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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดกาฬสินธุ 
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.โครงการสำรวจทำรหัส

พิกัดทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรตำบลโพนงาม 

พ้ืนที่ปา/หนวยงาน
ภายในพ้ืนที่ตำบลโพน
งาม 

5,000 พ้ืนที่องคการ
บริหารสวนตำบล
โพนงาม จำนวน 
1 ไร 

5,000 พ้ืนที่ปาโรงเรียน
ธนบุรีโคกสี
หนองเตา
วิทยายน 
จำนวน 1 ไร 

5,000 พ้ืนที่ปาดอนตาปู
หมู 1 จำนวน 2 
ไร 

5,000 พ้ืนที่ปาดอนตาปู 
หมู 4 จำนวน 2 
ไร 

5,000 พ้ืนที่ปาดอนตาปู 
หมู 2 จำนวน     
3 ไร 

อบต.โพนงาม 

F1A1 2.ปกปกทรัพยากรพ้ินที่
ปาชุมชน 

ปาชุมชนตำบลสง
เปลือย 

20,000 ปาชุมชนตำบลสง
เปลือย 

20,000 ปาชุมชนตำบล
สงเปลือย 

20,000 ปาชุมชนตำบลสง
เปลือย 

20,000 ปาชุมชนตำบลสง
เปลือย 

20,000 ปาชุมชนตำบล
สงเปลือย 

ทต.สงเปลือย    
อ.เขาวง 

F1A1 3.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ   
กิจกรรมปกปกทรัพยากร
ทองถิ่นดงโตงโตน 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. –เทศบาล
ตำบลสงเปลือย (ดงโตง
โตน พ้ืนที่ปกปก 
จำนวน 13 ไร) 

20,000 พ้ืนที ่13 ไร 
จัดทำแนวกันไฟ, 
จัดทำปาย
ขอบเขตพ้ืนที่, 
จัดทำจุดปกหมุด
รอบพ้ืนที่ปกปก 

 -   -   -   -   -   -   -   -  เทศบาลตำบลสง
เปลือย อ.นามน 

F1A1 4.สำรวจและรวบรวม
อนุรักษพันธุกรรมพืช 

พ้ืนทีรับผิดชอบ อบต.
ทุงคลอง 

10,000 เจาหนาที่และ
ประชาชนในเขต 
อบต.ทุงคลอง 

 -  เจาหนาที่และ
ประชาชนในเขต 
อบต.ทุงคลอง 

 -  เจาหนาที่และ
ประชาชนในเขต 
อบต.ทุงคลอง 

 -  เจาหนาที่และ
ประชาชนในเขต 
อบต.ทุงคลอง 

 -  เจาหนาที่และ
ประชาชนในเขต 
อบต.ทุงคลอง 

อบต.ทุงคลอง 

F1A1 5.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี    (งาน
ปกปกทรัพยากรทองถิ่น) 

ปาสาธารณะประโยชน
บานหนองแกนทราย 
หมูที่ 5          

10,000 ปาสาธารณะ
ประโยชนบาน      
หนองแกนทราย       
หมูที่ 5      
จำนวน 6 ไร 

10,000 ปาสาธารณะ
ประโยชนบาน      
หนองแกนทราย       
หมูที่ 5      
จำนวน 6 ไร 

10,000 ปาสาธารณะ
ประโยชนบาน      
หนองแกนทราย       
หมูที่ 5      
จำนวน 6 ไร 

10,000 ปาสาธารณะ
ประโยชนบาน      
หนองแกนทราย       
หมูที่ 5      
จำนวน 6 ไร 

10,000 ปาสาธารณะ
ประโยชนบาน      
หนองแกนทราย       
หมูที่ 5      
จำนวน 6 ไร 

อบต.หนองชาง  

F1A1 6.สำรวจ ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรบริเวณพ้ืนที่
ปกปกพันธุกรรมพืช
(พ้ืนที่สำนักงานเทศบาล
ตำบลดงมูล) 
 
 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชของจังหวัดกาฬสินธุ 
ตำบลดงมูล อำเภอ
หนองกุงศรี เนื้อที่ 28 
ไร1งาน71ตารางวา 

20,000 พ้ืนที่สำนักงาน
เทศบาลตำบลดง
มูล  จำนวน 28 
ไร 1 งาน 71 
ตารางวา โซน C 

20,000 พ้ืนที่สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดงมูล  จำนวน 
28 ไร 1 งาน 71 
ตารางวา โซน D 

20,000 พ้ืนที่สำนักงาน
เทศบาลตำบลดง
มูล  จำนวน 28 
ไร 1 งาน 71 
ตารางวา โซน E 

20,000 พ้ืนที่สำนักงาน
เทศบาลตำบลดง
มูล  จำนวน 28 
ไร 1 งาน 71 
ตารางวา โซน F 

20,000 พ้ืนที่สำนักงาน
เทศบาลตำบลดง
มูล  จำนวน 28 
ไร 1 งาน 71 
ตารางวา โซน G 

ทต.ดงมูล 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 

F1A1 7.สำรวจขอมูลพรรณไม 
พืชสมุนไพรและดูแล
รักษาพรรณไมในพ้ืนที่
บริเวณที่ทำการองคการ
บริหารสวนตำบลสามัคค ี

บริเวณพ้ืนที่อบต.
สามัคคี 

10,000 อบต.สามัคค ี  -   -  -  -  -  -   -  - อบต.สามัคค ี

F1A1 8.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ                  
8.1 การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดและคาพิกัด ของ
ทรัพยากร 4 ดานใน
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ทองถิ่น                          
8.2 การสำรวจแนวเขต
และทำแนวเขตพ้ืนที่ปก
ปกทรัพยากรทองถิ่น 

ดอนปาชาสาธารณะ
ประโยชนคอนเรียบ 

5,000 ไดบัญชีรายชื่อ
ทรัพยากรทั้ง 4 
ดานในพ้ืนที่ปก
ปกทรัพยากร 

5,000 จัดทำขอมูล
ทะเบียน
ทรัพยากร
ทองถิ่นในพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

