
หนา 1720                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดแพร 
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.สำรวจ ทำพิกัด 

พันธุกรรมพืช 
พื้นที่ปกปกทรัพยากร
วิทยาลัยการอาชีพลอง 

35,000 จำนวนพื้นที ่ 
50 ไร 

         วิทยาลัยการอาชีพ
ลอง 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A1 2.โครงการสรางศูนยการ
เรียนรู การพัฒนา การ
สงเสริมและการขยายผล
พืชสมุนไพร ภายใต
โครงการพระราชดำริฯ 
(อพ.สธ) 165 ไร หมูที่ 1 
บานแมยางเปยว ตำบล
แมยางฮอ อำเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร  

 พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
หมูที่ 1 บานแมยาง
เปยว ตำบลแมยางฮอ 
อำเภอรองกวาง 
จังหวัดแพร 

  2,000,00
0 

1 ศูนยการ
เรียนรู พื้นที่
จำนวน165 ไร 

2,000,00
0 

1 ศูนยการเรียนรู 
พื้นที่จำนวน165 
ไร 

2,000,00
0 

1 ศูนยการเรียนรู 
พื้นที่จำนวน165 
ไร 

2,000,00
0 

1 ศูนยการ
เรียนรู พื้นที่
จำนวน165 ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A1 3.การติดตามชีพลักษณ
แมไมเดนในปาเต็งรัง 
พื้นที่อนุรักษ
มหาวิทยาลัยแมโจ- แพร 
เฉลิมพระเกียรติ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร  
มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพรเฉลิมพระเกียรติ 

  30,000  30,000  30,000  30,000   มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A1 4.การเพาะชำกลาไม
ทองถิ่น เพื่อการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร  
มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพรเฉลิมพระเกียรติ 

  20,000  20,000  20,000  20,000   มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A1 5.โครงการพัฒนาศูนย
เรียนรู สงเสริม ตอยอด
เพื่อสนองงานตาม
แนวทางพระราชดำริ 
(อพ.สธ.) ม.แมโจ-แพร  

พื้นที่ปกปกทรัพยากร  
มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพรเฉลิมพระเกียรติ 

  50,000  50,000  50,000  50,000   มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A1 6.โครงการเสนทางศึกษา
ธรรมชาติทางเดินเทา ปา
แพะ ปาเห็ด และปาไม
กลวยไม 30 ไร ม.แมโจ-
แพร 

แปลงปลูกมะเกี๋ยง 30 
ไร แมโจ-แพร 
 
 
 
 

    200,000 1 ฐานเรียนรู
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ พื้นที่
จำนวน 
 30 ไร 

200,000 1 ฐานเรียนรู
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ พื้นที่
จำนวน 
 30 ไร 

200,000 1 ฐานเรียนรู
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ พื้นที่
จำนวน 
 30 ไร 

200,000 1 ฐานเรียนรู
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ พื้นที่
จำนวน 
 30 ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 

F1A1 7.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

สถานีพัฒนาที่ดินแพร 
ต.ทุงศรี อ.รองกวาง  
จ.แพร 

10,000 ปกปกรักษาพื้นที่
ปาไมธรรมชาติ
อยูในพื้นที่สถาน ี
พัฒนาที่ดินแพร 
โดยไมมีนโยบาย
จะเปล่ียนแปลง
สภาพพื้นที ่ 
จำนวน 150 ไร 

10,000 ปกปกรักษา
พื้นที่ปาไม
ธรรมชาติอยูใน
พื้นที่สถาน ี
พัฒนาที่ดินแพร 
โดยไมมีนโยบาย
จะเปล่ียนแปลง
สภาพพื้นที ่ 
จำนวน 150 ไร 

10,000 ปกปกรักษาพื้นที่
ปาไมธรรมชาติอยู
ในพื้นที่สถาน ี
พัฒนาที่ดินแพร 
โดยไมมีนโยบาย
จะเปล่ียนแปลง
สภาพพื้นที ่ 
จำนวน 150 ไร 

10,000 ปกปกรักษาพื้นที่
ปาไมธรรมชาติ
อยูในพื้นที่สถาน ี
พัฒนาที่ดินแพร 
โดยไมมีนโยบาย
จะเปล่ียนแปลง
สภาพพื้นที ่ 
จำนวน 150 ไร 

10,000 ปกปกรักษาพื้นที่
ปาไมธรรมชาติ
อยูในพื้นที่สถาน ี
พัฒนาที่ดินแพร 
โดยไมมีนโยบาย
จะเปล่ียนแปลง
สภาพพื้นที ่ 
จำนวน 150 ไร 

สถานีพัฒนาที่ดิน
แพร/งบประมาณจาก
กรมพัฒนาที่ดิน 
(งบ Function) 

F1A1 8.โครงการสำรวจพันธุไม
เพื่อจัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรในพื้นที่ปา
ชุมชน 

พื้นที่ปาชุมชนบานหวย
มา ม.13 ต.หวยมา อ.
เมือง จ.แพร 

15,000 จำนวนพื้นที ่30 
ไร 

15,000 จำนวนพื้นที ่30 
ไร 

15,000 จำนวนพื้นที ่30 
ไร 

15,000 จำนวนพื้นที ่30 
ไร 

15,000 จำนวนพื้นที ่30 
ไร 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดแพร/
งบประมาณสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
(งบ Function) 

F1A1 9.โครงการสำรวจพรรณ
ไม ทำรหัสพิกัด  ติดปาย
รหัสประจำตนไม ทำปาย
สนองโครงการ
พระราชดำริฯ ในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 

พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่3 ตำบล 

20,000 พื้นที่ปาชุมชน 
หมูที่ 5 ตำบล
รองเข็ม 

20,000 พื้นที่ปาชุมชน 
หมูที่ 1 ตำบล
รองเข็ม 

20,000 พื้นที่ปาชุมชน หมู
ที่ 1 ตำบลทุงศรี 

20,000 พื้นที่ปาชุมชน 
หมูที่ 2 ตำบลทุง
ศรี 

20,000 พื้นที่ปาชุมชน 
หมูที่ 2 ตำบล
รองกวาง 

เทศบาลตำบลรอง
กวางรวมกับชุมชน/
เทศบาลตำบลรอง
กวาง 
(งบ อปท.) 

F1A1 10. โครงการสำรวจ
พรรณไม  ทำรหัสพิกัด  
ติดปายรหัสประจำตนไม 
ทำปายสนองโครงการ
พระราชดำริฯ ในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 

พื้นที่ปลูกรักษาจำนวน
พื้นที่  1 ตำบล 

10,000 พื้นที่ปาชุมชน    
หมูที่ 4,6   ตำบล
รองกวาง 

10,000 พื้นที่ปาชุมชน    
หมูที่ 3 ตำบล
รองกวาง 

10,000 พื้นที่ปาชุมชน หมู
ที่ 8 ตำบลรอง

กวาง 

10,000 พื้นที่ปาชุมชน    
หมูที่ 10  ตำบล
รองกวาง 

10,000 พื้นที่ปาชุมชน    
หมูที่ 11   ตำบล
รองกวาง 

อบต.รองกวางรวมกบั
ชุมชน/งบประมาณ 
อบต.รองกวาง 
(งบ อปท.) 



หนา 1722                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 11. โครงการสำรวจ
พรรณไม  บันทึกพิกัด  
ติดปายรหัสประจำตนไม 
ทำปายสนองโครงการ
พระราชดำริฯ ในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 

พื้นที่ปกปก ปาชุมชน
หมูที่ 2 ตำบลไผโทน 

10,000 พื้นที่ปาชุมชนหมู
ที่ 2 ตำบลไผโทน 

10,000 พื้นที่ปาชุมชน
หมูที่  2 ตำบล
ไผโทน 

10,000 พื้นที่ปาชุมชนหมู
ที่  2ตำบลไผโทน 

10,000 พื้นที่ปาชุมชนหมู
ที่ 2 ตำบลไผโทน 

10,000 พื้นที่ปาชุมชน
หมูที่ 2 ตำบลไผ
โทน 

องคการบริหารสวน
ตำบลไผโทน รวมกับ
ประชาชน/
งบประมาณ อบต.ไผ
โทน 
(งบ อปท.) 

F1A1 12.โครงการการคุมครอง 
ดูแลบำรุง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมสนับสนุน 
และอนุรักษพันธุพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร 

5,000 ตำบลหวยไร                 องคการบริหารสวน
ตำบลหวยไร 
(งบ อปท.) 

F1A1 13.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

องคการบริหารสวน
ตำบลไทรยอย 

20,000 ตำบลไทรยอย                 องคการบริหารสวน
ตำบลไทรยอย 
(งบ อปท.) 

F1A1 14.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดา
ฯ 

องคการบริหารสวน
ตำบลแมจั๊วะ 

10,000 ตำบลแมจั๊วะ                 องคการบริหารสวน
ตำบลแมจั๊วะ 
(งบ อปท.) 

F1A1 15. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

เขตพื้นที่ตำบลแมคำม ี 30,000 เขตพื้นที่ตำบล
แมคำมี 

                องคการบริหารสวน
ตำบลแมคำม ี
(งบ อปท.) 

F1A1 16.งานสำรวจ ติดรหัส
ประจำชนิด ศึกษา ทำ
ตัวอยาง ทำทะเบยีน
พรรณไม และชีวภาพอื่น 
ในพื้นที่ปกปก 

บริเวณพุทธอุทยาน
พระธาตุดอยโตน หมูที่ 
5 ตำบลวังหงส 

30,000 บริเวณพุทธ
อุทยานพระธาตุ
ดอยโตน    หมูที่ 
5 ตำบลวังหงส 

                เทศบาลตำบลวังหงส 
(งบ อปท.) 

F1A1 17.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม

ตำบลทุงกวาว 20,000 ตำบลทุงกวาว                 เทศบาลตำบลทุง
กวาว 
(งบ อปท.) 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

บรมราชกุมารี" 

F1A1 18.โครงการสำรวจ
พรรณไม  บันทึกพิกัด  
ติดปายรหัสประจำตนไม 
ทำปายสนองโครงการ
พระราชดำริฯ ในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 

ตำบลทาขาม 10,000 ตำบลทาขาม                 องคการบริหารสวน
ตำบลทาขาม 
(งบ อปท.) 

F1A1 19.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลทรัพยากร
พืชในพื้นที ่

จำนวนพื้นที ่100 ไร 
ลางสาด 1,000 ตน 
ลองกอง 1,000 ตน 
เมี่ยง 1,000 ตน ฮอม  
1,000 ตน  

20,000 จำนวนพื้นที ่100 
ไร ลางสาด 
1,000 ตน 
ลองกอง 1,000 
ตน เมี่ยง 1,000 
ตน ฮอม  1,000 
ตน  

                เทศบาลตำบลสวน
เขื่อน อ.เมือง จ.แพร 
(งบ อปท.) 

