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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดเชียงราย 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

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

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

พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพปาสมแสง 

ปาสมแสง หมูที่ 8   ตนสมแสง 
จำนวน 1 ไร 

  ตนสมแสง 
จำนวน 1 ไร 

  ตนสมแสง จำนวน 
1 ไร 

  ตนสมแสง 
จำนวน 1 ไร 

  ตนสมแสง 
จำนวน 1 ไร 

พ้ืนที่ด้ังเดิมที่ไมมีการ
เปล่ียนแปลงในความ
รับผิดชอบของ
หนวยงานฯ 

F1A1 2. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติปาสม
แสง 

ปาสมแสง หมูที่ 8   1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง  

F1A1 3.สำรวจ ทำพิกัด
ทรัพยากร เสนทางเดิน
ปาศึกษาธรรมชาติ 

ปาชุมชนในพ้ืนที่ตำบล
หวยซอ 

  ปาชุมชน บาน
เก๋ียง หมูที่ 17  

  ปาชุมชน บาน
เก๋ียง หมูที่ 4 

  ปาชุมชน หมูที่ 22   ปาชุมชนบาน
หวยซอ หมูที่ 1 

  ปาชุมชนบาน
หวยซอ หมูที่ 18 

  

F1A1 4.โครงการอนุรักษปา 
ชุมชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชน 

ปาชุมชนในพ้ืนที่ตำบล
หวยซอ 

  ปาชุมชน บาน
เก๋ียง หมูที่ 17  

  ปาชุมชน บาน
เก๋ียง หมูที่ 4 

  ปาชุมชน หมูที่ 22   ปาชุมชนบาน
หวยซอ หมูที่ 1 

  ปาชุมชนบาน
หวยซอ หมูที่ 18 

  

F1A1 5.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ในพ้ืนที่ตำบลหวยซอ   ในพ้ืนที่ตำบล
หวยซอ 

  - - - - - - - - 

F1A1 6.โครงการทำเสนทาง
เดินปาศึกษาธรรมชาติ 

ต.โชคชัย  อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย 

  จำนวน 1 
เสนทาง 

  จำนวน 1 
เสนทาง 

  จำนวน 1 เสนทาง   จำนวน 1 
เสนทาง 

  จำนวน 1 
เสนทาง 

พ้ืนที่ต้ังเดิมที่ไมมีการ
เปล่ียนแปลงในความ
รับผิดชอบของ
หนวยงานฯ / พ้ืนที่
นอกเหนือพ้ืนที่ของ
กรมปาไม (พ้ืนที่ปา
ชุมชน) กรมอุทยานฯ  

F1A1 7.สำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 
 
 
 
  

อพ.สธ.-เทศบาลตำบล
บานปลอง 

  จำนวน 2.30 ตร. 
กม. 

  จำนวน 2.30 
ตร. กม. 

  จำนวน 2.30 ตร. 
กม. 

  จำนวน 2.30 ตร. 
กม. 

  จำนวน 2.30 ตร. 
กม. 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ตำบลบานปลอง 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 8.โครงการทำเสนทาง
เดินปาศึกษาธรรมชาติ 

ต.หนองปากอ     
อ.ดอยหลวง   
จ.เชียงราย 

  จำนวน 1 
เสนทาง 

  จำนวน 1 
เสนทาง 

  จำนวน 1 เสนทาง   จำนวน 1 
เสนทาง 

  จำนวน 1 
เสนทาง 

พ้ืนที่ด้ังเดิมที่ไมมีการ
เปล่ียนแปลงในความ
รับผิดชอบของ
หนวยงานฯ / พ้ืนที่
นอกเหนือพ้ืนที่ของ
กรมปาไม (พ้ืนที่ปา
ชุมชน) กรมอุทยานฯ  

F1A1 9.การสำรวจทำ รหัส
พิกัดทรัพยากร พืช พันธุ
ไมสมุนไพร  

ปาชุมชน อบต.ศรีดอน
ไชย อพ.สธ.-อบต.ศรี
ดอนไชย 

  จำนวนพ้ืนที ่50 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่50 
ไร ดำเนินการ 
ในปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่50 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการ 
ในปนี้ 10 ไร 

  

F1A1 10.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

ปาชุมชน อบต.ศรีดอน
ไชย อพ.สธ.-อบต.ศรี
ดอนไชย 

  1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   

F1A1 11.การสำรวจทำ รหัส
พิกัดทรัพยากร พืช พันธุ
ไมสมุนไพร  

ปาชุมชน อบต.ศรีดอน
ไชย อพ.สธ.-อบต.ศรี
ดอนไชย 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการ 
ในปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการ 
ในปนี้ 10 ไร 

  

F1A1 12.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

ปาชุมชน อบต.ศรีดอน
ไชย อพ.สธ.-อบต.ศรี
ดอนไชย 

  1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   

F1A1 13.การสำรวจทำ รหัส
พิกัดทรัพยากร พืช พันธุ
ไมสมุนไพร  

ปาชุมชน อบต.แมลอย 
อพ.สธ.-อบต.แมลอย 

  จำนวนพ้ืนที ่30 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 6 ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่30 
ไร ดำเนินการ 
ในปนี้ 6 ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่30 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 6 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 30 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 6 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 30 
ไร ดำเนินการ 
ในปนี้ 6 ไร 

  

F1A1 14.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

ปาชุมชน อบต.แมลอย 
อพ.สธ.-อบต.แมลอย 

  1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   

F1A1 15.โครงการสำรวจทำ
รหัสพิกัดทรัพยากรพืชใน
พ้ืนที่ปาชุมชนโซนตับเตา 
(โซน 1 มี 6 หมูบาน
1,2,3,4,5,22) 

ปาชุมชุน โซนตับเตา 
โซน 1 มี 6 หมูบาน
1,2,3,4,5,22 อพ.สธ.-
อบต.ตับเตา 

  ปาชุมชน 2 
หมูบาน 

  ปาชุมชน 1 
หมูบาน 

  ปาชุมชน 1 
หมูบาน 

  ปาชุมชน 1 
หมูบาน 

  ปาชุมชน 1 
หมูบาน 

บานเหลา, บาน
ตับเตา, บานไคร, 
บานตนเขือง, บานโจ
โก และบานไครเดช
บุญเรือง 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 16.โครงการทำเสนทาง
เดินปาศึกษาธรรมชาติ 

ปาชุมชุน โซนตับเตา 
โซน 1 มี 6 หมูบาน
1,2,3,4,5,22 อพ.สธ.-
อบต.ตับเตา 

  ปาชุมชน 2 
หมูบาน 

  ปาชุมชน 1 
หมูบาน 

  ปาชุมชน 1 
หมูบาน 

  ปาชุมชน 1 
หมูบาน 

  ปาชุมชน 1 
หมูบาน 

บานเหลา, บาน
ตับเตา, บานไคร, 
บานตนเขือง, บานโจ
โก และบานไครเดช
บุญเรือง 

F1A1 17.โครงการสำรวจทำ
รหัสพิกัดทรัพยากรพืชใน
พ้ืนที่ปาชุมชนบานเวียง
จอมจอ 

ปาชุมชุน บานเวียง
จอมจอ หมูที่ 20 
ตำบลเวียง อ.เทิง จ.
เชียงราย อพ.สธ.-ทต.
เวียงเทิง 

  100 ไร   100 ไร   100 ไร   100 ไร   56 ไร ปาชุมชน 456 ไร 

F1A1 18.โครงการทำเสนทาง
เดินปาศึกษาธรรมชาติ 

ปาชุมชุน บานเวียง
จอมจอ หมูที่ 20 
ตำบลเวียง อ.เทิง จ.
เชียงราย อพ.สธ.-ทต.
เวียงเทิง 

  100 ไร   100 ไร   100 ไร   100 ไร   56 ไร   

F1A1 19.การสำรวจทำ รหัส
พิกัดทรัพยากร พืช พันธุ
ไม สมุนไพร  

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ-ทต.งิ้ว พระธาตุ
อินแถลง 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการ 
ในปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการ 
ในปนี้ 10 ไร 

  

F1A1 20.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ-ทต.งิ้ว พระธาตุ
อินแถลง 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง 

  

F1A1 21.สำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ-ทต.งิ้ว พระธาตุ
อินแถลง 

  จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร 
จำนวน 1 ที่ จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 1 
ไร จำนวน 1 ที่ 
จะดำเนินการใน
แตละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร 
จำนวน 1 ที่ จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร 
จำนวน 1 ที่ จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 1 
ไร จำนวน 1 ที่ 
จะดำเนินการใน
แตละป 

  

F1A1 22. การสำรวจทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืข สัตว 
จุลินทรีย) ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

โรงเรียนสันทรายงาม 
(เดิม) 

  จำนวนพ้ืนที ่ 1ไร   จำนวนพ้ืนที ่ 1
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่ 1ไร   จำนวนพ้ืนที่  1ไร   จำนวนพ้ืนที่  1
ไร 

  

F1A1 23. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

หนองชุมแสง, โรงเรียน
สันทรายงาม (เดิม) 

  1 เสนทาง (หนอง
ชุมแสง) 

  1 เสนทาง 
(โรงเรียนสัน
ทรายงามเดิม ) 

  -   -   -   
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 24. การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรภายภาพ 
ชีวภาพ 

เทศบาลตำบลสันทราย
งาม 

  จำนวนพ้ืนที ่1 ไร 
จำนวน 1 ที่ 

  จำนวนพ้ืนที ่1 
ไร จำนวน 1 ที่ 

  จำนวนพ้ืนที ่1 ไร 
จำนวน 1 ที่ 

  จำนวนพ้ืนที่ 1 ไร 
จำนวน 1 ที่ 

  จำนวนพ้ืนที่ 1 
ไร จำนวน 1 ที่ 

  

F1A1 25.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพฯ 

โรงเรียนปลองวิทยาคม 
พ้ืนที่ อพ.สธ.-อบต.
ปลอง 

  เพ่ือพัฒนา
บุคลากร อนุรักษ
พัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืชให
เกิดประโยชนถึง
มหาชนชาวไทย 

                ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 98 ลำดับที4่ 
(สำนักปลัด) 

F1A1 26.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัด ทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ(เชน 
พืช สัตว จุลินทรีย) ใน
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-หนวยงานฯ
พระธาตุจอมปก   
หมูที่ 3 

  จำนวนพ้ืนที ่ 1  
ไร สำรวจทำรหัส
ประจำ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากร
ชีวภาพและ
ทรัพยากร
กายภาพ 

  จำนวนพ้ืนที ่ 1  
ไร สำรวจทำ
รหัสประจำ ทำ
รหัสพิกัด
ทรัพยากร
ชีวภาพและ
ทรัพยากร
กายภาพ 

  จำนวนพ้ืนที ่ 1  
ไร สำรวจทำรหัส
ประจำ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากร
ชีวภาพและ
ทรัพยากร
กายภาพ 

  จำนวนพ้ืนที่  1  
ไร สำรวจทำรหัส
ประจำ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากร
ชีวภาพและ
ทรัพยากร
กายภาพ 

  จำนวนพ้ืนที่  1  
ไร สำรวจทำรหัส
ประจำ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากร
ชีวภาพและ
ทรัพยากร
กายภาพ 

พ้ืนที่ดำเนินการ เปน
พ้ืนที่ปาชุมชน 

F1A1 27.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-หนวยงานฯ
พระธาตุจอมปก  หมูที่ 
3 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา  1  
เสนทาง 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา  1  
เสนทาง 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา  1  
เสนทาง 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา  1  
เสนทาง 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา  4  
เสนทาง 

พ้ืนที่ดำเนินการ เปน
พ้ืนที่ปาชุมชน 

F1A1 28.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-หนวยงานฯ
พระธาตุจอมปก หมูที่ 
3 

  จำนวนพ้ืนที ่ 1  
ไร จำนวน 1 ที่
จะดำเนินการใน
แตละป 

  จำนวนพ้ืนที ่ 1  
ไร จำนวน 1 ที่
จะดำเนินการใน
แตละป 

  จำนวนพ้ืนที ่ 1  
ไร จำนวน 1 ที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่  1  
ไร จำนวน 1 ที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่  4  
ไร จำนวน 1 ที่
จะดำเนินการใน
แตละป 

พ้ืนที่ดำเนินการ เปน
พ้ืนที่ปาชุมชน 

F1A1 29.การสำรวจทำ รหัส
พิกัด ทรัพยากร พืช 
พันธุไม สมุนไพร  

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ-อบต.เวียง 
วัดเทิงเสาหิน 

  จำนวนพ้ืนที ่50 
ไร ดำเนินการใน
ปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่50 
ไร ดำเนินการใน
ปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่50 
ไร ดำเนินการในป
นี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการใน
ปนี้ 10 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 50 
ไร ดำเนินการใน
ปนี้ 10 ไร 

  

F1A1 30.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ-อบต.เวียง 
วัดเทิงเสาหิน 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง 

  



หนา 1396                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 31.สำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ-อบต.เวียง 
วัดเทิงเสาหิน 

  จำนวนพ้ืนที ่1ไร 
จำนวน 1 ที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที ่1ไร 
จำนวน 1 ที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที ่1ไร 
จำนวน 1 ที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 1ไร 
จำนวน 1 ที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 1ไร 
จำนวน 1 ที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  

F1A1 32.โครงการสำรวจ ทำ
รหัสพิกัดทรัพยากร
บริเวณพ้ืนที่ปกปก
พันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชของตำบลโรงชาง 
ตำบลโรงชาง อำเภอ
ปาแดด จังหวัด
เชียงราย 

  พ้ืนที่จำนวน 2 
แปลง 1.หมูที่ 6     
2.หมูที่ 7           
พ้ืนที่ 3 ไร 

  พ้ืนที่จำนวน 2 
แปลง 1.หมูที่ 6     
2.หมูที่ 7           
พ้ืนที่ 3 ไร 

  พ้ืนที่จำนวน 2 
แปลง 1.หมูที่ 6     
2.หมูที่ 7           
พ้ืนที่ 3 ไร 

  พ้ืนที่จำนวน 2 
แปลง 1.หมูที่ 6     
2.หมูที่ 7           
พ้ืนที่ 3 ไร 

  พ้ืนที่จำนวน 2 
แปลง 1.หมูที่ 6     
2.หมูที่ 7           
พ้ืนที่ 3 ไร 

ทต.โรงชาง 

F1A1 33.โครงการสำรวจสภาพ
พ้ืนที่ปาอนุรักษตำบลโรง
ชาง พ้ืนที่ปกปก
พันธุกรรมทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชของตำบลโรงชาง 
ตำบลโรงชาง อำเภอ
ปาแดด จังหวัด
เชียงราย 

  สำรวจพ้ืนที่ปา
อนุรักษในตำบล
โรงชาง พรรณพืช
จำนวน 50 ชนิด 
พันธุสัตวจำนวน 
30 ชนิด ของหมู
ที่ 6 และหมูที่ 7 

  สำรวจพ้ืนที่ปา
อนุรักษในตำบล
โรงชาง พรรณ
พืชจำนวน 50 
ชนิด พันธุสัตว
จำนวน 30 ชนิด 
ของหมูที่ 6 และ
หมูที่ 7 

  สำรวจพ้ืนที่ปา
อนุรักษในตำบล
โรงชาง พรรณพืช
จำนวน 50 ชนิด 
พันธุสัตวจำนวน 
30 ชนิด ของหมูที่ 
6 และหมูที่ 7 

  สำรวจพ้ืนที่ปา
อนุรักษในตำบล
โรงชาง พรรณพืช
จำนวน 50 ชนิด 
พันธุสัตวจำนวน 
30 ชนิด ของหมู
ที่ 6 และหมูที่ 7 

  สำรวจพ้ืนที่ปา
อนุรักษในตำบล
โรงชาง พรรณ
พืชจำนวน 50 
ชนิด พันธุสัตว
จำนวน 30 ชนิด 
ของหมูที่ 6 และ
หมูที่ 7 

ทต.โรงชาง 

F1A1 34.โครงการจัดทำแนว
กันไฟปาบริเวณพ้ืนที่ปก
ปกพันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชของตำบลโรงชาง 
ตำบลโรงชาง อำเภอ
ปาแดด จังหวัด
เชียงราย 

  จัดทำแนวกันไฟ
ระยะทาง 2กม.
กวาง 5 เมตร 
ของหมูที่ 6 และ
หมูที่ 7 

  จัดทำแนวกันไฟ
ระยะทาง 2กม.
กวาง 5 เมตร 
ของหมูที่ 6 และ
หมูที่ 7 

  จัดทำแนวกันไฟ
ระยะทาง 2กม.
กวาง 5 เมตร ของ
หมูที่ 6 และหมูที่ 
7 

  จัดทำแนวกันไฟ
ระยะทาง 2กม.
กวาง 5 เมตร 
ของหมูที่ 6 และ
หมูที่ 7 

  จัดทำแนวกันไฟ
ระยะทาง 2กม.
กวาง 5 เมตร 
ของหมูที่ 6 และ
หมูที่ 7 

ทต.โรงชาง 

F1A1 35.โครงการสำรวจ ทำ
รหัสพิกัดทรัพยากร
บริเวณพ้ืนที่ปกปก
พันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชของตำบล ตำบลสัน
มะคา อำเภอปาแดด 
จังหวัดเชียงราย 

  พ้ืนที่จำนวน 5 
แปลง หมูที่ 2 
หมูที่ 5 หมูที่ 6 
หมูที่ 8 หมูที่ 9 
พ้ืนที่ 15 ไร 

  พ้ืนที่จำนวน 5 
แปลง หมูที่ 2 
หมูที่ 5 หมูที่ 6 
หมูที่ 8 หมูที่ 9 
พ้ืนที่ 15 ไร 

  พ้ืนที่จำนวน 5 
แปลง หมูที่ 2 หมู
ที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 
8 หมูที่ 9 พ้ืนที่ 
15 ไร 

  พ้ืนที่จำนวน 5 
แปลง หมูที่ 2 หมู
ที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 
8 หมูที่ 9 พ้ืนที่ 
15 ไร 

  พ้ืนที่จำนวน 5 
แปลง หมูที่ 2 
หมูที่ 5 หมูที่ 6 
หมูที่ 8 หมูที่ 9 
พ้ืนที่ 15 ไร 

ทต.สันมะคา 

F1A1 36.โครงการสำรวจสภาพ
พ้ืนที่ปาอนุรักษตำบลสัน
มะคา พ้ืนที่ปกปก
พันธุกรรมทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชของตำบล ตำบลสัน
มะคา อำเภอปาแดด 
จังหวัดเชียงราย 

  สำรวจพ้ืนที่ปา
อนุรักษในตำบล
สันมะคา พรรณ
พืชจำนวน 50 
ชนิด พันธุสัตว
จำนวน 30 ชนิด 
ของหมูที่ 6 และ
หมูที่ 7 

  สำรวจพ้ืนที่ปา
อนุรักษในตำบล
สันมะคา พรรณ
พืชจำนวน 50 
ชนิด พันธุสัตว
จำนวน 30 ชนิด 
ของหมูที่ 6 และ
หมูที่ 7 