5,000 จัดทำขอมูล
ทะเบียน
ทรัพยากรทองถิ่น
ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

5,000 ติดตามการ
เปล่ียน แปลง 
ชนิด  การ
เจริญเติบโต และ
ศึกษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

5,000 ติดตามการ
เปล่ียน แปลง 
ชนิด  การ
เจริญเติบโต และ
ศึกษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร                                                               

ทต.หลุบ 

F1A1 9.สำรวจทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรบริเวณพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร บานสูง
เนิน หมูที่ 5 

ดอนปูตาบานสูงเนิน 
หมูที่ 5 ตำบลเนินยาง 
อำเภอคำมวง  จังหวัด
กาฬสินธุ 

10,000 ผูเขารวมจำนวน 
50 คน 

 -  ผูเขารวมจำนวน 
50 คน 

 -  ผูเขารวมจำนวน 
50 คน 

 -  ผูเขารวมจำนวน 
50 คน 

 -  ผูเขารวมจำนวน 
50 คน 

อบต.เนินยาง 

F1A1 10.สำรวจ การจัด
ขอบเขต  พิกัด 
ทรัพยากรพืชบริเวณ
พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 
บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลโนนสูง
และบริเวณดอนปูตา หมู
ที่ 5, 7, 8, 9 ตำบลโนน
สูง อำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ  

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชบริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลโนนสูง    
และบริเวณดอนปูตา      
หมูที่ 5, 7, 8, 9          
ตำบลโนนสูง           
อำเภอยางตลาด    
จังหวัดกาฬสินธุ  

ไมใชงบ 
ประมาณ 

บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบล
โนนสูง และ
บริเวณดอนปูตา           
หมูที่ 5, 7, 8, 9     
ตำบลโนนสูง  
อำเภอยางตลาด    
จังหวัดกาฬสินธุ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

บริเวณ
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
โนนสูง และ
บริเวณดอนปูตา   
หมูที่ 5, 7, 8, 9     
ตำบลโนนสูง  
อำเภอยางตลาด    
จังหวัดกาฬสินธุ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลโนน
สูง และบริเวณ
ดอนปูตา  หมูที่ 5, 
7, 8, 9     ตำบล
โนนสูง  อำเภอ
ยางตลาด    
จังหวัดกาฬสินธุ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบล
โนนสูง และ
บริเวณดอนปูตา  
หมูที่ 5, 7, 8, 9 
ตำบลโนนสูง  
อำเภอยางตลาด    
จังหวัดกาฬสินธุ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบล
โนนสูง และ
บริเวณดอนปูตา 
หมูที่ 5, 7, 8, 9  
ตำบลโนนสูง  
อำเภอยางตลาด    
จังหวัดกาฬสินธุ 

ทต.โนนสูง 

F1A1 11.อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก

บริเวณปาโคกกลาง 
หมูที่ 3 บานหนองบัว

20,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา 

20,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา 

20,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา 

20,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา 

20,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา 

อบต.หนองบัว 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พระราชดำริฯ ณ บริเวณ
ปาโคกกลาง  หมูที ่ 3  
บานหนองบัวนอก    
ตำบลหนองบัว  อำเภอ
นามน  จังหวัดกาฬสินธุ    

นอก ต.หนองบัว อ.นา
มนจังหวัดกาฬสินธุ    

พนักงาน อบต.
ผูนำชุมชนผูนำ
ทองที่ประชาชน
ทั่วไป 

พนักงาน อบต.
ผูนำชุมชนผูนำ
ทองที่ประชาชน
ทั่วไป 

พนักงาน อบต.
ผูนำชุมชนผูนำ
ทองที่ประชาชน
ทั่วไป 

พนักงาน อบต.
ผูนำชุมชนผูนำ
ทองที่ประชาชน
ทั่วไป 

พนักงาน อบต.
ผูนำชุมชนผูนำ
ทองที่ประชาชน
ทั่วไป 

F1A1 12.สำรวจ ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรบริเวณพ้ืนที่
ปกปกพันธุกรรมพืช
(พ้ืนที่สำนักงานเทศบาล
ตำบลหนองสรวง) 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชของจังหวัดกาสินธุ 
ตำบลหนอสรวง 
อำเภอหนองกุงศรี เนื้อ
ที่ 12 ไร 1 งาน 21 
ตารางวา 

20,000 พ้ืนที่สำนักงาน
เทศบาลตำบล
หนองสรวง  
จำนวน 12 ไร 1 
งาน 21 ตารางวา 
โซน C 

20,000 พ้ืนที่สำนักงาน
เทศบาลตำบล
หนองสรวง  
จำนวน 12 ไร 1 
งาน 21 ตาราง
วา โซน D 

20,000 พ้ืนที่สำนักงาน
เทศบาลตำบล
หนองสรวง  
จำนวน 12  ไร 1 
งาน 21 ตารางวา 
โซน E 

20,000 พ้ืนที่สำนักงาน
เทศบาลตำบล
หนองสรวง  
จำนวน 12 ไร 1 
งาน 21 ตารางวา 
โซน F 

20,000 พ้ืนที่สำนักงาน
เทศบาลตำบล
หนองสรวง  
จำนวน 12 ไร 1 
งาน 21 ตาราง
วา โซน G 

ทต.หนองสรวง 

F1A1 13.โครงการสำรวจจัดทำ
ปายชื่อพรรณไม 

ปาชุมชนดอนปูตา 20,000 100 ปาย 20,000 100 ปาย 20,000 100 ปาย 20,000 100 ปาย - - อบต.คุมเกา 

F1A1 14.สำรวจและจัดทำรหัส
พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ปก
ปกรักษาทางทรัพยากร
ของตำบลไผ 

