
แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 1763 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดมหาสารคาม 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

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

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1.การสำรวจ ทำรหัส

พิกัดทรัพยากรในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 
 

พื้นที่ปา
สาธารณประโยชนโคก
ดงเค็ง 902 ไร  
บานนาหาด ม.3 
ตำบลพระธาตุ  
อำเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 

25,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

25,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร 

25,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร 

25,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

25,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร 

องคการบริหาร 
สวนตำบลพระธาตุ 
อำเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 2.การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 
 

พื้นที่ปา
สาธารณประโยชนโคก
ดงเค็ง 902 ไร  
บานนาหาด ม.3 
ตำบลพระธาตุ  
อำเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 

25,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

25,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร 

25,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร 

25,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

25,000 จำนวนพื้นที ่10 
ไร 

องคการบริหาร 
สวนตำบลพระธาตุ 
อำเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 3.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 
 

พื้นที่ปา
สาธารณประโยชนโคก
ดงเค็ง 902 ไร  
บานนาหาด ม.3 
ตำบลพระธาตุ  
อำเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 

25,000 จำนวน 
เสนทางเดินปา 
1 เสนทาง 

25,000 จำนวน 
เสนทางเดินปา 
1 เสนทาง 

25,000 จำนวน 
เสนทางเดินปา 
1 เสนทาง 

25,000 จำนวน 
เสนทางเดินปา 
1 เสนทาง 

25,000 จำนวน 
เสนทางเดินปา 
1 เสนทาง 

องคการบริหาร 
สวนตำบลพระธาตุ 
อำเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 4.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 

วัดปาพุทธนิมิต  
บานโชคชัย หมูที่ 1  
จำนวน 10 ไร 
ตำบลพระธาตุ  
อำเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม 

2,500 จำนวนพื้นที ่
2 ไร 

2,500 จำนวนพื้นที ่
2 ไร 

2,500 จำนวนพื้นที ่
2 ไร 

2,500 จำนวนพื้นที ่
2 ไร 

2,500 จำนวนพื้นที ่
2 ไร 

องคการบริหาร 
สวนตำบลหวยเตย  
อำเภอกุดรัง  
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 5.การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

วัดปาพุทธนิมิต  
บานโชคชัย หมูที่ 1  
จำนวน 10 ไร 
ตำบลพระธาตุ  
อำเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม 

2,500 จำนวนพื้นที ่
2 ไร 

2,500 จำนวนพื้นที ่
2 ไร 

2,500 จำนวนพื้นที ่
2 ไร 

2,500 จำนวนพื้นที ่
2 ไร 

2,500 จำนวนพื้นที ่
2 ไร 

องคการบริหาร 
สวนตำบลหวยเตย  
อำเภอกุดรัง  
จังหวัดมหาสารคาม 



หนา 1764                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม 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 6.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

วัดปาพุทธนิมิต  
บานโชคชัย  
หมูที่ 1 จำนวน 10 ไร 
ตำบลพระธาตุ  
อำเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม 

2,500 จำนวน 
เสนทางเดินปา 
1 เสนทาง 

2,500 จำนวน 
เสนทางเดินปา 
1 เสนทาง 

2,500 จำนวน 
เสนทางเดินปา 
1 เสนทาง 

2,500 จำนวน 
เสนทางเดินปา 
1 เสนทาง 

2,500 จำนวน 
เสนทางเดินปา 
1 เสนทาง 

องคการบริหาร 
สวนตำบลหวยเตย  
อำเภอกุดรัง  
จังหวัดมหาสารคาม   

F1A1 7.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากร  
ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร 
 

วัดปาวรกิจโสภณ  
หมูที่ 7  ตำบล 
หนองแวง อำเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
2 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
2 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
2 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
2 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
2 ไร 

องคการบริหาร 
สวนตำบลหนองแวง 
อำเภอกุดรัง  
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 8.การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมภูมิ
ปญญา 
 

วัดปาวรกิจโสภณ  
หมูที่ 7  ตำบล 
หนองแวง อำเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม 
 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
2 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
2 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
2 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
2 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
2 ไร 

องคการบริหาร 
สวนตำบลหนองแวง 
อำเภอกุดรัง  
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 9.การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 
 

เขตเทศบาลตำบลบรบือ 
อำเภอบรบอื 
จังหวัดมหาสารคาม 

50,000 จำนวนพื้นที ่5.2 
ตร.กม. 

50,000 จำนวนพื้นที ่5.2 
ตร.กม. 

50,000 จำนวนพื้นที ่5.2 
ตร.กม. 

50,000 จำนวนพื้นที ่5.2 
ตร.กม. 

50,000 จำนวนพื้นที ่5.2 
ตร.กม. 

เทศบาลตำบลบรบือ 
อำเภอบรบอื 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 10.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

เขตเทศบาลตำบลบรบือ 
อำเภอบรบอื 
จังหวัดมหาสารคาม 

50,000 จำนวนพื้นที ่5.2 
ตร.กม. 

50,000 จำนวนพื้นที ่5.2 
ตร.กม. 

50,000 จำนวนพื้นที ่5.2 
ตร.กม. 

50,000 จำนวนพื้นที ่5.2 
ตร.กม. 

50,000 จำนวนพื้นที ่5.2 
ตร.กม. 

