
หนา 1948                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดลำพูน 
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.การสำรวจทำรหัสพิกัด 

ทรัพยากรกายภาพ
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปกปก 
ทรัพยากร 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. 

5,000 จำนวน 34 ไร  5,000 จำนวน 34 ไร  5,000 จำนวน 34 ไร  5,000 จำนวน 34 ไร  5,000 จำนวน 34 ไร  โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

F1A1 2. การสำรวจเก็บ 
รวบรวมขอมูล 
วัฒนธรรมและภูมปิญญา 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. 

5,000 จำนวน 34 ไร  5,000 จำนวน 34 ไร  5,000 จำนวน 34 ไร  5,000 จำนวน 34 ไร  5,000 จำนวน 34 ไร  โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

F1A1 3.การสำรวจทำรหัสพิกัด 
ทรัพยากรกายภาพ
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปกปก 
ทรัพยากร 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.ตำบลน้ำดิบ 

5,000 จำนวนพื้นที ่
0.25 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่
0.50 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่
0.75 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่
1 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่
1.25 ไร 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 

F1A1 4. การสำรวจเก็บ 
รวบรวมขอมูล 
วัฒนธรรมและภูมปิญญา 

พื้นที่ตำบลน้ำดิบ  5,000 จำนวน 
4 หมูบาน 

5,000 จำนวน 
4 หมูบาน 

5,000 จำนวน 
4 หมูบาน 

5,000 จำนวน 
4 หมูบาน 

5,000 จำนวน 
4 หมูบาน 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 

F1A1 5.การสำรวจหารหัสพิกัด 
ทรัพยากรทองถิ่น 
ในพื้นที่ปกปก 

พื้นที่ปกปก 
ทรัพยากร อพ.สธ.-
บานธ ิจำนวน 3 แหง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
50 ตัวอยาง 

50,000 จำนวน
เปาหมาย 
50 ตัวอยาง 

50,000 จำนวน 
เปาหมาย 50 
ตัวอยาง 

50,000 จำนวน 
เปาหมาย 50 
ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
50 ตัวอยาง 

เทศบาลตำบล 
บานธ ิ

F1A1 6.ทำเสนทางเดิน 
ปาศึกษาธรรมชาติ 

พื้นที่ปกปก 
ทรัพยากร อพ.สธ.-
บานธ ิจำนวน 3 แหง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 
1 เสนทาง 

20,000 จำนวน
เปาหมาย 
1 เสนทาง 

20,000 จำนวน 
เปาหมาย 1 
เสนทาง 

20,000 จำนวน 
เปาหมาย 1 
เสนทาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 
1 เสนทาง 

เทศบาลตำบล 
บานธ ิ

F1A1 7.การสำรวจทำรหัสพิกัด 
ทรัพยากรกายภาพ
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปกปก 
ทรัพยากร 
 
 

 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.ตำบลเหลายาว 

5,000 จำนวนพื้นที ่
0.25 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่
0.50 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่
0.75 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่
1 ไร 

5,000 จำนวนพื้นที ่
1.25 ไร 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1949 
 

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 8. การสำรวจเก็บ 
รวบรวมขอมูล 
วัฒนธรรมและภูมปิญญา 

พื้นที่ตำบลเหลายาว 5,000 จำนวน 
4 หมูบาน 

5,000 จำนวน 
4 หมูบาน 

5,000 จำนวน 
4 หมูบาน 

5,000 จำนวน 
4 หมูบาน 

5,000 จำนวน 
4 หมูบาน 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 

F1A1 9.โครงการสำรวจทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ
ชีวภาพ ในพื้นที่ปกปก 
ทรัพยากร 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-หนวยงาน 

10,000 จำนวนพื้นที ่2 ไร 
ระบุชนิดและ 
จำนวนทรัพยากร 
ที่จะดำเนินการ 

        เทศบาลตำบล 
ทาสบเสา 
 

F1A1 10.โครงการสำรวจ 
เก็บขอมูล 
วัฒนธรรมและภูมปิญญา 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-หนวยงาน 

  20,000 จำนวนพื้นที ่2 
ไร จำนวน
ทรัพยากร 
ที่จะดำเนินการ 

      เทศบาลตำบล 
ทาสบเสา 
 

F1A1 11.โครงการสำรวจ 
เก็บขอมูล 
วัฒนธรรมและภูมปิญญา 

หมูบานในตำบล 
ปาสัก อำเภอ 
เมืองลำพูน 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

จำนวน 3 
หมูบาน  

ไมใช 
งบประม

าณ 

จำนวน 3 
หมูบาน  

ไมใช 
งบประม

าณ 

จำนวน 3 
หมูบาน 

ไมใช 
งบประม

าณ 

จำนวน 3 
หมูบาน 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

จำนวน 3 
หมูบาน 

เทศบาลตำบล 
ปาสัก 

 รวม  11  โครงการ  110,000  120,000  100,000  100,000  100,000   

F1A2 1. การสำรวจเก็บ 
รวบรวมพันธุกรรม 
ทรัพยากร กายภาพ
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพื้นที่
ตำบลตนธง 

3,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ตำบลตนธง 

3,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ตำบลตนธง 

3,000 ดำเนินการในพื้นที่
ตำบลตนธง 

3,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ตำบลตนธง 

3,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ตำบลตนธง 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

F1A2 2. การสำรวจเก็บ 
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ดำเนินการในพื้นที่
ตำบลตนธง 

5,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ตำบลตนธง 

5,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ตำบลตนธง 

5,000 ดำเนินการในพื้นที่
ตำบลตนธง 

5,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ตำบลตนธง 

5,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ตำบลตนธง 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

F1A2 3.การสำรวจเก็บ 
รวบรวมพันธุกรรม 
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพื้นที่ที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง 
จากการพัฒนา 
ตาง ๆ ภายในรัศมี 
30 กม.ของ  
อบต.น้ำดิบ 

5,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง 
จากการพัฒนา 
ตาง ๆ ภายใน
รัศมี 
10 กม.ของ  
อบต.น้ำดิบ 

5,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง 
จากการพัฒนา 
ตาง ๆ ภายใน
รัศมี 
15 กม.ของ  
อบต.น้ำดิบ 

5,000 ดำเนินการในพื้นที่
ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง 
จากการพัฒนา 
ตาง ๆ ภายในรัศมี 
20 กม.ของ  
อบต.น้ำดิบ 

5,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง 
จากการพัฒนา 
ตาง ๆ ภายใน
รัศมี 
25 กม.ของ  
อบต.น้ำดิบ 

5,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง 
จากการพัฒนา 
ตาง ๆ ภายใน
รัศมี 
30 กม.ของ  
อบต.น้ำดิบ 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 

F1A2 4.งานสำรวจเก็บ 
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พื้นที่ในเขต อบต.น้ำ
ดิบในรัศมี 30 กม. 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 



หนา 1950                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน 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 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 5 

F1A2 5. โครงการติดปายชื่อ
ตนไม 

วัดปาบานสวางวงศ
พัฒนา ม.15 
ในระยะ รัศมี 50 
กม. 

