
แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                      หนา 1561 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดนครสวรรค 
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.สำรวจจัดทำรหัสพกิัด

ทรัพยากรในพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืช 

พื้นที่ในตำบลหัวดง  
อำเภอเกาเล้ียว  
จังหวัดนครสวรรค 

2,500 สำรวจชนิดพันธุ
ไมสำคัญในพื้นที่
บางสวน 
ในเขตหมูบาน 
หมูที่ 1 บานยาง
สามนาง, หมูที่ 
10 บานกระเบื้อง 

2,500 สำรวจชนิดพันธุ
ไมสำคัญในพื้นที่
บางสวน 
ในเขตหมูบาน 
หมูที่ 2 บานทา
ใหญ, หมูที่ 3 
บานหัวดงใต, 
หมูที่ 11 บาน
หัวดงเหนือ 

2,500 สำรวจชนิดพันธุไม
สำคัญในพื้นที่
บางสวนในเขต
หมูบาน หมูที่ 4 
บานคลองทาวัว, 
หมูที่ 5 บานหาด
เสลา, หมูที่ 12 
บานคลองชาง 

2,500 สำรวจชนิดพันธุ
ไมสำคัญในพื้นที่
บางสวน 
ในเขตหมูบาน 
หมูที่ 6 บานเนิน
พะยอม,หมูที ่7 
บานดงบานโพธิ์   

2,500 สำรวจชนิดพันธุ
ไมสำคัญในพื้นที่
บางสวน 
ในเขตหมูบาน 
หมูที่ 8 บานตะ
กุกหิน,หมูที ่9 
บานหนอง
แพงพวย 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F1A1 2.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

คลองบางประมุง  
ตำบลบางประมุง  
อำเภอโกรกพระ  
จังหวัดนครสวรรค 

200,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

200,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

200,000 สำรวจและ
รวบรวมฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

200,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

200,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F1A1 3.โครงการปกปก
ทรัพยากรในตำบล
ตะเคียนเล่ือน 

พื้นที่ปกปก  
อบต.ตะเคียนเล่ือน 

50,000 1.กำหนดพื้นที่
ปกปกอยาง
ชัดเจน     
2.สำรวจ
ทรัพยากร 
ในพื้นที่ปกปก       

50,000 1. กำหนดพื้นที่
ปกปกอยาง
ชัดเจน     
2. สำรวจ
ทรัพยากร 
ในพื้นที่ปกปก  

50,000 จำแนกชนิดของ
พันธุไมและติด
ปายรหัสในพื้นที่
ปกปก 

50,000 จำแนกชนิดของ
พันธุไมและติด
ปายรหัสในพื้นที่
ปกปก 

50,000 จำแนกชนิดของ
พันธุไมและติด
ปายรหัสในพื้นที่
ปกปก 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

 รวม  3  โครงการ  252,500  252,500  252,500  252,500  252,500   

F1A2 1.การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
(การทำไมกวาด
ทางมะพราว และการจัก
สานพัดไมไผ) 
 
 
 
 

 

พื้นที่ในตำบลหัวดง  
อำเภอเกาเล้ียว  
จังหวัดนครสวรรค 

1,500 สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น
(การทำไมกวาด
ทางมะพราว และ 
การจักสานพัดไม
ไผ) ในพื้นที่
บางสวนในเขต
หมูบาน หมูที่ 2 
บานทาใหญ และ

 -  -  -  -  -  -  -  - งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 



หนา 1562                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค 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 

หมูที่ 11 บานหัว
ดงเหนือ 

F1A2 2.สำรวจตนยางนาใน
ตำบลหัวดง 

พื้นที่ในตำบลหัวดง  
อำเภอเกาเล้ียว  
จังหวัดนครสวรรค 

1,500 สำรวจตนยางนา 
ในพื้นที่บางสวน
ในเขตหมูบาน 
หมูที่ 1  
บานยางสามนาง 
, หมูที่ 10 บาน
กระเบื้อง 

1,500 สำรวจตนยางนา 
ในพื้นที่บางสวน
ในเขตหมูบาน 
หมูที่ 2  
บานทาใหญ, 
หมูที่ 3 บานหัว
ดงใต, หมูที่ 11 
บานหัวดงเหนือ 

1,500 สำรวจตนยางนา 
ในพื้นที่บางสวน
ในเขตหมูบาน หมู
ที่ 4  
บานคลองทาวัว ,  
หมูที่ 5 บานหาด
เสลา, หมูที่ 12 
บานคลองชาง 

1,500 สำรวจตนยางนา 
ในพื้นที่บางสวน
ในเขตหมูบาน 
หมูที่ 6  
บานเนินพะยอม,  
หมูที่ 7 บานดง
บานโพธิ์   

1,500 สำรวจตนยางนา 
ในพื้นที่บางสวน
ในเขตหมูบาน 
หมูที่ 8  
บานตะกกุหิน ,  
หมูที่ 9 บาน
หนองแพงพวย 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F1A2 3.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ( อพ.สธ. ) 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565กรอบการ
เรียนรูทรัพยากรกจิกรรม
ที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร 
(F1A2) 

ตำบลแมเลยอำเภอแม
วงกจังหวัดนครสวรรค 

50,000 สำรวจและเกบ็
รวบรวมขอมูล
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นตำบลแม
เลย หมูที่ 
4,9,11,21,24 
(โซน A) 

50,000 สำรวจและเกบ็
รวบรวมขอมูล
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นตำบลแม
เลย หมูที่ 
13,18,20,22,26 
(โซน B) 

50,000 สำรวจและเกบ็
รวบรวมขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ตำบลแมเลย หมูที ่
1,2,5,8,12 (โซน 
C) 

50,000 สำรวจและเกบ็
รวบรวมขอมูล
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นตำบลแม
เลย หมูที่ 
3,6,7,10,14 
(โซน D) 

50,000 สำรวจและเกบ็
รวบรวมขอมูล
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นตำบลแม
เลย หมูที่ 
15,16,17,19,23
,25 (โซน E) 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F1A2 4.สำรวจตนไมทรงคุณคา 
เพื่อการอนุรักษและ
พัฒนา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

จังหวัดนครสวรรค 30,000 ขอมูลตนไม
ทรงคุณคาใน
พื้นที่จังหวัด
นครสวรรค  

30,000 ขอมูลตนไม
ทรงคุณคาใน
พื้นที่จังหวัด
นครสวรรค  

30,000 ขอมูลตนไม
ทรงคุณคาในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค 

30,000 ขอมูลตนไม
ทรงคุณคาใน
พื้นที่จังหวัด
นครสวรรค 

30,000 ขอมูลตนไม
ทรงคุณคาใน
พื้นที่จังหวัด
นครสวรรค 

งบสวนราชการ 
(Function) 