เทศบาลตำบลบรบือ 
อำเภอบรบอื 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 11.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากร 
ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร 
 

พื้นที่สาธารณ 
ประโยชนสำนกัสงฆ  
บานหนองหญาหวาน 
หมูที่ 4 ตำบลเวยีง
สะอาด อำเภอ 
พยัคฆภูมิพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
6 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
6 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
6 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
6 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่ 
6 ไร 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเวียงสะอาด  
อำเภอพยัคฆภูมพิิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 
 

F1A1 12.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พื้นที่สาธารณ 
ประโยชนสำนกัสงฆ  
บานหนองหญาหวาน 
หมูที่ 4 ตำบลเวยีง
สะอาด อำเภอ 
พยัคฆภูมิพิสัย  

5,000 จำนวน 
เสนทางเดินปา  
1 เสนทาง 

5,000 จำนวน 
เสนทางเดินปา  
1 เสนทาง 

5,000 จำนวน 
เสนทางเดินปา  
1 เสนทาง 

5,000 จำนวน 
เสนทางเดินปา  
1 เสนทาง 

5,000 จำนวน 
เสนทางเดินปา  
1 เสนทาง 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเวียงสะอาด  
อำเภอพยัคฆภูมพิิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 
                                  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 1765 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 13.การสำรวจทำรหัส
พิกัดและคาพกิัด ของ
ทรัพยากร 4 ดานใน
พื้นที่ปกปกทรัพยากร
ทองถิ่น 

พื้นที่ปาปกปกทรัพยากร 
ปาชาคูบักแผง หมูที่ 4  
บานน้ำสราง  
ตำบลนาสีนวล อำเภอ 
พยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

20,000 ไดพื้นที่
ดำเนินการ 
1 แปลง  
จำนวน 10 ไร 
 

20,000 จำนวน 10 ไร  
 
 

40,000 จัดทำขอมูล
ทะเบียน
ทรัพยากรทองถิ่น
ในพื้นที่ 
ปกปกทรัพยากร 
 

40,000 ติดตาม 
การเปล่ียนแปลง 
ชนิดการเจริญ 
เติบโตและศึกษา
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของ 
พื้นที่ปกปก 
ทรัพยากร 
 

40,000 ติดตามการ
เปล่ียนแปลง 
ชนิดการเจริญ 
เติบโตและศึกษา
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ 
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 
 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนาสีนวล  
อำเภอพยัคฆภูมพิิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 14.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พื้นที่ปาปกปกทรัพยากร 
ปาชาคูบักแผง  
หมูที่ 4 บานนำ้สราง 
ตำบลนาสีนวล อำเภอ 
พยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

- จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง 
 

- สรางทางเดิน
เทาคอนกรีต  
จำนวน 1 
เสนทาง 
 

200,000 สรางทางเดินเทา
คอนกรีต  
จำนวน 1 เสนทาง 
 

200,000 สรางทางเดินเทา
คอนกรีต  
จำนวน 1 
เสนทาง 
 

200,000 สรางทางเดินเทา
คอนกรีต  
จำนวน 1 
เสนทาง 
 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนาสีนวล  
อำเภอพยัคฆภูมพิิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 15.การสำรวจและเกบ็
รวบรมขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นในพื้นที่ 
ปกปกทรัพยากร 
 

พื้นที่ปาปกปกทรัพยากร 
ปาชาคูบักแผง หมูที่ 4  
บานน้ำสราง  
ตำบลนาสีนวล อำเภอ 
พยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

10,000 ดำเนินงานสำรวจ
ขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น ปาชาคู
บักแผง 
 

10,000 ไดขอมูล
ทรัพยากร พืช 
 

10,000 ไดขอมูลทรัพยากร
สัตว 
 

10,000 ไดขอมูล
ทรัพยากรชวีภาพ 
 

20,000 เก็บรวบรวมและ
จัดทำทะเบียน
ทรัพยากร 
 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนาสีนวล  
อำเภอพยัคฆภูมพิิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 16.การสำรวจแนวเขต
พื้นที่ปกปกทรัพยากร
ทองถิ่น 
 

ปาชุมชนบานโคกศรี  
หมูที่ 5 ตำบลหนองปลิง 
อำเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

20,000 ปาชุมชน  
บานโคกศรี  
หมูที่ 5  
ตำบลหนองปลิง 
อำเภอเมือง
มหาสารคาม 
จังหวัด
มหาสารคาม 

20,000 ปาชุมชน  
บานโคกศรี  
หมูที่ 5  
ตำบลหนองปลิง 
อำเภอเมือง
มหาสารคาม 
จังหวัด
มหาสารคาม 

20,000 ปาชุมชน  
บานโคกศรี  
หมูที่ 5  
ตำบลหนองปลิง 
อำเภอเมือง
มหาสารคาม 
จังหวัด
มหาสารคาม 

20,000 ปาชุมชน  
บานโคกศรี  
หมูที่ 5  
ตำบลหนองปลิง 
อำเภอเมือง
มหาสารคาม 
จังหวัด
มหาสารคาม 

20,000 ปาชุมชน  
บานโคกศรี  
หมูที่ 5  
ตำบลหนองปลิง 
อำเภอเมือง
มหาสารคาม 
จังหวัด
มหาสารคาม 

องคการบริหาร 
สวนตำบล 
หนองปลิงอำเภอ 
เมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 17.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากร 4 ดาน 
ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร
ทองถิ่น 

ปาชุมชนบานโคกศรี  
หมูที่ 5 ตำบลหนองปลิง 
อำเภอเมืองมหาสารคาม  

50,000 ไดบัญชีรายชื่อ
ทรัพยากรทองถิ่น
ทั้ง 4 ดานใน
พื้นที่ปกปก 

50,000 ไดบัญชีรายชื่อ
ทรัพยากร
ทองถิ่นทั้ง 
4 ดานในพื้นที่

50,000 ไดบัญชีรายชื่อ
ทรัพยากรทองถิ่น
ทั้ง 4 ดานในพื้นที่
ปกปก 

50,000 ไดบัญชีรายชื่อ
ทรัพยากรทองถิ่น
ทั้ง 4 ดานใน
พื้นที่ปกปก 

50,000 ไดบัญชีรายชื่อ
ทรัพยากร
ทองถิ่นทั้ง 
4 ดานในพื้นที่

องคการบริหาร 
สวนตำบล 
หนองปลิงอำเภอ 
เมืองมหาสารคาม 



หนา 1766                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม 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 

  ปกปก 
 

  ปกปก 
 

จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 18.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที ่
ปกปกทรัพยากร 
 
 
 

ปาชุมชนดอนปูตา 
บานดงบัง หมูที่ 8  
ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 
 

30,000 - ทำรหัสพกิัด
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ จำนวน  
100 ชนิด 
 

30,000 - ทำรหัสพกิัด
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวน 100 ชนิด 
 

30,000 - ทำรหัสพกิัด
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ จำนวน  
100 ชนิด 
 