พ้ืนที่ปาสาธารณะและ
ปาชุมชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลไผ 

5,000 พ้ืนที่ในเขตตำบล
ไผพ้ืนที่บริเวณวัด
ปาอุดมพร 
จำนวน 5 ไร 

5,000 พ้ืนที่ในเขต
ตำบลไผปา
ชุมชน ม.4 
จำนวน 14 ไร 

5,000 พ้ืนที่ในเขตตำบล
ไผปาชุมชนในเขต
พ้ืนที ่ม.3 จำนวน 
5 ไร 

5,000 พ้ืนที่ในเขตตำบล
ไผพ้ืนที่ปาดอนตา
ปู ม.1 จำนวน 12 
ไร 

5,000 พ้ืนที่ในเขต
ตำบลไผพ้ืนที่ปา
ชุมชนทายปาชา 
หมูที่ 1,6 
จำนวน 36 ไร 

ทต.ไผ 

F1A1 15.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี/กิจกรรมปก
ปกรักษาทรัพยากร 

เขตพ้ืนที ่อบต.หนอง
หิน 

30,000 สวนปาในเขต 
อบต.หนองหิน 
จำนวน 50 ไร 3 
งาน 

30,000 สวนปาในเขต 
อบต.หนองหิน 
จำนวน 50 ไร 3 
งาน 

30,000 สวนปาในเขต 
อบต.หนองหิน 
จำนวน 50 ไร 3 
งาน 

30,000 สวนปาในเขต 
อบต.หนองหิน 
จำนวน 50 ไร 3 
งาน 

30,000 สวนปาในเขต 
อบต.หนองหิน 
จำนวน 50 ไร 3 
งาน 

อบต.หนองหิน 

F1A1 16.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี งานปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น) 

วัดปาหนองกุงใหญ             
หมูที่ 11 ตำบลสำราญ     
อำเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ 

20,000 วัดปาหนองกุง
ใหญ             
หมูที่ 11 ตำบล
สำราญ     
อำเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ 
80 ไร 

20,000 วัดปาหนองกุง
ใหญ             
หมูที่ 11 ตำบล
สำราญ     
อำเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ 
80 ไร 

20,000 วัดปาหนองกุง
ใหญ             
หมูที่ 11 ตำบล
สำราญ     อำเภอ
สามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ 80 ไร 

20,000 วัดปาหนองกุง
ใหญ             
หมูที่ 11 ตำบล
สำราญ     
อำเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ 
80 ไร 

20,000 วัดปาหนองกุง
ใหญ             
หมูที่ 11 ตำบล
สำราญ     
อำเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ 
80 ไร 

อบต.สำราญ 



หนา 1264                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาฬสินธุ 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 17.การปลูก รักษา 
ทรัพยากรพืชบริเวณ
พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 
บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลโนนสูง  
และบริเวณดอนปูตา หมู
ที่ 5, 7, 8, 9  ตำบลโนน
สูง อำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ  

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชบริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลโนนสูง 
และบริเวณดอนปูตา      
หมูที่ 5, 7, 8, 9          
ตำบลโนนสูง           
อำเภอยางตลาด           
จังหวัดกาฬสินธุ  

ไมใชงบ 
ประมาณ 

บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบล
โนนสูง และ
บริเวณดอนปูตา 
หมูที่ 5, 7, 8, 9    
ตำบลโนนสูง  
อำเภอยางตลาด    
จังหวัดกาฬสินธุ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

บริเวณ
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
โนนสูง และ
บริเวณดอนปูตา 
หมูที่ 5, 7, 8, 9     
ตำบลโนนสูง  
อำเภอยางตลาด    
จังหวัดกาฬสินธุ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลโนน
สูง และบริเวณ
ดอนปูตา หมูที่ 5, 
7, 8, 9     ตำบล
โนนสูง อำเภอยาง
ตลาด    จังหวัด
กาฬสินธุ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบล
โนนสูง และ
บริเวณดอนปูตา  
หมูที่ 5, 7, 8, 9 
ตำบลโนนสูง  
อำเภอยางตลาด    
จังหวัดกาฬสินธุ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบล
โนนสูง และ
บริเวณดอนปูตา  
หมูที่ 5, 7, 8, 9 
ตำบลโนนสูง  
อำเภอยางตลาด    
จังหวัดกาฬสินธุ 

ทต.โนนสูง 

F1A1 18.สำรวจ การจัด
ขอบเขตพิกัดพันธุกรรม
พืชในพ้ืนที่ปกปก   

ปาชุมชนตำบลบอแกว 10,000 ปาชุมชนตำบล
บอแกว 

10,000 ปาชุมชนตำบล
บอแกว 

10,000 ปาชุมชนตำบลบอ
แกว 

10,000 ปาชุมชนตำบล
บอแกว 

10,000 ปาชุมชนตำบล
บอแกว 

อบต.บอแกว 

 รวม  18  โครงการ  235,000  185,000  185,000  185,000  165,000   

F1A2 1.การสำรวจผักพ้ืนบาน
ชนิดตางๆบริเวณ
เทศบาลตำบลนาจารย 
ต.นาจารย อ.เมือง  
จ.กาฬสินธุ 

บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบล นาจารย 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล
บุคลากร
เจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบลนา
จารย 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เทศบาล
บุคลากร
เจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบล
นาจารย 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล
บุคลากรเจาหนาที่
ของเทศบาลตำบล
นาจารย 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล
บุคลากร
เจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบลนา
จารย 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เทศบาลบคุลากร
เจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบลนา
จารย 

ทต.นาจารย 

F1A2 2.“โครงการอนุรักษพันธุ
พืชทรัพยากรทองถิ่น
ตำบลนาเชือก 
(www.nachuek.go.th)
”/ การสำรวจเก็บ
รวบรวมตัวอยาง
ทรัพยากรปาไมที่สำคัญ
ในทองถิ่น 
พรอมอนุรักษและ 
ใชประโยชน 