F1A2 5.โครงการศึกษาเรียนรู
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปก 

พื้นที่ปกปก อบต. 
ตะเคียนเล่ือน 

50,000 จัดทำตัวอยาง
ทรัพยากรในพื้นที่
ปกปก 

50,000 จัดทำตัวอยาง
ทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปก 

50,000 จัดทำตัวอยาง
ทรัพยากรในพื้นที่
ปกปก 

50,000 จัดทำทะเบียน
ทรัพยากรในพื้นที ่
ปกปก 

50,000 จัดทำทะเบียน
ทรัพยากรใน
พื้นที่ ปกปก 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F1A2 6.โครงการสำรวจและ
เก็บขอมูลทรัพยากรใน
ตำบล 

พื้นที่ หมูที่ 1- หมูที่12 
ตำบลตะเคียนเล่ือน 

50,000 สำรวจและเกบ็
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
(9 ใบงาน)  
ในพื้นที่ หมูที่ 1- 

50,000 สำรวจและเกบ็
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
(9 ใบงาน)  

50,000 สำรวจและเกบ็
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
(9 ใบงาน)  
ในพื้นที่ หมูที่ 7 - 

50,000 สำรวจและเกบ็
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
(9 ใบงาน)  
ในพื้นที่ หมูที่ 10 

50,000 จัดทำรายงานผล
การการสำรวจ
และจัดทำฐาน
ทรัพยากร 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                      หนา 1563 
 

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 ในพื้นที่ หมูที่ 4 
-  6 

9 - 12 

F1A2 7.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชพื้นทีป่กปก
ปาแดง บานคลองหวย
หวาย ม.21 ตำบลแม
เปนอำเภอแมเปน 
จังหวัดนครสวรรค 
ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

พื้นที่ปกปกปาแดง 
บริเวณบานคลองหวย
หวาย  ม.21   
ตำบลแมเปน อำเภอ
แมเปน จังหวัด
นครสวรรค 

310,000 1.ประชุมชี้แจง
โครงการ จำนวน 
30 คน 
2.จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพ  
จำนวน 80 คน  
3.จัดการศึกษาดู
งานโครงการ 
อพ.สธ.  
จำนวน 40 คน  
4.ดำเนินการวาง
แปลงสำรวจ
สังคมพืชปาแดง  
เนื้อที่ 20 ไร   
5.ประชุมเพื่อ
อภิปรายผล
สำรวจและ
สรุปผล จำนวน 
30 คน  
6.เสนอรายงาน
การสำรวจสังคม
พืชปาแดง ให
จังหวัด
นครสวรรคใช
เปนฐานขอมูล
ทรัพยากรทาง
ชีวภาพ  

250,000 1.จัดการศึกษาดู
งานโครงการ 
อพ.สธ.  
จำนวน 40 คน 
จำนวน 40 คน  
2.ดำเนินการวาง
แปลงสำรวจ
สังคมพืชปาแดง  
เนื้อที่ 20 ไร   
3.ประชุมเพื่อ
อภิปรายผล
สำรวจและ
สรุปผล จำนวน 
30 คน  
4.เสนอรายงาน
การสำรวจสังคม
พืชปาแดง ให
จังหวัด
นครสวรรคใช
เปนฐานขอมูล
ทรัพยากรทาง
ชีวภาพ  

 -  -  -  -  -  - งบพัฒนาจังหวัด
นครสวรรค   

 รวม  7  โครงการ  493,000  431,500  181,500  181,500  181,500   
F1A3 1.อนุรักษพันธุกรรมพืช  

กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 

พื้นที่ในตำบลหัวดง  
อำเภอเกาเล้ียว  
จังหวัดนครสวรรค 

10,000 ปลูกตนยางนา 
จำนวน 100 ตน 
ในพื้นที่บางสวน
ของหมูที่ 6 บาน
เนินพะยอม และ

10,000 ปลูกตนยางนา 
จำนวน 100 ตน 
ในพื้นที่บางสวน
ของหมูที่ 6 บาน
เนินพะยอม 

10,000 ปลูกตนยางนา 
จำนวน 100 ตน 
ในพื้นที่บางสวน
ของหมูที่ 6 บาน
เนินพะยอม และ

10,000 ปลูกตนยางนา 
จำนวน 100 ตน 
ในพื้นที่บางสวน
ของหมูที่ 6 บาน
เนินพะยอม และ

10,000 ปลูกตนยางนา 
จำนวน 100 ตน 
ในพื้นที่บางสวน
ของหมูที่ 6 บาน
เนินพะยอม และ

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 



หนา 1564                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค 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 

หมูที่ 8 บานตะ
กุกหิน 

และหมูที่ 8 
บานตะกกุหิน 

หมูที่ 8 บานตะกุก
หิน 

หมูที่ 8 บานตะ
กุกหิน 

หมูที่ 8 บานตะ
กุกหิน 

F1A3 2.ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืชอันเนื่อง  
มาจากพระราชดำริฯ 

พื้นที่สาธารณะภัยใน
ตำบลหัวดง อำเภอเกา
เล้ียว จังหวัด
นครสวรรค 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

ปลูกตนไมยืนตน  
จำนวน 100 ตน  
ในพื้นที่บางสวน
ของ 
หมูที่ 6 บานเนิน
พะยอม และหมูที่ 
8 บานตะกกุหิน 

ไมใช
งบประม

าณ 

ปลูกตนไมยืนตน 
จำนวน 100 ตน 
ในพื้นที่บางสวน
ของหมูที่ 6 บาน
เนินพะยอม 
และหมูที่ 8 
บานตะกกุหิน 

ไมใช 
งบประม

าณ 

ปลูกตนไมยืนตน 
จำนวน 100 ตน 
ในพื้นที่บางสวน
ของหมูที่ 6 บาน
เนินพะยอม และ
หมูที่ 8 บานตะกุก
หิน 

ไมใช
งบประม

าณ 

ปลูกตนไมยืนตน 
จำนวน 100 ตน 
ในพื้นที่บางสวน
ของหมูที่ 6 บาน
เนินพะยอม และ
หมูที่ 8 บานตะ
กุกหิน 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

ปลูกตนไมยืนตน 
จำนวน 100 ตน 
ในพื้นที่บางสวน
ของหมูที่ 6 บาน
เนินพะยอม และ
หมูที่ 8 บานตะ
กุกหิน 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F1A3 3.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมและ 
ปลูกรักษาทรัพยากร
ชีวภาพภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

