ศึกษา 
ใชประโยชนจาก
แฝกเพื่อการ
พัฒนาดิน 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อเปนศูนย
ศึกษา 
ใชประโยชนจาก
แฝกเพื่อการ
พัฒนาดิน 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อเปนศูนย
ศึกษา 
ใชประโยชนจาก
แฝกเพื่อการ
พัฒนาดิน 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อเปนศูนย
ศึกษา 
ใชประโยชนจาก
แฝกเพื่อการ
พัฒนาดิน 

ไมใช
งบประมา
ณ 

เพื่อเปนศูนย
ศึกษา 
ใชประโยชนจาก
แฝกเพื่อการ
พัฒนาดิน 

 

F2A4 7.งานอนุรักษและ 
ใชประโยชน(การพัฒนา
ผลิตภัณฑ) 

อบต.เปอ,กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมสมุนไพร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 4 กลุม 

ไมใช
งบประม
าณ 

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 5 กลุม 

ไมใช
งบประม
าณ 

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 5 กลุม 

ไมใช
งบประม
าณ 

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 5 กลุม 

ไมใช
งบประมา
ณ 

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 5 กลุม 

 

 รวม  7  โครงการ  530,000  430,000  430,000  430,000  430,000   
F2A5 1.โครงการอนุรักษและ

ศึกษาการเจริญเติบโต 
ตนเตารางยักษ ในโซน
บริการอุทยานแหงชาติ 
นันทบุรี 

ในพื้นที่โซนบริการ
อุทยานแหงชาติ 
นันทบุรี  
ทองที่ อ.ทาวังผา 
จ.นาน 

50,000 สามารถอนุรักษ / 
ศึกษาการ
เจริญเติบโตของ 
ตนเตารางยักษ 
ไดไมนอยกวา 10 
ตน 

50,000 สามารถอนุรักษ 
/ ศึกษาการ
เจริญเติบโตของ 
ตนเตารางยักษ 
ไดไมนอยกวา 
10 ตน 

50,000 สามารถอนุรักษ / 
ศึกษาการ
เจริญเติบโตของ 
ตนเตารางยักษ 
ไดไมนอยกวา 10 
ตน 

50,000 สามารถอนุรักษ / 
ศึกษาการ
เจริญเติบโตของ 
ตนเตารางยักษ 
ไดไมนอยกวา 10 
ตน 

50,000 สามารถอนุรักษ 
/ ศึกษาการ
เจริญเติบโตของ 
ตนเตารางยักษ 
ไดไมนอยกวา 
10 ตน 

 

F2A5 2. จัดทำฐานขอมูล 
อพ.สธ. ประกอบดวย 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. ของ
จังหวัดนาน ณ 
สำนักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดนาน  

ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ฐาน จำนวนฐาน
ละ 5 ชนิด 

ไมใช
งบประม
าณ 

จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ฐาน จำนวนฐาน
ละ 5 ชนิด 

ไมใช
งบประม
าณ 

จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ฐาน จำนวนฐาน
ละ 5 ชนิด 

ไมใช
งบประม
าณ 

จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ฐาน จำนวนฐาน
ละ 5 ชนิด 

ไมใช
งบประมา
ณ 

จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ฐาน จำนวนฐาน
ละ 5 ชนิด 

 

F2A5 3. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.-
หนวยงานฯอาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย 
ที่รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. - อปท. 

   ไมใช
งบประม
าณ 

จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้น 30 
อปท. (อำเภอละ 
2 อปท.) 

ไมใช
งบประม
าณ 

จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้น 30 อปท.  

ไมใช
งบประม
าณ 

จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้น 40 อปท.  

     



หนา 1608                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นาน 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 

- ฯลฯ 
F2A5 4.โครงการจัดทำ

ฐานขอมูลอพ.สธ
หนวยงานอาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร 
ขีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
-ฐานขอมูลนักวิจยั 
-ฐานขอมูลผลงานวิจยัที่
รวมสนองพระราชดำริ
อพ.สธ. 

