
หนา 1972                                                                                                                                                                                        แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดศรีสะเกษ 
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. ทำรหัสพิกัดทรัพยากร

บริเวณพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืช 

พื้นที่ปกปกพันธกุรรม
พืชของเทศบาลเมือง

ศรีสะเกษ 

50,000 จำนวน 1 ไร 50,000 จำนวน 1 ไร 50,000 จำนวน 1 ไร 50,000 จำนวน 1 ไร 50,000 จำนวน 1 ไร เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ 

F1A1 2. จัดทำขอบเขตพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 

พื้นที่ปกปกพันธกุรรม
พืชของเทศบาลเมือง

ศรีสะเกษ 

50,000 จำนวน 1 ไร 50,000 จำนวน 1 ไร 50,000 จำนวน 1 ไร 50,000 จำนวน 1 ไร 50,000 จำนวน 1 ไร เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ 

F1A1 3. การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปาปก
ปก 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร องคการบริหารสวน
ตำบลเสียว 
 

F1A1 4. การทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร องคการบริหารสวน
ตำบลเสียว 
 

F1A1 5. การสำรวจเก็บขอมูล
วัฒนธรรมภูมิปญญา 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร องคการบริหารสวน
ตำบลเสียว 
 

F1A1 6. การสำรวจทรัพยากร 
 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 30,000 พื้นที่ปาชุมชน
ตำบลดู 

30,000 พื้นที่ปาชุมชน
ตำบลดู 

30,000 พื้นที่ปาชุมชน
ตำบลดู 

30,000 พื้นที่ปาชุมชน
ตำบลดู 

30,000 พื้นที่ปาชุมชน
ตำบลดู 

องคการบริหารสวน
ตำบลดู 
 

F1A1 7. การสำรวจเสนทาง
เดินปา 
 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 5,000 จำนวน 3 ไร 5,000 จำนวน 3 ไร 5,000 จำนวน 3 ไร 5,000 จำนวน 3 ไร 5,000 จำนวน 3 ไร องคการบริหารสวน
ตำบลหนองงูเหลือม 

F1A1 8. ทำรหัสพิกัดทรัพยากร
บริเวณพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืช 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร องคการบริหารสวน
ตำบลหนองงูเหลือม 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                        หนา 1973 
 

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 9. การสำรวจเก็บขอมูล
วัฒนธรรมภูมิปญญา 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร 10,000 จำนวน 5 ไร องคการบริหารสวน
ตำบลหนองงูเหลือม 

F1A1 10. ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรบริเวณพื้นที่
ปกปกพันธุกรรมพืช 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000
  

จำนวน 3 ไร องคการบริหารสวน
ตำบลฮาง 
 

F1A1 11. การสำรวจเสนทาง
เดินปา 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000
  

จำนวน 3 ไร องคการบริหารสวน
ตำบลฮาง 
 

F1A1 12. การสำรวจขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่นวัฒนธรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000
  

จำนวน 3 ไร องคการบริหารสวน
ตำบลฮาง 
 

F1A1 13. ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรบริเวณพื้นที่
ปกปกพันธุกรรมพืช 

หมู 3, 4 ,5 ,6 10,000 กำหนดพื้นที่ใน
ปาปกปกอยาง
ชัดเจน 

10,000 กำหนดพื้นที่ใน
ปาปกปกอยาง
ชัดเจน 

10,000 กำหนดพื้นที่ในปา
ปกปกอยางชัดเจน 

10,000 กำหนดพื้นที่ใน
ปาปกปกอยาง
ชัดเจน 

10,000 กำหนดพื้นที่ใน
ปาปกปกอยาง
ชัดเจน 

องคการบริหารสวน
ตำบลโพธิว์งศ 
 

F1A1 14. จัดทำขอบเขตพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 

หมู 3, 4 ,5 ,6 10,000 กำหนดพื้นที่ใน
ปาปกปกอยาง
ชัดเจน 

10,000 กำหนดพื้นที่ใน
ปาปกปกอยาง
ชัดเจน 

10,000 กำหนดพื้นที่ในปา
ปกปกอยางชัดเจน 

10,000 กำหนดพื้นที่ใน
ปาปกปกอยาง
ชัดเจน 

10,000 กำหนดพื้นที่ใน
ปาปกปกอยาง
ชัดเจน 

องคการบริหารสวน
ตำบลโพธิว์งศ 
 

F1A1 15. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

หมู 3, 4 ,5 ,6  1. กิจกรรม  1. กิจกรรม  1. กิจกรรม  1. กิจกรรม  1. กิจกรรม องคการบริหารสวน
ตำบลโพธิว์งศ 
 

F1A1 16. สำรวจทำรหัสพกิัด
ทรัพยากรบริเวณพื้นที่
ปกปกพันธุกรรมพืช 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต. ไพร 

 จำนวนพื้นที่ใน
เขตตำบลไพร 
จำนวน 11 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 จำนวนพื้นที่ใน
เขตตำบลไพร 
จำนวน 11 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 จำนวนพื้นที่ใน
เขตตำบลไพร 
จำนวน 11 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 จำนวนพื้นที่ใน
เขตตำบลไพร 
จำนวน 11 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 จำนวนพื้นที่ใน
เขตตำบลไพร 
จำนวน 11 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 

F1A1 17. จัดทำเขตพื้นที่ปก
ปกทรัพยากร 

พื้นที่วัดและเขตพื้นที่
พักสงฆ อบต.ไพร 

 พื้นที่วันบานขำ
เขียน วัดบานปุน 
ตำบลไพร 

 พื้นที่วัดบาน
กรามที่พักสงฆ
บานโนนสะอาด 
ตำบลไพร 

 พื้นที่วัดบานพอก
ตำบลไพร 

 พื้นที่วัดบานซำสะ
โหมง และวัดบาน
หนองไพร 

 พื้นที่วัดโนน
ปญญา 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 



หนา 1974                                                                                                                                                                                        แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ 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 18. จัดทำแนวกันไฟปา
บริเวณพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

พื้นที่วัดและเขตพื้นที่
พักสงฆ อบต.ไพร 

 พื้นที่วันบานขำ
เขียน วัดบานปุน 
ตำบลไพร 

 พื้นที่วัดบาน
กรามที่พักสงฆ
บานโนนสะอาด 
ตำบลไพร 

 พื้นที่วัดบานพอก
ตำบลไพร 

 พื้นที่วัดบานซำสะ
โหมง และวัดบาน
หนองไพร 

 พื้นที่วัดโนน
ปญญา 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 

F1A1 19. การสำรวจเกบ็ขอมูล 
วัฒนธรรและภูมปิญญา 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต. ไพร 

 เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ 
อบต. ไพร 

 เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ 
อบต. ไพร 

 เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ 
อบต. ไพร 

 เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ 
อบต. ไพร 

 เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ 
อบต. ไพร 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 

F1A1 20. สำรวจและเก็บ
ขอมูลประวัติหมูบาน 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต. ไพร 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 11 
หมูบาน 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 11 
หมูบาน 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 11 
หมูบาน 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 11 
หมูบาน 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 11 
หมูบาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 

F1A1 5. สำรวจและเกบ็ขอมูล
ปราชญชาวบาน 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต. ไพร 

 ปราชญชาวบาน
ในเขตตำบลไพร 
หมูบานละ 5 คน 

 ปราชญชาวบาน
ในเขตตำบลไพร 
หมูบานละ 5 
คน 

 ปราชญชาวบาน
ในเขตตำบลไพร 
หมูบานละ 5 คน 

 ปราชญชาวบาน
ในเขตตำบลไพร 
หมูบานละ 5 คน 

 ปราชญชาวบาน
ในเขตตำบลไพร 
หมูบานละ 5 
คน 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 

