
หนา 1276                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดกำแพงเพชร 
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) การกำหนดขอบเขต

พ้ืนที่และการสำรวจ
ทรัพยากร  

ต.ปางตาไว 
อ.ปางศิลาทอง 
จ.กำแพงเพชร 

15,000 พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 8 บานปาง
มะละกอ  
เนื้อที่ 10 ไร 

15,000 พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 8 บานปาง
มะละกอ เนื้อที่ 
10 ไร 

15,000 พ้ืนที่ปาชุมชนหมู
ที่ 3 บานเพชร
เจริญ หลังวัดเทพ
นิมิต 
เนื้อที่ 10  ไร 

15,000 พ้ืนที่ปาชุมชนหมู
ที่ 11 บานใหม
วงศเขาทอง 
แปลงปารักษน้ำ 
เนื้อที่ 10 ไร 

15,000 พ้ืนที่ปาชุมชน
หมูที่ 11 บาน
ใหมวงศเขาทอง
แปลงปารักษน้ำ 
เนื้อที่ 10 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F1A1 2) ทำผังแสดงขอบเขต
พ้ืนที่ปกปก  

ต.ปางตาไว 
อ.ปางศิลาทอง 
จ.กำแพงเพชร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 8 บานปาง
มะละกอ  
เนื้อที่ 10 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 8 บานปาง
มะละกอ เนื้อที่ 
10 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่ปาชุมชนหมู
ที่ 3 บานเพชร
เจริญ หลังวัดเทพ
นิมิต 
เนื้อที่ 10  ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่ปาชุมชนหมู
ที่ 11 บานใหม
วงศเขาทอง 
แปลงปารักษน้ำ 
เนื้อที่ 10 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

พ้ืนที่ปาชุมชน
หมูที่ 11 บาน
ใหมวงศเขาทอง 
แปลงปารักษน้ำ 
เนื้อที่ 10 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F1A1 3) การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรบริเวณ
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ทองถิ่นตำบลปางตาไว 
เนื้อที่  50 ไร 

5,000 พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 8 บานปาง
มะละกอ  
เนื้อที่ 10 ไร 

5,000 พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 8 บานปาง
มะละกอ  
เนื้อที่ 10 ไร 

5,000 พ้ืนที่ปาชุมชนหมู
ที่ 3 บานเพชร
เจริญ หลังวัดเทพ
นิมิต 
เนื้อที่ 10 ไร 

5,000 พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 11 บาน
ใหมวงศเขาทอง 
แปลงปารักษน้ำ 
เนื้อที่ 10 ไร 

5,000 พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 11 บาน
ใหมวงศเขาทอง 
แปลงปารักษน้ำ 
เนื้อที่ 10 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F1A1 4) จัดทำแนวกันไฟปา
บริเวณพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ทองถิ่นตำบลปางตาไว
เนื้อที่ 50 ไร   

10,000 พ้ืนที่ปาชุมชนหมู
ที่ 8 บานปาง
มะละกอ เนื้อที่ 
10 ไร 

10,000 พ้ืนที่ปาชุมชน
หมูที่ 8 บานปาง
มะละกอ เนื้อที่ 
10 ไร 

10,000 พ้ืนที่ปาชุมชนหมู
ที่ 3 บานเพชร
เจริญ หลังวัดเทพ
นิมิตเนื้อที่ 10 ไร 

10,000 พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 11 บาน
ใหมวงศเขาทอง
แปลงปารักษน้ำ 
เนื้อที่ 10 ไร 

10,000 พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 11 บาน
ใหมวงศเขาทอง 
แปลงปารักษน้ำ 
เนื้อที่ 10 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F1A1 5) สำรวจ ทำรหัสพิกัดท
รัยากร 
บริเวณพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

บริเวณดานหลัง สนง.
เทศบาล  
ต.คลองขลุง จำนวน 8 
ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยางชัดเจน 
จำนวน 8 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยาง
ชัดเจนจำนวน 8 
ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยางชัดเจน
จำนวน 8 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยางชัดเจน
จำนวน 8 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยาง
ชัดเจนจำนวน 8 
ไร 

เทศบาลตำบลคลองข
ลุง 

F1A1 6) จัดทำขอบเขตพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

เทศบาล 
ต.คลองขลุง 

ไมใช
งบประมา

ณ 

พ้ืนที่ จำนวน 8 
ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่ จำนวน 8 
ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่ จำนวน 8 ไร ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่ จำนวน 8 
ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

พ้ืนที่ จำนวน 8 
ไร 

เทศบาลตำบลคลองข
ลุง 

F1A1 7) สำรวจแนวเขตพ้ืนที่
ปกปก 
 
 

 

บอเหล็กน้ำพ้ีหมูที่ 8 
อบต.ถ้ำกระตายทอง 
 
 
 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

สำรวจแนวเขต
เนื้อที ่1 ไร 2 
งาน-วา 

ไมใช
งบประม

าณ 

สำรวจแนวเขต
เนื้อที ่1 ไร 2 
งาน-วา 

ไมใช
งบประม

าณ 

สำรวจแนวเขต
เนื้อที่ 1 ไร 2 
งาน-วา 

ไมใช
งบประมา

ณ 

สำรวจแนวเขต
เนื้อที่ 1 ไร 2 
งาน-วา 

องคการบริหารสวน
ตำบลถ้ำกระตายทอง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1277 
 

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) ปกปกพันธุกรรมพืช พ้ืนที่รอบ อบต.หัวถนน - - 10,000 จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่เพาะปลูก
พันธุพืชภายใน
ตำบลหัวถนน 
จำนวน 5 ไร 

10,000 จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่เพาะปลูก
พันธุพืชภายใน
ตำบลหัวถนน 
จำนวน 5 ไร 

10,000 จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่เพาะปลูก
พันธุพืชภายใน
ตำบลหัวถนน 
จำนวน 5 ไร 

10,000 จัดทำขอบเขต
พ้ืนที่เพาะปลูก
พันธุพืชภายใน
ตำบลหัวถนน 
จำนวน 5 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลหัวถนน 

F1A1 9) รักน้ำ รักปา รักษา
แผนดิน อบต.วังไทร 

ต.วังไทร 
อ.คลองขลุง 
จ.กำแพงเพชร 

50,000 1.สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกทั้งพืชและ
สัตวเพ่ือขึ้น
ทะเบียน จำนวน 
1 ไร    

50,000 1.จัดต้ังแหลง
เรียนรูพืชและ
สัตว อบต.วัง
ไทร         

50,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

50,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

50,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังไทร 

F1A1 10) สำรวจพันธุพืชตนไม
ในปาบริเวณพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

ต.ลานดอกไมตก 
อ.โกสัมพีนคร 
จ.กำแพงเพชร 

5,000 1.สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกพืชพันธุตนไม
เพ่ือขึ้นทะเบียน 
จำนวน 10 ไร    

5,000 1.สำรวจพ้ืนที่
ปกปกพืชพันธุ
ตนไมเพ่ือขึ้น
ทะเบียน จำนวน 
10 ไร    

5,000 1.สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกพืชพันธุตนไม
เพ่ือขึ้นทะเบียน 
จำนวน 10 ไร    

5,000 1.สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกพืชพันธุตนไม
เพ่ือขึ้นทะเบียน 
จำนวน 10 ไร    

5,000 1.สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกพืชพันธุตนไม
เพ่ือขึ้นทะเบียน 
จำนวน 10 ไร    

องคการบริหารสวน
ตำบลลานดอกไมตก 

F1A1 11) จัดทำขอบเขตพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ของ 
ต.วังหามแห  
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

20,000 หมูที่  3  
บานเขาพริก 
เนื้อที่ 1 ไร 

20,000 หมูที่  3  
บานเขาพริก 
เนื้อที่ 1 ไร 

20,000 หมูที่ 7 
บานหนองปลอง 
เนื้อที่ 1 ไร 

20,000 หมูที่ 7 
บานหนองปลอง 
เนื้อที่ 1 ไร 

20,000 หมูที่ 8 
บานหนองชาง
งาม 
เนื้อที่ 1 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังหามแห 

F1A1 12) สำรวจ ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรบริเวณพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ของ 
ต.วังหามแห 
อ. ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

40,000 หมูที่  3  
บานเขาพริก 
เนื้อที่ 1 ไร 

40,000 หมูที่  3  
บานเขาพริก 
เนื้อที่ 1 ไร 

40,000 หมูที่ 7 
บานหนองปลอง 
เนื้อที่ 1 ไร 

40,000 หมูที่ 7 
บานหนองปลอง 
เนื้อที่ 1 ไร 

40,000 หมูที่ 8 
บานหนองชาง
งาม 
เนื้อที่ 1 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังหามแห 

F1A1 13) สำรวจ ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรบริเวณพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

บริเวณบอบำบัดน้ำเสีย
แบบบึงประดิษฐ   
ต.ทามะเขือ อ.คลองข
ลุง จ.กำแพงเพชร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยางชัดเจน 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยาง
ชัดเจน 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยางชัดเจน 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยางชัดเจน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยาง
ชัดเจน 

เทศบาลทามะเขือ 

F1A1 14) จัดทำขอบเขตพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชของเทศบาล 
ต.ทามะเขือ  
อ.คลองขลุง จ.

ไมใช
งบประมา

ณ 

กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 

เทศบาลทามะเขือ 



หนา 1278                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร 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 

กำแพงเพชร  

F1A1 15) สำรวจ ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรบริเวณพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

บริเวณพ้ืนที ่หลังอบต.
เกาะตาล  
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กำแพงเพชร  

ไมใช
งบประมา

ณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยางชัดเจน 
จำนวน 12  ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยาง
ชัดเจน จำนวน 
12 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยางชัดเจน 
จำนวน 12 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยางชัดเจน 
จำนวน 12 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยาง
ชัดเจน จำนวน 
12 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะตาล 

F1A1 16) จัดทำขอบเขตพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชของอบต.เกาะตาล  
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กำแพงเพชร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 
จำนวน 12 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 
จำนวน 12 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 
จำนวน 12 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 
จำนวน 12 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 
จำนวน 12 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะตาล 

F1A1 17) อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อบต.วังควง 
(ประชุม สำรวจ ทำพ้ืนที่ 
ปกปกทรัพยากร) 

ปาชุมชน บานหนอง
ทราย ม.10 ต.วังควง 
เนื้อที่ 1 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เขารวมอบรม
ตามโครงการฯที ่
อพ.สธ. จัดขึ้น 
เพ่ือนำแนวทาง
กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่ปกปก 
จำนวน 1 ไร 

20,000 สำรวจพ้ืนที่ปก
ปก ทั้งพืชและ
สัตว เพือขึ้น
ทะเบียน จำนวน 
1 ไร 

20,000 ขยายขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกจาก 1 
ไร เปน 1.5 ไร 

20,000 สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกที่ขยายเพ่ิม 
ทั้งพืชและสัตว 
เพือขึ้นทะเบียน 
จำนวน 1.5 ไร 

20,000 ขยายขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกจาก 
1.5 ไร เปน  2 
ไร พรอมสำรวจ
พืชและสัตวเพ่ือ
ขึ้นทะเบียน 

อบต.วังควงรวมกับ 
โรงเรียนบานหนอง
ทราย สำนักสงฆปา
ดำรงคธรรมและ
ชาวบานหนองทราย
ม.1รวมกันกำหนด
พ้ืนที่ปกปกพรอม
ขยายพ้ืนที่ปกปกใน
แตละป ตามลำดับ/
งบประมาณ อบต.วัง
ควง 

F1A1 18) อนุรักษพันธุกรรม
พืช 

พ้ืนที่ หมู 7 ตำบล
ประชาสุขสันต 
อ.ลานกระบือ 
จ.กำแพงเพชร 

20,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

20,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

20,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

20,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

20,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

เทศบาลตำบลประชา
สุขสันต  

F1A1 19) การกำหนดขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกทรัพยาการ 

เทศบาลตำบลทุงทราย 
อ.ทรายทองวัฒนา 
จ.กำแพงเพชร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
จำนวน 23 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
จำนวน 23 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร จำนวน 
23 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
จำนวน 23 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 
จำนวน 23 ไร 

เทศบาลตำบลทุง
ทราย 

F1A1 20) สำรวจ ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรบริเวณพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

ปาชุมชนหมูที ่15 บาน
ไรพิจิตร  จำนวน 5 ไร 

 ไมใช
งบประมา

ณ  

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยางชัดเจน 

 ไมใช
งบประม

าณ  

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยาง
ชัดเจน 

 ไมใช
งบประม

าณ  

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยางชัดเจน 

 ไมใช
งบประม

าณ  

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยางชัดเจน 

 ไมใช
งบประมา

ณ  

กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยาง
ชัดเจน 

องคการบริหารสวน
ตำบลโกสัมพี 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1279 
 

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 21) จัดทำขอบเขตพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชของปาชุมชนหมูที่ 
15 บานไรพิจิตร
จำนวน 5 ไร 

20,000 กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่อยางชัดเจน 

20,000 กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 

20,000 กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 

20,000 กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 

20,000 กำหนดขอบเขต
อยางชัดเจน 

องคการบริหารสวน
ตำบลโกสัมพี 

F1A1 22) อนุรักษพันธุกรรม
พืช 

พ้ืนที่สาธารณะ  หมูที่ 
7 บานโนนพลวง 
ตำบลเทพนิมิต 

20,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

20,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

20,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

20,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

20,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตำบลเทพนิมิต 

F1A1 23) งานจัดทำผังบริเวณ
เขตพ้ืนที่ปกปก 

บอเหล็กน้ำพ้ี หมูที่ 8 
อบต.ถ้ำกระตายทอง 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

จัดทำแผนผัง
จุดสำคัญเนื้อที่ 
1 ไร 2 งาน-วา 

ไมใช
งบประม

าณ 

จัดทำแผนผัง
จุดสำคัญเนื้อที่ 1 
ไร 2 งาน-วา 

ไมใช
งบประม

าณ 

จัดทำแผนผัง
จุดสำคัญเนื้อที่1 
ไร 2 งาน-วา 

ไมใช
งบประมา

ณ 

จัดทำแผนผัง
จุดสำคัญเนื้อที่ 1 
ไร 2 งาน-วา 

องคการบริหารสวน
ตำบลถ้ำกระตายทอง 

F1A1 24) การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากร กายภาพ
ชีวภาพ เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

หมูที่ 6 บานบึงหลม 50,000 สำรวจทรัพยากร
พืช จำนวนพ้ืนที่ 
4 ไร 

50,000 สำรวจ
ทรัพยากรพืช 
จำนวนพ้ืนที่ 4 
ไร 

50,000 สำรวจทรัพยากร
พืช สัตว จำนวน
พ้ืนที่ 4 ไร 

50,000 สำรวจทรัพยากร
พืชสัตว จุลินทร
จำนวนพ้ืนที่ 4 ไร 

50,000 สำรวจทรัพยากร
พืช สัตว 
จุลินทรีย จำนวน
พ้ืนที่ 2 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลคลองน้ำไหล 

F1A1 25) อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (ประชุม 
สำรวจทำพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร) 

ปาชุมชน ม. 4 ตำบล
บึงทับแรต เนื้อที ่ 4 ไร 

10,000 อบรมตามที่ 
อพ.สธ.จัด 

10,000 สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกพันธุไม 2 ไร 

10,000 ขยายพ้ืนที่ปกปก
พันธุไม จาก2 เปน 
4 ไร 

10,000 ปกปกพันธุไม
ทองถิ่น 

10,000 ปกปกพันธุไม
ทองถิ่น 

อบต.บึงทับแรต
รวมกับสำนักสงฆบึง
สวางอารมณ 
ชาวบาน หมู 3,4 
โรงเรียนบึงทับแรต 
งบประมาณ อบต.บึง
ทับแรต 

F1A1 26) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการทำ
ตัวอยางทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ทองถิ่นพ้ืนที่สาธารณ    
ประโยชนบานมอยาย
เภา ม.6 

50,000 ทำตัวอยาง
ทรัพยากรพ้ืนที่
ปกปกทาง
ชีวภาพ จำนวน 
10 ไร 

40,000 ทำตัวอยาง
ทรัพยากรพ้ืนที่
ปกปกทาง
ชีวภาพ จำนวน 
10 ไร 

30,000 ทำตัวอยาง
ทรัพยากรพ้ืนที่ปก
ปกทางชีวภาพ 
จำนวน 10 ไร 

20,000 ทำตัวอยาง
ทรัพยากรพ้ืนที่
ปกปกทางชีวภาพ 
จำนวน 10 ไร 

20,000 ทำตัวอยาง
ทรัพยากรพ้ืนที่
ปกปกทาง
ชีวภาพ จำนวน 
10 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลอางทอง 

 รวม  26  โครงการ  315,000  335,000  325,000  315,000  315,000   

F1A2 1) สำรวจและรวบรวม
พันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ปาชุมชน 
ต.ปางตาไว 
อ.ปางศิลาทอง 
จ.กำแพงเพชร 

10,000 พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 8 บานปาง
มะละกอ จำนวน 
10 ไร 

10,000 พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 8 บานปาง
มะละกอ 
จำนวน 10 ไร 

10,000 พ้ืนที่ปาชุมชน
บานเพชรเจริญ
หลังวัดเขาเทพ
นิมิต 10 ไร 

10,000 พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 11 บาน
ใหมวงศเขาทอง 
แปลงปารักษน้ำ 
เนื้อที่ 10 ไร 

10,000 พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 11 บาน
ใหมวงศเขาทอง 
แปลงปารักษน้ำ 
เนื้อที่ 10 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 



หนา 1280                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 2) การศึกษา ถายภาพ 
ทำตัวอยางทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปก 

ต.ปางตาไว 
อ.ปางศิลาทอง 
จ.กำแพงเพชร 

 ไมใช
งบประมา

ณ  

จำนวนพืชที่
ศึกษา 45 ชนิด 
จำนวนสัตวที่
ศึกษา 7  ชนิด 
จำนวนชีวภาพ
อ่ืนๆ 2 ชนิด 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพืชที่
ศึกษา 50 ชนิด 
จำนวนสัตวที่
ศึกษา 6 ชนิด 
จำนวนชีวภาพ
อ่ืนๆ 2  ชนิด 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพืชที่ศึกษา 
30 ชนิด 
จำนวนสัตวที่
ศึกษา 5 ชนิด 
จำนวนชีวภาพ
อ่ืนๆ 1 ชนิด 

ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวนพืชที่
ศึกษา 50 ชนิด 
จำนวนสัตวที่
ศึกษา 5 ชนิด 
จำนวนชีวภาพ
อ่ืนๆ 2 ชนิด 

 ไมใช
งบประมา

ณ  

จำนวนพืชที่
ศึกษา 20 ชนิด 
จำนวนสัตวที่
ศึกษา 5 ชนิด 
จำนวนชีวภาพ
อ่ืนๆ 1 ชนิด 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F1A2 3) การทำทะเบียน
ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปก
ตามแบบ อพ.สธ. 