n/a เพื่อสงเสริมการ 
อนุรักษไมพันธุ 
หายากในแตละป 

n/a เพื่อสงเสริมการ 
อนุรักษไมพันธุ 
หายากในแตละ
ป 

n/a เพื่อสงเสริมการ 
อนุรักษไมพันธุ 
หายากในแตละป 

n/a เพื่อสงเสริมการ 
อนุรักษไมพันธุ 
หายากในแตละป 

n/a เพื่อสงเสริมการ 
อนุรักษไมพันธุ 
หายากในแตละป 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเวียง 
แกว 

F1A2 6. โครงการติดปายชื่อ
ตนไม 

วัดบานแมแนต 
ม.8 ในระยะ 
รัศมี 50 กม. 

n/a เพื่อสงเสริมการ 
อนุรักษไมพันธุ 
หายากในแตละป 

n/a เพื่อสงเสริมการ 
อนุรักษไมพันธุ 
หายากในแตละ
ป 

n/a เพื่อสงเสริมการ 
อนุรักษไมพันธุ 
หายากในแตละป 

n/a เพื่อสงเสริมการ 
อนุรักษไมพันธุ 
หายากในแตละป 

n/a เพื่อสงเสริมการ 
อนุรักษไมพันธุ 
หายากในแตละป 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเวียง 
แกว 

F1A2 7.การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลทรัพยากรทองถิ่น 

พื้นที่ 20 หมูบาน  50,000 จำนวนเปาหมาย 
100 ตัวอยาง 

50,000 จำนวน
เปาหมาย 
100 ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
100 ตัวอยาง 

50,000 จำนวน 
เปาหมาย 100 
ตัวอยาง 

50,000 จำนวนเปาหมาย 
100 ตัวอยาง 

เทศบาลตำบล 
บานธ ิ

F1A2 8.การสำรวจเก็บ 
รวบรวมพันธุกรรม 
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพื้นที่ที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง 
จากการพัฒนา 
ตาง ๆ ภายในรัศมี 
30 กม.ของ  
อบต.เหลายาว 

5,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง 
จากการพัฒนา 
ตาง ๆ ภายใน
รัศมี 
10 กม.ของ  
อบต.เหลายาว 

5,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง 
จากการพัฒนา 
ตาง ๆ ภายใน
รัศมี 
15 กม.ของ  
อบต.เหลายาว 

5,000 ดำเนินการในพื้นที่
ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง 
จากการพัฒนา 
ตาง ๆ ภายในรัศมี 
20 กม.ของ  
อบต.เหลายาว 

5,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง 
จากการพัฒนา 
ตาง ๆ ภายใน
รัศมี 
25 กม.ของ  
อบต.เหลายาว 

5,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง 
จากการพัฒนา 
ตาง ๆ ภายใน
รัศมี 
30 กม.ของ  
อบต.เหลายาว 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 

F1A2 9.งานสำรวจเก็บ 
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พื้นที่ในเขต อบต. 
เหลายาวในรัศมี 
30 กม. 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 

F1A2 10.โครงการสำรวจ 
เก็บรวมรวมพันธุกรรม 
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพื้นที่ที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง 
จากการพัฒนา 
ตาง ๆ ภายในรัศมี 
50 กม.ของหนวยงาน  

  20,000 กำหนดพื้นที ่
อยางชัดเจน  
รัศมี 50 
กิโลเมตร 

20,000 กำหนดพื้นที ่
อยางชัดเจน  
รัศมี 50 กิโลเมตร 

    เทศบาลตำบล 
ทาสบเสา 
 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1951 
 

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 11.โครงการสำรวจเก็บ 
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

หมูบานในตำบลปาสัก 
4 โรงเรียน คือ 
-โรงเรียนวัดสันปาสัก 
- โรงเรียนวัดน้ำพ ุ
-โรงเรียนวัดบานหวย
มาโกง 
-โรงเรียนวัดหนองซิว 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

ไมใช 
งบประม

าณ 

1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

ไมใช 
งบประม

าณ 

1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

ไมใช 
งบประม

าณ 

1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

เทศบาลตำบล 
ปาสัก 

F1A2 12.โครงการสำรวจ 
เก็บขอมูลพืชในชุมชน 

วัดปาดอยนอย 
บานแมเทยสามัคคี  
ม.13 ในระยะ รัศมี  
50 กม. 

n/a ไดองคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 

n/a ไดองคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 

n/a ไดองคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 

n/a ไดองคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 

n/a ไดองคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเวียง 
แกว 

 รวม  12  โครงการ  78,000  98,000  98,000  78,000  78,000   
F1A3 1. งานปลูกรักษา 

พันธุกรรมพืชที่ได 
จากการสำรวจ 
เก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่34 ไร 

5,000 พืช 137 ชนิด  5,000 พืช 137 ชนิด  5,000 พืช 137 ชนิด  5,000 พืช 137 ชนิด  5,000 พืช 137 ชนิด  โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

F1A3 2. งานปลูกรักษา 
พันธุกรรมพืชที่ได 
จากการสำรวจ 
เก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่1.25 ไร 

5,000 จำนวนเปาหมาย 
จำนวน 5 
ตัวอยาง 

5,000 จำนวน
เปาหมาย 
จำนวน 5 
ตัวอยาง 

5,000 จำนวนเปาหมาย 
จำนวน 5 ตัวอยาง 

5,000 จำนวนเปาหมาย 
จำนวน 5 
ตัวอยาง 

5,000 จำนวนเปาหมาย 
จำนวน 5 
ตัวอยาง 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 

F1A3 3. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

พื้นที่ อบต.เวยีงแกว n/a สรางศูนยเรียนรู n/a สรางศูนยเรียนรู n/a สรางศูนยเรียนรู n/a สรางศูนยเรียนรู n/a สรางศูนยเรียนรู องคการบริหาร 
สวนตำบลเวียง 
แกว 

F1A3 4. งานปลูกรักษา 
พันธุกรรมพืชที่ได 
จากการสำรวจ 
เก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่1 ไร 

20,000 จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

20,000 จำนวน
เปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

20,000 จำนวน 
เปาหมาย 10 
ตัวอยาง 

20,000 จำนวน 
เปาหมาย 10 
ตัวอยาง 

20,000 จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

เทศบาลตำบล 
บานธ ิ

F1A3 5. งานปลูกรักษา 
พันธุกรรมพืชที่ได 
จากการสำรวจ 
เก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่1.25 ไร 

5,000 จำนวนเปาหมาย 
จำนวน 5 
ตัวอยาง 

5,000 จำนวน
เปาหมาย 
จำนวน 5 
ตัวอยาง 

5,000 จำนวนเปาหมาย 
จำนวน 5 ตัวอยาง 

5,000 จำนวนเปาหมาย 
จำนวน 5 
ตัวอยาง 

5,000 จำนวนเปาหมาย 
จำนวน 5 
ตัวอยาง 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 

F1A3 6. งานปลูกรักษา 
พันธุกรรมพืชที่ได 
จากการสำรวจ 
เก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่1 ไร 

    20,000 จำนวนพืชทีป่ลูก     เทศบาลตำบล 
ทาสบเสา 
 



หนา 1952                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน 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 7. งานปลูกรักษา 
พันธุกรรมพืชที่ได 
จากการสำรวจ 
เก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่1 ไร 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