พ้ืนที่ทรัพยากรปาไม 
บริเวณโดยรอบอบต.
นาเชือก และภายใน 
อบต.นาเชือก 

10,000 จำนวนพ้ืนที ่
ประมาณ 5 ไร 
จำนวนตนไม 50 
ตน 

10,000 จำนวนพ้ืนที ่
ประมาณ 5 ไร 
จำนวนตนไม 50 
ตน 

10,000 จำนวนพ้ืนที ่
ประมาณ 5 ไร 
จำนวนตนไม 50 
ตน 

10,000 จำนวนพ้ืนที่ 
ประมาณ 5 ไร 
จำนวนตนไม 50 
ตน 

10,000 จำนวนพ้ืนที่ 
ประมาณ 5 ไร 
จำนวนตนไม 50 
ตน 

อบต.นาเชือก 

F1A2 3.สำรวจพืชพรรณ
สมุนไพรพืชพรรณ
สมุนไพรชนิดตางๆ
บริเวณที่สาธารณะ
องคการบริหารสวน

พ้ืนที่สำรวจสมุนไพร
บริเวณปาชุมชน บาน
ขาวหลาม หมูที่ 16 
อำเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ 

20,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ
พนักงาน อบต.
กมลาไสย และ

20,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ
พนักงาน อบต.
กมลาไสย และ

- - - - - -  อบต.กมลาไสย 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาฬสินธุ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1265 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ตำบลกมลาไสย ประชาชนในเขต 
อบต.กมลาไสย 

ประชาชนในเขต 
อบต.กมลาไสย 

F1A2 4.สำรวจตนไมมีคา 58 
ชนิด ที่รัฐบาลใหใชค้ำ
ประกันธุรกิจไดใน
อนาคต 

พ้ืนที่สาธารณะโคกคำ
งัวเนา ม.15 บานโนน
ชาด พิกัด 48 
QX=360879Y 
=1839631 พ้ืนที่ 48 
ไร 

20,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา ฯ 
ขาราชการ
พนักงาน  
อบต.หนองแวง 
ประชาชนในเขต 
ต.หนองแวง 

20,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา ฯ 
ขาราชการ
พนักงาน  
อบต.หนองแวง 
ประชาชนในเขต 
ต.หนองแวง 

 -   -   -   -   -   -  อบต.หนองแวง 

F1A2 5.อนุรักษพรรณไมในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบลคำสรางเที่ยง  

บริเวณสำนักงาน
องคการบริหารสวน
ตำบลคำสรางเท่ียง
อำเภอสามชัยจังหวัด
กาฬสินธุ 

10,000 บริเวณสำนักงาน
องคการบริหาร
สวนตำบลคำ
สรางเที่ยง 

10,000 บริเวณโคกวัดวัด
บานคำสราง
เที่ยง 

10,000 บริเวณวัดบาน
นอยนาไรเดียว 
หมูที่  2  

10,000 บริเวณปาชุมชน
รองคำแดง 

10,000 บริเวณสำนักงาน
องคการบริหาร
สวนตำบลคำ
สรางเที่ยงอำเภอ
สามชัยจังหวัด
กาฬสินธุ 

อบต.คำสรางเที่ยง 

F1A2 6.สำรวจและอนุรักษ
พันธุกรรมพืชทองถิ่น 
ตำบลกาฬสินธุ 

สำนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 

30,000 ศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืชใน
เขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 

30,000 จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

 -  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

 - จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

 - จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 

F1A2 7.สำรวจและรวบรวมพืช
พรรณสมุนไพรชนิดตางๆ
บริเวณสำนักงาน 
องคการบริหานสวน
ตำบลเหลาออย อ.รอง
คำ จ.กาฬสินธุ 

พ้ืนที่สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลเหลา
ออย เนื้อที่ 12 ไร 

20,000 50 ชนิด 20,000 50 ชนิด 20,000 50 ชนิด  -   -   -   -   อบต.เหลาออย 

F1A2 8.สำรวจ การจัดขอบเขต
พิกัดพันธุกรรมพืชใน
พ้ืนที่ปกปก   

ปาชุมชนตำบลนาบอน 10,000 ปาชุมชนตำบล     
นาบอน 

10,000 ปาชุมชนตำบล
นาบอน 

10,000 ปาชุมชนตำบลนา
บอน 

10,000 ปาชุมชนตำบลนา
บอน 

10,000 ปาชุมชนตำบล
นาบอน 

อบต.นาบอน 

F1A2 9.การสำรวจเก็บรวบรวม
พืชสมุนไพรทองถิ่นตำบล
โนนบุรี 

สวนสมุนไพรไดโนโรด 
หมูที่ 1 ตำบลโนนบุรี  
อำเภอสหัสขันธ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

30,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ 
พนักงาน ทต.
โนนบุรีและ
ประชาชนใน

  คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ 
พนักงาน ทต.
โนนบุรีและ
ประชาชนใน

30,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ 
พนักงาน ทต.โนน
บุรีและประชาชน
ในตำบลโนนบุรี 

30,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ 
พนักงาน ทต.โนน
บุรีและประชาชน
ในตำบลโนนบุรี 

30,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ 
พนักงาน ทต.
โนนบุรีและ
ประชาชนใน

ทต.โนนบุรี 



หนา 1266                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาฬสินธุ 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 

ตำบลโนนบุรี ตำบลโนนบุรี ตำบลโนนบุรี 

F1A2 10.อนุรักษพืชพรรณ
สมุนไพรชนิดตางๆ
บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองใหญ 

บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลหนอง
ใหญ 

10,000  คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ 
พนักงาน ทต. 
และ ประชาชน
ในเขตเทศบาล
ตำบลหนองใหญ/
อาสมัครเขารวม
โครงการ 