อบต.เปอ ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวน 3 ฐาน ไมใช
งบประม
าณ 

จำนวน 5 ฐาน ไมใช
งบประม
าณ 

จำนวน 5 ฐาน ไมใช
งบประม
าณ 

จำนวน 6 ฐาน ไมใช
งบประมา
ณ 

จำนวน 6 ฐาน  

F2A5 5. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลเชิงกายภาพ
และเชิงชีวภาพ   
- จัดทำฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถิ่น 
- การทำสวนสมุนไพร
ของโรงเรียน 

โรงเรียนสกาดพัฒนา     2,000 ครูและนักเรียน 2,000 ครูและนักเรียน
และชุมชน 

3,000 ครูและนักเรียน
และชุมชน 

3,000 ครูและนักเรียน
และชุมชน 

 

 รวม  5  โครงการ  50,000  52,000  52,000  53,000  53,000   
F2A6 1. โครงการแปรรูปพืช

สมุนไพรตำรับยาภูมิ
ปญญาหมอพื้นบาน 

2  อำเภอ 400,000 พัฒนาการปลูก
และการแปรรูป
สมุนไพรตำรับยา
หมอพื้นบานเพือ่
เพิ่มมูลคา
ทางดาน
เศรษฐกิจ 

200,000 พัฒนาการปลูก
และการแปรรูป
สมุนไพรตำรับ
ยาหมอพื้นบาน
เพื่อเพิ่มมูลคา
ทางดาน
เศรษฐกิจ 

200,000 พัฒนาการปลูก
และการแปรรูป
สมุนไพรตำรับยา
หมอพื้นบานเพือ่
เพิ่มมูลคาทางดาน
เศรษฐกิจ 

200,000 พัฒนาการปลูก
และการแปรรูป
สมุนไพรตำรับยา
หมอพื้นบานเพือ่
เพิ่มมูลคา
ทางดาน
เศรษฐกิจ 

200,000 พัฒนาการปลูก
และการแปรรูป
สมุนไพรตำรับยา
หมอพื้นบานเพือ่
เพิ่มมูลคา
ทางดาน
เศรษฐกิจ 

 

F2A6 2. โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการปลูกไผจังหวัด
นาน 

15 อำเภอ 20,000 จัดทำฐานขอมูล
ไผจังหวัดนาน
เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาการปลูก
ไผจังหวัดนาน 

20,000 พัฒนาการปลูก
ไผจังหวัดนาน
เพื่อพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

20,000 พัฒนาการปลูกไผ
จังหวัดนานเพื่อ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

20,000 พัฒนาการปลูกไผ
จังหวัดนานเพื่อ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

20,000 พัฒนาการปลูก
ไผจังหวัดนาน
เพื่อพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

 

F2A6 3. โครงการสงเสริม อำเภอภูเพยีง 10,000 สงเสริมและเพิ่ม 10,000 สงเสริมและเพิ่ม 10,000 สงเสริมและเพิ่ม 10,000 สงเสริมและเพิ่ม 10,000 สงเสริมและเพิ่ม  
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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 

ประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (พืช
สมุนไพร) 

ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร 
(สมุนไพร) 

ประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา
เกษตร 
(สมุนไพร) 

ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร 
(สมุนไพร) 

ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร 
(สมุนไพร) 

ประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา
เกษตร 
(สมุนไพร) 

F2A6 4. โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (พืช
สมุนไพร) 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10,000 สงเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร 
(สมุนไพร) 

10,000 สงเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา
เกษตร 
(สมุนไพร) 

10,000 สงเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร 
(สมุนไพร) 

10,000 สงเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร 
(สมุนไพร) 

10,000 สงเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา
เกษตร 
(สมุนไพร) 

 

F2A6 5. โครงการความรวมมือ 
ในการพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพการปลูกชา
ในพื้นที่โครงการตาม
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

อำเภอเมืองนาน 10,000 1 แหง 10,000 1 แหง 10,000 1 แหง 10,000 1 แหง 10,000 1 แหง  

F2A6 6. โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินคาพืชสมุนไพร 

โรงเรียนบานน้ำครก
ใหม 

         6,000 สงเสริม ผลิต
สินคาเกษตร
(สมุนไพร) 

6,000 สงเสริม เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา
เกษตร(สมุนไพร) 

 

 รวม  6  โครงการ  450,000  250,000  250,000  256,000  256,000   
F3A7 1. โครงการคนตาลชุม

รักษปา 
โรงเรียนตาลชุมพิทยา
คม 

20,000 นักเรียน ครู 
โรงเรียนตาลชุม
พิทยาคม จำนวน 
425 คน 

20,000 นักเรียน ครู 
โรงเรียนตาลชุม
พิทยาคม 
จำนวน 425 คน 

20,000 นักเรียน ครู 
โรงเรียนตาลชุม
พิทยาคม จำนวน 
425 คน 

20,000 นักเรียน ครู 
โรงเรียนตาลชุม
พิทยาคม จำนวน 
425 คน 

20,000 นักเรียน ครู 
โรงเรียนตาลชุม
พิทยาคม 
จำนวน 425 คน 

 