1.ชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลบรรพตพิสัย 
อำเภอบรรพตพิสัย  
จังหวัดนครสวรรค 
2.พื้นที่ปลูกรักษาและ
รวบรวมพันธุกรรมพืช/
แหลงศึกษาเรียนรู  
บริเวณเกาะกลางแมนำ้
ปง หมูที่ 1  ตำบล
เจริญผล  อำเภอ
บรรพตพิสัย  จังหวัด
นครสวรรค 

291,000 1.ประชุมชี้แจง
โครงการอพ.สธ. 
จำนวน  60 คน 
2.จัดการศึกษาดู
งานโครงการ 
อพ.สธ.  
จำนวน 40 คน    
3. เตรียมพื้นที่
และเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 
โดยปลูกแหวนำ้ 
เนื้อที่ไมนอยกวา 
1 ไร  และพืชเดน
พื้นถิ่น  รวมไม
นอยกวา 100 ตน  
30 ชนิดพันธุ 
4.ประชุมเพื่อทำ
บันทึกMOU 
รวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน จำนวน 60 
คน 

200,000 1.จัดการศึกษาดู
งานโครงการ 
อพ.สธ.  
จำนวน 40 คน    
2.เตรียมพื้นที่
และเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 
โดยปลูกแหวนำ้ 
เนื้อที่ไมนอย
กวา 1 ไร  และ
พืชเดนพื้นถิ่น  
รวมไมนอยกวา 
100 ตน  30 
ชนิดพันธุ 
3.ประชุมเพื่อทำ
บันทึก MOU 
รวมกับ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อให
เกิดความยั่งยืน 
จำนวน 60 คน 

- - - - - - งบพัฒนาจังหวัด
นครสวรรค   

 รวม  3  โครงการ  301,000  210,000  10,000  10,000  10,000   
F2A4 1.อนุรักษและใช

ประโยชน 
มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครสวรรค และ อบต.  

99,000 ผลิตภัณฑมากส
หนาและสครับ

99,000 ผลิตภัณฑสียอม
ผาจากกลีบบวั

99,000 การพัฒนา
ชองทาง  

99,000 การอนุรักษ
พรรณไมน้ำเพื่อ

50,000 การอนุรักษ
พรรณไมน้ำเพื่อ

งบสวนราชการ 
(Function) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                      หนา 1565 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จากพรรณไมน้ำ ใน
จังหวัดนครสวรรค 

ในพื้นที่อำเภอเมือง บำรุงผิวจากบัว
หลวง จำนวน 
2 ชนิด 

หลวงในพื้นที่
จังหวัด
นครสวรรค 

การขายสินคา
ออนไลนของ
ผลิตภัณฑจาก
พรรณไมน้ำ 

การทองเที่ยว :  
จากภูมิปญญาสู
คูมือการ
ทองเที่ยว 1 เร่ือง 

การทองเที่ยว :  
การจัดทำ
หลักสูตรทองถิ่น
และการปลูก
พรรณไมน้ำเพื่อ
การจัดแสดง 
จำนวน 1 
หลักสูตร 

   80,000 ผลิตภัณฑ
กระถาง 
ตนไมและอิฐมวล
เบาจาก
ผักตบชวา 

99,000 ธูปหรือกำยาน
จากกลีบบัว
หลวงในพื้นที่
จังหวัด
นครสวรรค 

70,000 ผลิตภัณฑตัวดูด
ซับจากบวัเพื่อ
บำบัด 
น้ำเสีย 1 
ผลิตภัณฑ 

         

   99,000 ผงสียอมผาจาก 
กลีบบัวหลวง ใน
พื้นที่ จังหวัด
นครสวรรค  

                 

   99,000 ผลิตภัณฑอาหาร 
จากบวัหลวง ใน
พื้นที่จังหวัด
นครสวรรค 

                 

F2A4 2.พัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพร 
รวมกับสวนสมุนไพร 
วัดประชาสามัคคี 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครสวรรค และ 
วัดประชาสามัคคี  
ตำบลตะครอ  
อำเภอไพศาลี 

  -   - 50,000   การสังเคราะห 
องคความรู และ
หลักสูตรทองถิ่น 
จากสวน
สมุนไพร จำนวน 
1 หลักสูตร  

99,000   การวิเคราะห 
คุณภาพของ
สมุนไพร  
ที่ใชหองอบ
สมุนไพร จำนวน 
5 ชนิด  

99,000   การพัฒนา
ผลิตภัณฑ
สมุนไพรสำหรับ 
หองอบสมุนไพร 
จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ  

  -    -   งบสวนราชการ 
(Function)  

F2A4 3.การใชประโยชนและ
พัฒนาผลิตภัณฑจาก
จุลินทรียสงเสริม 
การเจริญเติบโตของพืชที่
คัดแยกจากพื้นที่ของ 
อบต. หนองบัว 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครสวรรค และพื้นที่ 
อำเภอหนองบัว 

  -    - 70,000   ไดจุลิทรียที่มี
ความสามารถ 
ในการสงเสริม 
การเจริญเติบโต 
ของพืชสมุนไพร
และวิธกีารตรึง
เชื้อที่เหมาะสม
สำหรับการใชใน
ระดับเรือนเพาะ

70,000   ผลิตภัณฑหัวเชื้อ 
จุลินทรียสงเสริม 
การเจริญเติบโต 
ของพืชที่ผานการ
ทดสอบ
ประสิทธิภาพใน
ระดับแปลงปลูก 
จำนวน 1 
ผลิตภัณฑ  

  -    -    -    -   งบสวนราชการ 
(Function)  



หนา 1566                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค 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 

ชำ 1 วธิีการ  
F2A4 4.อนุรักษและพัฒนา

ผลิตภัณฑจาก
เคร่ืองปนดินเผาบาน
มอญ อำเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครสวรรค และพื้นที่
อำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค 

99,000  1. เพื่อสำรวจ
ศึกษาและ
วิเคราะห
คุณสมบัติของดิน
เหนียว ในพื้นที ่
อำเภอเมือง 
จังหวัด
นครสวรรค 
2. เพื่อสรางสรรค
ผลิตภัณฑ
เคร่ืองปนดินเผา
บานมอญ อำเภอ
เมือง จังหวัด
นครสวรรค 

  -    -    -    -    -    -    -    -   งบสวนราชการ 
(Function)  

F2A4 5.การพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑชุมชนดวยทุน
ทางวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

พื้นที่จังหวัดนครสวรรค 50,000 ผูประกอบการ
สินคาทาง
วัฒนธรรม  

50,000 ผูประกอบการ
สินคาทาง
วัฒนธรรม  

50,000 ผูประกอบการ
สินคาทาง
วัฒนธรรม  

50,000 ผูประกอบการ
สินคาทาง
วัฒนธรรม  

50,000 ผูประกอบการ
สินคา 
ทางวัฒนธรรม  

งบสวนราชการ 
(Function) 