10,000  คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ 
พนักงาน ทต. 
และ ประชาชน
ในเขตเทศบาล
ตำบลหนอง
ใหญ/อาสมัคร
เขารวมโครงการ 

10,000  คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ 
พนักงาน ทต. 
และ ประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบล
หนองใหญ/อา
สมัครเขารวม
โครงการ 

10,000  คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ 
พนักงาน ทต. 
และ ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ตำบลหนองใหญ/
อาสมัครเขารวม
โครงการ 

10,000  คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ 
พนักงาน ทต. 
และ ประชาชน
ในเขตเทศบาล
ตำบลหนอง
ใหญ/อาสมัคร
เขารวมโครงการ 

ทต.หนองใหญ 

F1A2 11.สำรวจพืชสมุนไพรใน
ชุมชนตำบลเหลาไฮงาม 

บริเวณสำนักงาน อบต.
เหลาไฮงาม 

20,000 การเก็บตนกลาที่
มีชีวิตไปปลูกใน
พ้ืนที่ปลอดภัย 
การเก็บสามารถ
เก็บตัวอยางมา
ศึกษาและ
ขยายพันธุตอไป
ได 

20,000 มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากร
ทองถิ่น สราง
อาชีพ สราง
รายไดใหชุมชน 

 -  พ้ืนที่ตำบลเหลาไฮ
งาม เพ่ือเก็บรักษา
พันธุกรรมพืช
สมุนไพรใน
ทองถิ่นเปน
ตัวอยางเพ่ือศึกษา
หรือมีการเก็บใน
รูปของเมล็ด 

 -   -   -   -  อบต.เหลาไฮงาม 

F1A2 12.สำรวจ การจัด
ขอบเขตพิกัดพันธุกรรม
พืชในพ้ืนที่ปกปก   

ปาชุมชนตำบลนาทัน 15,000 ปาชุมชนตำบล
นาทัน 

15,000 ปาชุมชนตำบล
นาทัน 

15,000 ปาชุมชนตำบลนา
ทัน 

15,000 ปาชุมชนตำบลนา
ทัน 

15,000 ปาชุมชนตำบล
นาทัน 

ทต.นาทัน 

F1A2 13.สำรวจ เก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชภายในเขต
เทศหนองกุงศรี 

ภายในเขตเทศบาล
ตำบลหนองกุงศรี อำ
หนองกุงศรี  

20,000 บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบล
หนองกุงศรี 
จำนวน 10 ไร   

20,000 บานหนองกุงศรี 
หมู 1,2,12บาน
นาสาร หมู 6  
จำนวน 5 ไร   

20,000 บานหนองกุงเผือก 
หมู 3,4,6  จำนวน 
5 ไร   

20,000 บานหนองริวหนัง 
หมู 1,5  จำนวน 
5 ไร   

20,000 บานสะอาดนาดี 
หมู 5,13 บาน
โนนศิลา หมู 4 
จำนวน 5 ไร   

ทต.หนองกุงศรี 

F1A2 14. สำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชภายในเขต
พ้ืนทีเทศบาลตำบลคำ
กาว 

ภายในเขตเทศบาล
ตำบลคำกาว อำหนอง
กุงศรี  

20,000 บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลคำ
กาวจำนวน 3 ไร   

20,000 บานคำไฮ ม.
8,11 จำนวน 4 
ไร   

20,000 วัดปากรุงศรีเจริญ
ธรรม 2 

20,000 โคกหนองหวา 
หมูที่ 9 

20,000 วัดปากรุงศรี
เจริญธรรม  

ทต.คำกาว 

F1A2 15.สำรวจพืชพรรณ
สมุนไพรชนิดตางๆ
บริเวณโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน

บริเวณโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุที่
ไดรับการคัดเลือกให

30,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ  
นักเรียนในสังกัด

30,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ  
นักเรียนในสังกัด

30,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ  
นักเรียนในสังกัด

30,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ  
นักเรียนในสังกัด

30,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ  
นักเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาฬสินธุ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1267 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จังหวัดกาฬสินธุที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปน
โรงเรียนตนแบบ  
จำนวน  1 โรงเรียน 

เปนโรงเรียนตนแบบ องคการบริหาร
สวนจังหวัด
กาฬสินธุ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด
กาฬสินธุ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด
กาฬสินธุ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด
กาฬสินธุ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด
กาฬสินธุ 

F1A2 16.กิจกรรมการสำรวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่น 

ดอนปูตา บานโคก หมู
ที่ 6 ตำบลเนินยาง 
อำเภอคำมวง  จังหวัด
กาฬสินธุ 

10,000 ผูเขารวม        
จำนวน 60 คน 

 -  ผูเขารวม       
จำนวน 60 คน 

 -  ผูเขารวม        
จำนวน 60 คน 

 -  ผูเขารวม        
จำนวน 60 คน 

 -  ผูเขารวม        
จำนวน 60 คน 

อบต.เนินยาง 

F1A2 17.สำรวจพืชสมุนไพร
ชนิดตางๆ/
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ
บริเวณปาหนองกุง ม.5 

ปาหนองกุง  ม.5 10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ
พนักงานอบต
สายนาวังและ
ประชาชนในเขต
อบต.สายนาวัง 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ
พนักงานอบต
สายนาวังและ
ประชาชนในเขต
อบต.สายนาวัง 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ
พนักงานอบตสาย
นาวังและ
ประชาชนในเขต
อบต.สายนาวัง 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ
พนักงานอบตสาย
นาวังและ
ประชาชนในเขต
อบต.สายนาวัง 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ
พนักงานอบต
สายนาวังและ
ประชาชนในเขต
อบต.สายนาวัง 