จำนวนเปาหมาย 
2 ตัวอยาง 

ไมใช 
งบประม

าณ 

จำนวน
เปาหมาย 
2 ตัวอยาง 

ไมใช 
งบประม

าณ 

จำนวนเปาหมาย 
2 ตัวอยาง 

ไมใช 
งบประม

าณ 

จำนวนเปาหมาย 
2 ตัวอยาง 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

จำนวนเปาหมาย 
2 ตัวอยาง 

เทศบาลตำบล 
ปาสัก 

 รวม  7  โครงการ  35,000  35,000  55,000  35,000  35,000   
F2A4 1. งานอนุรักษและใช

ประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานที่ไดจากการ 
สำรวจเก็บรวบรวม 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 
ในสวนของลำไย 
เเละกระเทียม 

5,000 เพื่ออนุรักษและ 
ใชประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู 
การพัฒนาใน 
ดานตางๆ 

5,000 เพื่ออนุรักษและ 
ใชประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู 
การพัฒนาใน 
ดานตางๆ 

5,000 เพื่ออนุรักษและ 
ใชประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู 
การพัฒนาใน 
ดานตางๆ 

5,000 เพื่ออนุรักษและ 
ใชประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู 
การพัฒนาใน 
ดานตางๆ 

5,000 เพื่ออนุรักษและ 
ใชประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู 
การพัฒนาใน 
ดานตางๆ 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

F2A4 2.โครงการสงเสริม 
พัฒนาศูนยเรียนรู 
ทางการเกษตรตำบล 

หมูที่ 1 -6 
ตำบลหนองชาง 
คืน 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

สงเสริม
พัฒนาการ 
ดำเนินงานศูนย 
เรียนรูทางเกษตร 
ตำบลใหเปน
แหลงเรียนรู 
จำนวน 2 แหลง 
1.ธนาคารความ 
หลากหลายสาย 
พันธุลำไย 
2.โรงเล้ียงไส 
เดือนดินเพื่อ 
กำจัดขยะอินทรีย 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สงเสริม
พัฒนาการ 
ดำเนินงานศูนย 
เรียนรูทาง
เกษตร 
ตำบลใหเปน
แหลงเรียนรู 
จำนวน 2 แหลง 
1.ธนาคารความ 
หลากหลายสาย 
พันธุลำไย 
2.โรงเล้ียงไส 
เดือนดินเพื่อ 
กำจัดขยะ
อินทรีย 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สงเสริมพัฒนาการ 
ดำเนินงานศูนย 
เรียนรูทางเกษตร 
ตำบลใหเปนแหลง
เรียนรู จำนวน 2 
แหลง 
1.ธนาคารความ 
หลากหลายสาย 
พันธุลำไย 
2.โรงเล้ียงไส 
เดือนดินเพื่อ 
กำจัดขยะอินทรีย 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สงเสริม
พัฒนาการ 
ดำเนินงานศูนย 
เรียนรูทางเกษตร 
ตำบลใหเปน
แหลงเรียนรู 
จำนวน 2 แหลง 
1.ธนาคารความ 
หลากหลายสาย 
พันธุลำไย 
2.โรงเล้ียงไส 
เดือนดินเพื่อ 
กำจัดขยะอินทรีย 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

สงเสริม
พัฒนาการ 
ดำเนินงานศูนย 
เรียนรูทาง
เกษตร 
ตำบลใหเปน
แหลงเรียนรู 
จำนวน 2 แหลง 
1.ธนาคารความ 
หลากหลายสาย 
พันธุลำไย 
2.โรงเล้ียงไส 
เดือนดินเพื่อ 
กำจัดขยะ
อินทรีย 

เทศบาลตำบล 
หนองชางคืน 

F2A4 3.โครงการสงเสริม
ผลิตภัณฑชมุชน 

หมูที่ 1 -6 
ตาบลหนองชาง 
คืน 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

สงเสริม 
สนับสนุน 
การพัฒนา 
ผลิตภัณฑชุมชน 
ใหไดมาตรฐาน 
ประชาสัมพันธ 
โฆษณาจัดหา 
ตลาดและนำ 
ออกจำหนาย 
รวมถึงการ 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สงเสริม 
สนับสนุน 
การพัฒนา 
ผลิตภัณฑชุมชน 
ใหไดมาตรฐาน 
ประชาสัมพันธ 
โฆษณาจัดหา 
ตลาดและนำ 
ออกจำหนาย 
รวมถึงการ 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สงเสริม สนับสนุน 
การพัฒนา 
ผลิตภัณฑชุมชน 
ใหไดมาตรฐาน 
ประชาสัมพันธ 
โฆษณาจัดหา 
ตลาดและนำ 
ออกจำหนาย 
รวมถึงการ 
ประสานโครงการ 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สงเสริม 
สนับสนุน 
การพัฒนา 
ผลิตภัณฑชุมชน 
ใหไดมาตรฐาน 
ประชาสัมพันธ 
โฆษณาจัดหา 
ตลาดและนำ 
ออกจำหนาย 
รวมถึงการ 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

สงเสริม 
สนับสนุน 
การพัฒนา 
ผลิตภัณฑชุมชน 
ใหไดมาตรฐาน 
ประชาสัมพันธ 
โฆษณาจัดหา 
ตลาดและนำ 
ออกจำหนาย 
รวมถึงการ 

เทศบาลตำบล 
หนองชางคืน 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1953 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประสานโครงการ 
กับ อบจ.ลาพูน 
เพื่อจัดหาของดี 
ชุมชน เตรียม
ความพรอมสราง
เครือขายชุมชน 
ทุนทางวัฒนธรรม 
ใหเปนแหลง
เรียนรูและ
สงเสริมใหเปน
การทองเที่ยวโดย
ชุมชน 

ประสาน
โครงการ 
กับ อบจ.ลาพูน 
เพื่อจัดหาของดี 
ชุมชน เตรียม
ความพรอม
สรางเครือขาย
ชุมชน 
ทุนทาง
วัฒนธรรม 
ใหเปนแหลง
เรียนรูและ
สงเสริมใหเปน
การทองเที่ยว
โดยชุมชน 

กับ อบจ.ลาพูน 
เพื่อจัดหาของดี 
ชุมชน เตรียม
ความพรอมสราง
เครือขายชุมชน 
ทุนทางวัฒนธรรม 
ใหเปนแหลง
เรียนรูและสงเสริม
ใหเปนการ
ทองเที่ยวโดย
ชุมชน 

ประสานโครงการ 
กับ อบจ.ลาพูน 
เพื่อจัดหาของดี 
ชุมชน เตรียม
ความพรอมสราง
เครือขายชุมชน 
ทุนทางวัฒนธรรม 
ใหเปนแหลง
เรียนรูและ
สงเสริมใหเปน
การทองเที่ยวโดย
ชุมชน 

ประสาน
โครงการ 
กับ อบจ.ลาพูน 
เพื่อจัดหาของดี 
ชุมชน เตรียม
ความพรอมสราง
เครือขายชุมชน 
ทุนทาง
วัฒนธรรม 
ใหเปนแหลง
เรียนรูและ
สงเสริมใหเปน
การทองเที่ยว
โดยชุมชน 

F2A4 4.โครงการสงเสริม
ผลผลิตการเกษตรและ 
แหลงทองเที่ยว 
ตำบล 

หมูที่ 1 -6 
ตำบลหนองชาง 
คืน 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