30,000 - ทำรหัสพกิัด
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ จำนวน  
100 ชนิด 
 

30,000 - ทำรหัสพกิัด
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวน 100 ชนิด 
 

องคการบริหาร 
สวนตำบลดงบัง  
อำเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 19.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากร ในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 
 

โคกหนองพอกสาธารณ-
ประโยชน 1,061 ไร  
หมูที่ 7 ตำบลหัวขวาง 
อำเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

50,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

50,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

50,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

50,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

50,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

องคการบริหาร 
สวนตำบลหวัขวาง 
อำเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 20.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โคกหนองพอกสาธารณ-
ประโยชน1,061 ไร  
หมูที่ 7 ตำบลหัวขวาง 
อำเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

50,000 จำนวนเสนทาง 
เดินปา1 เสนทาง 

50,000 จำนวนเสนทาง 
เดินปา1 เสนทาง 

50,000 จำนวนเสนทาง 
เดินปา1 เสนทาง 

50,000 จำนวนเสนทาง 
เดินปา1 เสนทาง 

50,000 จำนวนเสนทาง 
เดินปา1 เสนทาง 

องคการบริหาร 
สวนตำบลหวัขวาง 
อำเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 21.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

โคกหนองพอกสาธารณ-
ประโยชน1,061 ไร  
หมูที่ 7 ตำบลหัวขวาง 
อำเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

50,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

50,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

50,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

50,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

50,000 จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร 

องคการบริหาร 
สวนตำบลหวัขวาง 
อำเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 22.การสำรวจทำรหัส
พิกัดประจำตนไม 
 

พื้นที่สาธารณ 
ประโยชน ตำบลลาด
พัฒนา จังหวัด
มหาสารคาม 

10,000 ทุกหมูบานสำรวจ
ตนพะยูง  
ตนยางนา 
ตนกันเกรา  
ตนพะยอม 

10,000 ทุกหมูบาน
สำรวจตนพะยูง 
ตนยางนา 
ตนกันเกรา  
ตนพะยอม 

10,000 ทุกหมูบานสำรวจ
ตนพะยูง  
ตนยางนา 
ตนกันเกรา  
ตนพะยอม 

10,000 ทุกหมูบาน 
สำรวจตนพะยูง  
ตนยางนา 
ตนกันเกรา  
ตนพะยอม 

10,000 ทุกหมูบาน 
สำรวจตนพะยูง 
ตนยางนา 
ตนกันเกรา  
ตนพะยอม 

องคการบริหารสวน
ตำบลลาดพัฒนา 
อำเภอเมือง
มหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 1767 
 

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 23.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

พื้นที่สาธารณ 
ประโยชน ตำบล 
ลาดพัฒนา และพื้นที่ทุก
หมูบาน ในอำเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

10,000 ทุกหมูบาน 10,000 ทุกหมูบาน 10,000 ทุกหมูบาน 10,000 ทุกหมูบาน 10,000 ทุกหมูบาน องคการบริหารสวน
ตำบลลาดพัฒนา 
อำเภอเมือง
มหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 
 

F1A1 24.การสำรวจ จัดทำ
ขอบเขต และจัดทำรหัส
พิกัดทรัพยากร 
ในพื้นที่ปกปก 

ปาวัฒนธรรมชุมชนโคก
ปากา บานเหลา  
หมูที่ 2 ตำบลเหลา 
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคา 
พื้นที่จำนวน 86 ไร 

50,000 พื้นที่จำนวน  
5 ไร 
สำรวจพืช 

20,000 พื้นที่จำนวน  
5 ไร 
สำรวจพืช 

20,000 พื้นที่จำนวน  
5 ไร 
สำรวจพืช 

20,000 จำนวนพื้นที ่ 
5 ไร  
สำรวจสัตว 

20,000 จำนวนพื้นที ่ 
5 ไร 
สำรวจเห็ด  
รา ไลเคน 

องคการบริหารสวน
ตำบลเหลา  
อำเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 25.ทำเสนทางเดินปา 
ศึกษาธรรมชาติ 

ปาวัฒนธรรมชุมชนโคก
ปากา บานเหลา  
หมูที่ 2 ตำบลเหลา 
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 
พื้นที่จำนวน 86 ไร 

10,000 เสนทางเดินปา 
จำนวน 1 
เสนทาง 

10,000 เสนทางเดินปา 
จำนวน 1 
เสนทาง 

10,000 เสนทางเดินปา 
จำนวน 1 เสนทาง 

10,000 เสนทางเดินปา 
จำนวน 1 
เสนทาง 

10,000 เสนทางเดินปา 
จำนวน 1 
เสนทาง 

องคการบริหารสวน
ตำบลเหลา  
อำเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A1 26.การสำรวจเก็บรวบรวม 
ขอมูล วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

ปาวัฒนธรรมชุมชนโคก
ปากา บานเหลา หมูที ่2 
ตำบลเหลา อำเภอโกสุม
พิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 
พื้นที่จำนวน 86 ไร 

30,000 พื้นที่จำนวน  
5 ไร 
 

30,000 พื้นที่จำนวน  
5 ไร 
 

30,000 พื้นที่จำนวน  
5 ไร 
 

30,000 พื้นที่จำนวน  
5 ไร 
 

30,000 พื้นที่จำนวน  
5 ไร 
 

องคการบริหารสวน
ตำบลเหลา  
อำเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

 รวม  26  โครงการ  592,500  562,500  782,500  782,500  792,500   

F1A2 1.การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
 

ทั้ง 8 หมูบาน ในเขต
พื้นที่ตำบลพระธาตุ 
อำเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 

25,000 จำนวน  
1 หมูบาน 

25,000 จำนวน  
2 หมูบาน 

25,000 จำนวน  
2 หมูบาน 

25,000 จำนวน  
2 หมูบาน 

25,000 จำนวน  
1 หมูบาน 

องคการบริหาร 
สวนตำบลพระธาตุ 
อำเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 



หนา 1768                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม 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 2.การสำรวจและเก็บ
รวบรมขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นในชุมชน 
 

