
แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1459 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดเชียงใหม 

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.การสนับสนุน 
สถานศึกษาการ 
สำรวจขอมูลพรรณไม 
และจัดทำรหัสพิกัดของ
ทรัพยากรเพ่ือเปน
ฐานขอมูล 
เชิงวิชาการ 

สถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหมจำนวน 100 
แหง 

1,500,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน 50 แหง 

1,500,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน 50 แหง 

1,500,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน 50 แหง 

1,500,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน50 แหง 

1,500,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน50 แหง 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม 
งบพัฒนาจังหวัด 

F1A1 2.การสนับสนุนการ
จัดทำปายขอมูลพรรณไม  

สถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหมจำนวน 100 
แหง 

1,000,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน 50 แหง 

1,000,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน 50 แหง 

1,000,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน50 แหง 

1,000,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน50 แหง 

1,000,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน 50 แหง 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม 
งบพัฒนาจังหวัด 

F1A1 3.การสนับสนุน
สถานศึกษาการสำรวจ
ขอมูลพรรณไม และ
จัดทำรหัสพิกัดของ
ทรัพยากรเพ่ือเปน
ฐานขอมูลเชิงวิชาการ 

 - กองรอย ตชด.332 - 
กองรอย ตชด.334 - 
กองรอย ตชด.335 - 
รร.ตชด./ศกร.ตชด. ใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
จำนวน 16 แหง   

198,600 จำนวนพ้ืนที่ 
288ไร 3 งาน 
172 ตารางวา  

- 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 
งบพัฒนาจังหวัด 

F1A1 4. โครงการอนุรักษตน
รักในพ้ืนที่อุทยาน
แหงชาติแมตะไคร ตำบล
ออนใต อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม 

ดำเนินการในพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติแม
ตะไคร ตำบลออนใต 
อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม 

268,000 พ้ืนที่ 12,500 ไร 268,000 พ้ืนที่ 12,500 ไร 268,000 พ้ืนที่ 12,500 ไร 268,000 พ้ืนที่ 12,500 ไร 268,000 พ้ืนที่ 12,500 ไร  สำนักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษที่ 16 
(เชียงใหม) 
งบปกติ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช 

F1A1 5.โครงการอนุรักษพันธุ
กลวยไมรองเทานารีอิน
ทนนทตามพระราชดำริ
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ (ดอย
อินทนนท) 

ดำเนินการในพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติดอย
อินทนนท  ตำบลบาน
หลวง อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม 

250,000 - ขยายพันธุพันธุ
กลวยไมรองเทา
นารีที่หายากและ
รวบรวมกลวยไม
สายพันธุตางๆ  

250,000 - ขยายพันธุพันธุ
กลวยไมรองเทา
นารีที่หายาก
และรวบรวม
กลวยไมสาย
พันธุตางๆ  

250,000 - ขยายพันธุพันธุ
กลวยไมรองเทา
นารีที่หายากและ
รวบรวมกลวยไม
สายพันธุตางๆ  

250,000 - ขยายพันธุพันธุ
กลวยไมรองเทา
นารีที่หายากและ
รวบรวมกลวยไม
สายพันธุตางๆ  

250,000 - ขยายพันธุพันธุ
กลวยไมรองเทา
นารีที่หายาก
และรวบรวม
กลวยไมสายพันธุ
ตางๆ  

สำนักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ 
ที่ 16 (เชียงใหม) 
งบปกติ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช 

F1A1 6.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน

ปาชุมชนในพ้ืนที่  
ต.แมทะลบ  
ที่เขารวมโครงการ 

20,000 ทราบจำนวน
พ้ืนที่ของปา
ชุมชนวามีก่ีไร 

20,000 ทราบจำนวน
พ้ืนที่ของปา
ชุมชนวามีก่ีไร 

20,000 ทราบจำนวนพ้ืนที่
ของปาชุมชนวามี
ก่ีไร พิกัดที่ต้ัง 

20,000 ทราบจำนวน
พ้ืนที่ของปา
ชุมชนวามีก่ีไร 

20,000 ทราบจำนวน
พ้ืนที่ของปา
ชุมชนวามีก่ีไร 

อบต.แมทะลบ 
รวมกับผูนำชุมชน



หนา 1460                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ 

จำนวน 2 แปลงใน ม.1 
และ ม.4 ต.แมทะลบ 

พิกัดที่ต้ัง ทราบ
จำนวนสายพันธุ
พืชที่อยูในปาที่
เขารวมโครงการ 

พิกัดที่ต้ัง ทราบ
จำนวนสายพันธุ
พืชที่อยูในปาที่
เขารวมโครงการ 

ทราบจำนวนสาย
พันธุพืชที่อยูในปา
ที่เขารวมโครงการ 

พิกัดที่ต้ัง ทราบ
จำนวนสายพันธุ
พืชที่อยูในปาที่
เขารวมโครงการ 

พิกัดที่ต้ัง ทราบ
จำนวนสายพันธุ
พืชที่อยูในปาที่
เขารวมโครงการ 

หมูบานที่มีพ้ืนที่ปา
เขารวมโครงการ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 7.โครงการตามแนว
พระราชดำริเพ่ือสงเสริม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น - อพ.สธ. 
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 

ทต.ไชยปราการ 500,000 1. พ้ืนที่ปกปกใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
2. จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกใน
ชุมชน 
3.สำรวจความ
หลายหลายทาง
ชีวภาพและ
ทรัพยกรอ่ืน ๆ 
ในชุมชน4. 
สำรวจเก็บ
รวบรวมตัวอยาง
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา เชน 
ปราชญชาวบาน
สาขาตาง ๆ ใน
ชุมชน 

500,000 1. พ้ืนที่ปกปก
ในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
ไชยปราการ 
2. จัดทำ
ขอบเขตพ้ืนที่ปก
ปกในชุมชน 
3.สำรวจความ
หลายหลายทาง
ชีวภาพและ
ทรัพยกรอ่ืน ๆ 
ในชุมชน4. 
สำรวจเก็บ
รวบรวมตัวอยาง
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ และ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา เชน 
ปราชญชาวบาน
สาขาตาง ๆ ใน
ชุมชน 

500,000 1. พ้ืนที่ปกปกใน
เขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 
2. จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกใน
ชุมชน 
3.สำรวจความ
หลายหลายทาง
ชีวภาพและ
ทรัพยกรอ่ืน ๆ ใน
ชุมชน4. สำรวจ
เก็บรวบรวม
ตัวอยางทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา เชน 
ปราชญชาวบาน
สาขาตาง ๆ ใน
ชุมชน 

500,000 1. พ้ืนที่ปกปกใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
2. จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกใน
ชุมชน 
3.สำรวจความ
หลายหลายทาง
ชีวภาพและ
ทรัพยกรอ่ืน ๆ ใน
ชุมชน4. สำรวจ
เก็บรวบรวม
ตัวอยาง
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา เชน 
ปราชญชาวบาน
สาขาตาง ๆ ใน
ชุมชน 

500,000 1. พ้ืนที่ปกปกใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
2. จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกใน
ชุมชน 
3.สำรวจความ
หลายหลายทาง
ชีวภาพและ
ทรัพยกรอ่ืน ๆ 
ในชุมชน4. 
สำรวจเก็บ
รวบรวมตัวอยาง
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา เชน 
ปราชญชาวบาน
สาขาตาง ๆ ใน
ชุมชน 

ทต.ไชยปราการ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 8.การจัดทำแนวกันไฟ ภายในเขต ต.ปาแดด 90,000 เพ่ือการดูแล
รักษา ทรัพยากร
ในพ้ืนที่ปกปก 

90,000 เพ่ือการดูแล
รักษา ทรัพยากร
ในพ้ืนที่ปกปก 

90,000 เพ่ือการดูแลรักษา 
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปก 

90,000 เพ่ือการดูแล
รักษา ทรัพยากร
ในพ้ืนที่ปกปก 

90,000 เพ่ือการดูแล
รักษา ทรัพยากร
ในพ้ืนที่ปกปก 

ทต.ปาแดด 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 9.งานปกปกทรัพยากร
ทองถิ่น 

สวนอนุรักษพันธุกรรม
พืช หมูที่ 6 ต.ปาแดด 

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก 

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก 

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก 

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก 

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก 

ทต.ปาแดด 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1461 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

F1A1 10.โครงการปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ใน ต.แมปูคา 

30,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรใน
ตำบลแมปูคา/ 
ไมนอยกวา 10 
ตัวอยาง 

30,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรใน
ตำบลแมปูคา/ 
ไมนอยกวา 10 
ตัวอยาง 

30,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรในตำบล
แมปูคา/ ไมนอย
กวา 10 ตัวอยาง 

30,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรใน
ตำบลแมปูคา/ ไม
นอยกวา 10 
ตัวอยาง 

30,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรใน
ตำบลแมปูคา/ 
ไมนอยกวา 10 
ตัวอยาง 

ทต. แมปูคา 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 11.สำรวจขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น การ
ขึ้นทะเบียนทรัพยากร
ทองถิ่น และการจัดต้ัง
ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ  

อบต.บงตัน         
อ.ดอยเตา 
จ.เชียงใหม 

20,000 ปละ 1 หมูบาน 20,000 ปละ 1 หมูบาน 20,000 ปละ 1 หมูบาน 20,000 ปละ 1 หมูบาน 20,000 ปละ 1 หมูบาน อบต.บงตัน 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 12.กิจกรรมปกปก
ทรัพยากร ไดแกการทำ
ขอบเขตพ้ืนที่ปกปก และ
การสำรวจทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปก 

ปาชุมชนบานสวนชา 
หมูที่ 7 ต.มอนปน  
อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

20,000 1.สำรวจ
ทรัพยากรพ้ืนที่
ปกปก             
2.สำรวจจัดทำ
ขอมูลทรัพยากร
ในพ้ืนที่ปกปก 

20,000 1.สำรวจ
ทรัพยากรพ้ืนที่
ปกปก             
2.สำรวจจัดทำ
ขอมูลทรัพยากร
ในพ้ืนที่ปกปก 

20,000 1.สำรวจ
ทรัพยากรพ้ืนที่ปก
ปก             
2.สำรวจจัดทำ
ขอมูลทรัพยากร
ในพ้ืนที่ปกปก 

20,000 1.สำรวจ
ทรัพยากรพ้ืนที่
ปกปก             
2.สำรวจจัดทำ
ขอมูลทรัพยากร
ในพ้ืนที่ปกปก 

20,000 1.สำรวจ
ทรัพยากรพ้ืนที่
ปกปก             
2.สำรวจจัดทำ
ขอมูลทรัพยากร
ในพ้ืนที่ปกปก 

อบต.มอนปน 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 13.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปก 
ทรัพยากร อพ.สธ.  
- ทต.สุเทพ 

10,000 จำนวนพ้ืนที ่3 ไร
ระบุชนิดและ
จำนวทรัพยากรที่
จะดำเนิน 
การในแตละป 

10,000 จำนวนพ้ืนที ่3 
ไรระบุชนิดและ
จำนวทรัพยากร
ที่จะดำเนิน 
การในแตละป 

10,000 จำนวนพ้ืนที ่3 ไร
ระบุชนิดและ
จำนวทรัพยากรที่
จะดำเนิน 
การในแตละป 

10,000 จำนวนพ้ืนที่ 3 ไร
ระบุชนิดและ
จำนวทรัพยากรที่
จะดำเนิน 
การในแตละป 

10,000 จำนวนพ้ืนที่ 3 
ไรระบุชนิดและ
จำนวทรัพยากร
ที่จะดำเนิน 
การในแตละป 

ทต.สุเทพ รวมกับ  
ชุมชนปราชญชุมชน 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 14.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.  
- ทต.สุเทพ 
- บานสันลมจอย 
-บานร่ำเปง 

5,000 จำนวน 2 
เสนทางเดินปา 

5,000 จำนวน 2 
เสนทางเดินปา 

5,000 จำนวน 2 เสนทาง
เดินปา 

5,000 จำนวน 2 
เสนทางเดินปา 

5,000 จำนวน 2 
เสนทางเดินปา 

ทต.สุเทพ รวมกับ
ชุมชน ปราชญชุมชน 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



หนา 1462                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

F1A1 15.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. 
- ทต.สุเทพ  
- ปราชญชุมชน 
- วัด 

5,000 จำนวนพ้ืนที ่1 ไร 
จำนวน 5 ที่ จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

5,000 จำนวนพ้ืนที ่1 
ไร จำนวน 5 ที่ 
จะดำเนินการใน
แตละป 

5,000 จำนวนพ้ืนที ่1 ไร 
จำนวน 5 ที่ จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

5,000 จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร 
จำนวน 5 ที่ จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

5,000 จำนวนพ้ืนที่ 1 
ไร จำนวน 5 ที่ 
จะดำเนินการใน
แตละป 

ทต.สุเทพ รวมกับ
ชุมชน ปราชญชุมชน 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 16.การเก็บสำรวจ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

หมูบานใน ต.หารแกว  
อ.หางดง จ.เชียงใหม 

10,000 1 หมูบาน 10,000 1 หมูบาน 10,000 1 หมูบาน 10,000 1 หมูบาน 10,000 1 หมูบาน ทต.หารแกว 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 17.โครงการสำรวจ  
ติดรหัส ทำแผนผังเก็บ
ตัวอยาง  
ทำทะเบียนทรัพยากรใน
พ้ืนที่แปลงปกปก 

พ้ืนที่แปลง 
ปกปกอางเก็บ 
น้ำหวยปูถา 
หมูที่ 5 
บานเอียก 

11,000 สำรวจ 
ทรัพยากรใน 
พ้ืนที่ 27 ไร 
พรรณพืช 
40 ชนิด 
พันธุสัตว 
5 ชนิด 
ชีวภาพอ่ืนๆ 
5 ชนิด 

11,000 สำรวจ 
ทรัพยากรใน 
พ้ืนที่ 27 ไร 
พรรณพืช 
40 ชนิด 
พันธุสัตว 
5 ชนิด 
ชีวภาพอ่ืนๆ 
5 ชนิด 

11,000 สำรวจ 
ทรัพยากรใน 
พ้ืนที่ 27 ไร 
พรรณพืช 
40 ชนิด 
พันธุสัตว 
5 ชนิด 
ชีวภาพอ่ืนๆ 
5 ชนิด 

11,000 สำรวจ 
ทรัพยากรใน 
พ้ืนที่ 27 ไร 
พรรณพืช 
40 ชนิด 
พันธุสัตว 
5 ชนิด 
ชีวภาพอ่ืนๆ 
5 ชนิด 

11,000 สำรวจ 
ทรัพยากรใน 
พ้ืนที่ 27 ไร 
พรรณพืช 
40 ชนิด 
พันธุสัตว 
5 ชนิด 
ชีวภาพอ่ืนๆ 
5 ชนิด 

อบต.สันปายาง 
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 18.โครงการจัดทำแนว
กันปองกันไฟปาในพ้ืนที่
แปลงปกปก 

พ้ืนที่แปลงปกปกอาง
เก็บน้ำหวยปูถา  
หมูที่ 5 บานเอียก 

30,000 ทำแนวกันไฟรอบ
บริเวณ 
พ้ืนที่แปลง 
ปกปก  
152 ไร 

30,000 ทำแนวกันไฟ
รอบบริเวณ 
พ้ืนที่แปลง 
ปกปก  
152 ไร 

30,000 ทำแนวกันไฟรอบ
บริเวณ 
พ้ืนที่แปลง 
ปกปก  
152 ไร 

30,000 ทำแนวกันไฟรอบ
บริเวณ 
พ้ืนที่แปลง 
ปกปก  
152 ไร 

30,000 ทำแนวกันไฟ
รอบบริเวณ 
พ้ืนที่แปลง 
ปกปก  
152 ไร 

อบต.สันปายาง 
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 19.การสำรวจทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

ต.สันทรายทั้ง 12 
หมูบาน 

5,000 เพ่ือใหมีแปลงปก
ปกทรัพยากรใน
พ้ืนที่ตำบลสัน
ทรายอยางนอยป
ละ 1 แหง 

5,000 เพ่ือใหมีแปลง
ปกปกทรัพยากร
ในพ้ืนที่ตำบลสัน
ทรายอยางนอย
ปละ 1 แหง 

5,000 เพ่ือใหมีแปลงปก
ปกทรัพยากรใน
พ้ืนที่ตำบลสัน
ทรายอยางนอยป
ละ 1 แหง 

5,000 เพ่ือใหมีแปลงปก
ปกทรัพยากรใน
พ้ืนที่ตำบลสัน
ทรายอยางนอยป
ละ 1 แหง 

5,000 เพ่ือใหมีแปลงปก
ปกทรัพยากรใน
พ้ืนที่ตำบลสัน
ทรายอยางนอย
ปละ 1 แหง 

ทต.สันทรายมหาวงศ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 20.การสำรวจทำรหัส 
พิกัดทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปก  
ทต.หนองแฝก  

15,000 จำนวน  10  ไร / 
50 ชนิด 

15,000 จำนวน  10  ไร 
/ 50 ชนิด 

15,000 จำนวน  10  ไร / 
50 ชนิด 

15,000 จำนวน  10  ไร / 
50 ชนิด 

15,000 จำนวน  10  ไร 
/ 50 ชนิด 

ทต.หนองแฝก 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 21.สำรวจ รวบรวมภูมิ
ปญญาชาวบานและ
วัฒนธรรม 

พ้ืนที่ ทต.หนองแฝก 15,000 เพ่ือใหทราบถึง
ภูมิปญญาและ
วัฒนาธรรมใน
พ้ืนที ่ 
ต.หนองแฝก 

15,000 เพ่ือใหทราบถึง
ภูมิปญญาและ
วัฒนาธรรมใน
พ้ืนที ่ 
ต.หนองแฝก 

15,000 เพ่ือใหทราบถึงภูมิ
ปญญาและวัฒนา
ธรรมในพ้ืนที ่ 
ต.หนองแฝก 

15,000 เพ่ือใหทราบถึง
ภูมิปญญาและ
วัฒนาธรรมใน
พ้ืนที่  
ต.หนองแฝก 

15,000 เพ่ือใหทราบถึง
ภูมิปญญาและ
วัฒนาธรรมใน
พ้ืนที่  
ต.หนองแฝก 

ทต.หนองแฝก 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1463 
 

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 22.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ต.ไชยสถาน  
ทุกหมูบาน อ.สารภี  
จ.เชียงใหม 

20,000 สำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

20,000 สำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

20,000 สำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

20,000 สำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

20,000 สำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

ทต.ไชยสถาน 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 23.โครงการ อพ.สธ. 
ประจำปงบประมาณ 
2565 กิจกรรมปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น 
(ดำเนินการพ้ืนที่ปกปก 
1 แหง 