อบต.สายนาวัง 

F1A2 18.โครงการสำรวจเก็บ
รวมรวมพืชสมันไพร
ชุมชน 

ตำบลคุมเกา 20,000 บานมวงไข / 
บานโนนสวรรค 

20,000 บานปาดงหมู/
บานโนนสูง 

20,000 บานกุดตอแกน 20,000 บานแดนสามัคคี 20,000 บานนอยนา
เจริญ/บานดอน
แกวใหม 

อบต.คุมเกา 

F1A2 19.การสำรวจผักพ้ืนบาน
ชนิดตางๆ บริเวณ
เทศบาลตำบลกุดจิก 
ตำบลกุดจิก อำเภทาคัน
โท จังหวัดกาฬสินธุ 

บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลกุดจิก 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบลกุด
จิก 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบล
กุดจิก 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเจาหนาที่
ของเทศบาลตำบล
กุดจิก 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบลกุด
จิก 

10,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบล
กุดจิก 

ทต.กุดจิก 

F1A2 20.สำรวจพืชสมุนไพร
ตามทองถิ่นชนิดตางๆ 
บริเวณสำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลศรี
สมเด็จ 

องคการบริหารสวน
ตำบลศรีสมเด็จ พ้ืนที่ 
176 ไร 

20,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ
พนักงาน อบต.
ศรีสมเด็จและ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ตำบลศรี
สมเด็จ 

20,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ
พนักงาน อบต.
ศรีสมเด็จและ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ตำบลศรี
สมเด็จ 

20,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ
พนักงาน อบต.ศรี
สมเด็จและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตำบลศรีสมเด็จ 

20,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ
พนักงาน อบต.ศรี
สมเด็จและ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตำบลศรีสมเด็จ 

20,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ
พนักงาน อบต.
ศรีสมเด็จและ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ตำบลศรี
สมเด็จ 

อบต.ศรีสมเด็จ 

F1A2 21.ผักพ้ืนบานชนิดตางๆ 
บริเวณสำนักงาน
เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ อำเภอกุฉิ

เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ   

10,000 พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ   

10,000 พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ   

10,000 พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ   

10,000 พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ   

10,000 พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ   

เทศบาลเมืองกุฉิ
นารายณ   



หนา 1268                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาฬสินธุ 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 

นารายณ จังหวัด
กาฬสินธุ 

 รวม  21  โครงการ  355,000  315,000  255,000  235,000  235,000   
F1A3 1.โครงการอนุรักษพันธุ

พืชทรัพยากรทองถิ่น
ตำบลดอนสมบูรณ  

พ้ืนที่ตำบลดอน
สมบูรณทั้ง 14 หมูบาน 

10,000 กำนัน ผญ.บาน 
ทั้ง 14 หมูบาน 
ขาราชการ หน.
สวนราชการ                 
ผอ.สถานศึกษา 
และ ประชาชน
ตำบลดอน
สมบูรณ 

10,000 กำนัน ผญ.บาน 
ทั้ง 14 หมูบาน 
ขาราชการ หน.
สวนราชการ                 
ผอ.สถานศึกษา 
และ ประชาชน
ตำบลดอน
สมบูรณ 

10,000 กำนัน ผญ.บาน 
ทั้ง 14 หมูบาน 
ขาราชการ หน.
สวนราชการ                 
ผอ.สถานศึกษา 
และ ประชาชน
ตำบลดอน
สมบูรณ 

10,000 กำนัน ผญ.บาน 
ทั้ง 14 หมูบาน 
ขาราชการ หน.
สวนราชการ                 
ผอ.สถานศึกษา 
และ ประชาชน
ตำบลดอน
สมบูรณ 

10,000 กำนัน ผญ.บาน 
ทั้ง 14 หมูบาน 
ขาราชการ หน.
สวนราชการ                 
ผอ.สถานศึกษา 
และ ประชาชน
ตำบลดอน
สมบูรณ 

อบต.ดอนสมบูรณ 

F1A3 2.การปลูกรักษาพืช
สมุนไพรทองถิ่นตำบล
โนนบุรี 

สวนสมุนไพรไดโนโรด 
หมูที่ 1 ตำบลโนนบุรี  
อำเภอสหัสขันธ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

30,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ 
พนักงาน ทต.
โนนบุรีและ
ประชาชนใน
ตำบลโนนบุรี 

30,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ 
พนักงาน ทต.
โนนบุรีและ
ประชาชนใน
ตำบลโนนบุรี 

30,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ 
พนักงาน ทต.โนน
บุรีและประชาชน
ในตำบลโนนบุรี 

30,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ 
พนักงาน ทต.โนน
บุรีและประชาชน
ในตำบลโนนบุรี 

30,000 คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ 
พนักงาน ทต.
โนนบุรีและ
ประชาชนใน
ตำบลโนนบุรี 

ทต.โนนบุรี 

F1A3 3.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษา      
จำนวน   1  ไร 

20,000 พ้ืนที่ปาเขตปก
ปก 

20,000 พ้ืนที่ปาเขตปก
ปก 

20,000 พ้ืนที่ปาเขตปกปก 20,000 พ้ืนที่ปาเขตปก
ปก 

20,000 พ้ืนที่ปาเขตปก
ปก 

ทต.นาทัน 

F1A3 4.ปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนที่ปา
เพ่ือใชสอยเทศบาล
ตำบลดงลิง 

ทต.ดงลิง อ.กมลาไสย 
จ.กาฬสินธุ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

- ไมใชงบ 
ประมาณ 

1 แหง  -  1 แหง  -  - - - ทต.ดงลิง 

F1A3 5.งานปลูกรักษา
ทรัพยากรที่สำรวจ
รวบรวม 

พ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชนบานสูงเนิน 
หมูที่ 3 ตำบลเนินยาง  
อำเภอคำมวง จังหวัด
กาฬสินธุ 

10,000 ผูเขารวมจำนวน 
50 คน 

 -  ผูเขารวมจำนวน 
50 คน 

 -  ผูเขารวมจำนวน 
50 คน 

 -  ผูเขารวมจำนวน 
50 คน 

 -  ผูเขารวมจำนวน 
50 คน 

อบต.เนินยาง 

F1A3 6.การปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม
บริเวณสวนสาธารณะ

บริเวณสวนสาธารณะ
หนองยาง - ดอนปูตา 
ม.10 ตำบลรองคำ 
อำเภอรองคำ จังหวัด

ไมใชงบ 
ประมาณ 

อาสาสมัคร และ
ชมรวมจิตอาสา 

 -  -  -  -  -  -  -  - ทต.รองคำ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาฬสินธุ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1269 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

หนองยาง - ดอนปูตา ม.
10 ตำบลรองคำ อำเภอ
รองคำ จังหวัดกาฬสินธุ 

กาฬสินธุ 

F1A3 7.ปลูกรักษาพรรณพืช " 
โปรงฟา (Murraya 
siamensis Craib.)" 