F1A1 21. ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรบริเวณพื้นที่
ปกปกพันธุกรรมพืช 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลตำบลโนน

สูง 

 จำนวนพื้นที่ใน
เขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 
จำนวน 2 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 จำนวนพื้นที่ใน
เขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 
จำนวน 2 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 จำนวนพื้นที่ใน
เขตเทศบาลตำบล
โนนสูง จำนวน 2 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 จำนวนพื้นที่ใน
เขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 
จำนวน 2 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 จำนวนพื้นที่ใน
เขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 
จำนวน 2 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

F1A1 22. จัดทำขอบเขตพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 

พื้นที่วัดและที่พกัสงษ
ในเขตเทศบาลตำบล

โนนสูง 

 พื้นที่วัดบานนา 
ตำบลโนนสูง  

 พื้นที่วัดบาน
กระเบา ตำบล
โนนสูง 

 พื้นที่วัดบาน
กระเจา ตำบลโนน
สูง 

 พื้นที่วัดบาน
หนองบัว ตำบล
โนนสูง 

 พื้นที่วัดบานวัง
วิวัฒน ตำบล
โนนสูง 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

F1A1 23.จัดทำแนวกันไฟปา
บริเวณพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

พื้นที่วัดและที่พกัสงษ
ในเขตเทศบาลตำบล

โนนสูง 

 พื้นที่วัดบานนา 
ตำบลโนนสูง  

 พื้นที่วัดบาน
กระเบา ตำบล
โนนสูง 

 พื้นที่วัดบาน
กระเจา ตำบลโนน
สูง 

 พื้นที่วัดบาน
หนองบัว ตำบล
โนนสูง 

 พื้นที่วัดบานวัง
วิวัฒน ตำบล
โนนสูง 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

F1A1 24. การสำรวจเกบ็ขอมูล
วัฒนธรรมและภูมปิญญา 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลตำบลโนน

สูง 

 เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
โนนสูง 

 เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
โนนสูง 

 เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลโนน
สูง 

 เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
โนนสูง 

 เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบล
โนนสูง 

เทศบาลตำบลโนนสูง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                        หนา 1975 
 

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 25. สำรวจและเก็บ
ขอมูลประวัติหมูบาน 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลตำบลโนน

สูง 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 6
หมูบาน 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 6
หมูบาน 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 6
หมูบาน 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 6
หมูบาน 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 6
หมูบาน 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

F1A1 26. สำรวจและเก็บ
ขอมูลปราชญชาวบาน 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ เทศบาลตำบล

โนนสูง 

 ปราชญชาวบาน
ในเขตตำบลโนน
สูง หมูบานละ 5 
คน 

 ปราชญชาวบาน
ในเขตตำบลไพร 
หมูบานละ 5 
คน 

 ปราชญชาวบาน
ในเขตตำบลไพร 
หมูบานละ 5 คน 

 ปราชญชาวบาน
ในเขตตำบลไพร 
หมูบานละ 5 คน 

 ปราชญชาวบาน

ในเขตตำบลไพร 

หมูบานละ 5 

คน 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

 รวม  26  โครงการ  235,000  235,000  235,000  235,000  235,000   

F1A2 1.สำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรในเขตพื้นที่
สหกรณภาคเกษตร/กลุม
เกษตรกร ดำเนินการ
รวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.)/
สถานศึกษาที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

พื้นที่สหกรณ
การเกษตรกันทรลักษ 
จำกัด อำเภอกันทร
ลักษ 

- 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง สำนักงานสหกรณ
จังหวัดศรีสะเกษ 

F1A2 2. สำรวจและทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 

พื้นที่ปกปกพันธกุรรม
พืชของเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ 

50,000 สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลใน
ชุมชน 

50,000 สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
ในชุมชน 

50,000 สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลใน
ชุมชน 

50,000 สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลใน
ชุมชน 

50,000 สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
ในชุมชน 

เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ 

F1A2 3. สำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 

พื้นที่ตำบลเสียว 
ภายในรัศมี 50 กม. 
ของ อบต.เสียว 

15,000 20 ตัวอยาง 15,000 20 ตัวอยาง 15,000 20 ตัวอยาง 15,000 20 ตัวอยาง 15,000 20 ตัวอยาง องคการบริหารสวน
ตำบลเสียว 
 

F1A2 4. สำรวจเก็บรวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

พื้นที่ตำบลเสียว 
ภายในรัศมี 50 กม. 
ของ อบต.เสียว 

15,000 -ไดองคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
นำไปสูฐานขอมูล
ในกิจกรรมที่ 5 

15,000 -ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น นำไปสู
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

15,000 -ไดองคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
นำไปสูฐานขอมูล
ในกิจกรรมที่ 5 

15,000 -ไดองคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
นำไปสูฐานขอมูล
ในกิจกรรมที่ 5 

15,000 -ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น นำไปสู
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

องคการบริหารสวน
ตำบลเสียว 
 

F1A2 5. สำรวจเก็บรวบรวม
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

พื้นที่ปาชุมชนใน
ตำบลดู 

5,000 พื้นที่ปาชุมชน
ตำบลดู 

5,000 พื้นที่ปาชุมชน
ตำบลดู 

5,000 พื้นที่ปาชุมชน
ตำบลดู 

5,000 พื้นที่ปาชุมชน
ตำบลดู 

5,000 พื้นที่ปาชุมชน
ตำบลดู 

องคการบริหารสวน
ตำบลดู 
 



หนา 1976                                                                                                                                                                                        แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ 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 6. การเก็บพันธุกรรมพืช
ในแปลงปลูก 

พื้นที่ตำบลทาคลอ ทั้ง 
13 หมู 

30,000 50 ตัวอยาง 30,000 50 ตัวอยาง 30,000 50 ตัวอยาง 30,000 50 ตัวอยาง 30,000 50 ตัวอยาง องคการบริหารสวน
ตำบลทอคลอ 
 

F1A2 7. สำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 

ดำเนินการในพื้นที่ที่
กำลังจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ  

10,000 พื้นที่ตำบลหนอง
งูเหลือม 

10,000 พื้นที่ตำบล
หนองงูเหลือม 

10,000 พื้นที่ตำบลหนองงู
เหลือม 

10,000 พื้นที่ตำบลหนอง
งูเหลือม 

10,000 พื้นที่ตำบล
หนองงูเหลือม 

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองงูเหลือม 

F1A2 8. สำรวจเก็บรวบรวมภูมิ
ปญญา 

พื้นที่ตำบลหนองงู
เหลือม 

10,000 องคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
เพื่อนำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

10,000 องคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
เพื่อนำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

10,000 องคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
เพื่อนำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

10,000 องคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
เพื่อนำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

10,000 องคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
เพื่อนำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5  

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองงูเหลือม 

F1A2 9. การสำรวจเก็บ
รวบรวมตัวอยาง เชน 
ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิ
ปญญา 

พืชบริเวณรัศมี 50 กม. 
ของ อบต.หนองอาง 

10,000 อยางนอย 10 
ตัวอยาง 

10,000 อยางนอย 10 
ตัวอยาง 

10,000 อยางนอย 10 
ตัวอยาง 

10,000 อยางนอย 10 
ตัวอยาง 

10,000 อยางนอย 10 
ตัวอยาง 

องคการบริหารสวน
ตำบลฮาง 
 

F1A2 10. การเก็บพันธกุรรม
ทรัพยากร ตัวอยางในพืช 

พืชบริเวณรัศมี 50 กม. 
ของ อบต.หนองอาง 

10,000 อยางนอย 10 
ตัวอยาง 

10,000 อยางนอย 10 
ตัวอยาง 

10,000 อยางนอย 10 
ตัวอยาง 

10,000 อยางนอย 10 
ตัวอยาง 

10,000 อยางนอย 10 
ตัวอยาง 

องคการบริหารสวน
ตำบลฮาง 
 

F1A2 11. สำรวจและทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 

พื้นที่ตำบลโพธิ์วงศรวม
สนอพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 พื้นที่บริเวณ
หนองกระมัลที่
รวมสนอพระราช
ดำริ อพ.สธ. 