  สำรวจพ้ืนที่ปา
อนุรักษในตำบล
สันมะคา พรรณ
พืชจำนวน 50 
ชนิด พันธุสัตว
จำนวน 30 ชนิด 
ของหมูที่ 6 และ
หมูที่ 7 

  สำรวจพ้ืนที่ปา
อนุรักษในตำบล
สันมะคา พรรณ
พืชจำนวน 50 
ชนิด พันธุสัตว
จำนวน 30 ชนิด 
ของหมูที่ 6 และ
หมูที่ 7 

  สำรวจพ้ืนที่ปา
อนุรักษในตำบล
สันมะคา พรรณ
พืชจำนวน 50 
ชนิด พันธุสัตว
จำนวน 30 ชนิด 
ของหมูที่ 6 และ
หมูที่ 7 

ทต.สันมะคา 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 37.โครงการจัดทำแนว
กันไฟปาบริเวณพ้ืนที่ปก
ปกพันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืชของตำบล ตำบลสัน
มะคา อำเภอปาแดด 
จังหวัดเชียงราย 

  จัดทำแนวกันไฟ
ระยะทาง 2 กม.
กวาง 5 เมตร 
ของหมูที่ 2 หมูที่ 
5 หมูที่ 6 หมูที่ 8 
และหมูที่ 9 

  จัดทำแนวกันไฟ
ระยะทาง 2 กม.
กวาง 5 เมตร 
ของหมูที่ 2 หมู
ที่ 5 หมูที่ 6 หมู
ที่ 8 และหมูที่ 9 

  จัดทำแนวกันไฟ
ระยะทาง 2 กม.
กวาง 5 เมตร ของ
หมูที่ 2 หมูที่ 5 
หมูที่ 6 หมูที่ 8 
และหมูที่ 9 

  จัดทำแนวกันไฟ
ระยะทาง 2 กม.
กวาง 5 เมตร 
ของหมูที่ 2 หมูที่ 
5 หมูที่ 6 หมูที่ 8 
และหมูที่ 9 

  จัดทำแนวกันไฟ
ระยะทาง 2 กม.
กวาง 5 เมตร 
ของหมูที่ 2 หมูที่ 
5 หมูที่ 6 หมูที่ 
8 และหมูที่ 9 

ทต.สันมะคา 

F1A1 38. สวนปาอนุรักษไม
ประจำถิ่น/ไมหายาก 

สวนสาธารณะอางเก็บ
น้ำหวยกาง อพ.สท.-
ทต.ไมยา 

  กำหนดขอบเขต 
ทำผังแสดง
ขอบเขต พ้ืนที่ 5 
ไร ชนิดพืช 50 
ชนิด จำนวน 
100 ตน 

  จำนวนพ้ืนที่ 5 
ไร ชนิดพืช 100 
ชนิด จำนวน 
200 ตน 

  กำหนดขอบเขต 
ทำผังแสดง
ขอบเขต พ้ืนที่ 7.5 
ไร ชนิดพืช 200 
ชนิด จำนวน 400 
ตน 

  กำหนดขอบเขต 
ทำผังแสดง
ขอบเขต พ้ืนที่ 
10 ไรชนิดพืช 
300 ชนิด จำนวน 
600 ตน 

  กำหนดขอบเขต 
ทำผังแสดง
ขอบเขต ดูแล 
รักษาทรัพยากร 
พ้ืนที่ 10 ไร 
ชนิดพืช 400 
ชนิด จำนวน 
800 ตน 

  

F1A1 39. สวนปาสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สวนสาธารณะอางเก็บ
น้ำหวยกาง อพ.สท.-
ทต.ไมยา 

  กำหนดขอบเขต 
ทำผังแสดง
ขอบเขต พ้ืนที่ 7 
ไร ชนิดพืช 20 
ชนิด จำนวน 
500 ตน 

  จำนวนพ้ืนที ่7 
ไร ชนิดพืช 30 
ชนิด จำนวน 
600 ตน 

  กำหนดขอบเขต 
ทำผังแสดง
ขอบเขต พ้ืนที่ 11 
ไร ชนิดพืช 40 
ชนิด จำนวน 700 
ตน 

  จำนวนพ้ืนที่ 11 
ไร ชนิดพืช 50 
ชนิด จำนวน 800 
ตน 

  กำหนดขอบเขต 
ทำผังแสดง
ขอบเขต ดูแล 
รักษาทรัพยากร 
พ้ืนที่ 11 ไร 
ชนิดพืช 60 ชนิด 
จำนวน 900 ตน 

  

F1A1 40.สำรวจ ทำรหัสพิกัด 
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
อางเก็บน้ำบานเหลา 
ม.4 อพ.สธ.-ทต.เม็ง
ราย 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร ชนิดพืชและ
จำนวน 100  
ชนิด 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร ชนิดพืชและ
จำนวน 100  
ชนิด 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร ชนิดพืชและ
จำนวน 150  ชนิด 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร ชนิดพืชและ
จำนวน 200  
ชนิด 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร ชนิดพืชและ
จำนวน 200  
ชนิด 

  

F1A1 41.สำรวจ ทำรหัสพิกัด 
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
อางเก็บน้ำ บานปาซาง 
ม.5 อพ.สธ.-ทต.เม็ง
ราย 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร ชนิดพืชและ
จำนวน 100  
ชนิด 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร ชนิดพืชและ
จำนวน 100  
ชนิด 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร ชนิดพืชและ
จำนวน 150  ชนิด 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร ชนิดพืชและ
จำนวน 200  
ชนิด 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร ชนิดพืชและ
จำนวน 200  
ชนิด 

  

F1A1 42.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ(เชน พืช สัตวจุลี
นทรีย) 

บานปามื่น หมู 8 ต.
แมต๋ำ พ้ืนที่ อพ.สธ.-
อบต.แมต๋ำ 

  จำนวน  5 ไร  
ชนิดพืช 10 ชนิด
จำนวน 50  ตน   

  จำนวน  10 ไร  
ชนิดพืช 15 
ชนิดจำนวน 70  
ตน   

  จำนวน  10 ไร  
ชนิดพืช 15 ชนิด
จำนวน 70  ตน   

  จำนวน  15 ไร  
ชนิดพืช 20 ชนิด
จำนวน 100 ตน   

  จำนวน  15 ไร  
ชนิดพืช 20 ชนิด
จำนวน 100 ตน   

  



หนา 1398                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 43. การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

หมูบานในพ้ืนที่ ต.ดอย
ลาน อพ.สธ.-ทต.ดอย
ลาน 

  จำนวน 3 
หมูบาน 

  จำนวน 3 
หมูบาน 

  จำนวน 4 หมูบาน   จำนวน 4 
หมูบาน 

  จำนวน 4 
หมูบาน 

  

F1A1 44. สำรวจทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรบริเวณพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ของ อพ.สธ.-ทต.ดอย
ฮาง   เนื้อที่ 40  ไร
(สำนักวิปสนาดอยกอง
ขาว) 

                      

F1A1 45. การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ทาสาย 

   ปาชุมชนจำนวน 
15 ไรในพ้ืนที่ หมู
ที่ 6,9,10  

   ปาชุมชน
จำนวน 15 ไรใน
พ้ืนที่ หมูที ่
6,9,10  

   ปาชุมชนจำนวน 
5 ไรในพ้ืนที่ หมูที่ 
7  

   ปาชุมชนจำนวน 
10 ไรในพ้ืนที่ หมู
ที่ 8  

   พ้ืนที่ภายใน
หมูบานหมูที่ 
1,2,3  

 ทต.ทาสาย รวมกับ 
กรมอุทยาน สัตวปา
และพันธุพืข  

F1A1 46. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ทาสาย 

   จำนวน 1 
เสนทาง ในพ้ืนที่ 
หมูที่ 9 (ปา
ชุมชน)  

   จำนวน 2 
เสนทางในพ้ืนที่ 
หมูที่ 6 (ปา
ชุมชน)  

   จำนวน 2 
เสนทางในพ้ืนที่ 
หมูที่ 10 (ปา
ชุมชน, วัดปาฯ)  

   จำนวน 1 
เสนทางในพ้ืนที่ 
หมูที่ 7 (ปา
ชุมชน)  

   จำนวน 1 
เสนทาง ในพ้ืนที่ 
หมูที่ 8 (ปา
ชุมชน)  

 เทศบาลตำบลทา
สาย รวมกับกรม
อุทยานฯ  

F1A1 47. การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ทาสาย 

   จำนวน 2 
หมูบาน ในพ้ืนที่ 
หมูที่ 6,9  

   จำนวน 1 
หมูบาน ในพ้ืนที่ 
หมูที่ 10  

   จำนวน 1 
หมูบาน ในพ้ืนที่ 
หมูที่ 7  

   จำนวน 1 
หมูบาน ในพ้ืนที่ 
หมูที่ 8  

   จำนวน 3 
หมูบาน หมูที่ 
1,2,3  

 เทศบาลตำบลทา
สาย รวมกับกรม
อุทยานฯ  

F1A1 48. ทำแนวกันไฟปาใน
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ทาสาย 

   จำนวน 2 จุด ใน
พ้ืนที่ หมูที่ 9  

   จำนวน 2 จุด 
ในพ้ืนที่ หมูที่ 6  

   จำนวน 2 จุด ใน
พ้ืนที่ หมูที่ 10  

   จำนวน 1 จุด ใน
พ้ืนที่ หมูที่ 7  

   จำนวน 1 จุด 
ในพ้ืนที่ หมูที่ 8  

 เทศบาลตำบลทา
สาย รวมกับกรม
อุทยานฯ  

F1A1 49. การบำรุงรักษาฝาย 
ชะลอความชุมชื่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ทาสาย 

   จำนวน 2 จุด ใน
พ้ืนที่ หมูที่ 6  

   จำนวน 2 จุด 
ในพ้ืนที่ หมูที่ 9  

   จำนวน 2 จุด ใน
พ้ืนที่ หมูที่ 10  

    -      -   อพ.สธ.-ทต.ทาสาย  

F1A1 50.กิจกรรมสำรวจ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปก 

ปาชุมชน หมู 6   
ตำบลทาสุด อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

  ไมยืนตน และพืช
อ่ืน อยางนอย
จำนวน 10 ชนิด 

  ไมยืนตน และ
พืชอ่ืน อยาง
นอยจำนวน 10 
ชนิด 

  ไมยืนตน และพืช
อ่ืน อยางนอย
จำนวน 10 ชนิด 

  ไมยืนตน และพืช
อ่ืน อยางนอย
จำนวน 10 ชนิด 

  ไมยืนตน และพืช
อ่ืน อยางนอย
จำนวน 10 ชนิด 

เปนพ้ืนที่ปาชุมชน ม.
6 เปนกิจกรรม
ตอเนื่อง 

F1A1 51.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
ตำบลนางแล 

  ไมยืนตน และพืช
อ่ืน อยางนอย
จำนวน 10 ชนิด 

  ไมยืนตน และ
พืชอ่ืน อยาง
นอยจำนวน 10 
ชนิด 

  ไมยืนตน และพืช
อ่ืน อยางนอย
จำนวน 10 ชนิด 

  ไมยืนตน และพืช
อ่ืน อยางนอย
จำนวน 10 ชนิด 

  ไมยืนตน และพืช
อ่ืน อยางนอย
จำนวน 10 ชนิด 

สำรวจขอมูล
ทรัพยากรในพ้ืนที่ปก
ปกอยางตอเนื่อง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1399 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ฯ กิจกรรมสำรวจ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปก 

F1A1 52.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัด ทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพพืช  ใน
พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-เทศบาลตำบล
ทาขาวเปลือก 

  จำนวนพ้ืนที ่ 12   
ไร  (วัดพระพุทธ
บาทผาเรือ)  
สำรวจพืช
สมุนไพร 10  
ชนิด 

  จำนวนพ้ืนที ่10     
ไร  (บานทับ
กุมารทอง)  
สำรวจพืช
สมุนไพร  10  
ชนิด 

  จำนวนพ้ืนที ่12     
ไร  (วัดบอน้ำ
ทิพย)  สำรวจพืช
สมุนไพร  10  
ชนิด 

  จำนวนพ้ืนที่ 30     
ไร  (ปาชุมชน
บานผาแตก)  
สำรวจพืช
สมุนไพร  10  
ชนิด 

  จำนวนพ้ืนที่ 10     
ไร  (ปาชุมชน
บานปาไร)  
สำรวจพืช
สมุนไพร  10  
ชนิด 

พ้ืนที่ด้ังเดิมที่ไมมีการ
เปล่ียนแปลงในความ
รับผิดชอบของ
หนวยงานฯ 

F1A1 53.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-เทศบาลตำบล
ทาขาวเปลือก 

  เสนทางเดินปา  
จำนวน  1  
เสนทาง 

  เสนทางเดินปา  
จำนวน  1  
เสนทาง 

  เสนทางเดินปา  
จำนวน  1  
เสนทาง 

  เสนทางเดินปา  
จำนวน  1  
เสนทาง 

  เสนทางเดินปา  
จำนวน  1  
เสนทาง 

  

F1A1 54.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-เทศบาลตำบล
ทาขาวเปลือก 

  จำนวนพ้ืนที ่ 12    
ไร   

  จำนวนพ้ืนที ่10     
ไร   

  จำนวนพ้ืนที ่ 12 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 30 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 10     
ไร  

  

F1A1 55.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ(เชน พืช สัตว) 
ในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.แมคำ 

    พ้ืนที่ไมเกิน 1 ไร     พ้ืนที่ไมเกิน 1 
ไร 

    พ้ืนที่ไมเกิน 1 ไร     พ้ืนที่ไมเกิน 1 ไร     พ้ืนที่ไมเกิน 1 ไร   

F1A1 56.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.แมคำ 

  จำนวน 6 
หมูบาน 

  จำนวน 6 
หมูบาน 

  จำนวน 6 หมูบาน   จำนวน 6 
หมูบาน 

  จำนวน 6 
หมูบาน 

  

F1A1 57.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ(เชน พืช สัตว) 
ในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.สายน้ำคำ 

  พ้ืนที่ไมเกิน 1 ไร 
(บริเวณฝายผา
มา)  

  พ้ืนที่ไมเกิน 1 
ไร 

  พ้ืนที่ไมเกิน 1 ไร   พ้ืนที่ไมเกิน 1 ไร   พ้ืนที่ไมเกิน 1 ไร พ้ืนที่ด้ังเดิมที่ไมมีการ
เปล่ียนแปลงในความ
รับผิดชอบของ
หนวยงานฯ 

F1A1 58.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.สายน้ำคำ 

  จำนวน 8 
หมูบาน 

  จำนวน 8 
หมูบาน 

  จำนวน 8  
หมูบาน 

  จำนวน 8 
หมูบาน 

  จำนวน 8 
หมูบาน 

  

F1A1 59.การสำรวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.สันทราย 

  จำนวน 5 
หมูบานที่จะ

  จำนวน 5 
หมูบานที่จะ

  จำนวน 5 หมูบาน
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

  จำนวน 5 
หมูบานที่จะ

  จำนวน 5 
หมูบานที่จะ

พ้ืนที่ด้ังเดิมที่ไมมีการ
เปล่ียนแปลงในความ



หนา 1400                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 

ดำเนินการในแต
ละป 

ดำเนินการในแต
ละป 

ดำเนินการในแต
ละป 

ดำเนินการในแต
ละป 

รับผิดชอบของ
หนวยงานฯ 

F1A1 60.สำรวจ ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ   ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

พ้ืนที่ อพ.สธ.-ทต.แม
จัน 

  จำนวนพ้ืนที่ 8 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 8 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 8 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 8 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 8 
ไร 

  

F1A1 61.ทำเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ 

พ้ืนที่ อพ.สธ.-ทต.แม
จัน 

  สำนักงาน
เทศบาลตำบลแม
จัน 

  สำนักงาน
เทศบาลตำบล
แมจัน 

  สำนักงานเทศบาล
ตำบลแมจัน 

  สำนักงาน
เทศบาลตำบลแม
จัน 

  สำนักงาน
เทศบาลตำบล
แมจัน 

  

F1A1 62.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม  
และภูมิปญญา 

พ้ืนที่ อพ.สธ.-ทต.แม
จัน 

  จำนวนพ้ืนที ่8 ไร   จำนวนพ้ืนที ่8 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่8 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 8 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 8 
ไร 

  

F1A1 63.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ(เชน พืช สัตว) 
ในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.จันจวา 

เวนไว พ้ืนที่ไมเกิน 5 ไร เวนไว พ้ืนที่ไมเกิน 5 
ไร 

เวนไว พ้ืนที่ไมเกิน 5 ไร เวนไว พ้ืนที่ไมเกิน 5 ไร เวนไว พ้ืนที่ไมเกิน 5 ไร   

F1A1 64.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.จันจวา 

  จำนวน  5 
หมูบาน 

  จำนวน  5 
หมูบาน 

  จำนวน  5 
หมูบาน 

  จำนวน  5 
หมูบาน 

  จำนวน 3 
หมูบาน 

  

F1A1 65.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ(เชน พืช สัตว) 
ในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ปาซาง 

เวนไว พ้ืนที่ไมเกิน 5 ไร เวนไว พ้ืนที่ไมเกิน 5 
ไร 

เวนไว พ้ืนที่ไมเกิน 5 ไร เวนไว พ้ืนที่ไมเกิน 5 ไร เวนไว พ้ืนที่ไมเกิน 5 ไร   

F1A1 66.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ปาซาง 

  จำนวน 15 
หมูบาน 

  จำนวน 15 
หมูบาน 

  จำนวน 15 
หมูบาน 

  จำนวน 15 
หมูบาน 

  จำนวน 15 
หมูบาน 

  

F1A1 67.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
เทศบาลตำบลแมไร       

พ้ืนที่บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลแมไร 
หมูที่ 8 ต. แมไร   
อ. แมจัน  จ. เชียงราย 

  1. เพ่ือดำเนินการ
จัดฝกอบรม
คณะทำงานและ
ผูที่เก่ียวของ
ซักซอมแนวทาง
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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 

และทำความ
เขาใจตลอดจน
ฝกปฏิบัติทักษะ
การจัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐานทรัพยากร
ทองถิ่นได 
2. เพ่ือทำการ
สำรวจและ
จัดเก็บขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น
ตามแนวทางการ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
และทำการบันทึก
ขอมูลตามใบ
ความรู 9 ใบงาน 
และแสดงผล/
ประมวลผลฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ในพ้ืนที่เปาหมาย
ได  
3.  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ/
เผยแพรองค
ความรูฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ใหแก กลุม/
องคกร/
เครือขาย/
ภาครัฐ/เอกชน 
และหนวยงานที่
เก่ียวของผานส่ือ
ตามชองทางตาง 
ๆ ไดอยาง
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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 