บริเวณปาชุมชนจุดชม
นก บานขาม หมู 1 ต.
คลองขาม อ.ยางตลาด 
จ.กาฬสินธุ  

15,000 เนื้อที่ 3 ไร 
จำนวน 300 ตน 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

F1A3 8.โครงการกอสราง
โรงเรือนเพาะชำ 

อบต.คุมเกา 34,400 1 หลัง  -  -  -  -  -  -  -   -  อบต.คุมเกา 

F1A3 9.การปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม
บริเวณสวนสาธารณะ
หนองยาง - ดอนปูตา ม.
10 ตำบลรองคำ อำเภอ
รองคำ จังหวัดกาฬสินธุ 

บริเวณสวนสาธารณะ
หนองยาง - ดอนปูตา 
ม.10 ตำบลรองคำ 
อำเภอรองคำ จังหวัด
กาฬสินธุ 

5,000 อาสาสมัคร และ
ชมรวมจิตอาสา 

  

              

ทต.รองคำ 

 รวม  9  โครงการ  124,400  60,000  60,000  60,000  60,000   
F2A5 จัดทำฐานขอมูล

ทรัพยากร ทั้งสามฐานที่
ไดจากการสำรวจ
รวบรวม 

ศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืชจังหวัดกาฬสินธุ 
(สนง.เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
กาฬสินธุ 

10,000 นำเขาขอมูลจาก
การดำเนินงาน
จากกิจกรรม 1-
3, กิจกรรมที่ 7-8 

10,000 นำเขาขอมูลจาก
การดำเนินงาน
จากกิจกรรม 1-
3, กิจกรรมที่ 7-
8 เพ่ิมขึ้นในแต
ละปงบประมาณ 

10,000 นำเขาขอมูลจาก
การดำเนินงาน
จากกิจกรรม 1-3, 
กิจกรรมที่ 7-8 
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ปงบประมาณ 

10,000 นำเขาขอมูลจาก
การดำเนินงาน
จากกิจกรรม 1-3, 
กิจกรรมที่ 7-8 
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ปงบประมาณ 

10,000 นำเขาขอมูลจาก
การดำเนินงาน
จากกิจกรรม 1-
3, กิจกรรมที่ 7-
8 เพ่ิมขึ้นในแต
ละปงบประมาณ 

สนง.กส.จว.กส. 

 รวม  1  โครงการ  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000   
F3A8 1. โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก 
พระราชดำริ ฯ                 
1.1 จัดต้ังศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ ฯ               
1.2 กิจกรรมสนับสนุน
งานสวนพฤกษศาสร
โรงเรียน     

เทศบาลตำบลหนอง
หิน 

260,000 พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลตำบล
หนองหิน 

 -  -  -    -    -  - ทต.หนองหิน 



หนา 1270                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาฬสินธุ 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 2.เสริมสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษส่ิงแวดลอม
และพันธุไม 

พ้ืนที่ตำบลยอดแกงทั้ง 
18 หมูบาน 

40,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา
พนักงาน อบต.
ผูนำชุมชนผูนำ
ทองที่ประชาชน
ทั่วไป 

40,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา
พนักงาน อบต.
ผูนำชุมชนผูนำ
ทองที่ประชาชน
ทั่วไป 

40,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา
พนักงาน อบต.
ผูนำชุมชนผูนำ
ทองที่ประชาชน
ทั่วไป 

40,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา
พนักงาน อบต.
ผูนำชุมชนผูนำ
ทองที่ประชาชน
ทั่วไป 

40,000 คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา
พนักงาน อบต.
ผูนำชุมชนผูนำ
ทองที่ประชาชน
ทั่วไป 

อบต.ยอดแกง 

F3A8 3. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน           
(กิจกรรมศูนยเรียนรูและ
ฐานขอมูลการอนุรักษ
พันธไมพ้ืนเมือง)              

 -โรงเรียนในสังกัด 
สพป.กส. เขต 1 
จำนวน 9 โรงเรียน
,สพฟ.กส. เขต 2 
จำนวน 9 โรงเรียน
สพป.กส. เขต 3 
จำนวน 3 โรงเรียน, 
สพม.เขต 24 จำนวน 
11 โรงเรียน
,กศน.จ.กส. จำนวน 2 
แหง,อปท. จำนวน 9 
โรงเรียน และสังกัด
สำนักบริหารการศึกษา
พิเศษ จำนวน 1 
โรงเรียน รวม 44 แหง 

440,000 จัดทำศูนยเรียนรู 
และรวบรวม
ขอมูลการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
ทองถิ่น จำนวน 
44 แหง 

 -  -  -  -  -  -  -  -   

F3A8 4. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน         
(กิจกรรมจัดทำปายชื่อ
พรรณไมในโรงเรียน 

  " 440,000 จัดทำปายชื่อ
พรรณไมใน
โรงเรียน 44 
โรงเรียน 

 -  -  -  -  -  -  -  -   

F3A8 5. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน(กิจกรรมจัดทำ
อุทยานการเรียนรูบูรณา
การสวนพฤกษศาสตร) 

  " 880,000 จัดทำอุทยานการ
เรียนรูบูรณาการ
สวน
พฤกษศาสตร 
จำนวน 44
โรงเรียน 

                