 รวม  5  โครงการ  526,000  368,000  388,000  248,000  100,000   
F2A5 1.การจัดทำศูนยขอมูล

ทรัพยากร ภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนครสวรรค 
 
*จำนวนขอมูลที่เพิ่มขึ้น
ขึ้นอยูกบัจำนวนขอมูล ที่
แตละฐานจัดเก็บ    การ
ดำเนินงานจาก
คณะทำงานแตละฐาน 

 15 อำเภอ ไมใช 
งบประมา

ณ 

จังหวัด
นครสวรรคมีศูนย
ขอมูลทรัพยากร 
ครบ 3 ฐาน 
ไดแก    
1.องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   
2. สถานศึกษา  
3. สวนราชการ  

ไมใช 
งบประม

าณ 

จังหวัด
นครสวรรคมี
ศูนยขอมูล
ทรัพยากร 
ครบ 4 ฐาน 
ไดแก   
1.องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น   
2.สถานศึกษา   
3.สวนราชการ  
4.อื่นๆ เชน 
องคกรเอกชน 
และฐานที่ 1-3 
มีขอมูลเพิ่มขึ้น 
3 % 

ไมใช 
งบประม

าณ 

จังหวัดนครสวรรค
มีศูนยขอมูล
ทรัพยากร  
4 ฐาน และมี
ขอมูลแตละป 
เพิ่มขึ้น 5 % 

ไมใช 
งบประม

าณ 

จังหวัด
นครสวรรคมีศูนย
ขอมูลทรัพยากร  
4 ฐาน และมี
ขอมูลแตละฐาน 
เพิ่มขึ้น 10 % 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

จังหวัด
นครสวรรคมี
ศูนยขอมูล
ทรัพยากร  
4 ฐาน และมี
ขอมูลแตละฐาน 
เพิ่มขึ้น 20 % 

งบสวนราชการ 
(Function) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                      หนา 1567 
 

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 2.การจัดทำศูนยขอมูล
ทรัพยากร (ฐานขอมูล) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

1. ฐานขอมูลการ
ใชประโยชนจาก
พันธุพืช จำนวน 
50 ชนิด 
2. ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาในทองถิ่น 
จำนวน 5 ภูมิ
ปญญา 

ไมใช 
งบประม

าณ 

1. ฐานขอมูล
การใชประโยชน
จากชวีภาพ 
จำนวน 20 ชนิด 
2. ฐานขอมูล
การใชประโยชน
จากพันธุพืช 
จำนวน 20 ชนิด 
3. ฐานขอมูล
การใชประโยชน
จากพันธุสัตว
จำนวน 5 ชนิด 
4. ฐานขอมูลภูมิ
ปญญาใน
ทองถิ่น จำนวน 
3 ภูมิปญญา    

ไมใช 
งบประม

าณ 

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

ไมใช 
งบประม

าณ 

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

ไมใช 
งบประมา

ณ 

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

งบสวนราชการ 
(Function) 

 รวม  2  โครงการ  0  0  0  0  0   
F3A7 1.อนุรักษพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช
(โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
กิจกรรม    
5 องคประกอบ) 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครสวรรค 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

สำรวจพรรณไม ไมใช 
งบประม

าณ 

สำรวจพรรณไม ไมใช 
งบประม

าณ 

สำรวจพรรณไม ไมใช 
งบประม

าณ 

สำรวจพรรณไม ไมใช 
งบประมา

ณ 

ศึกษาพรรณไม      งบสวนราชการ 
(Function) 

F3A7 2.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนโรงเรียน
นครสวรรคปญญานุกูล 

โรงเรียนนครสวรรค
ปญญานุกูล 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เขาใจในโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ไมใช 
งบประม

าณ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เขาใจใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ไมใช 
งบประม

าณ 

บูรณาการ
แผนการเรียนรู
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

ไมใช 
งบประม

าณ 

บุคลากรใน
โรงเรียนเห็น
คุณคาของพืช
พรรณและ
ทรัพยากร 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

บุคลากรใน
โรงเรียนเห็น
คุณคาของพืช
พรรณและ
ทรัพยากร 

งบสวนราชการ 
(Function) 

 รวม  2  โครงการ             
F3A8 1.สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. ของหนวยงานที่
รวมสนองพระราชดำริ 
จังหวัดนครสวรรค 

สถานศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

สถานศึกษาใน
จังหวัดนครสรรค
สมัครสมาชิก
เพิ่มขึ้น 

 -  -  -  -  -  -  -  - งบสวนราชการ 
(Function) 



หนา 1568                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค 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 

F3A8 2.สนับสนุนสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายการ
ดำเนินงานตามโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

โรงเรียนในสังกัด  
สนง.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค  
เขต 1  

ไมใช 
งบประมา

ณ 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
นครสวรรค เขต 
1 จำนวน 162 
โรงเรียน 

 -  -  -  -  -  -  -  - งบสวนราชการ 
(Function) 

F3A8 3.สนับสนุนสงเสริม 
พัฒนาเครือขายโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ) 

โรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม 
ศึกษานครสวรรค เขต 
2 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

โรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 
2 

 -  -  -  -  -  -  -  - งบสวนราชการ 
(Function) 

F3A8 4.สงเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวสรรค เขต 3  

ไมใช 
งบประมา

ณ 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวสรรค เขต 
3 เปนสมาชิก
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

 -  -  -  -  -  -  -  - งบสวนราชการ 
(Function) 

F3A8 5.พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 42 จังหวัด
นครสวรรค สนอง
พระราชดำริ อพ.สธ.
จังหวัดนครสวรรค 

โรงเรียนในสังกัด สพม.
42 (จังหวัด
นครสวรรค) 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

ไมใช 
งบประม

าณ 

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

ไมใช 
งบประม

าณ 

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

ไมใช 
งบประม

าณ 

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

ไมใช 
งบประมา

ณ 

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

งบสวนราชการ 
(Function) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                      หนา 1569 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กุมารี (อพ.สธ.)  
 2. เพื่อสงเสริม
ใหผูบริหาร
โรงเรียน ครู 
บุคลากรและ
นักเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัด
จังหวัด
นครสวรรค ที่
เปนสมาชิกงาน
สวนพฤกศาสตร
โรงเรียน  มี
ความรู ความ
เขาใจ และขยาย
ผลการขับเคล่ือน
งานสวน
พฤกษศาสตรของ
โรงเรียน ใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สราง
จิตสำนึก ปลูกฝง
เปนนิสัย สามารถ
นำไปใชใน
ชีวิตประจำวัน ได
อยางเปนรูปธรรม 
กอใหเกิดการ
พัฒนาสูสังคม
และประเทศชาติ  
ที่ยั่งยืน ตาม
ศาสตรพระราชา 
ตอไป 
3.  เพื่อสงเสริม  
สนับสนุน   ให
โรงเรียนในสังกัด
จังหวัด
นครสวรรค ที่ยัง
ไมสมัครสมาชิก