เหมาะสม 
4.  เพ่ือสงเสริม
พัฒนากลุม/
องคกร/เครือขาย
ดานส่ิงแวดลอม
ภาคประชาชนให
มีสวนรวมสราง
จิตสำนึกดาน
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมของ
ทองถิ่นใหยั่งยืน 
ฯลฯ 

F1A1 68.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ(เชน พืช สัตว) 
ในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-อบต.ปาตึง 

  พ้ืนที่ไมเกิน 1 ไร   พ้ืนที่ไมเกิน 1 
ไร 

  พ้ืนที่ไมเกิน 1 ไร   พ้ืนที่ไมเกิน 1 ไร   พ้ืนที่ไมเกิน 1 ไร   

F1A1 69.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-อบต.ปาตึง 

  จำนวน 20 
หมูบาน 

  จำนวน 20 
หมูบาน 

  จำนวน 20 
หมูบาน 

  จำนวน 20 
หมูบาน 

  จำนวน 20 
หมูบาน 

  

F1A1 70.สำรวจ ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ  ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

อพ.สธ.-อบต.จอม
สวรรค 

  จำนวนพ้ืนที ่13 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่13 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่13 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 13 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 13 
ไร 

  

F1A1 71.ทำเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ 

อพ.สธ.-อบต.จอม
สวรรค 

  สำนักงาน
องคการบริหาร
สวนตำบลจอม
สวรรค 

  สำนักงาน
องคการบริหาร
สวนตำบลจอม
สวรรค 

  สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบล
จอมสวรรค 

  สำนักงาน
องคการบริหาร
สวนตำบลจอม
สวรรค 

  สำนักงาน
องคการบริหาร
สวนตำบลจอม
สวรรค 

  

F1A1 72.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 

อพ.สธ.-อบต.จอม
สวรรค 

  จำนวนพ้ืนที ่13 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่13 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่13 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 13 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 13 
ไร 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 73.สำรวจ ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ   ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

อพ.สธ.-อบต.ศรีค้ำ   จำนวนพ้ืนที่ 0 ไร 
3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที่ 0 
ไร 3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที่ 0 ไร 
3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที่ 0 ไร 
3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที่ 0 
ไร 3 งาน 

  

F1A1 74.ทำเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ 

อพ.สธ.-อบต.ศรีค้ำ   สำนักงาน อบต.
ศรีค้ำ 

  สำนักงาน อบต.
ศรีค้ำ 

  สำนักงาน อบต.
ศรีค้ำ 

  สำนักงาน อบต.
ศรีค้ำ 

  สำนักงาน อบต.
ศรีค้ำ 

  

F1A1 75.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม  
และภูมิปญญา 

อพ.สธ.-อบต.ศรีค้ำ   จำนวนพ้ืนที ่0 ไร 
3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที ่0 
ไร 3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที ่0 ไร 
3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที่ 0 ไร 
3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที่ 0 
ไร 3 งาน 

  

F1A1 76.สำรวจ ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ   ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

อพ.สธ.-อบต.สันทราย   จำนวนพ้ืนที ่2 ไร   จำนวนพ้ืนที ่2 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่2 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 2 
ไร 

  

F1A1 77.ทำเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ 

อพ.สธ.-อบต.สันทราย   สำนักงาน
องคการบริหาร
สวนตำบลสัน
ทราย 

  สำนักงาน
องคการบริหาร
สวนตำบลสัน
ทราย 

  สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบล
สันทราย 

  สำนักงาน
องคการบริหาร
สวนตำบลสัน
ทราย 

  สำนักงาน
องคการบริหาร
สวนตำบลสัน
ทราย 

  

F1A1 78.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม  
และภูมิปญญา 

อพ.สธ.-อบต.สันทราย   จำนวนพ้ืนที ่2 ไร   จำนวนพ้ืนที ่2 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่2 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 2 
ไร 

  

F1A1 79. การสำรวจ ทำรหัส
พิกัด กายภาพ ชีวภาพ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (พ้ืนที่ปา
ชุมชน ที่สาธารณะ 
ประโยชน ไหลทาง 
เสนทางธรรมชาติ) 

หมูที่ 1-10 ในเขต 
อพ.สธ. ทต. เวียงพาง
คำ 

  พ้ืนที ่(ม.6, ม.7)
จำนวน  150  ไร 
สำรวจ/ทำพิกัด
ทรัพยากรดาน
กายภาพ 150 ไร
ชีวภาพ  150  ไร
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 150
ไร 

  พ้ืนที ่(ม.4,ม.5) 
จำนวน  42  ไร 
สำรวจ/ทำพิกัด
ทรัพยากรดาน
กายภาพ 42 ไร
ชีวภาพ  42  ไร
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 42ไร 

  พ้ืนที ่(ม.8,ม.9 ) 
จำนวน 50  ไร 
สำรวจ/ทำพิกัด
ทรัพยากรดาน
กายภาพ 50 ไร
ชีวภาพ  50  ไร
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 50ไร 

  พ้ืนที่ (ม.10 )  
จำนวน 100  ไร 
สำรวจ/ทำพิกัด
ทรัพยากรดาน
กายภาพ 100 ไร
ชีวภาพ  100  ไร
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 100
ไร 

  พ้ืนที่ (ม.1,2,3) 
จำนวน 120  ไร 
สำรวจ/ทำพิกัด
ทรัพยากรดาน
กายภาพ 120 ไร
ชีวภาพ  120  
ไรความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 100ไร 

  

F1A1 80. การจัดทำเสนทาง
เดินปาศึกษาธรรมชาติ 
เที่ยวเชิงนิเวศวิทยา 

หมูที่  6 หมูที่ 7 ในเขต 
อพ.สธ. ทต. เวียงพาง
คำ 

  พ้ืนที่ (ม.6 ,ม.7) 
จำนวน 2 
เสนทางระยะทาง 
10 กม.  

  พ้ืนที่ (ม.6 ,ม.7) 
จำนวน 2 
เสนทาง

  พ้ืนที่ (ม.6 ,ม.7) 
จำนวน 2 เสนทาง
ระยะทาง 10 กม.  

  พ้ืนที่ (ม.6 ,ม.7) 
จำนวน 2 
เสนทางระยะทาง 
10 กม.  

  พ้ืนที่ (ม.6 ,ม.7) 
จำนวน 2 
เสนทาง
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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 

ระยะทาง 10 
กม.  

ระยะทาง 10 
กม.  

F1A1 81. การสำรวจเก็บขอมูล
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

หมูที่  1-10 ในเขต 
อพ.สธ. ทต. เวียงพาง
คำ 

  พ้ืนที่ (ม.6, ม.7) 
จำนวน 900 ไร 

  พ้ืนที่ (ม.4, ม.5) 
จำนวน 1,700 
ไร 

  พ้ืนที่ (ม.8, ม.9) 
จำนวน 1,900 ไร 

  พ้ืนที่ (ม.10) 
จำนวน 1,400 ไร 

  พ้ืนที่ (ม.1, ม.2, 
ม.3) จำนวน  
1,200 ไร 

  

F1A1 82.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรที่
สาธารณประโยชนมอนตุ
ปู และในเขตเทศบาล 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.เทศบาลตำบล
หวยไคร 

  สำรวจพ้ืนที ่20 
ไร ทำขอบเขต
พ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรมอนตุ
ปู 

  สำรวจพ้ืนที ่ทำ
ขอบเขตพ้ืนที่ปก
ปกทรัพยากรที่
สาธารณประ 
โยชนเทศบาล 

  สำรวจทำรหัส
ประจำตนไม ทำ
รหัสพิกัด ขอมูลใน
พ้ืนที่ 20 ไร 

  สำรวจทำรหัส
พิกัดและคาพิกัด
ของทรัพยากร
ชีวภาพอ่ืนๆ เชน
สัตว จุลินทรีย ใน
พ้ืนที่ 20 ไร 

  สำรวจทำรหัส
พิกัดและคาพิกัด
ของทรัพยากร
กายภาพ เชนดิน 
หินแรธาตุตาง ๆ
ในพ้ืนที่ 20 ไร 

  

F1A1 83.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ
สาธารณประโยชนมอนตุ
ปู 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.เทศบาลตำบล
หวยไคร 

  จำนวน 1 
เสนทาง 

  จำนวน 1 
เสนทาง 

  จำนวน 1 เสนทาง   จำนวน 1 
เสนทาง 

  จำนวน 1 
เสนทาง 

  

F1A1 84.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.เทศบาลตำบล
หวยไคร 

  พ้ืนที่ ในเขต
เทศบาล 

  พ้ืนที่ ในเขต
เทศบาล 

  พ้ืนที่ ในเขต
เทศบาล 

  พ้ืนที่ ในเขต
เทศบาล 

  พ้ืนที่ ในเขต
เทศบาล 

  

F1A1 85.การสำรวจ  ทำรหัส
พิกัดทรัพยกรกายภาพ  
ชีวภาพในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรไมประจำถิ่น/
ไมหายาก 

บริเวณ อบต.โปงงาม 
หมูที่ 5 อพ.สธ.-อบต.
โปงงาม 

  1.กำหนด
ขอบเขต 
2.ทำผังแสดง
ขอบเขต 
3.สำรวจ
ทรัพยากร 
4.จำแนกชนิด
ของทรัพยากร 
5.ติดรหัสประจำ
ชนิดพ้ืนที่ 1 ไร 
ชนิดพืช 5 ชนิด 
จำนวน 20 ตน 

  1.กำหนด
ขอบเขต 
2.ทำผังแสดง
ขอบเขต 
3.สำรวจ
ทรัพยากร 
4.จำแนกชนิด
ของทรัพยากร 
5.ติดรหัสประจำ
ชนิดพ้ืนที่ 1 ไร 
ชนิดพืช 5 ชนิด 
จำนวน 20 ตน 

  1.กำหนดขอบเขต 
2.ทำผังแสดง
ขอบเขต 
3.สำรวจ
ทรัพยากร 
4.จำแนกชนิดของ
ทรัพยากร 
5.ติดรหัสประจำ
ชนิดพ้ืนที่ 1 ไร 
ชนิดพืช 5 ชนิด 
จำนวน 20 ตน 

  1.กำหนด
ขอบเขต 
2.ทำผังแสดง
ขอบเขต 
3.สำรวจ
ทรัพยากร 
4.จำแนกชนิด
ของทรัพยากร 
5.ติดรหัสประจำ
ชนิดพ้ืนที่ 1 ไร 
ชนิดพืช 5 ชนิด 
จำนวน 20 ตน 

  1.กำหนด
ขอบเขต 
2.ทำผังแสดง
ขอบเขต 
3.สำรวจ
ทรัพยากร 
4.จำแนกชนิด
ของทรัพยากร 
5.ติดรหัสประจำ
ชนิดพ้ืนที่ 1 ไร 
ชนิดพืช 5 ชนิด 
จำนวน 20 ตน 

พ้ืนที่ดังเดิม ไมมีการ
เปล่ียนแปลง 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 86.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

ปาชุมชนบานดอนมูล   งานปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น 

  งานสำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  งานปลูกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

  งานอนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น 

  งานศูนยขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นและงาน
สนับสนุนในการ
อนุรักษและ
จัดทำฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  

F1A1 87.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

วัดดอยงาม    งานปกปกษ
ทรัพยากรทองถิ่น 

  งานสำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  งานปลูกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

  งานอนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น 

  งานศูนยขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นและงาน
สนับสนุนในการ
อนุรักษและ
จัดทำฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  

F1A1 88.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

ปาชุมชนบานรองคือ   งานปกปกษ
ทรัพยากรทองถิ่น 

  งานสำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  งานปลูกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

  งานอนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น 

  งานศูนยขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นและงาน
สนับสนุนในการ
อนุรักษและ
จัดทำฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  

F1A1 89.การทำขอบเขตพ้ืนที่
ปกปกพันธุกรรมพืช
สมุนไพร 

ศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมลานนาและ
ชาติพันธุ จำนวนพ้ืนที่ 
10 ไร 

  พ้ืนที่บานไทยอง 
ไตหยา อาขา     
อ้ิวเมี่ยน 

  พ้ืนที่บานมง ลีซู 
ลาหู บีซ ู

   พ้ืนที่บาน               
ปกาเกอญอ ไทล้ือ 
ไทใหญ 

  พ้ืนที่บานดาราอ้ัง 
ไทอีสาน ไทเขิน 

  พ้ืนที่บานไทยวน 
ขมุ ล๊ัวะ 

ศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมลานนาและ
ชาติพันธุ จำนวนพ้ืนที่ 
10 ไร มีการจำลองจัด
แสดงเฮือนวิถีชีวิต
ชาติพันธุจำนวน 17 
ชาติพันธุ 

F1A1 90.การสำรวจพืช
สมุนไพรของแตละชาติ
พันธุ 

ศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมลานนาและ
ชาติพันธุ จำนวนพ้ืนที่ 
10 ไร 

  พ้ืนที่บานไทยอง 
ไตหยา อาขา     
อ้ิวเมี่ยน 

  พ้ืนที่บานมง ลีซู 
ลาหู บีซ ู

   พ้ืนที่บาน       
ปกาเกอญอ        
ไทล้ือ ไทใหญ 

  พ้ืนที่บานดาราอ้ัง 
ไทอีสาน ไทเขิน 

  พ้ืนที่บานไทยวน 
ขมุ ล๊ัวะ 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 91.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

ศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมลานนาและ
ชาติพันธุ จำนวนพ้ืนที่ 
10 ไร 

  พ้ืนที่บานไทยอง 
ไตหยา อาขา          
อ้ิวเมี่ยน 

  พ้ืนที่บานมง ลีซู 
ลาหู บีซ ู

   พ้ืนที่บาน       
ปกาเกอญอ ไทล้ือ 
ไทใหญ 

  พ้ืนที่บานดาราอ้ัง 
ไทอีสาน ไทเขิน 

  พ้ืนที่บานไทยวน 
ขมุ ล๊ัวะ 

  

F1A1 92.โครงการปกปก
พันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ปาธรรมชาติ/
พ้ืนที่ที่มีพรรณไม
ด้ังเดิมของหนวยสนอง
พระราชดาริ 

 
95,000 

จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

 
95,000 

จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 
ศกร.ตชด 

 
95,000 

จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด 

 
95,000 

จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด 

 
95,000 

จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด 

ดำเนินการ 
ตอเนื่องจากแผน
แมบทระยะ 5 ปที่หา 
ตามกรอบการเรียนรู
ทรัพยากร/แนว
ทางการดาเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1 

F1A1 93.โครงการสารวจและ
ขึ้นทะเบียนพันธุไม 

พ้ืนที่ปาธรรมชาติ/
พ้ืนที่ที่มีพรรณไม
ด้ังเดิมของหนวยสนอง
พระราชดาริ 

190,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

190,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

190,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

190,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

190,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

 

F1A1 94. การสำรวจทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชนพืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพสธ. 
หนวยงานฯ 

  จำนวนพ้ืนที ่
...30.... ไร ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที ่
..35..... ไร ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที ่
..40..... ไร ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 
..50..... ไร ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 
..61..... ไร ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

พ้ืนที่ด้ังเดิมไมมีการ
เปล่ียนแปลงในความ
รับผิดชอบของ
หนวยงาน/พ้ืนที่
นอกเหนือพ้ืนที่จาก
กรมปาไม(พ้ืนที่ปา
ชุมชน) กรมอุทยานฯ 
***พ้ืนที่การ
ดำเนินการกับ
กิจกรรมที่ 2 และ 3 
ระบุพ้ืนที่ดำเนินการที่
ชัดเจน 

F1A1 95. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพสธ. 
หนวยงานฯ 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 

  จำนวนเสนทาง
เดินปา 

 

F1A1 96. การสำรวจเก็บขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพสธ. 
หนวยงานฯ 

  จำนวนพ้ืนที ่
...30.... ไร ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที ่
...35.... ไร ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที ่
...40.... ไร ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 
...50.... ไร ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 
...61.... ไร ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 97. สำรวจเก็บขอมูล
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 

ดำเนินการในพ้ืนที่ที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตรของหนวยงาน 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
50 กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศม ี
50 กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจนรัศมี 50 
กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
50 กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
50 กิโลเมตร 

เปนคลพ้ืนที่กับ
กิจกรรมที่ 1 และ 3 

F1A1 98.การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ  
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพ้ืนที่ที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จาการพัฒนาตางๆ
ภายในรัศม ี 50  กม.
ของหนวยงาน 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจน  
รัศม ี 50  
กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจน  
รัศมี  50  
กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจน  รัศมี  50  
กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจน  
รัศมี  50  
กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจน  
รัศมี  50  
กิโลเมตร 

  

F1A1 99.สำรวจ ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากร การภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ - หนวยงานฯ 

  จำนวน
พ้ืนที…่19…..ไร 
ระบุ ชนิดและ
จำนวนทรัพยากร 
ที่จะดำเนินการ
ในแตละป 

  จำนวน
พ้ืนที…่19…..ไร 
ระบุ ชนิดและ
จำนวน
ทรัพยากร ที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  จำนวน
พ้ืนที…่30…..ไร 
ระบุ ชนิดและ
จำนวนทรัพยากร 
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

  จำนวน
พ้ืนที่…40…..ไร 
ระบุ ชนิดและ
จำนวนทรัพยากร 
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

  จำนวน
พ้ืนที่…50…..ไร 
ระบุ ชนิดและ
จำนวน
ทรัพยากร ที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

  

F1A1 100.กิจกรรมสํารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ - หนวยงานฯ 

  จำนวนพ้ืนที ่19
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่19
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่30ไร   จำนวนพ้ืนที่ 40
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 50
ไร 

  

F1A1 101.การสำรวจทำพิกัด
พ้ืนที่ของโรงเรียนบาน
โปงน้ำตก และทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกำหนด 
บริเวณพ้ืนที่อนุรักษสวน
สมุนไพร 

โรงเรียนบานโปงน้ำตก   โรงเรียนบานโปง
น้ำตกพ้ืนที ่
จำนวน 8 ไร 

  -   -   -   -   

F1A1 102.หนูนอยนักสำรวจ *
สำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
สถานศึกษา 

เขตปาไมในบริเวณ
โรงเรียนบานหนองผำ
จำนวน12 ไร 

  จำนวนพืชและ
สัตวและ
ทรัพยากรธรรมช
าติอยางละ 10 
ชนิด 

  จำนวนพืชและ
สัตวและ
ทรัพยากรธรรม
ชาติอยางละ 10 
ชนิด 

  จำนวนพืชและ
สัตวและ
ทรัพยากรธรรมชา
ติอยางละ 10 
ชนิด 

  จำนวนพืชและ
สัตวและ
ทรัพยากรธรรมช
าติอยางละ 10 
ชนิด 

  จำนวนพืชและ
สัตวและ
ทรัพยากรธรรมช
าติอยางละ 10 
ชนิด 

  

F1A1 103.หนูนอยนักเดินทาง 
ทำเสนทางเดินปาศกึษา
ธรรมชาติ 

เขตปาไมในบริเวณ
โรงเรียนบานหนองผำ 
จำนวน 11 ไร 

  1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 104.นักจัดเก็บตัวนอย *
สำรวจเก็บขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