สงเสริมพืช
เศรษฐกิจ 
ของตำบลใหเปน
ที่รูจักและ
สงเสริมใหไดรับ 
การขึ้นเปนส่ิง
บงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) 
ลำไยเบี้ยวเขยีว
ลำพูน เพื่อใหเกิด
การอนุรักษและ
ยกระดับเพิ่ม
มูลคาตอยอด
สรางความ 
เขมแข็งใหกับ
ชุมชน 
และทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สงเสริมพืช
เศรษฐกิจ 
ของตำบลใหเปน
ที่รูจักและ
สงเสริมใหไดรับ 
การขึ้นเปนส่ิง
บงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) 
ลำไยเบี้ยวเขยีว
ลำพูน เพื่อให
เกดิการอนุรักษ
และยกระดับ
เพิ่มมูลคาตอ
ยอดสรางความ 
เขมแข็งใหกับ
ชุมชน 
และทองถิ่น
อยางยั่งยืน 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สงเสริมพืช
เศรษฐกิจ 
ของตำบลใหเปนที่
รูจักและสงเสริม
ใหไดรับ 
การขึ้นเปนส่ิงบงชี้
ทางภูมิศาสตร 
(GI) ลำไยเบี้ยว
เขียวลำพูน เพื่อให
เกิดการอนุรักษ
และยกระดับเพิ่ม
มูลคาตอยอดสราง
ความ 
เขมแข็งใหกับ
ชุมชน 
และทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สงเสริมพืช
เศรษฐกิจ 
ของตำบลใหเปน
ที่รูจักและ
สงเสริมใหไดรับ 
การขึ้นเปนส่ิง
บงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) 
ลำไยเบี้ยวเขยีว
ลำพูน เพื่อใหเกิด
การอนุรักษและ
ยกระดับเพิ่ม
มูลคาตอยอด
สรางความ 
เขมแข็งใหกับ
ชุมชน 
และทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

สงเสริมพืช
เศรษฐกิจ 
ของตำบลใหเปน
ที่รูจักและ
สงเสริมใหไดรับ 
การขึ้นเปนส่ิง
บงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) 
ลำไยเบี้ยวเขยีว
ลำพูน เพื่อให
เกิดการอนุรักษ
และยกระดับ
เพิ่มมูลคาตอ
ยอดสรางความ 
เขมแข็งใหกับ
ชุมชน 
และทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน 

เทศบาลตำบล 
หนองชางคืน 

F2A4 5.งานอนุรักษและใช 
ประโยชนทรัพยากร 
ทั้ง 3 ฐานที่ไดจาก 
การสำรวจเก็บ 

พื้นที่โรงเรียน ใน 
เขต อบต.น้ำดิบ 
ในรัศมี 30 กม. 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 



หนา 1954                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน 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 

รวบรวม(การศึกษา 
ประเมินในสภาพ 
ธรรมชาติ แปลง 
ทดลองในดานตางๆ 
เชน ดานสัณฐาน 
วิทยา สรีรวิทยา การ 
เขตกรรม เปนตน 
ในหองปฏิบัติการ 
เชน ดานโภชนาการ 
องคประกอบ เปนตน) 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 5 

F2A4 6.งานอนุรักษ 
และใชประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน 
ที่ไดจากการสำรวจ 
เก็บรวบรวม (การ 
พัฒนาผลิตภัณฑจาก 
ฐานทรัพยากรและ 
เสนทางการทองเที่ยว
โดยชุมชน) 

พื้นที่สมาชิกวิสาหกจิ
ชุมชนกลุมตางๆที่อยู 
ในตำบลบานธ ิ

งบประมา
ณ 

มหาวิท 
ยาลัย 
พายัพ 
มหาวิท 
ยาลัย 

เชียงใหม 
มหาวิท 
ยาลัย 

เทคโนโลย ี
ราชมงคล

ลาน 
นา 

มหาวิท 
ยาลัย 

แมโจฯลฯ 

เพื่ออนุรักษและ 
ใชประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู 
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

งบประม
าณ 

มหาวิท 
ยาลัย 
พายัพ 
มหาวิท 
ยาลัย 

เชียงใหม 
มหาวิท 
ยาลัย 

เทคโนโล
ยี 

ราชมงคล
ลาน 
นา 

มหาวิท 
ยาลัย 
แมโจ
ฯลฯ 

เพื่ออนุรักษและ 
ใชประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู 
การพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

งบประม
าณ 

มหาวิท 
ยาลัย 
พายัพ 
มหาวิท 
ยาลัย 

เชียงใหม 
มหาวิท 
ยาลัย 

เทคโนโล
ยี 

ราชมงคล
ลาน 
นา 

มหาวิท 
ยาลัย 
แมโจ
ฯลฯ 

เพื่ออนุรักษและ 
ใชประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู 
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

งบประม
าณ 

มหาวิท 
ยาลัย 
พายัพ 
มหาวิท 
ยาลัย 

เชียงใหม 
มหาวิท 
ยาลัย 

เทคโนโล
ยี 

ราชมงคล
ลาน 
นา 

มหาวิท 
ยาลัย 
แมโจ
ฯลฯ 

เพื่ออนุรักษและ 
ใชประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู 
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

งบประมา
ณ 

มหาวิท 
ยาลัย 
พายัพ 
มหาวิท 
ยาลัย 

เชียงใหม 
มหาวิท 
ยาลัย 

เทคโนโลย ี
ราชมงคล

ลาน 
นา 

มหาวิท 
ยาลัย 

แมโจฯลฯ 

เพื่ออนุรักษและ 
ใชประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู 
การพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

เทศบาลตำบล 
บานธ ิ

F2A4 7.งานอนุรักษและใช 
ประโยชนทรัพยากร 
ทั้ง 3 ฐานที่ไดจาก 
การสำรวจเก็บ 
รวบรวม(การศึกษา 
ประเมินในสภาพ 
ธรรมชาติ แปลง 
ทดลองในดานตางๆ 

พื้นที่โรงเรียน ใน 
เขต อบต.เหลายาว 
ในรัศมี 30 กม. 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

5,000 1.องคความรูภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน 
กิจกรรมที่ 5 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลายาว 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1955 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เชน ดานสัณฐาน 
วิทยา สรีรวิทยา การ 
เขตกรรม เปนตน 
ในหองปฏิบัติการ 
เชน ดานโภชนาการ 
องคประกอบ เปนตน) 

F2A4 8.โครงการอนุรักษและ
ใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวมทั้ง 3 
ฐาน (ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ และวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา) 

ดำเนินการในพื้นที ่
ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-หนวย 
งานฯ 

      30,000 เพื่ออนุรักษและ 
ใชประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสู 
การพัฒนาใน 
ดานตางๆ 

30,000 เพื่ออนุรักษและ 
ใชประโยชน 
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสู 
การพัฒนาใน 
ดานตางๆ 

เทศบาลตำบล 
ทาสบเสา 

 รวม  8  โครงการ  15,000  15,000  15,000  45,000  45,000   
F2A5 1. โครงการจัดทำ 

ฐานขอมูล อพ.สธ. 
หองสวน 
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

F2A5 2.งานจัดทำฐานขอมูล 
อพ.สธ.ตำบลน้ำดิบ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม 
พืช อพ.สธ.ตำบลน้ำดิบ 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 