กุมารี (อพ.สธ.)  
 2. เพื่อสงเสริม
ใหผูบริหาร
โรงเรียน ครู 
บุคลากรและ
นักเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัด
จังหวัด
นครสวรรค ที่
เปนสมาชิกงาน
สวนพฤกศาสตร
โรงเรียน  มี
ความรู ความ
เขาใจ และขยาย
ผลการ
ขับเคล่ือนงาน
สวน
พฤกษศาสตร
ของโรงเรียน ให
เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
สรางจิตสำนึก 
ปลูกฝงเปนนิสัย 
สามารถนำไปใช
ใน
ชีวิตประจำวัน 
ไดอยางเปน
รูปธรรม 
กอใหเกิดการ
พัฒนาสูสังคม
และ
ประเทศชาติ  ที่
ยั่งยืน ตาม
ศาสตรพระราชา 
ตอไป  
ฯลฯ 

กุมารี (อพ.สธ.)  
 2. เพื่อสงเสริมให
ผูบริหารโรงเรียน 
ครู บุคลากรและ
นักเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัด
จังหวัดนครสวรรค 
ที่เปนสมาชิกงาน
สวนพฤกศาสตร
โรงเรียน  มีความรู 
ความเขาใจ และ
ขยายผลการ
ขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรของ
โรงเรียน ใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สราง
จิตสำนึก ปลูกฝง
เปนนิสัย สามารถ
นำไปใชใน
ชีวิตประจำวัน ได
อยางเปนรูปธรรม 
กอใหเกิดการ
พัฒนาสูสังคมและ
ประเทศชาติ  ที่
ยั่งยืน ตามศาสตร
พระราชา ตอไป 
ฯลฯ 

กุมารี (อพ.สธ.)  
 2. เพื่อสงเสริม
ใหผูบริหาร
โรงเรียน ครู 
บุคลากรและ
นักเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัด
จังหวัด
นครสวรรค ที่เปน
สมาชิกงาน
สวนพฤกศาสตร
โรงเรียน  มี
ความรู ความ
เขาใจ และขยาย
ผลการขับเคล่ือน
งานสวน
พฤกษศาสตรของ
โรงเรียน ใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สราง
จิตสำนึก ปลูกฝง
เปนนิสัย สามารถ
นำไปใชใน
ชีวิตประจำวัน ได
อยางเปนรูปธรรม 
กอใหเกิดการ
พัฒนาสูสังคม
และประเทศชาติ  
ที่ยั่งยืน ตาม
ศาสตรพระราชา 
ตอไป  
ฯลฯ 
  

กุมารี (อพ.สธ.)  
 2. เพื่อสงเสริม
ใหผูบริหาร
โรงเรียน ครู 
บุคลากรและ
นักเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัด
จังหวัด
นครสวรรค ที่
เปนสมาชิกงาน
สวนพฤกศาสตร
โรงเรียน  มี
ความรู ความ
เขาใจ และขยาย
ผลการขับเคล่ือน
งานสวน
พฤกษศาสตร
ของโรงเรียน ให
เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
สรางจิตสำนึก 
ปลูกฝงเปนนิสัย 
สามารถนำไปใช
ในชีวิตประจำวัน 
ไดอยางเปน
รูปธรรม 
กอใหเกิดการ
พัฒนาสูสังคม
และประเทศชาติ  
ที่ยั่งยืน ตาม
ศาสตรพระราชา 
ตอไป  
ฯลฯ 



หนา 1570                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค 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 

สามารถสมัคร
เปนสมาชิก
สมาชิกโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
ครบทุกแหง  
ฯลฯ 
  

F3A8 6.การจัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ. 

จังหวัดนครสวรรค 300,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

 -  - 300,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

 -  - 300,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 7.จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

จังหวัดนครสวรรค ไมใช 
งบประมา

ณ 

ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ 

ไมใช 
งบประม

าณ 

ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ 

ไมใช 
งบประม

าณ 

ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ 

ไมใช 
งบประม

าณ 

ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ 

งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 8.โครงการสงเสริม
กิจกรรมอาสาสมัคร
พิทักษปาเพือ่อนุรักษ
ทรัพยากรปาไม 
(ประชาคม/แผนชุมชน) 

ตำบลไพศาลีทุก
หมูบาน 

69,500 จัดกิจกรรม
อนุรักษปา เชน 
การเดินตรวจตรา 
เฝาระวัง ปองกัน
การตัดไมทำลาย
ปา , กิจกรรม
อาสาสมัครปลูก
ปา ฯลฯ 

 -  -  -  -  -  -  -  - งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 9.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   

พื้นที่ปาไมตำบลไพศาลี 50,000 ดำเนินงานปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น 
สำรวจ เกบ็
รวบรวมทรัพยา
รทองถิ่น 

 -  -  -  -  -  -  -  - งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                      หนา 1571 
 

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 10.โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

พื้นที่ตำบลนาขอม  20,000 ปลูกตนไม 
จำนวน 500 ตน/
ปลอยปลา 

20,000 ปลูกตนไม 
จำนวน 500 
ตน/ปลอยปลา 

20,000 ปลูกตนไม จำนวน 
500 ตน/ปลอย
ปลา 

20,000 ปลูกตนไม 
จำนวน 500 ตน/
ปลอยปลา 

20,000 ปลูกตนไม 
จำนวน 500 
ตน/ปลอยปลา 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 11.โครงการสรางฝาย
ชะลอน้ำ (ฝายแมว) 

พื้นที่ตำบลนาขอม  25,000 ดำเนินการสราง
ฝายชะลอนำ้ 
จำนวน 1 ฝาย  

25,000 ดำเนินการสราง
ฝายชะลอนำ้ 
จำนวน 1 ฝาย  

25,000 ดำเนินการสราง
ฝายชะลอนำ้ 
จำนวน 1 ฝาย  

25,000 ดำเนินการสราง
ฝายชะลอนำ้ 
จำนวน 1 ฝาย  

25,000 ดำเนินการสราง
ฝายชะลอนำ้ 
จำนวน 1 ฝาย  

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 12.โครงการปดปาตำบล
นาขอม 

พื้นที่ตำบลนาขอม  50,000  พื้นที่ปาไม
ทั้งหมด ในพื้นที่ 
ตำบลนาขอม 

50,000  พื้นที่ปาไม
ทั้งหมด ในพื้นที่ 
ตำบลนาขอม 

50,000  พื้นที่ปาไม
ทั้งหมด ในพื้นที่ 
ตำบลนาขอม 

50,000  พื้นที่ปาไม
ทั้งหมด ในพื้นที่ 
ตำบลนาขอม 

50,000  พื้นที่ปาไม
ทั้งหมด ในพื้นที่ 
ตำบลนาขอม 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 13.โครงการปองกันไฟ
ปา 