พ้ืนที่ปาชุมชนต.ปางตา
ไว 
อ.ปางศิลาทอง 
จ.กำแพงเพชร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ทะเบียนพืช 
จำนวน 1 เลม
จำนวน 65 ชนิด  
ทะเบียนสัตว 
จำนวน 1 เลม  
จำนวน 11ชนิด 
ทะเบียนชีวภาพ
อ่ืนๆ จำนวน 1
เลมจำนวน 2 
ชนิด 

ไมใช
งบประม

าณ 

ทะเบียนพืช 
จำนวน 1 เลม 
จำนวน 70 ชนิด  
ทะเบียนสัตว 
จำนวน 1 เลม 
จำนวน 11ชนิด. 
ทะเบียนชีวภาพ
อ่ืนๆ จำนวน 1 
เลมจำนวน 14 
ชนิด 

ไมใช
งบประม

าณ 

ทะเบียนพืช 
จำนวน 1 เลม 
จำนวน 50 ชนิด  
ทะเบียนสัตว 
จำนวน 1 เลม 
จำนวน 10 ชนิด. 
ทะเบียนชีวภาพ
อ่ืนๆ จำนวน 1 
เลม จำนวน 3 
ชนิด 

ไมใช
งบประม

าณ 

ทะเบียนพืช 
จำนวน 1 เลม 
จำนวน 70 ชนิด  
ทะเบียนสัตว 
จำนวน 1 เลม  
จำนวน 7ชนิด. 
ทะเบียนชีวภาพ
อ่ืนๆ จำนวน 1 
เลมจำนวน 6 
ชนิด 

 ไมใช
งบประมา

ณ  

ทะเบียนพืช 
จำนวน 1 เลม  
จำนวน 54 ชนิด  
ทะเบียนสัตว 
จำนวน 1 เลม  
จำนวน 10ชนิด. 
ทะเบียนชีวภาพ
อ่ืนๆ จำนวน 1 
เลม   
จำนวน 5 ชนิด 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F1A2 4) สำรวจเก็บและจัดทำ
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

เทศบาลตำบลคลองข
ลุง 

ไมใช
งบประมา

ณ 

กำหนดพ้ืนที่ 
จำนวน 8 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดพ้ืนที่ 
จำนวน 8 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดพ้ืนที่ 
จำนวน 8 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

กำหนดพ้ืนที่ 
จำนวน 8 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

กำหนดพ้ืนที่ 
จำนวน 8 ไร 

เทศบาลตำบลคลองข
ลุง 

F1A2 5) สำรวจและรวบรวม
พันธุกรรมพืช 

เทศบาลตำบลคลองข
ลุง 

ไมใช
งบประมา

ณ 

พ้ืนที่รอบ สนง.
เทศบาล จำนวน 
42 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่รอบ สนง.
เทศบาล จำนวน 
42 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่รอบ สนง.
เทศบาล จำนวน 
42 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่รอบ สนง.
เทศบาล จำนวน 
42 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

พ้ืนที่รอบ สนง.
เทศบาล จำนวน 
42 ไร 

เทศบาลตำบลคลองข
ลุง 

F1A2 6) สำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่รอบ 
อบต.หัวถนน 

- - 10,000 รวบรวม/ระบุ
พันธุกรรมพืชที่
อนุรักษภายใน
ตำบลหัวถนน 

10,000 รวบรวม/ระบุ
พันธุกรรมพืชที่
อนุรักษภายใน
ตำบลหัวถนน 

10,000 รวบรวม/ระบุ
พันธุกรรมพืชที่
อนุรักษภายใน
ตำบลหัวถนน 

10,000 รวบรวม/ระบุ
พันธุกรรมพืชที่
อนุรักษภายใน
ตำบลหัวถนน 

องคการบริหารสวน
ตำบลหัวถนน 

F1A2 7) สำรวจและเก็บขอมูล
พันธุพืชและสัตว 

บอเหล็กน้ำพ้ี หมูที่ 8 
อบต.ถ้ำกระตายทอง 

- - - - ไมใช
งบประม

าณ 

ผูเขารวมกิจกรรม 
40 คน 
ระยะเวลาสำรวจ
ไมเกิน 90 วัน 

ไมใช
งบประม

าณ 

ผูเขารวมกิจกรรม 
40 คน 
ระยะเวลาสำรวจ
ไมเกิน 90 วัน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ผูเขารวม
กิจกรรม 40 คน 
ระยะเวลาสำรวจ
ไมเกิน 90 วัน 

องคการบริหารสวน
ตำบลถ้ำกระตายทอง 

F1A2 8) การสำรวจและจัดทำ
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

ต.วังหามแห 
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กำแพงเพชร 

- - 20,000 พ้ืนที่รอบๆ 
ตำบลรัศมี 50
กิโลเมตร 

20,000 พ้ืนที่รอบๆ ตำบล
รัศมี 50กิโลเมตร 

20,000 พ้ืนที่รอบๆ ตำบล
รัศมี 50กิโลเมตร 

20,000 พ้ืนที่รอบๆ 
ตำบลรัศมี 50
กิโลเมตร 

องคการบริหารสวน
ตำบล 
วังหามแห 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1281 
 

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 9) สำรวจและรวบรวม
พันธุกรรมพืชบริเวณ
พ้ืนที่ปาชุมชนหมูที่ 
3,7,8 

ปาชุมชน 
ต.วังหามแห 
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กำแพงเพชร 

- - 20,000 หมูที่  3  
บานเขาพริก 

20,000 หมูที่ 7 
บานหนองปลอง 

20,000 หมูที่ 7 
บานหนองปลอง 

20,000 หมูที่ 8 
บานหนอง    
ชางงาม 

องคการบริหารสวน
ตำบล 
วังหามแห 

F1A2 10) การสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยาทองถิ่น 

บริเวณบอบำบัดน้ำเสีย
แบบบึงประดิษฐ   
ต.ทามะเขือ  
อ.คลองขลุง 
จ.กำแพงเพชร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

บริเวณบอบำบัด
น้ำเสียแบบบึง
ประดิษฐ  
ต.ทามะเขือ  
อ.คลองขลุง  
จ.กำแพงเพชร 

ไมใช
งบประม

าณ 

บริเวณบอบำบัด
น้ำเสียแบบบึง
ประดิษฐ  
ต.ทามะเขือ  
อ.คลองขลุง  
จ.กำแพงเพชร 

ไมใช
งบประม

าณ 

บริเวณบอบำบัด
น้ำเสียแบบบึง
ประดิษฐ  
ต.ทามะเขือ  
อ.คลองขลุง  
จ.กำแพงเพชร 

ไมใช
งบประม

าณ 

บริเวณบอบำบัด
น้ำเสียแบบบึง
ประดิษฐ  
ต.ทามะเขือ  
อ.คลองขลุง  
จ.กำแพงเพชร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

บริเวณบอบำบัด
น้ำเสียแบบบึง
ประดิษฐ  
ต.ทามะเขือ  
อ.คลองขลุง  
จ.กำแพงเพชร 

เทศบาลตำบลทา
มะเขือ 

F1A2 11) สำรวจและรวบรวม
พันธุกรรมพืชภายในเขต
เทศบาลตำบลทามะเขือ 

ภายในเขตเทศบาล
ตำบลทามะเขือ 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ภายในเขต
เทศบาลตำบลทา
มะเขือ 

ไมใช
งบประม

าณ 

ภายในเขต
เทศบาลตำบล
ทามะเขือ 

ไมใช
งบประม

าณ 

ภายในเขต
เทศบาลตำบลทา
มะเขือ 

ไมใช
งบประม

าณ 

ภายในเขต
เทศบาลตำบลทา
มะเขือ 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ภายในเขต
เทศบาลตำบลทา
มะเขือ 

เทศบาลตำบลทา
มะเขือ 

F1A2 12) การสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยาทองถิ่น 

บริเวณพ้ืนที ่หลังอบต.
ตำบลเกาะตาล 
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จำนวน 12 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

บริเวณพ้ืนที่ หลัง
อบต.ตำบลเกาะ
ตาล อำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี
จำนวน  12 ไร  

ไมใช
งบประม

าณ 

บริเวณพ้ืนที่ 
หลังอบต.ตำบล
เกาะตาล อำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี
จำนวน  12 ไร  

ไมใช
งบประม

าณ 

บริเวณพ้ืนที่ หลัง
อบต.ตำบลเกาะ
ตาล อำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี
จำนวน  12 ไร  

ไมใช
งบประม

าณ 

บริเวณพ้ืนที่ หลัง
อบต.ตำบลเกาะ
ตาล อำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี
จำนวน  12 ไร  

ไมใช
งบประมา

ณ 

บริเวณพ้ืนที่ 
หลังอบต.ตำบล
เกาะตาล อำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี
จำนวน  12 ไร  

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะตาล 

F1A2 13) สำรวจและรวบรวม
พันธุกรรมพืชบริเวณ
พ้ืนที่หลังสนง.องคการ
บริหารสวนตำบลเกาะ
ตาลและบริเวณพ้ืนที่
ภายในวัด ในเขตตำบล
เกาะตาล จำนวน 5วัด 1 
สำนักสงฆ 

พ้ืนที่โดยรอบสนง.
อบต.เกาะตาลและ
บริเวณพ้ืนที่ภายในวัด 
ในเขตตำบลเกาะตาล 
จำนวน 5 วัด 1 สำนัก
สงฆที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมา

ณ 

พ้ืนที่โดยรอบ 
สนง.อบต.เกาะ
ตาลและบริเวณ
พ้ืนที่ภายในวัด 
ในเขตตำบลเกาะ
ตาล จำนวน 5 
วัด 1 สำนักสงฆ  
ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่โดยรอบ 
สนง.อบต.เกาะ
ตาลและบริเวณ
พ้ืนที่ภายในวัด 
ในเขตตำบล
เกาะตาล 
จำนวน 5 วัด 1 
สำนักสงฆ  ที่
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่โดยรอบ 
สนง.อบต.เกาะ
ตาลและบริเวณ
พ้ืนที่ภายในวัด ใน
เขตตำบลเกาะ
ตาล จำนวน 5 วัด 
1 สำนักสงฆ  ที่
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่โดยรอบ 
สนง.อบต.เกาะ
ตาลและบริเวณ
พ้ืนที่ภายในวัด 
ในเขตตำบลเกาะ
ตาล จำนวน 5 
วัด 1 สำนักสงฆ  
ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมา

ณ 

พ้ืนที่โดยรอบ 
สนง.อบต.เกาะ
ตาลและบริเวณ
พ้ืนที่ภายในวัด 
ในเขตตำบลเกาะ
ตาล จำนวน 5 
วัด 1 สำนักสงฆ  
ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะตาล 

F1A2 14) อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ อบต.วัง
ควง (ประชุม สำรวจ ทำ
พ้ืนที่ ปกปกทรัพยากร) 

ปาชุมชน บานหนอง
ทราย ม.10 ต.วังควง    
เนื้อที่ 1 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เขารวมอบรม
ตามโครงการฯที ่
อพ.สธ. จัดขึ้น 
เพ่ือนำแนวทาง
กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่ปกปก 
จำนวน 1 ไร 

10,000 สำรวจพ้ืนที่ปก
ปก ทั้งพืชและ
สัตว เพือขึ้น
ทะเบียน จำนวน 
1 ไร 

10,000 ขยายขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกจาก 1 
ไร เปน 1.5 ไร 

10,000 สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกที่ขยายเพ่ิม 
ทั้งพืชและสัตว 
เพือขึ้นทะเบียน 
จำนวน 1.5 ไร 

10,000 ขยายขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกจาก 
1.5 ไร เปน  2 
ไร พรอมสำรวจ
พืชและสัตวเพ่ือ
ขึ้นทะเบียน 

อบต.วังควงรวมกับ 
โรงเรียนบานหนอง
ทราย สำนักสงฆปา
ดำรงคธรรมและ
ชาวบานหนองทราย 
ม.10 รวมกันกำหนด
พ้ืนที่ปกปกพรอม



หนา 1282                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร 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 

ขยายพ้ืนที่ปกปกใน
แตละป ตามลำดับ 

F1A2 15) อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ อบต.วัง
ควง  
(ประชุม สำรวจ ทำพ้ืนที่ 
ปกปกทรัพยากรและ
รวบรวมภูมิปญญาใน
พ้ืนที่) 

ปาชุมชน บานหนอง
ทราย ม.10 ต.วังควง    
 เนื้อที่ 1 ไร (รวบรวม
ภูมิปญญา ทั้ง 12 
หมูบาน) 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เขารวมอบรม
ตามโครงการฯที ่
อพ.สธ. จัดขึ้น 
เพ่ือนำแนวทาง
กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่ปกปก 
จำนวน 1 ไร 

10,000 สำรวจพ้ืนที่ปก
ปก ทั้งพืชและ
สัตว เพือขึ้น
ทะเบียน จำนวน 
1 ไร  (รวบรวม
ภูมิปญญา ทั้ง 
12 หมูบาน) 

10,000 ขยายขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกจาก 1 
ไร เปน  1.5 ไร
(รวบรวมภูมิ
ปญญา ทั้ง 12 
หมูบาน) 

10,000 สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกที่ขยายเพ่ิม 
ทั้งพืชและสัตว 
เพือขึ้นทะเบียน 
จำนวน 1.5 ไร
(รวบรวมภูมิ
ปญญา ทั้ง 12 
หมูบาน) 

10,000 ขยายขอบเขต
พ้ืนที่ปกปกจาก 
1.5 ไร เปน  2 
ไร พรอมสำรวจ
พืชและสัตวเพ่ือ
ขึ้นทะเบียน
(รวบรวมภูมิ
ปญญา ทั้ง 12 
หมูบาน) 

อบต.วังควงรวมกับ 
โรงเรียนบานหนอง
ทราย สำนักสงฆปา
ดำรงคธรรมและ
ชาวบานหนองทราย 
ม.10 รวมกันกำหนด
พ้ืนที่ปกปกพรอม
ขยายพ้ืนที่ปกปกใน
แตละป ตามลำดับ 

F1A2 16) การเก็บขอมูล
ปราชญชาวบานที่มี
ความรูเร่ืองพืช สมุนไพร 
และจัดทำบัญชีรายชื่อ
พืชสมุนไพรที่มีอยูใน
พ้ืนที่พรอมภาพถาย โดย
ศึกษาขอมูลจากปราชญ
ชาวบานที่อยูในพ้ืนที่ 

เทศบาลตำบลทุงทราย 
อำเภอทรายทองวัฒนา  
จังหวัดกำแพงเพชร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

มีสมุนไพร  
จำนวน  30  
ชนิด 

ไมใช
งบประม

าณ 

มีสมุนไพร  
จำนวน  30  
ชนิด 

ไมใช
งบประม

าณ 

มีสมุนไพร  
จำนวน  30  ชนิด 

ไมใช
งบประม

าณ 

มีสมุนไพร  
จำนวน  30  
ชนิด 

ไมใช
งบประมา

ณ 

มีสมุนไพร  
จำนวน  30  
ชนิด 

เทศบาลตำบลทุง
ทราย 

F1A2 17) การสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยาทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชของปาชุมชนหมูที่ 
15 บานไรพิจิตร
จำนวน 5 ไร 