F1A1 20.โครงการสำรวจ
พรรณไม  ทำรหัสพิกัด 
ติดปายรหัสประจำตนไม 
ทำปายสนองโครงการ
พระราชดำริฯ ในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 

พื้นที่ปลูกรักษาจำนวน
พื้นที่  3 ตำบล 

10,000 ปาชุมชนหมูที่ 3 
ตำบลบานกวาง 

10,000 ปาชุมชนหมูที่ 6 
ตำบลบานกวาง 

10,000 ปาชุมชนหมูที่ 3 
ตำบลบานกวาง 

10,000 ปาชุมชนหมูที่ 6 
ตำบลบานกวาง 

10,000 ปาชุมชนหมูที่ 3 
ตำบลบานกวาง 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง
รวมกับชุมชน/
องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง 
(งบ อปท.) 

 รวม  20  โครงการ  255,000  2,375,0
00 

 2,375,0
00 

 2,375,0
00 

 2,375,00
0 

  

F1A2 1.การสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
วิทยาลัยการอาชีพลอง 

    30,000 พื้นที่ในวิทยาลัย
การอาชพีลอง 

     วิทยาลัยการอาชีพ
ลอง 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A2 2.การสำรวจและจัดทำ
ฐานขอมูลความ
หลากหลายชนิดพันธุพืช
โดยใชแปลงตัวอยาง
ถาวรในพื้นที่ ม.แมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

200,000  200,000         มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 



หนา 1724                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 3.ฐานขอมูลพันธุกรรม
พืชทองถิ่นในพื้นที่ตำบล
แมทราย อำเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  50,000 ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช
ทองถิ่นในพื้นที่
ตำบลแมทราย 
หมู 1 

50,000 ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช
ทองถิ่นในพื้นที่
ตำบลแมทราย หมู 
2 

70,000 ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช
ทองถิ่นในพื้นที่
ตำบลแมทราย 
หมู 3 และ หมู 4 

   มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A2 4.การประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการจำแนกศักยภาพ
ถิ่นที่ขึ้นในธรรมชาติของ
มะกิ้ง พันธุพืชเปาหมาย
ในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชตาม
พระราชดำริ บริเวณ
ทองที่จังหวัดแพร  

 8 อำเภอ จังหวัดแพร     300,000       มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 
 

F1A2 5.โครงการศึกษาความ
หลากหลายไมยืนตนรอบ
คูเมืองแพรกับการส่ือ
ความหมายไมนามเมืองสู
นานาชาติเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว 

  400,000 ฐานขอมูลไมยืน
ตนคูเมืองเกาแพร 
แผนพับ QR 
code 
รายละเอียดและ
การใชประโยชน
ไมยืนตน 

400,000 หนังสือ อยาง
นอย 2 ภาษา 
เผยแพรการใช
ประโยชนไมยืน
ตน ไมนามเมือง
แพร 

400,000 ส่ือไมนามเมือง
แพร ออนไลน 

        มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A2 6.โครงการสำรวจและ
รวบรวมพันธุไมทองถิ่น
หายาก และจัดทำปาย
พันธุไมพรอม QR Code 
ในสถาบันประชารัฐ
พิทักษปาม 

สถาบันประชารัฐ
พิทักษปา จังหวัดแพร 

30,000 45 ไร พันธุไม 
100 ตน/ชนิด 

- - - - - - - - สถาบันประชารัฐ
พิทักษปา จังหวัด
แพร/งบประมาณของ
สถาบันประชารัฐ
พิทักษปา จังหวัดแพร 
(งบ Function) 

F1A2 7.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่น  จำนวน 9 ใบ
งาน 

พื้นที่ 3 ตำบลในพื้นที ่
อ.รองกวาง ไดแก  
ต.รองกวาง ต.ทุงศรี 
และ ต.รองเข็ม 

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน

เทศบาลตำบลรอง
กวางรวมกับชุมชน
และสถาบันการศึกษา 
/งบประมาณ  
ทต.รองกวาง 
(งบ อปท.) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1725 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพของ
ทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน การ
รวบรวมขอมูล 
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพ
ของทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน 
การรวบรวม
ขอมูล และเปน
สวนหนึ่งของ
ชุมชน 

ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพของ
ทองถิ่น เกิดทักษะ
ในการ
ประสานงาน การ
รวบรวมขอมูล 
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพของ
ทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน การ
รวบรวมขอมูล 
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพ
ของทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน 
การรวบรวม
ขอมูล และเปน
สวนหนึ่งของ
ชุมชน 

F1A2 8.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน 9 ใบ
งาน 

พื้นที่ 1 ตำบล 10,000 1. เพื่อเสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพของ
ทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน การ
รวบรวมขอมูล 
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

10,000 1. เพื่อเสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพ
ของทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน 
การรวบรวม
ขอมูล และเปน
สวนหนึ่งของ
ชุมชน 

10,000 1. เพื่อเสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพของ
ทองถิ่น เกิดทักษะ
ในการ
ประสานงาน การ
รวบรวมขอมูล 
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

10,000 1. เพื่อเสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพของ
ทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน การ
รวบรวมขอมูล 
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

10,000 1. เพื่อเสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพ
ของทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน 
การรวบรวม
ขอมูล และเปน
สวนหนึ่งของ
ชุมชน 

อบต.รองกวางรวมกบั
ชุมชน/ งบประมาณ 
อบต.รองกวาง 
(งบ อปท.) 

F1A2 9.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่น 9 ใบงาน 

พื้นที่ 5 หมูบาน ตำบล
ไผโทน 

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให

องคการบริหารสวน
ตำบลไผโทน รวมกับ
ประชาชน/
งบประมาณ อบต.ไผ
โทน 
(งบ อปท.) 



หนา 1726                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 

เห็นศักยภาพของ
ทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน การ
รวบรวมขอมูล 
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

เห็นศักยภาพ
ของทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน 
การรวบรวม
ขอมูล และเปน
สวนหนึ่งของ
ชุมชน 

เห็นศักยภาพของ
ทองถิ่น เกิดทักษะ
ในการ
ประสานงาน การ
รวบรวมขอมูล 
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

เห็นศักยภาพของ
ทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน การ
รวบรวมขอมูล 
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

เห็นศักยภาพ
ของทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน 
การรวบรวม
ขอมูล และเปน
สวนหนึ่งของ
ชุมชน 

F1A2 10.การเก็บขอมูลการ
ประกอบอาชีพในทองถิ่น 
ขอมูลการใชประโยชน
ของพืชในทองถิ่น การใช
ประโยชนของสัตวใน
ทองถิ่น ขอมูลภูมปิญญา
ในทองถิ่น จัดทำ
ทะเบียนพรรณไม 
ทะเบียนพรรณสัตวและ
ทะเบียนภูมิปญญาใน
ชุมชน 

บานวังหงส หมูที ่1  
บานวังหงส หมูที ่6  
บานวังหงส หมูที ่7 

20,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ. )  
2. เพื่อใหมีการ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากรตาง ๆ 
ในชุมชน เก็บไว
เปนหมวดหมู 

        เทศบาลตำบลวังหงส 
(งบ อปท.) 

F1A2 11.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุไมใน
ทองถิ่น 

บานมหาโพธิ ์ หมูที ่
5,9,15 

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
(อพ.สธ. ) 
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานของ
พันธุไมในทองถิ่น
เกิดทักษะในการ
ประสาน 
งานการรวบรวม
ขอมูล  และการมี
สวนรวมของ
ชุมชน 

        เทศบาลตำบลปาแมต 
(งบ อปท.) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1727 
 

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 12.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่น  จำนวน 9 ใบ
งาน 

ตำบลทาขาม 10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ. ) 
2. เพื่อใชเปน
ขอมูลในการ
จัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ในพื้นที่ตำบล 

        องคการบริหารสวน
ตำบลทาขาม 
(งบ อปท.) 

F1A2 13.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ดำเนินการในพื้นที่หมูที ่
1-10  เทศบาลตำบล
สวนเขื่อน อ.เมือง จ.
แพร 

20,000 ดำเนินการใน
พื้นที่หมูที ่1-10  
เทศบาลตำบล
สวนเขื่อน อ.
เมือง จ.แพร 

        เทศบาลตำบลสวน
เขื่อน อ.เมือง จ.แพร 
(งบ อปท.) 

F1A2 14.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่น  จำนวน 9 ใบ
งาน 

พื้นที่ 3 ตำบลในพื้นที ่
อ.รองกวาง ไดแก  
ต.รองกวาง ต.ทุงศรี 
และ ต.รองเข็ม 

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพของ
ทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน การ
รวบรวมขอมูล 
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพ
ของทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน 
การรวบรวม
ขอมูล และเปน
สวนหนึ่งของ
ชุมชน 

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพของ
ทองถิ่น เกิดทักษะ
ในการ
ประสานงาน การ
รวบรวมขอมูล 
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพของ
ทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน การ
รวบรวมขอมูล 
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

10,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น เพื่อให
เห็นศักยภาพ
ของทองถิ่น เกิด
ทักษะในการ
ประสานงาน 
การรวบรวม
ขอมูล และเปน
สวนหนึ่งของ
ชุมชน 

เทศบาลตำบลรอง
กวางรวมกับชุมชน
และสถาบันการศึกษา 
/งบประมาณ  
ทต.รองกวาง 
(งบ อปท.) 