ปาอนุรักษของ ต.ทุงป 25,000 ปาอนุรักษของ
ตำบลทุงปจำนวน 
1 แปลง 

25,000 ปาอนุรักษของ
ตำบลทุงป
จำนวน 1 แปลง 

25,000 ปาอนุรักษของ
ตำบลทุงปจำนวน 
1 แปลง 

25,000 ปาอนุรักษของ
ตำบลทุงปจำนวน 
1 แปลง 

25,000 ปาอนุรักษของ
ตำบลทุงป
จำนวน 1 แปลง 

อบต.ทุงป 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 24.โครงการปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ทองถิ่นตำบลชมภ ู
หมูที่ 9 

50,000 จำนวนพ้ืนที ่15 
ไร 
1.การกำหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ 
และการสำรวจ
ทรัพยากร 
2.การทำผังแสดง
ขอบเขตพ้ืนที่ปก
ปก 
3.การศึกษา
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปก 
4.การทำตัวอยาง
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปก5.การทำ
ทะเบียน
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปก 

50,000 จำนวนพ้ืนที ่15 
ไร 
1.การกำหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ 
และการสำรวจ
ทรัพยากร 
2.การทำผัง
แสดงขอบเขต
พ้ืนที่ปกปก 
3.การศึกษา
ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปก 
4.การทำ
ตัวอยาง
ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปก5.
การทำทะเบียน
ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปก  

50,000 จำนวนพ้ืนที ่15 
ไร 
1.การกำหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ 
และการสำรวจ
ทรัพยากร 
2.การทำผังแสดง
ขอบเขตพ้ืนที่ปก
ปก 
3.การศึกษา
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปก 
4.การทำตัวอยาง
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปก5.การทำ
ทะเบียน
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปก 

50,000 จำนวนพ้ืนที่ 15 
ไร 
1.การกำหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ 
และการสำรวจ
ทรัพยากร 
2.การทำผังแสดง
ขอบเขตพ้ืนที่ปก
ปก 
3.การศึกษา
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปก 
4.การทำตัวอยาง
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปก5.การทำ
ทะเบียน
ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปก 

50,000 จำนวนพ้ืนที่ 15 
ไร 
1.การกำหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ 
และการสำรวจ
ทรัพยากร 
2.การทำผังแสดง
ขอบเขตพ้ืนที่ปก
ปก 
3.การศึกษา
ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปก 
4.การทำตัวอยาง
ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปก5.
การทำทะเบียน
ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปก 

ทต.ชมภู 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 25.การสำรวจทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

ตำบลขัวมุงทั้ง 10 
หมูบาน 

5,000 เพ่ือใหมีแปลงปก
ปกทรัพยากรใน
พ้ืนที่ตำบล  ขัว
มุงอยางนอยปละ 
1 แหง 

5,000 เพ่ือใหมีแปลง
ปกปกทรัพยากร
ในพ้ืนที่ตำบล  
ขัวมุงอยางนอย
ปละ 1 แหง 

5,000 เพ่ือใหมีแปลงปก
ปกทรัพยากรใน
พ้ืนที่ตำบล  ขัวมุง
อยางนอยปละ 1 
แหง 

5,000 เพ่ือใหมีแปลงปก
ปกทรัพยากรใน
พ้ืนที่ตำบล  ขัว
มุงอยางนอยปละ 
1 แหง 

5,000 เพ่ือใหมีแปลงปก
ปกทรัพยากรใน
พ้ืนที่ตำบล  ขัว
มุงอยางนอยปละ 
1 แหง 

ทต.ขัวมุง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



หนา 1464                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

F1A1 26.โครงการสำรวจและ
การจำแนกชนิดของ
ทรัพยากรและการทำ
รหัสประจำตนไมขึ้น
ทะเบียนพันธุกรรมใน
พ้ืนที่ปกปก 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
จำนวนพ้ืนที่ 5 ไร   
แปลงที่ 1 จำนวน 3 ไร
แปลงที่ 2 จำนวน 2 ไร 

6,000 จำนวนพ้ืนที ่1 ไร 
จำนวนพืช
ตัวอยาง 40 ชนิด 

6,000 จำนวนพ้ืนที ่1 
ไร จำนวนพืช
ตัวอยาง 40 
ชนิด 

6,000 จำนวนพ้ืนที ่1 ไร 
จำนวนพืชตัวอยาง 
40 ชนิด 

6,000 จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร 
จำนวนพืช
ตัวอยาง 40 ชนิด 

6,000 จำนวนพ้ืนที่ 1 
ไร จำนวนพืช
ตัวอยาง 40 
ชนิด 

ทต.หนองแหยง  
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 27.โครงการทำตัวอยาง
และทำทะเบียน
ทรัพยากรในพ้ืนที่แปลง
ปกปก 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
จำนวนพ้ืนที่ 5 ไร   
แปลงที่ 1 จำนวน 3 ไร
แปลงที่ 2 จำนวน 2 ไร 

4,000 ตัวอยางพืช 10 
ชนิด ตัวอยาง
สัตว 3 ชนิด 

4,000 ตัวอยางพืช 10 
ชนิด ตัวอยาง
สัตว 3 ชนิด 

4,000 ตัวอยางพืช 10 
ชนิด ตัวอยางสัตว 
3 ชนิด 

4,000 ตัวอยางพืช 10 
ชนิด ตัวอยาง
สัตว 3 ชนิด 

4,000 ตัวอยางพืช 10 
ชนิด ตัวอยาง
สัตว 3 ชนิด 

ทต.หนองแหยง  
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 28.การสำรวจ   
ทำรหัสพิกัดทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ ใน
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปก 
ทต. ทาศาลา 

10,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรใน
ตำบลทาศาลา/ 
ไมนอยกวา 10 
ตัวอยาง 

10,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรใน
ตำบลทาศาลา/ 
ไมนอยกวา 10 
ตัวอยาง 

10,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรในตำบล
ทาศาลา/ ไมนอย
กวา 10 ตัวอยาง 

10,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรใน
ตำบลทาศาลา/ 
ไมนอยกวา 10 
ตัวอยาง 

10,000 พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรใน
ตำบลทาศาลา/ 
ไมนอยกวา 10 
ตัวอยาง 

ทต. ทาศาลา 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A1 29.การสำรวจรวมรวม
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม 

 ทต.ทาศาลา    เพ่ือใหทราบถึง
ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมใน
พ้ืนที ่ต. ทาศาลา 

  เพ่ือใหทราบถึง
ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมใน
พ้ืนที ่ต. ทา
ศาลา 

  เพ่ือใหทราบถึงภูมิ
ปญญาและ
วัฒนธรรมในพ้ืนที ่
ต. ทาศาลา 

  เพ่ือใหทราบถึง
ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมใน
พ้ืนที่ ต. ทาศาลา 

  เพ่ือใหทราบถึง
ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมใน
พ้ืนที่ ต. ทา
ศาลา 

ทต. ทาศาลา 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

 รวม  29  โครงการ  4,142,600  3,944,000  3,944,000  3,944,000  3,944,000   

F1A2 1.การจัดทำฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการใช
ประโยชนโดยชุมชน ใน
พ้ืนที่ปาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 1,092,50
0 

25 ชุมชน  1,000,00
0 

จำนวน
เปาหมาย20 
ชุมชน 

1,000,00
0 

จำนวนเปาหมาย
20 ชุมชน 

1,000,00
0 

จำนวนเปาหมาย
20 ชุมชน 

1,000,00
0 

จำนวนเปาหมาย
20 ชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบพัฒนาจังหวัด 

F1A2 2.โครงการอนุรักษภูมิ
ปญญาการเจาะเก็บยาง
รัก ในพ้ืนที่อุทยาน
แหงชาติแมตะไคร ตำบล
ออนใต อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม 

ดำเนินการในพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติแม
ตะไคร ตำบลออนใต 
อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม 

134,000 จำนวน 1 ชนิด 
เนื้อที่ 300 ไร 

134,000 จำนวน 1 ชนิด 
เนื้อที่ 300 ไร 

134,000 จำนวน 1 ชนิด 
เนื้อที่ 300 ไร 

134,000 จำนวน 1 ชนิด 
เนื้อที่ 300 ไร 

134,000 จำนวน 1 ชนิด 
เนื้อที่ 300 ไร 

 สำนักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษที่ 16 
(เชียงใหม) 
งบปกติ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1465 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 3.การศึกษาความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของพันธุ
มะนาวพ้ืนเมือง 

มหาวิทยาลัยแมโจ  200,000 แปลงรวบรวม 
มหาวิทยาลัยแม
โจ 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 

F1A2 4.ศูนยรวบรวมอนุรักษ
เรียนรูภูมิปญญาพืช
สมุนไพรพ้ืนบานแมโจ 
และการวิจัยแนวทางการ
อนุรักษและขยายพันธุ
พืชสมุนไพรหายากของ
ลานนา 

ชุมชนบานโปง และ
มหาวิทยาลัยแมโจ  

328,000 ชุมชนบานโปง 
และมหาวิทยาลัย
แมโจ  

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 

F1A2 5.การสำรวจและจัด
จำแนกกลวยไมพันธุไทย
แทพระราชทาน 

อ.ดอยสะเก็ด อ.แมริม 
และมหาวิทยาลัยแมโจ 

344,000 อ.ดอยสะเก็ด     
อ.แมริม และ
มหาวิทยาลัยแม
โจ 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 

F1A2 6.การศึกษาความ
หลากหลายชนิดของกลุม
แมลงบกใน  
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
พันธุกรรมพืชฯ เพ่ือ
สนอง พระราชดำริ ใน
โครงการ อพ.สธ สวน
สัตวเชียงใหม  

สวนสัตวเชียงใหม -  - 100,000  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(มช.) 
งบปกติ 

F1A2 7.โครงการสำรวจและ
รวบรวมพันธุนอยหนา
เครือ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000.
00 

รวบรวมพันธุและ
ปลูกรักษา 

500,000 รวบรวมพันธุ
และปลูกรักษา 

500,000 รวบรวมพันธุและ
ปลูกรักษา 

500,000 รวบรวมพันธุและ
ปลูกรักษา 

500,000 รวบรวมพันธุ
และปลูกรักษา 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
งบปกติ 

F1A2 8.โครงการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุใน
สภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติบนดอยอินนท
นนท 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000.
00 

เก็บรักษาเมล็ด
พันธุ/ทดสอบ
ความเสถียรของ
เมล็ดพันธุ/เปน
แหลงความมั่นคง
ทางอาหาร 

500,000 เก็บรักษาเมล็ด
พันธุ/ทดสอบ
ความเสถียรของ
เมล็ดพันธุ/เปน
แหลงความ
มั่นคงทาง
อาหาร 

500,000 เก็บรักษาเมล็ด
พันธุ/ทดสอบ
ความเสถียรของ
เมล็ดพันธุ/เปน
แหลงความมั่นคง
ทางอาหาร 

500,000 เก็บรักษาเมล็ด
พันธุ/ทดสอบ
ความเสถียรของ
เมล็ดพันธุ/เปน
แหลงความมั่นคง
ทางอาหาร 

500,000 เก็บรักษาเมล็ด
พันธุ/ทดสอบ
ความเสถียรของ
เมล็ดพันธุ/เปน
แหลงความ
มั่นคงทางอาหาร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
งบปกติ 



หนา 1466                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

F1A2 9.โครงการสำรวจพืชพ้ืน
ถิ่นที่มีศักยภาพ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000.
00 

สำรวจพืชพ้ืนถิ่น
เพ่ือการนำมาใช
ประโยชน 

500,000 สำรวจพืชพ้ืนถิ่น
เพ่ือการนำมาใช
ประโยชน 

500,000 สำรวจพืชพ้ืนถิ่น
เพ่ือการนำมาใช
ประโยชน 

500,000 สำรวจพืชพ้ืนถิ่น
เพ่ือการนำมาใช
ประโยชน 

500,000 สำรวจพืชพ้ืนถิ่น
เพ่ือการนำมาใช
ประโยชน 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
งบปกติ 

F1A2 10.โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
ตัวอยางพรรณไม 

พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ เชียงใหม 

1,405,00
0 

 เปนแหลงขอมูล
และเก็บรวบรวม
ตัวอยาง 
พรรณไม 
ตามหลัก
มาตรฐานสากล 
เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยดาน
พฤกษศาสตรที่
สำคัญ
ระดับประเทศ
และภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

1,475,30
0 

เปนแหลงขอมูล
และเก็บรวบรวม
ตัวอยางพรรณ
ไมตามหลัก
มาตรฐานสากล 
เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยดาน
พฤกษศาสตรที่
สำคัญ
ระดับประเทศ
และภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

1,549,00
0 

เปนแหลงขอมูล
และเก็บรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ตามหลัก
มาตรฐานสากล 
เพ่ือการศึกษาวิจัย
ดานพฤกษศาสตร
ที่สำคัญ
ระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

1,626,50
0 

เปนแหลงขอมูล
และเก็บรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ตามหลัก
มาตรฐานสากล 
เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยดาน
พฤกษศาสตรที่
สำคัญ
ระดับประเทศ
และภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

1,708,00
0 

เปนแหลงขอมูล
และเก็บรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม
ตามหลัก
มาตรฐานสากล 
เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยดาน
พฤกษศาสตรที่
สำคัญ
ระดับประเทศ
และภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

องคการสวน
พฤกษศาสตร 
งบปกติ 

F1A2 11.โครงการพัฒนาระบบ
การอนุรักษและจัดการ
ตัวอยางพืชสำรอง 
(เชียงใหม) 

พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ เชียงใหม 

1,621,00
0 

พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม
ไว อยางเปน
ระบบ 

1,702,10
0 

พัฒนาและ
จัดทำฐานขอมูล
พันธุไมมีชีวิต 
วงศกลวยไม 
วงศขิงขา พืช
เส่ียงสูญพันธุ 
และพืชสมุนไพร 
และพันธุไมที่จัด
แสดงใหความรู
กลุมตางๆ ที่
รวบรวมไว 
อยางเปนระบบ 

1,787,20
0 

พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิงขา 
พืชเส่ียงสูญพันธุ 
และพืชสมุนไพร 
และพันธุไมที่จัด
แสดงใหความรู
กลุมตางๆ ที่
รวบรวมไว อยาง
เปนระบบ 

1,787,00
0 

พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุไม
มีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัดแสดง
ใหความรูกลุม
ตางๆ ที่รวบรวม
ไว อยางเปน
ระบบ 

1,876,40
0 

พัฒนาและจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุ
ไมมีชีวิต วงศ
กลวยไม วงศขิง
ขา พืชเส่ียงสูญ
พันธุ และพืช
สมุนไพร และ
พันธุไมที่จัด
แสดงใหความรู
กลุมตางๆ ที่
รวบรวมไว อยาง
เปนระบบ 

องคการสวน
พฤกษศาสตร 
งบปกติ 

F1A2 12.โครงการตามแนว
พระราชดำริ เพ่ือสงเสริม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น - อพ.สธ. 

ทต.ไชยปราการ 500,000 1. พ้ืนที่ปกปกใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
2. จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกใน

500,000 1. พ้ืนที่ปกปก
ในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
ไชยปราการ 
2. จัดทำ
ขอบเขตพ้ืนที่ปก

500,000 1. พ้ืนที่ปกปกใน
เขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 
2. จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกใน
ชุมชน 

500,000 1. พ้ืนที่ปกปกใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
2. จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกใน

500,000 1. พ้ืนที่ปกปกใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
2. จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกใน

ทต.ไชยปราการ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1467 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 

ชุมชน 
3.สำรวจความ
หลายหลายทาง
ชีวภาพและ
ทรัพยกรอ่ืน ๆ 
ในชุมชน4. 
สำรวจเก็บ
รวบรวมตัวอยาง
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา เชน 
ปราชญชาวบาน
สาขาตาง ๆ ใน
ชุมชน 

ปกในชุมชน 
3.สำรวจความ
หลายหลายทาง
ชีวภาพและ
ทรัพยกรอ่ืน ๆ 
ในชุมชน4. 
สำรวจเก็บ
รวบรวมตัวอยาง
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ และ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา เชน 
ปราชญชาวบาน
สาขาตาง ๆ ใน
ชุมชน 

3.สำรวจความ
หลายหลายทาง
ชีวภาพและ
ทรัพยกรอ่ืน ๆ ใน
ชุมชน4. สำรวจ
เก็บรวบรวม
ตัวอยางทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา เชน 
ปราชญชาวบาน
สาขาตาง ๆ ใน
ชุมชน 

ชุมชน 
3.สำรวจความ
หลายหลายทาง
ชีวภาพและ
ทรัพยกรอ่ืน ๆ ใน
ชุมชน4. สำรวจ
เก็บรวบรวม
ตัวอยาง
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา เชน 
ปราชญชาวบาน
สาขาตาง ๆ ใน
ชุมชน 

ชุมชน 
3.สำรวจความ
หลายหลายทาง
ชีวภาพและ
ทรัพยกรอ่ืน ๆ 
ในชุมชน4. 
สำรวจเก็บ
รวบรวมตัวอยาง
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา เชน 
ปราชญชาวบาน
สาขาตาง ๆ ใน
ชุมชน 

F1A2 13.งานสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
กายภาพ  ชีวภาพ 

วังปลาบานทาทุม- ยาง
พระธาตุ และศูนยกีฬา 
ทต.ลสันพระเนตร 
(สุสานรองหมอขาง) 
จำนวน 2 ไร 

7,000 จำนวนเปาหมาย 
10 ชนิด 

7,000 จำนวน
เปาหมาย 10 
ชนิด 

7,000 จำนวนเปาหมาย 
10 ชนิด 

7,000 จำนวนเปาหมาย 
10 ชนิด 

7,000 จำนวนเปาหมาย 
10 ชนิด 

ทต.สันพระเนตร 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A2 14.งานสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

จำนวน 6 หมูบาน  จำนวนหมูบาน 
ละ  5 ขอมูล 

 จำนวนหมูบาน 
ละ  5 ขอมูล 

 จำนวนหมูบาน 
ละ  5 ขอมูล 

 จำนวนหมูบาน 
ละ  5 ขอมูล 

 จำนวนหมูบาน 
ละ  5 ขอมูล 

ทต.สันพระเนตร 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A2 15.โครงการสํารวจเก็บ
รวบรวม ทรัพยากรทอง
ถิ่น 

ดำเนินการสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลในรัศม ี
50 กิโลเมตร ของ ทต. 
แมปูคา 

30,000 พ้ืนที่ในรัศม ี50 
กิโลเมตร ของ 
ทต. แมปูคา 

30,000 พ้ืนที่ในรัศม ี50 
กิโลเมตร ของ 
ทต. แมปูคา 

30,000 พ้ืนที่ในรัศม ี50 
กิโลเมตร ของ 
ทต. แมปูคา 

30,000 พ้ืนที่ในรัศมี 50 
กิโลเมตร ของ 
ทต. แมปูคา 

30,000 พ้ืนที่ในรัศมี 50 
กิโลเมตร ของ 
ทต. แมปูคา 

ทต.แมปูคา 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A2 16.การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ 

หมูบานในเขตเทศบาล 
จำนวน 15 หมูบาน 

5,000 หมูที่ 1, 6, 13, 
14 

5,000 หมูที่ 1, 6, 13, 
14 

5,000 หมูที่ 1, 6, 13, 14 5,000 หมูที่ 1, 6, 13, 
14 

5,000 หมูที่ 1, 6, 13, 
14 

ทต.สุเทพรวมกับ
หมูบาน 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



หนา 1468                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

F1A2 17.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โรงเรียนสังวาลยวิทยา 5,000 งานฐานขอมูลใน
กิจกรรมที ่5 

5,000 งานฐานขอมูล
ในกิจกรรมที ่5 

5,000 งานฐานขอมูลใน
กิจกรรมที ่5 

5,000 งานฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

5,000 งานฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

ทต.สุเทพรวมกับ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A2 18.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

หมูบานใน ต.หารแกว 
อ.หางดง จ.เชียงใหม 

10,000 1 หมูบาน 10,000 1 หมูบาน 10,000 1 หมูบาน 10,000 1 หมูบาน 10,000 1 หมูบาน ทต.หารแกว 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A2 19.การสำรวจและจัดทำ
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

บานสันปายาง 
หมูที่ ๒ บานเอียก 
หมูที่ ๕ ต.สันปายาง 
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

5,000 สำรวจ  
เก็บรวบรวม 
จัดทำฐาน 
ทรัพยากร 
ทองถิ่น 

5,000 สำรวจ  
เก็บรวบรวม 
จัดทำฐาน 
ทรัพยากร 
ทองถิ่น 

5,000 สำรวจ  
เก็บรวบรวม 
จัดทำฐาน 
ทรัพยากร 
ทองถิ่น 

5,000 สำรวจ  
เก็บรวบรวม 
จัดทำฐาน 
ทรัพยากร 
ทองถิ่น 

5,000 สำรวจ  
เก็บรวบรวม 
จัดทำฐาน 
ทรัพยากร 
ทองถิ่น 

อบต.สันปายาง 
อ.แมแตง จเชียงใหม 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A2 20.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ.) 