เขตปาไมในบริเวณ
โรงเรียนบานหนองผำ 
จำนวน 12 ไร 

  พ้ืนที่ปาบริเวณ
โรงเรียน จำนวน 
12 ไร 

  พ้ืนที่ปาบริเวณ
โรงเรียน จำนวน 
12 ไร 

  พ้ืนที่ปาบริเวณ
โรงเรียน จำนวน 
12 ไร 

  พ้ืนที่ปาบริเวณ
โรงเรียน จำนวน 
12 ไร 

  พ้ืนที่ปาบริเวณ
โรงเรียน จำนวน 
12 ไร 

  

F1A1 105.ปกปกทรัพยากร 
ตนไม ของเรา 

พ้ืนที่โรงเรียนปลอง
วิทยาคม 10 ไร 

  จำนวน พ้ืนที่ 5 
ไร 

  จำนวน พ้ืนที่ 6 
ไร 

  จำนวน พ้ืนที่ 7 ไร   จำนวน พ้ืนที่ 8 
ไร 

  จำนวน พ้ืนที่ 10 
ไร 

  

F1A1 106.การสำรวจทะเบียน
พรรณไม (ก. 7-003) 

พ้ืนที่โรงเรียนปลอง
วิทยาคม 10 ไร 

  จำนวนพรรณไม
ในโรงเรียนปลอง
วิทยาคม 

  จำนวนพรรณไม
ในโรงเรียน
ปลองวิทยาคม 

  จำนวนพรรณไม
ในโรงเรียนปลอง
วิทยาคม 

  จำนวนพรรณไม
ในโรงเรียนปลอง
วิทยาคม 

  จำนวนพรรณไม
ในโรงเรียนปลอง
วิทยาคม 

  

F1A1 107.ติดปายทะเบียน
พรรณไม 

พ้ืนที่โรงเรียนปลอง
วิทยาคม 10 ไร 

  จำนวนพรรณไม
ในโรงเรียนปลอง
วิทยาคม 

  จำนวนพรรณไม
ในโรงเรียน
ปลองวิทยาคม 

  จำนวนพรรณไม
ในโรงเรียนปลอง
วิทยาคม 

  จำนวนพรรณไม
ในโรงเรียนปลอง
วิทยาคม 

  จำนวนพรรณไม
ในโรงเรียนปลอง
วิทยาคม 

  

F1A1 108.กิจกรรมการศึกษา
เรียนรู รักษส่ิงแวดลอม
ในโรงเรียน 

โรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม  อำเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัด
เชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัด
เชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย  
จังหวัดเชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัด
เชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัด
เชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย  
จังหวัดเชียงราย 

  

F1A1 109.กิจกรรมการเรียนรู 
มหกรรมเกษตรธรรมชาติ
สู การนอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
  ของพอหลวง 

โรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม  อำเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัด
เชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัด
เชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย  
จังหวัดเชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัด
เชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัด
เชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย  
จังหวัดเชียงราย 

  

F1A1 110.สำรวจพรรณไมใน
โรงเรียนและชุมชน 

พ้ืนที่ปกปก 
ทรัพยากร อพ.สธ. - 
โรงเรียนหวยน้ำขุน
วิทยา  

  จำนวนพ้ืนที่ 
6 ไร ระบุชนิด
และจำนวน 
ทรัพยากร  
ที่จะดำเนินการ 
ในแตละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 
6 ไร ระบุชนิด
และจำนวน 
ทรัพยากร  
ที่จะดำเนินการ 
ในแตละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 
6 ไร ระบุชนิดและ 
จำนวนทรัพยากร  
ที่จะดำเนินการ 
ในแตละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 
6 ไร ระบุชนิด
และจำนวน
ทรัพยากร  
ที่จะดำเนินการ 
ในแตละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 
6 ไร ระบุชนิด
และจำนวน 
ทรัพยากร  
ที่จะดำเนินการ 
ในแตละป 

พ้ืนที่ด้ังเดิมที่ไมมีการ 
เปล่ียนแปลงในความ 
รับผิดชอบของ
หนวยงานฯ 
/ พ้ืนที่นอกเหนือ
พ้ืนที่ของกรมปาไม
(พ้ืนที่ปาชุมชน) กรม
อุทยานฯ 
***พ้ืนที่การ
ดำเนินการคนละพ้ืนที่
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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 

กับกิจกรรมที่ 2 และ 
3 ระบุพ้ืนที่
ดำเนินการที่ชัดเจน 

F1A1 111.ทำเสนทางศึกษาปา
ธรรมชาติ 

พ้ืนที่ปกปก 
ทรัพยากร 
อพ.สธ. - 
โรงเรียนหวยน้ำขุน
วิทยา 

  จำนวนเสนทาง 
เดินปา 

  จำนวนเสนทาง 
เดินปา 

  จำนวนเสนทาง 
เดินปา 

  จำนวนเสนทาง 
เดินปา 

  จำนวนเสนทาง 
เดินปา 

 

F1A1 112.สำรวจภูมิปญญา
ทองถิ่นและจัดทำ
ทะเบียนพรรณไม 

พ้ืนที่ปกปก 
ทรัพยากร 
อพ.สธ. - 
โรงเรียนหวยน้ำขุน
วิทยา 

  จำนวนพ้ืนที่ 
30  ไร 
จำนวน 1 ที่ 
จะดำเนินการ 
ในแตละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 
30  ไร 
จำนวน 1 ที่ 
จะดำเนินการ 
ในแตละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 
30  ไร 
จำนวน 1 ที่ 
จะดำเนินการ 
ในแตละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 
30  ไร 
จำนวน 1 ที่ 
จะดำเนินการ 
ในแตละป 

  จำนวนพ้ืนที่ 
30  ไร 
จำนวน 1 ที่ 
จะดำเนินการ 
ในแตละป 

 

F1A1 113.จัดกิจกรรมอบรมให
ความรูแกนักเรียน 

พ้ืนที่ปกปก 
ทรัพยากร 
อพ.สธ. - 
โรงเรียนหวยน้ำขุน
วิทยา 

  1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

  1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

  1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

  1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

  1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

 

F1A1 114.โครงการปกปก 
พันธุกรรมไมกำยาน
สถานีพัฒนาการเกษตรที่
สูงตามพระราชดำริบาน
ปางขอน 

สถานีพัฒนาการเกษตร
ท่ีสูงตาม พระราชดำริ 
บานปางขอน ตำบล
หวยชมภู อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

163,000 สำนักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษที ่
15 (เชียงราย) 
กำหนดพ้ืนที่
อนุรักษ
พันธุกรรมไม
กำยานในพ้ืนที่
สถานีฯ ศึกษา
ลักษณะทางวน
วัฒนาวิทยาของ
ไมกำยานเนื้อที่ 
50 ไร 

163,000 สำรวจและ
กำหนดพ้ืนที่
อนุรักษ
พันธุกรรมไม
กำยานนื้นที่
สถานนีฯศึกษา
ลักษณะทางวน
วัฒนา
วิทยาศาสตร
ของไม
กำยานเนื่อที ่50 
ไร 

163,000 สำรวจและกำหนด
พ้ืนที่อนุรักษ
พันธุกรรมไม
กำยานนื้นที่
สถานนีฯศึกษา
ลักษณะทางวน
วัฒนา
วิทยาศาสตรของ
ไมกำยานเนื่อที่ 
50 ไร 

163,000 สำรวจและ
กำหนดพ้ืนที่พ้ืนที่
อนุรักษที่ 15 
(เชียงราย) 
กำหนดพ้ืนที่
อนุรักษพันธุกรรม
ไมกำยานในพ้ืนที่
สถานีฯ ศึกษา
ลักษณะทางวน
วัฒนาวิทยาของ
ไมกำยานเนื้อที่  
50 ไร 

163,000 สำรวจและ
กำหนดพ้ืนที่
พ้ืนที่อนุรักษที่ 
15 (เชียงราย) 
กำหนดพ้ืนที่
อนุรักษ
พันธุกรรมไม
กำยานในพ้ืนที่
สถานีฯ ศึกษา
ลักษณะทางวน
วัฒนาวิทยาของ
ไมกำยานเนื้อที่ 
50 ไร 

  

F1A1 115.สำรวจจัดทำรหัส
พิกัดทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปกพันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โรงเรียนเทิง
วิทยาคม   อ.เทิง  จ. 
เชียงราย 

1,500 พ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง

1,000 พ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง

1,000 พ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง

1,000 พ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง

1,000 พ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
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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 

วิทยาคม   อ.เทิง 
จ. เชียงราย  

วิทยาคม   อ.
เทิง จ. เชียงราย  

วิทยาคม   อ.เทิง 
จ. เชียงราย  

วิทยาคม   อ.เทิง 
จ. เชียงราย  

วิทยาคม   อ.เทิง 
จ. เชียงราย  

F1A1 116.จัดทำขอบเขตพ้ืนที่
ปกปกทรัพยากร 

โซนศึกษาจำนวน 5 
โซน พ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
อ.เทิงจ. เชียงราย  

1,000 โซนศึกษาจำนวน 
5 โซน พ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม 

1,000 โซนศึกษา
จำนวน 5 โซน 
พ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม 

1,000 โซนศึกษาจำนวน 
5 โซน พ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม 

3,000 โซนศึกษาจำนวน 
5 โซน พ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม 

1,000 โซนศึกษา
จำนวน 5 โซน 
พ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม 

 

F1A1 117.ปกปกพันธุกรรมพืช 
ในพ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โรงเรียนเทิง
วิทยาคม   อ.เทิง จ. 
เชียงราย 

1,000 1. สำรวจ
ส่ิงมีชีวิต 
2. ทำปายชื่อ
ตนไม รอยละ 80 
ของจำนวนชนิด 

1,500 1. ขอมูล
พันธุกรรมพืช 
2. แผนที่
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ 

3,000 จัดทำทะเบียน
พันธุไม รอยละ 
40 ของจำนวน
ชนิด จำนวน 5 
โซน 

2,000 จัดทำทะเบียน
พันธุไม เพ่ิมอีก
รอยละ 80 ของ
จำนวนชนิด 
จำนวน 5 โซน 

4,000 1. จัดทำ
ทะเบียนพันธุไม 
รอยละ 100 
2. จัดทำคูมือ
สำหรับเขาศึกษา
พันธุไม 

 

F1A1 118.ปกปกพันธุกรรมพืช
ในพ้ืนที่ศึกษาในสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

ปกปกพันธุกรรมพืชใน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โรงเรียนเทิง
วิทยาคม   อ.เทิง จ. 
เชียงราย 

2,000 ปกปกพันธุกรรม
พืชในสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม   อ.เทิง 
จ. เชียงราย 

2,000 ปกปกพันธุกรรม
พืชในสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม   อ.
เทิง จ. เชียงราย 

2,000 ปกปกพันธุกรรม
พืชในสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม   อ.เทิง 
จ. เชียงราย 

2,000 ปกปกพันธุกรรม
พืชในสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม   อ.เทิง 
จ. เชียงราย 

2,000 ปกปกพันธุกรรม
พืชในสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม   อ.เทิง 
จ. เชียงราย 

 

F1A1 119.กิจกรรมปกปก
ทรัพยากรปาไม 

 บริเวณในโรงเรียน
ดอยหลวง รัชมังคลา
ภิเษก และขยายผลไป
ยังบริเวณชุมชนที่
ใกลเคียง  

  กลุมนักเรียน 
และบุคคลากร
ทางการศึกษาใน
โรงเรียนดอย
หลวง รัชมังคลา
ภิเษก 

  -   -   -   -  

F1A1 120.กิจกรรมสำรวจและ
รวบรวมทรัพยากรปาไม 

 บริเวณในโรงเรียน
ดอยหลวง รัชมังคลา
ภิเษก และขยายผลไป
ยังบริเวณชุมชนที่
ใกลเคียง  

  กลุมนักเรียน 
และบุคคลากร
ทางการศึกษาใน
โรงเรียนดอย
หลวง รัชมังคลา
ภิเษก 

  -   -   -   -  
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 121.การสำรวจทำ รหัส
พิกัดทรัพยากร พืช พันธุ
ไมสมุนไพร  

ปาชุมชน บานสันปาบง 
หมู 11 อพ.สธ.-ทต.
หงาว 

  จำนวนพ้ืนที ่25 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 5 ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่25 
ไร ดำเนินการ 
ในปนี้ 5 ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่25 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 5 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 25 
ไร ดำเนินการ ใน
ปนี้ 5 ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 25 
ไร ดำเนินการ 
ในปนี้ 5 ไร 

 

F1A1 122.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

ปาชุมชน บานสันปาบง 
หมู 11 อพ.สธ.-ทต.
หงาว 

  1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง   1 เสนทาง  

F1A1 123.สวนพฤกษศาสตร
ในโรงเรียน 
พ้ืนที่ปาชุมชนหวยปาหก
หมูที่ 6 เวียงกาหลง 
อ.เวียงปาเปา 
 จ.เชียงราย 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
หวยปาหก ปาชุมชน 
หมูที่ 6 หนวยงาน
เทศบาล 

  จำนวนพ้ืนที-่300
ไร 

  จำนวนพ้ืนที-่
300ไร 

  จำนวนพ้ืนที-่300
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่-300
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่-
300ไร 

พ้ืนที่ปาชุมชนหวยปา
หกหมูที่ 6เวียงกาหลง 
อ.เวียงปาเปา 
 จ.เชียงราย 

 รวม  123  โครงการ  453,500  453,500  455,000  456,000  456,000   

F1A2 1.การสำรวจพ้ืนที่ปาและ
พันธุพืช 

ตำบลยางฮอม   พ้ืนที่ปาและพันธุ
พืชในตำบล 
ยางฮอมไดรับการ
สำรวจรอยละ30 
และในรัศมี  50 
กิโลเมตร 

  พ้ืนที่ปาและ
พันธุพืชในตำบล
ยางฮอมไดรับ
การสำรวจรอย
ละ30 และใน
รัศมี  50 
กิโลเมตร 

  พ้ืนที่ปาและพันธุ
พืชในตำบล 
ยางฮอมไดรับการ
สำรวจรอยละ30 
และในรัศมี  50 
กิโลเมตร 

  พ้ืนที่ปาและพันธุ
พืชในตำบล 
ยางฮอมไดรับการ
สำรวจรอยละ30 
และในรัศมี  50 
กิโลเมตร 

  พ้ืนที่ปาและพันธุ
พืชในตำบล 
ยางฮอมไดรับ
การสำรวจรอย
ละ30 และใน
รัศมี  50 
กิโลเมตร 

เปนคนละพ้ืนที่กับ
กิจกรรมที่ 1และ 3 

F1A2 2. การสำรวจเก็บรวม
รวมพันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพปาสม
แสง 

ดำเนินการในพ้ืนที่ปา
สมแสง หมูที่ 8 

  รอบปาสมแสง 
50 เมตร 

  รอบปาสมแสง 
100 เมตร 

  รอบปาสมแสง 
150 เมตร 

  รอบปาสมแสง 
200 เมตร 

  รอบปาสมแสง 
250 เมตร 

เปนคนละพ้ืนที่กับ
กิจกรรมที่ 1 

F1A2 3.การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช ทรัพยากร
ในทองถิ่น 

ในพ้ืนที่ตำบลหวยซอ   ในพ้ืนที่ตำบล
หวยซอ 

  - - - - - - - - 

F1A2 4.กิจกรรมอนุรักษปา 
ชุมชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชน ทำแนวกันไฟ 

ปาชุมชน บานเก๋ียง 
หมูที่ 4 หมูที่ 17 และ 
หมูที่ 22 ต.หวยซอ 

  ปาชุมชน บาน
เก๋ียง หมูที่ 4 

  ปาชุมชน หมูที่ 
17 

  ปาชุมชน หมูที่ 22   ปาชุมชน หมูที่ 
17 

  ปาชุมชน หมูที่ 4   
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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 

F1A2 5.กิจกรรมสำรวจฟนฟู
แหลงน้ำและสรางฝาย
ชะลอน้ำ 

ปาชุมชนในพ้ืนที่ตำบล
หวยซอ 

  ปาชุมชนบาน
หวยซอ หมูที่ 1 

  ปาชุมชนบาน
หวยซอ หมูที่ 
12 

  ปาชุมชนบานหวย
ซอ หมูที่ 18 

  ปาชุมชนบาน
เก๋ียง หมูที่ 17 

  ปาชุมชน หมูที่ 
22 

  

F1A2 6.กิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ทำแนวกัน
ไฟ  

ปาชุมชนในพ้ืนที่ตำบล
หวยซอ 

  1 กิจกรรม   1 กิจกรรม   1 กิจกรรม   1 กิจกรรม   1 กิจกรรม   

F1A2 7.กิจกรรมสรางความ
รวมมือดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในการลด
ปญหาการลักลอบจุดไฟ
เผาปา ลดปญหาหมอก
ควัน 

สวนราชการและผูนำ
ชุมชนในพ้ืนที่ตำบล
หวยซอ 

  1 กิจกรรม   1 กิจกรรม   1 กิจกรรม   1 กิจกรรม   1 กิจกรรม   

F1A2 8.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย 

  1. ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  2. 
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  2. 
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เปนคนละพ้ืนที่กับ
กิจกรรมที่ 1 และ 3 

F1A2 9.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ต.หนองปากอ    อ.
ดอยหลวง  จ.เชียงราย 

  1. ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  2. 
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  2. 
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เปนคนละพ้ืนที่กับ
กิจกรรมที่ 1 และ 3 

F1A2 10.โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น (กลุมอาชีพ และ
กลุมสมุนไพรพ้ืนบาน) 

ชุมชน/หมูบานในเขต
ตำบลตับเตา 

          กลุมอาชีพ 50 
ราย  

  กลุมอาชีพ 50 
ราย  

      

F1A2 11.โครงการสำรวจเก็บ 
รวบรวมขอมูลตัวอยาง
ทั้งตัวอยางแหงและการ
ดองพันธุพืช 

ปาชุมชุน บานเวียง
จอมจอ หมูที่ 20 
ตำบลเวียง อ.เทิง จ.
เชียงราย อพ.สธ.-ทต.
เวียงเทิง 

            1 แหง      1 แหง     1 แหง   
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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 

F1A2 12.การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร ดานกายภาพ 
ชีวภาพ และภูมปญญา
ทองถิ่น  

บริเวณพ้ืนที่รอบอาง
เก็บน้ำหวยกาง 

  จัดทำทะเบียน
พรรณไม จำแนก
ชนิด และจำนวน
ของทรัพยากร 
จำนวนพ้ืนที่ 5 ไร  

  จัดทำทะเบียน
พรรณไม 
จำแนกชนิด 
และจำนวนของ
ทรัพยากร 
จำนวนพ้ืนที่ 7.5 
ไร  

  จัดทำทะเบียน
พรรณไม จำแนก
ชนิด และจำนวน
ของทรัพยากร 
จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร  