 รวม  14  โครงการ  720,000   680,000   810,000   100,000   30,000   



หนา 1728                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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.ปลูก รักษาพันธุกรรม
พืช ที่ไดจากการสำรวจ 
รวบรวม 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
วิทยาลัยการอาชีพลอง 

    35,000 พืช 10 ชนิด             วิทยาลัยการอาชีพ
ลอง 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A3 2.โครงการศึกษาวิจยั
และพัฒนาพืชมะกิ้งและ
พืชนอยหนาเครือ ใน
สภาพพื้นที่มหาวิทยาลัย
แมโจ-แพร เฉลิมพระ
เกียรติ  ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่อง มาจาก
พระราชดำริฯ   
 
กิจกรรม 2.1 การศึกษา
แปลงปลูก รวบรวม  
อนุรักษ ตนพันธุพืชมะกิ้ง 
นอยหนาเครือ และพืช
อนุรักษในโครงการฯ 
กิจกรรม 2.2 การศึกษา
แปลงขยายผลแปลงปลูก
มะกิ้ง  นอยหนาเครือ 
กิจกรรม 2.3 การ
ศึกษาวิจยัดาน 
เขตกรรมใหผลผลิต 
กิจกรรม 2.4 การศึกษา
การแปรรูปผลิตภัณฑ 
กิจกรรม 2.5 การศึกษา
การจัดการและการตลาด 

แปลงปลูกมะเกี๋ยง 20 
ไร แมโจ-แพร 

  650,000 แปลงผลผลิต
มะกิ้ง นอยหนา
เครือ จำนวน 2 
ไร 

500,000 ผลผลิตภัณฑมะกิ้ง 
นอยหนาเครือ 

500,000 ผลผลิตภัณฑ
มะกิ้ง นอยหนา
เครือ 

500,000 ผลผลิตภัณฑ
มะกิ้ง นอยหนา
เครือ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A3 3.โครงการปลูกบำรุงและ
ดูแลตนฝางในพื้นที่
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร
ฯ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

 

 

10,000 

  

10,000 

  

10,000 

      

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A3 4.โครงการบำรุงรักษา
และดูแลแปลงปลูกฟนฟู
ปาในพื้นที่ปาเต็งรังเส่ือม
โทรม จำนวน 3 ไร ใน

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

 

 

15000 

  

15,000 

  

15,000 

      

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1729 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พื้นที่อนุรักษ
มหาวิทยาลัยแมโจ- แพร
ฯ 

F1A3 5.โครงการบำรุงรักษา
และดูแลแปลงทดสอบไม
โตเร็วทองถิ่น (ง้ิวปา, 
สะเดา และ สมอภิเพก) 
จำนวน 3 ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

 

  

15000 

  

15000 

  

15000 

      

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A3 6.โครงการบำรุงรักษา
และดูแลแปลงปลูกปา
ถวายพอของแผนดิน 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อ
ป 2554 จำนวน 9 ชนิด 
3 ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

 

  

15,000 

  

15,000 

  

15,000 

      

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A3 7.โครงการบำรุงรักษา
และดูแลแปลงทดสอบไม
โตเร็วทองถิ่น (เส้ียว, 
ขี้เหล็ก และ มะคาแต) 
จำนวน 3 ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

 

  

15,000 

  

15,000 

  

15,000 

      

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A3 8.แปลงสาธิตสวนหลัง
บาน เพื่อการรวบรวมพืช
สมุนไพร อาหาร ไม
ประดับ ไมพลังงาน และ
ไมผล จำนวน 10 ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

 

  

30,000 

  

30,000 

  

30,000 

      

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A3 9.แปลงตนแบบ สวนปา
ไมมีคา เห็ดปากินได ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

    

25,000 แปลงตนแบบ 
สวนปาไมมีคา 
เห็ดปากินได 

25,000 แปลงตนแบบ 
สวนปาไมมีคา 
เห็ดปากินได 

25,000 แปลงตนแบบ 
สวนปาไมมีคา 
เห็ดปากินได 

    

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F1A3 10.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดแพร 

ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรแพร 

60,000 1.จัดทำแปลง
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชผัก
พื้นเมืองและ
สมุนไพร พื้นที่ 2 
ไร 150 ชนิด  
2.บันทึกขอมูล

60,000 1.จัดทำแปลง
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชผัก
พื้นเมืองและ
สมุนไพร พื้นที่ 
2 ไร 155 ชนิด  
2.บันทึกขอมูล

60,000 1.จัดทำแปลง
อนุรักษพันธกุรรม
พืชผักพื้นเมือง
และสมุนไพร 
พื้นที่ 2 ไร 160 
ชนิด  
2.บันทึกขอมูล

60,000 1.จัดทำแปลง
อนุรักษพันธกุรรม
พืชผักพื้นเมือง
และสมุนไพร 
พื้นที่ 2 ไร 165 
ชนิด  
2.บันทึกขอมูล

60,000 1.จัดทำแปลง
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชผัก
พื้นเมืองและ
สมุนไพร พื้นที่ 2 
ไร 170 ชนิด  
2.บันทึกขอมูล

ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรแพร 
(งบกรมวิชาการ
เกษตร) 
(งบ Function) 



หนา 1730                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 

ลักษณะประจำ
พันธุและการใช
ประโยชน  
3.ผลิตและ
กระจายพันธุ
พืชผักพื้นเมือง 
1,000ถุง 

ลักษณะประจำ
พันธุและการใช
ประโยชน  
3.ผลิตและ
กระจายพันธุ
พืชผักพื้นเมือง 
1,000ถุง 

ลักษณะประจำ
พันธุและการใช
ประโยชน  
3.ผลิตและ
กระจายพันธุ
พืชผักพื้นเมือง 
1,000ถุง 

ลักษณะประจำ
พันธุและการใช
ประโยชน  
3.ผลิตและ
กระจายพันธุ
พืชผักพื้นเมือง 
1,000ถุง 

ลักษณะประจำ
พันธุและการใช
ประโยชน  
3.ผลิตและ
กระจายพันธุ
พืชผักพื้นเมือง 
1,000ถุง 

F1A3 11.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมไมด้ังเดิมที่หา
ยากในสวนปาองคการ
อุตสาหกรรมปาไม 

พื้นที่สวนปา อ.อ.ป. 50,000 ปลูกรักษาไม
ด้ังเดิมที่หายาก
ในพื้นที ่40 ไร 
อยางนอย 100 
ชนิด 

50,000 ปลูกรักษาไม
ด้ังเดิมที่หายาก
ในพื้นที ่40 ไร 
อยางนอย 100 
ชนิด 

50,000 ปลูกรักษาไม
ด้ังเดิมที่หายากใน
พื้นที ่40 ไร อยาง
นอย 100 ชนิด 

50,000 ปลูกรักษาไม
ด้ังเดิมที่หายากใน
พื้นที่ 40 ไร 
อยางนอย 100 
ชนิด 

50,000 ปลูกรักษาไม
ด้ังเดิมที่หายาก
ในพื้นที่ 40 ไร 
อยางนอย 100 
ชนิด 

องคการอุตสาหกรรม
ปาไมไดดำเนินการขอ
สนับสนุนงบประมาณ
เรียบรอยแลว
เนื่องจากเปน
หนวยงานสนอง
พระราชดำริ 
(งบ Function) 

F1A3 12.โครงการปลูกตนไม 
ปลูกหญาแฝก และสราง
ฝายชะลอนำ้  

พื้นที่ 3 ตำบลในพื้นที ่
อ.รองกวาง ไดแก ต.
รองกวาง ต.ทุงศรี และ 
ต.รองเข็ม 

10,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมใหมี
ความอุดม
สมบูรณและมี
ความยั่งยืน  

10,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหมี
ความอุดม
สมบูรณและมี
ความยั่งยืน 

10,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม
ใหมีความอุดม
สมบูรณและมี
ความยั่งยืน 

10,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมใหมี
ความอุดม
สมบูรณและมี
ความยั่งยืน 

10,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมใหมี
ความอุดม
สมบูรณและมี
ความยั่งยืน 

เทศบาลตำบลรอง
กวางรวมกับชุมชน
และสถาบันการศึกษา 
(งบประมาณของ
เทศบาลตำบลรอง
กวาง) 
(งบ อปท.) 

F1A3 13.โครงการสงเสริมปลูก
พืชสมุนไพร 

พื้นที่ 3 ตำบลในพื้นที ่
อ.รองกวาง ไดแก ต.
รองกวาง ต.ทุงศรี และ 
ต.รองเข็ม 

30,000  พื้นที่ปาชุมชนใน
เขตเทศบาล
ตำบลรองกวาง 
เพื่อใหประชาชน
ไดศึกษาเรียนรู
และใชประโยชน
ดานแพทยแผน
ไทย 

30,000  พื้นที่ปาชุมชน
ในเขตเทศบาล
ตำบลรองกวาง 
เพื่อให
ประชาชนได
ศึกษาเรียนรูและ
ใชประโยชนดาน
แพทยแผนไทย 

30,000  พื้นที่ปาชุมชนใน
เขตเทศบาลตำบล
รองกวาง เพื่อให
ประชาชนไดศึกษา
เรียนรูและใช
ประโยชนดาน
แพทยแผนไทย 

30,000  พื้นที่ปาชุมชนใน
เขตเทศบาล
ตำบลรองกวาง 
เพื่อใหประชาชน
ไดศึกษาเรียนรู
และใชประโยชน
ดานแพทยแผน
ไทย 

30,000  พื้นที่ปาชุมชน
ในเขตเทศบาล
ตำบลรองกวาง 
เพื่อใหประชาชน
ไดศึกษาเรียนรู
และใชประโยชน
ดานแพทยแผน
ไทย 

เทศบาลตำบลรอง
กวางรวมกับชุมชน
และสถาบันการศึกษา 
(งบประมาณของ
เทศบาลตำบลรอง
กวาง) 
(งบ อปท.) 

F1A3 14.โครงการปลูกตนไม 
ปลูกหญาแฝก  

ตำบลรองกวาง 5,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมใหมี
ความอุดม
สมบูรณและมี

5,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหมี
ความอุดม
สมบูรณและมี

5,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม
ใหมีความอุดม
สมบูรณและมี
ความยั่งยืน 

5,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมใหมี
ความอุดม
สมบูรณและมี

5,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมใหมี
ความอุดม
สมบูรณและมี

อบต.รองกวางรวมกบั
ชุมชน/อบต.รองกวาง 
(งบ อปท.) 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ความยั่งยืน  ความยั่งยืน ความยั่งยืน ความยั่งยืน 

F1A3 15.โครงการปลูกตนไม 
ปลูกหญาแฝก และสราง
ฝายชะลอนำ้  

พื้นที่ตำบลไผโทน 10,000 พื้นที่ตำบลไผโทน 10,000 พื้นที่ตำบลไผ
โทน 

10,000 พื้นที่ตำบลไผโทน 10,000 พื้นที่ตำบลไผโทน 10,000 พื้นที่ตำบลไผ
โทน 

องคการบริหารสวน
ตำบลไผโทนรวมกับ
ประชาชน 
(งบ อปท.) 

F1A3 16.โครงการสงเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพร 

พื้นที่หมูที่ 4 ตำบลไผ
โทน 

5,000 พื้นที่หมูที ่4 
ตำบลไผโทน 

5,000 พื้นที่หมูที ่4 
ตำบลไผโทน 

5,000 พื้นที่หมูที ่4 
ตำบลไผโทน 

5,000 พื้นที่หมูที่ 4 
ตำบลไผโทน 

5,000 พื้นที่หมูที่ 4 
ตำบลไผโทน 

องคการบริหารสวน
ตำบลไผโทนรวมกับ
ประชาชน 
(งบ อปท.) 