F2A5 3.โครงการจัดทำ 
ฐานขอมูล อพ.สธ 

ศูนยขอมูลทรัพยากร 
ทองถิ่น อพ.สธ. 
- ทต.บานธ ิ

ไมใช 
งบประมา

ณ 

จำนวนขอมูล 
โครงสราง
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 20 
หมูบาน เพิ่มขึ้น 
แตละป 

ไมใช 
งบประม

าณ 

จำนวนขอมูล 
โครงสราง
ทรัพยากร 3 
ฐาน 
จำนวน 20 
หมูบาน เพิ่มขึ้น 
แตละป 

ไมใช 
งบประม

าณ 

จำนวนขอมูล 
โครงสราง
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 20 
หมูบาน เพิ่มขึ้น 
แตละป 

ไมใช 
งบประม

าณ 

จำนวนขอมูล 
โครงสราง
ทรัพยากร 3 ฐาน 
จำนวน 20 
หมูบาน เพิ่มขึ้น 
แตละป 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

จำนวนขอมูล 
โครงสราง
ทรัพยากร 3 
ฐาน 
จำนวน 20 
หมูบาน เพิ่มขึ้น 
แตละป 

ศูนย อพ.สธ.- 
ทต.บานธ ิ

F2A5 4.งานจัดทำฐานขอมูล 
อพ.สธ.ตำบล 
เหลายาว 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม 
พืช อพ.สธ.ตำบลเหลา
ยาว 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลายาว 

F2A5 5.โครงการจัดทำ 
ฐานขอมูล อพ.สธ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ.-หนวยงาน 

10,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

10,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

10,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

10,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

10,000 จำนวนขอมูลที ่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

เทศบาลตำบล 
ทาสบเสา 

F2A5 6.การจัดทำศูนยขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ.-จังหวัด 

พื้นที่เปาหมายตามแนว
ทางการดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในจังหวัด 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบในแต

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน

(*ไมเผยแพรฐานขอมูล 
ถายังไมไดรับอนุญาต)  



หนา 1956                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน 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 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

 รวม  6  โครงการ  25,000  25,000  25,000  25,000  25,000   
F2A6 1. โครงการวางแผน

พัฒนาพันธุพืช/สัตว/ 
จุลินทรีย 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

5,000 พรรณพืชใน 
โรงเรียน 

5,000 พรรณพืชใน 
โรงเรียน 

5,000 พรรณพืชใน 
โรงเรียน 

5,000 พรรณพืชใน 
โรงเรียน 

5,000 พรรณพืชใน 
โรงเรียน 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

F2A6 2. โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช/สัตว/ 
จุลินทรีย 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม 
พืช อพ.สธ.ตำบลน้ำดิบ 

5,000 จำนวนที่พันธุ
พืช/สัตว /
จุลินทรีย 
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนที่พันธุ
พืช/สัตว /
จุลินทรีย 
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

5,000 จำนวนที่พันธุพืช/
สัตว /จุลินทรีย 
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนที่พันธุพืช/
สัตว /จุลินทรีย 
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนที่พันธุ
พืช/สัตว /
จุลินทรีย 
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 

F2A6 3.โครงการพัฒนา 
พันธุพืช 

ศูนยเรียนรูเกษตร
พอเพียง 
เทศบาลตำบลวังผาง 

n/a          เทศบาลตำบล 
วังผาง 
 

F2A6 4. โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช/สัตว/ 
จุลินทรีย 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม 
พืช อพ.สธ.ตำบลเหลา
ยาว 

5,000 จำนวนที่พันธุ
พืช/สัตว /
จุลินทรีย 
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนที่พันธุ
พืช/สัตว /
จุลินทรีย 
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

5,000 จำนวนที่พันธุพืช/
สัตว /จุลินทรีย 
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนที่พันธุพืช/
สัตว /จุลินทรีย 
เพิ่มขึ้นในแตละป 

5,000 จำนวนที่พันธุ
พืช/สัตว /
จุลินทรีย 
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 

F2A6 5. โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช/สัตว/ 
จุลินทรีย 

ดำเนินการในพื้นที ่
ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-หนวย 
งานฯ 

        30,000 เพื่อพัฒนา 
ทรัพยากร 
ทองถิ่นให 
แพรหลายและ 
คงอยูสืบไป 

เทศบาลตำบล 
ทาสบเสา 

 รวม  5  โครงการ  15,000  15,000  15,000  15,000  45,000   
F3A7 1. งานสวนพฤกษศาสตร 

โรงเรียน 
โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน/หองสวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

15,000 1.เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

15,000 1.เพื่อนำไปสู
การ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 

15,000 1.เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

15,000 1.เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

15,000 1.เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1957 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

2.เสริมสรางการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

ภูมิปญญา 
2.เสริมสรางการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

2.เสริมสรางการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

2.เสริมสรางการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

2.เสริมสรางการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

F3A7 2.พิพิธภัณฑธรรมชาติที่
มีชีวิต /งานพิพธิภัณฑ 
พืช/งานพิพิธภัณฑ 
ธรรมชาติวิทยา/ 
นิทรรศการถาวร/ 
ศูนยเรียนรู 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม 
พืช อพ.สธ.ตำบลเหลา
ยาว 

5,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

5,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

5,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

5,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

5,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 

F3A7 3.พิพิธภัณฑธรรมชาติที่
มีชีวิต /งานพิพธิภัณฑ 
พืช/งานพิพิธภัณฑ 
ธรรมชาติวิทยา/ 
นิทรรศการถาวร/ 
ศูนยเรียนรู 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม 
พืช อพ.สธ.ตำบลน้ำดิบ 

5,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

5,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

5,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

5,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

5,000 เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

องคการบริหาร 
สวนตำบลน้ำดิบ 

F3A7 4. งานสวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

โรงเรียนวัดน้ำพ ุ
หมูที่ 7 ตำบล 
ปาสัก อ.เมืองลำพูน 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

ไมใช 
งบประม

าณ 

เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

ไมใช 
งบประม

าณ 

เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

ไมใช 
งบประม

าณ 

เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

เทศบาลตำบล 
ปาสัก 

F3A7 5. งานสวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

โรงเรียนในเขต 
พื้นที่ อบต.น้ำดิบ 

5,000 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

5,000 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

5,000 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

5,000 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 

F3A7 6. งานสวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

โรงเรียนในเขต 
พื้นที่ อบต.เหลายาว 

5,000 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

5,000 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 



หนา 1958                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน 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  6  โครงการ  35,000  35,000  35,000  35,000  35,000   

F3A8 1. สนับสนุนงานสวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

สถานีพัฒนาที่ดิน
ลำพูน 

3,500 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

3,500 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

3,500 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

3,500 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

3,500 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

สถานีพัฒนาที่ดิน
ลำพูน 

F3A8 2. สนับสนุนโรงเรียนเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.ในงาน 
สวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา 
เขต 35 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

โรงเรียนในสังกัด 
สพม.35 ใน 
พื้นที่จังหวัด 
ลำพูนสมัครหรือ 
เปนสมาชิกสวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 
อยางนอยรอย 
ละ 1 