10,000 พื้นที่บริเวณ
หนองกระมัลที่
รวมสนอพระ
ราชดำริ อพ.สธ. 

10,000 พื้นที่บริเวณหนอง
กระมัลที่รวม
สนอพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 พื้นที่บริเวณหนอง
กระมัลที่รวม
สนอพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 พื้นที่บริเวณ
หนองกระมัลที่
รวมสนอพระ
ราชดำริ อพ.สธ. 
 

องคการบริหารสวน
ตำบลโพธิว์งศ 
 

F1A2 12. การสำรวจและ
รวบรวมพันธุกรรมพืช
บริเวณพื้นที่ 

พื้นที่บริเวณหนอง
กระมัลที่รวมสนอพระ
ราชดำริ อพ.สธ. 

20,000 พื้นที่บริเวณ
หนองกระมัลที่
รวมสนอพระราช
ดำริ อพ.สธ. 

20,000 พื้นที่บริเวณ
หนองกระมัลที่
รวมสนอพระ
ราชดำริ อพ.สธ. 

20,000 พื้นที่บริเวณหนอง
กระมัลที่รวม
สนอพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 พื้นที่บริเวณ
หนองกระมัลที่
รวมสนอพระราช
ดำริ อพ.สธ. 

20,000 พื้นที่บริเวณ
หนองกระมัลที่
รวมสนอพระ
ราชดำริ อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลโพธิว์งศ 
 

F1A2 13. การจัดทำฐานขอมูล
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

พื้นที่วัดและเขตพื้นที่
พักสงฆ อบต.ไพร 

 พื้นที่วันบานขำ
เขียน วัดบานปุน 
ตำบลไพร 

 พื้นที่วัดบาน
กรามที่พักสงฆ
บานโนนสะอาด 
ตำบลไพร 

 พื้นที่วัดบานพอก
ตำบลไพร 

 พื้นที่วัดบานซำสะ
โหมง และวัดบาน
หนองไพร 

 พื้นที่วัดโนน
ปญญา 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                        หนา 1977 
 

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 14. การสำรวจและ
รวบรวมพันธุกรรมพืช
บริเวณพื้นที่ 

เขตพื้นที่ ต.ไพร และ
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน อบต.ไทร 

 พื้นที่ในเขต ต.
ไพร จำนวน 11 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 พื้นที่ในเขต ต.
ไพร จำนวน 11 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 พื้นที่ในเขต ต.ไพร 
จำนวน 11 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 พื้นที่ในเขต ต.
ไพร จำนวน 11 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 พื้นที่ในเขต ต.
ไพร จำนวน 11 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 

F1A2 15.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต. ไพร 

 พื้นที่ในเขต ต.
ไพร จำนวน 11 
หมูบาน 

 พื้นที่ในเขต ต.
ไพร จำนวน 11 
หมูบาน 

 พื้นที่ในเขต ต.ไพร 
จำนวน 11 
หมูบาน 

 พื้นที่ในเขต ต.ไพร 
จำนวน 11 
หมูบาน 

 พื้นที่ในเขต ต.
ไพร จำนวน 11 
หมูบาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 

F1A2 16. สำรวจและทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 

พื้นที่วัดและที่พกัสงษ
ในเขตเทศบาลตำบล
โนนสูง 

 พื้นที่วัดบานนา 
ตำบลโนนสูง  

 พื้นที่วัดบาน
กระเบา ตำบล
โนนสูง 

 พื้นที่วัดบาน
กระเจา ตำบลโนน
สูง 

 พื้นที่วัดบาน
หนองบัว ตำบล
โนนสูง 

 พื้นที่วัดบานวัง
วิวัฒน ตำบล
โนนสูง 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

F1A2 17. การสำรวจและ
รวบรวมพันธุกรรมพืช
บริเวณพื้นที่ 

พื้นที่เขตเทศบาลตำบล
โนนสูงและพื้นที่
สาธารณะเทศบาล
ตำบลโนนสูง 

 พื้นที่ในเขต
เทศบาลตำบล
โนนสูง จำนวน 6 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 พื้นที่ในเขต
เทศบาลตำบล
โนนสูง จำนวน 
6 หมูบานๆ ละ 
20 ชนิด 

 พื้นที่ในเขต
เทศบาลตำบลโนน
สูง จำนวน 6 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 พื้นที่ในเขต
เทศบาลตำบล
โนนสูง จำนวน 6 
หมูบานๆ ละ 20 
ชนิด 

 พื้นที่ในเขต
เทศบาลตำบล
โนนสูง จำนวน 
6 หมูบานๆ ละ 
20 ชนิด 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

F1A2 18. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ เทศบาลตำบล
โนนสูง 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 6
หมูบาน 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 6
หมูบาน 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 6
หมูบาน 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 6
หมูบาน 

 หมูบานในเขต
พื้นที่ ทั้ง 6
หมูบาน 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

 รวม  18  โครงการ  185,000  185,000  185,000  185,000  185,000   
F1A3 1.ปลูกรักษาทรัพยากรใน

เขตพื้นที่สหกรณภาค
เกษตร/กลุมเกษตรกร 

พื้นที่สหกรณ
การเกษตรกันลักษ 
จำกัด อำเภอกันทร
ลักษ (ประมาณ 5 ไร) 

- 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง สำนักงานสหกรณ
จังหวัดศรีสะเกษ 

F1A3 2.งานปลูกรักษา พื้นที่ปลูกรักษาในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

50,000 พื้นที่ปลูกรักษา
ในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ 

50,000 พื้นที่ปลูกรักษา
ในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ 

50,000 พื้นที่ปลูกรักษาใน
เขตเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ 

50,000 พื้นที่ปลูกรักษา
ในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ 

50,000 พื้นที่ปลูกรักษา
ในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ 

เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ 

F1A3 3. โครงการจัดทำฐาน
การเรียนรู นิเวศน วิทยา
ปาชุมขน 

พื้นที่ปลูกรักษาในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

50,000 พื้นที่ปลูกรักษา
ในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ 

50,000 พื้นที่ปลูกรักษา
ในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ 

50,000 พื้นที่ปลูกรักษาใน
เขตเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ 

50,000 พื้นที่ปลูกรักษา
ในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ 

50,000 พื้นที่ปลูกรักษา
ในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ 

เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ 



หนา 1978                                                                                                                                                                                        แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ 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 4.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา 10,000 จำนวน  5 ไร 10,000 จำนวน  5 ไร 10,000 จำนวน  5 ไร 10,000 จำนวน  5 ไร 10,000 จำนวน  5 ไร องคการบริหารสวน
ตำบลเสียว 
 