  จัดทำทะเบียน
พรรณไม จำแนก
ชนิด และจำนวน
ของทรัพยากร 
จำนวนพ้ืนที่ 17 
ไร  

  จัดทำทะเบียน
พรรณไม จำแนก
ชนิด และจำนวน
ของทรัพยากร 
จำนวนพ้ืนที่ 21 
ไร 

  

F1A2 13.สำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ 

พ้ืนที่อางเก็บน้ำ บาน
เหลา ม.4 อพ.สธ.-ทต.
เม็งราย 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร 

  

F1A2 14.สำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ 

พ้ืนที่อางเก็บน้ำบานปา
ซาง ม.5 อพ.สธ.-ทต.
เม็งราย 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร 

  

F1A2 15.การสำรวจเก็บรวบรม
พันธุกรรมทรัพยากร 
ดานกายภาพ ชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่น 

พ้ืนที่โดยรอบบานปา
มื่น หมู 8 ต.แมต๋ำ 
พ้ืนที่ อพ.สธ.-อบต.
แมต๋ำ 

  จัดทำทะเบียน
พรรณไม จำแนก
ชนิด และจำนวน
ของทรัพยากร
จำนวนพ้ืนที ่  5  
ไร 

  จัดทำทะเบียน
พรรณไม 
จำแนกชนิด 
และจำนวนของ
ทรัพยากร
จำนวนพ้ืนที ่   
10  ไร 

  จัดทำทะเบียน
พรรณไม จำแนก
ชนิด และจำนวน
ของทรัพยากร
จำนวนพ้ืนที ่  10  
ไร 

  จัดทำทะเบียน
พรรณไม จำแนก
ชนิด และจำนวน
ของทรัพยากร
จำนวนพ้ืนที่  15   
ไร 

  จัดทำทะเบียน
พรรณไม จำแนก
ชนิด และจำนวน
ของทรัพยากร
จำนวนพ้ืนที่   
15  ไร 

  

F1A2 16. การสำรวจ เก็บ
รวบรวม พันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ทาสาย 

   ปาชุมชนและ
พ้ืนที่ของหมูบาน
ในรัศม5ี0 
กิโลเมตร (หมูที่ 
6,9,10)  

   ปาชุมชนและ
พ้ืนที่ของ
หมูบานใน
รัศมี50 
กิโลเมตร (หมูที่ 
6,9,10)  

   ปาชุมชนและ
พ้ืนที่ของหมูบาน
ในรัศม5ี0 
กิโลเมตร (หมูที่ 7)  

   ปาชุมชนและ
พ้ืนที่ของหมูบาน
ในรัศมี50 
กิโลเมตร (หมูที่ 
7)  

   พ้ืนที่ของ
หมูบานของ
หมูบานใน
รัศมี50 กิโลเมตร 
(หมูที่ 1,2,3)  

 เทศบาลตำบลทา
สาย รวมกับกรม
อุทยานฯ  

F1A2 17. การสำรวจ เก็บ
รวบรวม ภูมิปญญา
ทองถิ่น ในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากร 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ทาสาย 

   ไดองคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ของหมูบานใน
รัศม5ี0 กิโลเมตร 
(หมูที่ 6,9,10)  

   ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่นของ
หมูบานใน
รัศมี50 
กิโลเมตร (หมูที่ 
6,9,10)  

   ไดองคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นของ
หมูบานในรัศมี50 
กิโลเมตร (หมูที่ 7)  

   ไดองคความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ของหมูบานใน
รัศมี50 กิโลเมตร 
(หมูที่ 8)  

   ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่นของ
หมูบานใน
รัศมี50 กิโลเมตร 
(หมูที่ 1,2,3)  

 อพ.สธ.-ทต.ทาสาย  



หนา 1414                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 18.กิจกรรมสำรวจขอมูล  
วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

ตำบลทาสุด   11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด 

  11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด 

  11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด 

  11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด 

  11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด 

เปนขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทั้ง
ตำบล เชน การ
แกะสลักไม การทำยา
สมุนไพร 

F1A2 19.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ กิจกรรมสำรวจขอมูล
ทรัพยากร 

ตำบลนางแล   16 หมูบาน ใน
เขตตำบลนางแล 

  16 หมูบาน ใน
เขตตำบลนางแล 

  16 หมูบาน ในเขต
ตำบลนางแล 

  16 หมูบาน ใน
เขตตำบลนางแล 

  16 หมูบาน ใน
เขตตำบลนางแล 

สำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากร 3 ฐาน 
ไดแกทรัพยากรราย
ภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพชีวภาพ และ
ทรัพยากรวันธรรม
และภูมิปญญา 

F1A2 20.การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพ้ืนที่ที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาตางๆ
ภายในรัศม ี50 กม.
ของหนวยงาน 

  บานศรียางชุม   บานเนินทอง   บานทาขาวเปลือก 
ม.7 

  บานผานศึก   บานแมลัว    

F1A2 21.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

อพ.สธ.-เทศบาลตำบล
ทาขาวเปลือก 

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น           
2.นำไปสูงานใน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น           
2. นำไปสูงานใน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น           
2. นำไปสูงานใน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น           
2. นำไปสูงานใน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น           
2. นำไปสูงานใน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  

F1A2 22.การสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพ้ืนที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาดาน
ตางๆ รัศมี 2 กม.ของ
หนวยงาน 

    กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

    กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศม ี
2 กิโลเมตร 

    กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจนรัศมี 2 
กิโลเมตร 

    กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

    กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

  

F1A2 23.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่โรงเรียน/เทศบาล
ที่รวมสนอง
พระราชดำริภายใน
รัศม ี2 กม.ของ
หนวยงาน 

    1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

    1.ไดรับความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

    1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

    1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

    1.ไดรับความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1415 
 

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 24.การสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาย 
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพ้ืนที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาดาน
ตางๆ รัศมี 2 กม.ของ
หนวยงาน 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศม ี
2 กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจนรัศมี 2 
กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

  

F1A2 25.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่โรงเรียน/เทศบาล
ที่รวมสนอง
พระราชดำริภายใน
รัศม ี2 กม.ของ
หนวยงาน 

  1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดรับความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดรับความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  

F1A2 26.การสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพ้ืนที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาตางๆ 
รัศมี 2 กม.ของ
หนวยงาน 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศม ี
2 กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจนรัศมี 2 
กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

  

F1A2 27.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่เทศบาลที่รวม
สนองพระราชดำริ
ภายในรัศม ี2 กม.ของ
หนวยงาน 

  1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดรับความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดรับความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  

F1A2 28.การสำรวจเก็บ 
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

พ้ืนที่ อพ.สธ.-ทต.แม
จัน 

  จำนวนพ้ืนที ่8 ไร   จำนวนพ้ืนที ่8 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่8 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 8 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 8 
ไร 

  

F1A2 29.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ อพ.สธ.-ทต.แม
จัน 

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  

F1A2 30.การสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกาย ชีวภาพ 

ดำเนินการในพ้ืนที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาดาน

เวนไว กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

เวนไว กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศม ี
2 กิโลเมตร 

เวนไว กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจนรัศมี 2 
กิโลเมตร 

เวนไว กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

เวนไว กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

  



หนา 1416                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 

ตางๆ รัศมี 2 กม.ของ
หนวยงาน 

F1A2 31.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่โรงเรียน/เทศบาล
ที่รวมสนอง
พระราชดำริภายใน
รัศม ี2 กม.ของ 
อพ.สธ.-จันจวา 

เวนไว 1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เวนไว 1.ไดรับความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เวนไว 1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เวนไว 1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เวนไว 1.ไดรับความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  

F1A2 32.การสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกาย ชีวภาพ 

ดำเนินการในพ้ืนที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาดาน
ตางๆ รัศมี 2 กม.ของ 
อพ.สธ.-ทต.ปาซาง 

เวนไว กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

เวนไว กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศม ี
2 กิโลเมตร 

เวนไว กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจนรัศมี 2 
กิโลเมตร 

เวนไว กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

เวนไว กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

  

F1A2 33.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่โรงเรียน/เทศบาล
ที่รวมสนอง
พระราชดำริภายใน
รัศม ี2 กม.ของ 
อพ.สธ.-ทต.ปาซาง 

เวนไว 1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เวนไว 1.ไดรับความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เวนไว 1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เวนไว 1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เวนไว 1.ไดรับความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 2.
นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  

F1A2 34. การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ และ
ดานชีวภาพ 

ศาลเจาพอก่ิวทัพยั้ง 
หมูที่ 5 อพ.สธ.-อบต.
แมจัน 

  พ้ืนที่บริเวรศาล
เจาพอก่ิวทัพยั้ง 
หมูที่ 5 บานปง
ตอง 

   -    -    -    -   

F1A2 35.การสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาย 
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพ้ืนที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาดาน
ตางๆ รัศมี 2 กม. พ้ืนที่ 
อพ.สธ.-อบต.ปาตึง 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศม ี
2 กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจนรัศมี 2 
กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

  กำหนดพ้ืนที่
อยางชัดเจนรัศมี 
2 กิโลเมตร 

  

F1A2 36.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่โรงเรียน/อพ.สธ.-
อบต.ปาตึง ภายในรัศมี 
2 กม. 

  1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดรับความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดรับความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1.ไดรับความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 
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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 

F1A2 37.การสำรวจเก็บ 
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

อพ.สธ.-อบต.จอม
สวรรค 

  จำนวนพ้ืนที ่13 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่13 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่13 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 13 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 13 
ไร 

  

F1A2 38.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

อพ.สธ.-อบต.จอม
สวรรค 

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  

F1A2 39.การสำรวจเก็บ 
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

อพ.สธ.-อบต.ศรีค้ำ   จำนวนพ้ืนที่ 0 ไร 
3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที่ 0 
ไร 3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที่ 0 ไร 
3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที่ 8 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 0 
ไร 3 งาน 

1.การสำรวจเก็บ 
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

F1A2 40.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ อพ.สธ.-อบต.ศรี
ค้ำ 

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

2.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

F1A2 41.การสำรวจเก็บ 
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

อพ.สธ.-อบต.สันทราย   จำนวนพ้ืนที ่2 ไร   จำนวนพ้ืนที ่2 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่2 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 2 
ไร 

1.การสำรวจเก็บ 
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

F1A2 42.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ในเขต อพ.สธ.-อบต.
สันทราย 

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น                              
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น       
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น       
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น         
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

  1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น                         
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรม  

2.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

F1A2 43. การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ และ
ดานชีวภาพ 

หมูที่ 4, 5, 7, 8, 9 
และ 10 ต.เวียงพางคำ 
อพ.สธ.-ทต.เวียงพาง
คำ 

  หนองน้ำหนอง
แหวน หมูที่ 9
พ้ืนที่ จำนวน 14 
ไร สำรวจ/จัดเก็บ
ทรัพยากรดาน

  หนองน้ำหนอง
บัว หมูที่ 9 
พ้ืนที่ จำนวน 6 
ไร สำรวจ/
จัดเก็บ
ทรัพยากรดาน

  ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 
ระยะทางพ้ืนที่ 
จำนวน 3.4 กม. 
สำรวจ/จัดเก็บ
ทรัพยากรดาน

  อางเก็บน้ำบาน
หวยน้ำริน ม.7 
พ้ืนที่ 10 ไร
สำรวจ/จัดเก็บ
ทรัพยากรดาน

  อางเก็บน้ำบาน
ปายางผาแตก ม. 
10 พ้ืนที่ 15 ไร
สำรวจ/จัดเก็บ
ทรัพยากรดาน

1. การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
และดานชีวภาพ 



หนา 1418                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 

กายภาพและ
ชีวภาพ 

กายภาพและ
ชีวภาพ 

กายภาพและ
ชีวภาพ (ม.4, 8, 
9) 

กายภาพและ
ชีวภาพ 

กายภาพและ
ชีวภาพ 

2. โครงการสำรวจ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

F1A2 44. โครงการสำรวจ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ดำเนินการ หมูที่ 
1-10  พ้ืนที่ อพ.สธ.-
ทต.เวียงพางคำ 

  สำรวจ/เก็บ
รวบรวมขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น ม. 
8, 9 

  สำรวจ/เก็บ
รวบรวมขอมูล
ภูมิปญญา
ทองถิ่น ม. 4, 5 

  สำรวจ/เก็บ
รวบรวมขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น ม. 
6, 7 

  สำรวจ/เก็บ
รวบรวมขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น ม. 
10 

  สำรวจ/เก็บ
รวบรวมขอมูล
ภูมิปญญา
ทองถิ่น ม. 1, 2, 
3 

 

F1A2 45.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

เทศบาลตำบลหวยไคร   1. ไดองคความรู  
ภูมิปญญาทองถิ่น     
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู  
ภูมิปญญา
ทองถิ่น      
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู  
ภูมิปญญาทองถิ่น     
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู  
ภูมิปญญาทองถิ่น     
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  1. ไดองคความรู  
ภูมิปญญา
ทองถิ่น      
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

  

F1A2 46.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลและภูมิ
ปญญาทองถิ่น และ
รวบรวมพันธุกรรม 
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

พ้ืนที่ ม.1-12 ต.โปง
งาม อพ.สธ.-อบต.โปง
งาม 

  1.เก็บขอมูล
พ้ืนฐานใน 

  1.การเก็บขอมูล
ประวัติหมูบาน 
ชุมชน วิถีชุมชน 
2.การเก็บขอมูล
ภูมิปญญาใน
ทองถิ่น 

  1.การเก็บขอมูล
แหลงทรัพยากร
และโบราณคดีใน
ทองถิ่น 
2.การเก็บขอมูล
การใชประโยชน
ของชีวภาพอ่ืนๆ 
ในทองถิ่น 

  1.การเก็บขอมูล
การใชประโยชน
ของสัตวใน
ทองถิ่น 
2.การเก็บขอมูล
การใชประโยชน
ของพืชในทองถิ่น 

  เก็บขอมูลที่
ตกคางจากการ
สำรวจ 

  

F1A2 47.การสำรวจเก็บรวม
รวมพันธุกรรมพืชผัก
สมุนไพรของแตละชาติ
พันธุ 

พ้ืนที่ในจังหวัด
เชียงราย 

  แหลงที่อยูอาศัย
ของชาติพันธุไทย
อง ไตหยา อาขา 
อ้ิวเมี่ยน 

  แหลงที่อยูอาศัย
ของชาติพันธุมง 
ลีซู ลาหู บีซู 

   แหลงที่อยูอาศัย
ของชาติพันธุ ปกา
เกอญอ ไทล้ือ ไท
ใหญ 

  แหลงที่อยูอาศัย
ของชาติพันธุ
ดาราอ้ัง ไทอีสาน 
ไทเขิน 

  แหลงที่อยูอาศัย
ของชาติพันธุไทย
วน ขมุ ล๊ัวะ 

  

F1A2 48.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ในจังหวัด
เชียงราย 

  แหลงที่อยูอาศัย
ของชาติพันธุไทย
อง ไตหยา อาขา 
อ้ิวเมี่ยน 

  แหลงที่อยูอาศัย
ของชาติพันธุมง 
ลีซู ลาหู บีซู 

   แหลงที่อยูอาศัย
ของชาติพันธุ     
ปกาเกอญอ ไทล้ือ 
ไทใหญ 

  แหลงที่อยูอาศัย
ของชาติพันธุ
ดาราอ้ัง ไทอีสาน 
ไทเขิน 

  แหลงที่อยูอาศัย
ของชาติพันธุไทย
วน ขมุ ล๊ัวะ 

  

F1A2 49.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ซึ่งกำลังจะถูก
พัฒนา/เปล่ียนแปลง
ของกองกำกับการ 

133,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

133,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

133,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

133,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

133,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1419 
 

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 50.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุไมหายาก
ใกลสูญพันธุ 

พ้ืนที่ซึ่งกำลังจะถูก
พัฒนา/เปล่ียนแปลง
ของกองกำกับการ 

114,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

114,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

114,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

114,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

114,000 จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

 

F1A2 51.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุ ในรูปของ 
เมล็ด ก่ิง ตน 

 โรงเรียนโปงน้ำตก    โรงเรียนบานโปง
น้ำตกพ้ืนที ่
จำนวน 3 ไร 

  -   -   -   -   

F1A2 52.สำรวจทรัพยากร
ธรรม ชาตินอก
สถานศึกษา 

เขตปาไมในบริเวณ
ใกลเคียงโรงเรียนบา
หนองผำ  

  รัศม ี100 เมตร   รัศมี 100 เมตร   รัศม ี100 เมตร   รัศมี 100 เมตร   รัศมี 100 เมตร บริเวณปารอบ
โรงเรียนบานหนองผำ 

F1A2 53.เก็บรวบรวมตัวอยาง
พรรณไม 

พ้ืนที่โรงเรียนปลอง
วิทยาคม 10ไร  

  จำนวนตัวอยาง 
พรรณไม จำนวน
พ้ืนที่ 5 ไร ใน
โรงเรียนปลอง
วิทยาคม 

  จำนวนตัวอยาง 
พรรณไม 
จำนวนพ้ืนที่ 6 
ไร ในโรงเรียน
ปลองวิทยาคม 

  จำนวนตัวอยาง 
พรรณไม จำนวน
พ้ืนที่ 7 ไร ใน
โรงเรียนปลอง
วิทยาคม 

  จำนวนตัวอยาง 
พรรณไม จำนวน
พ้ืนที่ 8 ไร ใน
โรงเรียนปลอง
วิทยาคม 

  จำนวนตัวอยาง 
พรรณไม จำนวน
พ้ืนที่ 10 ไร ใน
โรงเรียนปลอง
วิทยาคม 

  

F1A2 54. โครงการสำรวจและ
รวบรวมพันธุสัตวน้ำใน
พ้ืนที่โครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูง
บานหวยหยวกปาโซ 
ตามพระราชดำริ 

พ้ืนที่โครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรท่ีสูง
บานหวยหยวกปาโซ 
ตามพระราชดำริ 
(สำนักงานประมง
จังหวัดเชียงราย) 

375,800 6 คร้ัง 375,800 6 คร้ัง 375,800 6 คร้ัง 375,800 6 คร้ัง 375,800 6 คร้ัง   

F1A2 55. โครงการสำรวจและ
รวบรวมพันธุสัตวน้ำ 

พ้ืนที่ดอยตุง อำเภอแม
ฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย(สำนักงาน
ประมงจังหวัด
เชียงราย) 

962,000 6 คร้ัง 962,000 6 คร้ัง 962,000 6 คร้ัง 962,000 6 คร้ัง 962,000 6 คร้ัง   

 รวม  55  โครงการ  1,584,80
0 

 1,584,8
00 

 1,584,8
00 

 1,584,8
00 

 1,584,80
0 

  

F1A3 1.กิจกรรมปลูกตนไมเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวตำบลปาตาล 

ตำบลปาตาล   1 ไร   1 ไร   1 ไร   1 ไร   1 ไร   
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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 