20,000 พ้ืนที่ปกปก
พันธุกรรมพืชของ
ปาชุมชนหมูที่ 15 
บานไรพิจิตร
จำนวน 5 ไร 

20,000 พ้ืนที่ปกปก
พันธุกรรมพืช
ของปาชุมชนหมู
ที่ 15 บานไร
พิจิตรจำนวน 5 
ไร 

20,000 พ้ืนที่ปกปก
พันธุกรรมพืชของ
ปาชุมชนหมูที่ 15 
บานไรพิจิตร
จำนวน 5 ไร 

20,000 พ้ืนที่ปกปก
พันธุกรรมพืชของ
ปาชุมชนหมูที่ 15 
บานไรพิจิตร
จำนวน 5 ไร 

20,000 พ้ืนที่ปกปก
พันธุกรรมพืช
ของปาชุมชนหมู
ที่ 15 บานไร
พิจิตรจำนวน 5 
ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลโกสัมพี 

F1A2 18) สำรวจและรวบรวม
พันธุกรรมพืชบริเวณพ้ืน
ปาชุมชนหมูที่ 15 บาน
ไรพิจิตร 

พ้ืนที่ปาชุมชนหมูที่ 15 
บานไรพิจิตร จำนวน 5 
ไร 

20,000 พ้ืนที่ปาชุมชนหมู
ที่ 15 บานไร
พิจิตร จำนวน 5 
ไร 

20,000 พ้ืนที่ปาชุมชน
หมูที่ 15 บานไร
พิจิตร จำนวน 5 
ไร 

20,000 พ้ืนที่ปาชุมชนหมู
ที่ 15 บานไร
พิจิตร จำนวน 5 
ไร 

20,000 พ้ืนที่ปาชุมชนหมู
ที่ 15 บานไร
พิจิตร จำนวน 5 
ไร 

20,000 พ้ืนที่ปาชุมชน
หมูที่ 15 บานไร
พิจิตร จำนวน 5 
ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลโกสัมพี 

F1A2 19)  การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. อบต.สักงาม 

ไมใชงบ
ประ มาณ 

จำนวน 10 แหง ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

จำนวน 10 แหง ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

จำนวน 10 แหง ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

จำนวน 10 แหง ไมใชงบ
ประ มาณ 

จำนวน 10 แหง องคการบริหารสวน
ตำบลสักงาม 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1283 
 

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 20) การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพ้ืนที่ที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาตาง ๆ 
ภายในรัศมี 50 กม.
ของ หนวยงานฯ 

ไมใชงบ
ประ มาณ 

กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
50 กิโลเมตร  
(กำหนดพ้ืนที่ปก
ปกจำนวน 19 
ไร) 

ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
50 กิโลเมตร  
(กำหนดพ้ืนที่ปก
ปกจำนวน 19 
ไร) 

ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจนรัศมี 50 
กิโลเมตร  
(กำหนดพ้ืนที่ปก
ปกจำนวน 19 ไร) 

ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
50 กิโลเมตร  
(กำหนดพ้ืนที่ปก
ปกจำนวน 19 ไร) 

ไมใชงบ
ประ มาณ 

กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
50 กิโลเมตร  
(กำหนดพ้ืนที่ปก
ปกจำนวน 19 
ไร) 

องคการบริหารสวน
ตำบลสักงาม 

F1A2 21) สำรวจเก็บรวบรวม
ภูมิปญญาทองถิ่น 

พ้ืนที่(ปาชุมชน)  พ้ืนที่ 
ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. อบต.สักงาม 

ไมใชงบ
ประ มาณ 

1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น   
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 7 

ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  2. 
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 7 

ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น   
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 7 

ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น   
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 8 

ไมใชงบ
ประ มาณ 

1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 9 

องคการบริหารสวน
ตำบลสักงาม 

F1A2 22) สำรวจและเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช 

ตำบลเทพนคร ไมใช
งบประมา

ณ 

1.สำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูล
เก่ียวกับ
พันธุกรรมพืชใน
พ้ืนที ่ต.เทพนคร   

ไมใช
งบประม

าณ 

1.สำรวจและ
เก็บรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับ
พันธุกรรมพืชใน
พ้ืนที ่ต.เทพนคร   

ไมใช
งบประม

าณ 

1.สำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูล
เก่ียวกับพันธุกรรม
พืชในพ้ืนที ่    
ต.เทพนคร   

ไมใช
งบประม

าณ 

1.สำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูล
เก่ียวกับ
พันธุกรรมพืชใน
พ้ืนที่ ต.เทพนคร   

ไมใช
งบประมา

ณ 

1.สำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูล
เก่ียวกับ
พันธุกรรมพืชใน
พ้ืนที่ ต.เทพนคร   

เทศบาลตำบลเทพ
นคร 

F1A2 23) สำรวจเก็บรวบรวม
ความหลากหลายของ
พันธุไมพ้ืนเมือง 

ปาชุมชน ม 4 ตำบลบึง
ทับแรต เนื้อที ่ 2 ไร 
และพ้ืนที่ในตำบลบึง
ทับแรต 

5,000 สำรวจพรรณไม
พ้ืนเมือง 

5,000 สำรวจพรรณไม
พ้ืนเมือง 
จัดต้ังแหลง
เรียนรูพืชและ
สัตว 

5,000 สำรวจพรรณไม
พ้ืนเมือง 

5,000 สำรวจพรรณไม
พ้ืนเมือง 

5,000 สำรวจพรรณไม
พ้ืนเมือง 

อบต.บึงทับแรต 
รร.บึงทับแรต 
สำนักสงฆบึงสวาง
อารมณ  
งบประมาณ อบต.บึง
ทับแรต 

F1A2 24) ปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

ตำบลวังแขม 10,000 สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกและขยาย
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบล 

10,000 สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกและขยาย
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบล 

10,000 สำรวจพ้ืนที่ปกปก
และขยายพ้ืนที่สี
เขียวในตำบล 

10,000 สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกและขยาย
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบล 

10,000 สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกและขยาย
พ้ืนที่สีเขียวใน
ตำบล 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังแขม 

F1A2 25) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่น 9 ใบงาน 

1.ครัวเรือนในระดับ
ตำบลอางทอง        
2.ในพ้ืนที่ปกปกพ้ืนที่
สาธารณ ประโยชน
บานมอยายเภา ม.6 

50,000 สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากรทองถิ่น
ในระดับครัวเรือน 
รอยละ50% ของ
ตำบล 

40,000 สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่นในระดับ
ครัวเรือน รอย
ละ50% ของ
ตำบล 

30,000 สำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่นในพ้ืนที่ปก
ปกสาธารณะ
ประโยชน บานมอ
ยายเภา จำนวน
65% ของพ้ืนที่ปก
ปก 

20,000 สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากรทองถิ่น
ในพ้ืนที่ปกปก
สาธารณะ
ประโยชน บาน
มอยายเภา 
จำนวน65% ของ
พ้ืนที่ปกปก 

20,000 จัดทำรายงานผล
การสำรวจและ
จัดทำฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  



หนา 1284                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร 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  25  โครงการ  115,000  175,000  165,000  155,000  155,000   
F1A3 1) ปลูกรักษาทรัพยากร

ทองถิ่น 
ต.ปางตาไว 
อ.ปางศิลาทอง 
จ.กำแพงเพชร 

20,000 พ้ืนที่หมูที ่2 บาน
คลองลึก ปา
ชุมชนบานเขา
สองตาแล พ้ืนที่
จำนวน 10 ไร  
อยูในความดูแล
ของเจาหนาที ่
รท.สป.และ
ประชาชนใน
หมูบาน 

20,000 พ้ืนที่หมูที ่3 ปา
ชุมชนบานเพชร
เจริญหลังวัดเขา
เทพนิมิต 10 ไร 
อยูในความดูแล
ของเจาหนาที่ 
รท.สป.และ
ประชาชนใน
หมูบาน 

20,000 พ้ืนที่หมูที่ 1 บาน
ไพรสวรรค 10 ไร 
อยูในความดูแล
ของเจาหนาที่ 
รท.สป.และ
ประชาชนใน
หมูบาน 

20,000 พ้ืนที่ หมูที่ 5 
บานตากฟา
พัฒนา ปาชุมชน
เขานมสาว พ้ืนที่
จำนวน 10 ไร อยู
ในความดูแลของ
ประชาชนใน
หมูบานและ
เจาหนาที่ปาไมที่ 
5 

20,000 พ้ืนที่ปาชุมชน 
หมูที่ 11 บาน
ใหมวงศเขาทอง 
แปลงปารักษน้ำ 
เนื้อที่ 15 ไรอยู
ในความดูแลของ
เจาหนาที่ 
รท.สป.และ
ประชาชนใน
หมูบาน และ
เจาหนาที่ปาไม 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F1A3 2) แปลงปลูกรักษาตน
มเหสักข-สักสยามมินทร 

พ้ืนที่หมูที่ 5 วัดบาน
ตากฟาพัฒนา 
ต.ปางตาไว 
อ.ปางศิลาทอง 
จ.กำแพงเพชร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

พ้ืนที่อบต.    
ปางตาไว จำนวน 
2 งาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่อบต.ปาง
ตาไว 
จำนวน 2 งาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่อบต.ปางตา
ไว 
จำนวน 2 งาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

วัดบานตากฟา
พัฒนา หมูที่ 5 
บานตากฟา
พัฒนา 

ไมใช
งบประมา

ณ 

วัดบานตากฟา
พัฒนา หมูที่ 5 
บานตากฟา
พัฒนา 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F1A3 3) ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช 

โรงเรียนบานโนนทัน 
ต.หัวถนน  

- - ไมใช
งบประม

าณ 

ดำเนินกิจกรรม
จัดทำขอบเขต
และสำรวจ
รวบรวมพันธุพืช 

15,000 เพราะพันธุ/
อนุรักษพันธุพืช 
จำนวน 10 
ตัวอยาง 

15,000 เพราะพันธุ/
อนุรักษพันธุพืช 
จำนวน 10 
ตัวอยาง 

15,000 เพราะพันธุ/
อนุรักษพันธุพืช 
จำนวน 10 
ตัวอยาง 

องคการบริหารสวน
ตำบลหัวถนน 
*ขอใชพ้ืนที่ราชพัสดุ 
จำนวน 5 ไร 

F1A3 4) ปลูกตนไม ณ ต.ถ้ำ
กระตายทอง 

บอเหล็กน้ำพ้ี หมูที่ 8 
อบต.ถ้ำกระตายทอง 

- - - - ไมใช
งบประม

าณ 

ผูเขารวมกิจกรรม 
100 คน จำนวน 
1,000 ตน 

ไมใช
งบประม

าณ 

ผูเขารวมกิจกรรม 
100 คน จำนวน 
1,000 ตน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ผูเขารวม
กิจกรรม 100 
คน จำนวน 
1,000 ตน 

องคการบริหารสวน
ตำบลถ้ำกระตายทอง 

F1A3 5) อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  อบต.วัง
ควง (ปลูกไมยืนตนใน
พ้ืนที่ปกปก) 

ปาชุมชน บานหนอง
ทราย ม.10 ต.วังควง    
เนื้อที่ 1 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เขารวมอบรม
ตามโครงการฯที ่
อพ.สธ. จัดขึ้น 
เพ่ือนำแนวทาง
กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่ปกปก 
จำนวน 1 ไร 

10,000 ปลูกไมยืนตน 
ไมประจำถิ่นเพ่ือ
การอนุรักษ เพ่ิม
ในพ้ืนที่ปกปก 

10,000 จัดทำปายเขตปก
ปกอยางชัดเจน
พรอมติดปายหาม
เก็บทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปก 
จำนวน 1.5 ไร 

10,000 จัดทำปายเขตปก
ปกอยางชัดเจน
พรอมติดปายหาม
เก็บทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปก
จำนวน 1.5 ไร 

10,000 จัดทำปายเขตปก
ปกอยางชัดเจน
พรอมติดปาย
หามเก็บ
ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปก
จำนวน 2 ไร 

อบต.วังควง รวมกับ 
โรงเรียนบานหนอง
ทราย สำนักสงฆปา
ดำรงคธรรมและ
ชาวบานหนองทราย 
ม.10 รวมกันกำหนด
พ้ืนที่ปกปกพรอม
ขยายพ้ืนที่ปกปกใน
แตละป ตามลำดับ/
งบประมาณ อบต.วัง
ควง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1285 
 

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 6) อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ อบต.วัง
ควง (จัดกิจกรรมบวชปา
ในพ้ืนที่ปกปก) 

ปาชุมชน บานหนอง
ทราย ม.10 ต.วังควง    
เนื้อที่ 1 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เขารวมอบรม
ตามโครงการฯที ่
อพ.สธ. จัดขึ้น 
เพ่ือนำแนวทาง
กำหนดขอบเขต
พ้ืนที่ปกปก 
จำนวน 1 ไร 

10,000 จัดทำปายเขต
ปกปกอยาง
ชัดเจนพรอมติด
ปายหามเก็บ
ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปก
จัดทำพิธีบวชปา
จำนวน 1.5 ไร 

10,000 ปลูก-ศึกษา
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก  

10,000 จัดทำปายเขตปก
ปกอยางชัดเจน
พรอมติดปายหาม
เก็บทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปกจัดทำ
พิธีบวชปาจำนวน 
1.5 ไร 

10,000 จัดทำปายเขตปก
ปกอยางชัดเจน
พรอมติดปาย
หามเก็บ
ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปก
จัดทำพิธีบวชปา
จำนวน 2 ไร 

อบต.วังควง รวมกับ 
โรงเรียนบานหนอง
ทราย สำนักสงฆปา
ดำรงคธรรมและ
ชาวบานหนองทราย 
ม.10 รวมกันกำหนด
พ้ืนที่ปกปกพรอม
ขยายพ้ืนที่ปกปกใน
แตละป ตามลำดับ/
งบประมาณ อบต.วัง
ควง 

F1A3 7) รักน้ำ รักปา รักษา
แผนดิน 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลประชาสุขสันต 
อำเภอลานกระบือ 
จังหวัดกำแพงเพชร 

30,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

30,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

30,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

30,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

30,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

เทศบาลประชาสุข
สันต 

F1A3 8) การปลูกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น  

เทศบาลตำบลทุงทราย  
อำเภอทรายทองวัฒนา  
จังหวัดกำแพงเพชร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

พ้ืนที่ปลูกไม 
จำนวน 10 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่ปลูกไม 
จำนวน 10 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่ปลูกไม 
จำนวน 10 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

พ้ืนที่ปลูกไม 
จำนวน 10 ไร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

พ้ืนที่ปลูกไม 
จำนวน 10 ไร 

เทศบาลตำบลทุง
ทราย   

F1A3 9) ปลูกตนไมลดภาวะ
โลกรอนและมลพิษรักษา
ส่ิงแวดลอม   

พ้ืนที่สาธารณะ หมูที่ 
5,7,8 ตำบลเทพนิมิต 

10,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

10,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

10,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

10,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

10,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตำบลเทพนิมิต 

F1A3 10) อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

พ้ืนที่สาธารณะ หมูที่ 
5,7,8 ตำบลเทพนิมิต 

10,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

10,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

10,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

10,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

10,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตำบลเทพนิมิต 

F1A3 11) ปลูกรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่
สำรวจ/รวบรวม 

ปาชุมชน 
ต.วังหามแห 
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กำแพงเพชร 

- - 10,000 พ้ืนที่อนุรักษ
ทรัพยากร  
ต.วังหามแห 

10,000 พ้ืนที่อนุรักษ
ทรัพยากร  
ต.วังหามแห 

10,000 พ้ืนที่อนุรักษ
ทรัพยากร  
ต.วังหามแห 

10,000 พ้ืนที่อนุรักษ
ทรัพยากร  
ต.วังหามแห 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังหามแห 

F1A3 12) งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม  

ไมใชบ
ประมาณ 

จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร   ไมใชบ
ประมาณ 

จำนวนพ้ืนที่ 2 
ไร   

20,000 จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร   20,000 จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร   20,000 จำนวนพ้ืนที่ 2 
ไร   

องคการบริหารสวน
ตำบลสักงาม 



หนา 1286                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร 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 13) ปลูกรักษาและ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
พ้ืนเมือง 