F1A3 17.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
การปลูกพืชสมุนไพร 

บริเวณดานหลัง
สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลทุง
แคว อำเภอหนองมวง
ไขจังหวัดแพร 

20,000 บริเวณดานหลัง
สำนักงาน
องคการบริหาร
สวนตำบลทุงแคว 
อำเภอหนองมวง
ไขจังหวัดแพร 

                องคการบริหารสวน
ตำบลทุงแคว 
(งบ อปท.) 

F1A3 18.จัดทำสวนสมุนไพรใน
ทองถิ่น 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลวังหงส 

10,000 ตำบลวังหงส                 เทศบาลตำบลวังหงส 
(งบ อปท.) 

F1A3 19.งานปลูก รักษา 
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

ดำเนินการในพื้นที่หมูที่ 
1-10 เทศบาลตำบล
สวนเขื่อน อ.เมือง จ.
แพร 

20,000 ดำเนินการใน
พื้นที่หมูที่ 1-10 
เทศบาลตำบล
สวนเขื่อน อ.
เมือง จ.แพร 

                เทศบาลตำบลสวน
เขื่อน อ.เมือง จ.แพร 
(งบ อปท.) 

F1A3 20.โครงการปลูกตนไม 
ปลูกหญาแฝก และสราง
ฝายชะลอนำ้  

ตำบลทาขาม 10,000 ตำบลทาขาม                 องคการบริหารสวน
ตำบลทาขาม 
(งบ อปท.) 

F1A3 21.โครงการสงเสริมการ
ปลูกไมมีคา 

ตำบลทาขาม 5,000 ตำบลทาขาม                 องคการบริหารสวน
ตำบลทาขาม 
(งบ อปท.) 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A3 22.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

โรงเรียนบานวังหลวง 
(วังมาประชาสามัคคี) 
ตำบลวังหลวง  อำเภอ
หนองมวงไข จังหวัด
แพร 

15,000 โรงเรียนบานวัง
หลวง (วังมา
ประชาสามัคคี) 
ตำบลวังหลวง  
อำเภอหนองมวง
ไข จังหวัดแพร 

                องคการบริหารสวน
ตำบลวังหลวง 
(งบ อปท.) 

F1A3 23.โครงการปลูกตนไม 
ปลูกหญาแฝก และสราง
ฝายชะลอนำ้  

พื้นที่ 3 ตำบล 10,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมใหมี
ความอุดม
สมบูรณและมี
ความยั่งยืน  

10,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหมี
ความอุดม
สมบูรณและมี
ความยั่งยืน 

10,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม
ใหมีความอุดม
สมบูรณและมี
ความยั่งยืน 

10,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมใหมี
ความอุดม
สมบูรณและมี
ความยั่งยืน 

10,000 เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมใหมี
ความอุดม
สมบูรณและมี
ความยั่งยืน 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง
รวมกับชุมชน/
องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง 
(งบ อปท.) 

F1A3 24.โครงการสงเสริมปลูก
พืชสมุนไพร 

พื้นที่ 3 ตำบล 10,000  พื้นที่ปาชุมชนใน
เขตองคการ
บริหารสวนตำบล
บานกวาง เพื่อให
ประชาชนได
ศึกษาเรียนรูและ
ใชประโยชนดาน
แพทยแผนไทย 

10,000  พื้นที่ปาชุมชน
ในเขตองคการ
บริหารสวน
ตำบลบานกวาง 
เพื่อให
ประชาชนได
ศึกษาเรียนรูและ
ใชประโยชนดาน
แพทยแผนไทย 

10,000  พื้นที่ปาชุมชนใน
เขตองคการ
บริหารสวนตำบล
บานกวาง เพื่อให
ประชาชนไดศึกษา
เรียนรูและใช
ประโยชนดาน
แพทยแผนไทย 

10,000  พื้นที่ปาชุมชนใน
เขตองคการ
บริหารสวนตำบล
บานกวาง เพื่อให
ประชาชนได
ศึกษาเรียนรูและ
ใชประโยชนดาน
แพทยแผนไทย 

10,000  พื้นที่ปาชุมชน
ในเขตองคการ
บริหารสวน
ตำบลบานกวาง 
เพื่อใหประชาชน
ไดศึกษาเรียนรู
และใชประโยชน
ดานแพทยแผน
ไทย 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง
รวมกับชุมชน/
องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง 
(งบ อปท.) 

 รวม  24  โครงการ  270,000   1,000,0
00 

  815,000   815,000   690,000   

F2A4 1.อนุรักษและใช
ประโยชน 

วิทยาลัยการอาชีพลอง                 30,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากร  

วิทยาลัยการอาชีพ
ลอง 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 2.โครงการจัดต้ังศูนย
ประสานงานเครือขาย
โครงการอนุรักษ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ.) ภาคเหนือ
โซนตะวันออก 
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

5,788,00
0 

เพื่อเปน
ศูนยกลาง การ
บริการวิชาการ
ถายทอด
เทคโนโลยีให
คำปรึกษา 

                มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เฉลิมพระเกียรติ 
F2A4 3.โครงการสรางศูนยการ

เรียนรู การพัฒนาการ
สงเสริมและการขยายผล
พืชสมุนไพรภายใต
โครงการพระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 165 ไร บาน
แมยางฮอ อำเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร 

ศูนยเรียนรู 165 ไร 
บานแมยางฮอ อ.รอง
กวาง จ.แพร 

2,334,70
0 

เพื่อเปน
ศูนยกลางการ 
เรียนรู การปกปก 
รวบรวม การ
ปลูก การอนุรักษ
พืชสมุนไพรใน
ทองถิ่น จ.แพร 

                มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 4.โครงการสรางศูนยการ
เรียนรู การพัฒนา การ
สงเสริมและการขยายผล
พืชสมุนไพร ภายใต
โครงการพระราชดำริฯ 
(อพ.สธ) 165 ไร      หมู
ที่ 1 บานแมยางเปยว 
ตำบลแมยางฮอ อำเภอ
รองกวาง จังหวัดแพร  

หมูที่ 1 บานแมยาง
เปยว ตำบลแมยางฮอ 
อำเภอรองกวาง 
จังหวัดแพร 

    2,000,00
0 

1 ศูนยการ
เรียนรู 165 ไร 

2,000,00
0 

1 ศูนยการเรียนรู 
165 ไร 

2,000,00
0 

1 ศูนยการเรียนรู 
165 ไร 

2,000,00
0 

1 ศูนยการ
เรียนรู 165 ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 5.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมขาวอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  สยาม
บรมราชกุมารี จังหวัด
แพร 

ศูนยวิจัยขาวแพร 98 
หมู 5 บานหนองหา 
ถนน ยันตรกิจโกศล 
ตำบลแมคำมี อำเภอ

เมืองแพร 

250,000 สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร, งาน
ปลูกรักษา
ทรัพยากร ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร) 

250,000 สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร, งาน
ปลูกรักษา
ทรัพยากร ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร) 

250,000 สำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
, งานปลูกรักษา
ทรัพยากร ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร) 

250,000 สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร, งาน
ปลูกรักษา
ทรัพยากร ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร) 

250,000 สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร, งาน
ปลูกรักษา
ทรัพยากร ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร) 

ศุนยวิจัยขาวแพร 
กรมการขาว 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 6.โครงการศูนย
ขยายพันธุไมทองถิ่น 

พื้นที่ 3 ตำบล 10,000 เพื่อขยายและ
เพิ่มปริมาณรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

10,000 เพื่อขยายและ
เพิ่มปริมาณ
รักษาทรัพยากร
ทองถิ่น 

10,000 เพื่อขยายและเพิ่ม
ปริมาณรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

10,000 เพื่อขยายและ
เพิ่มปริมาณรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

10,000 เพื่อขยายและ
เพิ่มปริมาณ
รักษาทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง
รวมกับชุมชน 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 7.การศึกษาและขยายผล
การใชเชื้อเห็ดปาไมคอไร
ซารกับพืชเศรษฐกิจชนิด
ตางๆ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

500,000 

  

500,000 

  

500,000 

  

500,000 

  

500,000 

  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 8.การประเมินมูลคาการ
ใชพืชสมุนไพรเพื่อการ

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000 
  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 



หนา 1734                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 

รักษาโรค (งบพัฒนาจังหวัด) 
F2A4 9.ภูมิปญญาอาหาร

พื้นบานลานนา 
มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 
  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 10.ศึกษาคุณคาทาง
โภชนะของเศษเหลือจาก
การแปรรูปผลิตภัณฑ
จากมะเกีย๋ง 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

100,000  200,000  200,000  200,000  200,000 

  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 11.การศึกษาการใช
ประโยชนของเศษเหลือ
จากมะเกีย๋ง เปนอาหาร
สัตวปก  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  200,000  200,000  200,000  200,000 

  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 12.การศึกษาการใช
ประโยชนของเศษเหลือ
จากมะเกีย๋ง เปนอาหาร
สุกร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  250,000  250,000  250,000  250,000 

  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 13.การศึกษาการใช
ประโยชนของเศษเหลือ
จากมะเกีย๋ง เปนอาหาร
สัตวเค้ียวเอื้อง 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  250,000  250,000  250,000  250,000 

  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 14.การคัดแยกแบคทีเรีย
เอนโดไฟต ที่มีผลตอการ
เจริญของผักหวานปา 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  100,000       
  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 15.การทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
จุลินทรียเอนโดไฟตตอ
การเจริญของผักหวาน
ปาในเชิงธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  100,000       

  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 16.การพัฒนาตอยอด 
การแปรูปผลิตภัณฑจาก
พืชมะเกี๋ยง 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  400,000  400,000  400,000  400,000 
  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 17.การจัดการหวงโซ
อุปทานของพืชมะเกี๋ยง
ในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชจังหวัดแพร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

    400,000     

  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 18.การวิเคราะหหวงโซ มหาวิทยาลัยแมโจ-   800,000         มหาวิทยาลัยแมโจ-



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1735 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

คุณคาของการผลิตไมสัก
สำหรับเกษตรกรราย
ยอยในพื้นทีภ่าคเหนือ
ตอนบน  

แพร แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 19.การวิเคราะหสาร o-
cresyl methyl ether 
ในไมสักและผลตอการ
ปองกันปลวกและมอด  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  750,000  750,000  750,000   

  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 20.ภูมิปญญาและการส่ือ
ความหมายการใช
ประโยชนจากไมสักของ
ชุมชนจังหวัดแพรสู
นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  350,000  350,000  350,000   

  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 21.การเพาะเล้ียงเนื้อไม
สักเพื่อคัดเลือกสายพันธุ
ใหเหมาะสมกับการปลูก 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  1,000,00
0 