เทศบาลตำบลดอนแกว 
หมู 1-7 ต.ดอนแกว 

10,000 กิจกรรมในกรอบ 
1  งานสำรวจ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ) พ้ืนที่  
ต.ดอนแกว 

10,000 กิจกรรมใน
กรอบ 1  งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ) พ้ืนที่  
ต.ดอนแกว 

10,000 กิจกรรมในกรอบ 
1  งานสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ) พ้ืนที่  
ต.ดอนแกว 

10,000 กิจกรรมในกรอบ 
1  งานสำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ) พ้ืนที่  
ต.ดอนแกว 

10,000 กิจกรรมในกรอบ 
1  งานสำรวจ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ) พ้ืนที่  
ต.ดอนแกว 

ทต.ดอนแกว 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A2 21.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา  

พ้ืนที่หมูบานนำรอง 
บานเทพาราม หมูที่ 5 

10,000 ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาของ
ตำบลปาบง 6 
หมูบาน 

10,000 ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาของ
ตำบลปาบง 6 
หมูบาน 

10,000 ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาของตำบล
ปาบง 6 หมูบาน 

10,000 ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาของ
ตำบลปาบง 6 
หมูบาน 

10,000 ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาของ
ตำบลปาบง 6 
หมูบาน 

ทต.ปาบง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A2 22.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

ปราชญชาวบาน/
ชุมชนในตำบลสัน
ทรายทั้ง 12 หมูบาน 

 เพ่ือใหมี
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาของ
ตำบลสันทราย
อยางนอย 1ภูมิ
ปญญา 

 เพ่ือใหมี
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาของ
ตำบลสันทราย
อยางนอย 1ภูมิ
ปญญา 

 เพ่ือใหมีฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาของตำบล
สันทรายอยาง
นอย 1ภูมิปญญา 

 เพ่ือใหมี
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาของ
ตำบลสันทราย
อยางนอย 1ภูมิ
ปญญา 

 เพ่ือใหมี
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาของ
ตำบลสันทราย
อยางนอย 1ภูมิ
ปญญา 

ทต.สันทรายมหาวงศ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A2 23.สำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรทองถิ่นตาม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน

หมูบานในเขต  
ต.หนองผ้ึง 
หมู 1-8    

50,000 สำรวจและการ
ทำฐาน 
ทรัพยากรทองถิ่น 

50,000 สำรวจและการ
ทำฐาน 
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

50,000 สำรวจและการทำ
ฐาน 
ทรัพยากรทองถิ่น 

50,000 สำรวจและการ
ทำฐาน 
ทรัพยากรทองถิ่น 

50,000 สำรวจและการ
ทำฐาน 
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

ทต.หนองผ้ึง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1469 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ 

ทั้ง 3 ฐาน
ทรัพยากร 

ทั้ง 3 ฐาน
ทรัพยากร 

ทั้ง 3 ฐาน
ทรัพยากร 

ทั้ง 3 ฐาน
ทรัพยากร 

ทั้ง 3 ฐาน
ทรัพยากร 

F1A2 24.โครงการ อพ.สธ. 
ประจำปงบประมาณ 
2565 กิจกรรมสำรวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากร  
(ใบงาน 9 ใบ) 
(ดำเนินการ 1 หมูบาน) 

พ้ืนที่ตำบลทุงป 25,000 1 หมูบาน 25,000 1 หมูบาน 25,000 1 หมูบาน 25,000 1 หมูบาน 25,000 1 หมูบาน อบต.ทุงป 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A2 25.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯานฐาน
ทรัพยากกรทองถิ่น
อพ.สธ.เทศบาลตำบล
ชมภู 

ทต.ชมภู 50,000 สำรวจ 9 ใบงาน 
จำนวน  
2 หมูบาน 

50,000 สำรวจ 9 ใบงาน 
จำนวน  
2 หมูบาน 

50,000 สำรวจ 9 ใบงาน 
จำนวน  
2 หมูบาน 

50,000 สำรวจ 9 ใบงาน 
จำนวน  
2 หมูบาน 

50,000 สำรวจ 9 ใบงาน 
จำนวน  
2 หมูบาน 

ทต.ชมภู 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F1A2 26.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

ปราชญชาวบาน/
ชุมชนในตำบลขัวมุงทั้ง 
10 หมูบาน 

 เพ่ือใหมี
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาของ
ตำบลขัวมุงอยาง
นอย 1 ภูมิ
ปญญา 

 เพ่ือใหมี
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาของ
ตำบลขัวมุงอยาง
นอย 1 ภูมิ
ปญญา 

 เพ่ือใหมีฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาของตำบล
ขัวมุงอยางนอย 1 
ภูมิปญญา 

 เพ่ือใหมี
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาของ
ตำบลขัวมุงอยาง
นอย 1 ภูมิปญญา 

 เพ่ือใหมี
ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาของ
ตำบลขัวมุงอยาง
นอย 1 ภูมิ
ปญญา 

ทต.ขัวมุง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A2 27.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

พ้ืนที่แปลงสมุนไพร 
จำนวนพ้ินที่ 7 ไร   
บานแมฮักพัฒนา     
หมูที่ 9 

2,000 พ้ืนที่แปลง
สมุนไพร 

2,000 พ้ืนที่แปลง
สมุนไพร 

2,000 พ้ืนที่แปลง
สมุนไพร 

2,000 พ้ืนที่แปลง
สมุนไพร 

2,000 พ้ืนที่แปลง
สมุนไพร 

ทต.หนองแหยง  
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A2 28.การสำรวจและเก็บ
รวมรวมตัวอยาง
ทรัพยากรและ               
ภูมิปญญา วัฒนธรรม 

พ้ืนที่ ทต.ทาศาลา 10,000 ไมนอยกวา 20 
ชนิดและไมนอย
กวา 5 ภูมิปญญา 

10,000 ไมนอยกวา 20 
ชนิดและไมนอย
กวา 5 ภูมิ
ปญญา 

10,000 ไมนอยกวา 20 
ชนิดและไมนอย
กวา 5 ภูมิปญญา 

10,000 ไมนอยกวา 20 
ชนิดและไมนอย
กวา 5 ภูมิปญญา 

10,000 ไมนอยกวา 20 
ชนิดและไมนอย
กวา 5 ภูมิ
ปญญา 

ทต.ทาศาลา 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

 รวม  28  โครงการ  7,343,50
0 

 6,630,4
00 

 6,689,2
00 

 6,766,5
00 

 6,937,40
0 

  



หนา 1470                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

F1A3 1.โครงการขยายพันธุตน
รักและสงเสริมการปลูก
ตนรัก ในพ้ืนที่อุทยาน
แหงชาติแมตะไคร ตำบล
ออนใต อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม 

ดำเนินการในพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติแม
ตะไคร ตำบลออนใต 
อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม 

268,000 จำนวน 20,000 
กลา 

268,000 จำนวน 20,000 
กลา 

268,000 จำนวน 20,000 
กลา 

268,000 จำนวน 20,000 
กลา 

268,000 จำนวน 20,000 
กลา 

สำนักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษที่ 16 
(เชียงใหม) 
งบปกติ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช 

F1A3 2.ปลูกรักษาและศึกษา
การเจริญเติบโตกลวยไม
พันธุไทยแทพระราชทาน 

อ.ดอยสะเก็ด อ.แมริม 
และมหาวิทยาลัยแมโจ 

240,000 อ.ดอยสะเก็ด     
อ.แมริม และ
มหาวิทยาลัยแม
โจ 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 

F1A3 3.การรวบรวมสายพันธุ
พริกพ้ืนเมืองในจังหวัด
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม และ
มหาวิทยาลัยแมโจ  

200,000 จังหวัดเชียงใหม 
และมหาวิทยาลัย
แมโจ  

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 

F1A3 4.การรวบรวมและ
อนุรักษผักพ้ืนบาน (ผัก
กับลาบภาคเหนือ) 

มหาวิทยาลัยแมโจ  150,000 ไดแหลงรวบรวม
พันธุผักพ้ืนบานที่
ใชบริโภคกับลาบ
ทางภาคเหนือ 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 

F1A3 5.โครงการศึกษาลักษณะ
ทางพันธุกรรมและ
ลักษณะทางกายภาพ
ของแตงไทยพันธุ
พ้ืนเมืองในจังหวัดลำปาง
และจังหวัดแพร  

จังหวัดลำปาง จังหวัด
แพร และมหาวิทยาลัย
แมโจ  

200,000 จำนวนสายพันธุ
แตงไทยพันธุ
พ้ืนเมืองใน
จังหวัดลำปาง
และจังหวัดแพร, 
ความหลากหลาย
ของสายพันธุ
แตงไทยพันธุ
พ้ืนเมือง , 
ลักษณะปรากฏ 
(phenotype) 
ของแตงไทยพันธุ
พ้ืนเมืองจาก
แหลงปลูกตางๆ 
และลักษณะ
แตงไทยพันธุ
พ้ืนเมืองที่มี
ลักษณะ
เหมาะสมในการ

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1471 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พัฒนาสายพันธุ
ใหมีคุณภาพทั้ง
ดานคุณภาพผล
และปริมาณ
ผลผลิต 

F1A3 6..โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในการ
อนุรักษและใชประโยชน
ปลาไหลเผือก ในพ้ืนที่
ชุมชนเทศบาลตำบลน้ำ
แพรพัฒนา อำเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม 

ตำบลน้ำแพรพัฒนา 
อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

250,000 1 ชุมชน -  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบปกติ 

F1A3 7.โครงการสำรวจ 
รวบรวมและการจัดการ
ฐานขอมูลเก่ียวกับ
ปลาไหลเผือก ในพ้ืนที่
ชุมชนเทศบาลตำบลน้ำ
แพรพัฒนา อำเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม 

ตำบลน้ำแพรพัฒนา 
อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

410,000 1 ฐานขอมูล 1 
เคร่ือขายชุมชน 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบปกติ 

F1A3 8.การประยุกตใช
เทคโนโลยีเสมือนในการ
อนุรักษและใชประโยชน
ปลาไหลเผือก ในพ้ืนที่
ชุมชนเทศบาลตำบลน้ำ
แพรพัฒนา อำเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม 

ตำบลน้ำแพรพัฒนา 
อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

452,800 1 เทคโนโลยี
เสมือน 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบปกติ 

F1A3 9.โครงการพัฒนา
นวัตกรรมถายทอดองค
ความรูเก่ียวกับการปลูก
รักษา ขยายพันธุ
ปลาไหลเผือก ในพ้ืนที่
ชุมชนเทศบาลตำบลน้ำ
แพรพัฒนา อำเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม  

ตำบลน้ำแพรพัฒนา 
อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

405,000 1 องคความรู 1 
ศูนยการเรียนรู 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบปกติ 



หนา 1472                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

F1A3 10.โครงการจัดการองค
ความรูภูมิปญญาพืช
สมุนไพร เพ่ือแนะนำ
ดานสุขภาพ ของ
สมุนไพรปลาไหลเผือก 
ในพ้ืนที่ชุมชนเทศบาล
ตำบลน้ำแพรพัฒนา  
อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

ตำบลน้ำแพรพัฒนา 
อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

446,600 1 องคความรู 1 
แอพพลิเคชั่น 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบปกติ 

F1A3 11.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานความรูเพ่ือสงเสริม
การอนุรักษ
ปลาไหลเผือก ในพ้ืนที่
ชุมชนเทศบาลตำบลน้ำ
แพรพัฒนา อำเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม 

ตำบลน้ำแพรพัฒนา 
อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

400,000 1 องคความรู 1 
เครือขาย 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบปกติ 

F1A3 12.การประยุกตใช
นวัตกรรมเพ่ือสงเสริม
การแปรรูปปลาไหลเผือก 
ในพ้ืนที่ชุมชนเทศบาล
ตำบลน้ำแพรพัฒนา  
อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

ตำบลน้ำแพรพัฒนา 
อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

437,000 1 องคความรู 1 
ผลิตภัณฑ 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบปกติ 

F1A3 13.โครงการพัฒนาส่ือ
สงเสริมการตลาดดิจิทัล
สำหรับผลิตภัณฑจาก
ปลาไหลเผือก ในพ้ืนที่
ชุมชนเทศบาลตำบลน้ำ
แพรพัฒนา อำเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม 

ตำบลน้ำแพรพัฒนา 
อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

405,000 1 รูปแบบ
การตลาดดิจิตัล 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบปกติ 

F1A3 14.โครงการศึกษา
ลักษณะประจำพันธุมัน
พ้ืนบานแตละชนิดที่ปลูก
รวบรวมพันธุเพ่ือนำไป
แปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 ศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุของ
มันพ้ืนบานแตละ
ชนิด/ศึกษา
วิธีการนำไปแปร

500,000 ศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุของ
มันพ้ืนบานแต
ละชนิด/ศึกษา
วิธีการนำไปแปร
รูปเปน

500,000 ศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุของ
มันพ้ืนบานแตละ
ชนิด/ศึกษาวิธีการ
นำไปแปรรูปเปน

500,000 ศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุของ
มันพ้ืนบานแตละ
ชนิด/ศึกษา
วิธีการนำไปแปร

500,000 ศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุของ
มันพ้ืนบานแตละ
ชนิด/ศึกษา
วิธีการนำไปแปร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
งบปกติ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1473 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รูปเปนผลิตภัณฑ
อาหารสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ
อาหารสุขภาพ 

ผลิตภัณฑอาหาร
สุขภาพ 

รูปเปนผลิตภัณฑ
อาหารสุขภาพ 

รูปเปนผลิตภัณฑ
อาหารสุขภาพ 

F1A3 15.โครงการปลูกรักษา
ตนพันธุกรรมมันพ้ืนบาน
เพ่ือความมั่นคงทาง
อาหาร 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 รักษาพันธุกรรม
ของมันพ้ืนบาน 

500,000 รักษาพันธุกรรม
ของมันพ้ืนบาน 

500,000 รักษาพันธุกรรม
ของมันพ้ืนบาน 

500,000 รักษาพันธุกรรม
ของมันพ้ืนบาน 

500,000 รักษาพันธุกรรม
ของมันพ้ืนบาน 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
งบปกติ 

F1A3 16.โครงการปลูกรักษา
ตนพันธุกรรมมะเก๋ียง
เพ่ือการใชประโยชนเชิง
พาณิชย 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 รักษาพันธุกรรม
ของมะเก๋ียง 

500,000 รักษาพันธุกรรม
ของมะเก๋ียง 

500,000 รักษาพันธุกรรม
ของมะเก๋ียง 

500,000 รักษาพันธุกรรม
ของมะเก๋ียง 

500,000 รักษาพันธุกรรม
ของมะเก๋ียง 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
งบปกติ 

F1A3 17.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น - อพ.สธ. 
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 

ทต.ไชยปราการ 166,000 1. เพ่ือดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน 
พ้ืนที่สาธารณะใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

166,000 1. เพ่ือ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 
6 งาน 
2. ปาชุมชน 
พ้ืนที่สาธารณะ
ในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
ไชยปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

166,000 1. เพ่ือดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน พ้ืนที่
สาธารณะในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 

166,000 1. เพ่ือดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน พ้ืนที่
สาธารณะในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
ไชยปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

166,000 1. เพ่ือ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน 
พ้ืนที่สาธารณะ
ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

ทต.ไชยปราการ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A3 18.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาการ
สำรวจเก็บรวบรวม 

ศูนยกีฬา  
ทต.สันพระเนตร  
(สุสานรองหมอขาง) 
จำนวน 1 ไร 

 จำนวนเปาหมาย
10 ชนิด 

 จำนวน
เปาหมาย10 
ชนิด 

 จำนวนเปาหมาย
10 ชนิด 

 จำนวนเปาหมาย
10 ชนิด 

 จำนวนเปาหมาย
10 ชนิด 

ทต.สันพระเนตร 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A3 19.โครงการปลูกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

พ้ืนที่ปลูกรักษาภายใน
พ้ืนที่ของ ทต. แมปูคา 

30,000 ปลูกรักษาพันธุ
พืช 5 ชนิดๆ ละ 
200 ตน 

30,000 ปลูกรักษาพันธุ
พืช 5 ชนิดๆ ละ 
200 ตน 

30,000 ปลูกรักษาพันธุพืช 
5 ชนิดๆ ละ 200 
ตน 

30,000 ปลูกรักษาพันธุ
พืช 5 ชนิดๆ ละ 
200 ตน 

30,000 ปลูกรักษาพันธุ
พืช 5 ชนิดๆ ละ 
200 ตน 

ทต. แมปูคา 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



หนา 1474                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

F1A3 20.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษาจำนวน
พ้ืนที่ 2 ไร 

 จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

 จำนวน
เปาหมาย 10 
ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

ทต.ก้ืดชาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A3 21.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษาจำนวน
พ้ืนที่ 5 ไร 

20,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

20,000 จำนวน
เปาหมาย 5 
ตัวอยาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