ปาชุมชน ม. 4 ตำบล
บึงทับแรต เนื้อที ่ 4 ไร 
และพ้ืนที่ในตำบลบึง
ทับแรต 

2,000 สำรวจพรรณไม
พ้ืนเมือง 

2,000 สำรวจพรรณไม
พ้ืนเมือง 

2,000 สำรวจพรรณไม
พ้ืนเมือง 

2,000 สำรวจพรรณไม
พ้ืนเมือง 

2,000 สำรวจพรรณไม
พ้ืนเมือง 

อบต.บึงทับแรต 
รร.บึงทับแรต 
สำนักสงฆบึงสวาง
อารมณ งบประมาณ  

F1A3 14) ปลูกรักษาพืช
สมุนไพร 

ปาชุมชน ม. 4 ตำบล
บึงทับแรต เนื้อที ่ 4 ไร 
และพ้ืนที่ในตำบลบึง
ทับแรต 

2,000 พันธุพืชสมุนไพร
จำนวน 30 ตน15 
ชนิด 

2,000 พันธุพืชสมุนไพร
จำนวน 30 ตน
15 ชนิด 

2,000 พันธุพืชสมุนไพร
จำนวน 30 ตน15 
ชนิด 

2,000 พันธุพืชสมุนไพร
จำนวน 30 ตน15 
ชนิด 

2,000 พันธุพืชสมุนไพร
จำนวน 30 ตน
15 ชนิด 

อบต.บึงทับแรต 
รร.บึงทับแรต 
สำนักสงฆบึงสวาง
อารมณ งบประมาณ  

F1A3 15) เรือนเพาะชำพันธุไม
หายากในทองถิ่น 

อบต.บึงทับแรต 2,000 งานปลูกดูแล
รักษาพรรณไม 

2,000 งานปลูกดูแล
รักษาพรรณไม 

2,000 งานปลูกดูแล
รักษาพรรณไม 

2,000 งานปลูกดูแล
รักษาพรรณไม 

2,000 งานปลูกดูแล
รักษาพรรณไม 

อบต.บึงทับแรต 
อารมณ งบประมาณ  

F1A3 16) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการปลูกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกสาธารณ      
ประโยชนบานมอยาย
เภา ม.6 หรือพ้ืนที่วาง
เปลาในเขตพ้ืนที่ตำบล 

50,000 จัดหาและ
รวบรวม
ทรัพยากรทองถิ่น
ในพ้ืนที่ปกปก 
จำนวน25 ไร 

50,000 จัดหาและ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่นในพ้ืนที่
ปกปก จำนวน
25 ไร 

50,000 ปลูกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น
จำนวน 1 ไร 

50,000 ติดตามการ
เจริญเติบโตและ
การเปล่ียนแปลง
ทรัพยากรทองถิ่น 

30,000 ติดตามการ
เจริญเติบโตและ
การเปล่ียนแปลง
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตำบลอางทอง 

F1A3 17) อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ กิจกรรม
อนุรักษพันธุกรรมพืช  

ตำบลวังยาง 30,000 1.สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกทั้งพืชและ
สัตวเพ่ือขึ้น
ทะเบียน    

30,000 1.จัดต้ังแหลง
เรียนรูพืชและ
สัตว  

30,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

30,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

30,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

เทศบาลตำบลวงัยาง 

 รวม  17  โครงการ  156,000  186,000  221,000  221,000  201,000   
F2A4 1) อนุรักษและ 

ใชประโยชน 
กลวยไขกำแพงเพชร 
และสีเสียดแกน 
(ตนไมประจำ 
จังหวัดกำแพงเพชร) 

1.มรภ.กำแพงเพชร 
2.รร.กำแพงเพชร 
พิทยาคม 
3.สถานีเพาะชำกลาไม
กำแพงเพชร 
4.สนง.เกษตรและ
สหกรณจังหวัด 
กำแพงเพชร 
5.เทศบาล และอบต.
ทุกแหงในจังหวัด 
6.โรงเรียนทุกแหงใน
จังหวัด 
7.หนวยงานราชการที่
สนใจ 

214,500 1.ศึกษาวิจัย 
และพัฒนา 
ผลิตภัณฑ 
จากกลวยไข 
กำแพงเพชร 
และสีเสียดแกน 
2.เผยแพร 
งานวิจัย 
สูสาธารณชน 
3.เพาะพันธุ 
ตนกลาสีเสียด 
แกน แจกจาย 
เทศบาล,อบต.,  
โรงเรียน, 

214,500 1.ศึกษาวิจัย 
และพัฒนา 
ผลิตภัณฑ 
จากกลวยไข 
กำแพงเพชร 
และสีเสียดแกน 
2.เผยแพร 
งานวิจัย 
สูสาธารณชน 
3.เพาะพันธุ 
ตนกลาสีเสียด 
แกน แจกจาย 
เทศบาล, 
อบต.,  

214,500 1.ศึกษาวิจัย 
และพัฒนา 
ผลิตภัณฑ 
จากกลวยไข 
กำแพงเพชร 
และสีเสียดแกน 
2.เผยแพร 
งานวิจัย 
สูสาธารณชน 
3.เพาะพันธุ 
ตนกลาสีเสียด 
แกน แจกจาย 
เทศบาล,อบต.,  
โรงเรียน, 

214,500 1.ศึกษาวิจัย 
และพัฒนา 
ผลิตภัณฑ 
จากกลวยไข 
กำแพงเพชร 
และสีเสียดแกน 
2.เผยแพร 
งานวิจัย 
สูสาธารณชน 
3.เพาะพันธุ 
ตนกลาสีเสียด 
แกน แจกจาย 
เทศบาล, 
อบต.,  

214,500 1.ศึกษาวิจัย 
และพัฒนา 
ผลิตภัณฑ 
จากกลวยไข 
กำแพงเพชร 
และสีเสียดแกน 
2.เผยแพร 
งานวิจัย 
สูสาธารณชน 
3.เพาะพันธุ 
ตนกลาสีเสียด 
แกน แจกจาย 
เทศบาล, 
อบต.,  

มหาวิทยาลัย
กำแพงเพชร   
*เพาะพันธุ 
ตนกลา 
สีเสียดแกน 
แจกจาย 
เพ่ือการ 
อนุรักษ 
และใช 
ประโยชน  
ปละ 
10,000 ตน 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1287 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

8.พ้ืนที่ทั่วไปใน 
จ.กำแพงเพชร 

หนวยงาน 
และประชาชน 
ไดนำไปปลูก 
เพ่ิอการ 
อนุรักษและ 
ใชประโยชน 

โรงเรียน, 
หนวยงาน 
และประชาชน 
ไดนำไปปลูก 
เพ่ิอการ 
อนุรักษและ 
ใชประโยชน 
 

หนวยงาน 
และประชาชน 
ไดนำไปปลูก 
เพ่ิอการ 
อนุรักษและ 
ใชประโยชน 

โรงเรียน, 
หนวยงาน 
และประชาชน 
ไดนำไปปลูก 
เพ่ิอการ 
อนุรักษและ 
ใชประโยชน 

โรงเรียน, 
หนวยงาน 
และประชาชน 
ไดนำไปปลูก 
เพ่ิอการ 
อนุรักษและ 
ใชประโยชน 

F2A4 2) รักษาพันธุสัตวน้ำ
จังหวัดกำแพงเพชร 

จ.กำแพงเพชร จำนวน 
11 แหงดังนี้  
1.อางเก็บน้ำวังแดง ม.
11 ต.วังควง 
อ.พรานกระตาย 
2.คูเมืองกำแพงเพชร 
ต.ในเมือง อ.เมืองฯ 
3.แมน้ำปงหนามรภ.
กำแพงเพชร ถึง รร.
บานวังยาง ม.1 ต.นคร
ชุม อ.เมืองฯ 
4.คลองพัฒนาหนาวัด
คลองพัฒนา 
ม.8 ต.ทามะเขือ 
อ.คลองขลุง 
5.คลองแมน้ำกงจีน 
หนาวัดอูสำเภา ม.7  
ต.ทามะเขือ 
อ.คลองขลุง 

40,000 อนุรักษ, 
ปกปอง และ 
ฟนฟูแหลง 
เพาะพันธุ 
สัตวน้ำตาม 
ธรรมชาติ 
เพ่ือรักษา 
พันธุสัตวน้ำ 
จำนวน 11 แหง 

40,000 อนุรักษ, 
ปกปอง และ 
ฟนฟูแหลง 
เพาะพันธุ 
สัตวน้ำตาม 
ธรรมชาติ 
เพ่ือรักษา 
พันธุสัตวน้ำ 
จำนวน 11 แหง 

40,000 อนุรักษ, 
ปกปอง และ 
ฟนฟูแหลง 
เพาะพันธุ 
สัตวน้ำตาม 
ธรรมชาติ 
เพ่ือรักษา 
พันธุสัตวน้ำ 
จำนวน 11 แหง 

40,000 อนุรักษ, 
ปกปอง และ 
ฟนฟูแหลง 
เพาะพันธุ 
สัตวน้ำตาม 
ธรรมชาติ 
เพ่ือรักษา 
พันธุสัตวน้ำ
จำนวน 11 แหง 

40,000 อนุรักษ, 
ปกปอง และ 
ฟนฟูแหลง 
เพาะพันธุ 
สัตวน้ำตาม 
ธรรมชาติ 
เพ่ือรักษา 
พันธุสัตวน้ำ
จำนวน 11 แหง 

สำนักงานประมง
จังหวัดกำแพงเพชร 

F2A4 3) จัดแหลงเรียนรูใน
ตำบลปางตาไว 

แปลงปกปก หมูที่ 11 
บานใหมวงศเขาทอง 
ศูนยเรียนรูตำบลปาง
ตาไว 

ไมใช
งบประมา

ณ 

แหลงเรียนรู
พรรณไมชนิด
ตางๆ ในพ้ืนที่ปก
ปก สระ 10 ไร 
หมูที่ 11 บาน
ใหมวงศเขาทอง 

20,000 ศูนยเรียนรูภูมิ
ปญหาและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่นตำบล
ปางตาไว 
สถานที่  
อบต.ปางตาไว 

ไมใช
งบประม

าณ 

ศูนยเรียนรู
สมุนไพรสถานที่ 
อบต.ปางตาไว
และศูนยเรียนรู
สมุนไพรจำนวน 
11 หมูบาน 

20,000 ศูนยเรียนรูภูมิ
ปญหาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
ตำบลปางตาไว 
สถานที่  
อบต.ปางตาไว 

ไมใช
งบประมา

ณ 

แหลงเรียนรู
พรรณไมชนิด
ตางๆ ในปาปก
ปก หมูที่ 8 บาน
ปางมะละกอ  

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F2A4 4) อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก

ตำบลลานดอกไมตก 10,000 1.อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

10,000 1.อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

10,000 1.อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

10,000 1.อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

10,000 1.อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

องคการบริหารสวน
ตำบลลานดอกไมตก 



หนา 1288                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร 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 

พระราชดำริฯ องคการ
บริหารสวนตำบลลาน
ดอกไมตก 

อยางนอย 10 
ชนิด  

อยางนอย 10 
ชนิด  

อยางนอย 10 
ชนิด  

อยางนอย 10 
ชนิด  

อยางนอย 10 
ชนิด  

F2A4 5) อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ      
อบต.วังควง 
(อบรมการใชพืชปาที่
นำมาใชเปนสมุนไพรและ
อาหาร) 

ปาชุมชน บานหนอง
ทราย ม.10 ต.วังควง
เนื้อที่ 1 ไร 

- - 10,000 สำรวจพืช
สมุนไพรและพืช
ที่เปนอาหารใน
พ้ืนที่ปกปก 

10,000 สำรวจพืชสมุนไพร
และพืชที่เปน
อาหารในพ้ืนที่ปก
ปกเพ่ือนำมาใช
ประโยชน 

10,000 สำรวจพืช
สมุนไพรและพืชที่
เปนอาหารใน
พ้ืนที่ปกปกเพ่ือ
นำมาใชประโยชน 

10,000 สำรวจพืช
สมุนไพรและพืช
ที่เปนอาหารใน
พ้ืนที่ปกปกเพ่ือ
นำมาใช
ประโยชน 

อบต.วังควงรวมกับ 
โรงเรียนบานหนอง
ทราย สำนักสงฆปา
ดำรงคธรรมและ
ชาวบานหนองทราย 
ม.10 รวมกันกำหนด
พ้ืนที่ปกปกพรอม
ขยายพ้ืนที่ปกปกใน
แตละป ตามลำดับ/
งบประมาณ อบต.วัง
ควง 

F2A4 6) อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ     
 อบต.วังควง  
(การแปรรูปพืชปา พืช
สมุนไพรนำมาใชเปน
อาหาร) 

ปาชุมชน บานหนอง
ทราย ม.10 ต.วังควง
เนื้อที่ 1 ไร 

- - 10,000 นำพืชสมุนไพร
และพืชที่เปน
อาหารในพ้ืนที่
ปกปกมาแปรรูป 

10,000 สำรวจพืชสมุนไพร
และพืชที่เปน
อาหารในพ้ืนที่ปก
ปกเพ่ือนำมาใช
ประโยชนนำพืช
สมุนไพรและพืชที่
เปนอาหารในพ้ืนที่
ปกปกมาแปรรูป 

10,000 สำรวจพืช
สมุนไพรและพืชที่
เปนอาหารใน
พ้ืนที่ปกปกเพ่ือ
นำมาใชประโยชน
นำพืชสมุนไพร
และพืชที่เปน
อาหารในพ้ืนที่ปก
ปกมาแปรรูป 

10,000 สำรวจพืช
สมุนไพรและพืช
ที่เปนอาหารใน
พ้ืนที่ปกปกเพ่ือ
นำมาใช
ประโยชนนำพืช
สมุนไพรและพืช
ที่เปนอาหารใน
พ้ืนที่ปกปกมา
แปรรูป 

อบต.วังควง รวมกับ 
โรงเรียนบานหนอง
ทราย สำนักสงฆปา
ดำรงคธรรมและ
ชาวบานหนองทราย 
ม.10 รวมกันกำหนด
พ้ืนที่ปกปกพรอม
ขยายพ้ืนที่ปกปกใน
แตละป ตามลำดับ/
งบประมาณ อบต.วัง
ควง 

F2A4 7) การดำเนินการสำรวจ
และจัดทำทะเบียนตนไม
ในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 

เทศบาลตำบลทุงทราย  
อำเภอทรายทองวัฒนา  
จังหวัดกำแพงเพชร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ปายชื่อประจำ
ตนไมและ

ทะเบียนตนไม 
จำนวน  2 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

ปายชื่อประจำ
ตนไมและ

ทะเบียนตนไม 
จำนวน  2 ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

ปายชื่อประจำ
ตนไมและทะเบียน
ตนไม จำนวน  2 

ไร 

ไมใช
งบประม

าณ 

ปายชื่อประจำ
ตนไมและ

ทะเบียนตนไม 
จำนวน  2 ไร 

 ปายชื่อประจำ
ตนไมและ

ทะเบียนตนไม 
จำนวน  2 ไร 

เทศบอลตำบลทุง
ทราย 

F2A4 8) อนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมพืช 

โรงเรียนบานโนนทัน  
ต.หัวถนน  

- - ไมใช
งบประม

าณ 

ดำเนินกิจกรรม
จัดทำขอบเขต
และสำรวจ
รวบรวมพันธุพืช 

ไมใช
งบประม

าณ 

ดำเนินกิจกรรม
เพราะพันธุ/
อนุรักษพันธุพืช 

15,000 เปาหมายไดใช
ประโยชนพันธุพืช
ที่อนุรักษและเปน
แหลงเรียนรูของ
นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป 

15,000 เปาหมายไดใช
ประโยชนพันธุ
พืชที่อนุรักษและ
เปนแหลงเรียนรู
ของนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป 

องคการบริหารสวน
ตำบลหัวถนน 
*โรงเรียนปดการเรียน
การสอนแลว 
*ขอใชพ้ืนที่ราชพัสดุ
จำนวน 5 ไร 

F2A4 9) ประชุมเชิงปฏิบัติการ พ้ืนที่ปกปกสาธารณะ 50,000 ฟนฟู บำรุงรักษา 30,000 ฟนฟู 30,000 ฟนฟู บำรุงรักษา 30,000 จัดการแหลง 50,000 จัดการแหลง องคการบริหารสวน



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1289 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การอนุรักษและการใช
ประโยชนทรัพยากร
ทองถิ่น 

ประโยชนบานมอยาย
เภา ม.6 หรือพ้ืนที่วาง
เปลาในเขตพ้ืนที่ตำบล 

ขยายพันธุเพ่ิมขึ้น
และแจกจาย
ใหกับชุมชน 
ตำบล 

บำรุงรักษา 
ขยายพันธุ
เพ่ิมขึ้นและ
แจกจายใหกับุ
มชน ตำบล 

ขยายพันธุเพ่ิมขึ้น
และแจกจาย
ใหกับุมชน ตำบล 

ทองเที่ยวเชิง
นิเวศการพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากรใน
ทองถิ่นแหลง
เรียนรูตาง ฯลฯ 

ทองเที่ยวเชิง
นิเวศการพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากรใน
ทองถิ่นแหลง
เรียนรูตาง ฯลฯ 

ตำบลอางทอง 

 รวม  9  โครงการ  314,500  334,500  314,500  349,500  349,500   
F2A5 1) ศูนยขอมูล 