F1A3 2.กิจกรรมปลูกตนไมเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

หนองคาแฝก พ้ืนที่
สาธารณะหมูบาน ถนน
หนาสำนักงาน 

  ถนนหนา
สำนักงาน 

   พ้ืนที่สาธารณะ
หมูบาน 

   พ้ืนที่สาธารณะ
หมูบาน 

  หนองคาแฝก     พ้ืนที่สาธารณะ
หมูบาน 

  

F1A3 3.โครงการสรางความ
รวมมือดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเทศบาล
ตำบลเวียงเทิง (กิจกรรม
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว) 

พ้ืนที่เขตเทศบาลตำบล
เวียงเทิง อพ.สธ.-ทต.
เวียงเทิง 

  10 ไร   10 ไร   10 ไร   10 ไร   10 ไร   

F1A3 4.โครงการขยาย
พันธุกรรมพืชหายาก ใน
แปลงปลูก 

สวนพฤกษศาสตร 
เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
อพ.สธ.-ทต.เวียงเทิง 

                  3 ไร   

F1A3 5. การสงเสริมการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในเมืองและ
ชุมชน 

ตำบลปาแดด   พ้ืนที่ 2 ไร ตนไม 
200 ตน 

  พ้ืนที่ 2 ไร 
ตนไม 200 ตน 

  พ้ืนที่ 2 ไร ตนไม 
200 ตน 

  พ้ืนที่ 2 ไร ตนไม 
200 ตน 

  พ้ืนที่ 2 ไร ตนไม 
200 ตน 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในเมืองและ
ชุมชน โดย
กระบวนการมีสวน
รวม 

F1A3 6. กิจกรรมเรียนรูการทำ
เกษตรธรรมชาติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม 

ตำบลปาแดด   เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมไดศึกษา
เรียนรูการทำ
การเกษตรแบบ
ธรรมชาติ 

  เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมได
ศึกษาเรียนรูการ
ทำการเกษตร
แบบธรรมชาติ 

  เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมไดศึกษา
เรียนรูการทำ
การเกษตรแบบ
ธรรมชาติ 

  เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมไดศึกษา
เรียนรูการทำ
การเกษตรแบบ
ธรรมชาติ 

  เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมไดศึกษา
เรียนรูการทำ
การเกษตรแบบ
ธรรมชาติ 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสงเสริมให
ผูเขารวมกิจกรรมนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม
มาใชในชีวิตประจำวัน 
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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 

F1A3 7.งานปลูกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

บริเวณพ้ืนที่รอบอาง
เก็บน้ำหวยกาง 
อพ.สธ.-ทต.ไมยา 

  จัดหา ปลูก 
รักษา อนุรักษ 
ติดตามการ
เจริญเติบโตและ
การเปล่ียนแปลง
ของทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน
พ้ืนที่ 5 ไร  

  จัดหา ปลูก 
รักษา อนุรักษ 
ติดตามการ
เจริญเติบโตและ
การ
เปล่ียนแปลง
ของทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน
พ้ืนที่ 7.5 ไร  

  จัดหา ปลูก รักษา 
อนุรักษ ติดตาม
การเจริญเติบโต
และการ
เปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรทองถิ่น 
จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร  

  จัดหา ปลูก รักษา 
อนุรักษ ติดตาม
การเจริญเติบโต
และการ
เปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรทองถิ่น 
จำนวนพ้ืนที่ 17 
ไร  

  จัดหา ปลูก 
รักษา อนุรักษ 
ติดตามการ
เจริญเติบโตและ
การเปล่ียนแปลง
ของทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน
พ้ืนที่ 21 ไร  

  

F1A3 8.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่อางเก็บน้ำบาน
เหลา ม.4 อพ.สธ.-ทต.
เม็งราย 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร 

  

F1A3 9.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่อางเก็บน้ำบานปา
ซาง ม.5 อพ.สธ.-ทต.
เม็งราย 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 10 
ไร 

  

F1A3 10.งานปลูกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

พ้ืนที่โดยรอบบานปา
มื่น หมู 8 ต.แมต๋ำ 
พ้ืนที่ อพ.สธ.-อบต.
แมต๋ำ 

  จัดหา ปลูก 
รักษา อนุรักษ 
ติดตามการ
เจริญเติบโตและ
การเปล่ียนแปลง
ของทรัพยากร
ทองถิ่น พ้ืนที ่ 5   
ไร 

  จัดหา ปลูก 
รักษา อนุรักษ 
ติดตามการ
เจริญเติบโตและ
การ
เปล่ียนแปลง
ของทรัพยากร
ทองถิ่น พ้ืนที ่ 
10  ไร 

  จัดหา ปลูก รักษา 
อนุรักษ ติดตาม
การเจริญเติบโต
และการ
เปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรทองถิ่น 
พ้ืนที่  10   ไร 

  จัดหา ปลูก รักษา 
อนุรักษ ติดตาม
การเจริญเติบโต
และการ
เปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรทองถิ่น 
พ้ืนที่ 15   ไร 

  จัดหา ปลูก 
รักษา อนุรักษ 
ติดตามการ
เจริญเติบโตและ
การเปล่ียนแปลง
ของทรัพยากร
ทองถิ่น พ้ืนที่ 15   
ไร 

  

F1A3 11. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ทาสาย 

  ปลูกรักษาพืชที่
สำรวจจำนวน 3 
ไรจำนวน 7 
ตัวอยาง(หมูที่ 
6,9,10)  

   ปลูกรักษาพืชที่
สำรวจจำนวน 3 
ไรจำนวน 7 
ตัวอยาง(หมูที่ 
6,9,10)  

   ปลูกรักษาพืชที่
สำรวจจำนวน 1 
ไรจำนวน 5 
ตัวอยาง(หมูที่ 7)  

   ปลูกรักษาพืชที่
สำรวจจำนวน 1 
ไรจำนวน 5 
ตัวอยาง(หมูที่ 8)  

   ปลูกรักษาผัก
พ้ืนบานจำนวน 
5 ตัวอยาง(หมูที ่
1,2,3)  

 เทศบาลตำบลทา
สาย รวมกับกรม
อุทยานฯ  

F1A3 12. การสงเสริมการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในเมืองและ
ชุมชน 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ทาสาย 

  ปลูกรักษาพืช
จำนวน 300 ตน/
ป(หมูที่ 6,9,10)  

   ปลูกรักษาพืช
จำนวน 300 
ตน/ป(หมูที่ 7,8)  

   ปลูกรักษาพืช
จำนวน 300 ตน/
ป(หมูที่ 6,9,10)  

   ปลูกรักษาพืช
จำนวน 300 ตน/
ป(หมูที่ 7,8)  

   ปลูกรักษาพืช
จำนวน 300 
ตน/ป(หมูที่ 
6,9,10)  

 เทศบาลตำบลทา
สาย รวมกับกรม
อุทยานฯ  



หนา 1422                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษา 
จำนวนพ้ืนที่ 2 งาน 
อพ.สธ.-เทศบาลตำบล
ทาขาวเปลือก 

  จำนวนเปาหมาย  
10  ตัวอยาง 

  จำนวน
เปาหมาย  10  
ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย  
10  ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย  
10  ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย  
10  ตัวอยาง 

  

F1A3 14.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษาจำนวน
ไมเกิน 1 ไร 

    จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

    จำนวน
เปาหมาย 10 
ตัวอยาง 

    จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

    จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

    จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  

F1A3 15.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษาจำนวน
ไมเกิน 1 ไร 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  จำนวน
เปาหมาย 10 
ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  

F1A3 16.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษาจำนวน
ไมเกิน 1 ไร 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  จำนวน
เปาหมาย 10 
ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  

F1A3 17.งานปลูกรักษา                
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลแมจัน 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  จำนวน
เปาหมาย 1 
ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  

F1A3 18.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษาจำนวน
ไมเกิน 1 ไร ในพ้ืนที่ 
อพ.สธ.-ทต.จันจวา 

เวนไว จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

เวนไว จำนวน
เปาหมาย 10 
ตัวอยาง 

เวนไว จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

เวนไว จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

เวนไว จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  

F1A3 19.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษาจำนวน
ไมเกิน 1 ไร ในพ้ืนที่ 
อพ.สธ.-ทต.ปาซาง 

เวนไว จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

เวนไว จำนวน
เปาหมาย 10 
ตัวอยาง 

เวนไว จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

เวนไว จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

เวนไว จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  

F1A3 20.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษาจำนวน
ไมเกิน 1 ไร ในพ้ืนที่ 
อพ.สธ.-อบต.ปาตึง 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  จำนวน
เปาหมาย 10 
ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
10 ตัวอยาง 

  

F1A3 21.งานปลูกรักษา             
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

อพ.สธ.-อบต.จอม
สวรรค 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  จำนวน
เปาหมาย 1 
ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1423 
 

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 22.งานบำรุงรักษา                
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

อพ.สธ.-อบต.ศรีค้ำ   จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  จำนวน
เปาหมาย 1 
ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  

F1A3 23.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

อพ.สธ.-อบต.สันทราย   จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  จำนวน
เปาหมาย 1 
ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  จำนวนเปาหมาย 
1 ตัวอยาง 

  

F1A3 24. โครงการ ปลูกปา
เพ่ืมพ้ืนที่สีเขียวใหแก
เมือง (City of Trees)  

ปาชุมชนพ้ืนที่ หมูที่ 6 
และ 7 พ้ืนที่ อพ.สธ.-
ทต.เวียงพางคำ 

  พ้ืนที่ปลูกปาใน
เขตปาชุมชน
จำนวน 15  ไร
(หมูที่ 6 ) 

  พ้ืนที่ปลูกปาใน
เขตปาชุมชน
จำนวน  15  ไร
(หมูที่ 6 ) 

  พ้ืนที่ปลูกปาใน
เขตปาชุมชน
จำนวน  10  ไร
(หมูที่ 7 ) 

  พ้ืนที่ปลูกปาใน
เขตปาชุมชน
จำนวน  15  ไร
(หมูที่ 6 ) 

  พ้ืนที่ปลูกปาใน
เขตปาชุมชน
จำนวน  15  ไร
(หมูที่ 6 ) 

  

F1A3 25. โครงการ ปลูกปา
ดวยใจเราบรรเทาโลก
รอน 

พ้ืนที่ดำเนินการ หมูที่ 
5 และ9  พ้ืนที่ 
อพ.สธ.ทต. เวียงพาง
คำ 

  รอบอางเก็บน้ำ
หมูที่ 5 พ้ืนที่ 
จำนวน   15  ไร 

  รอบหนองแหวน
หมูที่ 9 พ้ืนที่ 
จำนวน   14  ไร 

  รอบหนองบัวหมูที่ 
9 พ้ืนที่ จำนวน   
6  ไร 

  รอบหนองแหวน
หมูที่ 9 พ้ืนที่ 
จำนวน   14  ไร 

  รอบอางเก็บน้ำ
หมูที่ 5 พ้ืนที่ 
จำนวน   15  ไร 

  

F1A3 26.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พ้ืนที่ปลูกรักษา อบต.
โปงงาม บานดง หมูที่ 
2 อพ.สธ.-อบต.โปง
งาม 

  จำนวนพันธุกรรม
พืชเปาหมาย  10  
ชนิดชนิดละ  
100  ตน 

  จำนวน
พันธุกรรมพืช
เปาหมาย 10  
ชนิดชนิดละ  
100  ตน 

  จำนวนพันธุกรรม
พืชเปาหมาย 10  
ชนิดชนิดละ  100  
ตน 

  จำนวนพันธุกรรม
พืชเปาหมาย  10  
ชนิดชนิดละ  
100  ตน 

  จำนวน
พันธุกรรมพืช
เปาหมาย  10  
ชนิดชนิดละ  
100  ตน 

  

F1A3 27. โครงการธนาคาร
กลาพันธุปลาเลียหิน
(ปลามัน)ในพ้ืนที่ดอยตุง 

พ้ืนที่ดอยตุง อำเภอแม
ฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย(สำนักงาน
ประมงจังหวัด
เชียงราย) 

1,000,00
0 

1 ชนิด 1,000,00
0 

1 ชนิด 1,000,00
0 

1 ชนิด 1,000,00
0 

1 ชนิด 1,000,00
0 

1 ชนิด   

F1A3 28.โครงการปลูกรักษา
พันธุไมกำยานสถานี
พัฒนาการเกษตรพ้ืนที่สูง
ตามแนวพระราชดำริ
บานปางขอน 

สถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูงตามพระราชดำริ
บานปางขอน 

252,000 เพาะชำกลา 
ไมกำยาน 
จำนวน  
20,000 กลา 
ในพ้ืนที่ 500 ไร 

252,000 เพาะชำกลา 
ไมกำยาน 
จำนวน  
20,000 กลา 
ในพ้ืนที่ 500 ไร 

252,000 เพาะชำกลา 
ไมกำยาน 
จำนวน  
20,000 กลา 
ในพ้ืนที่ 500 ไร 

252,000 เพาะชำกลา 
ไมกำยาน 
จำนวน  
20,000 กลา 
ในพ้ืนที่ 500 ไร 

252,000 เพาะชำกลา 
ไมกำยาน 
จำนวน  
20,000 กลา 
ในพ้ืนที่ 500 ไร 

  

F1A3 29.โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชของ
หนวยสนองพระราชดา
ริ 

 
95,000 

จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

 
95,000 

จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

 
95,000 

จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

 
95,000 

จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

 
95,000 

จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

ดำเนินการตอเนื่อง
จากแผนแมบทระยะ 
5 ปที่หา ตามกรอบ
การเรียนรูทรัพยากร/
แนวทางการ
ดำเนินงานในกิจกรรม



หนา 1424                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 

ที่ 3โดยการพันธุไมที่
หายากใกลสูญพันธุ
เขามาปลูกรักษาใน
พ้ืนที่โครงการ 

F1A3 30.โครงการจัดทาหอง 
ปฏิบัติการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ร.ร.ตชด.ที่รวมสนอง
พระราชดาริ 

420,000 11 ร.ร.ตชด.3 
ศกร.ตชด. 

420,000 11 ร.ร.ตชด.3 
ศกร.ตชด. 

420,000 11 ร.ร.ตชด.3 
ศกร.ตชด. 

420,000 11 ร.ร.ตชด.3 
ศกร.ตชด. 

420,000 11 ร.ร.ตชด.3 
ศกร.ตชด. 

จัดทำหองเก็บ
รวบรวมพันธไม
(หองปฏิบัติการ)เพ่ือ
เก็บรักษาและ
ขยายพันธุไมใน
รูปแบบ แหง ดอง 
เนื้อเยื่อ เพ่ือให
นักเรียนและบุคคล
ทั่วไปไดเรียนรู ศึกษา
และทดลอง หรือ
ศึกษาหาความรู
เก่ียวกับพันธุกรรมพืช
ในรูปแบบตางๆ 

F1A3 31.โครงการสวน
พฤกษศาสตรในโรงเรียน 

โรงเรียนองคการ
บริหารสวนตำบลศรีค้ำ 
(บานเวียงสา) อ.แมจัน 
จ.เชียงราย 

5,000 เนื้อที่ 1 งาน ไม
ยืนตน 1. สมโอ 
2.กระทอน 3. 
มะมวง 4. 
มะขาม 5.ปบ 6. 
กระดังงา 7. หู
กระจง 8. ราช
พฤกษ ไมประดับ 
1. กลวยไม 2.
สาวนอยประแปง 
3.บอนสี 

5,000 เนื้อที่ 2 งาน ไม
ยืนตน 1. สมโอ 
2.กระทอน 3. 
มะมวง 4. 
มะขาม 5.ปบ 6. 
กระดังงา 7. หู
กระจง 8. ราช
พฤกษ ไม
ประดับ 1. 
กลวยไม 2.สาว
นอยประแปง 3.
บอนสี 

5,000 เนื้อที่ 3 งาน ไม
ยืนตน 1. สมโอ 2.
กระทอน 3. 
มะมวง 4. มะขาม 
5.ปบ 6. กระดังงา 
7. หูกระจง 8. 
ราชพฤกษ ไม
ประดับ 1. 
กลวยไม 2.สาว
นอยประแปง 3.
บอนสี 

5,000 เนื้อที่ 4 งาน ไม
ยืนตน 1. สมโอ 
2.กระทอน 3. 
มะมวง 4. มะขาม 
5.ปบ 6. 
กระดังงา 7. หู
กระจง 8. ราช
พฤกษ ไมประดับ 
1. กลวยไม 2.
สาวนอยประแปง 
3.บอนสี 

5,000 เนื้อที่ 3 งาน ไม
ยืนตน 1. สมโอ 
2.กระทอน 3. 
มะมวง 4. 
มะขาม 5.ปบ 6. 
กระดังงา 7. หู
กระจง 8. ราช
พฤกษ ไม
ประดับ 1. 
กลวยไม 2.สาว
นอยประแปง 3.
บอนสี 

  

F1A3 32.ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืชสมุนไพรที่สำรวจ
รวบรวมและอนุรักษ
พันธุกรรมพืชสมุนไพร 

โรงเรียนบานโปงน้ำตก   -   โรงเรียนบานโปง
น้ำตกพ้ืนที ่
จำนวน 300 
เมตร 

  -   -   -   

F1A3 33.ปลูกรักษาทรัพยากร
พรรณไม 

พ้ืนที่โรงเรียนปลอง
วิทยาคม 10ไร 

  นำพรรณไมชนิด
ใหมเขามาปลูกเม 
จำนวนพ้ืนที่ 5 ไร 

  นำพรรณไมชนิด
ใหมเขามาปลูก
เม จำนวนพ้ืนที่ 

  นำพรรณไมชนิด
ใหมเขามาปลูกเม 
จำนวนพ้ืนที่ 7 ไร 

  นำพรรณไมชนิด
ใหมเขามาปลูกเม 
จำนวนพ้ืนที่ 8 ไร 

  นำพรรณไมชนิด
ใหมเขามาปลูก
เม จำนวนพ้ืนที่ 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1425 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ในโรงเรียนลอง
วิทยาคม 

6 ไร ในโรงเรียน
ลองวิทยาคม 

ในโรงเรียนลอง
วิทยาคม 

ในโรงเรียนลอง
วิทยาคม 

10 ไร ใน
โรงเรียนลอง
วิทยาคม 

F1A3 34.กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากรปาไม 

บริเวณในโรงเรียนดอย
หลวง รัชมังคลาภิเษก 
และขยายผลไปยัง
บริเวณชุมชนที่
ใกลเคียง 

  กลุมนักเรียน 
และบุคคลากร
ทางการศึกษาใน
โรงเรียนดอย
หลวง รัชมังคลา
ภิเษก 

  -   -   -   -   

 รวม  34  โครงการ  1,772,000  1,772,000  1,772,000  1,772,000  1,772,000   
F2A4 1.กิจกรรมบวชปา 