 1,000,00
0 

 1,000,00
0 

  
  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 22.การพัฒนาคุณสมบัติ
ไมสักตัดสางขยายระยะ
ดวยวธิี Heat 
treatment  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  1,000,00
0 

 1,000,00
0 

 1,000,00
0 

  

  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 23.การพัฒนาคุณสมบัติ
ของไมสักดัดโคง  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  1,500,00
0 

 1,500,00
0 

 1,500,00
0 

  
  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 24.สารตานอนุมูลอิสระ 
สารยับยั้งแบคทีเรียและ
สารปองกันปลวก 
Coptotemes 
curvignathus 
Holmgren แบบ
ธรรมชาติจากวัสดุเหลือ
ทิ้งไมสัก 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  1,400,00
0 

 1,400,00
0 

 1,400,00
0 

  

  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 25.ศักยภาพพื้นทีป่ลูกไม
สักในพื้นที่จังหวัดแพร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

  

  

  

  

800,000 

  

800,000 

  

800,000 

  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 
 

F2A4 26.ศูนยขอมูลเพื่อการ มหาวิทยาลัยแมโจ-     1,000,00   1,000,00   1,000,00       มหาวิทยาลัยแมโจ-



หนา 1736                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 

อนุรักษและใชประโยชน
ไมสักอยางยั่งยืน 

แพร 0 0 0 แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A4 27.โครงการศูนย
ขยายพันธุไมทองถิ่น 

พื้นที่ 3 ตำบลในพื้นที ่
อ.รองกวาง ไดแก ต.
รองกวาง ต.ทุงศรี และ 
ต.รองเข็ม 

30,000 ตำบลรองกวาง 30,000 เพื่อขยายและ
เพิ่มปริมาณ
รักษาทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 เพื่อขยายและเพิ่ม
ปริมาณรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

30,000 เพื่อขยายและ
เพิ่มปริมาณรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

30,000 เพื่อขยายและ
เพิ่มปริมาณ
รักษาทรัพยากร
ทองถิ่น 

เทศบาลตำบลรอง
กวางรวมกับชุมชน 
(งบ อปท.) 

F2A4 28.โครงการศูนย
ขยายพันธุไมทองถิ่น 

พื้นที่ 1 ตำบล 10,000 ตำบลรองกวาง 10,000 เพื่อขยายและ
เพิ่มปริมาณ
รักษาทรัพยากร
ทองถิ่น 

10,000 เพื่อขยายและเพิ่ม
ปริมาณรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

10,000 เพื่อขยายและ
เพิ่มปริมาณรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

10,000 เพื่อขยายและ
เพิ่มปริมาณ
รักษาทรัพยากร
ทองถิ่น 

อบต.รองกวางรวมกบั
ชุมชน 
(งบ อปท.) 

F2A4 29.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรที่ได
ทำการสำรวจ 

ดำเนินการในพื้นที่หมูที่ 
1-10  เทศบาลตำบล
สวนเขื่อน อ.เมือง จ.
แพร 

20,000 ดำเนินการใน
พื้นที่หมูที่ 1-10  
เทศบาลตำบล
สวนเขื่อน อ.
เมือง จ.แพร 

                เทศบาลตำบลสวน
เขื่อน อ.เมือง จ.แพร 
(งบ อปท.) 

 รวม  29  โครงการ  9,192,70
0 

  12,250,
000 

  12,450,
000 

  12,050,
000 

  5,080,00
0 

  

F2A5 1.จัดทำฐานขอมูล 
อพ.สธ. วิทยาลัยการ
อาชีพลอง 

              30,000 จำนวนขอมูล
พันธุกรรม 

    วิทยาลัยการอาชีพ
ลอง 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A5 2.หนวยบริการวิชาการ
และใหคำปรึกษา และ
ถายทอดเทคโนยี
การเกษตรแบบ
ผสมผสานกับพืชอนุรักษ 
(เกษตรอินทรีย) 
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 
เฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร 

    2,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร 2,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร 2,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร 2,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A5 3.โครงการพัฒนาศูนย
ขอมูล อนุรักษพันธกุรรม
ไมวงศยาง 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร         

200,000 ศูนยขอมูล 
อนุรักษพันธกุรรม
ไมวงศยาง 

        
มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F2A5 4.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมขาวอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็กพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม

แปลงทดลองวิจัยขาว
ในศูนยวิจัยขาวแพร  

250,000 แปลงทดลองวิจัย
ขาวในศูนยวิจัย
ขาวแพร  

                ศูนยวิจัยขาวแพร 
(งบ Function) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1737 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

บรมราชกุมารี จังหวัด
แพร 

F2A5 5.โครงการจัดทำศูนย
ฐานขอมูล ทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.เทศบาล
ตำบลรองกวาง  

ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ. - 
เทศบาลตำบลรอง
กวาง 

ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวนขอมูลฐาน
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 22 
หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนขอมูล
ฐานทรัพยากร 3 
ฐาน จำนวน 22 
หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนขอมูลฐาน
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 22 
หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนขอมูลฐาน
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 22 
หมูบาน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวนขอมูล
ฐานทรัพยากร 3 
ฐาน จำนวน 22 
หมูบาน 

เทศบาลตำบลรอง
กวาง 
(งบ อปท.) 

F2A5 6.โครงการจัดทำศูนย
ฐานขอมูล ทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ. อบต.
รองกวาง  

ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.อบต. 
รองกวาง 

ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวนขอมูลฐาน
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน   6 
หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนขอมูล
ฐานทรัพยากร 3  
ฐาน จำนวน   6 
หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนขอมูลฐาน
ทรัพยากร 3  ฐาน 
จำนวน 6  
หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนขอมูลฐาน
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 6  
หมูบาน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวนขอมูล
ฐานทรัพยากร 3  
ฐาน จำนวน  6
หมูบาน 

อบต.รองกวางรวมกบั
ชุมชน 
(งบ อปท.) 

F2A5 7.จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น : 
การศึกษา  ดานพืช 
(สมุนไพร) ซ่ึงในพื้นที่ 
หมูที่ 6 ตำบลเดนชัย 
ศูนยสาธิตเกษตรอินทรีย 
เทศบาลตำบลเดนชัย) มี
สมุนไพรและพืช 
(สมุนไพร) ที่ควรคาแก
การอนุรักษ และ
ขยายพันธุประจำป งปม.
2564  

พื้นที่หมูที่ 6 ตำบลเดน
ชัย  
  

30,000 ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
ดานพืช 
(สมุนไพร) ใน
พื้นที่ หมูที่ 6 
ตำบลเดนชัย 
ศูนยสาธิตเกษตร
อินทรีย เทศบาล
ตำบลเดนชัย 

                เทศบาลตำบลเดนชัย 
(งบ อปท.) 

F2A5 8.โครงการ จัดทำ
ฐานขอมูลพันธุพืช ใน
เขตพื้นที่เทศบาลตำบล
สวนเขื่อน ฐานขอมูล
พื้นฐานทั่วไปดานตาง ๆ 
ประกอบดวย 
- ขอมูลดานกายภาพ 
 - ฐานขอมูลดาน
วัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถิ่น  
 - ฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอม 

หมูที่ 1-10 ตำบลสวน
เขื่อน 

5,000 หมูที่ 1-10 ตำบล
สวนเขื่อน 

                เทศบาลตำบลสวน
เขื่อน อำเภอเมือง
แพร จังหวัดแพร 
(งบ อปท.) 

F2A5 9.โครงการ องคการบริหารสวน ไมใช องคการบริหาร ไมใช องคการบริหาร ไมใช องคการบริหาร ไมใช องคการบริหาร ไมใช องคการบริหาร องคการบริหารสวน



หนา 1738                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 

ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร 

จังหวัดแพร งบประมา
ณ 

สวนจังหวัดแพร งบประม
าณ 

สวนจังหวัดแพร งบประม
าณ 

สวนจังหวัดแพร งบประม
าณ 

สวนจังหวัดแพร งบประมา
ณ 

สวนจังหวัดแพร จังหวัดแพร 
(งบ อปท.) 

F2A5 10.โครงการ 
ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร 

องคการบริหาร 
สวนจังหวัดแพร   
ตำบลในเวียง   
อำเภอเมืองแพร  
จังหวัดแพร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

องคการบริหาร 
สวนจังหวัดแพร   
ตำบลในเวียง   
อำเภอเมืองแพร  
จังหวัดแพร 

                องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 

F2A5 11.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พื้นที ่
อบต.รองกาศ อ.สูงเมน 
จ.แพร 

ต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.
แพร 

200,000 ต.รองกาศ อ.สูง
เมน จ.แพร 

                องคการบริหารสวน
ตำบลรองกาศ 
(งบ อปท.) 

F2A5 12.โครงการจัดทำศูนย
ฐานขอมูล ทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.เทศบาล
ตำบลบานกวาง  

ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ. -
องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง 

ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวนขอมูลฐาน
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 6 
หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนขอมูล
ฐานทรัพยากร 3 
ฐาน จำนวน 6 
หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนขอมูลฐาน
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 6 หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนขอมูลฐาน
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 6 
หมูบาน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวนขอมูล
ฐานทรัพยากร 3 
ฐาน จำนวน 6 
หมูบาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง
รวมกับชุมชน 

F2A5 13.การจัดทำศูนยขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ.-จังหวัด 

พื้นที่เปาหมายตามแนว
ทางการดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในจังหวัด 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบในแต
ล ะ พื้ น ที่ เ ป น
ฐานขอมูลในรูปแบบ
ส า ร ส น เ ท ศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

(*ไมเผยแพรฐานขอมูล 
ถายังไมไดรับอนุญาต)  

 รวม  13  โครงการ  485,000  2,000,0
00 

 2,200,0
00 

 2,030,0
00 

 2,000,00
0 

  

F3A7 1.การขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน

วิทยาลัยชุมชนแพร 275,700 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

275,700 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

275,700 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

275,700 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

275,700 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

วิทยาลัยชุมชนแพร 
(งบพัฒนาจังหวัด) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1739 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565               
กิจกรรมหลักที ่1 
ขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน       
กิจกรรมหลักที ่2 
สนับสนุนวัสดุทาง
การศึกษาขบัเคล่ือนงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนตามโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ      
กิจกรรมหลักที ่3 นิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูอนุรักษพันธกุรรม
พืชตามโครงการ
พระราชดำริ           

วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

F3A7 2.โครงการสวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน    

วิทยาลัยการ 
อาชีพลอง(พื้นที่จำนวน 
92 ไร 2 งาน  80  
ตารางวา  ) 

30,000 วิทยาลัยการ 
อาชีพลอง(พื้นที่
จำนวน 92 ไร 2 
งาน  80  ตาราง
วา) 

                วิทยาลัยการอาชีพ
ลอง 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F3A7 3.โครงการงานสวนพฤษ
ศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร 
(พัฒนาประชาอปุถัมภ) 

40,000 โรงเรียนกีฬา
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
(พัฒนาประชา
อุปถัมภ) 

40,000 โรงเรียนกีฬา
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
(พัฒนาประชา
อุปถัมภ) 

40,000 โรงเรียนกีฬา
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
(พัฒนาประชา
อุปถัมภ) 

40,000 โรงเรียนกีฬา
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
(พัฒนาประชา
อุปถัมภ) 

40,000 โรงเรียนกีฬา
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
(พัฒนาประชา
อุปถัมภ) 

องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 
(งบ อปท.) 