พื้นที่ตำบลนาขอม  25,000  พื้นที่ทั้งหมด ใน
พื้นที่ ตำบลนา
ขอม 

30,000  พื้นที่ทั้งหมด 
ในพื้นที่ ตำบล
นาขอม 

30,000  พื้นที่ทั้งหมด ใน
พื้นที่ ตำบลนา
ขอม 

30,000  พื้นที่ทั้งหมด ใน
พื้นที่ ตำบลนา
ขอม 

30,000  พื้นที่ทั้งหมด ใน
พื้นที่ ตำบลนา
ขอม 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 14.อบรมแกนนำเยาวชน
รักษปาไพศาลี ประจำป  
2565   

พื้นที่องคการบริหาร
สวนตำบลวังขอย 

50,000 จัดกิจกรรม
ฝกอบรมใหแก
เด็กนักเรียน  
สังกัด สพฐ ใน
พื้นที่ อบต วัง
ชอย จำนวน  
5 แหง   

50,000 จัดกิจกรรม
ฝกอบรมใหแก
เด็กนักเรียน  
สังกัด สพฐ ใน
พื้นที่ อบต วัง
ชอย จำนวน  
5 แหง   

50,000 จัดกิจกรรม
ฝกอบรมใหแกเด็ก
นักเรียน  
สังกัด สพฐ ใน
พื้นที่ อบต วังชอย 
จำนวน  
5 แหง   

50,000 จัดกิจกรรม
ฝกอบรมใหแก
เด็กนักเรียน  
สังกัด สพฐ ใน
พื้นที่ อบต วัง
ชอย จำนวน  
5 แหง   

50,000 จัดกิจกรรม
ฝกอบรมใหแก
เด็กนักเรียน  
สังกัด สพฐ ใน
พื้นที่ อบต วัง
ชอย จำนวน  
5 แหง   

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 15.ทองถิ่นอาสาปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ “ จิต
อาสา รักษปา รักษนำ้ ” 
ประจำปงบประมาณ 
2565 

พื้นที่องคการบริหาร
สวนตำบลวังขอย 

50,000 จัดกิจกรรมปลูก
ตนไม ในพื้นที่
สาธารณะ 
จำนวน 1 คร้ัง / 
ป 

50,000 จัดกิจกรรมปลูก
ตนไม ในพื้นที่
สาธารณะ 
จำนวน 1 คร้ัง / 
ป 

50,000 จัดกิจกรรมปลูก
ตนไม ในพื้นที่
สาธารณะ จำนวน 
1 คร้ัง / ป 

50,000 จัดกิจกรรมปลูก
ตนไม ในพื้นที่
สาธารณะ 
จำนวน 1 คร้ัง / 
ป 

50,000 จัดกิจกรรมปลูก
ตนไม ในพื้นที่
สาธารณะ 
จำนวน 1 คร้ัง / 
ป 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 16.การอนุรักษและรักษา
ปาชุมชนในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลวังขอย
ในชวงฤดูฝน  

พื้นที่องคการบริหาร
สวนตำบลวังขอย 

50,000 จัดกิจกรม
อนุรักษและรักษา
ปาชุมชน ในเขต
พื้นที่ อบต.วัง
ขอย จำนวน 1 
คร้ัง / ป 

50,000 จัดกิจกรม
อนุรักษและ
รักษาปาชุมชน 
ในเขตพื้นที่ 
อบต.วังขอย 
จำนวน 1 คร้ัง / 
ป 

50,000 จัดกิจกรมอนุรักษ
และรักษาปา
ชุมชน ในเขตพื้นที่ 
อบต.วังขอย 
จำนวน 1 คร้ัง / 
ป 

50,000 จัดกิจกรมอนุรักษ
และรักษาปา
ชุมชน ในเขต
พื้นที่ อบต.วัง
ขอย จำนวน 1 
คร้ัง / ป 

50,000 จัดกิจกรม
อนุรักษและ
รักษาปาชุมชน 
ในเขตพื้นที่ 
อบต.วังขอย 
จำนวน 1 คร้ัง / 
ป 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 



หนา 1572                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค 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 

F3A8 17.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ขององคการ
บริหารสวนตำบลวังขอย 

พื้นที่องคการบริหาร
สวนตำบลวังขอย 

40,000 กิจกรรมฝกอบรม
ใหความรูและ
อนุรักษฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

40,000 กิจกรรม
ฝกอบรมให
ความรูและ
อนุรักษฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

40,000 กิจกรรมฝกอบรม
ใหความรูและ
อนุรักษฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

40,000 กิจกรรมฝกอบรม
ใหความรูและ
อนุรักษฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

40,000 กิจกรรม
ฝกอบรมให
ความรูและ
อนุรักษฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 18.จัดคายอบรมเยาวชน
อนุรักษพันธุพืช 

ในเขตเทศบาลเมืองตา
คลี 

24,200 จัดคายอบรม
เยาวชนรักษพันธุ
พืชจำนวน 1 คร้ัง 

24,200 จัดคายอบรม
เยาวชนรักษ
พันธุพืชจำนวน 
1 คร้ัง 

24,200 จัดคายอบรม
เยาวชนรักษพันธุ
พืชจำนวน 1 คร้ัง 

24,200 จัดคายอบรม
เยาวชนรักษพันธุ
พืชจำนวน 1 คร้ัง 

24,200 จัดคายอบรม
เยาวชนรักษพันธุ
พืชจำนวน 1 
คร้ัง 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 19.สงเสริมศูนยการ
เรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

ในเขตเทศบาลเมืองตา
คลี 

20,000 สงเสริมการ
เรียนรูโครงการ
อันเนื่องมา จาก
พระราชดำริ 
จำนวน 1 แหง 

20,000 สงเสริมการ
เรียนรูโครงการ
อันเนื่องมา จาก
พระราชดำริ 
จำนวน 1 แหง 

20,000 สงเสริมการเรียนรู
โครงการอันเนื่อง
มา จาก
พระราชดำริ 
จำนวน 1 แหง 

20,000 สงเสริมการ
เรียนรูโครงการ
อันเนื่องมา จาก
พระราชดำริ 
จำนวน 1 แหง 

20,000 สงเสริมการ
เรียนรูโครงการ
อันเนื่องมา จาก
พระราชดำริ 
จำนวน 1 แหง 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 20.จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