F1A3 5.การปลูกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

ชุมชน วัด สถานศึกษา
ในพื้นที่ อบต. ดู 

10,000 ชุมชน วัด 
สถานศึกษาใน
พื้นที่ อบต. ดู 

10,000 ชุมชน วัด 
สถานศึกษาใน
พื้นที่ อบต. ดู 

10,000 ชุมชน วัด 
สถานศึกษาใน
พื้นที่ อบต. ดู 

10,000 ชุมชน วัด 
สถานศึกษาใน
พื้นที่ อบต. ดู 

10,000 ชุมชน วัด 
สถานศึกษาใน
พื้นที่ อบต. ดู 

องคการบริหารสวน
ตำบลดู 
 

F1A3 6. โครงการอนุรักษพันธุ
พืช 

พื้นที่ตำบลทาคลอ ทั้ง 
13 หมู 

30,000 1 กิจกรรม 30,000 1 กิจกรรม 30,000 1 กิจกรรม 30,000 1 กิจกรรม 30,000 1 กิจกรรม องคการบริหารสวน
ตำบลทอคลอ 
 

F1A3 7. ปลูกตนไมเพื่อพื้นที่สี
เขียว 

พื้นที่ตำบลทาคลอ  30,000 จำนวน  56 ไร 30,000 จำนวน  30ไร 30,000 จำนวน  20 ไร 30,000 จำนวน  44 ไร 30,000 จำนวน  23ไร องคการบริหารสวน
ตำบลทอคลอ 
 

F1A3 8. การปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจรวบรวม 

พื้นที่ปลุกรักษา 10,000 พื้นที่ปลูกรักษา
จำนวน  1 ไร 

10,000 พื้นที่ปลูกรักษา
จำนวน  1 ไร 

10,000 พื้นที่ปลูกรักษา
จำนวน  1 ไร 

10,000 พื้นที่ปลูกรักษา
จำนวน  1 ไร 

10,000 พื้นที่ปลูกรักษา
จำนวน  1 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองงูเหลือม 

F1A3 9. การปลูกรักษาตน
พันธุกรรมพืชในแปลง
ปลูก 

 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร องคการบริหารสวน
ตำบลฮาง 
 

F1A3 10. ขยายพันธุพืช ปลูก
พันธุกรรมพืช และบันทกึ
ผลการเจริญเติบโตจัดทำ
แผนที่ตนพันธุกรรมและ
ทำพิกัดตนพันธุกรรม
ของพืชที่ปลูฏ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร 10,000 จำนวน 3 ไร องคการบริหารสวน
ตำบลฮาง 
 

F1A3 11. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่บริเวณหนอง
กระมัลจำนวน 5 ไร 

10,000 พื้นที่บริเวณ
หนองกระมัล
จำนวน 5 ไร 

10,000 พื้นที่บริเวณ
หนองกระมัล
จำนวน 5 ไร 

10,000 พื้นที่บริเวณหนอง
กระมัลจำนวน 5 
ไร 

10,000 พื้นที่บริเวณ
หนองกระมัล
จำนวน 5 ไร 

10,000 พื้นที่บริเวณ
หนองกระมัล
จำนวน 5 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลโพธิว์งศ 
 

F1A3 12.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การเก็บรวบรวมขอมูล 

พื้นที่ในเขต ต.ไพร  พื้นที่ อบต.ไพร  พื้นที่ อบต.ไพร  พื้นที่ อบต.ไพร  พื้นที่ อบต.ไพร  พื้นที่ อบต.ไพร องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                        หนา 1979 
 

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 13.งานปลูกรักษา พื้นที่ปลูกรักษาในเขต
เทศบาลตำบลโนนสูง 

 พื้นที่ปลูกรักษา
ในเขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 

 พื้นที่ปลูกรักษา
ในเขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 

 พื้นที่ปลูกรักษาใน
เขตเทศบาลตำบล
โนนสูง 

 พื้นที่ปลูกรักษา
ในเขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 

 พื้นที่ปลูกรักษา
ในเขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

 รวม  13  โครงการ  220,000  220,000  220,000  220,000  220,000   
F2A4 1. โครงการศึกษาการใช

ประโยชนจากพืช สัตว 
ชีวภาพ และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พื้นที่ปลูกรักษาในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

50,000 ศึกษาและจัดทำ
ขอมูลใช
ประโยชนจากพืช 

50,000 ศึกษาและจัดทำ
ขอมูลใช
ประโยชนจาก
พืช 

50,000 ศึกษาและจัดทำ
ขอมูลใชประโยชน
จากพืช 

50,000 ศึกษาและจัดทำ
ขอมูลใช
ประโยชนจากพืช 

50,000 ศึกษาและจัดทำ
ขอมูลใช
ประโยชนจาก
พืช 

เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ 

F2A4 2. งานอนุรักษ และ
ประโยชน ทั้ง 3 ฐาน ที่
ไดจากการสำรวจ 
(การศึกษา ประเมิน
สภาพธรรมชาติ แปลง
ทดลอง ในดานตางๆ 

อบต. เสียว 10,000  เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

10,000  เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

10,000  เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

10,000  เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

10,000  เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

องคการบริหารสวน
ตำบลเสียว 
 

F2A4 3. อนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทองถิ่น 

ชุมชน วัด สถานศึกษา
ในพื้นที่ อบต. ดู 

10,000  ชุมชน วัด 
สถานศึกษาใน
พื้นที่ อบต. ดู 

10,000  ชุมชน วัด 
สถานศึกษาใน
พื้นที่ อบต. ดู 

10,000  ชุมชน วัด 
สถานศึกษาใน
พื้นที่ อบต. ดู 

10,000  ชุมชน วัด 
สถานศึกษาใน
พื้นที่ อบต. ดู 

10,000  ชุมชน วัด 
สถานศึกษาใน
พื้นที่ อบต. ดู 

องคการบริหารสวน
ตำบลดู 
 

F2A4 4. การใชสมุนไพรในการ
รักษาโรค 
 

พื้นที่ในตำบลทาคลอ 50,000  13 หมูบาน   50,000  13 หมูบาน   50,000  13 หมูบาน องคการบริหารสวน
ตำบลทอคลอ 
 

F2A4 5. สืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น(สืบสานภูมิ
ปญญาแพทยทองถิ่น
หมอพื้นบาน) 

พื้นที่ในตำบลทาคลอ   50,000  13 หมูบาน   50,000  13 หมูบาน   องคการบริหารสวน
ตำบลทอคลอ 
 

F2A4 6. ศูนยเรียนรูอนุรักษ 
พัฒนา และประโยชน
ทรัพยากรอยางยั่งยืน สู
เศรษฐกิจพอเพียง 

อบต. หนองงูเหลือม 15,000  เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

15,000  เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

15,000  เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

15,000  เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

15,000  เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองงูเหลือม 

F2A4 7. จัดพื้นที่เพื่อการ
อนุรักษและพัฒนา (เปน
ศูนยเรียนรูตัวอยาง) 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 100,000 เพื่อเปนศูนย
เรียนรูอนุรักษ
พัฒนาและใช
ประโยชน
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

100,000 เพื่อเปนศูนย
เรียนรูอนุรักษ
พัฒนาและใช
ประโยชน
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

100,000 เพื่อเปนศูนย
เรียนรูอนุรักษ
พัฒนาและใช
ประโยชน
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

100,000 เพื่อเปนศูนย
เรียนรูอนุรักษ
พัฒนาและใช
ประโยชน
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

100,000 เพื่อเปนศูนย
เรียนรูอนุรักษ
พัฒนาและใช
ประโยชน
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

องคการบริหารสวน
ตำบลฮาง 
 



หนา 1980                                                                                                                                                                                        แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ 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 8.งานอนุรักษและใช
ประโยชนจากทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจแก็บรวบรวม
ขอมูล (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติแปลงทดลอง
ในดานตางๆ 

พื้นที่ในเขต ต.ไพร  เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนทั้ง 3 
ฐาน นำไปพัฒนา
ดานตางๆ 

 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนทั้ง 
3 ฐาน นำไป
พัฒนาดานตางๆ 