ไมใช 
งบประม

าณ 

โรงเรียนในสังกัด 
สพม.35 ใน 
พื้นที่จังหวัด 
ลำพูนสมัครหรือ 
เปนสมาชิกสวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 
อยางนอยรอย 
ละ 1 

ไมใช 
งบประม

าณ 

โรงเรียนในสังกัด 
สพม.35 ใน 
พื้นที่จังหวัด 
ลำพูนสมัครหรือ 
เปนสมาชิกสวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 
อยางนอยรอย 
ละ 1 

ไมใช 
งบประม

าณ 

โรงเรียนในสังกัด 
สพม.35 ใน 
พื้นที่จังหวัด 
ลำพูนสมัครหรือ 
เปนสมาชิกสวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 
อยางนอยรอย 
ละ 1 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

โรงเรียนในสังกัด 
สพม.35 ใน 
พื้นที่จังหวัด 
ลำพูนสมัครหรือ 
เปนสมาชิกสวน 
พฤกษศาสตร 
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 
อยางนอยรอย 
ละ 1 

สำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 35 

F3A8 3.โครงการฝกอบรมแกน
นำงานสวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

20,000 1.จำนวนผูเขา 
รับการอบรม 
2.ผลทีค่าดวาจะ 
ไดรับจากการ 
อบรม 

20,000 1.จำนวนผูเขา 
รับการอบรม 
2.ผลทีค่าดวาจะ 
ไดรับจากการ 
อบรม 

20,000 1.จำนวนผูเขา 
รับการอบรม 
2.ผลทีค่าดวาจะ 
ไดรับจากการ 
อบรม 

20,000 1.จำนวนผูเขา 
รับการอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
อบรม 

20,000 1.จำนวนผูเขา 
รับการอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
อบรม 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

F3A8 4.การจัดประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปน 
เจาภาพรวมจัด 
งานกับ อพ.สธ. 

30,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

30,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

30,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

30,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

30,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

F3A8 5.จัดทำเว็บไชต 
ประชาสัมพันธ 
โรงเรียนสวนบุญ 
โญปถัมภลำพูน 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

2,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
โครงการ 
อพ.สธ.ของ 
โรงเรียนผาน 
เว็บไซต 

2,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
โครงการ 
อพ.สธ.ของ 
โรงเรียนผาน 
เว็บไซต 

2,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
โครงการ 
อพ.สธ.ของ 
โรงเรียนผาน 
เว็บไซต 

2,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
โครงการ 
อพ.สธ.ของ 
โรงเรียนผาน 
เว็บไซต 

2,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
โครงการ 
อพ.สธ.ของ 
โรงเรียนผาน 
เวบ็ไซต 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

F3A8 6.การเผยแพรส่ือ 
ตางๆ เชน การ 
ทำหนังสือ วีดีทัศน 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

2,000 เพื่อสนับสนุน 
งานในกิจกรรม 
อพ.สธ.ของ 

2,000 เพื่อสนับสนุน 
งานในกิจกรรม 
อพ.สธ.ของ 

2,000 เพื่อสนับสนุน 
งานในกิจกรรม 
อพ.สธ.ของ 

2,000 เพื่อสนับสนุน 
งานในกิจกรรม 
อพ.สธ.ของ 

2,000 เพื่อสนับสนุน 
งานในกิจกรรม 
อพ.สธ.ของ 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1959 
 

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 โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 

F3A8 7. การอบรมแก 
โรงเรียนเครือขาย 

โรงเรียนเครือขายของ
โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 
 

5,000 วิทยากรอบรม 
โรงเรียน 
เครือขาย 

5,000 วิทยากรอบรม 
โรงเรียน 
เครือขาย 

5,000 วิทยากรอบรม 
โรงเรียน 
เครือขาย 

5,000 วิทยากรอบรม 
โรงเรียน 
เครือขาย 

5,000 วิทยากรอบรม 
โรงเรียน 
เครือขาย 

โรงเรียนสวนบุญโญ 
ปถัมภลำพูน 

F3A8 8.โครงการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

หมูที่ 1 -6 
ตำบลหนองชาง 
คืน 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

สงเสริมให 
ประชาชนได 
อนุรักษฟนฟ ู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
รณรงค 
ประชาสัมพันธให 
ประชาชนใน 
ตำบลไดรวบรวม 
พันธุลำไยพื้น 
เมืองตำบล 
หนองชางคืนโดย 
ทำการสำรวจ 
ขอมูลจาก 
กลุมเปาหมาย 
จำนวน 117 ราย 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สงเสริมให 
ประชาชนได 
อนุรักษฟนฟ ู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
รณรงค 
ประชาสัมพันธ
ให 
ประชาชนใน 
ตำบลไดรวบรวม 
พันธุลำไยพื้น 
เมืองตำบล 
หนองชางคืน
โดย 
ทำการสำรวจ 
ขอมูลจาก 
กลุมเปาหมาย 
จำนวน 117 
ราย 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สงเสริมให 
ประชาชนได 
อนุรักษฟนฟ ู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
รณรงค 
ประชาสัมพันธให 
ประชาชนใน 
ตำบลไดรวบรวม 
พันธุลำไยพื้น 
เมืองตำบล 
หนองชางคืนโดย 
ทำการสำรวจ 
ขอมูลจาก 
กลุมเปาหมาย 
จำนวน 117 ราย 

ไมใช 
งบประม

าณ 

สงเสริมให 
ประชาชนได 
อนุรักษฟนฟ ู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
รณรงค 
ประชาสัมพันธให 
ประชาชนใน 
ตำบลไดรวบรวม 
พันธุลำไยพื้น 
เมืองตำบล 
หนองชางคืนโดย 
ทำการสำรวจ 
ขอมูลจาก 
กลุมเปาหมาย 
จำนวน 117 ราย 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

สงเสริมให 
ประชาชนได 
อนุรักษฟนฟ ู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
รณรงค 
ประชาสัมพันธ
ให 
ประชาชนใน 
ตำบลไดรวบรวม 
พันธุลำไยพื้น 
เมืองตำบล 
หนองชางคืนโดย 
ทำการสำรวจ 
ขอมูลจาก 
กลุมเปาหมาย 
จำนวน 117 ราย 

เทศบาลตำบล 
หนองชางคืน 

F3A8 9.โครงการสวน 
พฤกษศาสตรองคกร 

ศูนยพัฒนาเด็ก 
เล็กฯ 

        30,000 เพื่อนำไปสูการ 
สรางจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา 
 

เทศบาลตำบล 
ทาสบเสา 



หนา 1960                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน 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 10.งานอบรม 
ฝกอบรมตางๆ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม 
พืช อพ.สธ.ตำบลน้ำดิบ 

5,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

5,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

5,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

5,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

5,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 

F3A8 11.การจัดประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ อพ.สธ. 