ทรัพยากรจังหวัด 
กำแพงเพชร 

1.สำนักงานจังหวัดฯ 
2.สนง.เกษตรและ
สหกรณจังหวัด 
กำแพงเพชร 
3.เทศบาลและ 
อบต. ทุกแหง 
ในจังหวัด 
4.โรงเรียนทุกแหง 
ในจังหวัด 

ไมใช
งบประมา

ณ 

1.จัดต้ังศูนย
ขอมูลทรัพยากร  
จ.กำแพงเพชร 
ณ สนง.จังหวัดฯ 
2.รวบรวม
ฐานขอมูล 
ทรัพยากรจาก
เทศบาล,อบต.
และโรงเรียนที่ 
รวมสนอง
พระราชดำริฯ 
มาไวที่ศูนย 
ขอมูลทรัพยากรฯ 
และเชื่อมโยง 
ฐานขอมูลกับ  
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

1.รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากรจาก
เทศบาล, 
อบต. และ
โรงเรียนที่รวม
สนอง
พระราชดำริฯ 
มาไวที่ศูนย
ขอมูล 
ทรัพยากร
จังหวัดและ
เชื่อมโยง 
ฐานขอมูลกับ 
อพ.สธ. 
2.เผยแพรขอมูล
ที่เปนประโยชน
สูสาธารณชน 

ไมใช
งบประม

าณ 

1.รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากรจาก
เทศบาล, 
อบต. และ
โรงเรียนที่รวม
สนองพระราชดำริ
ฯ 
มาไวที่ศูนยขอมูล 
ทรัพยากรจังหวัด
และเชื่อมโยง 
ฐานขอมูลกับ 
อพ.สธ. 
2.เผยแพรขอมูลที่
เปนประโยชนสู
สาธารณชน 

ไมใช
งบประม

าณ 

1.รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากรจาก
เทศบาล, 
อบต. และ
โรงเรียนที่รวม
สนอง
พระราชดำริฯ 
มาไวที่ศูนยขอมูล 
ทรัพยากรจังหวัด
และเชื่อมโยง 
ฐานขอมูลกับ 
อพ.สธ. 
2.เผยแพรขอมูล
ที่เปนประโยชนสู
สาธารณชน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

1.รวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากรจาก
เทศบาล, 
อบต. และ
โรงเรียนที่รวม
สนอง
พระราชดำริฯ 
มาไวที่ศูนย
ขอมูล 
ทรัพยากรจังหวัด
และเชื่อมโยง 
ฐานขอมูลกับ 
อพ.สธ. 
2.เผยแพรขอมูล
ที่เปนประโยชนสู
สาธารณชน 

ศูนยขอมูลทรัพยากร 
จังหวัดมีฐานขอมูล 
เชน ฐานขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพ
,ทรัพยากรกายภาพ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น, 
ขอมูลนักวิจัย,
ผลงานวิจัยและ
พัฒนาที่รวมสนอง
พระราชดำริ ฯ เปน
ตน 

F2A5 2) จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ที่ไดจากการ
สำรวจ 

ศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืชตำบลปางตาไว 

20,000 ทะเบียนพืช 
จำนวน 1 เลม 
ทะเบียนสัตว  
จำนวน 1 เลม 
ทะเบียนชีวภาพ
อ่ืนๆ จำนวน 1 
เลม   

20,000 ทะเบียนพืช 
จำนวน 1 เลม
ทะเบียนสัตว  
จำนวน 1 เลม 
ทะเบียนชีวภาพ
อ่ืนๆ จำนวน 1 
เลม   

20,000 ทะเบียนพืช 
จำนวน 1 เลม 
ทะเบียนสัตว  
จำนวน 1 เลม 
ทะเบียนชีวภาพ
อ่ืนๆ จำนวน 1 
เลม   

20,000 ทะเบียนพืช 
จำนวน 1 เลม
ทะเบยีนสัตว  
จำนวน 1 เลม 
ทะเบียนชีวภาพ
อ่ืนๆ จำนวน 1 
เลม   

20,000 ทะเบียนพืช 
จำนวน 1 เลม
ทะเบียนสัตว  
จำนวน 1 เลม 
ทะเบียนชีวภาพ
อ่ืนๆ จำนวน 1 
เลม   

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F2A5 3) จัดทำระบบการ
จัดเก็บและสืบคนขอมูล 

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น
ตำบลปางตาไว   

ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวน 3 ขอมูล ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวน 6 ขอมูล ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวน 6 ขอมูล ไมใช
งบประม

าณ 

จำนวน 9 ขอมูล ไมใช
งบประมา

ณ 

จำนวน 12 
ขอมูล 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F2A5 4) ศูนยเผยแพรความรู ต.ถ้ำกระตายทอง - - - - - - - - 50,000 จัดต้ังศูนย องคการบริหารสวน



หนา 1290                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร 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 

ดานการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

เผยแพรความรู 
จำนวน 1แหง 

ตำบลถ้ำกระตายทอง 

F2A5 5) อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
อบต.วังควง  
(ดำเนินการจัดทำศูนย
ขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
และภูมิปญญา) 

ณ ท่ีทำการองคการ
บริหารสวนตำบลวัง
ควง 

- - - - 10,000 รวบรวมขอมูล
พันธุกรรมพืช สัตว
และภูมิปญญา 

10,000 รวบรวมขอมูล
พันธุกรรมพืช 
สัตวและภูมิ
ปญญา 

10,000 จัดต้ังศูนยขอมูล
และฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช 
สัตวและภูมิ
ปญญา เพ่ือเปน
แหลงศึกษาและ
เรียนรู 

อบต.วังควง รวมกับ 
โรงเรียนบานหนอง
ทราย สำนักสงฆปา
ดำรงคธรรมและ
ชาวบานหนองทราย 
ม.10 รวมกันกำหนด
พ้ืนที่ปกปกพรอม
ขยายพ้ืนที่ปกปกใน
แตละป ตามลำดับ/
งบประมาณ อบต.วัง
ควง 

F2A5 6) ดำเนินการจัดทำศูนย
ขอมูลทรัพยากร 

เทศบาลตำบลทุงทราย 
อำเภอทรายทองวัฒนา  
จังหวัดกำแพงเพชร 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ทะเบียนตนไมใน
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ครบถวน 

ไมใช
งบประม

าณ 

ทะเบียนตนไม
ในฐานขอมูล
ทรัพยากร
ครบถวน 

ไมใช
งบประม

าณ 

ทะเบียนตนไมใน
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ครบถวน 

ไมใช
งบประม

าณ 

ทะเบียนตนไมใน
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ครบถวน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ทะเบียนตนไมใน
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ครบถวน 

เทศบาลตำบลทุง
ทราย 

F2A5 7) การจัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่นใน
ตำบล 

ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นตำบลวังหาม
แห 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

ขอมูลจำนวน 
10 ขอมูล 

ไมใช
งบประม

าณ 

ขอมูลจำนวน 10 
ขอมูล 

ไมใช
งบประม

าณ 

ขอมูลจำนวน 10 
ขอมูล 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ขอมูลจำนวน 10 
ขอมูล 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังหามแห 

F2A5 8) จัดทำฐานขอมูล 
อพ.สธ. อบต.สักงาม  
เชน 
ฐานขอมูลทรัพยากรชีว 
ภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัยที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ  

ระบุพ้ืนที่ดำเนินการ 30,000 ขอมูลที่เพ่ิมขึ้น
จำนวน 10 
ขอมูล 

30,000 ขอมูลที่เพ่ิมขึ้น
จำนวน 10 
ขอมูล 

30,000 ขอมูลที่เพ่ิมขึ้น
จำนวน 10 ขอมูล 

30,000 ขอมูลที่เพ่ิมขึ้น
จำนวน 10 ขอมูล 

30,000 ขอมูลที่เพ่ิมขึ้น
จำนวน 10 
ขอมูล 

องคการบริหารสวน
ตำบลสักงาม 

F2A5 9) การจัดทำฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชเพ่ือเปน
การสนับสนุนงานตาม

เทศบาลตำบลขาณวุร
ลักษบุรี 

10,000 ฐานขอมูลพันธุ
กรรมพืช 

10,000 ฐานขอมูลพันธุ
กรรมพืช 

10,000 ฐานขอมูลพันธุ
กรรมพืช 

10,000 ฐานขอมูลพันธุ
กรรมพืช 

10,000 ฐานขอมูลพันธุ
กรรมพืช 

เทศบาลตำบลขาณวุร
ลักษบุรี 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1291 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กรอบแผนแมบท อพ.สธ. 
F2A5 10) ศูนยการเรียนรูและ

ฐานขอมูลการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ 

ปาชุมชน ม. 4 ตำบล
บึงทับแรต เนื้อที ่ 2 ไร 
และพ้ืนที่ในตำบลบึง
ทับแรต 

5,000 รวบรวมขอมูล
พันธุกรรมพืช 
สัตวและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

5,000 รวบรวมขอมูล
พันธุกรรมพืช 
สัตวและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

5,000 รวบรวมขอมูล
พันธุกรรมพืช สัตว
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

5,000 รวบรวมขอมูล
พันธุกรรมพืช 
สัตวและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

5,000 รวบรวมขอมูล
พันธุกรรมพืช 
สัตวและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

อบต.บึงทับแรต 
รร.บึงทับแรต 
สำนักสงฆบึงสวาง
อารมณ งบประมาณ 
อบต.บึงทับแรต 

F2A5 11) เชิงปฏิบัติการศูนย
ขอมูลทรัพยากรทองถิ่น 

ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นตำบลอางทอง 

50,000 จัดต้ังศูนยขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
จำนวน 1 แหง 

30,000 รวบรวมและ
บันทึกขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
(ทรัพยากร
กายภาพ 
ทรัพยากร
ชีวภาพและ
ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
ทรัพยากรภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

30,000 รวบรวมและ
บันทึกขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
(ทรัพยากร
กายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากร
ชีวภาพ และ
ทรัพยากรภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

30,000 ดำเนินการจัดทำ
ระบบการจัดเก็บ
และสืบคนได 
(เอกสารและ
คอมพิวเตอร 
อยางนอยจำนวน 
1 เคร่ือง 

30,000 ดำเนินการจัดทำ
ระบบการจัดเก็บ
และสืบคนได 
(เอกสารและ
คอมพิวเตอร 
อยางนอยจำนวน 
1 เคร่ือง 

องคการบริหารสวน
ตำบลอางทอง 

 รวม  11  โครงการ  115,000  95,000  105,000  105,000  155,000   
F2A6 1) การวางแผนพัฒนา

พันธุพืช 
อบต.หัวถนน - - - - - - - - 15,000 1.จำนวน 50 คน  

2.วางแผนที่การ
พัฒนาและ
ขยายพันธุพืช 

องคการบริหารสวน
ตำบลหัวถนน 

F2A6 2) วางแผนพัฒนาพันธุ
พืช/สัตว/จุลินทรีย 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. อบต.สักงาม 

10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   องคการบริหารสวน
ตำบลสักงาม 

F2A6 3) กิจกรรมการประชุม
วางแผนพัฒนาทรัพยากร 

เขตพ้ืนที่ตำบลอางทอง 
-ศูนยขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นตำบลอางทอง 

20,000 จัดประชุม
คณะทำงาน
ทรัพยากรตางๆ
พิจารณา
ศักยภาพของ
พันธุพืช พันธุสัตว 
จุลินทรีย เพ่ือ
วางแผนพัฒนา
พันธุและการใช
ประโยชนตอไป 

20,000 จัดประชุม
คณะทำงาน
ทรัพยากรตางๆ
พิจารณา
ศักยภาพของ
พันธุพืช พันธุ
สัตว จุลินทรีย 
เพ่ือวางแผน
พัฒนาพันธุและ
การใชประโยชน
ตอไป 

20,000 จัดประชุม
คณะทำงาน
ทรัพยากรตางๆ
พิจารณาศักยภาพ
ของพันธุพืช พันธุ
สัตว จุลินทรีย 
เพ่ือวางแผน
พัฒนาพันธุและ
การใชประโยชน
ตอไป 

20,000 จัดประชุม
คณะทำงาน
ทรัพยากรตางๆ
พิจารณา
ศักยภาพของ
พันธุพืช พันธุสัตว 
จุลินทรีย เพ่ือ
วางแผนพัฒนา
พันธุและการใช
ประโยชนตอไป 

20,000 จัดประชุม
คณะทำงาน
ทรัพยากรตางๆ
พิจารณา
ศักยภาพของ
พันธุพืช พันธุ
สัตว จุลินทรีย 
เพ่ือวางแผน
พัฒนาพันธุและ
การใชประโยชน
ตอไป 

องคการบริหารสวน
ตำบลอางทอง 



หนา 1292                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร 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  3  โครงการ  30,000  30,000  30,000  30,000  45,000   
F3A7 1) งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 
โรงเรียนในพ้ืนที่ตำบล
สักงาม 

- - - - - - 10,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรม  และ
ภูมิปญญา 

10,000 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรม  และ
ภูมิปญญา 

องคการบริหารสวน
ตำบลสักงาม 

F3A7 2) งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต/งาน
พิพิธภัณฑแช/งาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/
ศูนยการเรียนรู 

อบต.สักงาม - - - - - - 10,000 เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

10,000 เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

องคการบริหารสวน
ตำบลสักงาม 

 รวม  2  โครงการ  -  -  -  20,000  20,000   
F3A8 1) สนับสนุนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกแหง 

ไมใช
งบประมา

ณ 

10 แหง ไมใช
งบประม

าณ 

10 แหง  ไมใช
งบประม

าณ 

ครบ 90 แหง ไมใช
งบประม

าณ 

ครบ 90 แหง ไมใช
งบประมา

ณ 

ครบ 90 แหง  สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
จังหวัดกำแพงเพชร 

F3A8 2) สนับสนุนโรงเรียนใน
การเขารวมโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ 

สนับสนุนโรงเรียนเขา
รวมโครงการ จำนวน  
5 โรงเรียน ต.ปางตาไว 

30,000 รร.บานเพชร
มงคล 

30,000 รร.บานปางตาไว 30,000 รร.บานคลองลึก
พัฒนา 

30,000 รร.บานไพร
สวรรค 

30,000 รร.บานตากฟา
พัฒนา 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F3A8 3) สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ.ใน
งานสวนพฤษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบ ๆ หนวย
งานฯ บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

10,000 โรงเรียนในพ้ืนที่
ตำบลสักงาม 
จำนวน 1 แหง 

10,000 โรงเรียนในพ้ืนที่
ตำบลสักงาม 
จำนวน 1 แหง 

10,000 โรงเรียนในพ้ืนที่
ตำบลสักงาม 
จำนวน 1 แหง 

10,000 โรงเรียนในพ้ืนที่
ตำบลสักงาม 
จำนวน 1 แหง 

10,000 โรงเรียนในพ้ืนที่
ตำบลสักงาม 
จำนวน 1 แหง 

องคการบริหารสว
ตำบลสักงาม 

F3A8 4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การสรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยการทองถิ่น 

เขตพ้ืนที่ตำบล -
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ตำบล 

50,000 การฝกอบรมการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรใหกับ
ครู นักเรียน 
บุคลากรทางการ

50,000 ดำเนินกิจกรรม
งานสวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน จำนวน 
1แหง 

50,000 ดำเนินกิจกรรม
งานสวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน จำนวน 
1แหง 

50,000 จัดการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ และการ
จัดการให
สถานศึกษา
หนวยงานที่

50,000 จัดการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ และ
การจัดการให
สถานศึกษา
หนวยงานที่   
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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 

ศึกษาและ
ประชาชน 
จำนวน 1 คร้ัง 

เก่ียวของ เก่ียวของ 

F3A8 5) อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
อบต.วังควง  
(เชิญชวนโรงเรียนบาน
หนองทราย เขารวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.ในงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน) 

โรงเรียนบานหนอง
ทราย ม.10 ต.วังควง     

- - 10,000 รวมกับ ครู,
นักเรียนโรงเรียน
บานหนองทราย
สำรวจ
พันธุกรรมพืช
และสัตวในพ้ืนที่
ปกปก 
(หองเรียนนอก
หอง) 

- รวมกับ ครู,
นักเรียนโรงเรียน
บานหนองทราย
สำรวจพันธุกรรม
พืชและสัตวใน
พ้ืนที่ปกปกและ
ทำพิธีบวชปาสราง
จิตสำนึก
(หองเรียนนอก
หอง) 

- รวมกับ ครู,
นักเรียนโรงเรียน
บาน-หนองทราย
สำรวจพันธุกรรม
พืชและสัตวใน
พ้ืนที่ปกปกเรียนรู
พืชสมุนไพร พืชที่
นำมาทำอาหาร
(หองเรียนนอก
หอง) 

- รวมกับ ครู,
นักเรียนโรงเรียน
บาน-หนองทราย
สำรวจพันธุกรรม
พืชและสัตวใน
พ้ืนที่ปกปกและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น
(หองเรียนนอก
หอง) 

อบต.วังควง รวมกับ 
โรงเรียนบานหนอง
ทราย สำนักสงฆปา
ดำรงคธรรมและ
ชาวบานหนองทราย 
ม.10 /งบประมาณ 
อบต.วังควง 

F3A8 6) ฝกอบรมโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
อพ.สธ.-ตำบลปางตาไว 

พ้ืนท่ีตำบลปางตาไว 30,000 จำนวนผูเขารับ
การอบรม 100 
คน ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจใน
การดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
มากขึ้น 

30,000 จำนวนผูเขารับ
การอบรม 100 
คน ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจใน
การดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
มากขึ้น 

30,000 จำนวนผูเขารับ
การอบรม 100 
คน ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจในการ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชมาก
ขึ้น 

30,000 จำนวนผูเขารับ
การอบรม 100 
คน ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจใน
การดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชมาก
ขึ้น 

30,000 จำนวนผูเขารับ
การอบรม 100 
คน ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจใน
การดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
มากขึ้น 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F3A8 7) การอบรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ต.ทาไม 
อ.พรานกระตาย 
จ.กำแพงเพชร 

5,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 20  
คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม ทราบถึง
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ.) 