ชุมชนหมูที่ 1-14 ตำบล
นาสีนวล อำเภอ 
พยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

- สำรวจทรัพยากร
ทองถิ่น 
ดานกายภาพ 
ชีวภาพ  
หมูที่ 1-3 

- สำรวจ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
ดานกายภาพ 
ชีวภาพ  
หมูที่ 4-6 

      - สำรวจทรัพยากร
ทองถิ่น 
ดานกายภาพ 
ชีวภาพ  
หมูที่ 7-9 

     - สำรวจทรัพยากร
ทองถิ่น 
ดานกายภาพ 
ชีวภาพ  
หมูที่ 10-12 

      - สำรวจทรัพยากร
ทองถิ่น 
ดานกายภาพ 
ชีวภาพ  
หมูที่ 13-14 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนาสีนวล  
อำเภอพยัคฆภูมพิิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A2 3.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 

ชุมชน หมูที่ 1-14 ตำบล
นาสีนวล อำเภอ 
พยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

- สำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
ชุมชน หมูที่ 1-3 

- สำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ในชุมชน หมูที่ 
4-6 

      - สำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่นในชุมชน 
หมูที่ 7-9 

     - สำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
ชุมชน หมูที่ 10-
12 

      - สำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
ชุมชน หมูที่ 13-
14 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนาสีนวล  
อำเภอพยัคฆภูมพิิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A2 4.การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลทรัพยากรทองถิ่น 
 

ดำเนินการสำรวจขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น9 ใบ
งาน ทุกหมูในเขตพื้นที่
ตำบลหนองปลิง  
(8 หมูบาน) 

20,000 ดำเนินการสำรวจ
ขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 9 ใบงาน 
ทุกหมูในเขตพื้นที่
ตำบลหนองปลิง (8 
หมูบาน) 

20,000 ดำเนินการสำรวจ
ขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 9 ใบงาน 
ทุกหมูในเขตพื้นที่
ตำบลหนองปลิง 
(8 หมูบาน) 

20,000 ไดขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 
ใน 8 หมูบาน 

20,000 ไดขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
ใน 8 หมูบาน 

20,000 ไดขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
ใน 8 หมูบาน 

องคการบริหาร 
สวนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมือง
มหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A2 5.การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 

จำนวน 14 หมูบาน  
ในเขตพื้นที่ตำบลหัว
ขวาง อำเภอ 
โกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

50,000 จำนวน  
3 หมูบาน 

50,000 จำนวน  
3 หมูบาน 

50,000 จำนวน  
3 หมูบาน 

50,000 จำนวน  
3 หมูบาน 

50,000 จำนวน  
3 หมูบาน 

องคการบริหาร 
สวนตำบลหวัขวาง 
อำเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A2 6.การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ 

พื้นที่ 11 หมูบาน 
ในเขตตำบลเหลา  
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

30,000 จำนวน  
2 หมูบาน 

30,000 จำนวน  
2 หมูบาน 

30,000 จำนวน  
2 หมูบาน 

30,000 จำนวน  
2 หมูบาน 

30,000 จำนวน  
3 หมูบาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลเหลา  
อำเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

 รวม  6  โครงการ  125,000  125,000  125,000  125,000  125,000   
F1A3 1.ปลูกอนุรักษพันธุพืชหา

ยาก 
 

พื้นที่ปาปกปกทรัพยากร
ปาชาคูบักแผง หมูที่ 4  
บานน้ำสราง ตำบล 
นาสีนวล อำเภอ 
พยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

30,000 ปลูกพันธุพืช 
หายากและเก็บ
ตัวอยางจากพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 

30,000 ปลูกพันธุพืช 
หายากและเก็บ
ตัวอยางจาก
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

30,000 ปลูกพันธุพืช 
หายากและเก็บ
ตัวอยางจากพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 

30,000 ปลูกพันธุพืช 
หายากและเก็บ
ตัวอยางจากพื้นที่
ปกปกทรัพยากร 

30,000 ปลูกพันธุพืช 
หายากและเก็บ
ตัวอยางจาก
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

องคการบริหาร 
สวนตำบล 
นาสีนวล  
อำเภอ 
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

F1A3 2.การปลูกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 
 

เขตพื้นที่ปลูกรักษา 
ตำบลหนองปลิง อำเภอ
เมืองมหาสารคาม 

30,000 ดำเนินงานปลูก
รักษาทรัพยากร
ทองถิ่นในเขต

30,000 สำรวจ
ทรัพยากร
ทองถิ่นที่หายาก

30,000 จัดทำแปลงสาธิต
การปลูกพืช
สมุนไพร 

30,000 สงเสริม 
การปลูกพืช
สมุนไพร 

30,000 สงเสริม 
การปลูกพืช
สมุนไพร 

องคการบริหาร 
สวนตำบล 
หนองปลิงอำเภอ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 1769 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ปลูกรักษา
ตำบลหนองปลิง 
อ.เมือง จ.
มหาสารคาม 

และใกลสูญพันธ ใหครบทั้ง  
8 หมูบาน 

ใหครบทั้ง  
8 หมูบาน 

เมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

F1A3 3.การปลูกรักษาตนพืช 
มีชีวิตในลักษณะปา
พันธุกรรม 

พื้นที่สาธารณ 
ประโยชน ตำบล 
ลาดพัฒนา  
อำเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

10,000 ทุกหมูบาน 10,000 ทุกหมูบาน 10,000 ทุกหมูบาน 10,000 ทุกหมูบาน 10,000 ทุกหมูบาน องคการบริหารสวน
ตำบล 
ลาดพัฒนา 
อำเภอเมือง
มหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 
 

 รวม  3  โครงการ  70,000  70,000  70,000  70,000  70,000   
F2A4 1.การอนุรักษ 

และใชประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น 
 

อบต.หนองปลิง 
อำเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

60,000 จำนวน  
8 หมูบาน 

60,000 จำนวน  
8 หมูบาน 

60,000 จำนวน  
8 หมูบาน 

60,000 จำนวน  
8 หมูบาน 

60,000 จำนวน  
8 หมูบาน 

องคการบริหาร 
สวนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมือง
มหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