ทต.สุเทพ รวมกับ 
ชุมชนปราชญชุมชน
และโรงเรียนในเขต
เทศบาล  
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A3 22.ปลูกรักษาทรัพยากร
ทองถิ่น 

ปาแปลงปกปกหมูที่ 5 
บานเอียก 
ต.สันปายาง 
อ.แมแตง  
จ.เชียงใหม 

5,000 ปลูกรักษา 
พันธุพืชหายาก 
ที่สำรวจพบ 
ในพืนที่ 
ต.สันปายาง 

5,000 ปลูกรักษา 
พันธุพืชหายาก 
ที่สำรวจพบ 
ในพืนที่ 
ต.สันปายาง 

5,000 ปลูกรักษา 
พันธุพืชหายาก 
ที่สำรวจพบ 
ในพืนที่ 
ต.สันปายาง 

5,000 ปลูกรักษา 
พันธุพืชหายาก 
ที่สำรวจพบ 
ในพืนที่ 
ต.สันปายาง 

5,000 ปลูกรักษา 
พันธุพืชหายาก 
ที่สำรวจพบ 
ในพืนที่ 
ต.สันปายาง 

อบต.สันปายาง 
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A3 23.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษาจำนวน
พ้ืนที่ 2 งาน 

 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

 จำนวน
เปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

ทต.หนองปาคร่ังและ
ชุมชน , ศูนยประงาน 
อพ.สธ.มช. 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A3 24.พัฒนาศูนยสาธิต
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำริเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

พ้ืนที่ศูนยสาธิตฯ  
หมูที่ 7 ต.หนองผ้ึง 

50,000 เพ่ือปกปกรักษา 
ทรัพยากรชีวภาพ 
เก็บรักษา
พันธุกรรมพืช 
ตลอดจนเก็บ
ขอมูล 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

50,000 เพ่ือปกปกรักษา 
ทรัพยากร
ชีวภาพ 
เก็บรักษา
พันธุกรรมพืช 
ตลอดจนเก็บ
ขอมูล 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

50,000 เพ่ือปกปกรักษา 
ทรัพยากรชีวภาพ 
เก็บรักษา
พันธุกรรมพืช 
ตลอดจนเก็บ
ขอมูล 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

50,000 เพ่ือปกปกรักษา 
ทรัพยากรชีวภาพ 
เก็บรักษา
พันธุกรรมพืช 
ตลอดจนเก็บ
ขอมูล 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

50,000 เพ่ือปกปกรักษา 
ทรัพยากร
ชีวภาพ 
เก็บรักษา
พันธุกรรมพืช 
ตลอดจนเก็บ
ขอมูล 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ทต.หนองผ้ึง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A3 25.โครงการปลูกตนไม 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
(บริเวณริมแมน้ำปง) 

ตำบลทาวังตาล  
หมูที่ 1,2,5,12,13 

50,000 เพิมจำนวนตนไม
บริเวณริมแมน้ำ
ปง ตำบลทาวัง
ตาล จำนวน 200 
ตน 

50,000 เพิมจำนวน
ตนไมบริเวณริม
แมน้ำปง ตำบล
ทาวังตาล 
จำนวน 200 ตน 

50,000 เพิมจำนวนตนไม
บริเวณริมแมน้ำ
ปง ตำบลทาวัง
ตาล จำนวน 200 
ตน 

50,000 เพิมจำนวนตนไม
บริเวณริมแมน้ำ
ปง ตำบลทาวัง
ตาล จำนวน 200 
ตน 

50,000 เพิมจำนวนตนไม
บริเวณริมแมน้ำ
ปง ตำบลทาวัง
ตาล จำนวน 
200 ตน 

ทต.ทาวังตาล  
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1475 
 

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 26.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษาจำนวน
พ้ืนที่ 2 ไร 

 จำนวนเปาหมาย
10 ตัวอยาง 

 จำนวน
เปาหมาย10 
ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย
10 ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย
10 ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย
10 ตัวอยาง 

ทต.รองวัวแดง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A3 27.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชลำไย 
(ลำไยสีชมพู) 

ทต.ชมภู 50,000 เพาะและขยาย
พันธลำใยสีชมพู
เพ่ือแจกจายให
เกษตรกร 

50,000 เพาะและขยาย
พันธลำใยสีชมพู
เพ่ือแจกจายให
เกษตรกร 

50,000 เพาะและขยาย
พันธลำใยสีชมพู
เพ่ือแจกจายให
เกษตรกร 

50,000 เพาะและขยาย
พันธลำใยสีชมพู
เพ่ือแจกจายให
เกษตรกร 

50,000 เพาะและขยาย
พันธลำใยสีชมพู
เพ่ือแจกจายให
เกษตรกร 

ทต.ชมภู 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A3 28.ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนทีสีเขียว 

ต.ขัวมุงทั้ง 12 หมูบาน 5,000 เพ่ือเพ่ิมจำนวน
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบลขัวมุงให
มากขึ้นอยางนอย
ปละ 1 แหง 

5,000 เพ่ือเพ่ิมจำนวน
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบลขัวมุงให
มากขึ้นอยาง
นอยปละ 1 แหง 

5,000 เพ่ือเพ่ิมจำนวน
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบลขัวมุงใหมาก
ขึ้นอยางนอยปละ 
1 แหง 

5,000 เพ่ือเพ่ิมจำนวน
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบลขัวมุงให
มากขึ้นอยางนอย
ปละ 1 แหง 

5,000 เพ่ือเพ่ิมจำนวน
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบลขัวมุงให
มากขึ้นอยาง
นอยปละ 1 แหง 

ทต.ขัวมุง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A3 29.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

ภายใน ต.ทากวาง  จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

 จำนวน
เปาหมาย 5 
ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

พ้ืนที่ดำเนินงานกับ 
สำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ(สพภ.)  
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A3 30..งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

ต.หนองผ้ึง 50,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

50,000 จำนวน
เปาหมาย 5 
ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ตัวอยาง 

ทต.หนองผ้ึง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A3 31.ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว 

ต.สันทรายทั้ง  
12 หมูบาน 

5,000 เพ่ือเพ่ิมจำนวน
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบลสันทรายให
มากขึ้นอยางนอย
ปละ 1 แหง 

5,000 เพ่ือเพ่ิมจำนวน
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบลสันทราย
ใหมากขึ้นอยาง
นอยปละ 1 แหง 

5,000 เพ่ือเพ่ิมจำนวน
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบลสันทรายให
มากขึ้นอยางนอย
ปละ 1 แหง 

5,000 เพ่ือเพ่ิมจำนวน
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบลสันทรายให
มากขึ้นอยางนอย
ปละ 1 แหง 

5,000 เพ่ือเพ่ิมจำนวน
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบลสันทราย
ใหมากขึ้นอยาง
นอยปละ 1 แหง 

ทต.สันทรายมหาวงศ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F1A3 32.โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่จำนวน 1 ไร 1,000 จำนวน 20 
ตัวอยาง 

1,000 จำนวน 20 
ตัวอยาง 

1,000 จำนวน 20 
ตัวอยาง 

1,000 จำนวน 20 
ตัวอยาง 

1,000 จำนวน 20 
ตัวอยาง 

ทต.หนองแหยง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

 รวม  32  โครงการ  6,196,400  2,200,000  2,200,000  2,200,000  2,200,000   
F2A4 1.โครงการการศึกษาและ

การใชประโยชนจากตน
มณฑาดอยในการยอมสี
ธรรมชาติ 

เชียงใหม 400,000 การศึกษาการใช
ประโยชนจากตน
มณฑาดอยใน
การยอมสี
ธรรมชาติ 

400,000 การศึกษาการใช
ประโยชนจาก
ตนมณฑาดอย
ในการยอมสี
ธรรมชาติ 

400,000 การศึกษาการใช
ประโยชนจากตน
มณฑาดอยในการ
ยอมสีธรรมชาติ 

400,000 การศึกษาการใช
ประโยชนจากตน
มณฑาดอยในการ
ยอมสีธรรมชาติ 

400,000 การศึกษาการใช
ประโยชนจากตน
มณฑาดอยใน
การยอมสี
ธรรมชาติ 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
งบพัฒนาจังหวัด 



หนา 1476                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

F2A4 2.การพัฒนาลำลูก
กลวยไม เพ่ือผลิตภัณฑ
อาหารในการสรางมูลคา
เชิงพานิชย              

ตำบลน้ำแพรพัฒนา 
อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

270,000 มหาวิทยาลัยแม
โจ  

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 

F2A4 3.การใชประโยชนจาก
พืชทองถิ่นสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑอยางยั่งยืน  

งานสนับสนุนโครงการ
ตามพระราชดำริ กอง
บริหารงานบริการ
วิชาการ สำนักวิจัยและ
สงเสริมวิชาการ
การเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
และชุมชนบริเวณ
โดยรอบพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยแมโจ 
เชียงใหม 

200,000 งานสนับสนุน
โครงการตาม
พระราชดำริ กอง
บริหารงาน
บริการวิชาการ 
สำนักวิจัยและ
สงเสริมวิชาการ
การเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม
โจ และชุมชน
บริเวณโดยรอบ
พ้ืนที่
มหาวิทยาลัยแม
โจ เชียงใหม 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 

F2A4 4.การอนุรักษและใช
ประโยชนกลวยไม 

มหาวิทยาลัยแมโจ  750,000 มหาวิทยาลัยแม
โจ  

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 

F2A4 5.ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมระดับ 
โมเลกุลของมันปาในเขต
ภาคเหนือ 
ตอนบนและพ้ืนที่ปกปก
พันธุกรรมพืช  
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
“หริภุญไชย” เพ่ือสนอง
พระราชดำริ  
ในโครงการ อพ.สธ. เพ่ือ
การอนุรักษ 
และการพัฒนาพืชอาหาร 

ภาคเหนือตอนบนและ
พ้ืนที่ปกปก 
พันธุกรรมพืชศูนยการ
ศึกษมหาวิทยาลัย
เชียงใหม 
"หริภุญไชย"  

-  - 350,000 ความ
หลากหลาย 
ทางพันธุกรรม
ของมันปา  
การอนุรักษ  
การพัฒนาพืช
อาหาร 

-  - -  - -  - มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
(มช.) 
งบปกติ 

F2A4 6.การใชประโยชนจาก
แอคติโนแบคทีเรีย 
ที่เจริญรวมกับไบรโอไฟต

อุทยานแหงชาติดอย
อินทนนท  
จังหวัดเชียงใหม  

-  - -  - -  - 500,000 แอคติโน
แบคทีเรียที่
สามารถสงเสริม

500,000 แอคติโน
แบคทีเรียที่
สามารถสงเสริม

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
(มช.) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1477 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ในเขตพ้ืนที่อุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท 
เพ่ือการอนุรักษความ
อุดมสมบูรณของดิน
สำหรับการเพาะปลูกพืช
ที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจ ภายใต
โครงการ อพ.สธ. 

การเจริญของพืช
ที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจในดินไม
อุดมสมบูรณ 
ผลิตภัณฑจากแอ
คติโนแบคทีเรีย
เพ่ือสงเสริมการ
เจริญของพืชที่มี
คุณคาทาง
เศรษฐกิจในดินไม
อุดมสมบูรณ องค
ความรูในการใช
แอคติโน
แบคทีเรียในการ
ฟนฟูความอุดม
สมบูรณของดิน 

การเจริญของพืช
ที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจในดิน
ไมอุดมสมบูรณ 
ผลิตภัณฑจากแอ
คติโนแบคทีเรีย
เพ่ือสงเสริมการ
เจริญของพืชที่มี
คุณคาทาง
เศรษฐกิจในดิน
ไมอุดมสมบูรณ 
องคความรูใน
การใชแอคติโน
แบคทีเรียในการ
ฟนฟูความอุดม
สมบูรณของดิน 

งบปกติ 

F2A4 7.การใชประโยชนจาก
แอคติโนแบคทีเรีย 
ที่เจริญรวมกับไบรโอไฟต
ในเขตพ้ืนที่อุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท  
เพ่ือการอนุรักษและ
สงเสริม 
การเจริญของพืชหายาก 
ภายใตโครงการ อพ.สธ. 

อุทยานแหงชาติดอย
อินทนนท  
จังหวัดเชียงใหม  

-  - -  - 500,000 แอคติโนแบคทีเรีย
ที่สามารถ 
สงเสริมการเจริญ
ของพืชหายาก
หรือพืชที่มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ  
ผลิตภัณฑจากแอ
คติโนแบคทีเรีย 
เพ่ือสงเสริมการ
เจริญของพืช 
หายากหรือพืชที่มี
คุณคาทาง
เศรษฐกิจ 

500,000 แอคติโน
แบคทีเรียที่ 
สามารถสงเสริม
การเจริญ 
ของพืชหายาก
หรือพืชที่มีคุณคา 
ทางเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑจาก 
แอคติโน
แบคทีเรียเพ่ือ
สงเสริม 
การเจริญของพืช
หายากหรือ 
พืชที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ 

500,000 แอคติโน
แบคทีเรีย 
ที่สามารถ
สงเสริมการ 
เจริญของพืชหา
ยากหรือพืชที่มี
คุณคาทาง 
เศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑจากแอ
คติโนแบคทีเรีย 
เพ่ือสงเสริมการ
เจริญของพืชหา
ยากหรือพืชที่มี
คุณคาทาง
เศรษฐกิจ 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
(มช.) 
งบปกติ 

F2A4 8.โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือ
สุขภาพจากมันพ้ืนบาน 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารสุขภาพ
ตนแบบจากมัน
พ้ืนบาน 

500,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารสุขภาพ
ตนแบบจากมัน
พ้ืนบาน 

500,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารสุขภาพ
ตนแบบจากมัน
พ้ืนบาน 

500,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารสุขภาพ
ตนแบบจากมัน
พ้ืนบาน 

500,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารสุขภาพ
ตนแบบจากมัน
พ้ืนบาน 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
งบปกติ 



หนา 1478                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

F2A4 9.โครงการใชประโยชน
จากนอยหนาเครือ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 ศึกษาวิธีการนำ
นอยหนาเครือไป
ใชประโยชน 

500,000 ศึกษาวิธีการนำ
นอยหนาเครือ
ไปใชประโยชน 

500,000 ศึกษาวิธีการนำ
นอยหนาเครือไป
ใชประโยชน 

500,000 ศึกษาวิธีการนำ
นอยหนาเครือไป
ใชประโยชน 

500,000 ศึกษาวิธีการนำ
นอยหนาเครือไป
ใชประโยชน 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
งบปกติ 

F2A4 10.โครงการศึกษาการ
ขยายพันธุมันพ้ืนบาน/
นอยหนาเครือ/บุก/มะก๊ิง 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 ศึกษาวิธีการ
ขยายพันธุของมัน
พ้ืนบาน 
นอยหนาเครือ 
บุก มะก๊ิง ดวย
วิธีการทาง
เทคนิค 

500,000 ศึกษาวิธีการ
ขยายพันธุของ
มันพ้ืนบาน 
นอยหนาเครือ 
บุก มะก๊ิง ดวย
วิธีการทาง
เทคนิค 

500,000 ศึกษาวิธีการ
ขยายพันธุของมัน
พ้ืนบาน นอยหนา
เครือ บุก มะก๊ิง 
ดวยวิธีการทาง
เทคนิค 

500,000 ศึกษาวิธีการ
ขยายพันธุของมัน
พ้ืนบาน นอยหนา
เครือ บุก มะก๊ิง 
ดวยวิธีการทาง
เทคนิค 

500,000 ศึกษาวิธีการ
ขยายพันธุของ
มันพ้ืนบาน 
นอยหนาเครือ 
บุก มะก๊ิง ดวย
วิธีการทาง
เทคนิค 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
งบปกติ 

F2A4 11.โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑตนแบบจาก
มะเก๋ียงสูการจำหนาย
เชิงพาณิชย 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
ตนแบบเพ่ือตอ
ยอดสูเชิงพาณิชย 

500,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
ตนแบบเพ่ือตอ
ยอดสูเชิง
พาณิชย 

500,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
ตนแบบเพ่ือตอ
ยอดสูเชิงพาณิชย 

500,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
ตนแบบเพ่ือตอ
ยอดสูเชิงพาณิชย 

500,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
ตนแบบเพ่ือตอ
ยอดสูเชิง
พาณิชย 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
งบปกติ 

F2A4 12.โครงการอนุรักษและ
ใชประโยชน ทรัพยากร
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ ต.แมปูคา 30,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานน้ำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

30,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานน้ำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

30,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานน้ำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

30,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานน้ำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

30,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานน้ำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

ทต. แมปูคา 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F2A4 13.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากฐาน
ทรัพยากรและเสนทาง
การทองเที่ยวโดยชุมชน) 

พ้ืนที่สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมหมูบาน
สมุนไพรและการ
ทองเที่ยวบานเมืองก้ืด 

 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตางๆ 

 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตางๆ 

 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตางๆ 

 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตางๆ 

ทต.ก้ืดชาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F2A4 14.โครงการบริหาร
จัดการขยะชุมชนก้ืดชาง 
(การพัฒนาแหลงเรียนรู
หมูบานสะอาดและการ
อนุรักษพลังงาน) 

ทต.ก้ืดชาง  เพ่ือพัฒนา
หมูบานใหสะอาด
และเปนมิตรตอ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 เพ่ือพัฒนา
หมูบานให
สะอาดและเปน
มิตรตอ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 เพ่ือพัฒนาหมูบาน
ใหสะอาดและเปน
มิตรตอทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 เพ่ือพัฒนา
หมูบานใหสะอาด
และเปนมิตรตอ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 เพ่ือพัฒนา
หมูบานให
สะอาดและเปน
มิตรตอ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

วิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแหง
เอเชีย (AdiCET) 
มรภ.ชม. 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1479 
 

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 15.โครงการอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่น 

ทต.เขื่อนผาก 5,000 สงเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมการ
อนุรักษพันธุพืช
ทองถิ่นในตำบล
เขื่อนผาก 

5,000 สงเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมการ
อนุรักษพันธุพืช
ทองถิ่นในตำบล
เขื่อนผาก 

5,000 สงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
การอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่นใน
ตำบลเขื่อนผาก 

5,000 สงเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมการ
อนุรักษพันธุพืช
ทองถิ่นในตำบล
เขื่อนผาก 

5,000 สงเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมการ
อนุรักษพันธุพืช
ทองถิ่นในตำบล
เขื่อนผาก 

อบต.เขื่อนผาก 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F2A4 16.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม  

พ้ืนที่สมาชิกกลุม
วิสาหกิจ กลุมสมุนไพร 
และการทองเที่ยวบาน
สันลมจอย 

50,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตางๆ 

50,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตางๆ 

50,000 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

50,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตางๆ 

50,000 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตางๆ 

ทต.สุเทพรวมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F2A4 17.งานการดำเนินงาน
อนุรักษ 
และใชประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น 