  

F3A8 6.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริฯ                
6.1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการงานสวน

โรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
รอบศูนยฯ ทต.หนอง
หิน 

20,000 3 โรงเรียน 20,000 3 โรงเรียน 20,000 3 โรงเรียน 20,000 3 โรงเรียน 20,000 3 โรงเรียน ทต.หนองหิน 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาฬสินธุ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1271 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พฤกษศาสตรพืช
สมุนไพรและพืชพ้ืนถิ่น
ในชุมชน) 

 6.2 กิจกรรมอบรม
นักเรียนดานอนุรักษและ
ประโยชนพันธุกรรมพืช  

โรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
รอบศูนยฯ ทต.หนอง
หิน 

20,000 3 โรงเรียน 30,000 3 โรงเรียน 30,000 3 โรงเรียน 30,000 3 โรงเรียน 30,000 3 โรงเรียน ทต.หนองหิน 

 6.3 จัดทำ website 
อพ.สธ.ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก 
พระราชดำริ ฯ 

โรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
รอบศูนยฯ ทต.หนอง
หิน 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.ศูนยฯ  

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.ศูนยฯ  

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.ศูนยฯ  

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.ศูนยฯ  

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ 
การดำเนินงาน
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.ศูนยฯ  

ทต.หนองหิน 

F3A8 7.จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธกิจกรรม
การสำรวจและอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น 

เว็บไซต อบต.นาเชือก 
www.nachuek.go.th  

ไมใชงบ 
ประมาณ 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริและ
เผยแพรขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น
ที่ไดจากการ
สำรวจ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริและ
เผยแพรขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นที่ไดจาก
การสำรวจ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
และเผยแพรขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น
ที่ไดจากการ
สำรวจ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริและ
เผยแพรขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น
ที่ไดจากการ
สำรวจ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริและ
เผยแพรขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นที่ไดจาก
การสำรวจ 

อบต.นาเชือก 

F3A8 8.ฝกอบรมใหความรูการ
สำรวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลพืชแตละชนิดใน
ปาสาธารณะประโยชน 

ปาสาธารณะประโยชน
และปาชุมชนในเขต
อบต.นิคมหวยผ้ึง 

79,890 ผูเขาอบรม 100
คน ไดรับความรู
เกิดความ
ตระหนักในการ
ดูแลพืชที่ใกลสูญ
พันธุ 

 -  -  -  -  -  -  -  - อบต.นิคมหวยผ้ึง  

F3A8 9.งานสนับสนุน สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

107 หมู 5 โรงเรียน
อนุบาล อบต.คลอง
ขาม ตำบลคลองขาม 
อ.ยางตลาด  
จ.กาฬสินธุ 

300,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
นักเรียน จำนวน 
328 คนครู
จำนวน 27 คน 

300,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
นักเรียน จำนวน 
328 คนครู
จำนวน 27 คน 

300,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญานักเรียน 
จำนวน 328 คน
ครูจำนวน 27 คน 

300,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
นักเรียน จำนวน 
328 คนครู
จำนวน 27 คน 

300,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
นักเรียน จำนวน 
328 คนครู
จำนวน 27 คน 

อบต.คลองขาม  



หนา 1272                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาฬสินธุ 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.งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน            
(กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร) 

 -โรงเรียนในสังกัด 
สพป.กส. เขต 1 
จำนวน 9 โรงเรียน
,สพฟ.กส. เขต 2 
จำนวน 9 โรงเรียน 
สพป.กส. เขต 3 
จำนวน 3 โรงเรียน, 
สพม.เขต 24 จำนวน 
11 โรงเรียน
,กศน.จ.กส. จำนวน 2 
แหง,อปท. จำนวน 9
โรงเรียน และสังกัด
สำนักบริหารการศึกษา
พิเศษ จำนวน 1 
โรงเรียน  

527,000 บุคลากร
ผูรับผิดชอบงาน
สวน
พฤกษศาสตรใน
โรงเรียน 

                  

F3A8 11. งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
(กิจกรรมฝกอบรม
ปฏิบัติการสำรวจและ
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น) 

  

418,000 . ครูและบุคลากร
โรงเรียนเห็น
ประโยชนความ
งดงาม เกิด
ทัศนคติที่ดีตอ
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F3A8 12. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

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

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 7 

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

  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 

เ พ่ื 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 
และฐานท รัพยากร
ท อ งถิ่ น  ระ ดั บ ภู มิ  
ภาค 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 
 
 

เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

 

ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

 

F3A8 13. การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-จังหวัด 

    เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมท่ี
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

  เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมท่ี
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพ่ือประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

ก ำ ห น ด ใ ห เ ป น
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร
ด ำ 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 14 . สนั บ สนุ น โรง เรียน
ส มั ค ร เข า ร ว ม ส น อ ง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวน พ ฤกษ ศาสตร
โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ ก ำ กั บ
ขั บ เ ค ล่ื อ น ง า น ส ว น
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับจังหวัด  

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

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

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

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

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

1.สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการ  
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดับ ป ายสน 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. ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม
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 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

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 
 

 
F3A8 1 5 . ส นั บ ส นุ น อ งค ก ร

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

พ้ืนที่การปกครองระดับ
ตำบลในจังหวัด 

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

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

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

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

 เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายที่จะ
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 ดับ ป ายสน อ ง
พ ระราชดำ ริ  อป ท . 
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
พ้ืนที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้ น ที่  1  – 2  อ ป ท .
ส ม าชิ ก ด ำ เนิ น ง าน
รวม กับ  รร. สมาชิ ก
ส วน พ ฤ ก ษ ศ าส ต ร
โรงเรียนในพ้ืนที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กาฬสินธุ ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1275 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

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_
4/1.PDF 
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย  A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร  A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
     A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
     A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 