 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทั้ง 3 
ฐาน นำไปพัฒนา
ดานตางๆ 

 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนทั้ง 3 
ฐาน นำไปพัฒนา
ดานตางๆ 

 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนทั้ง 
3 ฐาน นำไป
พัฒนาดานตางๆ 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 

F2A4 9. งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง
ในดานตางๆ) 

พื้นที่ปลูกรักษาในเขต
เทศบาลตำบลโนนสูง 

 อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน 

 อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน 

 อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน 

 อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน 

 อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

 รวม  9  โครงการ  235,000  235,000  235,000  235,000  235,000   
F2A5 1.รวบรวมจัดเก็บขอมูล

ดานพรรณไม 
พื้นที่สหกรณ
การเกษตรกันทรลักษ 
จำกัด อำเภอกันทร
ลักษ 

- 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง สำนักงานสหกรณ
จังหวัดศรีสะเกษ 

F2A5 2. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ. 
(ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ ,กายภาพ ,
วัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถิ่น) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. อบต.เสียว 

30,000  จำนวนขอมูล
ของแตละป 

30,000  จำนวนขอมูล
ของแตละป 

30,000  จำนวนขอมูลของ
แตละป 

30,000  จำนวนขอมูล
ของแตละป 

30,000  จำนวนขอมูล
ของแตละป 

องคการบริหารสวน
ตำบลเสียว 
 

F2A5 3. ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 

ปาชุมชนในพื้นที่ อบต. 
ดู 

5,000 ปาชุมชนในพื้นที่ 
อบต. ดู 

5,000 ปาชุมชนในพื้นที่ 
อบต. ดู 

5,000 ปาชุมชนในพื้นที่ 
อบต. ดู 

5,000 ปาชุมชนในพื้นที่ 
อบต. ดู 

5,000 ปาชุมชนในพื้นที่ 
อบต. ดู 

องคการบริหารสวน
ตำบลดู 
 

F2A5 4. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ. 
(ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ ,กายภาพ ,
วัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถิ่น) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. อบต.
หนองงูเหลือม 

30,000  จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้นรอยละ 
10 

30,000  จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้นรอยละ 
10 

30,000  จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 

30,000  จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้นรอยละ 
10 

30,000  จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้นรอยละ 
10 

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองงูเหลือม 

F2A5 5. โครงการจัดทำ ศูนยขอมูลพันธกุรรม 30,000  จำนวน 30,000  จำนวน 30,000  จำนวนฐานขอมูล 30,000  จำนวน 30,000  จำนวน องคการบริหารสวน



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                        หนา 1981 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ฐานขอมูล อพ.สธ. 
(ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ ,กายภาพ ,
วัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถิ่น) 
 
 
 

พืช อพ.สธ. อบต.
หนองฮาง 

ฐานขอมูลอยาง
นอย 3 ดาน 

ฐานขอมูลอยาง
นอย 3 ดาน 

อยางนอย 3 ดาน ฐานขอมูลอยาง
นอย 3 ดาน 

ฐานขอมูลอยาง
นอย 3 ดาน 

ตำบลฮาง 
 

F2A5 6. จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรที่ไดจากการ
สำรวจ 

ขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. ที่ไดรับการ
สำรวจ ของ อบต.โพธิ์
วงศ 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

องคการบริหารสวน
ตำบลโพธิว์งศ 
 

F2A5 7. จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่นใน
ตำบล 

ขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. ที่ไดรับการ
สำรวจ ของ อบต.โพธิ์
วงศ 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

องคการบริหารสวน
ตำบลโพธิว์งศ 
 

F2A5 8. การจัดทำฐานขอมูล 
อพ.สธ. หนวยงานในดาน
ของปราชญชาวบาน 

หมูบานในเขตพื้นที่ ต.
ไพร 

 จำนวนขอมูล 
เพิ่มขึ้นหมูบาน
ละ 5 คน 

 จำนวนขอมูล 
เพิ่มขึ้นหมูบาน
ละ 5 คน 

 จำนวนขอมูล 
เพิ่มขึ้นหมูบานละ 
5 คน 

 จำนวนขอมูล 
เพิ่มขึ้นหมูบานละ 
5 คน 

 จำนวนขอมูล 
เพิ่มขึ้นหมูบาน
ละ 5 คน 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 

F2A5 9. จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรที่ไดจากการ
สำรวจ 

ศูนยทรัพยากรทองถิ่น
ในเขตเทศบาลเมืองศรี
สะเกษ 

 จัดทำขอมูลฐาน
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 จัดทำขอมูลฐาน
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 จัดทำขอมูลฐาน
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 จัดทำขอมูลฐาน
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 จัดทำขอมูลฐาน
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

F2A5 10.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)  



หนา 1982                                                                                                                                                                                        แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ 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  10  โครงการ  95,000  95,000  95,000  95,000  95,000   
F2A6 1. การวางแผนการ

พัฒนาพันธุพืช 
พื้นที่ปกปกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

50,000 พัฒนาพันธุพืช
สัตว  จำนวน...
ขนิด 

50,000 พัฒนาพันธุพืช
สัตว  จำนวน...
ขนิด 

50,000 พัฒนาพันธุพืช
สัตว  จำนวน...
ขนิด 

50,000 พัฒนาพันธุพืช
สัตว  จำนวน...
ขนิด 

50,000 พัฒนาพันธุพืช
สัตว  จำนวน...
ขนิด 

เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ 

F2A6 2. โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. อบต.เสียว 

          องคการบริหารสวน
ตำบลเสียว 
 

F2A6 3. การวางแผนพัฒนา
พันธุพืช/สัตว/จุลินทรีย 
 
 
 

ตำบลหนองงูเหลือม 5,000 แผนพัฒนา
ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชฯ 

5,000 แผนพัฒนา
ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชฯ 

5,000 แผนพัฒนา
ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชฯ 

5,000 แผนพัฒนา
ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชฯ 

5,000 แผนพัฒนา
ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชฯ 

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองงูเหลือม 

F2A6 4. โครงการคัดเลือกพันธุ
พืชเพื่อการพัฒนา 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 30,000 คัดเลือกอยาง
นอย 10 ชนิด 

30,000 คัดเลือกอยาง
นอย 10 ชนิด 

30,000 คัดเลือกอยางนอย 
10 ชนิด 

30,000 คัดเลือกอยาง
นอย 10 ชนิด 

30,000 คัดเลือกอยาง
นอย 10 ชนิด 

องคการบริหารสวน
ตำบลฮาง 
 

F2A6 5. โครงการวางแผน
พัฒนาพันธ/สัตว/
จุลินทรีย 

พื้นที่สาธารณะในเขต
ตำบลไพร 

 พื้นที่สาธารณะใน
เขตตำบลไพร 

 พื้นที่สาธารณะ
ในเขตตำบลไพร 

 พื้นที่สาธารณะใน
เขตตำบลไพร 

 พื้นที่สาธารณะใน
เขตตำบลไพร 

 พื้นที่สาธารณะ
ในเขตตำบลไพร 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 

F2A6 6. โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช /สัตว /
จุลินทรีย 

พื้นที่สาธารณะในเขต
เทศบาลตำบลโนนสูง 

 พื้นที่สาธารณะใน
เขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 

 พื้นที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 

 พื้นที่สาธารณะใน
เขตเทศบาลตำบล
โนนสูง 

 พื้นที่สาธารณะใน
เขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 

 พื้นที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

 รวม  6  โครงการ  85,000  85,000  85,000  85,000  85,000   
F3A7 งานพิพิธภัณฑ ธรรมชาติ

ที่มีชีวิต /งานพิพธิภัณฑ
พืช/นิทรรศการถาวร/
ศูนยการเรียนรู 

ตำบลเสียว 50,000 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย
เยาวชน 
ประชาชน 

50,000 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย
เยาวชน 
ประชาชน 

50,000 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย
เยาวชน 
ประชาชน 

50,000 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย
เยาวชน 
ประชาชน 

50,000 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย
เยาวชน 
ประชาชน 

องคการบริหารสวน
ตำบลเสียว 
 

 รวม  1  โครงการ  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000   
F3A8 1.สรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษ 
พื้นที่สหกรณ
การเกษตรกันทรลักษ 
จำกัด อำเภอกันทร
ลักษ 

- 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง สำนักงานสหกรณ
จังหวัดศรีสะเกษ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                        หนา 1983 
 

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.ประชุม/อบรมให
ความรูสมาชิกสหกรณ
เกี่ยวกบัการใชประโยชน
ทรัพยากรดำเนินการ
รวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.)/
สถานศึกษาที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ.  