หมูที่ 1-6 
ต.สันปายาง 
อ.แมแตง  
จ.เชียงใหม 

10,000 ฟนฟู บำรุง 
รักษา ขยายพันธุ
พืชเพ่ิมขึ้น และ 
แจกจายใหกับ 
ชุมชน 

10,000 ฟนฟู บำรุง 
รักษา 
ขยายพันธุพืช 
เพ่ิมขึ้น และ 
แจกจายใหกับ 
ชุมชน 

10,000 ฟนฟู บำรุง รักษา 
ขยายพันธุพืช 
เพ่ิมขึ้น และ 
แจกจายใหกับ 
ชุมชน 

10,000 ฟนฟู บำรุง รักษา 
ขยายพันธุพืช 
เพ่ิมขึ้น และ 
แจกจายใหกับ 
ชุมชน 

10,000 ฟนฟู บำรุง 
รักษา ขยายพันธุ
พืชเพ่ิมขึ้น และ 
แจกจายใหกับ 
ชุมชน 

อบต.สันปายาง 
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 
 

F2A4 18.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม(การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากฐาน
ทรัพยากรและเสนทาง
การทองเที่ยวโดยชุมชน) 

พ้ืนที่สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมหมูบาน
สมุนไพรและการ
ทองเที่ยวตำบลหนอง
ปาคร่ัง 

 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตางๆ 

 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตางๆ 

 เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตางๆ 

 เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตางๆ 

ทต.หนองปาคร่ังและ
ชุมชน 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F2A4 19.โครงการอนุรักษ
แมน้ำคูคลองในตำบลทา
วังตาล 

ต.ทาวังตาล 50,000 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ดูแลรักษาแมน้ำคู
คลองในตำบลทา
วังตาล อยางนอย 
ปละ 5 เสนทาง 

50,000 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการดูแล
รักษาแมน้ำคู
คลองในตำบล
ทาวังตาล อยาง
นอย ปละ 5 
เสนทาง 

50,000 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการดูแล
รักษาแมน้ำคู
คลองในตำบลทา
วังตาล อยางนอย 
ปละ 5 เสนทาง 

50,000 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ดูแลรักษาแมน้ำคู
คลองในตำบลทา
วังตาล อยางนอย 
ปละ 5 เสนทาง 

50,000 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการดูแลรักษา
แมน้ำคูคลองใน
ตำบลทาวังตาล 
อยางนอย ปละ 
5 เสนทาง 

ทต.ทาวังตาล  
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F2A4 20.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 

พ้ืนที่สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมหมูบาน

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน

  เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน

ทต.รองวัวแดง 



หนา 1480                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากฐาน
ทรัพยากรและเสนทาง
การทองเที่ยวโดยชุมชน) 

สมุนไพรและการ
ทองเที่ยวบานรองวัว
แดง 

ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตางๆ 

ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตางๆ 

ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตางๆ 

ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตางๆ 

งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F2A4 21.โครงการบริหาร
จัดการขยะชุมชนรองวัว
แดง (การพัฒนาแหลง
เรียนรูหมูบานสะอาด
และการอนุรักษพลังงาน) 

ต.รองวัวแดง 
อ.สันกำแพง 
จ.เชียงใหม 

  เพ่ือพัฒนา
หมูบานใหสะอาด
และเปนมิตรตอ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

  เพ่ือพัฒนา
หมูบานให
สะอาดและเปน
มิตรตอ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

  เพ่ือพัฒนาหมูบาน
ใหสะอาดและเปน
มิตรตอทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

  เพ่ือพัฒนา
หมูบานใหสะอาด
และเปนมิตรตอ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

  เพ่ือพัฒนา
หมูบานให
สะอาดและเปน
มิตรตอ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ทต.รองวัวแดง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F2A4 22.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง
สามฐานที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม(การ
พัฒนาผลิตภัณฑจากฐาน
ทรัพยากร และเสนทาง
การทองเที่ยวโดยชุมชน  
เปนตน) 

พ้ืนที่สมาชิกกลุม
วิสาหกิจภายใน 
ต.ทากวาง และศูนย
เรียนรู 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตางๆ 

ทต.ทากวาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

 รวม  22  โครงการ  3,765,00
0 

 2,895,0
00 

 3,045,0
00 

 3,545,0
00 

 3,545,00
0 

  

F2A5 1.สนับสนุนจัดต้ังศูนย
ขอมูลทรัพยากรโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ.) จังหวัด
เชียงใหม 

ศูนยขอมูลทรัพยากร 
อพ.สธ. จังหวัด
เชียงใหม 
(องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม) 

100,000 จำนวนขอมูล
ทรัพยากรที่
เพ่ิมขึ้น 10 ชนิด 

100,000 จำนวนขอมูล
ทรัพยากรที่
เพ่ิมขึ้น 10 ชนิด 

100,000 จำนวนขอมูล
ทรัพยากรที่
เพ่ิมขึ้น 10 ชนิด 

100,000 จำนวนขอมูล
ทรัพยากรที่
เพ่ิมขึ้น 10 ชนิด 

100,000 จำนวนขอมูล
ทรัพยากรที่
เพ่ิมขึ้น 10 ชนิด 

 - สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม  
 - มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม  
 - องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 
งบพัฒนาจังหวัด 

F2A5 2.ศูนยปฏิบัติการ
ธนาคารเมล็ดพันธุพืช 
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม
โจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ  494,400 1.ศูนยปฏิบัติการ
ธนาคารเมล็ด
พันธุพืช อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยแม
โจ จำนวน 1 
แหง 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1481 
 

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 3.ฐานเรียนรูสวน
สมุนไพรชีวกะโกมาร
ภัจจมหาวิทยาลัยแมโจ 

 สำนักฟารม 
มหาวิทยาลัยแมโจ  

230,000 .ฐานเรียนรูสวน
สมุนไพรชีวกะโก
มารภัจจ
มหาวิทยาลัยแม
โจ จำนวน 1 
แหง 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 

F2A5 4.โครงการหนวยบริหาร
จัดการเชื้อพันธุกรรมพืช
มรดก 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 เปนศูนยขอมูล
พันธุพืชมรดก 

500,000 เปนศูนยขอมูล
พันธุพืชมรดก 

500,000 เปนศูนยขอมูล
พันธุพืชมรดก 

500,000 เปนศูนยขอมูล
พันธุพืชมรดก 

500,000 เปนศูนยขอมูล
พันธุพืชมรดก 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
งบปกติ 

F2A5 5.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.  
- หนวยงานฯ อาทิ เชน  
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ  
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น  
- ฯลฯ  

ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ. -  ทต.
สันพระเนตร 

30,000 จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 2 
หมูบาน 

30,000 จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 
ฐาน จำนวน 2 
หมูบาน 

30,000 จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 2 หมูบาน 

30,000 จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 2 
หมูบาน 

30,000 จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 
ฐาน จำนวน 2 
หมูบาน 

ทต.สันพระเนตร 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F2A5 6.จัดต้ังศูนยขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น อบต.
มอนปน 

หมูที่ 1- 15 ต.มอนปน 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

50,000 มีศูนยขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
จำนวน 1ศูนย 

50,000 มีศูนยขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน 
1ศูนย 

50,000 มีศูนยขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
จำนวน 1ศูนย 

50,000 มีศูนยขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
จำนวน 1ศูนย 

50,000 มีศูนยขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน 
1ศูนย 

อบต.มอนปน 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F2A5 7.จัดต้ังศูนยขอมูล
ทรัพยากร และการ
อบรมใหความรูโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

1,000,00
0 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
ในจังหวัด
เชียงใหม 
2. สรางศูนย
ขอมูลสารสนเทศ
สวน

1,000,00
0 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
ในจังหวัด
เชียงใหม 
2. สรางศูนย
ขอมูล
สารสนเทศสวน

1,000,00
0 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
ในจังหวัด
เชียงใหม 
2. สรางศูนย
ขอมูลสารสนเทศ
สวนพฤกษศาสตร

1,000,00
0 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
ในจังหวัด
เชียงใหม 
2. สรางศูนย
ขอมูลสารสนเทศ
สวนพฤกษศาสตร

1,000,00
0 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
ในจังหวัด
เชียงใหม 
2. สรางศูนย
ขอมูลสารสนเทศ
สวน

สำนักปลัดฯ 
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 



หนา 1482                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม 
3. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช
งานระบบฐาน
ทรัพยากร แก
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม 
3. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ใชงานระบบฐาน
ทรัพยากร แก
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม 
3. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช
งานระบบฐาน
ทรัพยากร แก
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม 
3. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช
งานระบบฐาน
ทรัพยากร แก
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม 
3. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ใชงานระบบฐาน
ทรัพยากร แก
หนวยงานที่
เก่ียวของ 
 

F2A5 8.งานศูนยขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

อบต.สันปายาง 
อ.แมแตง  
จ.เชียงใหม 

4,000 รวบรวมและ 
บันทึกขอมูล 
ทรัพยากร 
ทองถิ่น ใน 
ศูนยขอมูล 
อบต.สันปายาง 

4,000 รวบรวมและ 
บันทึกขอมูล 
ทรัพยากร 
ทองถิ่น ใน 
ศูนยขอมูล 
อบต.สันปายาง 

4,000 รวบรวมและ 
บันทึกขอมูล 
ทรัพยากร 
ทองถิ่น ใน 
ศูนยขอมูล 
อบต.สันปายาง 

4,000 รวบรวมและ 
บันทึกขอมูล 
ทรัพยากร 
ทองถิ่น ใน 
ศูนยขอมูล 
อบต.สันปายาง 

4,000 รวบรวมและ 
บันทึกขอมูล 
ทรัพยากร 
ทองถิ่น ใน 
ศูนยขอมูล 
อบต.สันปายาง 

อบต.สันปายาง 
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F2A5 9..โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.  
- หนวยงานฯ อาทิ เชน  
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ  
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ  
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น  
- ฐานขอมูลนักวิจัย 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัยที่
รวมสองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ  

ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ. - 
อบต.ก้ืดชาง 

  จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 4 
หมูบาน 

  จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 
ฐาน จำนวน 4 
หมูบาน 

  จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 4 หมูบาน 

 จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 4 
หมูบาน 

  จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 
ฐาน จำนวน 4 
หมูบาน 

ทต.ก้ืดชาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F2A5 10.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.  
- หนวยงานฯ อาทิ เชน  
- ฐานขอมูลทรัพยากร

ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ. - 
อบต. 

  จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 ฐาน 

  จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 

  จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 4 หมูบาน 

 จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 ฐาน 

  จำนวนขอมูล
โครงสราง
ทรัพยากร 3 

ทต.รองวัวแดง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1483 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ชีวภาพ  
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ  
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น  
- ฐานขอมูลนักวิจัย 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัยที่
รวมสองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ  
 

จำนวน 4 
หมูบาน 

ฐาน จำนวน 4 
หมูบาน 

จำนวน 4 
หมูบาน 

ฐาน จำนวน 4 
หมูบาน 

F2A5 11.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.  
- หนวยงานฯ อาทิ เชน  
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ  
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ  
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น  
- ฐานขอมูลนักวิจัย 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัยที่
รวมสองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ  

ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ. -  
ทต.ทากวาง 

  จำนวนขอมูล
โครงสราง 3 ฐาน 
จำนวน 7  
หมูบาน 

  จำนวนขอมูล
โครงสราง 3 
ฐาน 
จำนวน 7  
หมูบาน 

  จำนวนขอมูล
โครงสราง 3 ฐาน 
จำนวน 7  
หมูบาน 

  จำนวนขอมูล
โครงสราง 3 ฐาน 
จำนวน 7  
หมูบาน 

  จำนวนขอมูล
โครงสราง 3 
ฐาน 
จำนวน 7  
หมูบาน 

ทต.ทากวาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

F2A5 12.การจัดทำศูนยขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ.-จังหวัด 

พ้ืนที่เปาหมายตามแนว
ทางการดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในจังหวัด 

 เพื ่อรวบรวมขอมูล
เ ช ิ ง พ ื ้ น ท ี ่ แ ล ะ
ทรัพยากรที ่พบใน
แต  ละพ ื ้ นท ี ่ เ ป น
ฐ า น ข  อ ม ู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภ ู ม ิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ช ิ ง พ ื ้ น ท ี ่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แต ละพ ื ้นท ี ่ เปน
ฐ า น ข  อ ม ู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภ ู ม ิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื ่อรวบรวมขอมูล
เ ช ิ ง พ ื ้ น ท ี ่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบในแต
ล ะ พ ื ้ น ท ี ่ เ ป น
ฐานขอมูลในรูปแบบ
ส า ร ส น เ ท ศ
ภ ู ม ิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื ่อรวบรวมขอมูล
เ ช ิ ง พ ื ้ น ท ี ่ แ ล ะ
ทรัพยากรที ่พบใน
แต  ล ะพ ื ้ นท ี ่ เ ป น
ฐ า น ข  อ ม ู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภ ู ม ิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ช ิ ง พ ื ้ น ท ี ่ แ ล ะ
ทรัพยากรที ่พบใน
แต ละพ ื ้ นท ี ่ เ ป น
ฐ า น ข  อ ม ู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภ ู ม ิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

(*ไมเผยแพรฐานขอมูล 
ถายังไมไดรับอนุญาต)  



หนา 1484                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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  12  โครงการ  2,408,400  1,684,000  1,684,000  1,684,000  1,684,000   
F2A6 1.ชุดโครงการนวัตกรรม

การเรียนรู อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 208,500 1 นวัตกรรมการ
เรียนรู 

- - - - - - - - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบปกติ 

F2A6 2.การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 107,000  1 ระบบ
สารสนเทศ 

- - - - - - - - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบปกติ 

F2A6 3.การจัดการความรูภูมิ
ปญญาพ้ืนบานลานนา 
เพชรราชภัฏ – เพชร
ลานนา : สาขาเคร่ือง
ดนตรีลานนา 

จังหวัดเชียงใหม 300,000 1 องคความรูภูมิ
ปญญาลานนา  
1 แหลงการ
เรียนรู 

- - - - - - - - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบปกติ 

 รวม  3  โครงการ  615,500  -  -  -  -   
F3A7 1.สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน มหาวิทยาลัย
แมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ  150,000 สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ม.แมโจ 

- - - - - - - - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 

F3A7 2.พิพิธภัณฑบานลีซู หมูที่ 13 บานสันลม
จอย 

10,000 เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชนและ
นักเรียนในพ้ืนที่
โดยรอบเทศบาล 
ตำบลสุเทพ 

10,000 เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชนและ
นักเรียนในพ้ืนที่
โดยรอบเทศบาล 
ตำบลสุเทพ 

10,000 เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสูประชาชน
และนักเรียนใน
พ้ืนที่โดยรอบ
เทศบาล 
ตำบลสุเทพ 

10,000 เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชนและ
นักเรียนในพ้ืนที่
โดยรอบเทศบาล 
ตำบลสุเทพ 

10,000 เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชนและ
นักเรียนในพ้ืนที่
โดยรอบเทศบาล 
ตำบลสุเทพ 

ทต.สุเทพ  
และบานสันลมจอย 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 
 

 รวม  2  โครงการ  160,000  10,000  10,000  10,000  10,000   
F3A8 1.โครงการพัฒนา

จิตสำนึกในดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติตาม
แนวทางโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) 

จังหวัดเชียงใหม 1,200,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม 

1,200,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม 

1,200,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม 

1,200,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม 

1,200,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบพัฒนาจังหวัด 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1485 
 

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.การอบรมเชิง 
ปฏิบัติการสราง 
จิตสำนึกในการ 
อนุรักษพันธุกรรมพืชใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหมจำนวน 100 
แหง 

1,630,00
0 

1.สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน50แหง 
2.บุคลากรภาครัฐ 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาค
การศึกษา 
ภาคเอกชน และ
ประชาชน รวม
สนอง
พระราชดำริฯ 

1,630,00
0 

1.สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน50 แหง 
2.บุคลากร
ภาครัฐ องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น ภาค
การศึกษา 
ภาคเอกชน และ
ประชาชน รวม
สนอง
พระราชดำริฯ 

1,630,00
0 

1.สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน 100 แหง 
2.บุคลากรภาครัฐ 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาค
การศึกษา 
ภาคเอกชน และ
ประชาชน รวม
สนองพระราชดำริ
ฯ 

1,630,00
0 

1.สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน50 แหง 
2.บุคลากรภาครัฐ 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาค
การศึกษา 
ภาคเอกชน และ
ประชาชน รวม
สนอง
พระราชดำริฯ 

1,630,00
0 

1.สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน50 แหง 
2.บุคลากร
ภาครัฐ องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น ภาค
การศึกษา 
ภาคเอกชน และ
ประชาชน รวม
สนอง
พระราชดำริฯ 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม 
งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 3.การเสริมสราง 
องคความรูทาง 
วิชาการในการ 
อนุรักษพันธุกรรม 
พืช อพ.สธ.  
ในสถานศึกษา 

สถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหมจำนวน 100 
แหง 

2,530,00
0 

1.สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน50แหง 
2.บุคลากรภาครัฐ 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาค
การศึกษา 
ภาคเอกชน และ
ประชาชน รวม
สนอง
พระราชดำริฯ 

2,530,00
0 

1.สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน 50 แหง 
2.บุคลากร
ภาครัฐ องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น ภาค
การศึกษา 
ภาคเอกชน และ
ประชาชน รวม
สนอง
พระราชดำริฯ 

2,530,00
0 

1.สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน 50 แหง 
2.บุคลากรภาครัฐ 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาค
การศึกษา 
ภาคเอกชน และ
ประชาชน รวม
สนองพระราชดำริ
ฯ 

2,530,00
0 

1.สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน 50 แหง 
2.บุคลากรภาครัฐ 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาค
การศึกษา 
ภาคเอกชน และ
ประชาชน รวม
สนอง
พระราชดำริฯ 

2,530,00
0 

1.สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม
จำนวน 50 แหง 
2.บุคลากร
ภาครัฐ องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น ภาค
การศึกษา 
ภาคเอกชน และ
ประชาชน รวม
สนอง
พระราชดำริฯ 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม 
งบพัฒนาจังหวัด 

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

โรงเรียนในสังกัด 
 -สพป.ชม.เขต1-6 
 -สพม.34 
 - ศศส. 
 - ตชด.33 
 -สช. 
 -สอศ.  
 -วิทยาลัยพยาบาลฯ 
 - วิทยาลัยพลศึกษาฯ 
 -วิทยลัยนาฏศิลปฯ 
 - อุดมศึกษา 
 -รร.สาธิตฯ 
 - สนง.พระพุทธฯ 

620,000 19 หนวยงาน 
รอยละ 25 
252 โรงเรียน 
พัฒนา327 รร. 
548 คน 

620,000 19 หนวยงาน 
เพ่ิมรอยละ 5 
47 โรงเรียน 
พัฒนา211 รร. 
258 คน 

620,000 19 หนวยงาน 
เพ่ิมรอยละ 5 
45 โรงเรียน 
พัฒนา211 รร. 
258 คน 

620,000 19 หนวยงาน 
เพ่ิมรอยละ 5 
45 โรงเรียน 
พัฒนา211 รร. 
258 คน 

620,000 19 หนวยงาน 
เพ่ิมรอยละ 5 
45 โรงเรียน 
พัฒนา211 รร. 
258 คน 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม 
งบพัฒนาจังหวัด 



หนา 1486                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

 - อปท. 
 - กศน. 