5,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม 20  
คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม ทราบถึง
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ.) 

5,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 20  คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม ทราบถึง
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ.) 

5,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 20  
คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม ทราบถึง
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ.) 

5,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 20  
คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม ทราบถึง
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ.) 

องคการบริหารสวน
ตำบลทาไม 
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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 

F3A8 8) การฝกอบรมการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ 

อบต.หัวถนน 15,000 1.จัดอบรม 
จำนวน 50 คน 
2.เปาหมาย
ตระหนักถึง
คุณคาและ
ความสำคัญของ
พันธุพืช 

15,000 1.จัดอบรม 
จำนวน 50 คน 
2.เปาหมาย
ตระหนักถึง
คุณคาและ
ความสำคัญของ
พันธุพืช 

15,000 1.จัดอบรม 
จำนวน 50 คน 
2.เปาหมาย
ตระหนักถึงคุณคา
และความสำคัญ
ของพันธุพืช 

15,000 1.จัดอบรม 
จำนวน 50 คน 
2.เปาหมาย
ตระหนักถึง
คุณคาและ
ความสำคัญของ
พันธุพืช 

15,000 1.จัดอบรม 
จำนวน 50 คน 
2.เปาหมาย
ตระหนักถึง
คุณคาและ
ความสำคัญของ
พันธุพืช 

องคการบริหารสวน
ตำบลหัวถนน 

F3A8 9) อบรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

เทศบาลเมืองหนอง
ปลิง 

30,000 ประชาชนใน
เทศบาลเมือง
หนองปลิง 
จำนวน 30 คน 

30,000 ประชาชนใน
เทศบาลเมือง
หนองปลิง 
จำนวน 30 คน 

30,000 ประชาชนใน
เทศบาลเมือง
หนองปลิง จำนวน 
30 คน 

30,000 ประชาชนใน
เทศบาลเมือง
หนองปลิง 
จำนวน 30 คน 

30,000 ประชาชนใน
เทศบาลเมือง
หนองปลิง 
จำนวน 30 คน 

เทศบาลเมืองหนอง
ปลิง 

F3A8 10) ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสำรวจพันธุพืช
และสัตวเพ่ือสรางองค
ความรูดานการปกปก
รักษาทรัพยากร 

อบต.ถ้ำกระตายทอง -  -  -  -  -  -  20,000 ผูเขารวมกิจกรรม 
จำนวน 50 คน 

-  -  องคการบริหารสวน
ตำบลหัวถนน 

F3A8 11) อนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ อบต.วัง
ไทร 

ตำบลวังไทร 20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 คน 
ไดรับความรูและมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังไทร 

F3A8 12) ฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ.) 

เทศบาลตำบลคลองข
ลุง 

50,000 คณะกรรมการ
ชุมชน จำนวน 
46 คน และ
คณะกรรมการ
ดำเนินฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
อพ.สธ. จำนวน 
50 คน  

20,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล
คลองขลุง 
จำนวน 100 คน  

20,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล
คลองขลุง จำนวน 
100 คน  

20,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล
คลองขลุง จำนวน 
100 คน  

20,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล
คลองขลุง 
จำนวน 100 คน  

เทศบาลตำบลคลองข
ลุงประชาชนในเขต
เทศบาล จำนวน 3 
ชุมชน ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

F3A8 13) อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

อบต.วังหามแห 10,000 จำนวน 60 คน 10,000 จำนวน 60 คน 10,000 จำนวน 60 คน 10,000 จำนวน 60 คน 10,000 จำนวน 60 คน องคการบริหารสวน
ตำบลวังหามแห 
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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 

สยามบรมราชกุมารี 

F3A8 14) ฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ.) 

เทศบาลตำบลทา
มะเขือ 

50,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลทา
มะเขือ จำนวน 
100 คน 

50,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล
ทามะเขือ 
จำนวน 100 คน 

50,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลทา
มะเขือ จำนวน 
100 คน 

50,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลทา
มะเขือ จำนวน 
100 คน 

50,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลทา
มะเขือ จำนวน 
100 คน 

เทศบาลตำบลทา
มะเขือ 

F3A8 15) อนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

องคการบริหารสวน
ตำบลเพชรชมภู 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 คน 
ไดรับความรูและมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

องคการบริหารสวน
ตำบลเพชรชมภู 

F3A8 16) อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) - 
องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะตาล 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะตาล 

30,000 คณะผูบริการ
สมาชิกสภาอบต.
เกาะตาล 
พนักงานสวน
ตำบลทุกทาน 
และ
คณะกรรมการ
ชุมชนทุกชุมชน 
จำนวน 46 คน 
และ
คณะกรรมการ
ดำเนินฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
อพ.สธ. จำนวน 
50 คน เพ่ือรวม
สนอง
พระราชดำริและ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

30,000 ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
สวนตำบลเกาะ
ตาล จำนวน 
100 คน เพ่ือให
ประชาชนชน
เขาใจและเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยกรธร
รมชาติที่มีอยู 

30,000 ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
สวนตำบลเกาะ
ตาล จำนวน 100 
คน เพ่ือให
ประชาชนชน
เขาใจและเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยกรธรรมชาติ
ที่มีอยู 

30,000 ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
สวนตำบลเกาะ
ตาล จำนวน 100 
คน เพ่ือให
ประชาชนชน
เขาใจและเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยกรธรรม
ชาติที่มีอยู 

30,000 ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
สวนตำบลเกาะ
ตาล จำนวน 
100 คน เพ่ือให
ประชาชนชน
เขาใจและเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยกรธร
รมชาติที่มีอยู 

ประชาชนในเขต
เทศบาล จำนวน 8
หมูบาน ที่รวมสนอง
พระราชดำริกับ 
อพ.สธ. 



หนา 1296                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 17) การอบรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

อางเก็บน้ำคลองมด
แดง หมูที่ 7 บานสมุย 

10,000 ประชาชนใน
ตำบลโปงน้ำรอน 
50 คน 

10,000 ประชาชนใน
ตำบลโปงน้ำ
รอน 50 คน 

10,000 ประชาชนในตำบล
โปงน้ำรอน 50 
คน 

10,000 ประชาชนใน
ตำบลโปงน้ำรอน 
50 คน 

10,000 ประชาชนใน
ตำบลโปงน้ำรอน 
50 คน 

องคการบริหารสวน
ตำบลโปงน้ำรอน 

F3A8 18) สงบุคลากรเขารวม
อบรมเก่ียวกับโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
ของ อพ.สธ. 

ตามท่ีโครงการ อพ.สธ. 
หรือจังหวัด จัดอบรมฯ 

- - 30,000 สงบุคลากรเขา
รวมอบรม
เก่ียวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
ของ อพ.สธ. 

30,000 สงบุคลากรเขา
รวมอบรมเก่ียวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
ของ อพ.สธ. 

30,000 สงบุคลากรเขา
รวมอบรม
เก่ียวกับโครงการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ ของ อพ.สธ. 

30,000 สงบุคลากรเขา
รวมอบรม
เก่ียวกับโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
ของ อพ.สธ. 

อบต.วังควง รวมกับ 
หนวยงานที่จัด
ฝกอบรม/งบประมาณ
อบต.วังควง 

F3A8 19) อนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ อบต.ไทร
งาม 

ตำบลไทรงาม 20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 คน 
ไดรับความรูและมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 75 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

องคการบริหารสวน
ตำบล 
ไทรงาม 

F3A8 20) ฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ.) 

องคการบริหารสวน
ตำบลโกสัมพี 

20,000 ประชาชนหมูที่ 
15  และ
คณะกรรมการ
ดำเนินฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
อพ.สธ. จำนวน 
89 คน เพ่ือรวม
สนอง
พระราชดำริและ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรที่มีอยู 

20,000 ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
สวนตำบลโกสัม
พี จำนวน 100 
คน เพ่ือให
ประชาชนชน
เขาใจและเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยกรธร
รมชาติที่มีอยู 

20,000 ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
สวนตำบลโกสัมพี 
จำนวน 100 คน 
เพ่ือใหประชาชน
ชนเขาใจและเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยกรธรรมชาติ
ที่มีอยู 

20,000 ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
สวนตำบลโกสัมพี 
จำนวน 100 คน 
เพ่ือใหประชาชน
ชนเขาใจและเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยกรธรรม
ชาติที่มีอยู 

20,000 ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
สวนตำบลโกสัม
พี จำนวน 100 
คน เพ่ือให
ประชาชนชน
เขาใจและเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยกรธร
รมชาติที่มีอยู 

ประชาชนหมูที่ 15  
เขตอบต.โกสัมพี  ที่
รวมสนอง
พระราชดำริ กับ 
อพ.สธ. 

F3A8 21) อนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ อบต.โคง
ไผ 

ตำบลโคงไผ 20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 45 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 45 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 45 คน 
ไดรับความรูและมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 45คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 45 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

องคการบริหารสวน
ตำบลโคงไผ 
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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 

F3A8 22) อบรมใหความรู
คณะกรรมการขับเคล่ือน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

องคการบริหารสวน
ตำบลคลองน้ำไหล 

20,000 ประชาชนและ
คณะกรรรมการ
ดำเนินงาน
จำนวน 70 คนผู
เขารับการอบรม
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนและ
คณะกรรรมการ
ดำเนินงาน
จำนวน 70 คนผู
เขารับการอบรม
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

20,000 ประชาชนและ
คณะกรรรมการ
ดำเนินงานจำนวน 
70 คนผูเขารับ
การอบรมไดรับ
ความรูและมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนและ
คณะกรรรมการ
ดำเนินงาน
จำนวน 70 คนผู
เขารับการอบรม
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนและ
คณะกรรรมการ
ดำเนินงาน
จำนวน 70 คนผู
เขารับการอบรม
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

องคการบริหารสวน
ตำบลคลองน้ำไหล 

F3A8 23) อนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ ทต.เทพ
นคร 

ตำบลเทพนคร 30,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 100 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

30,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 100 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

30,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 100 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

30,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 100 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

30,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 100 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

เทศบาลตำบลเทพ
นคร 

F3A8 24) อนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่อง มาจาก
พระราชดำริฯ ในพ้ืนที่
เทศบาลตำบลขาณวุร
ลักษบุรี 

เทศบาลตำบลขาณวุร
ลักษบุรี 

40,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม150 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

40,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 150 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

40,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 150 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

40,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 150 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

40,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 150 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

เทศบาลตำบลขาณวุร
ลักษบุรี 

F3A8 25) อนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ อบต.วั'
งตะแบก 

ตำบลวังตะแบก 20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 50 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 50 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 50 คน 
ไดรับความรูและมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 50 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 50 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังตะแบก 

F3A8 26) ฝกอบรมเยาวชนใน
การสรางจิตสำนึกการ
และอนุรักษทรัพยากร
พันธุกรรมพืช 

รร.บึงทับแรต 5,000 รวมกับครู 
นักเรียน รร.บึง
ทับแรต สำรวจ
พันธุกรรมพืช
และสัตวและ
สรางจิตสำนึก 

5,000 รว่มกบัคร ู

นกัเรยีน รร.บงึ

ทบัแรต สาํรวจ

พนัธุกรรมพชื

และสตัวแ์ละ

สรา้งจติสาํนึก 

5,000 รวมกับครู 
นักเรียน รร.บึงทับ
แรต สำรวจ
พันธุกรรมพืชและ
สัตวและสราง
จิตสำนึก 

5,000 รว่มกบัคร ู

นกัเรยีน รร.บงึ

ทบัแรต สาํรวจ

พนัธุกรรมพชื

และสตัวแ์ละ

สรา้งจติสาํนึก 

5,000 รวมกับครู 
นักเรียน รร.บึง
ทับแรต สำรวจ
พันธุกรรมพืช
และสัตวและ
สรางจิตสำนึก 

อบต.บึงทับแรต 
รวมกับผูจัด 
งบประมาณ อบต.บึง
ทับแรต 



หนา 1298                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร 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 27) สงบุคลากรเขารวม
อบรมเก่ียวกับโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
ของ อพ.สธ. 

ตามโครงการ อพ.สธ. 1,000 สงบุคลากรเขา
รวมอบรม
เก่ียวกับโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชของ 
อพ.สธ. 

1,000 สงบุคลากรเขา
รวมอบรม
เก่ียวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ของ อพ.สธ. 

1,000 สงบุคลากรเขา
รวมอบรมเก่ียวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชของ 
อพ.สธ. 

1,000 สงบุคลากรเขา
รวมอบรม
เก่ียวกับโครงการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืชของ อพ.สธ. 

1,000 สงบุคลากรเขา
รวมอบรม
เก่ียวกับโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ของ อพ.สธ. 

อบต.บึงทับแรต 
รวมกับผูจัด 
งบประมาณ อบต.บึง
ทับแรต 

F3A8 28) อนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ อบต.โพธิ์
ทอง 

ตำบลโพธิ์ทอง 50,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 80 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

50,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 80 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

50,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 80 คน 
ไดรับความรูและมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

50,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 80 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

50,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 80 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

องคการบริหารสวน
ตำบลโพธิ์ทอง 

F3A8 29) พัฒนาศูนยเรียนรู
ตำบลวังแขม  

ตำบลวังแขม 10,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 40 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

10,000 จัดต้ังแหลง
เรียนรูพืชและ
สัตว อบต.   วัง
แขม    

10,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

10,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังแขม 

F3A8 30) จัดอบรมใหความรู 
เด็ก เยาวชนฯ นักเรียน 
เก่ียวกับพันธุกรรมพืช 
2. จัดทำฐานขอ 
มูลพันธุกรรมพืช 

โรงเรียน ท. 3 50,000 นักเรียน 
เยาวชนและ 
ประชาชน 
จำนวน 300  
คน 
 - สำรวจและ 
บันทึกขอมูล 
ของตนไม ที่อยู 
ในบริเวณ 
โรงเรียน ท.3 

50,000 นักเรียน 
เยาวชนและ 
ประชาชน 
จำนวน 300  
คน 
 - สำรวจและ 
บันทึกขอมูล 
ของตนไม ที่อยู 
ในบริเวณ 
โรงเรียน ท.3 

50,000 นักเรียน 
เยาวชนและ 
ประชาชน 
จำนวน 300  
คน 
 - สำรวจและ 
บันทึกขอมูล 
ของตนไม ที่อยู 
ในบริเวณ 
โรงเรียน ท.3 

50,000 นักเรียน 
เยาวชนและ 
ประชาชน 
จำนวน 300  
คน 
 - สำรวจและ 
บันทึกขอมูล 
ของตนไม ที่อยู 
ในบริเวณ 
โรงเรียน ท.3 

50,000 นักเรียน 
เยาวชนและ 
ประชาชน 
จำนวน 300  
คน 
 - สำรวจและ 
บันทึกขอมูล 
ของตนไม ที่อยู 
ในบริเวณ 
โรงเรียน ท.3 

เทศบาลเมือง
กำแพงเพชรi 

F3A8 31) รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ตำบลวังยาง 20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 50 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 50 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 50 คน 
ไดรับความรูและมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 50 คน 
ไดรับความรูและ
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม 50 
คน ไดรับความรู
และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

เทศบาลตำบลวังยาง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1299 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 32) จัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการอพ.สธ. 

อบต.ปางตาไว 50,000  - นักเรียน - - 50,000 งานประชุม
วิชาการและจัด
นิทรรศการ 
อพ.พธ.ให
ประชาชนและ
ผูสนใจเขารวม 

- - 50,000 จัดเสวนา
กิจกรรมประชุม
เสวนาและ
นิทรรศการฯ:
ถายทอดองค
ความรูการ
อนุรักษและใช
ประโยชน 
อพ.สธ. สูชุมชน 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 
*ดำเนินการทุก 2 ป 

F3A8 33) การจัดประชุมเชิง
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัดงานกับ 
อพ.สธ. 