F3A7 2. โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนสู
เกียรติบัตรแหงการเขาสู
สถานศึกษาอบรมส่ังสอน
เบ็ดเสร็จ บนฐานงาน 
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน(เกียรติบัตรชั้น 
2) 

โรงเรียนตาลชุมพิทยา
คม 

30,000 นักเรียน ครู 
โรงเรียนตาลชุม
พิทยาคม จำนวน 
425 คน อบต.
ตาลชุมและ
ชุมชนตาลชุม 

30,000 นักเรียน ครู 
โรงเรียนตาลชุม
พิทยาคม 
จำนวน 425 คน 
อบต.ตาลชุม
และชุมชนตาล
ชุม 

30,000 นักเรียน ครู 
โรงเรียนตาลชุม
พิทยาคม จำนวน 
425 คน อบต.
ตาลชุมและชุมชน
ตาลชุม 

30,000 นักเรียน ครู 
โรงเรียนตาลชุม
พิทยาคม จำนวน 
425 คน อบต.
ตาลชุมและชุมชน
ตาลชุม 

30,000 นักเรียน ครู 
โรงเรียนตาลชุม
พิทยาคม 
จำนวน 425 คน 
อบต.ตาลชุมและ
ชุมชนตาลชุม 

 

F3A7 3. โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียน ตชด. 
พีระยานุเคราะห 

7,000 พื้นที่ในโรงเรียน
จำนวน 5 ไร 

             

F3A7 4. โครงการประชุมเชิง โรงเรียนสกาดพัฒนา 5,000 ครู              
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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 

ปฏิบัติการ การพัฒนา
งานสวนพฤกษศษสตร
โรงเรียนและศึกษาดูงาน 

F3A7 5. โครงการเรียนรูรักษ
นก 

โรงเรียนพระธาตุพิทยา
คม 

5,000 นักเรียน ครูแกน
นำ ร.ร.พระธาตุ
พิทยาคม จำนวน 
30 คน 

5,000 นักเรียน ครูแกน
นำ ร.ร.พระธาตุ
พิทยาคม 
จำนวน 30 คน 

5,000 นักเรียน ครูแกน
นำ ร.ร.พระธาตุ
พิทยาคม จำนวน 
30 คน 

5,000 นักเรียน ครูแกน
นำ ร.ร.พระธาตุ
พิทยาคม จำนวน 
30 คน 

5,000 นักเรียน ครูแกน
นำ ร.ร.พระธาตุ
พิทยาคม 
จำนวน 30 คน 

 

F3A7 6. โครงการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
(ปลูก-รักษา-เติบโต) 

โรงเรียนไตรคามวิทยา 30,000 เพิ่มจำนวนตนไม
เศรษฐกิจ(โกโก)
จำนวน 37 ตน 
ปลูกตามจำนวน
นักเรียน ป.1-ป.6 

10,000 เพิ่มจำนวน
ตนไมเศรษฐกิจ
(โกโก) ใน
บริเวณปาชุมชน 
วัดจากอัตราการ
รอดและการ
เจริญเติบโต 

          

F3A7 7. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ครู และ
นักเรียน'งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ศึกษาดูงานโรงเรียนที่
ประสบผลสำเร็จ 

โรงเรียนบานน้ำครก
ใหม 

6,000 นักเรียน จำนวน 
50 คน และครู
จำนวน 12 คน 

             

F3A7 8. โครงการพัฒนาพื้นที่
โรงเรียนเปนสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน  

โรงเรียนบานน้ำครก
ใหม 

   20,000 พื้นที่ในโรงเรียน
จำนวน 10 ไร 

10,000 พื้นที่ในโรงเรียน
จำนวน 10 ไร 

       

F3A7 9. โครงการขับเคล่ือน
การดำเนินงาน งาน 
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 5 องคประกอบ 
ของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ในสังกัด สพม.เขต 37  
จังหวัดนาน 

โรงเรียนในสังกัด สพม.
เขต 37 จังหวัดนาน 

200,000 ครู นักเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 
สพม.เขต 37 
จังหวัดนาน 
จำนวน 30 
โรงเรียน 