F3A8 5.โครงการขับเคล่ือน
และพัฒนาตอยอดงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนสูความยั่งยืน 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34และโรงเรียนใน
สังกัด  

617,900 1. ทุกโรงเรียนใน
สังกัดสพม.34 ใน
จังหวัดเชียงใหม 
ที่สมัครเขารวม
เปนสมาชิกงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 2. ปลูกฝง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
ส่ิงแวดลอมใหกับ
เด็กและเยาวชน 
ใหเด็กและ
เยาวชน 
3. เด็กและ
เยาวชนไดเรียนรู
การใกลชิดกับพืช
พรรณ ตระหนัก 
เห็นคุณคา 
ประโยชน ความ
สวยงามของพืช
พันธุทองถิ่น 
รวมถึงการ
สงเสริมให
เยาวชนได เกิด
ความรัก หวง
แหน และรูจัก
การนำไปใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

617,900 1. ทุกโรงเรียน
ในสังกัดสพม.34 
ในจังหวัด
เชียงใหม ที่
สมัครเขารวม
เปนสมาชิกงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 2. ปลูกฝง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
ส่ิงแวดลอม
ใหกับเด็กและ
เยาวชน ใหเด็ก
และเยาวชน 
3. เด็กและ
เยาวชนได
เรียนรูการ
ใกลชิดกับพืช
พรรณ ตระหนัก 
เห็นคุณคา 
ประโยชน ความ
สวยงามของพืช
พันธุทองถิ่น 
รวมถึงการ
สงเสริมให
เยาวชนได เกิด
ความรัก หวง
แหน และรูจัก
การนำไปใช

617,900 1. ทุกโรงเรียนใน
สังกัดสพม.34 ใน
จังหวัดเชียงใหม ที่
สมัครเขารวมเปน
สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 2. ปลูกฝง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และส่ิงแวดลอม
ใหกับเด็กและ
เยาวชน ใหเด็ก
และเยาวชน 
3. เด็กและ
เยาวชนไดเรียนรู
การใกลชิดกับพืช
พรรณ ตระหนัก 
เห็นคุณคา 
ประโยชน ความ
สวยงามของพืช
พันธุทองถิ่น 
รวมถึงการสงเสริม
ใหเยาวชนได เกิด
ความรัก หวงแหน 
และรูจักการ
นำไปใชประโยชน
อยางยั่งยืน 
4. โรงเรียนมี
แหลงเรียนรูสวน
พฤกษศาสตร
ภายในโรงเรียนที่มี

617,900 1. ทุกโรงเรียนใน
สังกัดสพม.34 ใน
จังหวัดเชียงใหม 
ที่สมัครเขารวม
เปนสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 2. ปลูกฝง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
ส่ิงแวดลอมใหกับ
เด็กและเยาวชน 
ใหเด็กและ
เยาวชน 
3. เด็กและ
เยาวชนไดเรียนรู
การใกลชิดกับพืช
พรรณ ตระหนัก 
เห็นคุณคา 
ประโยชน ความ
สวยงามของพืช
พันธุทองถิ่น 
รวมถึงการ
สงเสริมให
เยาวชนได เกิด
ความรัก หวง
แหน และรูจัก
การนำไปใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
4. โรงเรียนมี

617,900 1. ทุกโรงเรียนใน
สังกัดสพม.34 
ในจังหวัด
เชียงใหม ที่
สมัครเขารวม
เปนสมาชิกงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 2. ปลูกฝง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
ส่ิงแวดลอม
ใหกับเด็กและ
เยาวชน ใหเด็ก
และเยาวชน 
3. เด็กและ
เยาวชนไดเรียนรู
การใกลชิดกับ
พืชพรรณ 
ตระหนัก เห็น
คุณคา ประโยชน 
ความสวยงาม
ของพืชพันธุ
ทองถิ่น รวมถึง
การสงเสริมให
เยาวชนได เกิด
ความรัก หวง
แหน และรูจัก
การนำไปใช
ประโยชนอยาง

สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 34 
งบพัฒนาจังหวัด 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1487 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

4. โรงเรียนมี
แหลงเรียนรูสวน
พฤกษศาสตร
ภายในโรงเรียนที่
มีคุณภาพ 
สอดคลองกับ
สภาพทองถิ่น 
และเปนไปตาม
ความสนใจและ
ความพรอมของ
โรงเรียน 

ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
4. โรงเรียนมี
แหลงเรียนรูสวน
พฤกษศาสตร
ภายในโรงเรียน
ที่มีคุณภาพ 
สอดคลองกับ
สภาพทองถิ่น 
และเปนไปตาม
ความสนใจและ
ความพรอมของ
โรงเรียน 

คุณภาพ 
สอดคลองกับ
สภาพทองถิ่น 
และเปนไปตาม
ความสนใจและ
ความพรอมของ
โรงเรียน 

แหลงเรียนรูสวน
พฤกษศาสตร
ภายในโรงเรียนที่
มีคุณภาพ 
สอดคลองกับ
สภาพทองถิ่น 
และเปนไปตาม
ความสนใจและ
ความพรอมของ
โรงเรียน 

ยั่งยืน 
4. โรงเรียนมี
แหลงเรียนรูสวน
พฤกษศาสตร
ภายในโรงเรียนที่
มีคุณภาพ 
สอดคลองกับ
สภาพทองถิ่น 
และเปนไปตาม
ความสนใจและ
ความพรอมของ
โรงเรียน 

F3A8 6.ประชุมเตรียมการ
ขับเคล่ือนโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน  
ปการศึกษา 2565-2569 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3  

3,800 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอฝาง 
จำนวน 49 
โรงเรียน เขารวม
โครงการ 

3,800 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอแมอาย 
36 โรงเรียน เขา
รวมโครงการ 

3,800 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอแมอาย 36 
โรงเรียน เขารวม
โครงการ 

3,800 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอไชย
ปราการ จำนวน 
21  โรงเรียน เขา
รวมโครงการ 

3,800 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอเวียงแหง
จำนวน 9  
โรงเรียน เขารวม
โครงการ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา
ประถมศึกษา 
เชียงใหม เขต 3 
งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 7.อบรมแนวทางการ
สมัครเขารวมโครงการฯ 
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  และการ
ขับเคล่ือนโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ประจำปการศึกษา 2565 
-2569 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3  

56,600 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอฝาง 
จำนวน 49 
โรงเรียน เขารวม
โครงการ 

56,600 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอแมอาย 
36 โรงเรียน เขา
รวมโครงการ 

56,600 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอแมอาย 36 
โรงเรียน เขารวม
โครงการ 

56,600 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอไชย
ปราการ จำนวน 
21  โรงเรียน เขา
รวมโครงการ 

56,600 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอไชย
ปราการ จำนวน 
21  โรงเรียน 
เขารวมโครงการ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา
ประถมศึกษา 
เชียงใหม เขต 3 
งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 8.พัฒนาศึกษาดูงาน  
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน   เพ่ือพัฒนา
เปนตนแบบโรงเรียนใน
สังกัด  สพป.เชียงใหม
เขต 3  

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3  

70,600 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอฝาง 
จำนวน 49 
โรงเรียน เขารวม
โครงการ 

70,600 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอแมอาย 
36 โรงเรียน เขา
รวมโครงการ 

70,600 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอแมอาย 36 
โรงเรียน เขารวม
โครงการ 

70,600 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอไชย
ปราการ จำนวน 
21  โรงเรียน เขา
รวมโครงการ 

70,600 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอไชย
ปราการ จำนวน 
21  โรงเรียน 
เขารวมโครงการ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา
ประถมศึกษา 
เชียงใหม เขต 3 
งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 9.กำกับติดตาม 
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน โรงเรียนที่

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3  

30,800 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอฝาง 

30,800 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอแมอาย 

30,800 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอแมอาย 36 

30,800 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอไชย

30,800 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอเวียงแหง

 สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา



หนา 1488                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

เขารวมโครงการในป 
2565 

จำนวน 49 
โรงเรียน เขารวม
โครงการ 

36 โรงเรียน เขา
รวมโครงการ 

โรงเรียน เขารวม
โครงการ 

ปราการ จำนวน 
21  โรงเรียน เขา
รวมโครงการ 

จำนวน 9  
โรงเรียน เขารวม
โครงการ 

ประถมศึกษา 
เชียงใหม เขต 3 
งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 10.กิจกรรมประชุม  
สรุป  รายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำป
การศึกษา 2565  

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3  

5,300 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอฝาง 
จำนวน 49 
โรงเรียน เขารวม
โครงการ 

5,300 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอแมอาย 
36 โรงเรียน เขา
รวมโครงการ 

5,300 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอแมอาย 36 
โรงเรียน เขารวม
โครงการ 

5,300 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอไชย
ปราการ จำนวน 
21  โรงเรียน เขา
รวมโครงการ 

5,300 1.สงเสริมให
โรงเรียนในพ้ืนที
อำเภอเวียงแหง
จำนวน 9  
โรงเรียน เขารวม
โครงการ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา
ประถมศึกษา 
เชียงใหม เขต 3 
งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 11.กิจกรรมวางแผนการ
สนับสนุน การขับเคล่ือน
และขยายผลโครงการ 
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ.) จังหวัด
เชียงใหม 

ศูนยราชการ 
จังหวัดเชียงใหม 

120,000 คณะกรรมการ
โครงการ 
อพ.สธ.-ชม.และ
คณะทำงาน
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือน 
อพ.สธ.ชม. 
จำนวน 80 
หนวยงาน จัด
ประชุม 3/ป คร้ัง 

120,000 คณะกรรมการ
โครงการ
อพ.สธ.-ชม.และ
คณะทำงาน
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือน 
อพ.สธ.ชม. 
จำนวน 80 
หนวยงานและ
ประชุม
คณะทำงาน 5 
คณะ จัดประชุม 
3/ป คร้ัง 

120,000 คณะกรรมการ
โครงการอพ.สธ.-
ชม.และ
คณะทำงาน
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือน อพ.สธ.
ชม. จำนวน 80 
หนวยงาน จัด
ประชุม 3/ป คร้ัง 

120,000 คณะกรรมการ
โครงการอพ.สธ.-
ชม.และ
คณะทำงาน
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือน 
อพ.สธ.ชม. 
จำนวน 80 
หนวยงาน จัด
ประชุม 3/ป คร้ัง 

120,000 คณะกรรมการ
โครงการอพ.สธ.-
ชม.และ
คณะทำงาน
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือน 
อพ.สธ.ชม. 
จำนวน 80 
หนวยงาน จัด
ประชุม 3/ป คร้ัง 

 สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม  
งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 12.กิจกรรมติดตาม 
รวบรวมขอมูล สรุปผล
การขับเคล่ือนและขยาย
ผลโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
ฯ 

ศูนยราชการ 
จังหวัดเชียงใหม 

250,000 คณะกรรมการ
โครงการ 
อพ.สธ.-ชม.และ
คณะทำงาน
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือน 
อพ.สธ.ชม. 
จำนวน 80 
หนวยงาน และ
สถานศึกษาและ
อปท.ที่เขารวม
สนอง
พระราชดำริฯใน

250,000 คณะกรรมการ
โครงการ 
อพ.สธ.-ชม.และ
คณะทำงาน
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือน 
อพ.สธ.ชม. 
จำนวน 80 
หนวยงาน และ
สถานศึกษาและ
อปท.ที่เขารวม
สนอง
พระราชดำริฯใน

250,000 คณะกรรมการ
โครงการ อพ.สธ.-
ชม.และ
คณะทำงาน
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือน อพ.สธ.
ชม. จำนวน 80 
หนวยงาน และ
สถานศึกษาและ
อปท.ที่เขารวม
สนองพระราชดำริ
ฯในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม 

250,000 คณะกรรมการ
โครงการ อพ.สธ.-
ชม.และ
คณะทำงาน
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือน 
อพ.สธ.ชม. 
จำนวน 80 
หนวยงาน และ
สถานศึกษาและ
อปท.ที่เขารวม
สนอง
พระราชดำริฯใน

250,000 คณะกรรมการ
โครงการ 
อพ.สธ.-ชม.และ
คณะทำงาน
สนับสนุนการ
ขับเคล่ือน 
อพ.สธ.ชม. 
จำนวน 80 
หนวยงาน และ
สถานศึกษาและ
อปท.ที่เขารวม
สนอง
พระราชดำริฯใน

 สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม  
งบพัฒนาจังหวัด 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1489 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม 

พ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม 

พ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม 

พ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม 

F3A8 13.โครงการเตรียมความ
พรอมในการเปนเจาภาพ
จัดงานการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค 

จังหวัดเชียงใหม -  - 5,000,00
0 

สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม 

-  -   - -  - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 14.จัดนิทรรศการในงาน
การประชุมวิชาการและ
นิทรรศการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ  

จังหวัดเชียงใหม -  - 800,000 จัดนิทรรศการ
ในงานการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  

-  - 800,000 จัดนิทรรศการใน
งานการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  

-  - สนง.จังหวัดเชียงใหม/
หนวยงานที่เก่ียวของ 
งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 15.กิจกรรมจัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธเผยแพร
ความรูและการดำเนิน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ จังหวัดเชียงใหม 
(อพ.สธ. - ชม.) 

จังหวัดเชียงใหม 530,000 การจัดส่ือ
ประชาสัมพันธ
เผยแพรความรู 
ใหหนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริฯทุก
หนวยงานและ
เผยแพรการ
ดำเนินโครงการ 
อพ.สธ.ของ
หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริฯใน
จังหวัดเชียงใหม 
จำนวนปละ 1 
แหง ใหเปนที่รูจัก
ทั่วประเทศ 

530,000 การจัดส่ือ
ประชาสัมพันธ
เผยแพรความรู 
ใหหนวยงาน
รวมสนอง
พระราชดำริฯ
ทุกหนวยงาน
และเผยแพรการ
ดำเนินโครงการ 
อพ.สธ.ของ
หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริฯใน
จังหวัดเชียงใหม 
จำนวนปละ 1 
แหง ใหเปนที่
รูจักทั่วประเทศ 

530,000 การจัดส่ือ
ประชาสัมพันธ
เผยแพรความรู ให
หนวยงานรวม
สนองพระราชดำริ
ฯทุกหนวยงาน
และเผยแพรการ
ดำเนินโครงการ 
อพ.สธ.ของ
หนวยงานรวม
สนองพระราชดำริ
ฯในจังหวัด
เชียงใหม จำนวน
ปละ 1 แหง ให
เปนที่รูจักทั่ว
ประเทศ 

530,000 การจัดส่ือ
ประชาสัมพันธ
เผยแพรความรู 
ใหหนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริฯทุก
หนวยงานและ
เผยแพรการ
ดำเนินโครงการ 
อพ.สธ.ของ
หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริฯใน
จังหวัดเชียงใหม 
จำนวนปละ 1 
แหง ใหเปนที่รูจัก
ทั่วประเทศ 

530,000 การจัดส่ือ
ประชาสัมพันธ
เผยแพรความรู 
ใหหนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริฯทุก
หนวยงานและ
เผยแพรการ
ดำเนินโครงการ 
อพ.สธ.ของ
หนวยงานรวม
สนอง
พระราชดำริฯใน
จังหวัดเชียงใหม 
จำนวนปละ 1 
แหง ใหเปนที่
รูจักทั่วประเทศ 

สนง.จังหวัดเชียงใหม/
หนวยงานที่เก่ียวของ 
งบพัฒนาจังหวัด 



หนา 1490                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 16.ประชุมชี้แจงแนว
ทางการสมัครเขารวม
โครงการฯ สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน  
และการขับเคล่ือน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ และสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ประจำปการศึกษา 2565  

- กองกำกับการตำรวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 33 
- โรงเรียนวัฒโนทัย 
พายัพ เชียงใหม 

34,900 ดำเนินการปละ 1 
คร้ัง  ในที่ต้ังของ     
กก.ตชด.33 

- 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 
งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 17.สงเสริมพัฒนาศึกษา
ดูงาน  สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน     

- กองกำกับการตำรวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 33 
- โรงเรียนวัฒโนทัย 
พายัพ เชียงใหม 

41,700 ป  1  แหง - 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 
งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 18.กำกับติดตาม 
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน โรงเรียนที่
เขารวมโครงการในป 
2565 

 -กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33  
-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

66,000 ปละ 19  แหง - 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 
งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 19.อำนวยการ บริหาร
โครงการ และติดตาม
ประเมินผล 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม 

440,000 โรงเรียนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม 
จำนวน 50 แหง 

440,000 โรงเรียนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม 
จำนวน 50 แหง 

440,000 โรงเรียนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม 
จำนวน 50 แหง 

440,000 โรงเรียนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม 
จำนวน 50 แหง 

440,000 โรงเรียนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม 
จำนวน 50 แหง 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม 
งบพัฒนาจังหวัด 

F3A8 20.การสรางความ
ตระหนักเพ่ือการวาง
แผนการจัดการมลพิษ
ส่ิงแวดลอมขยะมูลฝอย
ในชุมชน   

 อ.อมกอย และ
มหาวิทยาลัยแมโจ  

380,300 อ.อมกอย และ
มหาวิทยาลัยแม
โจ  

- 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 

F3A8 21.โครงการสงเสริม
การศึกษาเรียนรูใน
อาคารพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติ 

สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ (เชียงใหม) 

550,000 เพ่ือเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

577,500 เพ่ือเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

606,400 เพ่ือเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

636,800 เพ่ือเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

668,700 เพ่ือเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

องคการสวน
พฤกษศาสตร 
งบปกติ 

F3A8 22.ประชุมติดตามเรงรัด 
อปท.ที่สมัครเขารวม
สนองพระราชดำริ  

จัดประชุมติดตาม
เรงรัด อปท.ในพ้ืนที่

52,500  6 คร้ัง 52,500 6 คร้ัง 52,500 6 คร้ัง 52,500 6 คร้ัง 52,500 6 คร้ัง สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1491 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ดำเนินการจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 

จังหวัดเชียงใหม 
จำนวน 250 คน 

งบปกติ 

F3A8 23.สงเสริมให อปท.ใน
พ้ืนที่จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

อปท.ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหมทั้ง 211 แหง 
ไดแก ทต./อบต.210 
อบจ. 1 แหง 

ไมใช
งบประมา

ณ 

40 แหง ไมใช
งบประม

าณ 

80 แหง ไมใช
งบประม

าณ 

120 แหง ไมใช
งบประม

าณ 

160 แหง ไมใช
งบประมา

ณ 

211 แหง สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม 
งบปกติ 

F3A8 24.ศูนยประสานงาน
โครงการ อพ.สธ.-มจ. 
และแผนงานพิเศษดาน
การบริหารจัดการ เพ่ือ
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ  1,150,00
0 

มหาวิทยาลัยแม
โจ และพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม 

-  - -  - -  - -  - มหาวิทยาลัยแมโจ 
งบปกติ 

F3A8 25.โครงการศูนยเรียนรู
พืชอนุรักษ อพ.สธ. 
(มะเก๋ียง เชียงดา มัน
พ้ืนบาน นอยหนาเครือ) 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 มีศูนยเรียนรูพืช
อนุรักษ อพ.สธ. 
ครบวงจร 

500,000 มีศูนยเรียนรูพืช
อนุรักษ อพ.สธ. 
ครบวงจร 

500,000 มีศูนยเรียนรูพืช
อนุรักษ อพ.สธ. 
ครบวงจร 

500,000 มีศูนยเรียนรูพืช
อนุรักษ อพ.สธ. 
ครบวงจร 

500,000 มีศูนยเรียนรูพืช
อนุรักษ อพ.สธ. 
ครบวงจร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
งบปกติ 

F3A8 26.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น - อพ.สธ. 
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 

ทต.ไชยปราการ 140,000 1. เพ่ือดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน 
พ้ืนที่สาธารณะใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

140,000 1. เพ่ือ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 
6 งาน 
2. ปาชุมชน 
พ้ืนที่สาธารณะ
ในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
ไชยปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

140,000 1. เพ่ือดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน พ้ืนที่
สาธารณะในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 

140,000 1. เพ่ือดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน พ้ืนที่
สาธารณะในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
ไชยปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

140,000 1. เพ่ือ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน 
พ้ืนที่สาธารณะ
ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

ทต.ไชยปราการ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



หนา 1492                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 27.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ. 