50,000 เยาวชนและ - - 50,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

- - 50,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

เทศบาลตำบลคลองข
ลุง 
(ดำเนินงานทุก 2 ป) 

F3A8 34) การจัดประชุมเชิง
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัดงานกับ 
อพ.สธ. 

8,000 ประชาชน - - 8,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

- - 8,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

องคการบริหารสวน
ตำบลทาไม 
*ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 35) เพ่ือใหความรูขอมูล
ขาวสารการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัดงานกับ 
อพ.สธ. 

20,000 จำนวน 300  - - 20,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

- - 20,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะตาล 
ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 36) การจัดประชุมเชิง
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัดงานกับ 
อพ.สธ. 

10,000 คน - - 10,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

- - 10,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

องคการบริหารสวน
ตำบลโกสัมพี
ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 37) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากร 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัดงานกับ 
อพ.สธ 

30,000  - สำรวจและ - - 30,000 งานประชุม
วิชาการและนิ
ทศรรการ
ทรัพยากรทองถิ่น 

- - 30,000 งานประชุม
วิชาการและนิ
ทศรรการ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตำบลอางทอง 



หนา 1300                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร 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 38) จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

อบต.ปางตาไว ไมใช
งบประมา

ณ 

บันทึกขอมูล ไมใช
งบประม

าณ 

ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

ไมใช
งบประม

าณ 

ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

ไมใช
งบประม

าณ 

ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

องคการบริหารสว
ตำบลปางตาไว 

F3A8 39) จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

อบต.วังหามแห ไมใช
งบประมา

ณ 

ของตนไม ที่อยู ไมใช
งบประม

าณ 

ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอพระราช
ดำริ 

ไมใช
งบประม

าณ 

ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอพระราชดำริ 

ไมใช
งบประม

าณ 

ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอพระราชดำริ 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอพระราชดำริ 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังหามแห 

F3A8 40) จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

เทศบาลตำบลคลองข
ลุง 

20,000 ในบริเวณ 20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

เทศบาลตำบลคลองข
ลุง 

F3A8 41) จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

อบต.ทาไม 5,000 โรงเรียน ท.3 5,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ 

5,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ 

5,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ 

5,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ 

องคการบริหารสวน
ตำบลทาไม 

F3A8 42) การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน หนังสือ วีดีทัศน 

อบต.ทาไม 5,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ/ 1 
ส่ือ 

5,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ/ 1 ส่ือ 

5,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ/ 1 
ส่ือ 

5,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ/ 1 
ส่ือ 

5,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ/ 1 ส่ือ 

องคการบริหารสวน
ตำบลทาไม 

F3A8 43) กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
(จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน) 

อบต.หัวถนน ไมใช
งบประมา

ณ 

1.เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
2. เพ่ือจัดทำ
บัญชีพันธุพืชที่
อนุรักษ
คุณประโยชนที่

ไมใช
งบประม

าณ 

1.เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
2. เพ่ือจัดทำ
บัญชีพันธุพืชที่
อนุรักษ
คุณประโยชนที่

ไมใช
งบประม

าณ 

1.เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
2. เพ่ือจัดทำบัญชี
พันธุพืชที่อนุรักษ
คุณประโยชนที่
สามารถนำไปใช 

ไมใช
งบประม

าณ 

1.เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
2. เพ่ือจัดทำ
บัญชีพันธุพืชที่
อนุรักษ
คุณประโยชนที่

ไมใช
งบประมา

ณ 

1.เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
2. เพ่ือจัดทำ
บัญชีพันธุพืชที่
อนุรักษ
คุณประโยชนที่

องคการบริหารสวน
ตำบลหัวถนน 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1301 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สามารถนำไปใช สามารถนำไปใช สามารถนำไปใช สามารถนำไปใช 

F3A8 44) จัดทำส่ือและ
ส่ิงพิมพเผยแพรแก
ประชาชน 

อบต.ถ้ำกระตายทอง ไมใช
งบประมา

ณ 

จัดทำเว็บไซด
หนวยงาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

1.ส่ิงพิมพ 
จำนวน 1,000 
ชิ้น 
2.ประชาชน
สามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสาร
ทางเว็บไซต 

ไมใช
งบประม

าณ 

1.ส่ิงพิมพ จำนวน 
1,000 ชิ้น 
2.ประชาชน
สามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารทาง
เว็บไซต 

ไมใช
งบประม

าณ 

1.ส่ิงพิมพ จำนวน 
1,000 ชิ้น 
2.ประชาชน
สามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสาร
ทางเว็บไซต 

ไมใช
งบประมา

ณ 

1.ส่ิงพิมพ 
จำนวน 1,000 
ชิ้น 
2.ประชาชน
สามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสาร
ทางเว็บไซต 

องคการบริหารสวน
ตำบลถ้ำกระตายทอง 

F3A8 45) ประชาสัมพันธ
กิจกรรมโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ตำบลวังไทร 15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังไทร 

F3A8 46) การจัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ เชน แผน
พับ ,ปายประชาสัมพันธ 
, แผน CD ฯลฯ 

เทศบาลตำบลทา
มะเขือ 

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

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

50,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

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

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

เทศบาลตำบลทา
มะเขือ 

F3A8 47) จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะตาล 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะตาล 

F3A8 48) เผยแพรโครงการ 
อพสธ. อบต.วังควงทาง
เว็บไซตและเฟสบุคของ 
อบต.วังควง เพ่ือ
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

ณ ท่ีทำการองคการ
บริหารสวนตำบลวัง
ควง 

- - ไมใช
งบประม

าณ 

เผยแพร
โครงการ อพสธ. 
อบต.วังควงทาง
เว็บไซตและ
เฟสบุคของ 
อบต.วังควง เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

เผยแพรโครงการ 
อพสธ. อบต.วัง
ควงทางเว็บไซต
และเฟสบุคของ 
อบต.วังควง เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

เผยแพรโครงการ 
อพสธ. อบต.วัง
ควงทางเว็บไซต
และเฟสบุคของ 
อบต.วังควง เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เผยแพรโครงการ 
อพสธ. อบต.วัง
ควงทางเว็บไซต
และเฟสบุคของ 
อบต.วังควง เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน 

อบต.วังควง/
งบประมาณอบต.วัง
ควง 



หนา 1302                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร 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 49) ประชาสัมพันธ
กิจกรรมโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

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

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลเพชรชมภู 

F3A8 50) ประชาสัมพันธ
กิจกรรมโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ตำบลไทรงาม 15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลไทรงาม 

F3A8 51) ประชาสัมพันธ
กิจกรรมทางเว็บไซต/
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลโกสัมพี 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประม

าณ 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ไมใช
งบประมา

ณ 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลโกสัมพี 

F3A8 52) ประชาสัมพันธ
กิจกรรมโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ตำบลโคงไผ 20,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสว
ตำบลโคงไผ 

F3A8 53) ประชาสัมพันธ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชผาน
เว็บไซต 

องคการบริหารสวน
ตำบลคลองน้ำไหล 

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

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

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
อพ.สธ. 

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

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

องคการบริหารสวน
ตำบลคลองน้ำไหล 

F3A8 54) จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

อบต.สักงาม - - - - 15,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลสักงาม 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1303 
 

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 55) การเผยแพรส่ือตาง 
ๆ เชนการทำหนังสือ วีดี
ทัศน  

อบต.สักงาม - - - - 10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ.  

10,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ.  

10,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.  

องคการบริหารสวน
ตำบลสักงาม 

F3A8 56) ประชาสัมพันธ
กิจกรรมโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

เทศบาลตำบลขาณวุร
ลักษบุรี 

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

เทศบาลตำบลขาณวุร
ลักษบุรี 

F3A8 57) ประชาสัมพันธ
กิจกรรมโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ตำบลวังตะแบก 15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังตะแบก 

F3A8 58) เผยแพรโครงการ 
อพ.สธ.ทางเว็ปไซดเพ่ือ
ประชาสัมพันธโครงการ 

ที่ทำการ อบต.บึงทับ
แรต 

1,000 เผยแพรโครงการ 
อพ.สธ.อบต.บึง
ทับแรต ทางเว็ป
ไซด 
นิทรรศการ 

1,000 เผยแพร
โครงการ 
อพ.สธ.อบต.บึง
ทับแรต ทางเว็ป
ไซด 
นิทรรศการ 

1,000 เผยแพรโครงการ 
อพ.สธ.อบต.บึง
ทับแรต ทางเว็ป
ไซด 
นิทรรศการ 

1,000 เผยแพรโครงการ 
อพ.สธ.อบต.บึง
ทับแรต ทางเว็ป
ไซด 
นิทรรศการ 

1,000 เผยแพรโครงการ 
อพ.สธ.อบต.บึง
ทับแรต ทางเว็ป
ไซด 
นิทรรศการ 

อบต.บึงทับแรต 
งบประมาณ อบต.บึง
ทับแรต 

F3A8 59) การจัดทำ 
เว็ปไซด ประชาสัมพันธ 
หนวยงาน 

เทศบาลเมือง
กำแพงเพชร 

50,000  เพ่ือประชา 
สัมพันธ การ 
ดำเนินงาน 
สนองพระราช 
ดำริฯ 
อพ.สธ. 

50,000  เพ่ือประชา 
สัมพันธ การ 
ดำเนินงาน 
สนองพระราช 
ดำริฯ 
อพ.สธ. 

50,000  เพ่ือประชา 
สัมพันธ การ 
ดำเนินงาน 
สนองพระราช 
ดำริฯ 
อพ.สธ. 

50,000  เพ่ือประชา 
สัมพันธ การ 
ดำเนนิงาน 
สนองพระราช 
ดำริฯ 
อพ.สธ. 

50,000  เพ่ือประชา 
สัมพันธ การ 
ดำเนินงาน 
สนองพระราช 
ดำริฯ 
อพ.สธ. 

เทศบาลเมือง
กำแพงเพชร 

F3A8 60) ทองถิ่นไทย รวมใจ
ภักด์ิ รักษพ้ืนที่สีเขียว 

ตำบลวังยาง 20,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

เทศบาลตำบลวังยาง 

F3A8 61) อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เทศบาลตำบลไทรงาม 
จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้ 
1.ชุมชนเจริญผลพัฒนา
,  2.ชุมชนพระอินทร
บัญชา, 3.ชุมชนพระ

150,000 1. ดำเนินงาน
ศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
ทองถิ่น (อพ.สธ. 
ทต.ไทรงาม) 

150,000 1. ดำเนินงาน
ศูนยอนุรักษและ
พัฒนา
ทรัพยากร
ทองถิ่น (อพ.สธ. 

150,000 1. ดำเนินงานศูนย
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น 
(อพ.สธ. ทต.ไทร
งาม) 

150,000 1. ดำเนินงาน
ศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
ทองถิ่น (อพ.สธ. 
ทต.ไทรงาม) 

150,000 1. ดำเนินงาน
ศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
ทองถิ่น (อพ.สธ. 
ทต.ไทรงาม) 

เทศบาลตำบลไทรงาม 



หนา 1304                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร 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 

(อพ.สธ.) งานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
"กิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษทรัพยากร"  

อินทรรวมใจ, 4.ชุมชน
พระอินทรบัญชา, 
5.ชุมชนเทพนิมิต
พัฒนา, 
6.ชุมชนพระอินทร
สถิตยพัฒนา 

2. ดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นให
ครอบคลุมทั้ง 6
ชุมชน 

ทต.ไทรงาม) 
2. ดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นให
ครอบคลุมทั้ง 6
ชุมชน 

2. ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ใหครอบคลุมทั้ง 6
ชุมชน 

2. ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ใหครอบคลุมทั้ง 
6ชุมชน 

2. ดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นให
ครอบคลุมทั้ง 6
ชุมชน 

F3A8 62) ปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

ตำบลเพชรชมภู 20,000 ประชาชนเขารวม
โครงการ 50 คน  
ปลูกตนไมจำนวน 
100 ตน 

20,000 ประชาชนเขา
รวมโครงการ 50 
คน  ปลูกตนไม
จำนวน 100 ตน 

20,000 ประชาชนเขารวม
โครงการ 50 คน  
ปลูกตนไมจำนวน 
100 ตน 

20,000 ประชาชนเขารวม
โครงการ 50 คน  
ปลูกตนไมจำนวน 
100 ตน 

20,000 ประชาชนเขา
รวมโครงการ 50 
คน  ปลูกตนไม
จำนวน 100 ตน 

องคการบริหารสวน
ตำบลเพชรชมภู 

F3A8 63) รักน้ำ รักปา รักษา
แผนดิน อบต. ไทรงาม 

ตำบลไทรงาม 50,000 1.สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกทั้งพืชและ
สัตวเพ่ือขึ้น
ทะเบียน จำนวน 
16 ไร 2 งาน   

50,000 1.จัดต้ังแหลง
เรียนรูพืชและ
สัตว อบต. ไทร
งาม         

50,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

50,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

50,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

องคการบริหารสวน
ตำบลไทรงาม 

F3A8 64) การดำเนินงานอ่ืนๆ
เพ่ือเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบทของ อพ.สธ. 

เทศบาลตำบลคลอง 
ขลุง 

50,000 กอสรางโรงเรือน
เพาะ ชำ จำนวน 
1 แหง พรอม
ติดต้ังระบบน้ำ 
สำหรับรดน้ำ 
แบบใชพลังงาน
ทดแทน 

50,000 กอสรางโรงเรือน
เก็บพันธพืช, ปุย 
ตางๆและฐาน
ทะเบียบนขอมูล
พันธุพืชตางๆ 

50,000 กอสรางอาคาร
สถานที่จัดแสดง
พันธพืช และ
นิทรรศการตางๆ 

50,000 ปรับปรุง ดูแล 
อาคาร โรงเรือน 
สถานที่ของ
โครงการฯ ใหมี
ความ
เตรียมพรอม
สม่ำเสมอ 

50,000 ปรับปรุง ดูแล 
อาคาร โรงเรือน 
สถานที่ของ
โครงการฯ ใหมี
ความ
เตรียมพรอม
สม่ำเสมอ 

เทศบาลตำบลคลองข
ลุง 

F3A8 65) การอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
นำไปสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑ(หนึ่งตำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

พ้ืนที่ตำบล ปางตาไว ไมใช
งบประมา

ณ 

สินคา OTOP ทั้ง
11  หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

สินคา OTOP 
ทั้ง11  หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

สินคา OTOP ทั้ง
11  หมูบาน 

ไมใช
งบประม

าณ 

สินคา OTOP ทั้ง
11  หมูบาน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

สินคา OTOP ทั้ง 
11 หมูบาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F3A8 66) คลองสวย น้ำใส ไร
ผักตบชวา 

จำนวน 2 หมูบาน  
(หมูที่ 4,หมูที่ 6) 

20,000 ดำเนินการกำจัด
ผักตบชวาไดไม
นอยกวารอยละ 
90 ของพ้ืนที่ 

20,000 ดำเนินการกำจัด
ผักตบชวาไดไม
นอยกวารอยละ 
90 ของพ้ืนที่ 

20,000 ดำเนินการกำจัด
ผักตบชวาไดไม
นอยกวารอยละ 
90 ของพ้ืนที่ 

20,000 ดำเนินการกำจัด
ผักตบชวาไดไม
นอยกวารอยละ 
90 ของพ้ืนที่ 

20,000 ดำเนินการกำจัด
ผักตบชวาไดไม
นอยกวารอยละ 
90 ของพ้ืนที่ 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1305 
 

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 67) สงเสริมการปลูก
หญาแฝก 

พ้ืนที่ตำบล   ปางตาไว 20,000 พ้ืนที่หมูที่ 5 บาน
ตากฟาพัฒนา 
เพ่ือดำเนินงาน
ฉลอง
พระราชดำริและ
เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากร 
ปองกันการ
พังทลายของหนา
ดิน 

20,000 หมูที่ 3 บาน
เพชรเจริญเพ่ือ
ดำเนินงานฉลอง
พระราชดำริและ
เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากร 
ปองกันการ
พังทลายของ
หนาดิน 

20,000 หมูที่ 1 บาน ไพร
สวรรค เพ่ือ
ดำเนินงานฉลอง
พระราชดำริและ
เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากร ปองกัน
การพังทลายของ
หนาดิน 

20,000 หมูที่ 10 บาน
ปางใหมพัฒนา 
เพ่ือดำเนินงาน
ฉลอง
พระราชดำริและ
เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากร 
ปองกันการ
พังทลายของหนา
ดิน 

20,000 หมูที่ 2 บาน
คลองลึก ปาง
ใหมพัฒนา เพ่ือ
ดำเนินงานฉลอง
พระราชดำริและ
เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากร 
ปองกันการ
พังทลายของ
หนาดิน 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F3A8 68) สงเสริมการจัดการ
ขยะอยางถูกสุขลักษณะ
โดยชุมชน 