ในเขตเทศบาลเมืองตา
คลี 

16,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น    
จำนวน 4 ชุมชน 

16,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น    
จำนวน 4 ชุมชน 

16,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น    
จำนวน 4 ชุมชน 

16,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น    
จำนวน 4 ชุมชน 

16,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น    
จำนวน 4 ชุมชน 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 21.ทองถิ่นไทย รวมใจ
ภักด์ิรักพื้นที่สีเขยีว 

ในเขตเทศบาลเมืองตา
คลี 

5,500 ปลูกตนไม 
จำนวน 500 ตน 

5,500 ปลูกตนไม 
จำนวน 500 ตน 

5,500 ปลูกตนไม จำนวน 
500 ตน 

5,500 ปลูกตนไม 
จำนวน 500 ตน 

5,500 ปลูกตนไม 
จำนวน 500 ตน 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 22.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น "กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากร"  

เทศบาลตำบลบรรพต
พิสัย จำนวน 3 
หมูบาน 7 ชุมชน ดังนี้ 
หมูที่ 1 ตำบลเจริญผล 
ไดแก ชุมชนเจริญผล
เหนือ และชุมชนเจริญ
ผลใต หมูที่ 2 ตำบลทา
ง้ิว ไดแก ชุมชนบาน
สมเส้ียว ชุมชนคลองใต
พัฒนา และชุมชน 
บ.พ.พัฒนา หมูที ่3 
ตำบลทาง้ิว ไดแก 

150,000 1. ดำเนินงาน
ศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
ทองถิ่น (อพ.สธ. 
ทต.บรรพตพิสัย) 
2. ดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นให
ครอบคลุมทั้ง 3 
หมูบาน (7 
ชุมชน) 

150,000 1. ดำเนินงาน
ศูนยอนุรักษและ
พัฒนา
ทรัพยากร
ทองถิ่น (อพ.สธ. 
ทต.บรรพตพิสัย) 
2. ดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นให
ครอบคลุมทั้ง 3 
หมูบาน (7 
ชุมชน) 

150,000 1. ดำเนินงานศูนย
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น 
(อพ.สธ. ทต.
บรรพตพิสัย) 
2. ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ใหครอบคลุมทั้ง 3 
หมูบาน (7 ชุมชน) 

150,000 1. ดำเนินงาน
ศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
ทองถิ่น (อพ.สธ. 
ทต.บรรพตพิสัย) 
2. ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ใหครอบคลุมทั้ง 
3 หมูบาน (7 
ชุมชน) 

150,000 1. ดำเนินงาน
ศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
ทองถิ่น (อพ.สธ. 
ทต.บรรพตพิสัย) 
2. ดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นให
ครอบคลุมทั้ง 3 
หมูบาน (7 
ชุมชน) 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                      หนา 1573 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ชุมชนทองคุงพัฒนา 
และชุมชนประชา
รังสฤษด์ิ 

F3A8 23.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ. )  

พื้นที่ตำบลศาลเจาไก
ตอ 

30,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น     

30,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น     

30,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น     

30,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น     

30,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น     

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 24.โครงการ ปลูกตนไม
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกรอน  

พื้นที่สาธารณะ ตำบล
หนองนมวัว 

3,000 ปลูกตนไมยืนตน 
1,000 ตน 

3,000 ปลูกตนไมยืนตน 
1,000 ตน 

3,000 ปลูกตนไมยืนตน 
1,000 ตน 

3,000 ปลูกตนไมยืนตน 
1,000 ตน 

3,000 ปลูกตนไมยืนตน 
1,000 ตน 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 25.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
( อพ.สธ. )  

พื้นที่ตำบลหนองนมววั 10,000 เก็บรวบรวม
พันธุกรรม 
ชีวภาพ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
จำนวน 1 
หมูบาน 

10,000 เก็บรวบรวม
พันธุกรรม 
ชีวภาพ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
จำนวน 1 
หมูบาน 

10,000 เก็บรวบรวม
พันธุกรรม ชวีภาพ 
ภูมิปญญาทองถิ่น  
จำนวน 1 หมูบาน 

10,000 เก็บรวบรวม
พันธุกรรม 
ชีวภาพ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
จำนวน 1 
หมูบาน 

10,000 เก็บรวบรวม
พันธุกรรม 
ชีวภาพ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
จำนวน 1 
หมูบาน 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 26.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นในตำบลหนอง
ยาว องคการบริหารสวน
ตำบลหนองยาว อำเภอ
ลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค  

พื้นที่ตำบลหนองยาว 0 สำรวจฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

0 สำรวจ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

0 สำรวจฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

0 สำรวจฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

0 สำรวจฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 27.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ. )  

พื้นที่ตำบลวังเมือง 10,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลวังเมือง 

10,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลวังเมือง 

10,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลวังเมือง 

10,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลวังเมือง 

10,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลวังเมือง 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 



หนา 1574                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค 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 

F3A8 28.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น  

พื้นที่ตำบลลาดยาว 30,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลลาดยาว 

30,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลลาดยาว 

30,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลลาดยาว 

30,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลลาดยาว 

30,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลลาดยาว 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 29.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น  

พื้นที่ตำบลหวยน้ำหอม 30,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลหวย
น้ำหอม 

30,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลหวย
น้ำหอม 

30,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลหวยน้ำหอม 

30,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลหวย
น้ำหอม 

30,000 จัดทำฐานขอมูล
ตำบลหวย
น้ำหอม 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 30.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ. )  

พื้นที่ตำบลสระทะเล 50,000 จัดประชุมใหแกผู
มีสวนรวม
เกี่ยวของการ
จัดทำฐานขอมูล 

50,000 จัดประชุมใหแก
ผูมีสวนรวม
เกี่ยวของการ
จัดทำฐานขอมูล 

50,000 จัดประชุมใหแกผู
มีสวนรวม
เกี่ยวของการ
จัดทำฐานขอมูล 

50,000 จัดประชุมใหแกผู
มีสวนรวม
เกี่ยวของการ
จัดทำฐานขอมูล 

50,000 จัดประชุมใหแก
ผูมีสวนรวม
เกี่ยวของการ
จัดทำฐานขอมูล 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 31.โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมใน
ชุมชนสูชุมชน 
เตนกำรำเคียวลงแขก
เกี่ยวขาวตำบลสระทะเล  

พื้นที่ตำบลสระทะเล 30,000 จัดกิจกรรม 
เตนกำรำเคียว 

30,000 จัดกิจกรรม 
เตนกำรำเคียว 

30,000 จัดกิจกรรม 
เตนกำรำเคียว 

30,000 จัดกิจกรรม 
เตนกำรำเคียว 

30,000 จัดกิจกรรม 
เตนกำรำเคียว 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 32.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ. ) 