F2A4 2.โครงการอนุรักษ 
และใชประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น
องคการบริหาร 
สวนตำบลเขวาไร 
อำเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

องคการบริหาร 
สวนตำบล 
เขวาไร อำเภอ 
โกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

20,000 การใชประโยชน
จากเอื้องหนวด 
พราหมณ 
และตนแจง 
 

130,000 การใชประโยชน
จากเอื้องหนวด 
พราหมณ 
และตนแจง 
 

100,000 การใชประโยชน
จากเอื้องหนวด 
พราหมณ 
และตนแจง 
 

100,000 การใชประโยชน
จากเอื้องหนวด 
พราหมณ 
และตนแจง 
 

100,000 การใชประโยชน
จากเอื้องหนวด 
พราหมณ 
และตนแจง 
 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเขวาไร 
อำเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

F2A4 3.โครงการสงเสริม
กิจกรรมประเพณีการ
แขงขันเรืออีโปง 
และเทศกาลกินกบตำบล 
หนองคูอำเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

แกงนาดูน  
อำเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 

50,000 - จำนวน
นักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
- มีเรืออีโปง
เพิ่มขึ้นในชุมชน 
- มีตลาดรองรับ
สินคาการเกษตร 
- มีการพัฒนา
อาชีพ
เกษตรกรรม 
- มีแหลง
ทองเที่ยวชุมชน

50,000 - จำนวน
นักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
- มีเรืออีโปง
เพิ่มขึ้นในชุมชน 
- มีตลาดรองรับ
สินคาการเกษตร 
- มีการพัฒนา
อาชีพ
เกษตรกรรม 
- มีแหลง
ทองเที่ยวชุมชน

50,000 - จำนวน
นักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
- มีเรืออีโปง
เพิ่มขึ้นในชุมชน 
- มีตลาดรองรับ
สินคาการเกษตร 
- มีการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรม 
- มีแหลงทองเที่ยว
ชุมชนเชิง
วัฒนธรรม 

50,000 - จำนวน
นักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
- มีเรืออีโปง
เพิ่มขึ้นในชุมชน 
- มีตลาดรองรับ
สินคาการเกษตร 
- มีการพัฒนา
อาชีพ
เกษตรกรรม 
- มีแหลง
ทองเที่ยวชุมชน

50,000 - จำนวน
นักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
- มีเรืออีโปง
เพิ่มขึ้นในชุมชน 
- มีตลาดรองรับ
สินคาการเกษตร 
- มีการพัฒนา
อาชีพ
เกษตรกรรม 
- มีแหลง
ทองเที่ยวชุมชน

องคการบริหาร 
สวนตำบลหนองคู 
อำเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 



หนา 1770                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม 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 

เชิงวัฒนธรรม เชิงวัฒนธรรม เชิงวัฒนธรรม เชิงวัฒนธรรม 
F2A4 4.โครงการอนุรักษและ

พัฒนาส่ิงแวดลอมภายใน
วิทยาลัย 
การอาชพีพยัคฆภูมิพิสัย 
อำเภอพยัคฆภูมพิิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

วิทยาลัยการอาชีพ 
พยัคฆภูมิพิสัย 
อำเภอพยัคฆภูมพิิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

236,785 - มีขอมูลพันธุไม
ที่เอื้อตอการ
เรียนรูเพิ่มขึ้น 
- มีการจัด
บรรยากาศ 
เพื่อเสริมสราง
ความรูใหแก
นักเรียน 
อยางหลากหลาย 

236,785 มีขอมูลพันธุไมที่
เอื้อตอการ
เรียนรูเพิ่มขึ้น 
- มีการจัด
บรรยากาศ 
เพื่อเสริมสราง
ความรูใหแก
นักเรียน 
อยาง
หลากหลาย 

236,785 มีขอมูลพันธุไมที่
เอื้อตอการเรียนรู
เพิ่มขึ้น 
- มีการจัด
บรรยากาศ 
เพื่อเสริมสราง
ความรูใหแก
นักเรียน 
อยางหลากหลาย 

236,785 มีขอมูลพันธุไมที่
เอื้อตอการเรียนรู
เพิ่มขึ้น 
- มีการจัด
บรรยากาศ 
เพื่อเสริมสราง
ความรูใหแก
นักเรียน 
อยางหลากหลาย 

236,785 มีขอมูลพันธุไมที่
เอื้อตอการ
เรียนรูเพิ่มขึ้น 
- มีการจัด
บรรยากาศเพื่อ
เสริมสรางความรู
ใหแกนักเรียน
อยางหลากหลาย 

วิทยาลัยการอาชีพ
พยัคฆภูมิพิสัย 
อำเภอพยัคฆภูมพิิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

 รวม  4  โครงการ  366,785  366,785  366,785  366,785  366,785   
F2A5 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  1  โครงการ             
F3A7 1.โครงการพัฒนาครู 

และนักเรียนดานการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนนา
เชือกพิทยาสรรค ตำบล
นาเชือก อำเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม 

โรงเรียน 
นาเชือกพิทยาสรรค 

40,000 ครุและบุคลากร
ในโรงเรียน 
มีความรู 
ความเขาใจ 
ในการดำเนินงาน
สวนพฤกศาสตร
โรงเรียน  
และสามารถ
จัดการเรียนรู
บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ไดอยางมี

40,000 ครุและบุคลากร
ในโรงเรียน 
มีความรู 
ความเขาใจ 
ในการ
ดำเนินงาน
สวนพฤกศาสตร
โรงเรียน  
และสามารถ
จัดการเรียนรู
บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

40,000 ครุและบุคลากรใน
โรงเรียน 
มีความรู 
ความเขาใจ 
ในการดำเนินงาน
สวนพฤกศาสตร
โรงเรียน  
และสามารถ
จัดการเรียนรู
บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ไดอยางมี

40,000 ครุและบุคลากร
ในโรงเรียน 
มีความรู 
ความเขาใจ 
ในการดำเนินงาน
สวนพฤกศาสตร
โรงเรียน  
และสามารถ
จัดการเรียนรู
บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ไดอยางมี