พื้นที่สหกรณ
การเกษตรกันทรลักษ 
จำกัด อำเภอกันทร
ลักษ 

- 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง สำนักงานสหกรณ
จังหวัดศรีสะเกษ 

F3A8 3.กิจกรรมจัดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินโครงการ 

พื้นที่โครงการจังหวัด
เคล่ือนที่/โครงการ
คลินิกเกษตรเคล่ือนที่/
ที่อื่นที่เหมาะสม 

- 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง - 1 แหง สำนักงานสหกรณ
จังหวัดศรีสะเกษ 

F3A8 4.โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อใหความรู
เกี่ยวกบัการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร พรอมสำรวจ
และจัดทำฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชของ
โรงเรียน 

 

โรงเรียน 
ในพื้นที่จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

15,000 ผูเขารวมโครงการ 
ผานการฝกอบรม 
จำนวน30  คน 
 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 
1) เกิดการมีสวน
รวมของโรงเรียน
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร 
ตลอดจนการ
จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
2) เด็กและ
เยาวชนตระหนกั
ถึงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
เกิดเครือขาย
อาสาสมัคร            
ปกปกทรัพยากร
ในพื้นที่

15,000 ผูเขารวม
โครงการ ผาน
การฝกอบรม 
จำนวน30  คน 
 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 
1) เกิดการมี
สวนรวมของ
โรงเรียนในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร 
ตลอดจนการ
จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
2) เด็กและ
เยาวชน
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
เกิดเครือขาย

15,000 ผูเขารวมโครงการ 
ผานการฝกอบรม 
จำนวน30  คน 
 
ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 
1) เกิดการมีสวน
รวมของโรงเรียน
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 
ตลอดจนการ
จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
2) เด็กและ
เยาวชนตระหนกั
ถึงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรเกิด
เครือขาย
อาสาสมัคร            
ปกปกทรัพยากร
ในพื้นที่

15,000 ผูเขารวมโครงการ 
ผานการฝกอบรม 
จำนวน30  คน 
 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 
1) เกิดการมีสวน
รวมของโรงเรียน
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 
ตลอดจนการ
จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
2) เด็กและ
เยาวชนตระหนกั
ถึงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรเกิด
เครือขาย
อาสาสมัคร            
ปกปกทรัพยากร
ในพื้นที่

15,000 ผูเขารวม
โครงการ ผาน
การฝกอบรม 
จำนวน30  คน 
 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 
1) เกิดการมี
สวนรวมของ
โรงเรียนในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร 
ตลอดจนการ
จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
2) เด็กและ
เยาวชน
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
เกิดเครือขาย

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดศรีสะเกษ 
 



หนา 1984                                                                                                                                                                                        แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ 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 

สถานศึกษา 
 

อาสาสมัคร            
ปกปกทรัพยากร
ในพื้นที่
สถานศึกษา 

 

สถานศึกษา 
 

สถานศึกษา 
 

อาสาสมัคร            
ปกปกทรัพยากร
ในพื้นที่
สถานศึกษา 

 

F3A8 5.การแตงต้ังและประชุม
คณะทำงานโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

หนวยงานที่เกีย่วของ
ในจังหวัด               
ศรีสะเกษ  

 หนวยงานที่
เกี่ยวของในการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 100% 

 หนวยงานที่
เกี่ยวของในการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 100% 

 หนวยงานที่
เกี่ยวของในการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 100% 

 หนวยงานที่
เกี่ยวของในการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 100% 

 หนวยงานที่
เกี่ยวของในการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 100% 

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดศรีสะเกษ 

 

F3A8 6.ประชาสัมพันธการ
สมัครเปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนที่ยังไมไดเปน
สมาชิกในพื้นที่จังหวัด                    
ศรีสะเกษ 

 โรงเรียนสมัคร
เปนสมาชิก
เพิ่มขึ้น 20% 

 โรงเรียนสมัคร
เปนสมาชิก
เพิ่มขึ้น 40% 

 โรงเรียนสมัครเปน
สมาชิกเพิ่มขึ้น 
60% 

 โรงเรียนสมัคร
เปนสมาชิก
เพิ่มขึ้น 80% 

 โรงเรียนสมัคร
เปนสมาชิก
เพิ่มขึ้น 100% 

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดศรีสะเกษ 

 

F3A8 7.การฝกอบรม
ปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
หลักสูตร 5 องคประกอบ 

ผูรับผิดชอบงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ทุกสังกัดในจังหวัด                  
ศรีสะเกษ 

 ผูรับผิดชอบงาน
สวนพฤกษ             
ศาสตรโรงเรียน
เขารับการ
ฝกอบรมไมต่ำ
กวา 5% 

 ผูรับผิดชอบงาน
สวนพฤกษ             
ศาสตรโรงเรียน
เขารับการ
ฝกอบรมไมต่ำ
กวา 5% 

 ผูรับผิดชอบงาน
สวนพฤกษ             
ศาสตรโรงเรียน
เขารับการ
ฝกอบรมไมต่ำกวา 
5% 

 ผูรับผิดชอบงาน
สวนพฤกษ             
ศาสตรโรงเรียน
เขารับการ
ฝกอบรมไมต่ำ
กวา 5% 

 ผูรับผิดชอบงาน
สวนพฤกษ             
ศาสตรโรงเรียน
เขารับการ
ฝกอบรมไมต่ำ
กวา 5% 

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดศรีสะเกษ 

 

F3A8 8. จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

ศูนยทรัพยากรทองถิ่น
ในเขตเทศบาลเมืองศรี
สะเกษ 

50,000 จัดทำขอมูลฐาน
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรม
ภูมิปญญาใน
ชุมชน 

50,000 จัดทำขอมูลฐาน
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมภูมิ
ปญญาในชุมชน 

50,000 จัดทำขอมูลฐาน
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาในชุมชน 

50,000 จัดทำขอมูลฐาน
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรม
ภูมิปญญาใน
ชุมชน 

50,000 จัดทำขอมูลฐาน
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ และ
วัฒนธรรมภูมิ
ปญญาในชุมชน 

เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ 

F3A8 9. โครงการสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ 

50,000 จัดอบรมให
ความรูกับชุมชน
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และฐานเรียนรู
ทรัพยากรทองถิ่น 
จำนวน  1 คร้ัง 

50,000 จัดอบรมให
ความรูกับชุมชน
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และฐานเรียนรู
ทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน  
1 คร้ัง 

50,000 จัดอบรมใหความรู
กับชุมชนในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชและฐานเรียนรู
ทรัพยากรทองถิ่น 
จำนวน  1 คร้ัง 