F3A7 4.โครงการงานสวนพฤษ
ศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร 
บานไผยอย 

35,000 โรงเรียนองคการ
บริหารสวน
จังหวัดแพร บาน
ไผยอย 

35,000 โรงเรียนองคการ
บริหารสวน
จังหวัดแพร 
บานไผยอย 

35,000 โรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัด
แพร บานไผยอย 

35,000 โรงเรียนองคการ
บริหารสวน
จังหวัดแพร บาน
ไผยอย 

35,000 โรงเรียนองคการ
บริหารสวน
จังหวัดแพร บาน
ไผยอย 

องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 
(งบ อปท.) 



หนา 1740                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 

F3A7 5.โครงการงานสวนพฤษ
ศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร 
เดนไชยวิทยา 

30,000 โรงเรียนองคการ
บริหารสวน
จังหวัดแพร เดน
ไชยวิทยา 

30,000 โรงเรียนองคการ
บริหารสวน
จังหวัดแพร เดน
ไชยวิทยา 

30,000 โรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัด
แพร เดนไชย
วิทยา 

30,000 โรงเรียนองคการ
บริหารสวน
จังหวัดแพร เดน
ไชยวิทยา 

30,000 โรงเรียนองคการ
บริหารสวน
จังหวัดแพร เดน
ไชยวิทยา 

องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 
(งบ อปท.) 

F3A7 6.โครงการงานสวน 
พฤษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร 
(พัฒนาประชาอปุถัมภ) 
ตำบลทุงแคว   
อำเภอหนองมวงไข  
จังหวัดแพร ) 

40,000 โรงเรียนกีฬา
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
(พัฒนาประชา
อุปถัมภ) 
ตำบลทุงแคว   
อำเภอหนองมวง
ไข  จังหวัดแพร ) 

                โรงเรียนกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
แพร (พัฒนาประชา
อุปถัมภ) 
(งบ อปท.) 

F3A7 7.อาคารพิพิธภัณฑและ
ฐานเรียนรู ต๊ักแตนแม
โจ-แพรฯ  

          
    1,000,00

0 
1 พิพิธภัณฑ และ 
1 ศูนยเรียนรู     

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

 รวม  7  โครงการ  450,700  380,700  380,700  1,380,700  380,700   
F3A8 1.การสนับสนุน กำกับ 

ติดตาม พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ระดับ
จังหวัด จังหวัดแพร  

พื้นที่ที่ดำเนินกิจกรรม
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ โครงการ
หรือกิจกรรม 
อันเนื่องมาจากพระ
ราชปณิธาน 
พระราชดำริ พระ
ราโชวาท หรือพระราช
กรณียกิจ กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบีรม
ราชาภิเษก รวมถึง
พื้นที่ที่รัฐบาลหรือ
องคมนตรีใหความ
สนใจตรวจติดตาม ทุก
โครงการ/กิจกรรม เชน 
โรงเรียน สถานศึกษา 
อำเภอทกุอำเภอ 

1,822,20
0 

จำนวนโครงการ
ขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
โครงการหรือ
กิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระ
ราชปณิธาน 
พระราชดำริ พระ
ราโชวาท หรือ
พระราชกรณียกจิ 
รวมถึงกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ใน
พื้นที่จังหวัดแพร
ไดรับการติดตาม 
และขับเคล่ือน

1,822,20
0 

จำนวนโครงการ
ขยายผล
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
โครงการหรือ
กิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระ
ราชปณิธาน 
พระราชดำริ 
พระราโชวาท 
หรือพระราช
กรณียกิจ 
รวมถึงกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ใน
พื้นที่จังหวัดแพร

1,822,20
0 

จำนวนโครงการ
ขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
โครงการหรือ
กิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระ
ราชปณิธาน 
พระราชดำริ พระ
ราโชวาท หรือ
พระราชกรณียกจิ 
รวมถึงกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 
ในพื้นที่จังหวัด
แพรไดรับการ
ติดตาม และ
ขับเคล่ือนขยาย

1,822,20
0 

จำนวนโครงการ
ขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
โครงการหรือ
กิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระ
ราชปณิธาน 
พระราชดำริ พระ
ราโชวาท หรือ
พระราชกรณียกจิ 
รวมถึงกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ใน
พื้นที่จังหวัดแพร
ไดรับการติดตาม 
และขับเคล่ือน

1,822,20
0 

จำนวนโครงการ
ขยายผล
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
โครงการหรือ
กิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระ
ราชปณิธาน 
พระราชดำริ 
พระราโชวาท 
หรือพระราช
กรณียกิจ รวมถึง
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 
ในพื้นที่จังหวัด
แพรไดรับการ

สำนักงานจังหวัดแพร 
(งบพัฒนาจังหวัด) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1741 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทองถิ่น และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่
รวมสนองงาน และ
ดำเนินกิจกรรม
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ โครงการ
หรือกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราช
ปณิธาน พระราชดำริ 
พระราโชวาท หรือพระ
ราชกรณียกิจ รวมถึง
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

ขยายผลการ
ดำเนินงานอยาง
นอย 10 แหง/
ปงบประมาณ 
  

ไดรับการติดตาม 
และขับเคล่ือน
ขยายผลการ
ดำเนินงานอยาง
นอย 10 แหง/
ปงบประมาณ 
  

ผลการดำเนินงาน
อยางนอย 10 
แหง/
ปงบประมาณ 
  

ขยายผลการ
ดำเนินงานอยาง
นอย 10 แหง/
ปงบประมาณ 
  

ติดตาม และ
ขับเคล่ือนขยาย
ผลการ
ดำเนินงานอยาง
นอย 10 แหง/
ปงบประมาณ 
  

F3A8 2.การขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565      
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการ
ระดับพื้นที่ (จังหวัด) 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติติการ
พัฒนา ครู บุคลากร
ทางการศึกษาในการ
วิเคราะหหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคลองกับ
งานสวนพฤกษศาสตร

สถานศึกษาในจังหวัด
แพร กลุมเปาหมาย 
(1) สถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
แพร เขต 1   
(2) สถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 
แพร เขต 2 
3) สถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 37 จังหวัดแพร    
(4) สถานศึกษาสังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนใน
จังหวัดแพร  
(5) สถานศึกษาสังกัด
สำนักบริหารการศึกษา

2,314,80
0 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

2,314,80
0 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

2,314,80
0 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

2,314,80
0 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

2,314,80
0 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร 
(งบพัฒนาจังหวัด) 



หนา 1742                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 

โรงเรียน ระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(มัธยมศึกษาและ
ขยายโอกาสทาง
การศึกษา) ระดับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
พัฒนานักเรียนแกนนำ 
ขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ตามการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ      
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
การขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ตามการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มจากพระราชดำริฯ และ
การตอยอดการ
ดำเนินงานใหมีความ
ยั่งยืน และขยายผลองค
ความรู แนวปฏิบัติที่ดีใน
การทำงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ระดับพื้นที่              
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุน
วัสดุทางการศึกษา
ขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรตาม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
พระราชดำริฯ                                                                    
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ 

พิเศษในจังหวัดแพร    
(6) สำนักงาน
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย    
(7) สถานศึกษา สังกัด
องคการปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดแพร    



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1743 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูอนุรักษพันธกุรรม
พืชตามโครงการ
พระราชดำริ 

F3A8 3.พัฒนาศูนยการเรียนรู
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนตามโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565         

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 37 พื้นที่จังหวัด
แพร จำนวน 16 
โรงเรียน 

2,595,63
0 

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก  
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อสนับสนุน
และพัฒนา
บุคลากรในสังกัด
ใหเกิดการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู
ประสบการณ 
การทำงาน
รวมกันเพื่อ
ขับเคล่ือนงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ใหมี
ความตอเนื่องใน
การดำเนินงาน
และมี
ประสิทธิภาพ 
3. สรางเครือขาย
ขยายผลการ
ดำเนินงาน การ
กำกับ และ
สรุปผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

2,595,63
2 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

2,595,63
4 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

2,595,63
6 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

2,595,63
8 

เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 37 
(งบพัฒนาจังหวัด) 



หนา 1744                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 

4. เพื่อเปนการ
สงเสริม 
สนับสนุน และ
เสริมสรางความ
เขมแข็งให
โรงเรียนในสังกัด
และศูนยการ
เรียนรูงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนระดับ
อำเภอ ใหมีระบบ
การบริหาร
จัดการ งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนไดอยาง
ตอเนื่อง มีความ
ยั่งยืนและนำไปสู
การพัฒนาเปน
ศูนยการเรียนรูที่
เขมแข็ง 

F3A8 4.การขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565      
 

สพป.แพร เขต 1 680,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

680,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

680,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

680,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

680,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

สพป.แพร เขต 1 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F3A8 5.การขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ

สพป.แพร เขต 2 385,600 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

385,600 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

385,600 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

385,600 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

385,600 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

สพป.แพร เขต 2 
(งบพัฒนาจังหวัด) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1745 
 

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 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565      
 

F3A8 6.พืชกับพิธกีรรมทาง
ลานนา           

50,000 

  

50,000 

      

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพรเฉลิมพระเกียรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F3A8 7.โครงการปลูกสราง
จิตสำนึกการใชสมุนไพร
ทองถิ่นในการเล้ียงสัตว 

          

200,000 

  

200,000 

  

  

  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพรเฉลิมพระเกียรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F3A8 8.โครงการฝกอบรมการ
ใชประโยชนจากพืช
มะเกี๋ยงและพืชอนุรักษ
อื่นๆ เพื่อการแปรรูป
ผลิตภัณฑสรางมูลคา 