40,000 ครุและบุคลากร
ในโรงเรียน 
มีความรู 
ความเขาใจ 
ในการ
ดำเนินงาน
สวนพฤกศาสตร
โรงเรียน  
และสามารถ
จัดการเรียนรู
บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนนาเชือกพิทยา
สรรค ตำบลนาเชือก 
อำเภอนาเชอืก จังหวัด
มหาสารคาม 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 1771 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประสิทธิภาพ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

F3A7 2.โครงการพัฒนา 
แหลงเรียนรูสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนนา
เชือกพิทยาสรรคตำบลนา
เชือกอำเภอนาเชือก  
จังหวัดมหาสารคาม 

โรงเรียนนาเชือกพิทยา
สรรค อำเภอนาเชือก  
จังหวัดมหาสารคาม 

10,000 - พัฒนาแหลง
เรียนรู
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
- เพื่อประโยชน
ในการศึกษา
คนควาและการ
เรียนการสอน
วิชาตาง ๆ 
- เพื่อใหนกัเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

10,000 - พัฒนาแหลง
เรียนรู
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
- เพื่อประโยชน
ในการศึกษา
คนควาและการ
เรียนการสอน
วิชาตาง ๆ 
- เพื่อใหนกัเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

10,000 - พัฒนาแหลง
เรียนรู
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
- เพื่อประโยชนใน
การศึกษาคนควา
และการเรียนการ
สอนวิชาตาง ๆ 
- เพื่อใหนกัเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

10,000 - พัฒนาแหลง
เรียนรู
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
- เพื่อประโยชน
ในการศึกษา
คนควาและการ
เรียนการสอนวิชา
ตาง ๆ 
- เพื่อใหนกัเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

10,000 - พัฒนาแหลง
เรียนรู
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
- เพื่อประโยชน
ในการศึกษา
คนควาและการ
เรียนการสอน
วิชาตาง ๆ 
- เพื่อใหนกัเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

โรงเรียนนาเชือกพิทยา
สรรค ตำบลนาเชือก
อำเภอนาเชอืก  
จังหวัดมหาสารคาม 

F3A7 3.โครงการ 
งานสวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียนดงใหญวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 
ตำบลดงใหญ 
อำเภอวาปปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม 
 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
ของโรงเรียนดงใหญ
วิทยาคมรัชมังคลา
ภิเษก 
ตำบลดงใหญ 
อำเภอวาปปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม 

100,000 สำรวจ รวบรวม
ขอมูล จัดทำ
ทะเบียนพรรณไม 
ทะเบียนสัตว 
ทะเบียนชีวภาพ 
ทะเบียน
ทรัพยากรทองถิ่น
และภูมิปญญา 
และฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ตำบลดงใหญ 
เก็บตัวอยางพืช
สัตวเห็ดราใน
รูปแบบตางๆ 
ตามกรอบงาน
สวน
พฤกษศาสตร

100,000 สำรวจ รวบรวม
ขอมูล จัดทำ
ทะเบียนพรรณ
ไม ทะเบียนสัตว 
ทะเบียนชีวภาพ 
ทะเบียน
ทรัพยากร
ทองถิ่นและภูมิ
ปญญา และฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่นตำบลดง
ใหญ เก็บ
ตัวอยางพืชสัตว
เห็ดราใน
รูปแบบตางๆ 

100,000 ไดชิ้นงานการการ
เรียนรู ตามกรอบ 
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
พัฒนาและ
ปรับปรุงหองสวน
พฤกษศาตร 
และสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ตำบลดงใหญ 
 

100,000 ไดชิ้นงานการการ
เรียนรู ตามกรอบ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
พัฒนาและปรับปรุง
หองสวน
พฤกษศาตร 
และสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ตำบลดงใหญ 
มีแหลงเรียนรูที่
สมบูรณ 
 

100,000 ไดชิ้นงานการ
การเรียนรู ตาม
กรอบ 
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  
พัฒนาและ
ปรับปรุงหอง
สวนพฤกษศาตร 
และสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่นตำบลดง
ใหญ 
มีแหลงเรียนรูที่
สมบูรณ 

โรงเรียนดงใหญ
วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก 
ตำบลดงใหญ 
อำเภอวาปปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม 



หนา 1772                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม 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  
F3A7 4.โครงการงาน 

สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
/ศูนยอนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่นโรงเรียนหนอง
โพธิว์ิทยาคมตำบลหนอง
โพธิ์  อำเภอ 
นาเชือก  จังหวัด
มหาสารคาม 
 
กิจกรรมจัดการเรียนการ
สอนตามแนว
พระราชดำริโครงการ 
อนุรักษพันธกุรรมพืช 

โรงเรียนหนองโพธิ์
วิทยาคม 

100,000 - นักเรียน 
มีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอม 
- มีผลงานวิจยั
ทางการศึกษา
จากโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่
หลากหลาย  
มีประโยชน 
แกผูเรียนและ 
ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

100,000 - นักเรียน 
มีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอม 
- มีผลงานวิจยั
ทางการศึกษา
จากโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่
หลากหลาย  
มีประโยชน 
แกผูเรียนและ 
ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

100,000 - นักเรียน 
มีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอม 
- มีผลงานวิจยัทาง
การศึกษาจาก
โครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่
หลากหลาย  
มีประโยชน 
แกผูเรียนและ 
ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

100,000 - นักเรียน 
มีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอม 
- มีผลงานวิจยั
ทางการศึกษา
จากโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่
หลากหลาย  
มีประโยชน 
แกผูเรียนและ 
ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

100,000 - นักเรียน 
มีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอม 
- มีผลงานวิจยั
ทางการศึกษา
จากโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่
หลากหลาย  
มีประโยชน 
แกผูเรียนและ 
ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

โรงเรียน 
หนองโพธิว์ิทยาคม 
ตำบลหนองโพธิ์  
อำเภอนาเชอืก  
จังหวัดมหาสารคาม 
 

F3A7 5.โครงการงาน 
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
/ศูนยอนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่นโรงเรียนนมัธยม
ยางสีสุราชตำบลยางสีสุ
ราช อำเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม 