50,000 จัดอบรมให
ความรูกับชุมชน
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ฐานเรียนรู
ทรัพยากรทองถิ่น 
จำนวน  1 คร้ัง 

50,000 จัดอบรมให
ความรูกับชุมชน
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และฐานเรียนรู
ทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน  
1 คร้ัง 

เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                        หนา 1985 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 10. สนับสนุนงานศูนย
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่จำนวน
....แหง 

50,000 โรงเรียนในพื้นที่
จำนวน....แหง 

50,000 โรงเรียนในพื้นที่
จำนวน....แหง 

50,000 โรงเรียนในพื้นที่
จำนวน....แหง 

50,000 โรงเรียนในพื้นที่
จำนวน....แหง 

50,000 โรงเรียนในพื้นที่
จำนวน....แหง 

เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ 

F3A8 11. สนับสนุนการ
อนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรนำไปสูการ
พัฒนาผลิตภัณฑ (หนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ) 

พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ 

50,000 สินคา OTOP 
จำนวน....ชุมชน 

50,000 สินคา OTOP 
จำนวน....ชุมชน 

50,000 สินคา OTOP 
จำนวน....ชุมชน 

50,000 สินคา OTOP 
จำนวน....ชุมชน 

50,000 สินคา OTOP 
จำนวน....ชุมชน 

เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ 

F3A8 12. งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบล
เสียว 

30,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

30,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

30,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

30,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

30,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

องคการบริหารสวน
ตำบลเสียว 
 

F3A8 13. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ.ใน
งานพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบล
เสียว 

- โรงเรียนปละ 1 
แหง 

- โรงเรียนปละ 1 
แหง 

- โรงเรียนปละ 1 
แหง 

- โรงเรียนปละ 1 
แหง 

- โรงเรียนปละ 1 
แหง 

องคการบริหารสวน
ตำบลเสียว 
 

F3A8 14. อบรมนักเรียนดาน
อนุรักษและประโยชน
พันธุกรรมพืช 

โรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
รอบศูนย 

30,000 โรงเรียนในพื้นที่
ตำบลเสียว 

30,000 โรงเรียนในพื้นที่
ตำบลเสียว 

30,000 โรงเรียนในพื้นที่
ตำบลเสียว 

30,000 โรงเรียนในพื้นที่
ตำบลเสียว 

30,000 โรงเรียนในพื้นที่
ตำบลเสียว 

องคการบริหารสวน
ตำบลเสียว 
 

F3A8 15. สนับสนุนในการ
อนุรักษและจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

สถานศึกษาในตำบลดู 20,000 

 

สถานศึกษาใน
ตำบลดู 

20,000 สถานศึกษาใน
ตำบลดู 

20,000 สถานศึกษาใน
ตำบลดู 

20,000 สถานศึกษาใน
ตำบลดู 

20,000 สถานศึกษาใน
ตำบลดู 

องคการบริหารสวน
ตำบลดู 
 

F3A8 16. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

พื้นที่ในตำบลทาคลอ 30,000 13 หมูบาน 30,000 13 หมูบาน 30,000 13 หมูบาน 30,000 13 หมูบาน 30,000 13 หมูบาน องคการบริหารสวน
ตำบลทอคลอ 
 



หนา 1986                                                                                                                                                                                        แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 17. โครงการอนุรักษพัน 
ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

พื้นที่ในตำบลทาคลอ 50,000 1 กิจกรรม 50,000 1 กิจกรรม 50,000 1 กิจกรรม 50,000 1 กิจกรรม 50,000 1 กิจกรรม องคการบริหารสวน
ตำบลทอคลอ 
 

F3A8 18. โครงการเกษตร
ผสมผสานวิถีพอเพยีง 

พื้นที่ในตำบลทาคลอ 20,000 1 แหง 20,000 1 แหง 20,000 1 แหง 20,000 1 แหง 20,000 1 แหง องคการบริหารสวน
ตำบลทอคลอ 
 

F3A8 19. การอบรมเพิ่ม
ศักยภาพสรางปาชุมชน
เพื่อส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน 

พื้นที่ในตำบลทาคลอ   30,000 ประชาชน
จำนวน 130 คน 
ในตำบลทาคลอ 

      องคการบริหารสวน
ตำบลทอคลอ 
 

F3A8 20. งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบล
หนองงูเหลือม 

40,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

40,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

40,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

40,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

40,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองงูเหลือม 

F3A8 21. ฝกอบรมในการสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรตางๆ เพื่อ
สนองพระราชดำริตาม
แผนแมบท อพ.สธ. 
 
 

ตำบลหนองงูเหลือม 50,000 นักเรียน/
เยาวชน/
ประชาชนทั่วไป 
จำนวน 50 คน 

50,000 นักเรียน/
เยาวชน/
ประชาชนทั่วไป 
จำนวน 50 คน 

50,000 นักเรียน/เยาวชน/
ประชาชนทั่วไป 
จำนวน 50 คน 

50,000 นักเรียน/
เยาวชน/
ประชาชนทั่วไป 
จำนวน 50 คน 

50,000 นักเรียน/
เยาวชน/
ประชาชนทั่วไป 
จำนวน 50 คน 

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองงูเหลือม 

F3A8 22. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบล
หนองงูเหลือม 

- 5 แหง -           - -           - -            - -           - องคการบริหารสวน
ตำบลหนองงูเหลือม 

F3A8 23. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

ตำบลหนองฮาง 50,000 โรงเรียนทุกแหง
ในตำบลหนอง
ฮาง 

50,000 โรงเรียนทุกแหง
ในตำบลหนอง
ฮาง 

50,000 โรงเรียนทุกแหงใน
ตำบลหนองฮาง 

50,000 โรงเรียนทุกแหง
ในตำบลหนอง
ฮาง 

50,000 โรงเรียนทุกแหง
ในตำบลหนอง
ฮาง 

องคการบริหารสวน
ตำบลฮาง 
 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                        หนา 1987 
 

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 24. โครงการอบรม
นักเรียนเด็ก เยาวชน 
สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษ 

ตำบลหนองฮาง 50,000 เด็กเยาวชน 
ประชาชน ใน
โรงเรียนทุกแหง
ในตำบลหนอง
ฮาง 

50,000 เด็กเยาวชน 
ประชาชน ใน
โรงเรียนทุกแหง
ในตำบลหนอง
ฮาง 

50,000 เด็กเยาวชน 
ประชาชน ใน
โรงเรียนทุกแหงใน
ตำบลหนองฮาง 

50,000 เด็กเยาวชน 
ประชาชน ใน
โรงเรียนทุกแหง
ในตำบลหนอง
ฮาง 

50,000 เด็กเยาวชน 
ประชาชน ใน
โรงเรียนทุกแหง
ในตำบลหนอง
ฮาง 

องคการบริหารสวน
ตำบลฮาง 
 

F3A8 25. โครงการฝกอบรมใน
การสรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
และทรัพยากรตางๆ  
 
 
 
 
 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
ต. หนองฮาง 

50,000 อยางนอยปละ 2 
คร้ัง 

50,000 อยางนอยปละ 2 
คร้ัง 

50,000 อยางนอยปละ 2 
คร้ัง 

50,000 อยางนอยปละ 2 
คร้ัง 

50,000 อยางนอยปละ 
2 คร้ัง 

องคการบริหารสวน
ตำบลฮาง 
 

F3A8 26. โครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆ ของ อพ.สธ. 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
ต. หนองฮาง 