สวนอนุรักษพันธุกรรม
พืช หมูที่ 6 ต.ปาแดด 

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

ทต.ปาแดด 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 28.สงเสริมการปลูก
แหยงและผลิตภัณฑจาก
แหยง 

พ้ืนที่ ทต.สันทราย 5,000 เพ่ือใหมีมีพ้ืนที่
ปลูกแหยงและมี
การใชประโยชน
จากตนแหยง
เพ่ิมขึ้น 

5,000 เพ่ือใหมีมีพ้ืนที่
ปลูกแหยงและมี
การใชประโยชน
จากตนแหยง
เพ่ิมขึ้น 

5,000 เพ่ือใหมีมีพ้ืนที่
ปลูกแหยงและมี
การใชประโยชน
จากตนแหยง
เพ่ิมขึ้น 

5,000 เพ่ือใหมีมีพ้ืนที่
ปลูกแหยงและมี
การใชประโยชน
จากตนแหยง
เพ่ิมขึ้น 

5,000 เพ่ือใหมีมีพ้ืนที่
ปลูกแหยงและมี
การใชประโยชน
จากตนแหยง
เพ่ิมขึ้น 

ทต.สันทรายมหาวงศ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 29.สงเสริมการปลูก
แหยงและผลิตภัณฑจาก
แหยง 

พ้ืนที่ ต.ขัวมุง 5,000 เพ่ือใหมีมีพ้ืนที่
ปลูกแหยงและมี
การใชประโยชน
จากตนแหยง
เพ่ิมขึ้น 

5,000 เพ่ือใหมีมีพ้ืนที่
ปลูกแหยงและมี
การใชประโยชน
จากตนแหยง
เพ่ิมขึ้น 

5,000 เพ่ือใหมีมีพ้ืนที่
ปลูกแหยงและมี
การใชประโยชน
จากตนแหยง
เพ่ิมขึ้น 

5,000 เพ่ือใหมีมีพ้ืนที่
ปลูกแหยงและมี
การใชประโยชน
จากตนแหยง
เพ่ิมขึ้น 

5,000 เพ่ือใหมีมีพ้ืนที่
ปลูกแหยงและมี
การใชประโยชน
จากตนแหยง
เพ่ิมขึ้น 

ทต.ขัวมุง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 30.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น - อพ.สธ. 
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 

ทต.ไชยปราการ 480,000 1. เพ่ือดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน 
พ้ืนที่สาธารณะใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

480,000 1. เพ่ือ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 
6 งาน 
2. ปาชุมชน 
พ้ืนที่สาธารณะ
ในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
ไชยปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

480,000 1. เพ่ือดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน พ้ืนที่
สาธารณะในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 

480,000 1. เพ่ือดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน พ้ืนที่
สาธารณะในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
ไชยปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

480,000 1. เพ่ือ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน 
พ้ืนที่สาธารณะ
ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

ทต.ไชยปราการ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 31.งานการดำเนินงาน
อนุรักษ 

สวนอนุรักษพันธุกรรม
พืช ม.6 ต.ปาแดด 

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ

ทต.ปาแดด 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1493 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

และใชประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
เพ่ือนำทรัพยากร
ทองถิ่นสูการ
พัฒนาการใช
ประโยชนเชิง
อนุรักษ 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
เพ่ือนำ
ทรัพยากร
ทองถิ่นสูการ
พัฒนาการใช
ประโยชนเชิง
อนุรักษ 

พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
เพ่ือนำทรัพยากร
ทองถิ่นสูการ
พัฒนาการใช
ประโยชนเชิง
อนุรักษ 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
เพ่ือนำทรัพยากร
ทองถิ่นสูการ
พัฒนาการใช
ประโยชนเชิง
อนุรักษ 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
เพ่ือนำทรัพยากร
ทองถิ่นสูการ
พัฒนาการใช
ประโยชนเชิง
อนุรักษ 

F3A8 32.กิจกรรมการอบรม
สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

หมูที่ 1- 15 ต.มอนปน 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

30,000 มีการจัดอบรมให 
ความรูใหกับผูนำ
ชุมชน, เจาหนาที่
องคการบริหาร
สวนตำบลมอน
ปนสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชน
ตำบลมอนปน, 
นักเรียนและ
สถานศึกษาใน
ตำบลมอนปน 

30,000 มีการจัดอบรม
ให 
ความรูใหกับ
ผูนำชุมชน, 
เจาหนาที่
องคการบริหาร
สวนตำบลมอน
ปนสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชน
ตำบลมอนปน, 
นักเรียนและ
สถานศึกษาใน
ตำบลมอนปน 

30,000 มีการจัดอบรมให 
ความรูใหกับผูนำ
ชุมชน, เจาหนาที่
องคการบริหาร
สวนตำบลมอนปน
สมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล
มอนปน, นักเรียน
และสถานศึกษา
ในตำบลมอนปน 

30,000 มีการจัดอบรมให 
ความรูใหกับผูนำ
ชุมชน, เจาหนาที่
องคการบริหาร
สวนตำบลมอน
ปนสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชน
ตำบลมอนปน, 
นักเรียนและ
สถานศึกษาใน
ตำบลมอนปน 

30,000 มีการจัดอบรมให 
ความรูใหกับผูนำ
ชุมชน, 
เจาหนาที่
องคการบริหาร
สวนตำบลมอน
ปนสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชน
ตำบลมอนปน, 
นักเรียนและ
สถานศึกษาใน
ตำบลมอนปน 

อบต.มอนปน 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 33.การสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
ในพ้ืนที่ 
ต.สันปายาง 

5,000 ฝกอบรมและ 
ทำกิจกรรม 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 

5,000 ฝกอบรมและ 
ทำกิจกรรม 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 

5,000 ฝกอบรมและ 
ทำกิจกรรม 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 

5,000 ฝกอบรมและ 
ทำกิจกรรม 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 

5,000 ฝกอบรมและ 
ทำกิจกรรม 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 

อบต.สันปายาง 
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 34.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรพัยากรที่ได
จากการสำรวจเก็บ
รวบรวม 

พ้ืนที่หมูบานนำรอง  
บานเทพาราม หมูที่ 5 

 แปลงปกปก
ทรัพยากร 1 แหง 

 แปลงปกปก
ทรัพยากร 1 
แหง 

 แปลงปกปก
ทรัพยากร 1 แหง 

 แปลงปกปก
ทรัพยากร 1 แหง 

 แปลงปกปก
ทรัพยากร 1 
แหง 

ทต.ปาบง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 35.แกไขปญหาการ
เส่ือมสภาพของดินเพ่ือ
การเกษตร 

เกษตรกรตำบลสัน
ทราย 

5,000 เพ่ือใหเกษตรกรมี
ความรูและมี
จิตสำนึกในการ

5,000 เพ่ือใหเกษตรกร
มีความรูและมี
จิตสำนึกในการ

5,000 เพ่ือใหเกษตรกรมี
ความรูและมี
จิตสำนึกในการ

5,000 เพ่ือใหเกษตรกรมี
ความรูและมี
จิตสำนึกในการ

5,000 เพ่ือใหเกษตรกร
มีความรูและมี
จิตสำนึกในการ

ทต.สันทรายมหาวงศ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



หนา 1494                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

ดูแลรักษาสภาพ
ดิน 

ดูแลรักษาสภาพ
ดิน 

ดูแลรักษาสภาพ
ดิน 

ดูแลรักษาสภาพ
ดิน 

ดูแลรักษาสภาพ
ดิน 

F3A8 36..สืบชะตาแมน้ำคู
คลอง 

พ้ืนที่แมน้ำคูคลองใน
ตำบลสันทราย 

30,000  เพ่ือใหประชาชน
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษแมน้ำคู
คลอง  

30,000  เพ่ือให
ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษแมน้ำคู
คลอง  

30,000  เพ่ือใหประชาชน
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษแมน้ำคู
คลอง  

30,000  เพ่ือใหประชาชน
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษแมน้ำคู
คลอง  

30,000  เพ่ือให
ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษแมน้ำคู
คลอง  

ทต.สันทรายมหาวงศ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 37.แกไขปญหาการ
เส่ือมสภาพของดินเพ่ือ
การเกษตร 

เกษตรกรตำบลขัวมุง 5,000  เพ่ือใหเกษตรกร
มีความรูและมี
จิตสำนึกในการ
ดูแลรักษาสภาพ
ดิน  

5,000  เพ่ือให
เกษตรกรมี
ความรูและมี
จิตสำนึกในการ
ดูแลรักษาสภาพ
ดิน  

5,000  เพ่ือใหเกษตรกรมี
ความรูและมี
จิตสำนึกในการ
ดูแลรักษาสภาพ
ดิน  

5,000  เพ่ือใหเกษตรกร
มีความรูและมี
จิตสำนึกในการ
ดูแลรักษาสภาพ
ดิน  

5,000  เพ่ือใหเกษตรกร
มีความรูและมี
จิตสำนึกในการ
ดูแลรักษาสภาพ
ดิน  

ทต.ขัวมุง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 38.สืบชะตาแมน้ำคู
คลอง 

พ้ืนที่แมน้ำคูคลองใน
ตำบลขัวมุง 

30,000 เพ่ือใหประชาชน 
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษแมน้ำคู
คลอง  

30,000  เพ่ือให
ประชาชน 
มีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
แมน้ำคูคลอง  

30,000  เพ่ือใหประชาชน 
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษแมน้ำคู
คลอง  

30,000  เพ่ือใหประชาชน 
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษแมน้ำคู
คลอง  

30,000  เพ่ือให
ประชาชน 
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษแมน้ำคู
คลอง  

ทต.ขัวมุง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 39.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น - อพ.สธ. 
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 

ทต.ไชยปราการ 600,000 1. เพ่ือดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน 
พ้ืนที่สาธารณะใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

600,000 1. เพ่ือ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 
6 งาน 
2. ปาชุมชน 
พ้ืนที่สาธารณะ
ในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
ไชยปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

600,000 1. เพ่ือดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน พ้ืนที่
สาธารณะในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลไชย
ปราการ 

600,000 1. เพ่ือดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน พ้ืนที่
สาธารณะในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
ไชยปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

600,000 1. เพ่ือ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 3 ดาน 6 
งาน 
2. ปาชุมชน 
พ้ืนที่สาธารณะ
ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 
3. พ้ืนที่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล
ตำบลไชย
ปราการ 

ทต.ไชยปราการ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1495 
 

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 40.โครงการพิเศษ
สนับสนุนอนุรักษ
ทรัพยากร เพ่ือสงเสริม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ทต.ไชยปราการ 500,000 1.เพ่ือดำเนินการ
ฝกอบรมในการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร
ตางๆ 
2.การดำเนินงาน
อ่ืนๆ เพ่ือเปนการ
สนับสนุนงาน
ตามกรอบ
กิจกรรม 
3.เพ่ือใหเยาวชน
และประชาชนได
ศึกษาหาความรู
เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมช
าติในสาขาตางๆ 
ตามความสนใจ 
ในการกระตุนให
เกิดความหวง
แหนทรัพยากรใน
ทองถิ่น นำไปสู
การอนุรักษ
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

500,000 1.เพ่ือ
ดำเนินการ
ฝกอบรมในการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร
ตางๆ 
2.การ
ดำเนินงานอ่ืนๆ 
เพ่ือเปนการ
สนับสนุนงาน
ตามกรอบ
กิจกรรม 
3.เพ่ือใหเยาวชน
และประชาชน
ไดศึกษาหา
ความรูเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรม
ชาติในสาขา
ตางๆ ตามความ
สนใจ ในการ
กระตุนใหเกิด
ความหวงแหน
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น นำไปสู
การอนุรักษ
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

500,000 1.เพ่ือดำเนินการ
ฝกอบรมในการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร
ตางๆ 
2.การดำเนินงาน
อ่ืนๆ เพ่ือเปนการ
สนับสนุนงานตาม
กรอบกิจกรรม 
3.เพ่ือใหเยาวชน
และประชาชนได
ศึกษาหาความรู
เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชา
ติในสาขาตางๆ 
ตามความสนใจ 
ในการกระตุนให
เกิดความหวงแหน
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น นำไปสู
การอนุรักษ
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

500,000 1.เพ่ือดำเนินการ
ฝกอบรมในการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร
ตางๆ 
2.การดำเนินงาน
อ่ืนๆ เพ่ือเปนการ
สนับสนุนงานตาม
กรอบกิจกรรม 
3.เพ่ือใหเยาวชน
และประชาชนได
ศึกษาหาความรู
เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมช
าติในสาขาตางๆ 
ตามความสนใจ 
ในการกระตุนให
เกิดความหวง
แหนทรัพยากรใน
ทองถิ่น นำไปสู
การอนุรักษ
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

500,000 1.เพ่ือดำเนินการ
ฝกอบรมในการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร
ตางๆ 
2.การดำเนินงาน
อ่ืนๆ เพ่ือเปน
การสนับสนุน
งานตามกรอบ
กิจกรรม 
3.เพ่ือใหเยาวชน
และประชาชนได
ศึกษาหาความรู
เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมช
าติในสาขาตางๆ 
ตามความสนใจ 
ในการกระตุนให
เกิดความหวง
แหนทรัพยากร
ในทองถิ่น 
นำไปสูการ
อนุรักษ
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

ทต.ไชยปราการ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 41.งานสนับสนุนในการ
อนุรักษ และจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

สวนอนุรักษพันธุกรรม
พืช ม.6  ต.ปาแดด 

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
เพ่ือสงเสริมให

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
เพ่ือสงเสริมให

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
เพ่ือสงเสริมให

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
เพ่ือสงเสริมให

20,000 เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
เพ่ือสงเสริมให

ทต.ปาแดด 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



หนา 1496                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

พ้ืนที่งาน
ทรัพยากรทองถิ่น
เปนพ้ืนที่มีความ
สะอาด เรียบรอย 

พ้ืนที่งาน
ทรัพยากร
ทองถิ่นเปนพ้ืนที่
มีความสะอาด 
เรียบรอย 

พ้ืนที่งาน
ทรัพยากรทองถิ่น
เปนพ้ืนที่มีความ
สะอาด เรียบรอย 

พ้ืนที่งาน
ทรัพยากรทองถิ่น
เปนพ้ืนที่มีความ
สะอาด เรียบรอย 

พ้ืนที่งาน
ทรัพยากร
ทองถิ่นเปนพ้ืนที่
มีความสะอาด 
เรียบรอย 

F3A8 42.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

ทต.สันพระเนตร 20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ทต.สันพระเนตร 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 43.การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ แผน
พับ วีดีทัศน 

ทต.สันพระเนตร 10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 
2 ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 
2 ประเภท 

ทต.สันพระเนตร 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 44.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.- 
ตำบลก้ืดชาง 

งบ Function  
อบต.ก้ืดชาง 

974,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

974,000 กิจกรรมใน
กรอบ 3 ดาน 6 
งาน (งานปกปก
ฯ งานสำรวจ
เก็บรวบรวมฯ , 
งานปลูกรักษาฯ 
,งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ
,งานสนับสนุนฯ 

974,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

974,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

974,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ,
งานสนับสนุนฯ 

อบต.ก้ืดชาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 45.การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

งบ Function  
อบต.ก้ืดชาง 

150,000 งานนิทรรศการ
ของหนวยงาน
ตางๆที่ อบต.ไป
รวมจัด 

150,000 งานนิทรรศการ
ของหนวยงาน
ตางๆที่ อบต.ไป
รวมจัด 

150,000 งานนิทรรศการ
ของหนวยงาน
ตางๆที่ อบต.ไป
รวมจัด 

150,000 งานนิทรรศการ
ของหนวยงาน
ตางๆที่ อบต.ไป
รวมจัด 

150,000 งานนิทรรศการ
ของหนวยงาน
ตางๆที่ อบต.ไป
รวมจัด 

อบต.ก้ืดชาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 46.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

งบ Function  
อบต.ก้ืดชาง 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

อบต.ก้ืดชาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1497 
 

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 47.การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ แผน
พับ วีดีทัศน 

งบ Function  
อบต.ก้ืดชาง 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 
2 ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 
2 ประเภท 

อบต.ก้ืดชาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 48.การสนับสนุนการ
บรรยายใหความรู
หนวยงานสนอง
พระราชดำริอ่ืน เพ่ือเปน
การสนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

งบ Function  
อบต.ก้ืดชาง 

 เพ่ือสนับสนุนการ
บรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 24 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุน
การบรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 24 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุนการ
บรรยายหนวยงาน
ตางๆ ปละ 24 
คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุนการ
บรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 24 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุน
การบรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 24 คร้ัง 

อบต.ก้ืดชาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 49.จัดทำโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

ทต.สุเทพ 50,000 สงเสริมสนับสนุน
และสราง
กระบวนการ
รวมมือของ 
ทต. สุเทพและ
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

50,000 สงเสริม
สนับสนุนและ
สราง
กระบวนการ
รวมมือของ 
ทต. สุเทพและ
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

50,000 สงเสริมสนับสนุน
และสราง
กระบวนการ
รวมมือของ 
ทต. สุเทพและ
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

50,000 สงเสริมสนับสนุน
และสราง
กระบวนการ
รวมมือของ 
ทต. สุเทพและ
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

50,000 สงเสริม
สนับสนุนและ
สราง
กระบวนการ
รวมมือของ 
ทต. สุเทพและ
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

ทต.สุเทพ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 50.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

ทต.สุเทพ 10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ทต.สุเทพ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 51.การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ แผน
พับ  
วีดีทัศน 

ทต.สุเทพ 10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ.  