โรงเรียนมัธยม 
ยางสีสุราช 
ตำบลยางสีสุราช อำเภอ
ยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม 

5,000 - สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม 
- เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลง
รวบรวมพันธุไม 
ขอมูลพันธุไม 
และการเก็บ
รักษา  
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา 
และเผยแพร 
สูภายนอก 

5,000 - สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม 
- เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พันธุไม ขอมูล
พันธุไม และการ
เก็บรักษา  
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา 
และเผยแพร 
สูภายนอก 

5,000 - สรางจิตสำนึกให
นักเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพรรณไม 
- เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลงรวบรวม
พันธุไม ขอมูล
พันธุไม และการ
เก็บรักษา  
เพื่อประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพร 
สูภายนอก 

5,000 - สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม 
- เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลง
รวบรวมพันธุไม 
ขอมูลพันธุไม 
และการเก็บ
รักษา  
เพื่อประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพร 
สูภายนอก 

5,000 - สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนมี
ความรัก และ
เห็นคุณคาของ
พรรณไม 
- เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลง
รวบรวมพันธุไม 
ขอมูลพันธุไม 
และการเก็บ
รักษา  
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา 
และเผยแพร 
สูภายนอก 

โรงเรียนมัธยม 
ยางสีสุราช 
ตำบลยางสีสุราช 
อำเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม 

F3A7 6.โครงการงาน 
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
/ศูนยอนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่นโรงเรียนบานนก
เหาะ ตำบลแวงดง 

โรงเรียนบานนกเหาะ 
อำเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 

40,000 - เยาวชนมี
จิตสำนึก  
รักษธรรมชาติ  
- โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
ขอมูลพืชพรรณ  

40,000 - เยาวชนมี
จิตสำนึก  
รักษธรรมชาติ  
- โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
ขอมูลพืชพรรณ  

40,000 - เยาวชนมี
จิตสำนึก  
รักษธรรมชาติ  
- โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรูขอมูล
พืชพรรณ  

40,000 - เยาวชนมี
จิตสำนึก  
รักษธรรมชาติ  
- โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
ขอมูลพืชพรรณ  

40,000 - เยาวชนมี
จิตสำนึก  
รักษธรรมชาติ  
- โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
ขอมูลพืชพรรณ  

โรงเรียน 
บานนกเหาะตำบลแวง
ดง 
อำเภอ 
ยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 1773 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อำเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 
 
 

F3A7 7.โครงการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนบาน
โคกไร ตำบลงัวบา 
อำเภอวาปปทุม  
จังหวัดมหาสารคาม 

โรงเรียนบานโคกไร 
อำเภอวาปปทุม  
จังหวัดมหาสารคาม 

50,000 - โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
ขอมูลพืชพรรณ  
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
- โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พันธุไม ขอมูล
พันธุไม 
และการเก็บ
รักษา  
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา 
และเผยแพร 
สูภายนอก 

50,000 - โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
ขอมูลพืชพรรณ  
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
- โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พันธุไม ขอมูล
พันธุไม 
และการเก็บ
รักษา  
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา 
และเผยแพร 
สูภายนอก 

50,000 - โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรูขอมูล
พืชพรรณ  
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
- โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พันธุไม ขอมูล
พันธุไม 
และการเก็บรักษา  
เพื่อประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพร 
สูภายนอก 

50,000 - โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
ขอมูลพืชพรรณ  
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
- โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พันธุไม ขอมูล
พันธุไม 
และการเก็บ
รักษา  
เพื่อประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพร 
สูภายนอก 

50,000 - โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
ขอมูลพืชพรรณ  
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
- โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
พันธุไม ขอมูล
พันธุไม 
และการเก็บ
รักษา  
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา 
และเผยแพร 
สูภายนอก 

โรงเรียนบานโคกไร 
ตำบลงัวบา 
อำเภอวาปปทุม  
จังหวัดมหาสารคาม 

F3A7 8.โครงการปรับปรุง 
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนบานขี้เหล็กขี้ตุน
หลุบเปลือย ตำบลสำโรง 
อำเภอนาเชอืก 
จังหวัดมหาสารคาม 
- สรางกิจกรรมการ
เรียนรูพันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
-จัดหาและเตรียมสถานที ่
-ปรับปรุงภูมิทัศนให
เหมาะสมสอดคลองกับ
บริบทพื้นที่ 
-พื้นสวนสมุนไพร 
-พื้นที่ผักสวนครัว 
 
 

โรงเรียนบานขี้เหล็ก 
ขี้ตุนหลุบเปลือย 
ตำบลสำโรง  
อำเภอนาเชอืก 
จังหวัดมหาสารคาม 

50,000 - สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนรัก
และหวงแหน
ธรรมชาติ 
- เปนแหลง
เรียนรูภายใน
โรงเรียน 

50,000 - สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนรัก
และหวงแหน
ธรรมชาติ 
- เปนแหลง
เรียนรูภายใน
โรงเรียน 

50,000 - สรางจิตสำนึกให
นักเรียนรักและ
หวงแหนธรรมชาติ 
- เปนแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน 

50,000 - สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนรัก
และหวงแหน
ธรรมชาติ 
- เปนแหลง
เรียนรูภายใน
โรงเรียน 

50,000 - สรางจิตสำนึก
ใหนักเรียนรัก
และหวงแหน
ธรรมชาติ 
- เปนแหลง
เรียนรูภายใน
โรงเรียน 

โรงเรียนบานขี้เหล็กขี้
ตุนหลุบเปลือย 
ตำบลสำโรง 
อำเภอนาเชอืก 
จังหวัดมหาสารคาม 

 รวม  8  โครงการ  395,000  395,000  395,000  395,000  395,000   



หนา 1774                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม 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 1.การเผยแพรส่ือตาง ๆ 
เชน การทำหนังสือ วีดิ
ทัศน 

เขตเทศบาลตำบลบรบือ 
อำเภอบรบอื 
จังหวัดมหาสารคาม 

50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  เทศบาลตำบลบรบือ 
อำเภอบรบอื 
จังหวัดมหาสารคาม 