200,000 ครู นักเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 
สพม.เขต 37 
จังหวัดนาน 
จำนวน 30 
โรงเรียน 

200,000 ครู นักเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 
สพม.เขต 37 
จังหวัดนาน 
จำนวน 30 
โรงเรียน 

200,000 ครู นักเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 
สพม.เขต 37 
จังหวัดนาน 
จำนวน 30 
โรงเรียน 

200,000 ครู นักเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 
สพม.เขต 37 
จังหวัดนาน 
จำนวน 30 
โรงเรียน 

 

F3A7 10. โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน    

โรงเรียน 
ในเขตปฏิรูปที่ดินใน
จังหวัดนาน 

80,000 เพื่อเปนแหลง
เรียนรูและ
รวบรวม
ขยายพันธุพืช
ทองถิ่น/พืชหา

80,000 เพื่อเปนแหลง
เรียนรูและ
รวบรวม
ขยายพันธุพืช
ทองถิ่น/พืชหา

80,000 เพื่อเปนแหลง
เรียนรูและ
รวบรวม
ขยายพันธุพืช
ทองถิ่น/พืชหา

80,000 เพื่อเปนแหลง
เรียนรูและ
รวบรวม
ขยายพันธุพืช
ทองถิ่น/พืชหา

80,000 เพื่อเปนแหลง
เรียนรูและ
รวบรวม
ขยายพันธุพืช
ทองถิ่น/พืชหา
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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 

ยาก(สมุนไพร) 
ของจังหวัดนาน 

ยาก(สมุนไพร) 
ของจังหวัดนาน 

ยาก(สมุนไพร) 
ของจังหวัดนาน 

ยาก(สมุนไพร) 
ของจังหวัดนาน 

ยาก(สมุนไพร) 
ของจังหวัดนาน 

 รวม  10  โครงการ  383,000  365,000  345,000  335,000  335,000   
F3A8 1. การจัดการประชุม

วิชาการ 
สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัด
นาน 

15,000 งานประชุมและ
วิชาการ 

15,000 งานประชุมและ
วิชาการ 

15,000 งานประชุมและ
วิชาการ 

15,000 งานประชุมและ
วิชาการ 

15,000 งานประชุมและ
วิชาการ 

  

F3A8 2.จัดการประชุมและ 
จัดนิทรรศการตาม
โครงการอนุรักษ 

ตางจังหวัด 100,000 จำนวน 10 คน 100,000 จำนวน 10 คน 100,000 จำนวน 10 คน 100,000 จำนวน 10 คน 100,000 จำนวน 10 คน เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ 
อบต.) 

F3A8 3. โครงการจัดทำเว็บ
ไชตประชาสัมพันธ
หนวยงาน อพ. สธ. - 
นน. 

  ไมใช 
งบประมา

ณ 

เผยแพร 
ประชาสัมพันธ 
โครงการ อพ.สธ. 
ของจังหวัดนาน 

ไมใช 
งบประม

าณ 

เผยแพร 
ประชาสัมพันธ 
โครงการ 
อพ.สธ. 
ของจังหวัดนาน 

ไมใช 
งบประม

าณ 

เผยแพร 
ประชาสัมพันธ 
โครงการ อพ.สธ. 
ของจังหวัดนาน 

ไมใช 
งบประม

าณ 

เผยแพร 
ประชาสัมพันธ 
โครงการ อพ.สธ. 
ของจังหวัดนาน 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

เผยแพร 
ประชาสัมพันธ 
โครงการ อพ.สธ. 
ของจังหวัดนาน 

  

F3A8 4.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาและเจาหนาที ่
อปท.เร่ืองเรียนรูฐาน
ทรัพยากร 

โรงเรียนตาลชุมพิทยา
คม 

50,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทาง 
การศึกษา
โรงเรียนตาลชุม
พิทยาคม จำนวน 
50 คน บุคลากร 
อปท.จำนวน 10 
คน 

              

F3A8 5. โครงการศึกษาดูงาน
ในโรงเรียนที่ประสบ
ผลสำเร็จงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนที่
ไดรับเกียรติบัตร 2 

โรงเรียนที่ไดรับเกียรติ
บัตร 2 

80,000 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผูเกี่ยวของ
โรงเรียนตาลชุม
พิทยาคม 

              

F3A8 6. โครงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ ครูและ
นักเรียน งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน

โรงเรียนนานอยและ
โรงเรียนที่ไดรับปาน
พระราชทาน 

30,000 ครู นักเรียน 
จำนวน 100 คน 

30,000 ครู นักเรียน 
จำนวน 100 คน 

30,000 ครู นักเรียน 
จำนวน 100 คน 

30,000 ครู นักเรียน 
จำนวน 100 คน 

30,000 ครู นักเรียน 
จำนวน 100 คน 

  



หนา 1612                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นาน 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 

และศึกษาดูงานโรงเรียน
ที่ประสบผลสำเร็จงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนจังหวัดนานที่
ไดรับปายพระราชทาน               
- 5 องคประกอบ  

F3A8 7. โครงการสนับสนุน
โรงเรียนสมัครเปน
สมาชิกและสงโครงการ
เขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนาน และ
สถานศึกษาในจังหวัด
นาน 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

สถานศึกษาใน 
จังหวัดนานสมัคร
เปนสมาชิก และ
เขารวม
โครงการฯ ครู 
นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 
๑๐ โรงเรียน 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สถานศึกษาใน 
จังหวัดนาน
สมัครเปน
สมาชิก และเขา
รวมโครงการฯ 
ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 
๑๐ โรงเรียน 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สถานศึกษาใน 
จังหวัดนานสมัคร
เปนสมาชิก และ
เขารวมโครงการฯ 
ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน ๑๐ 
โรงเรียน 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สถานศึกษาใน 
จังหวัดนานสมัคร
เปนสมาชิก และ
เขารวม
โครงการฯ ครู 
นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 
๑๐ โรงเรียน 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

สถานศึกษาใน 
จังหวัดนาน
สมัครเปนสมาชิก 
และเขารวม
โครงการฯ ครู 
นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 
๑๐ โรงเรียน 

 

F3A8 8. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการนักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เร่ือง 5 
องคประกอบ 

โรงเรียนพระธาตุพิทยา
คม 

28,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ร.ร.พระ
ธาตุพิทยาคม 
จำนวน 150 คน 

28,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ร.ร.พระ
ธาตุพิทยาคม 
จำนวน 150 คน 

28,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ร.ร.พระ
ธาตุพิทยาคม 
จำนวน 150 คน 

28,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ร.ร.พระ
ธาตุพิทยาคม 
จำนวน 150 คน 

28,000 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ร.ร.พระ
ธาตุพิทยาคม 
จำนวน 150 คน 

 

F3A8 9. โครงการศึกษาดูงาน
ในโรงเรียนที่ประสบ
ผลสำเร็จงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ที่
ไดรับปายพระราชทาน
หรือเกียรติบัตร 

โรงเรียนที่ไดรับปาย
พระราชทานหรือ
เกียรติบัตร 

20,000 ครู ร.ร.พระธาตุ
พิทยาคม จำนวน 
30 คน 

20,000 ครู ร.ร.พระธาตุ
พิทยาคม 
จำนวน 
30 คน 

20,000 ครู ร.ร.พระธาตุ
พิทยาคม จำนวน 
30 คน 

        

F3A8 10. โครงการเผยแพร
ผลงานการนำเสนอ
นิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

หนวยงาน/
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเชียงใหม 

30,000 ครูโรงเรียนพระ
ธาตุพิทยาคม 
จำนวน 10 คน 
ผูเขารวมประชุม
ในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือ 
จำนวน 100 คน 

      30,000 ครูโรงเรียนพระ
ธาตุพิทยาคม 
จำนวน 10 คน 
ผูเขารวมประชุม
ในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือ 
จำนวน 100 คน 

     

F3A8 11. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธ อพ.สธ.
อปท. 

อปท.ในพื้นที่ จ.นาน ที่
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ  

    ไมใช 
งบประม

าณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

ไมใช 
งบประม

าณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

ไมใช 
งบประม

าณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

     



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นาน ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1613 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. อปท. 

สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. อปท. 

สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. อปท. 

F3A8 1 2 . ส นั บ ส นุ น อ งค ก ร
ป ก ค รอ งส ว น ท อ งถิ่ น 
(อปท.) สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 
และกำกับขับเคล่ือนงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่นใน
ระดับจังหวัด 

พื้นที่การปกครองระดับ
ตำบลในจังหวัด 

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

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

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

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

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
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 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  



หนา 1614                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นาน 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 

ดาวนโหลดจาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 

 
 รวม  12  โครงการ  353,000  193,000  193,000  203,000  173,000   

 
 
 
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 