   200,000 อยางนอย 5  
กลุม  2 
ผลิตภัณฑ
เกษตรในจังหวัด
แพร 

200,000 อยางนอย 5  กลุม  
2 ผลิตภัณฑ
เกษตรในจังหวัด
แพร 

200,000 อยางนอย 5  
กลุม 2 ผลิตภัณฑ
เกษตรในจังหวัด
แพร 

200,000 อยางนอย 5  
กลุม 2 
ผลิตภัณฑเกษตร
ในจังหวัดแพร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพรเฉลิมพระเกียรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F3A8 9.โครงการเยาวชน
ตนแบบ รักษนำ้ รักษปา 
รักษทรัพยากร รักษการ
สำรวจปาชุมชนจังหวัด
แพร 

โรงเรียนใน จ.แพร   500,000 อยางนอย 5 
โรงเรียน 

500,000 อยางนอย 5 
โรงเรียน 

500,000 อยางนอย 5 
โรงเรียน 

500,000 อยางนอย 5 
โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพรเฉลิมพระเกียรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F3A8 10.โครงการฝกอบรม 
และศึกษาดูงานงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ   

  50,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
เจาหนาที่ คณะ
ทำงานฯ ชุมชน
ในพื้นที่ 
สถาบันการศึกษา
ในเขตเทศบาลฯ
ไดมีองคความรูใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

50,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
เจาหนาที่ คณะ
ทำงานฯ ชุมชน
ในพื้นที่ 
สถาบันการศึกษ
าในเขตเทศบาล
ฯไดมีองคความรู
ในโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

50,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
เจาหนาที่ คณะ
ทำงานฯ ชุมชนใน
พื้นที่ 
สถาบันการศึกษา
ในเขตเทศบาลฯ
ไดมีองคความรูใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

50,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
เจาหนาที่ คณะ
ทำงานฯ ชุมชน
ในพื้นที่ 
สถาบันการศึกษา
ในเขตเทศบาลฯ
ไดมีองคความรูใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

50,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
เจาหนาที่ คณะ
ทำงานฯ ชุมชน
ในพื้นที่
สถาบันการศึกษ
าในเขตเทศบาล
ฯไดมีองคความรู
ในโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

เทศบาลตำบล 
รองกวาง 
(งบ อปท.) 



หนา 1746                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 11.โครงการฝกอบรม 
และศึกษาดูงานงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ   

  50,000 เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภา เจาหนาที ่
คณะทำงานฯ 
ชุมชนในพื้นที่ 
สถาบันการ  
ศึกษาในเขตอบต.
รองกวางไดมีองค
ความรูใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

50,000 เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภา เจาหนาที ่
คณะทำงานฯ 
ชุมชนในพื้นที่ 
สถาบันการ 
ศึกษาในเขต
อบต.รองกวาง
ไดมีองคความรู
ในโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

50,000 เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภา เจาหนาที ่
คณะทำงานฯ 
ชุมชนในพื้นที่ 
สถาบันการ ศึกษา
ในเขตอบต.รอง
กวางไดมีองค
ความรูในโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ   

50,000 เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภา เจาหนาที ่
คณะทำงานฯ 
ชุมชนในพื้นที่  
สถาบันการ 
ศึกษาในเขตอบต.
รองกวางไดมีองค
ความรูใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ    

50,000 เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภา เจาหนาที ่
คณะทำงานฯ 
ชุมชนในพื้นที่  
สถาบันการ 
ศึกษาในเขต
อบต.รองกวางได
มีองคความรูใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ   

อบต.รองกวาง 
(งบ อปท.) 

F3A8 12.โครงการอนุรักษพืช
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เทศบาลตำบลแมจั๊วะ 20,000 เพื่อรวมสนอง
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ในการ
อนุรักษพืช
พันธุกรรม 

                เทศบาลตำบลแมจั๊วะ 
(งบ อปท.) 

F3A8 13.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถิ่น  

หมูที่ 1 - 5 ตำบลหวย
โรง 

10,000 ขอมูลหมูที่ 1 
ตำบลหวยโรง 

10,000 ขอมูลหมูที่ 2 
ตำบลหวยโรง 

10,000 ขอมูลหมูที่ 3 
ตำบลหวยโรง 

10,000 ขอมูลหมูที่ 4 
ตำบลหวยโรง 

10,000 ขอมูลหมูที่ 5 
ตำบลหวยโรง 

อบต.หวยโรง รวมกับ
ผูนำชุมชนตำบลหวย
โรง/อบต.หวยโรง 
(งบ อปท.) 
 

F3A8 14.การเสริมสรางและ
พัฒนาศูนยแหลงเรียนรู 
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ระดับอำเภอ
และโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 37 

โรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 37 พื้นที่จังหวัด
แพร จำนวน 16 
โรงเรียน 

235,200 โรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
37 พื้นที่จังหวัด
แพร จำนวน 16 
โรงเรียน 

                สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 37 
(งบพัฒนาจังหวัด) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1747 
 

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 15.โครงการสรางฐาน
เรียนรูการเล้ียงไก
พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ
พันธุกรรมอยางยั่งยืน           

250,000   250,000 

      

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F3A8 16.โครงการปรับปรุง
และพัฒนาฐานเรียนรู
การเล้ียงไกพื้นเมือง
รวมกับการใชสมุนไพร           

250,000   250,000 

      

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F3A8 17.โครงการสรางศูนย
การเรียนรู การพัฒนา 
การสงเสริมและการ
ขยายผลพืชสมุนไพร 
ภายใตโครงการ
พระราชดำริฯ (อพ.สธ) 
165 ไร  หมูที่ 1 บานแม
ยางเปยว ตำบลแมยาง
ฮอ อำเภอรองกวาง 
จังหวัดแพร  

หมูที่ 1 บานแมยาง
เปยว ตำบลแมยางฮอ 
อำเภอรองกวาง 
จังหวัดแพร 

2,000,00
0 

1 ศูนยการเรียนรู 
1000 ชนิดพืช 
165 ไร 

2,000,00
0 

1 ศูนยการ
เรียนรู 1000 
ชนิดพืช 165 ไร 

2,000,00
0 

1 ศูนยการเรียนรู 
1000 ชนิดพืช 
165 ไร 

2,000,00
0 

1 ศูนยการเรียนรู 
1000 ชนิดพืช 
165 ไร 

2,000,00
0 

1 ศูนยการ
เรียนรู 1000 
ชนิดพืช 165 ไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F3A8 18.หนวยบริการวิชาการ
และใหคำปรึกษา และ
ถายทอดเทคโนยี
การเกษตรแบบ
ผสมผสานกับพืชอนุรักษ 
(เกษตรอินทรีย) 
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 
เฉลิมพระเกียรติ 

ม.แมโจ-แพร 2,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร
(อยางนอย 3 รร.
ใน 1 อำเภอ) 

2,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร
(อยางนอย 3 
รร.ใน 1 อำเภอ) 

2,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร
(อยางนอย 3 รร.
ใน 1 อำเภอ) 

2,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร
(อยางนอย 3 รร.
ใน 1 อำเภอ) 

2,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร
(อยางนอย 3 รร.
ใน 1 อำเภอ) 

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F3A8 19.โครงการหนวย
ประสานงานเครือขาย 
อพ.สธ.แมโจ 
(มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 
เฉลิมพระเกียรติ   

ม.แมโจ-แพร 1,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร 1,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร 1,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร 1,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร 1,000,00
0 

8 อำเภอ จ.แพร มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

F3A8 20.โครงการสงเสริมและ
ยกระดับการผลิตพืช
สมุนไพรไทยที่เส่ียงสูญ
พันธุในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน 2  

ม.แมโจ-แพร  จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร และ
นาน                  

มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
(งบพัฒนาจังหวัด) 



หนา 1748                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 21.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สำนกังาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร 

เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด
แพร 

105,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
2.เพื่ออนุรักษพืช
พรรณและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 

        สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดแพร 
(งบ function) 

F3A8 22.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธงาน 
อพ.สธ.เทศบาลตำบล
รองกวาง 

พื้นที่เทศบาลตำบลรอง
กวาง 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

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

10,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

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

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

เทศบาลตำบลรอง
กวาง 
(งบ อปท.) 
 

F3A8 23.การเผยแพรส่ือตาง ๆ 
เชน การทำหนังสือ 
พรรณไมในทองถิ่น ภูมิ
ปญญาทองถิ่นแผนพบั วี
ดีทัศน 

พื้นที่เทศบาลตำบลรอง
กวาง 

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
เผยแพร 
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
เทศบาลตำบล
รองกวาง  

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
เผยแพร 
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น เทศบาล
ตำบลรองกวาง  

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
เผยแพร 
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
เทศบาลตำบลรอง
กวาง  

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
เผยแพร 
ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
เทศบาลตำบล
รองกวาง  

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
เผยแพร 
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น เทศบาล
ตำบลรองกวาง  

เทศบาลตำบลรอง
กวาง 
(งบ อปท.) 
 

F3A8 24.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธงาน 
อพ.สธ. อบต.รองกวาง 

 พื้นที่  อบต.รองกวาง ไมใช
งบประมา

ณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

อบต.รองกวาง 

F3A8 25.การเผยแพรส่ือตาง ๆ 
เชน การทำหนังสือ 
พรรณไมในทองถิ่น ภูมิ
ปญญาทองถิ่นแผนพบั วี
ดีทัศน 

     พื้นที ่อบต.รอง
กวาง 

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร 
ฐานขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น   
อบต.รองกวาง 

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร 
ฐานขอมูล
ทรัพยากร

ทองถิ่น   อบต.
รองกวาง 

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร 
ฐานขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น   
อบต.รองกวาง 

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร 
ฐานขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น   
อบต.รองกวาง 

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร 
ฐานขอมูล
ทรัพยากร

ทองถิ่น   อบต.
รองกวาง 

อบต.รองกวาง 
(งบ อปท.) 
 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1749 
 

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 26.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ.) 

เทศบาลตำบลวังชิ้น 30,000 เทศบาลตำบลวัง
ชิ้น 

30,000 เทศบาลตำบลวัง
ชิ้น 

30,000 เทศบาลตำบลวัง
ชิ้น 

30,000 เทศบาลตำบลวัง
ชิ้น 

30,000 เทศบาลตำบลวัง
ชิ้น 

หนวยงานที่เขารวมฯ 
เทศบาลตำบลวังชิ้น/
งบประมาณเทศบาล
ตำบลวังชิ้น 
(งบ อปท.) 
 

F3A8 27.โครงการฝกอบรม
การอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

อบต.ดอนมูล 50,000 1.อบต.ดอนมูล 
2.วัดวุฒิมงคล
(รองแหยง) 

        อบต.ดอนมูล 
(งบ อปท.) 
 

F3A8 28.โครงการฝกอบรม 
และศึกษาดูงานงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ   

ตำบลทาขาม 50,000 ตำบลทาขาม                 องคการบริหารสวน
ตำบลทาขาม 
(งบ อปท.) 
 