F3A8 2.การสนับสนุนในการ
อนุรักษและจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นในงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

พื้นที่ปาปกปกทรัพยากร
ปาชาคูบักแผง หมูที่ 4  
บานน้ำสราง ตำบล 
นาสีนวล อำเภอ 
พยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

- พิจารณา 
โรงเรียนเขารวม
โครงการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 

- สนับสนุน
กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
2  โรงเรียน 
 

- สนับสนุนกิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
2  โรงเรียน 
 

60,000 สนับสนุน
กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
2  โรงเรียน 
 

60,000 สนับสนุน
กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน  
2  โรงเรียน 
 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนาสีนวล  
อำเภอพยัคฆภูมพิิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

F3A8 3.โครงการเสริมสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและพันธุไมตน
ยางนา 
องคการบริหารสวนตำบล 
สันปาตอง อำเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม 

ปาชุมชนบานโนนยาง 
หมูที่ 8 ตำบล 
สันปาตอง อำเภอ 
นาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม 

20,000 เยาวชน บุคคล
ทั่วไป เขาใจถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
พันธุกรรมพืช 

20,000 เยาวชน บุคคล
ทั่วไป เขาใจถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
พันธุกรรมพืช 

20,000 เยาวชน บุคคล
ทั่วไป เขาใจถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
พันธุกรรมพืช 

20,000 เยาวชน บุคคล
ทั่วไป เขาใจถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
พันธุกรรมพืช 

20,000 เยาวชน บุคคล
ทั่วไป เขาใจถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
พันธุกรรมพืช 

องคการบริหาร 
สวนตำบลสันปาตอง 
อำเภอนาเชอืก  
จังหวัดมหาสารคาม 

F3A8 4.โครงการสรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษทรัพยากร
ปาไม องคการบริหาร
สวนตำบลโนนราศี 
อำเภอบรบอื 
จังหวัดมหาสารคาม 

องคการบริหาร 
สวนตำบลโนนราษ ี
หมูที่ 2 ตำบลโนนราษ ี
อำเภอบรบอื  
จังหวัดมหาสารคาม 

25,000 - พื้นที่ปา 
เส่ือมโทรมไดรับ
การฟนฟ ู
ปรับปรุง  
- พื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน 
ในพื้นที่รอยละ 
60 ไดรับทราบ
คุณคาของ
ทรัพยากรปาไม
จากส่ือ
ประชาสัมพันธ 

25,000 - พื้นที่ปา 
เส่ือมโทรมไดรับ
การฟนฟ ู
ปรับปรุง  
- พื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มขึ้น 
- ประชาชน 
ในพื้นที่รอยละ 
60 ไดรับทราบ
คุณคาของ
ทรัพยากรปาไม
จากส่ือ
ประชาสัมพันธ 

25,000 - พื้นที่ปา 
เส่ือมโทรมไดรับ
การฟนฟ ูปรับปรุง  
- พื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน 
ในพื้นที่รอยละ 60 
ไดรับทราบคุณคา
ของทรัพยากรปา
ไมจากส่ือ
ประชาสัมพันธ 

25,000 - พื้นที่ปา 
เส่ือมโทรมไดรับ
การฟนฟ ู
ปรับปรุง  
- พื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน 
ในพื้นที่รอยละ 
60 ไดรับทราบ
คุณคาของ
ทรัพยากรปาไม
จากส่ือ
ประชาสัมพันธ 

25,000 - พื้นที่ปา 
เส่ือมโทรมไดรับ
การฟนฟ ู
ปรับปรุง  
- พื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มขึ้น 
- ประชาชน 
ในพื้นที่รอยละ 
60 ไดรับทราบ
คุณคาของ
ทรัพยากรปาไม
จากส่ือ
ประชาสัมพันธ 

องคการบริหาร 
สวนตำบลโนนราษ ี
อำเภอบรบอื 
จังหวัดมหาสารคาม 

F3A8 5.โครงการสรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษทรัพยากร 
ที่จะนำไปสูความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน กศน.จังหวัด
มหาสารคาม 

กศน.พยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม 

140,000 - นักศึกษา กศน. 
14 ตำบล 
ในพื้นที่อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย 

140,000 - นักศึกษา 
กศน. 14 ตำบล 
ในพื้นที่อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย 

140,000 - นักศึกษา กศน. 
14 ตำบล 
ในพื้นที่อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย 

140,000 - นักศึกษา กศน. 
14 ตำบล 
ในพื้นที่อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย 

140,000 - นักศึกษา กศน. 
14 ตำบล 
ในพื้นที่อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย 

กศน.พยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 1775 
 

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 6.โครงการคายอนุรักษ 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เขตหามลาสัตว
ปาดูนลำพัน 

เขตหามลาสัตวปา 
ดูนลำพัน อำเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม 

40,000 จำนวน 2 คร้ัง 40,000 จำนวน 2 คร้ัง 40,000 จำนวน 2 คร้ัง 40,000 จำนวน 2 คร้ัง 40,000 จำนวน 2 คร้ัง โรงเรียนนาเชือกพิทยา
สรรค 
ตำบลนาเชือก 
อำเภอนาเชอืก  
จังหวัดมหาสารคาม 

F3A8 7. 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 8. การจัดทำเวบ็ไซต 
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 

F3A8 9. สนับสนุนโรงเรียนสมัคร
เขารวมสนองพระราชดำริ 
อ พ .ส ธ . ใ น ง า น ส ว น
พฤกษศาสตรโรงเรียน และ
กำกับขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน

สถานศึกษาในจังหวัด  เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดย
กำหนดโรงเรียน

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก

1.สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการ  
2. การขอประเมินผล



หนา 1776                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม 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 

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

สมาชิกเปาหมายที่
จะขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

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

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

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

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_
4/1.PDF 
 

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 1777 
 

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 1 0 .  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  
ดาวนโหลดจาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_



หนา 1778                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.มหาสารคาม 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 

4/1.PDF 
 

 รวม  10  โครงการ  275,000  275,000  275,000  335,000  335,000   

 
 
 
 
 
 
 
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 