พ้ืนที่ตำบล 
ปางตาไว 

40,000 เพ่ือเปนการสราง
จิตสำนึกในการ
บริหารจัดการ
ขยะอยางถูกวิธี 

40,000 เพ่ือเปนการ
สรางจิตสำนึกใน
การบริหาร
จัดการขยะอยาง
ถูกวิธี 

40,000 เพ่ือเปนการสราง
จิตสำนึกในการ
บริหารจัดการขยะ
อยางถูกวิธี 

40,000 เพ่ือเปนการสราง
จิตสำนึกในการ
บริหารจัดการ
ขยะอยางถูกวิธี 

40,000 เพ่ือเปนการ
สรางจิตสำนึกใน
การบริหาร
จัดการขยะอยาง
ถูกวิธี 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F3A8 69) แจกจายพันธุไม
ใหกับชุมชน 

พ้ืนที่ตำบลปางตาไว 
ทั้ง 11  หมูบาน 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ขอรับการ
สนับสนุนพันธุ
กลาไมหายาก
จากโครงการบาน
เล็กในปาใหญ 

ไมใช
งบประม

าณ 

ขอรับการ
สนับสนุนพันธุ
กลาไมหายาก
จากโครงการ
บานเล็กในปา
ใหญ/อุทยาน
แหงชาติแมวงศ 

ไมใช
งบประม

าณ 

ขอรับการ
สนับสนุนพันธุกลา
ไมหายากจาก
โครงการบานเล็ก
ในปาใหญ/
อุทยานแหงชาติ
แมวงศ 

ไมใช
งบประม

าณ 

ขอรับการ
สนับสนุนพันธุ
กลาไมหายาก
จากโครงการบาน
เล็กในปาใหญ/
อุทยานแหงชาติ
แมวงศ 

ไมใช
งบประมา

ณ 

ขอรับการ
สนับสนุนพันธุ
กลาไมหายาก
จากโครงการ
บานเล็กในปา
ใหญ/อุทยาน
แหงชาติแมวงศ 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F3A8 70) ปลูกตนไมเนื่องใน
วันสำคัญตางๆ ภายใต
กิจกรรม “รักน้ำ รักปา 
รักษาแผนดิน 

หมูที่ 1-หมูที่ 11 20,000 เพ่ิมพ้ืนที่ปาใน
ตำบลปางตาไว 

20,000 เพ่ิมพ้ืนที่ปาใน
ตำบลปางตาไว 

20,000 เพ่ิมพ้ืนที่ปาใน
ตำบลปางตาไว 

20,000 เพ่ิมพ้ืนที่ปาใน
ตำบลปางตาไว 

20,000 เพ่ิมพ้ืนที่ปาใน
ตำบลปางตาไว 

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F3A8 71) การดำเนินงานอ่ืนๆ
เพ่ือเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบทของ อพ.สธ. 

เทศบาลตำบลทา
มะเขือ 

50,000 กอสรางโรงเรือน
เพาะ 
ชำ จำนวน 1 
แหง พรอมติดต้ัง
ระบบน้ำ สำหรับ
รดน้ำ แบบใช
พลังงานทดแทน 

50,000 กอสรางโรงเรือน
เก็บพันธพืช, ปุย 
ตางๆและฐาน
ทะเบียบนขอมูล
พันธุพืชตางๆ 

50,000 กอสรางอาคาร
สถานที่จัดแสดง
พันธพืช และ
นิทรรศการตางๆ 

50,000 ปรับปรุง ดูแล 
อาคาร โรงเรือน 
สถานที่ของ
โครงการฯ ใหมี
ความ
เตรียมพรอม
สม่ำเสมอ 

50,000 ปรับปรุง ดูแล 
อาคาร โรงเรือน 
สถานที่ของ
โครงการฯ ใหมี
ความ
เตรียมพรอม
สม่ำเสมอ 

เทศบาลตำบลทา
มะเขือ 



หนา 1306                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร 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 72) การดำเนินงานอ่ืนๆ
เพ่ือเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบทของ อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะตาล 

30,000 กอสรางโรงเรือน
เพาะ ชำ จำนวน 
1 แหง พรอม
ติดต้ังระบบน้ำ 
สำหรับรดน้ำ 
แบบใชพลังงาน
ทดแทน 

30,000 กอสรางโรงเรือน
เก็บพันธพืช, ปุย 
ตางๆและฐาน
ทะเบียบนขอมูล
พันธุพืชตางๆ 

30,000 กอสรางอาคาร
สถานที่จัดแสดง
พันธพืช และ
นิทรรศการตางๆ 

30,000 ปรับปรุง ดูแล 
อาคาร โรงเรือน 
สถานที่ของ
โครงการฯ ใหมี
ความ
เตรียมพรอม
สม่ำเสมอ 

30,000 ปรับปรุง ดูแล 
อาคาร โรงเรือน 
สถานที่ของ
โครงการฯ ใหมี
ความ
เตรียมพรอม
สม่ำเสมอ 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะตาล 

F3A8 73) การปองกันไฟปา พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ของ 
ต.วังหามแห อ.ขาณุวร
ลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร เนื้อที่  
5 ไร               

ไมใช
งบประมา

ณ 

หมูที่ 3     บาน
เขาพริก  เนื้อที่ 1 
ไร 

90,000 หมูที่ 3     บาน
เขาพริก   เนื้อที่ 
1 ไร 

90,000 หมูที่ 7 บานหนอง
ปลอง เนื้อที่ 1 ไร 

90,000 หมูที่ 7 บาน
หนองปลอง เนื้อ
ที่ 1 ไร 

90,000 หมูที่ 8 บาน
หนองชางงาม 
เนื้อที่ 1 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังหามแห 

F3A8 74) ปองกันไฟปาและ
ควบคุมหมอกควันใน
พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลประชาสุขสันต 
อำเภอลานกระบือ 
จังหวัดกำแพงเพชร 

15,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

15,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

15,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

15,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

15,000 ประชาชนและ
เยาวชน รวมถึง
ผูนำทองที่และ
ทองถิ่น 

เทศบาลประชาสุข
สันต 

F3A8 75) การดำเนินงานอ่ืนๆ
เพ่ือเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบทของ อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลโกสัมพี 

10,000 กอสรางโรงเรือน
เพาะ ชำ จำนวน 
1 แหง พรอม
ติดต้ังระบบน้ำ 
สำหรับรดน้ำ 
แบบอัตโนมัติ 

20,000 กอสรางโรงเรือน
เก็บพันธพืช, ปุย 
ตางๆและฐาน
ทะเบียนขอมูล
พันธุพืชตางๆ 

20,000 กอสรางอาคาร
สถานที่จัดแสดง
พันธุพืช และ
นิทรรศการตางๆ 

20,000 ปรับปรุง ดูแล 
อาคาร โรงเรือน 
สถานที่ของ
โครงการฯ ใหมี
ความ
เตรียมพรอม
สม่ำเสมอ 

20,000 ปรับปรุง ดูแล 
อาคาร โรงเรือน 
สถานที่ของ
โครงการฯ ใหมี
ความ
เตรียมพรอม
สม่ำเสมอ 

องคการบริหารสวน
ตำบลโกสัมพี 

F3A8 76) การพัฒนาและรักษา
ความสะอาด
สภาพแวดลอมบอเหล็ก
น้ำพ้ี หมูที่ 8 

องคการบริหารสวน
ตำบลถ้ำกระตายทอง 

ไมใช
งบประมา

ณ 

1.ผูเขารวม
กิจกรรม 100 คน 
2. สรางความเปน
ระเบียบเรียบรอย
แกสถานที่ 

ไมใช
งบประม

าณ 

1.ผูเขารวม
กิจกรรม 100 
คน 
2. สรางความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยแก
สถานที่ 

ไมใช
งบประม

าณ 

1.ผูเขารวม
กิจกรรม 100 คน 
2. สรางความเปน
ระเบียบเรียบรอย
แกสถานที่ 

ไมใช
งบประม

าณ 

1.ผูเขารวม
กิจกรรม 100 คน 
2. สรางความเปน
ระเบียบเรียบรอย
แกสถานที่ 

ไมใช
งบประมา

ณ 

1.ผูเขารวม
กิจกรรม 100 
คน 
2. สรางความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยแก
สถานที่ 

องคการบริหารสวน
ตำบลถ้ำกระตายทอง 

F3A8 77) รักน้ำ รักปา รักษา
แผนดิน อบต.  โคงไผ 

ตำบลโคงไผ 20,000 1.สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกทั้งพืชและ
สัตวเพ่ือขึ้น
ทะเบียน จำนวน 
2ไร    

20,000 1.จัดต้ังแหลง
เรียนรูพืชและ
สัตว อบต. โคง
ไผ       

20,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

20,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

20,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

องคการบริหารสวน
ตำบลโคงไผ 
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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 

F3A8 78) สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษ (บวชปา) 

ตำบลลานดอกไมตก 10,000 1.บวชปาในพ้ืนที่
ที่ปกปกขึ้น
ทะเบียน จำนวน
อยางนอย 5 ไร    

10,000 1.บวชปาใน
พ้ืนที่ที่ปกปกขึ้น
ทะเบียน จำนวน
อยางนอย 5 ไร    

10,000 1.บวชปาในพ้ืนที่
ที่ปกปกขึ้น
ทะเบียน จำนวน
อยางนอย 5 ไร    

10,000 1.บวชปาในพ้ืนที่
ที่ปกปกขึ้น
ทะเบียน จำนวน
อยางนอย 5 ไร    

10,000 1.บวชปาในพ้ืนที่
ที่ปกปกขึ้น
ทะเบียน จำนวน
อยางนอย 5 ไร    

องคการบริหารสวน
ตำบลลานดอกไมตก 

F3A8 79) รักน้ำ รักปา รักษา
แผนดิน อบต.  โคงไผ 

ตำบลโคงไผ 20,000 1.สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกทั้งพืชและ
สัตวเพ่ือขึ้น
ทะเบียน จำนวน 
2ไร    

20,000 1.จัดต้ังแหลง
เรียนรูพืชและ
สัตว อบต. โคง
ไผ       

20,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

20,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

20,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

องคการบริหารสวน
ตำบลโคงไผ 

F3A8 80) ไมเล็กในปาใหญ เทศบาลตำบลขาณวุร
ลักษบุรี/ อุทยานริมปง
ขาณุฯ 

30,000 ปลูกบำรุงรักษา
ตนไมต้ังแตตน
เล็ก  จำนวน  
154  ตน  ตนไม
ใหญ  36  ตน 

30,000 ปลูกบำรุงรักษา
ตนไมต้ังแตตน
เล็ก  จำนวน  
154  ตน  ตนไม
ใหญ  36  ตน 

30,000 บำรุงรักษาตนไม 
จำนวน 190  ตน 
เพ่ือพัฒนาเปนปา
ชุมชน   

30,000 บำรุงรักษาตนไม 
จำนวน 190 ตน 
เพ่ือพัฒนาเปนปา
ชุมชน   

30,000 บำรุงรักษาตนไม 
จำนวน 190 ตน 
เพ่ือพัฒนาเปน
ปาชุมชน   

เทศบาลตำบลขาณวุร
ลักษบุรี 

F3A8 81) ประชาอาสาปลูก
ลานกลา เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

องคการบริหารสวน
ตำบลไตรตรึงษ 

20,000 ประชาชนในเขต
ตำบลไตรตรึงษ 
จำนวน 100 คน 

20,000 ประชาชนในเขต
ตำบลไตรตรึงษ 
จำนวน 100 คน 

20,000 ประชาชนในเขต
ตำบลไตรตรึงษ 
จำนวน 100 คน 

20,000 ประชาชนในเขต
ตำบลไตรตรึงษ 
จำนวน 100 คน 

20,000 ประชาชนในเขต
ตำบลไตรตรึงษ 
จำนวน 100 คน 

องคการบริหารสวน
ตำบลไตรตรึงษ 

F3A8 82) สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 

องคการบริหารสวน
ตำบลไตรตรึงษ 

10,000 ประชาชนในเขต
ตำบลไตรตรึงษ 
จำนวน 50 คน 

10,000 ประชาชนในเขต
ตำบลไตรตรึงษ 
จำนวน 50 คน 

10,000 ประชาชนในเขต
ตำบลไตรตรึงษ 
จำนวน 50 คน 

10,000 ประชาชนในเขต
ตำบลไตรตรึงษ 
จำนวน 50 คน 

10,000 ประชาชนในเขต
ตำบลไตรตรึงษ 
จำนวน 50 คน 

องคการบริหารสวน
ตำบลไตรตรึงษ 

F3A8 83) รักน้ำ รักปา รักษา
แผนดิน อบต. วังตะแบก 

ตำบลวังตะแบก 20,000 1.สำรวจพ้ืนที่ปก
ปกทั้งพืชและ
สัตวเพ่ือขึ้น
ทะเบียน จำนวน 
1 ไร    

20,000 1.จัดต้ังแหลง
เรียนรูพืชและ
สัตว อบต. วัง
ตะแบก    

20,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

20,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

20,000 ปลูก-ศึกษา 
อนุรักษพันธุไม
ประจำถิ่นหายาก 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังตะแบก 

F3A8 84) รักน้ำ รักปา รักษา
แผนดิน  

ตำบลทาพุทรา 20,000 ปลูกตนไมในเขต
เทศบาลตำบลทา
พุทรา 

20,000 ปลูกตนไมในเขต
เทศบาลตำบล
ทาพุทรา 

20,000 ปลูกตนไมในเขต
เทศบาลตำบลทา
พุทรา 

20,000 ปลูกตนไมในเขต
เทศบาลตำบลทา
พุทรา 

20,000 ปลูกตนไมในเขต
เทศบาลตำบลทา
พุทรา 

เทศบาลตำบลทา
พุทรา 

F3A8 85) การอบรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

กศน.ตำบลวังชะโอน 20,000 ประชาชนใน
ตำบลวังชะโอน 
50 คน 

20,000 ประชาชนใน
ตำบลวังชะโอน 
50 คน 

20,000 ประชาชนในตำบล
วังชะโอน 50 คน 

20,000 ประชาชนใน
ตำบลวังชะโอน 
50 คน 

20,000 ประชาชนใน
ตำบลวังชะโอน 
50 คน 

องคการบริหารสวน
ตำบลวังชะโอน 



หนา 1308                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ.-จ.กำแพงเพชร 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 86) สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง 
พระราชดำริ อพ.สธ.ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน (กลุมใหม)  

จังหวัดกำแพงเพชร 50,000 78 โรงเรียน 50,000 77 โรงเรียน 50,000 75 โรงเรียน 50,000 75 โรงเรียน 50,000 75 โรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำแพงเพชร 

F3A8 87) พัฒนาศักยภาพ 
การดำเนินงานของ 
โรงเรียนสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียน 
(กลุมสมาชิก)  

จังหวัดกำแพงเพชร 50,000 โรงเรียนที่ผาน 
การรับสมัคร 
เปนสมาชิก 
สวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน  

50,000 โรงเรียนที่ผาน 
การรับสมัคร 
เปนสมาชิก 
สวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน  

50,000 โรงเรียนที่ผาน 
การรับสมัคร 
เปนสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียน  

50,000 โรงเรียนที่ผาน 
การรับสมัคร 
เปนสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียน  

50,000 โรงเรียนที่ผาน 
การรับสมัคร 
เปนสมาชิก 
สวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน  

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำแพงเพชร 

F3A8 88) นิทรรศการศูนย
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่นตำบล
ปางตาไว   

ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น
ตำบลปางตาไว   

50,000 แสดงนิทรรศการ
ในศูนยอนุรักษ
และพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น
ตำบลปางตาไว   

50,000 แสดง
นิทรรศการใน
ศูนยอนุรักษและ
พัฒนา
ทรัพยากร
ทองถิ่นตำบล
ปางตาไว   

50,000 แสดงนิทรรศการ
ในศูนยอนุรักษ
และพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น
ตำบลปางตาไว
และในวันทองถิ่น
ไทย 

50,000 แสดงนิทรรศการ
ในศูนยอนุรักษ
และพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น
ตำบลปางตาไว   

50,000 แสดงนิทรรศการ
ในศูนยอนุรักษ
และพัฒนา
ทรัพยากร
ทองถิ่นตำบล
ปางตาไว   

องคการบริหารสวน
ตำบลปางตาไว 

F3A8 89) ประกวดถายภาพ
พันธุพืชและสัตว 

บอเหล็กน้ำพ้ี หมูที่ 8 
อบต.ถ้ำกระตายทอง 

- - - - - - 5,000 ผูเขารวมกิจกรรม 
100 คน 

- - องคการบริหารสวตน
ตำบลถ้ำกระตายทอง 

F3A8 90) 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 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 

 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 

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 

จ.เชียงใหม 
 
 

 จ.สงขลา 
 

F3A8 91) 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 92 ) สนั บ สนุ น โรงเรียน
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 
อพ.สธ.ผูกพันกับแผน
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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 

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 9 3 )  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.
th/domestic/index.
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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 

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 

 
 รวม  93  โครงการ  1,895,000  1,837,000  2,020,000  1,877,000  2,020,000   

 
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 