หนวยงานเปน 
เจาภาพจัดงาน 

10,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

10,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

10,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

10,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

10,000 งานประชุม 
วชิ าการและ 
นิทรรศการ 
ทรพั ยากรไทย 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 

F3A8 12.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง 
พระราชดำริ อพ.สธ.ใน
งานสวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

โรงเรียนในเขต 
พื้นที่ อบต.น้ำดิบ 

5,000 ปละ 1 แหง  5,000 ปละ 1 แหง  5,000 ปละ 1 แหง  5,000 ปละ 1 แหง  5,000 ปละ 1 แหง  องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 

F3A8 13.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา 
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.ในงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร 
ทองถิ่น 

องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
รอบๆหนวยงาน 
บริเวณรัศมี 50 กม. 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

ปละ 1 แหง  ไมใช 
งบประม

าณ 

ปละ 1 แหง  ไมใช 
งบประม

าณ 

ปละ 1 แหง  ไมใช 
งบประม

าณ 

ปละ 1 แหง  ไมใช 
งบประมา

ณ 

ปละ 1 แหง  องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 

F3A8 14.จัดทำเว็บไชต 
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
 

องคการบริหาร 
สวนตำบลน้ำดิบ 

12,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

12,000 1.จำนวนผูเขา
รับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

12,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

12,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

12,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 

F3A8 15.การจัดประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ อพ.สธ. 

หนวยงานเปน 
เจาภาพจัดงาน 

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

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

10,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

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

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

องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 

F3A8 16.การดำเนินงาน 
เพื่อเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบท ของ อพ.สธ. 

โรงเรียนในเขต 
พื้นที่ อบต.น้ำดิบ 

10,000 ปละ 1 แหง  10,000 ปละ 1 แหง  10,000 ปละ 1 แหง  10,000 ปละ 1 แหง  10,000 ปละ 1 แหง  องคการบริหาร 
สวนตำบลนำ้ดิบ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1961 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 17.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริฯ งาน 
ฐานทรัพยากร 
ทองถิ่น อพ.สธ.- 
ตำบลบานธ ิ

พื้นที่เทศบาล 
ตำบลบานธ ิ

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
 

100,000 กิจกรรมใน
กรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
 

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
 

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
 

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
 

เทศบาลตำบล 
บานธ ิ

F3A8 18.การจัดประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ อพ.สธ. 

พื้นที่เทศบาล 
ตำบลบานธ ิ

100,000 งานนิทรรศการ 
ของหนวยงาน 
ตางๆที่ ทต.ไป 
รวมจัด 

100,000 งานนิทรรศการ 
ของหนวยงาน 
ตางๆที่ ทต.ไป 
รวมจัด 

100,000 งานนิทรรศการ 
ของหนวยงาน 
ตางๆที่ ทต.ไป 
รวมจัด 

100,000 งานนิทรรศการ 
ของหนวยงาน 
ตางๆที่ ทต.ไป 
รวมจัด 

100,000 งานนิทรรศการ 
ของหนวยงาน 
ตางๆที่ ทต.ไป 
รวมจัด 

เทศบาลตำบล 
บานธ ิ

F3A8 19.จัดทำเว็บไชต 
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
 

พื้นที่เทศบาล 
ตำบลบานธ ิ

50,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

50,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

50,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

50,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

50,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

เทศบาลตำบล 
บานธ ิ

F3A8 20.การเผยแพรส่ือ 
ตางๆ เชน การ 
ทำหนังสือ วีดีทัศน 

พื้นที่เทศบาล 
ตำบลบานธ ิ

30,000 เพื่อสนับสนุนงาน 
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

30,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 
2 ประเภท 

30,000 เพื่อสนับสนุนงาน 
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

30,000 เพื่อสนับสนุนงาน 
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

30,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. 
จำนวน 2 
ประเภท 

เทศบาลตำบล 
บานธ ิ

F3A8 21.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง 
พระราชดำริ อพ.สธ.ใน
งานสวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ 
หนวยงานฯ 
บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

ปละ 1 แหง  ไมใช 
งบประม

าณ 

ปละ 1 แหง  ไมใช 
งบประม

าณ 

ปละ 1 แหง  ไมใช 
งบประม

าณ 

ปละ 1 แหง  ไมใช 
งบประมา

ณ 

ปละ 1 แหง  เทศบาลตำบล 
บานธ ิ

F3A8 22.การสนับสนุน 
การบรรยายให 
ความรู หนวยงานสนอง 
พระราชดำริอื่นๆ 
เพื่อเปนการ 
สนับสนุนงานตาม 
กรอบแผนแมบท 
ของ อพ.สธ 

พื้นที่เทศบาล 
ตำบลบานธ ิ

ไมใช 
งบประมา

ณ 

เพื่อสนับสนุนการ 
บรรยาย 
หนวยงานตางๆ 
ปละ 5 คร้ัง 

ไมใช 
งบประม

าณ 

เพื่อสนับสนุน
การบรรยาย 
หนวยงานตางๆ 
ปละ 5 คร้ัง 

ไมใช 
งบประม

าณ 

เพื่อสนับสนุนการ 
บรรยาย 
หนวยงานตางๆ 
ปละ 5 คร้ัง 

ไมใช 
งบประม

าณ 

เพื่อสนับสนุนการ 
บรรยาย 
หนวยงานตางๆ 
ปละ 5 คร้ัง 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

เพื่อสนับสนุน
การบรรยาย 
หนวยงานตางๆ 
ปละ 5 คร้ัง 

เทศบาลตำบล 
บานธ ิ



หนา 1962                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน 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 23.โครงการฝกอบรม
ตางๆ และกจิกรรมที ่
เกี่ยวของกับโครงการ
อพ.สธ 

พื้นที่เทศบาล 
ตำบลบานธ ิ

9,998,00
0 

1.ประชาชน 
ตำบลบานธิทั้ง 
20 หมูบาน  
2.ประชาชนได 
อนุรักษภูมิ
ปญญาและ 
ประเพณีตางๆ 
ใหมีการสืบทอด
ตอไป 

9,998,00
0 

1.ประชาชน 
ตำบลบานธิทั้ง 
20 หมูบาน  
2.ประชาชนได 
อนุรักษภูมิ
ปญญาและ 
ประเพณีตางๆ 
ใหมีการสืบทอด
ตอไป 

9,998,00
0 

1.ประชาชน 
ตำบลบานธิทั้ง 20 
หมูบาน  
2.ประชาชนได 
อนุรักษภูมิปญญา
และ 
ประเพณีตางๆ ให
มีการสืบทอด
ตอไป 

9,998,00
0 

1.ประชาชน 
ตำบลบานธิทั้ง 
20 หมูบาน  
2.ประชาชนได 
อนุรักษภูมิปญญา
และ 
ประเพณีตางๆ ให
มีการสืบทอด
ตอไป 

9,998,00
0 

1.ประชาชน 
ตำบลบานธิทั้ง 
20 หมูบาน  
2.ประชาชนได 
อนุรักษภูมิ
ปญญาและ 
ประเพณีตางๆ 
ใหมีการสืบทอด
ตอไป 

เทศบาลตำบล 
บานธ ิ

F3A8 24.โครงการฝกอบรม
การเพาะพันธุพืช 
อยางงาย 

ศูนยการเรียนรู 
เกษตรพอเพียง 
เทศบาลตำบลวังผาง 

n/a นักเรียนในเขต 
เทศบาลตำบล 
วังผาง 

        เทศบาลตำบลวังผาง 

F3A8 25.งานอบรม 
ฝกอบรมตางๆ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ.ตำบลเหลา
ยาว 
 

5,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

5,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

5,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

5,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

5,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 

F3A8 26.การจัดประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ อพ.สธ. 