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ.  

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ.  

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ.  

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ.  

ทต.สุเทพ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 52.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

อบต.มะขุนหวาน 50,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน  
6 งาน 

50,000 กิจกรรมใน
กรอบ 
3 ดาน  
6 งาน 

50,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน  
6 งาน 

50,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน  
6 งาน 

50,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน  
6 งาน 

อบต.มะขุนหวาน 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



หนา 1498                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 53.งานสนับสนุนในการ
อนุรักษและจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

โรงเรียนที่เขา 
รวมงานสวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

5,000 สนับสนุน 
งบประมาณ 
ในการจัด 
กิจกรรมงาน 
สวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

5,000 สนับสนุน 
งบประมาณ 
ในการจัด 
กิจกรรมงาน 
สวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

5,000 สนับสนุน 
งบประมาณ 
ในการจัด 
กิจกรรมงาน 
สวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

5,000 สนับสนุน 
งบประมาณ 
ในการจัด 
กิจกรรมงาน 
สวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

5,000 สนับสนุน 
งบประมาณ 
ในการจัด 
กิจกรรมงาน 
สวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

อบต.สันปายาง 
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 54.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.-ตำบล
หนองปาคร่ัง 

ทต.หนองปาคร่ัง 10,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

10,000 กิจกรรมใน
กรอบ 3 ดาน 6 
งาน (งานปกปก
ฯ งานสำรวจ
เก็บรวบรวมฯ , 
งานปลูกรักษาฯ 
,งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ
,งานสนับสนุนฯ 

10,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

10,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

10,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ,
งานสนับสนุนฯ 

ทต.หนองปาคร่ัง และ 
ศูนยประงาน อพ.สธ.
มช. 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 55.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

ทต.หนองปาคร่ัง   เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ทต.หนองปาคร่ัง  
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 56.การสนับสนุนการ
บรรยายใหความรู
หนวยงานสนอง
พระราชดำริอ่ืน เพ่ือเปน
การสนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

ทต.หนองปาคร่ัง   เพ่ือสนับสนุนการ
บรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 2 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุน
การบรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 2 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุนการ
บรรยายหนวยงาน
ตางๆ ปละ 2 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุนการ
บรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 2 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุน
การบรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 2 คร้ัง 

ทต.หนองปาคร่ัง  
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 57.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากกร
ทองถิ่นอพ.สธ.เทศบาล

ตำบลยางเนิ้ง  
หมูที่ 1-7 ต.ยางเนิ้ง 

40,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน

40,000 กิจกรรมใน
กรอบ 3 ดาน 6 
งาน (งานปกปก
ฯ งานสำรวจ
เก็บรวบรวมฯ , 
งานปลูกรักษาฯ 

40,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน

40,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน

40,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,

ทต.ยางเนิ้ง  
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1499 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ตำบล 
ยางเนิ้ง 

อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนในการ
อนุรักษและ
จัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

,งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ
,งานสนับสนุน
ในการอนุรักษ
และจัดทำฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนในการ
อนุรักษและจัดทำ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนในการ
อนุรักษและจัดทำ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ,
งานสนับสนุนใน
การอนุรักษและ
จัดทำฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

F3A8 58.ชุมชนรักษชุมชนและ
ส่ิงแวดลอม 

หมูบานในเขต 
ต.หนองผ้ึง หมู 1-8    

30,000 สรางจิตสำนึก 
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ส่ิงแวดลอม แก
ประชาชนใน
ตำบลหนองผ้ึง 

30,000 สรางจิตสำนึก 
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ส่ิงแวดลอม แก
ประชาชนใน
ตำบลหนองผ้ึง 

30,000 สรางจิตสำนึก 
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ส่ิงแวดลอม แก
ประชาชนในตำบล
หนองผ้ึง 

30,000 สรางจิตสำนึก 
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ส่ิงแวดลอม แก
ประชาชนใน
ตำบลหนองผ้ึง 

30,000 สรางจิตสำนึก 
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ส่ิงแวดลอม แก
ประชาชนใน
ตำบลหนองผ้ึง 

ทต.หนองผ้ึง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 59.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น - อพ.สธ.ตำบล
ทากวาง 

ทต.ทากวาง 10,000 ทต.ทากวาง
แผนพัฒนา
ทองถิ่น 65 ของ  
ทต.ทากวาง 

10,000 ทต.ทากวาง
แผนพัฒนา
ทองถิ่น 65 ของ  
ทต.ทากวาง 

10,000 ทต.ทากวาง
แผนพัฒนา
ทองถิ่น 65 ของ  
ทต.ทากวาง 

10,000 ทต.ทากวาง
แผนพัฒนา
ทองถิ่น 65 ของ  
ทต.ทากวาง 

10,000 ทต.ทากวาง
แผนพัฒนา
ทองถิ่น 65 ของ  
ทต.ทากวาง 

ทต.ทากวาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 60.การจัดประชุมเชิง
วิชาการ 

ทต.ทากวาง  งานนิทรรศการ
ตางๆ 

 งานนิทรรศการ
ตางๆ 

 งานนิทรรศการ
ตางๆ 

 งานนิทรรศการ
ตางๆ 

 งานนิทรรศการ
ตางๆ 

ทต.ทากวาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 61.จัดทำเวปไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน
และโครงการ 

ทต.ทากวาง 10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ทต.ทากวาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 62.การเผยแพรส่ือตาง ๆ 
เชนการทำหนังสือ แผน
พับ  
วีดีทัศน 

ทต.ทากวาง 10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. / 

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. / 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. / 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. / 

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. / 

ทต.ทากวาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



หนา 1500                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 63.การสนับสนุนการ
บรรยายใหความรู
หนวยงานสนอง
พระราชดำริอ่ืน เพ่ือเปน
การสนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบท ของ 
อพ.สธ. 

ทต.ทากวาง  เพ่ือสนับสนุนการ
บรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 4 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุน
การบรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 4 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุนการ
บรรยายหนวยงาน
ตางๆ ปละ 4 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุนการ
บรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 4 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุน
การบรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 4 คร้ัง 

ทต.ทากวาง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 64.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากกร
ทองถิ่นอพ.สธ.เทศบาล
ตำบล 
ทาวังตาล 

ต.ทาวังตาล  
หมูที่ 1-13  

20,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนในการ
อนุรักษและ
จัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

20,000 กิจกรรมใน
กรอบ 3 ดาน 6 
งาน (งานปกปก
ฯ งานสำรวจ
เก็บรวบรวมฯ , 
งานปลูกรักษาฯ 
,งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ
,งานสนับสนุน
ในการอนุรักษ
และจัดทำฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

20,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนในการ
อนุรักษและจัดทำ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

20,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนในการ
อนุรักษและจัดทำ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

20,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ,
งานสนับสนุนใน
การอนุรักษและ
จัดทำฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

ทต.ทาวังตาล  
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 65.การจัดนิทรรศการ
ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

หนวยงานตางๆ ที่รวม
ดำเนินโครงการ 

2,000,00
0 

1.เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
ในจังหวัด
เชียงใหม 
2. เพ่ือนำเสนอ
การดำเนินงาน
ของ  อพ.สธ. 
3. เพ่ือเผยแพร
และแลกเปล่ียน
องคความรูดาน

2,000,00
0 

1.เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
ในจังหวัด
เชียงใหม 
2. เพ่ือนำเสนอ
การดำเนินงาน
ของ  อพ.สธ. 
3. เพ่ือเผยแพร
และแลกเปล่ียน
องคความรูดาน

2,000,00
0 

1.เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
ในจังหวัด
เชียงใหม 
2. เพ่ือนำเสนอ
การดำเนินงาน
ของ  อพ.สธ. 
3. เพ่ือเผยแพร
และแลกเปล่ียน
องคความรูดาน

2,000,00
0 

1.เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
ในจังหวัด
เชียงใหม 
2. เพ่ือนำเสนอ
การดำเนินงาน
ของ  อพ.สธ. 
3. เพ่ือเผยแพร
และแลกเปล่ียน
องคความรูดาน

2,000,00
0 

1.เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
ในจังหวัด
เชียงใหม 
2. เพ่ือนำเสนอ
การดำเนินงาน
ของ  อพ.สธ. 
3. เพ่ือเผยแพร
และแลกเปล่ียน
องคความรูดาน

สำนักปลัดฯ 
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1501 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การอนุรักษ
ทรัพยากรไทย 

การอนุรักษ
ทรัพยากรไทย 

การอนุรักษ
ทรัพยากรไทย 

การอนุรักษ
ทรัพยากรไทย 

การอนุรักษ
ทรัพยากรไทย 

F3A8 66.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.-ตำบล
รองวัวแดง 

งบ Function อบต. 974,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

974,000 กิจกรรมใน
กรอบ 3 ดาน 6 
งาน (งานปกปก
ฯ งานสำรวจ
เก็บรวบรวมฯ , 
งานปลูกรักษาฯ 
,งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ
,งานสนับสนุนฯ 

974,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

974,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

974,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ,
งานสนับสนุนฯ 

อบต.รองวัวแดง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 67.การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

งบ Function อบต. 150,000 งานนิทรรศการ
ของหนวยงาน
ตางๆที่ อบต.ไป
รวมจัด 

150,000 งานนิทรรศการ
ของหนวยงาน
ตางๆที่ อบต.ไป
รวมจัด 

150,000 งานนิทรรศการ
ของหนวยงาน
ตางๆที่ อบต.ไป
รวมจัด 

150,000 งานนิทรรศการ
ของหนวยงาน
ตางๆที่ อบต.ไป
รวมจัด 

150,000 งานนิทรรศการ
ของหนวยงาน
ตางๆที่ อบต.ไป
รวมจัด 

อบต.รองวัวแดง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 68.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

งบ Function อบต. 10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

อบต.รองวัวแดง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 69.การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ แผน
พับ  
วีดีทัศน 

งบ Function อบต. 10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 
2 ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 
2 ประเภท 

อบต.รองวัวแดง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 70.การสนับสนุนการ
บรรยายใหความรู
หนวยงานสนอง
พระราชดำริอ่ืน เพ่ือเปน
การสนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

งบ Function อบต.  เพ่ือสนับสนุนการ
บรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 24คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุน
การบรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 24คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุนการ
บรรยายหนวยงาน
ตางๆ ปละ 24คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุนการ
บรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 24คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุน
การบรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 24คร้ัง 

อบต.รองวัวแดง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



หนา 1502                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 71.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.พ้ืนที่
ตำบลแมคะตามโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

อบต.แมคะ 50,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ,งาน
ปลูกรักษาฯ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ,งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

50,000 กิจกรรมใน
กรอบ 3 ดาน 6 
งาน (งานปกปก
ฯ งานสำรวจ
เก็บรวบรวมฯ,
งานปลูกรักษาฯ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ,
งานศูนยขอมูลฯ
,งานสนับสนุนฯ 

50,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ,งาน
ปลูกรักษาฯ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ,งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

50,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ,งาน
ปลูกรักษาฯ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ,งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

50,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ,งาน
ปลูกรักษาฯ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ,งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

อบต.แมคะ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 72.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ต.เมืองเล็น     
อ.สันทราย    
จ.เชียงใหม 

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ, 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

100,000 กิจกรรมใน
กรอบ 3 ดาน 6 
งาน (งานปก
ปกฯ, งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ
,งานสนับสนุนฯ 

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ, งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ, 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ, 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ,
งานสนับสนุนฯ 

ทต.เมืองเล็น 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 73.โครงการประชุมและ
ฝกอบรมแลกเปล่ียน
เรียนรูคณะทำงานกับ
อาสาสมัครและปราชญ
ชาวบาน 

หองประชุมเทศบาล
ตำบลหนองแหยง 

8,000 ผูเขารวม
ประกอบดวย
คณะทำงาน และ
อาสามัคร 11 คน 

8,000 ผูเขารวม
ประกอบดวย
คณะทำงาน 
และอาสามัคร 
11 คน 

8,000 ผูเขารวม
ประกอบดวย
คณะทำงาน และ
อาสามัคร 11 คน 

8,000 ผูเขารวม
ประกอบดวย
คณะทำงาน และ
อาสามัคร 11 คน 

8,000 ผูเขารวม
ประกอบดวย
คณะทำงาน และ
อาสามัคร 11 
คน 

ทต.หนองแหยง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 74.ประชาสัมพันธ
โครงการอนุรักษN
พันธุกรรมพืชลงในเวปไ:
ตของเทศบาลตำบล
หนองแหยง 

ทต.หนองแหยง  ประชาสัมพันธ
กิจกรรมของ
โครงการ 

 ประชาสัมพันธ
กิจกรรมของ
โครงการ 

 ประชาสัมพันธ
กิจกรรมของ
โครงการ 

 ประชาสัมพันธ
กิจกรรมของ
โครงการ 

 ประชาสัมพันธ
กิจกรรมของ
โครงการ 

ทต.หนองแหยง 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 75.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ

ต.สันปาเปา   
อ.สันทราย     
จ.เชียงใหม 

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ, 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน

100,000 กิจกรรมใน
กรอบ 3 ดาน 6 
งาน (งานปก
ปกฯ, งาน
สำรวจเก็บ

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ, งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ, 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ, 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน

ทต.สันปาเปา 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1503 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ
,งานสนับสนุนฯ 

ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

ปลูกรักษาฯ ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ,
งานสนับสนุนฯ 

F3A8 76.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.-ตำบลก้ื
ดชาง 

ทม.เมืองแมโจ 10,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

10,000 กิจกรรมใน
กรอบ 3 ดาน 6 
งาน (งานปกปก
ฯ งานสำรวจ
เก็บรวบรวมฯ , 
งานปลูกรักษาฯ 
,งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ
,งานสนับสนุนฯ 

10,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

10,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

10,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ,
งานสนับสนุนฯ 

ทม.เมืองแมโจ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 77.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

ทม.เมืองแมโจ 10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ทม.เมืองแมโจ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 78.การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือแผน
พับ วีดีทัศน 

ทม.เมืองแมโจ 10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 
2 ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 
2 ประเภท 

ทม.เมืองแมโจ 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 

F3A8 79.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ต.แมอาย 
อ.แมอาย จ.เชียงใหม 

20,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ, 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน

20,000 กิจกรรมใน
กรอบ 3 ดาน 6 
งาน (งานปก
ปกฯ, งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 

20,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ, งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน

20,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ, 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน

20,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ, 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 

ทต.แมอาย 
งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ อปท. 



หนา 1504                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

งานศูนยขอมูลฯ
,งานสนับสนุนฯ 

ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

งานศูนยขอมูลฯ,
งานสนับสนุนฯ 

F3A8 80. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พ้ืนที่ที่ 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 พ ื ่ อ ก า ร จั ด
นิทรรศการ อพ.สธ. 
ท ุกๆ 2 ป   ในฐานะ
หนวยงานที่รวมสนอง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  
สนับสนุนและกำกับ
ดูแล รร. และ อปท. 
สมาชิกในการเขารวม
ประชุมวิชาการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
และฐานทร ัพยากร
ท องถ ิ ่น  ระด ับภ ูมิ  
ภาค 

F3A8 81. การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-จังหวัด 

    เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมท่ี
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

  เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมท่ี
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพ่ือประชาสัมพันธ 
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 เ น ิ น ง า น จ ั ดท ำ
เว ็บไซต   อพ.สธ. – 
จ ั ง ห ว ั ด  ร ว ม ทั้ ง
ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยางตอเนื่อง
ทุกป 

F3A8 82. สน ับสน ุนโรงเร ียน
ส ม ั ค ร เ ข  า ร  ว ม ส น อ ง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
ง านสวนพฤกษศาสตร
โ ร ง เ ร ี ย น  แ ล ะ ก ำ กั บ
ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ง า น ส ว น

สถานศึกษาในจังหวัด  เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดย
กำหนดโรงเรียน
สมาชิกเปาหมายที่

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายที่จะ

1.สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงาน
ป ล ั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการ  
2. การขอประเมินผล
ในระ ดับป  ายสนอง



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1505 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับจังหวัด  

ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

จะขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice)  
ตอปงบประมาณ 

ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

พ ร ะ ร า ช ด ำ ร ิ  ร ร .
สมาชิกปฏิบ ัต ิงานใน
สถานศึกษา  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้นที่ 1 – 2 รร.สมาชิก
ดำ เน ิ น ง านร  วม กับ 
อป ท .  ส ม า ช ิ ก ฐ าน
ทรัพยากรทองถิ่น 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว ็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/botanical_schoo
l/neo_sbg/index.ht
ml 
5. งานสวนพฤษศาสตร
โรงเรียน อพ.สธ.ผูกพัน
กับแผนปฏิรูปประเทศ 
ขอใหทางจังหวัดศึกษา
ขอมูลประเดินปฏิรูป
ต า ม แ ผ น ป ฏ ิ รู ป
ประเทศดานทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม หนา 292 
และ 307 ดาวนโหลด
จาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 
 

 
F3A8 83 .  สน ั บสน ุ นอ งค  ก ร

ป ก ค ร อ ง ส  ว น ท  อ ง ถิ่ น 
(อปท.) สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 

พื ้นที ่การปกครองระดับ
ตำบลในจังหวัด 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 

1. สำนักงานสงเสริม
การปกครองท องถิ่น
จังหวัด ดำเนินงานตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ก ร ม



หนา 1506                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม 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 

และกำกับขับเคลื ่อนงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ ่นใน
ระดับจังหวัด 

เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

เปาหมายที่จะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ในระด ับป  ายสนอง
พระราชดำร ิ  อปท . 
สมาชิกปฏิบ ัต ิงานใน
พ้ืนที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ข ั ้ นท ี ่  1  –  2  อปท.
สมาช ิ กดำ เน ิ น ง าน
ร วมก ับ รร. สมาชิก
ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร
โรงเรียนในพ้ืนที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว ็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/domestic/index.
html 
5. งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.ผูกพัน
กับแผนปฏิรูปประเทศ 
ขอใหทางจังหวัดศึกษา
ขอมูลประเดินปฏิรูป
ต า ม แ ผ น ป ฏ ิ รู ป
ป ร ะ เ ท ศ ด  า น
ทร ัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดลอม หนา 
292 และ 307  
ดาวนโหลดจาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 

 
 รวม  83  โครงการ  17,656,40
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 21,811,00
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0 
 16,102,20

0 
  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงใหม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1507 
 

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