พื้นที่ตำบลแมเลย 50,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
หมูที่ 4 , 
9,11,21,24 (โซน 
A) 

50,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น หมูที่ 
13, 18 , 20, 22 
,26 (โซน B) 

50,000 สำรวจและ
รวบรวมฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
หมูที่ 1 ,2, 5,8 
,12  (โซน C) 

50,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
หมูที่ 
3,6,7,10,14  
(โซน D) 

50,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น หมูที่ 
15, 16, 17,19 
,23 ,25  (โซน E) 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 33.โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ 

พื้นที่เขตเทศบาลตำบล
ทาตะโก 

3,000 ปลูกตนไมพื้นที่
ตำบล 
ทาตะโก 

3,000 ปลูกตนไมพื้นที่
ตำบล 
ทาตะโก 

3,000 ปลูกตนไมพื้นที่
ตำบล 
ทาตะโก 

3,000 ปลูกตนไมพื้นที่
ตำบล 
ทาตะโก 

3,000 ปลูกตนไมพื้นที่
ตำบล 
ทาตะโก 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                      หนา 1575 
 

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 34.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ. )  

พื้นที่เขตเทศบาลตำบล
ทาตะโก 

20,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

20,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

20,000 สำรวจและ
รวบรวมฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

20,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

20,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 35.โครงการปลูกปาถาวร
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12  
สิงหาคม 2565 วันแม
แหงชาติ 

พื้นที่เขต อบต.พนม
รอก 

20,000 ปลูกตนไม 100 
ตน 

20,000 ปลูกตนไม 100 
ตน 

20,000 ปลูกตนไม 100 
ตน 

20,000 ปลูกตนไม 100 
ตน 

20,000 ปลูกตนไม 100 
ตน 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 36.โครงการจัดอบรมให
ความรูในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ในเขตพื้นที่
ตำบล 
พนมรอก  

พื้นที่เขต อบต.พนม
รอก 

20,000 จัดอบรมให
ความรู  
14 หมูบาน 

20,000 จัดอบรมให
ความรู  
14 หมูบาน 

20,000 จัดอบรมใหความรู  
14 หมูบาน 

20,000 จัดอบรมให
ความรู  
14 หมูบาน 

20,000 จัดอบรมให
ความรู  
14 หมูบาน 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 37.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
(อพ.สธ. )  

พื้นที่เขตตำบลหนอง
กลับ 

24,800 ปลูกตนไม 
จำนวน 1,200 
ตน 

24,800 ปลูกตนไม 
จำนวน 1,200 
ตน 

24,800 ปลูกตนไม จำนวน 
1,200 ตน 

24,800 ปลูกตนไม 
จำนวน 1,200 
ตน 

24,800 ปลูกตนไม 
จำนวน 1,200 
ตน 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 38.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 

พื้นที่ตำบลพระนอน 0 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล  
จำนวน 2 
หมูบาน 

0 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล  
จำนวน 2 
หมูบาน 

0 สำรวจและ
รวบรวมฐานขอมูล  
จำนวน 2 หมูบาน 

0 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล  
จำนวน 2 
หมูบาน 

0 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล  
จำนวน 2 
หมูบาน 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 39.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 

พื้นที่ตำบลหนองปลิง 0 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล 
จำนวน 2 
หมูบาน 

0 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล 
จำนวน 2 
หมูบาน 

0 สำรวจและ
รวบรวมฐานขอมูล 
จำนวน 2 หมูบาน 

0 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล 
จำนวน 2 
หมูบาน 

0 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล 
จำนวน 2 
หมูบาน 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 40.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก

สนง.ทต.หนองเบน 
และโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีประชาสรรค 

50,000 1. อบรมให
ความรูแก
นักเรียน ครู 

30,000 สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ และ
อำนวยความ

 -  - 50,000 1. อบรมให
ความรูแก
นักเรียน ครู 

 -  - งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 



หนา 1576                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค 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 

พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

พนักงานเทศบาล 
ผูนำชุมชนและ
ประชาชนเพื่อ
สรางจิตสำนึก 
และตระหนักถึง
ประโยชนในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่นจำนวน 
50 คน 
2. สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ และ
อำนวยความ
สะดวกตางๆ 
ใหกับโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สะดวกตางๆ 
ใหกับโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 
เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

พนักงานเทศบาล 
ผูนำชุมชน และ
ประชาชนเพื่อ
สรางจิตสำนึก 
และตระหนักถึง
ประโยชนในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่นจำนวน 
50 คน 
2. สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ และ
อำนวยความ
สะดวกตางๆ 
ใหกับโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

F3A8 41.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

พื้นที่ตำบลโพธิ์
ประสาท 

50,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

50,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

50,000 สำรวจและ
รวบรวมฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

50,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

50,000 สำรวจและ
รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 42.โครงการปลูกปา
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

พื้นที่ตำบลโพธิ์
ประสาท 

500 ปลูกตนไม 5,000 ปลูกตนไม 5,000 ปลูกตนไม 5,000 ปลูกตนไม 5,000 ปลูกตนไม งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 43.โครงการอาสา
อนุรักษปา 

พื้นที่ตำบลโพธิ์
ประสาท 

10,000 กิจกรรม เชน 
การเดินสำรวจ
ตรวจตรา เฝา
ระวังารตัดไม
ทำลายปา 
กิจกรรมปลูกปา  

10,000 กิจกรรม เชน 
การเดินสำรวจ
ตรวจตรา เฝา
ระวังารตัดไม
ทำลายปา 
กิจกรรมปลูกปา  

10,000 กิจกรรม เชน การ
เดินสำรวจตรวจ
ตรา เฝาระวังาร
ตัดไมทำลายปา 
กิจกรรมปลูกปา  

10,000 กิจกรรม เชน 
การเดินสำรวจ
ตรวจตรา เฝา
ระวังารตัดไม
ทำลายปา 
กิจกรรมปลูกปา  

10,000 กิจกรรม เชน 
การเดินสำรวจ
ตรวจตรา เฝา
ระวังารตัดไม
ทำลายปา 
กิจกรรมปลูกปา  

งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.นครสวรรค ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                      หนา 1577 
 

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 44.โครงการปลูกตนไม
วันสำคัญ 

หมูที่ 17 ตำบลดอนคา 12,600 ปลูกตนไม 
จำนวน 200 ตน 

 -  -  -  -  -  -  -  - งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

F3A8 45.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามพระบรมราชกุมารี  

ตำบลพิกุล  10,000 อบรมใหความรู
กับประชาชนใน
พื้นท ี

 -  -  -  -  -  -  -  - งบกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

 รวม  45  โครงการ  1,409,100  956,500  1,226,500  976,500  1,226,500   

 
 
 
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 