อนุรักษตนสมแสง 
ปาสมแสง หมูที่ 8   ตนสมแสง 

จำนวน 1 ไร 
  ตนสมแสง 

จำนวน 1 ไร 
  ตนสมแสง จำนวน 

1 ไร 
  ตนสมแสง 

จำนวน 1 ไร 
  ตนสมแสง 

จำนวน 1 ไร 
  

F2A4 2.กิจกรรมปลูกผักสวน 
ครัวแบบชุมชนเมือง 

ตำบลปาแดด   เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมี 
ความรูในการ
ปลูกพืชผักสวน 
ครัวรูปแบบตาง 
ๆ 

  เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมี 
ความรูในการ
ปลูกพืชผักสวน 
ครัวรูปแบบตาง 
ๆ 

  เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมี 
ความรูในการปลูก
พืชผักสวน 
ครัวรูปแบบตาง ๆ 

  เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมี 
ความรูในการ
ปลูกพืชผักสวน 
ครัวรูปแบบตาง 
ๆ 

  เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมี 
ความรูในการ
ปลูกพืชผักสวน 
ครัวรูปแบบตาง 
ๆ 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริโครงการ 
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมไดศึกษา
เรียนรูและนอมนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือสงเสริมให
ผูเขารวมกิจกรรมได
ศึกษาเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูและไดรับ 
ประสบการณตรงอัน
จะนำไปสูการปฏิบัติ
จริง 

F2A4 3. การใหความรูดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ 

ตำบลปาแดด    เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจใน
เร่ืองปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

   เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมี
ความรูความ
เขาใจในเร่ือง
ปรัชญาของ

   เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจใน
เร่ืองปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจใน
เร่ืองปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

   เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจใน
เร่ืองปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริโครงการ 
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
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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 

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมี 
ความรูความเขาใจใน
เร่ืองปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมนำความรูไป
ปรับใชในการดำเนิน 
ชีวิตประจำวัน 

F2A4 4. กิจกรรมการเรียนรู
เกษตรผสมผสานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตำบลปาแดด   เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรูความ
เขาใจตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

  เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรูความ
เขาใจตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

  เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรูความ
เขาใจตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

  เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรูความ
เขาใจตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจในเร่ือง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง3. เพ่ือให
ผูเขารวมกิจกรรมนำ
ความรูไปปรับใชใน
การดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

F2A4 5.  กิจกรรมเสริมสราง
การดำเนินชีวิตอยูอยาง
พอเพียง 

ตำบลปาแดด    เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจใน
เร่ืองปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

   เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมี
ความรูความ
เขาใจในเร่ือง
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

   เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจใน
เร่ืองปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจใน
เร่ืองปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

   เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจใน
เร่ืองปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมนำความรูไป
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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 

ปรับใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

F2A4 6. กิจกรรมการขยายผล
พันธุพืชในพ้ืนที่ปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ทาสาย 

  ขยายพันธุไม
จำนวน 1 ชนิด
จากพ้ืนที่หมูที่ 
6,9,10 

      ขยายพันธุไม
จำนวน 1 ชนิด
จากพ้ืนที่หมูที่ 7 

      ขยายพันธุไม 
จำนวน 1 ชนิด 
จากพ้ืนที่หมูที่ 8 

 อพ.สธ.-ทต.ทาสาย  

F2A4 7.กิจกรรมการใช
ประโยชนจากทรัพยากร 

ตำบลทาสุด   11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด  

  11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด 

  11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด 

  11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด 

  11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด 

การใชสมุนไพรในพ้ืน
ที่มาเปนยาและ
อาหาร การนำไมไผใน
พ้ืนที่ทำเปนซุม เตียง 

F2A4 8.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ กิจกรรมการใช
ประโยชนจากทรัพยากร 

ตำบลนางแล   16 หมูบาน ใน
เขตตำบลนางแล 

  16 หมูบาน ใน
เขตตำบลนางแล 

  16 หมูบาน ในเขต
ตำบลนางแล 

  16 หมูบาน ใน
เขตตำบลนางแล 

  16 หมูบาน ใน
เขตตำบลนางแล 

การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรในทองถิ่น 

F2A4 9.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง
ในดานตางๆ เชน ดาน
สัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา 
การเขตกรรม เปนตน ใน
หองปฏิบัติการ เชน ดาน
โภชนาการ องคประกอบ 
เปนตน 

อพ.สธ.-เทศบาลตำบล
ทาขาวเปลือก 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

  

F2A4 10.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง        
3 ฐาน  ที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม  

สำนักงานเทศบาล
ตำบลแมจัน 

  - เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  - เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  - เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  - เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  - เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  

F2A4 11.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน  ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม  

อพ.สธ.-อบต.จอม
สวรรค 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 

  เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
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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 

ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

F2A4 12.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน  ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม  

อพ.สธ.-อบต.ศรีค้ำ   เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  

F2A4 13.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน  ที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม  

อพ.สธ.-อบต.สันทราย   เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาดานตางๆ 

  

F2A4 14.โครงการอนุรักษพันธุ
ไมพ้ืนบาน (ไมเหมือด
และไมยางนา) 

หมูที่  1-10 ในเขต 
อพ.สธ. ทต. เวียงพาง
คำ 

  การเฝาระวัง
ความหลากหลาย
ของพันธุไม
พ้ืนบานในเขต 
อพ.สธ.-ทต.เวียง
พางคำ หมูที่ 4, 
5, 8, 9 
(กรณีศึกษาตน
เหมือด) จำนวน 
50 ไร 

  การเฝาระวัง
ความ
หลากหลายของ
พันธุไมพ้ืนบาน
ในเขต อพ.สธ.-
ทต.เวียงพางคำ 
หมูที่ 4, 5, 8, 9 
(กรณีศึกษาตน
เหมือด) จำนวน 
50  ไร 

  การเฝาระวังความ
หลากหลายของ
พันธุไมพ้ืนบานใน
เขต อพ.สธ.-ทต.
เวียงพางคำ หมูที่ 
2, 7, 10 
(กรณีศึกษาตนยาง
นา) จำนวน 20  
ไร 

  การเฝาระวัง
ความหลากหลาย
ของพันธุไม
พ้ืนบานในเขต 
อพ.สธ.-ทต.เวียง
พางคำ หมูที่ 2, 
7, 10 
(กรณีศึกษาตน
ยางนา) จำนวน 
20  ไร 

  การจัดทำ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุไมพ้ืนบาน 
(กรณีศึกษาไม
เหมือดและยาง
นา จำนวน 70 
ไร ดำเนิน
การศึกษา 2  ป 

  

F2A4 15. โครงการ อนุรักษพืช
สมุนไพรพ้ืนบาน ในเขต
พ้ืนที่ อพ.สธ. ทต.เวียง
พางคำ  

หมูที่ 1-10 ในเขต 
อพ.สธ.-ทต. เวียงพาง
คำ 

  ศึกษาสรรพคุณ
พืชไพรพ้ืนบาน 
และนำมาแปรรูป
ใชในการรักษา
โรค 

  ศึกษาสรรพคุณ
พืชไพรพ้ืนบาน 
และนำมาแปร
รูปใชในการ
รักษาโรค 

  ศึกษาสรรพคุณพืช
ไพรพ้ืนบาน และ
นำมาแปรรูปใชใน
การรักษาโรค 

  ศึกษาสรรพคุณ
พืชไพรพ้ืนบาน 
และนำมาแปรรูป
ใชในการรักษา
โรค 

  ศึกษาสรรพคุณ
พืชไพรพ้ืนบาน 
และนำมาแปร
รูปใชในการ
รักษาโรค 

  

F2A4 16.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
พืชผักสมุนไพรที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม
(การจัดการพ้ืนที่ขวง
วัฒนธรรมฯ เปนศนูย
การเรียนรูในดานพืชผัก
สมุนไพรของแตละ       
ชาติพันธุ) 

    เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
อยางยั่งยืนตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

  เพ่ืออนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

  เพ่ืออนุรักษและ
ใชประโยชน
อยางยั่งยืนตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1429 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 17.อนุรักษ และใช
ประโยชนจากพืชสุนไพร
ไดจากการสำรวจและ
เก็บรวบรวม 

โรงเรียนโปงน้ำตก   -   -   -   โรงเรียนบานโปง
น้ำตกพ้ืนที่ 
จำนวน 300 
เมตร 

  -   

F2A4 18.กิจกรรมการอนุรักษ
และ ใชประโยชนจาก
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

พ้ืนที่ ม.1-12 ต.โปง
งาม อพ.สธ.-ต.โปงงาม 

  1.เพ่ือฟนฟู 
บำรุงรักษาและ
ขยายพันธุ 
แจกจายใหกับ
ชุมชน 
2.สงเสริมใหเกิด
การใชประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น
อยางยั่งยืน 

  1.เพ่ือฟนฟู 
บำรุงรักษาและ
ขยายพันธุ 
แจกจายใหกับ
ชุมชน 
2.สงเสริมใหเกิด
การใชประโยชน
ทรัพยากร
ทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน 

  1.เพ่ือฟนฟู 
บำรุงรักษาและ
ขยายพันธุ 
แจกจายใหกับ
ชุมชน 
2.สงเสริมใหเกิด
การใชประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น
อยางยั่งยืน 

  1.เพ่ือฟนฟู 
บำรุงรักษาและ
ขยายพันธุ 
แจกจายใหกับ
ชุมชน 
2.สงเสริมใหเกิด
การใชประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น
อยางยั่งยืน 

  1.เพ่ือฟนฟู 
บำรุงรักษาและ
ขยายพันธุ 
แจกจายใหกับ
ชุมชน 
2.สงเสริมใหเกิด
การใชประโยชน
ทรัพยากร
ทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน 

  

F2A4 19.อนุรักษพรรณไมใน
โรงเรียน 109 ชนิด
พรรณ 

โรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย   
จังหวัดเชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย  
จังหวัดเชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย   
จังหวัดเชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย   
จังหวัดเชียงราย 

  นักเรียนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม  
อำเภอเมือง
เชียงราย  
จังหวัดเชียงราย 

  

 รวม  19  โครงการ             
F2A5 1.จัดทำฐานขอมูล

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ตำบลปาตาล   ปาสมแสง หมูที่ 

8 
  รอบปาสมแสง 

50 เมตร 
  รอบปาสมแสง 

100 เมตร 
  รอบปาสมแสง 

150 เมตร 
  รอบปาสมแสง 

200 เมตร 
ขอมูลที่ไดรวมรวม
จากกิจกรรมที่ 1-4 

F2A5 2.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุกรรมพืช
ของศูนย อพ.สธ.-
เทศบาลตำบลเวียงเทิง 

ศูนย อพ.สธ.-ทต.เวียง
เทิง 

                   1 งาน   

F2A5 3.โครงการวิจัย
พันธุกรรมพืชหายากใน
พ้ืนที่ปาชุมชน 

ศูนย อพ.สธ.-ทต.เวียง
เทิง 

                   1 เร่ือง   

F2A5 4. จัดทำฐานขอมูล
กายภาพชีวภาพ และ
วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ทาสาย 

   จากพ้ืนที่ปา
ชุมชนและพ้ืนที่
หมูบานจำนวน 3 
หมูบาน(หมูที่ 
6,9,10)  

   จากพ้ืนที่ปา
ชุมชนและพ้ืนที่
หมูบานจำนวน 
3 หมูบาน(หมูที่ 
6,9,10)  

   จากพ้ืนที่ปา
ชุมชนและพ้ืนที่
หมูบานจำนวน 1 
หมูบาน(หมูที่ 7)  

   จากพ้ืนที่ปา
ชุมชนและพ้ืนที่
หมูบานจำนวน 1 
หมูบาน(หมูที่ 8)  

   จากพ้ืนที่ปา
ชุมชนและพ้ืนที่
หมูบานจำนวน 
3 หมูบาน(หมูที่ 
1,2,3)  

 อพ.สธ.-ทต.ทาสาย  

F2A5 5. จัดต้ังศูนยขอมูล
อพ.สธ. ทต.ทาสาย 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ทาสาย 

   ต้ังศูนยขอมูล 
อพ.สธ. เทศบาล

                 อพ.สธ.-ทต.ทาสาย  



หนา 1430                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 

ตำบลทาสาย 
จำนวน 1 แหง  

F2A5 6. สนับสนุนการจัดทำ
ระบบบันทึกขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-ทต.ทาสาย 

   สนับสนุน
งบประมาณใน
การจัดทำระบบ
บันทึกขอมูลงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น  

   สนับสนุน
งบประมาณใน
การจัดทำระบบ
บันทึกขอมูลงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น  

             ทต.ทาสาย รวมกับ 
ม.ราชภัฏเชียงราย  

F2A5 7.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ. 
เทศบาลตำบลทา
ขาวเปลือก (ฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ  
ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น) 

ศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืช อพ.สธ. เทศบาล
ตำบลทาขาวเปลือก 

  10  รายการ   20  รายการ   30  รายการ   40  รายการ   50  รายการ   

F2A5 8.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ-
หนวยงาน เชน -
ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ-ฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ-
ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืช อพ.สธ-หนวยงาน 

    จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

    จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

    จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

    จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

    จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

  

F2A5 9.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ-
หนวยงาน เชน -
ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ-ฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ-
ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืช อพ.สธ-หนวยงาน 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

  

F2A5 10.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ-
หนวยงาน เชน -
ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ-ฐานขอมูล

ศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืช อพ.สธ-ทต.จันจวา 

เวนไว จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

เวนไว จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

เวนไว จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

เวนไว จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

เวนไว จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1431 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากรกายภาพ-
ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

F2A5 11.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ-
หนวยงาน เชน -
ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ-ฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ-
ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืช อพ.สธ-ทต.ปาซาง 

เวนไว จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

เวนไว จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

เวนไว จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

เวนไว จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

เวนไว จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

  

F2A5 12.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ-
หนวยงาน เชน -
ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ-ฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ-
ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืช อพ.สธ-หนวยงาน 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูลที่
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

  

F2A5 13.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ. 
หนวยงานฯอาทิเชน                                                              
-  ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ                                              

สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลจอม
สวรรค 

5,000 จำนวนพ้ืนที่ 13 
ไร 

   5,000  จำนวนพ้ืนที่ 13 
ไร 

   5,000 จำนวนพ้ืนที่ 13 
ไร 

   5,000  จำนวนพ้ืนที่ 13 
ไร 

   5,000 จำนวนพ้ืนที่ 13 
ไร 

  

F2A5 14.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ. 
หนวยงานฯ อาทิ เชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย       
ที่รวมสนองพระราชดำริ     
อพ.สธ. 

อพ.สธ.-อบต.สันทราย   จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 2 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 2 
ไร 

  



หนา 1432                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 

F2A5 15.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ. ใน
เขตพ้ืนที่ ทต.เวียงพางคำ 
(ดาน กายภาพ ชีวภาพ 
และวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

หมูที่  1-10 ในเขต 
อพ.สธ. ทต. เวียงพาง
คำ 

  จัดทำฐานขอมูล
อพ.สธ. ในเขต
พ้ืนที่ ทต.เวียง
พางคำ (ม.6, 7) 
จำนวน 2 
หมูบาน 

  จัดทำฐานขอมูล
อพ.สธ. ในเขต
พ้ืนที่ ทต.เวียง
พางคำ (ม.6, 7) 
จำนวน 2 
หมูบาน 

  จัดทำฐานขอมูล
อพ.สธ. ในเขต
พ้ืนที่ ทต.เวียงพาง
คำ (ม.1, 2, 3) 
จำนวน 3 หมูบาน 

  จัดทำฐานขอมูล
อพ.สธ. ในเขต
พ้ืนที่ ทต.เวียง
พางคำ (ม.8, 9)
จำนวน 2 
หมูบาน 

  จัดทำฐานขอมูล
อพ.สธ. ในเขต
พ้ืนที่ ทต.เวียง
พางคำ (ม.10) 
จำนวน 1 
หมูบาน 

  

F2A5 16.โครงการ จัดทำฐาน
ขอ มูลนักวิจัยทองถิ่นใน
เขต พ้ืนที่  อพ.สธ. ทต.
เวียงพางคำ 

พ้ืนที่เขต อพ.สธ.-ทต. 
เวียงพางคำ 

  จัดทำฐานขอมูล
นักวิจัยทองถิ่น
จำนวน 1 ศูนย 

  จัดทำฐานขอมูล
นักวิจัยทองถิ่น
จำนวน 1 ศูนย 

  จัดทำฐานขอมูล
นักวิจัยทองถิ่น
จำนวน 1 ศูนย 

  จัดทำฐานขอมูล
นักวิจัยทองถิ่น
จำนวน 1 ศูนย 

  จัดทำฐานขอมูล
นักวิจัยทองถิ่น
จำนวน 1 ศูนย 

  

F2A5 17.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.
เทศบาลตำบลหวยไคร  

ศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืช อพ.สธ.เทศบาล
ตำบลหวยไคร 

  จำนวนขอมูล
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูล
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

  จำนวนขอมูล
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูล
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

  จำนวนขอมูล
เพ่ิมขึ้นในแตละ
ป 

  

F2A5 18.จัดทำขอมูลฐาน
ทรัพยากรกายภาพ  
ชีวภาพ วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

พ้ืนที่ ม.1-12 ต.โปง
งาม อพ.สธ.-อบต.โปง
งาม 

  จัดทำฐานขอมูล 
ม.1-3 

  จัดทำฐานขอมูล 
ม.4, 5 และ 12 

  จัดทำฐานขอมูล 
ม.6 และ 7 

  จัดทำฐานขอมูล 
ม.8-9 

  จัดทำฐานขอมูล 
ม.10-11 

  

F2A5 19.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลพืชผักสมุนไพร
ของแตละชาติพันธุใน
จังหวัดเชียงราย         -
ฐานขอมูลพืชผักสมุนไพร                                
-ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมลานนาและ
ชาติพันธุ จำนวนพ้ืนที่ 
10 ไร 

  พ้ืนที่บานไทยอง 
ไตหยา อาขา         
อ้ิวเมี่ยน 

  พ้ืนที่บานมง ลีซู 
ลาหู บีซ ู

   พ้ืนที่บาน         
ปกาเกอญอ           
ไทล้ือ ไทใหญ 

  พ้ืนที่บานดาราอ้ัง 
ไทอีสาน ไทเขิน 

  พ้ืนที่บานไทยวน 
ขมุ ล๊ัวะ 

  

F2A5 20.จัดฐานขอมูลพืช
สมุนไพรที่ไดจากสำรวจ
รวบในโรงเรียนบานโปง
น้ำตก 
 

โรงเรียนบานโปงน้ำตก   -   -   -   โรงเรียนบานโปง
น้ำตกพ้ืนที่ 
จำนวน 100 
เมตร 

  -   

F2A5 21.จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ  และพรรณไมใน
ทองถิ่น 

บานจอมจอ ตำบล
เวียง อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

10,000 สำรวจขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
บานจอมจอ 
ตำบลเวียง 
อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
ครบ 9 ใบงาน

10,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น บาน
จอมจอ ตำบล
เวียง อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
ครบ 9 ใบงาน