หนวยงานเปน 
เจาภาพจัดงาน 

10,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

10,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

10,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

10,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

10,000 งานประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 

F3A8 27.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง 
พระราชดำริ อพ.สธ.ใน
งานสวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

โรงเรียนในเขต 
พื้นที่ อบต.เหลายาว 

5,000 ปละ 1 แหง  5,000 ปละ 1 แหง  5,000 ปละ 1 แหง  5,000 ปละ 1 แหง  5,000 ปละ 1 แหง  องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 

F3A8 28.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา 
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.ในงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร 
ทองถิ่น 

องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
รอบๆหนวยงาน 
บริเวณรัศมี 50 กม. 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

ปละ 1 แหง  ไมใช 
งบประม

าณ 

ปละ 1 แหง  ไมใช 
งบประม

าณ 

ปละ 1 แหง  ไมใช 
งบประม

าณ 

ปละ 1 แหง  ไมใช 
งบประมา

ณ 

ปละ 1 แหง  องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 

F3A8 29.จัดทำเว็บไชต 
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 

12,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง

12,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง

12,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ 

12,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง

12,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1963 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

อพ.สธ. พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

F3A8 30.การจัดประชุม 
วิชาการและ 
นิทรรศการ อพ.สธ. 

หนวยงานเปน 
เจาภาพจัดงาน 

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

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

10,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

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

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

องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 

F3A8 31.การดำเนินงาน 
เพื่อเปนการ 
สนับสนุนงานตาม 
กรอบแผนแมบท 
ของ อพ.สธ. 

โรงเรียนในเขต 
พื้นที่ อบต. 
เหลายาว 

10,000 ปละ 1 แหง  10,000 ปละ 1 แหง  10,000 ปละ 1 แหง  10,000 ปละ 1 แหง  10,000 ปละ 1 แหง  องคการบริหาร 
สวนตำบลเหลา 
ยาว 

F3A8 32.โครงการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับ อพ.สธ. 

สถานที่จัดอบรม   15,000 1.จำนวนผูเขา
รับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

    15,000 1.จำนวนผูเขารับ 
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับจากการ 
ฝกอบรม 

เทศบาลตำบล 
ทาสบเสา 
 

F3A8 33.โครงการศึกษาดูงาน 
อพ.สธ. 

สถานที่ศึกษาดูงาน   20,000 เพื่อพัฒนา 
ความรูใหกับ 
ผูเขารวม 
โครงการ/ 
กลุมเปาหมาย 

      เทศบาลตำบล 
ทาสบเสา 
 

F3A8 34.กิจกรรมจัดทำ 
เวบ็ไซตประชาสัมพันธ 
หนวยงาน 

หนวยงานเทศบาลฯ ไมใช 
งบประมา

ณ 

เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช 
งบประม

าณ 

เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช 
งบประม

าณ 

เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช 
งบประม

าณ 

เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช 
งบประมา

ณ 

เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

เทศบาลตำบล 
ทาสบเสา 

F3A8 35. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.ในงาน 
สวนพฤกษศาสตร 

- โรงเรียนวัดสันปาสัก 
- โรงเรียนวัดน้ำพ ุ
- โรงเรียนวัดบานหวย
มาโกง 
-โรงเรียนวัดหนองซิว 

10,000 ปละ 1 แหง  10,000 ปละ 1 แหง  10,000 ปละ 1 แหง  10,000 ปละ 1 แหง  10,000 ปละ 1 แหง  เทศบาลตำบล 
ปาสัก 



หนา 1964                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน 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 

F3A8 36.กิจกรรมจัดทำ 
เวบ็ไซตประชาสัมพันธ 
หนวยงาน 

เทศบาลตำบล 
ปาสัก 

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

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

10,000 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

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

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

เทศบาลตำบล 
ปาสัก 

F3A8 37.การเผยแพรส่ือ 
ตางๆ เชน การ 
ทำหนังสือ วีดีทัศน 

เทศบาลตำบล 
ปาสัก 

10,000 เพื่อสนับสนุนงาน 
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ 

10,000 เพื่อสนับสนุน 
งานในกิจกรรม 
ตางๆ ของ 
อพ.สธ 

10,000 เพื่อสนับสนุน 
งานในกิจกรรม 
ตางๆ ของ 
อพ.สธ 

10,000 เพื่อสนับสนุน 
งานในกิจกรรม 
ตางๆ ของ 
อพ.สธ 

10,000 เพื่อสนับสนุน 
งานในกิจกรรม 
ตางๆ ของ 
อพ.สธ 

เทศบาลตำบล 
ปาสัก 

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
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 

 

เพื่อการจัด
นิทรรศการ อพ.สธ. 
ทุกๆ 2 ป ในฐานะ
หนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดำริ 
สนับสนุนและกำกับ
ดูแล รร. และ อปท. 
สมาชิกในการเขารวม
ประชุมวิชาการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
และฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับภูม ิ
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 

กำหนดใหเปน
นโยบายในการ
ดำเนินงานจัดทำ
เว็บไซต อพ.สธ. – 
จังหวัด รวมทั้ง



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1965 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยางตอเนื่อง
ทุกป 

F3A8 40. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน และกำกับ
ขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับจังหวัด  

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

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

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

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

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

1.สำนักงานศึกษาธกิาร
จังหวัด ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนกังาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร  
2. การขอประเมินผล
ในระดับปายสนอง
พระราชดำริ รร.
สมาชิกปฏบิัติงานใน
สถานศึกษา  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้นที่ 1 – 2 รร.สมาชิก
ดำเนินงานรวมกับ 
อปท. สมาชิกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จากเว็บเพจ 
http://www.rspg.or.
th/botanical_schoo
l/neo_sbg/index.ht
ml 
5. งานสวนพฤษ
ศาสตรโรงเรียน 
อพ.สธ.ผูกพันกับแผน
ปฏิรูปประเทศ ขอให
ทางจังหวัดศึกษาขอมูล
ประเดินปฏิรูปตาม
แผนปฏิรูปประเทศ
ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม หนา 292 
และ 307 ดาวนโหลด



หนา 1966                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน 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 

จาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 
 

 
F3A8 41. สนับสนุนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
(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
นโยบายของกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ในระดับปายสนอง
พระราชดำริ อปท. 
สมาชิกปฏบิัติงานใน
พื้นที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้นที่ 1 – 2 อปท.
สมาชิกดำเนินงาน
รวมกับ รร. สมาชกิ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในพื้นที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จากเว็บเพจ 
http://www.rspg.or.
th/domestic/index.
html 
5. งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.ผูกพัน
กับแผนปฏิรูปประเทศ 
ขอใหทางจังหวัดศึกษา
ขอมูลประเดินปฏิรูป
ตามแผนปฏิรูป
ประเทศดาน



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำพูน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1967 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม หนา 
292 และ 307  
ดาวนโหลดจาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 

 
 รวม  41  โครงการ  10,474,50

0 
 10,509,50

0 
 10,474,50

0 
 10,474,50

0 
 10,519,50

0 
  

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