30,000 อยางนอยปละ 1 
คร้ัง 

30,000 อยางนอยปละ 1 
คร้ัง 

30,000 อยางนอยปละ 1 
คร้ัง 

30,000 อยางนอยปละ 1 
คร้ัง 

30,000 อยางนอยปละ 
1 คร้ัง 

องคการบริหารสวน
ตำบลฮาง 
 

F3A8 27. สนับสนุนใหมี
อาสาสมัครปกปอง
ทรัพยากร 

สำรวจเขตพื้นที่หนอง
กระมัล 

 สำรวจเขตพื้นที่
หนองกระมัล 

 สำรวจเขตพื้นที่
หนองกระมัล 

 สำรวจเขตพื้นที่
หนองกระมัล 

 สำรวจเขตพื้นที่
หนองกระมัล 

 สำรวจเขตพื้นที่
หนองกระมัล 

องคการบริหารสวน
ตำบลโพธิว์งศ 
 

F3A8 28. จัดทำเว็ปไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน
ตางๆ 

เพิ่มขอมูลของโครงการ
ลงในเว็ปไซตของ อบต. 
โพธิว์งศ 

 จำนวน 1 เว็ป
ไซต 

 จำนวน 1 เว็ป
ไซต 

 จำนวน 1 เว็ปไซต  จำนวน 1 เว็ป
ไซต 

 จำนวน 1 เว็ป
ไซต 

องคการบริหารสวน
ตำบลโพธิว์งศ 
 

F3A8 29. สนับสนุนโรงเรียน
เขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
โครงการจิตอาสาสราง
ปารักษน้ำ 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบล
โพธิว์งศ 1 สังกัด สพป. 
4 แหง อปท. 1 แหง 

10,000 โรงเรียนสมัคร
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 โรงเรียนสมัคร
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 โรงเรียนสมัครเขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 โรงเรียนสมัครเขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 โรงเรียนสมัคร
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลโพธิว์งศ 
 

F3A8 30. งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบล
ไพร 

 โรงเรียนไพร
ธรรมคุณพัฒนา 

 โรงเรียนบาน
กราม 

 โรงเรียนบานปุ
นวิทยา 

 โรงเรียนบานพอก
บำรุงวิทยา 

 โรงเรียนบานซำ
เชียน และ
โรงเรียนบาน
หนองใหญ 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 



หนา 1988                                                                                                                                                                                        แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ 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 31. โครงการฝกอบรม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

อบต.ไพร  เยาวชนและ
ประชาชนใน
ตำบลไพร 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
ตำบลไพร 

 เยาวชนและ
ประชาชนในตำบล
ไพร 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
ตำบลไพร 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
ตำบลไพร 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 

F3A8 32. จัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ. 

อบต.ไพร  เยาวชนและ
ประชาชนใน
ตำบลไพร 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
ตำบลไพร 

 เยาวชนและ
ประชาชนในตำบล
ไพร 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
ตำบลไพร 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
ตำบลไพร 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 

F3A8 33. สนับสนุนสมัครเขา
รวมพระราชดำริ อพ.สธ. 
ในสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตำบลไพร 

 ทุกโรงเรียนใน
เขตตำบลไพร 

 ทุกโรงเรียนใน
เขตตำบลไพร 

 ทุกโรงเรียนในเขต
ตำบลไพร 

 ทุกโรงเรียนใน
เขตตำบลไพร 

 ทุกโรงเรียนใน
เขตตำบลไพร 

องคการบริหารสวน
ตำบลไพร 
 

F3A8 34. สนับสนุนงานศูนย
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบล
โนนสูง 

 โรงเรียนบาน
กระเบา 

 โรงเรียนบาน
กระเจา 

 โรงเรียนบาน
หนองบัว 

 โรงเรียนบานดาน  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 4 แหง 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

F3A8 35. โครงการฝกอบรม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

เทศบาลตำบลโนนสูง  เยาวชนและ
ประชาชนใน
เทศบาลตำบล
โนนสูง 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
เทศบาลตำบล
โนนสูง 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
เทศบาลตำบลโนน
สูง 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
เทศบาลตำบล
โนนสูง 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
เทศบาลตำบล
โนนสูง 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

F3A8 36. จัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ อพ.สธ. 

เทศบาลตำบลโนนสูง  เยาวชนและ
ประชาชนใน
เทศบาลตำบล
โนนสูง 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
เทศบาลตำบล
โนนสูง 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
เทศบาลตำบลโนน
สูง 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
เทศบาลตำบล
โนนสูง 

 เยาวชนและ
ประชาชนใน
เทศบาลตำบล
โนนสูง 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

F3A8 37. สนับสนุนเขารวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบล
โนนสูง 

 ทุกโรงเรียนใน
เขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 

 ทุกโรงเรียนใน
เขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 

 ทุกโรงเรียนในเขต
เทศบาลตำบลโนน
สูง 

 ทุกโรงเรียนใน
เขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 

 ทุกโรงเรียนใน
เขตเทศบาล
ตำบลโนนสูง 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

F3A8 38. 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

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการเขา
รวมการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน

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

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร

เพื่อการจัดนิทรรศการ 
อพ.สธ. ทุกๆ 2 ป ใน
ฐานะหนวยงานที่รวม
สนอ งพ ระราชดำ ริ  
สนับสนุนและกำกับ
ดูแล รร. และ อปท. 
สมาชิกในการเขารวม
ประชุมวิชาการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                        หนา 1989 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 7 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 
 
 

ทรัพยากรทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค คร้ัง
ที่ 8 ณ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

 

โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 9 
ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

 

และฐานท รัพยากร
ทองถิ่น ระดับภูมิ ภาค 

F3A8 39. 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 

กำหนดใหเปนนโยบาย
ใน ก า รด ำ เนิ น ง า น
จัดทำเว็บไซต อพ.สธ. 
– จั ง ห วั ด  ร ว ม ทั้ ง
ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยางตอเนื่อง
ทุกป 

F3A8 40 . 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 โดย
กำหนดโรงเรียน
สมาชิกเปาหมายที่
จะขับเคล่ือนในเชิง
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. การขอประเมินผลใน
ร ะ ดั บ ป า ย ส น อ ง
พระราชดำริ รร.สมาชิก
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
สถานศึกษา  
3. การขอประเมินผลใน
ระดับเกียรติบัตรฯ ขั้น
ที่  1  – 2  รร.สมาชิ ก
ด ำ เนิ น งา น 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.t
h/botanical_school/
neo_sbg/index.html 



หนา 1990                                                                                                                                                                                        แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ 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 

5. งานสวนพฤษศาสตร
โรงเรียน อพ.สธ.ผูกพัน
กับแผนปฏิรูปประเทศ 
ขอใหทางจังหวัดศึกษา
ขอมูลประเดินปฏิ รูป
ตามแผนปฏิรูปประเทศ
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.ratchaki
tcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2561/A/024_4
/1.PDF 
 

 
F3A8 4 1 .  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
การปกครองทองถิ่ น
จังหวัด ดำเนินงานตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ก ร ม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผลใน
ร ะ ดั บ ป า ย ส น อ ง
พ ระ ราช ดำ ริ  อ ป ท . 
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
พื้นที่ตำบล  
3. การขอประเมินผลใน
ระดับเกียรติบัตรฯ ขั้น
ที่ 1 – 2 อปท.สมาชิก
ดำเนินงานรวมกับ รร. 
ส ม า ชิ ก ส ว น
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ในพื้นที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                        หนา 1991 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

http://www.rspg.or.t
h/domestic/index.h
tml 
5. งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.ผูกพัน
กับแผนปฏิรูปประเทศ 
ขอใหทางจังหวัดศึกษา
ขอมูลประเดินปฏิ รูป
ตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม หนา 
292 และ 307  
ดาวนโหลดจาก 
http://www.ratchaki
tcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2561/A/024_4
/1.PDF 

 
 รวม  41  โครงการ  675,000  705,000  675,000  675,000  675,000   

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