F3A8 29.โครงการฝกอบรม
การอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

อบต.เหมืองหมอ 15,000 อบต.เหมืองหมอ                 อบต.เหมืองหมอ 
(งบ อปท.) 
 

F3A8 30.โครงการจัดทำงาน 
ฐานทรัพยากรทองถิ่น
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 

1. สวน สาธารณะ
องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 
2. บริเวณถ้ำผานาง
คอย 

100,000 1. สวน 
สาธารณะ
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
2. บริเวณถ้ำผา
นางคอย 

100,000 1. สวน 
สาธารณะ
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
2. บริเวณถ้ำผา
นางคอย 

100,000 1. สวน สาธารณะ
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
2. บริเวณถ้ำผา
นางคอย 

100,000 1. สวน 
สาธารณะ
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
2. บริเวณถ้ำผา
นางคอย 

100,000 1. สวน 
สาธารณะ
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
2. บริเวณถ้ำผา
นางคอย 

องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 
(งบ อปท.) 
 

F3A8 31.โครงการสงเสริมฟนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมองคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร  
: ดำเนินงาน  โดยศูนย
บริหารจัดการนำ้จังหวัด
แพร  องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 

พื้นที่จังหวัดแพร 150,000 พื้นที่จังหวัดแพร  150,000 พื้นที่จังหวัดแพร  150,000 พื้นที่จังหวัดแพร  150,000 พื้นที่จังหวัดแพร  150,000 พื้นที่จังหวัดแพร  องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 
(งบ อปท.) 
 



หนา 1750                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 32.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธงาน 
อพ.สธ.เทศบาลตำบล
รองกวาง 
 

พื้นที่องคการบริหาร
สวนตำบลบานกวาง 

5,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง
รวมกับชุมชน/
องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง 
(งบ อปท.) 
  

F3A8 33.โครงการเครือขาย
อนุรักษส่ิงแวดลอม
องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร  ดำเนินงาน 
โดยศูนยบริหารจัดการ
น้ำจังหวัดแพร  องคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร 

พื้นที่จังหวัดแพร 100,000 พื้นที่จังหวัดแพร 100,000 พื้นที่จังหวัดแพร 100,000 พื้นที่จังหวัดแพร 100,000 พื้นที่จังหวัดแพร 100,000 พื้นที่จังหวัดแพร องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 
(งบ อปท.) 
 

F3A8 34.ประชาสัมพันธ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
สนองพระราชดำริโดย
องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 

1. เว็บไซตองคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร 
www.phraepao.go.t
h 
2. เฟซบุก 
facebook: งาน
สนับสนุนสวน
พฤกษศาสตร ร.ร. ใน
สังกัด อบจ.แพร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

1. เว็บไซต
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
www.phraepao
.go.th 
2. เฟซบุก 
facebook: งาน
สนับสนุนสวน
พฤกษศาสตร 
ร.ร. ในสังกัด 
อบจ.แพร 

 ไมใชงบ 
ประมาณ  

1. เว็บไซต
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
www.phraepa
o.go.th 
2. เฟซบุก 
facebook: งาน
สนับสนุนสวน
พฤกษศาสตร 
ร.ร. ในสังกัด 
อบจ.แพร 

 ไมใชงบ 
ประมาณ  

1. เว็บไซต
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
www.phraepao.
go.th 
2. เฟซบุก 
facebook: งาน
สนับสนุนสวน
พฤกษศาสตร ร.ร. 
ในสังกัด อบจ.
แพร 

 ไมใชงบ 
ประมาณ  

1. เว็บไซต
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
www.phraepao
.go.th 
2. เฟซบุก 
facebook: งาน
สนับสนุนสวน
พฤกษศาสตร 
ร.ร. ในสังกัด 
อบจ.แพร 

 ไมใชงบ 
ประมาณ  

1. เว็บไซต
องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 
www.phraepa
o.go.th 
2. เฟซบุก 
facebook: งาน
สนับสนุนสวน
พฤกษศาสตร 
ร.ร. ในสังกัด 
อบจ.แพร 

องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 

F3A8 35.โครงการฝกอบรม
ผูเขารวมโครงการ 

หมูที่ 1-10 ตำบลสวน
เขื่อน 

20,000 หมูที่ 1-10 ตำบล
สวนเขื่อน 

                เทศบาลตำบลสวน
เขื่อน อำเภอเมือง
แพร จังหวัดแพร 
จังหวัดแพร 
(งบ อปท.) 
 

F3A8 36.โครงการฝกอบรม 
และศึกษาดูงานงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน

พื้นที่องคการบริหาร
สวนตำบลบานกวาง 

50,000 เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภา เจาหนาที ่
คณะทำงานฯ 
ชุมชนในพื้นที ่

50,000 เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภา เจาหนาที ่
คณะทำงานฯ 
ชุมชนในพื้นที ่

50,000 เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภา เจาหนาที ่
คณะทำงานฯ 
ชุมชนในพื้นที ่

50,000 เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภา เจาหนาที ่
คณะทำงานฯ 
ชุมชนในพื้นที่ 

50,000 เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภา เจาหนาที ่
คณะทำงานฯ 
ชุมชนในพื้นที่ 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง
รวมกับชุมชน/
องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1751 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เนื่องมาจากพระราชดำริ   สถาบันการศึกษา
ในเขตเทศบาลฯ
ไดมีองคความรูใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

สถาบันการศึกษ
าในเขตเทศบาล
ฯไดมีองคความรู
ในโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

สถาบันการศึกษา
ในเขตเทศบาลฯ
ไดมีองคความรูใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

สถาบันการศึกษา
ในเขตเทศบาลฯ
ไดมีองคความรูใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

สถาบันการศึกษ
าในเขตเทศบาล
ฯไดมีองคความรู
ในโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

(งบ อปท.) 
 

F3A8 37.การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ 
พรรณไมในทองถิ ่ ภูมิ
ปญญาทองถิ่นแผนพบั วี
ดีทัศน 

พื้นที่องคการบริหาร
สวนตำบลบานกวาง 

10,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร 
ฐานขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น 
องคการบริหาร
สวนตำบลบาน

กวาง  

10,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร 
ฐานขอมูล
ทรัพยากร

ทองถิ่น องคการ
บริหารสวน

ตำบลบานกวาง  

10,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร 
ฐานขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น 
องคการบริหาร
สวนตำบลบาน

กวาง  

10,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร 
ฐานขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น 
องคการบริหาร
สวนตำบลบาน

กวาง  

10,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ

เผยแพร 
ฐานขอมูล
ทรัพยากร

ทองถิ่น องคการ
บริหารสวน

ตำบลบานกวาง  

องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง
รวมกับชุมชน/
องคการบริหารสวน
ตำบลบานกวาง 
(งบ อปท.) 
 

F3A8 38.โครงการ 
ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร 

องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 

องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 

F3A8 39.ประชาสัมพันธ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
สนองพระราชดำริโดย
องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร 

1. เว็บไซตองคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร 
www.phrae 
pao.go.th 
2. เฟซบุก 
facebook : งาน
สนับสนุนสวน
พฤกษศาสตร ร.ร. ใน
สังกัด อบจ.แพร 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัดแพร 

อบต.รองกวาง 

F3A8 40.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธงาน 
อพ.สธ. อบต.รองกวาง 

 พื้นที่ อบต.รองกวาง ไมใชงบ 
ประมาณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

เทศบาลตำบลสวน
เขื่อน อำเภอเมือง
แพร จังหวัดแพร 



หนา 1752                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร 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 41.จัดทำเวปไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

เทศบาลตำบลสวน
เขื่อน 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

เทศบาลตำบล
สวนเขื่อน 

                เทศบาลตำบลวังชิ้น 

F3A8 42.โครงการการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ.) 

เทศบาลตำบลวังชิ้น 30,000 เทศบาลตำบลวัง
ชิ้น 

                  

F3A8 43. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

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

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

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

 

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

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

 

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

F3A8 44. การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-จังหวัด 

    เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

  เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

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



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แพร ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                              หนา 1753 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 45 . สนั บสนุ น โรง เรียน
ส มั ค ร เข า ร ว ม ส น อ ง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งาน สวน พ ฤกษ ศาสตร
โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ ก ำ กั บ
ขั บ เ ค ล่ื อ น ง า น ส ว น
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับจังหวัด  

สถานศึกษาในจังหวัด  เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดย
กำหนดโรงเรียน
สมาชิกเปาหมายที่
จะขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice)  
ตอปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

1.สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการ  
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดั บ ป าย สน อ ง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  ร ร .
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
สถานศึกษา  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้นที่ 1 – 2 รร.สมาชิก
ด ำ เนิ น งาน ร ว ม กั บ 
อ ป ท . ส ม า ชิ ก ฐ า น
ทรัพยากรทองถิ่น 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/botanical_schoo
l/neo_sbg/index.ht
ml 
5 . ง า น ส ว น พ ฤ ษ
ศ า ส ต ร โ ร ง เ รี ย น 
อพ.สธ.ผูกพันกับแผน
ปฏิรูปประเทศ ขอให
ทางจังหวัดศึกษาขอมูล
ป ระ เดิ นป ฏิ รูป ตาม
แผนปฏิ รูปประเทศ
ด า น ท รั พ ย า ก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม หนา 292 
และ 307 ดาวนโหลด
จาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
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F3A8 4 6 .  ส นั บ ส นุ น อ งค ก ร
ป ก ค รอ งส ว น ท อ งถิ่ น 
(อปท.) สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 
และกำกับขับเคล่ือนงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่นใน
ระดับจังหวัด 

พื้นที่การปกครองระดับ
ตำบลในจังหวัด 

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

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

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

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

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

1. สำนักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
จังหวัด ดำเนินงานตาม
น โย บ า ย ข อ ง ก ร ม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดั บ ป าย สน อ ง
พ ระราชดำ ริ  อป ท . 
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
พื้นที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้ น ที่  1  – 2  อ ป ท .
ส ม าชิ ก ด ำ เนิ น ง าน
รวมกับ  รร. สมาชิ ก
ส วน พ ฤ ก ษ ศ าส ต ร
โรงเรียนในพื้นที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/domestic/index.
html 
5. งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.ผูกพัน
กับแผนปฏิรูปประเทศ 
ขอใหทางจังหวัดศึกษา
ขอมูลประเดินปฏิ รูป
ต า ม แ ผ น ป ฏิ รู ป
ป ร ะ เ ท ศ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม หนา 
292 และ 307  
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กรรม 
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
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