10,000 จัดทำขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
บานจอมจอ 
ตำบลเวียง อำเภอ
เทิง จังหวัด
เชียงราย ครบ 9 
ใบงานภายใต

10,000 จัดทำขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
บานจอมจอ 
ตำบลเวียง 
อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
ครบ 9 ใบงาน

10,000 ดูแลรักษาและ
ปรับปรุง
ฐานขิอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น บาน
จอมจอ ตำบล
เวียง อำเภอเทิง 
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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 

ภายใตโครงการ
อนุรักษพัน
ธกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
และพรรณไม 

ภายใตโครงการ
อนุรักษพัน
ธกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  
และพรรณไมใน
ทองถิ่น 

โครงการอนุรักษ
พันธกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  
และพรรณไมใน
ทองถิ่น 

ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  
และพรรณไมใน
ทองถิ่น สมบูรณ 
ชุมชนใช
ประโยชนจาก
ฐานขอมูลพรรณ
ไมในทองถิ่นและ
รักษาภูมิปญา
ทองถิ่น 

จังหวัดเชียงราย 
ครบ 9 ใบงาน
ภายใตโครงการ
อนุรักษพัน
ธกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  
และพรรณไมใน
ทองถิ่น สมบูรณ 
ชุมชนใช
ประโยชนจาก
ฐานขอมูลพรรณ
ไมในทองถิ่นและ
รักษาภูมิปญา
ทองถิ่น 

F2A5 22.การจัดทำศูนยขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ.-จังหวัด 

พ้ืนที่เปาหมายตามแนว
ทางการดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในจังหวัด 

 เพ่ือรวบรวมขอมูล
เชิงพ้ืนที่และ
ทรัพยากรที่พบใน
แตละพ้ืนที่เปน
ฐานขอมูลใน
รูปแบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพ่ือรวบรวมขอมูล
เชิงพ้ืนที่และ
ทรัพยากรที่พบใน
แตละพ้ืนที่เปน
ฐานขอมูลใน
รูปแบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพ่ือรวบรวมขอมูล
เชิงพ้ืนที่และ
ทรัพยากรที่พบในแต
ละพ้ืนที่เปน
ฐานขอมูลในรูปแบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพ่ือรวบรวมขอมูล
เชิงพ้ืนที่และ
ทรัพยากรที่พบใน
แตละพ้ืนที่เปน
ฐานขอมูลใน
รูปแบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพ่ือรวบรวมขอมูล
เชิงพ้ืนที่และ
ทรัพยากรที่พบใน
แตละพ้ืนที่เปน
ฐานขอมูลใน
รูปแบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

(*ไมเผยแพรฐานขอมูล 
ถายังไมไดรับอนุญาต)  

 รวม  22  โครงการ  15,000  15,000  15,000  15,000  15,000   
F2A6 1.ประชาคมเพ่ือพัฒนา

ปาสมแสง หมูที่ 8 
ตำบลปาตาล   1 กิจกรรม/

โครงการ 
  1 กิจกรรม/

โครงการ 
  1 กิจกรรม/

โครงการ 
  1 กิจกรรม/

โครงการ 
  1 กิจกรรม/

โครงการ 
 

F2A6 2.โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืชใน
เทศบาลตำบลเวียงเทิง 

ศูนย อพ.สธ.-ทต.เวียง
เทิง 

   1 โครงการ    1 โครงการ    1 โครงการ    1 โครงการ    1 โครงการ  

F2A6 3.โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช 

อพ.สธ.-เทศบาลตำบล
ทาขาวเปลือก 

  พัฒนาพันธุพืช
ทองถิ่น  จำนวน  
10 ชนิด 

  พัฒนาพันธุพืช
ทองถิ่น  จำนวน  
10 ชนิด 

  พัฒนาพันธุพืช
ทองถิ่น  จำนวน  
10 ชนิด 

  พัฒนาพันธุพืช
ทองถิ่น  จำนวน  
10 ชนิด 

  พัฒนาพันธุพืช
ทองถิ่น  จำนวน  
10 ชนิด 

 



หนา 1434                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 

F2A6 4.โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย 

สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลจอม
สวรรค 

   5,000  จำนวนพ้ืนที ่13 
ไร 

   5,000 จำนวนพ้ืนที ่13 
ไร 

   5,000 จำนวนพ้ืนที ่13 
ไร 

   5,000  จำนวนพ้ืนที่ 13 
ไร 

   5,000  จำนวนพ้ืนที่ 13 
ไร 

 

F2A6 5.โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย 

อพ.สธ.-อบต.ศรีค้ำ   จำนวนพ้ืนที ่0 ไร 
3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที ่0 
ไร 3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที ่0 ไร 
3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที่ 0 ไร 
3 งาน 

  จำนวนพ้ืนที่ 0 
ไร 3 งาน 

 

F2A6 6.โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย 

อพ.สธ.-อบต.สันทราย   จำนวนพ้ืนที ่2 ไร   จำนวนพ้ืนที ่2 
ไร 

  จำนวนพ้ืนที ่2 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร   จำนวนพ้ืนที่ 2 
ไร 

 

F2A6 7.โครงการ วางแผน
พัฒนาพันธุกรรมพืช  
พันธุกรรมสัตว และเพ่ิม
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพใหแก
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม 

หมูที่  1-10 ในเขต 
อพ.สธ.-ทต.เวียงพาง
คำ 

  สรางความ
รวมมือเพ่ือขยาย 
เพาะเล้ียงพันธุ
พืช พันธุสัตว ใน
เขตปาชุมชน 
และหมูบาน/
ชุมชน 

  สรางความ
รวมมือเพ่ือ
ขยาย เพาะเล้ียง
พันธุพืช พันธุ
สัตว ในเขตปา
ชุมชน และ
หมูบาน/ชุมชน 

  สรางความรวมมือ
เพ่ือขยาย 
เพาะเล้ียงพันธุพืช 
พันธุสัตว ในเขต
ปาชุมชน และ
หมูบาน/ชุมชน 

  สรางความ
รวมมือเพ่ือขยาย 
เพาะเล้ียงพันธุ
พืช พันธุสัตว ใน
เขตปาชุมชน 
และหมูบาน/
ชุมชน 

  สรางความ
รวมมือเพ่ือขยาย 
เพาะเล้ียงพันธุ
พืช พันธุสัตว ใน
เขตปาชุมชน 
และหมูบาน/
ชุมชน 

 

 รวม  7  โครงการ  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000   
F3A7 1.สวนพฤษศาสตร

โรงเรียนเทศบาลตำบล
ปาตาล 

โรงเรียนเทศบาลตำบล
ปาตาล 

  1 กิจกรรม/
โครงการ 

  1 กิจกรรม/
โครงการ 

  1 กิจกรรม/
โครงการ 

  1 กิจกรรม/
โครงการ 

  1 กิจกรรม/
โครงการ 

  

F3A7 2.โครงการสวน
พฤกษศาสตรพืช
สมุนไพรและพืชพ้ืนถิ่น
ในโรงเรียนและเทศบาล
ตำบลหวยซอ 

โรงเรียนประถมศึกษา
ในพ้ืนที่ตำบลหวยซอ 
และเทศบาลตำบลหวย
ซอ 

  เทศบาลตำบล
หวยซอ 

  โรงเรียนบาน
แกน 

  โรงเรียนบานเก๋ียง   โรงเรียนบานหวย
ซอ 

  โรงเรียนบาน
เวียงหมอก 

  

F3A7 3.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียน อปท.     เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

    เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

    เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

    เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

    เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

  

F3A7 4.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.สายน้ำคำ 

  เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

  เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

  เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

  เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

  เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1435 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

F3A7 5.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สถานศึกษาในสังกัด 
อพ.สธ.-ทต.จันจวา 

เวนไว เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เวนไว เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

เวนไว เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เวนไว เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เวนไว เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

  

F3A7 6.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัด 
อพ.สธ.-ทต.ปาซาง 

เวนไว เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เวนไว เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

เวนไว เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เวนไว เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เวนไว เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

  

F3A7 7.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียน ในเขต 
อพ.สธ.-อบต.ปาตึง 

  เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

  เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

  เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

  เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

  เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

  

F3A7 8.งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติ    ที่มีชีวิต/
งานพิพิธภัณฑพืช/งาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/
ศูนยการเรียนรู 

สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลจอม
สวรรค 

    5,000  เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

 5,000  เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

 5,000  เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

 5,000  เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

 5,000  เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  

F3A7 9.งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติ    ที่มีชีวิต/
งานพิพิธภัณฑพืช/งาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/
ศูนยการเรียนรู 

อพ.สธ.-อบต.ศรีค้ำ   เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  



หนา 1436                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 

F3A7 10.งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติ ที่มีชีวิต/งาน
พิพิธภัณฑพืช/งาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/
ศูนยการเรียนรู 

อพ.สธ.-อบต.สันทราย   เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  

F3A7 11. โครงการงาน สวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน 

โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนในสังกัดกอง
กากับการ ที่เขารวม
สนองพระราชดาริ 

  ร.ร.ตชด.ในสังกัด
ที่ยังไมเปน
สมาชิก 
โดยการ
ประสานงานและ
แกไขปญหาเร่ือง
พ้ืนที่เพ่ือให ร.ร.
ตชด.เขาเปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ปงบประมาณละ 
2 โรงเรียน 

  ร.ร.ตชด.ใน
สังกัดที่ยังไมเปน
สมาชิก 
โดยการ
ประสานงาน
และแกไขปญหา
เร่ืองพ้ืนที่เพ่ือให 
ร.ร.ตชด.เขาเปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ปงบประมาณละ 
2 โรงเรียน 

  ร.ร.ตชด.ในสังกัด
ที่ยังไมเปนสมาชิก 
โดยการ
ประสานงานและ
แกไขปญหาเร่ือง
พ้ืนที่เพ่ือให ร.ร.
ตชด.เขาเปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ปงบประมาณละ 
2 โรงเรียน 

  ร.ร.ตชด.ในสังกัด
ที่ยังไมเปน
สมาชิก 
โดยการ
ประสานงานและ
แกไขปญหาเร่ือง
พ้ืนที่เพ่ือให ร.ร.
ตชด.เขาเปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ปงบประมาณละ 
2 โรงเรียน 

  ร.ร.ตชด.ในสังกัด
ที่ยังไมเปน
สมาชิก 
โดยการ
ประสานงานและ
แกไขปญหาเร่ือง
พ้ืนที่เพ่ือให ร.ร.
ตชด.เขาเปน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ปงบประมาณละ 
2 โรงเรียน 

ดำเนินการในร.ร.
ตชด.ในสังกัดสมัคร
เปนสมาชิก
สวนพฤกษ 
ศาสตรโรงเรียน โดย
ประสานงานเพ่ือแกไข
ปญหาเร่ืองการใช
พ้ืนที่ใหถูกตองใหครบ
ทุกโรงเรียน 
(ร.ร.ตชด.ในสังกัด 11 
ร.ร. 
3 ศกร.ตชด.) เปน
สมาชิกแลว 2 ร.ร. 
ยื่นใบสมัครแลว 1 ร.ร 
คงเหลือยังไมสมัคร 2 
ศกร.ตชด. 

F3A7 12.อนุรักษพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช 
(โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน  
กิจกรรม 5 องคประกอบ 
และ 3 สาระ) 

สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

20,000 สำรวจและจัดทำ
ฐานขอมูลพรรณ
ไม 100 ชนิด 
และพืชศึกษา 3 
สาระ จำนวน 1 
ชนิด ในสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอ
เทิง  จังหวัด
เชียงราย 

30,000 รวบรวม
ฐานขอมูลพรรณ
ไม 100 ชนิด 
และพืชศึกษา 3 
สาระ จำนวน 1 
ชนิด ในสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอ
เทิง  จังหวัด
เชียงราย 
ใหมีความ
สมบูรณสามารถ
ใชประยชนเปน

30,000 รวบรวมฐานขอมูล
พรรณไม 100 
ชนิด และพืช
ศึกษา 3 สาระ 
จำนวน 1 ชนิด ใน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอ
เทิง  จังหวัด
เชียงราย 
ใหมีความสมบูรณ
สามารถใช
ประยชนเปน

30,000 รวบรวม
ฐานขอมูลพรรณ
ไม 100 ชนิด 
และพืชศึกษา 3 
สาระ จำนวน 1 
ชนิด ในสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอ
เทิง  จังหวัด
เชียงราย 
ใหมีความสมบูรณ
สามารถใช
ประยชนเปน

30,000 ฐานขอมูลพรรณ
ไม 100 ชนิด 
และพืชศึกษา 3 
สาระ จำนวน 1 
ชนิด ในสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอ
เทิง จังหวัด
เชียงราย 
มีความสมบูรณ
สามารถใช
ประยชนเปน
แหลงเรียนรูใน
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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 

แหลงเรียนรูใน
โรงเรียน 

แหลงเรียนรูใน
โรงเรียน 

แหลงเรียนรูใน
โรงเรียน 

โรงเรียน ชุมชน
เขามาใช
ประโยชนทาง
การศึกษาสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอ
เทิง จังหวัด
เชียงราย 

F3A7 13.งานสวนพฤกศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนบานโปงน้ำตก   -   -   -   -   โรงเรียนบานโปง
น้ำตกพ้ืนที่ 
จำนวน 3 ไร 

  

F3A7 14.การจัดนิทรรศการ
ศูนยการเรียนรูเพ่ือจัด
แสดงผลงานของนักเรียน 

โรงเรียนบานโปงน้ำตก   -   -   -   -   โรงเรียนบานโปง
น้ำตกพ้ืนที่ 
จำนวน 100 
เมตร 

  

F3A7 15.โครงการส่ิงแวดลอม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

โรงเรียนบานสันทราย 
(ราษฎรสามัคคี) 

  นักเรียนเกิดความ
รัก  และเห็น
คุณคา
ความสำคัญของ
พืชพรรณไม 

  นักเรียนเกิด
ความรัก  และ
เห็นคุณคา
ความสำคัญของ
พืชพรรณไม 

  นักเรียนเกิดความ
รัก  และเห็น
คุณคาความสำคัญ
ของพืชพรรณไม 

  นักเรียนเกิดความ
รัก  และเห็น
คุณคา
ความสำคัญของ
พืชพรรณไม 

  นักเรียนเกิด
ความรัก  และ
เห็นคุณคา
ความสำคัญของ
พืชพรรณไม 

งบประมาณสามารถ
ถั่วเฉล่ียไดทุกรายการ
ตามที่จายจริง 

F3A7 16.พิพิธภัณฑโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

วิทยาลัยเทคนิคเวียง
ปาเปา 

  1.เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2.เพ่ือปรับปรุง
หองเก็บรวบรวม
และจัดแสดงฐาน
ทรัพยากรอันเกิด
จากงานวิจัยและ
กิจกรรมที่สนอง

  1.เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2.เพ่ือปรับปรุง
หองเก็บรวบรวม
และจัดแสดง
ฐานทรัพยากร
อันเกิดจาก
งานวิจัยและ
กิจกรรมที่สนอง

  1.เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2.เพ่ือปรับปรุง
หองเก็บรวบรวม
และจัดแสดงฐาน
ทรัพยากรอันเกิด
จากงานวิจัยและ
กิจกรรมที่สนอง

  1.เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2.เพ่ือปรับปรุง
หองเก็บรวบรวม
และจัดแสดงฐาน
ทรัพยากรอันเกิด
จากงานวิจัยและ
กิจกรรมที่สนอง

  1.เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.)  
2.เพ่ือปรับปรุง
หองเก็บรวบรวม
และจัดแสดงฐาน
ทรัพยากรอันเกิด
จากงานวิจัยและ
กิจกรรมที่สนอง
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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 

พระราชดำริ
โครงการฯ  
3.เพ่ือรวยรวม
และจัดแสดงฐาน
ทรัพยากรอันเกิด
จากงานวิจัยและ
กิจกรรมที่สนอง
พระราชดำริ
โครงการฯ    
4. เพ่ือเปนแหลง
ศึกษาขอมูล
ทรัพยากรของ
วิทยาลัยเทคนิค
เวียงปาเปา 

พระราชดำริ
โครงการฯ  
3.เพ่ือรวยรวม
และจัดแสดง
ฐานทรัพยากร
อันเกิดจาก
งานวิจัยและ
กิจกรรมที่สนอง
พระราชดำริ
โครงการฯ    
4. เพ่ือเปน
แหลงศึกษา
ขอมูลทรัพยากร
ของ
วิทยาลัยเทคนิค
เวียงปาเปา 

พระราชดำริ
โครงการฯ  
3.เพ่ือรวยรวมและ
จัดแสดงฐาน
ทรัพยากรอันเกิด
จากงานวิจัยและ
กิจกรรมที่สนอง
พระราชดำริ
โครงการฯ    
4. เพ่ือเปนแหลง
ศึกษาขอมูล
ทรัพยากรของ
วิทยาลัยเทคนิค
เวียงปาเปา 

พระราชดำริ
โครงการฯ  
3.เพ่ือรวยรวม
และจัดแสดงฐาน
ทรัพยากรอันเกิด
จากงานวิจัยและ
กิจกรรมที่สนอง
พระราชดำริ
โครงการฯ    
4. เพ่ือเปนแหลง
ศึกษาขอมูล
ทรัพยากรของ
วิทยาลัยเทคนิค
เวียงปาเปา 

พระราชดำริ
โครงการฯ  
3.เพ่ือรวยรวม
และจัดแสดงฐาน
ทรัพยากรอันเกิด
จากงานวิจัยและ
กิจกรรมที่สนอง
พระราชดำริ
โครงการฯ    
4. เพ่ือเปนแหลง
ศึกษาขอมูล
ทรัพยากรของ
วิทยาลัยเทคนิค
เวียงปาเปา 

F3A7 17.งานสวน
พฤกษศาสตร โรงเรียน 

โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน ทอท.เฉลิม
พระเกียรติฯ จำนวน
พ้ืนที่ 42 ไร 3 งาน 73 
ตรว. 

  โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
ทอท.เฉลิมพระ
เกียรติฯ จำนวน
พ้ืนที่ 42 ไร 3 
งาน 73 ตรว. 

  โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
ทอท.เฉลิมพระ
เกียรติฯ จำนวน
พ้ืนที่ 42 ไร 3 
งาน 73 ตรว. 

  โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
ทอท.เฉลิมพระ
เกียรติฯ จำนวน
พ้ืนที่ 42 ไร 3 
งาน 73 ตรว. 

  โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
ทอท.เฉลิมพระ
เกียรติฯ จำนวน
พ้ืนที่ 42 ไร 3 
งาน 73 ตรว. 

  โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
ทอท.เฉลิมพระ
เกียรติฯ จำนวน
พ้ืนที่ 42 ไร 3 
งาน 73 ตรว. 

ดำเนินการให รร.
ตชด.ทอท.ไดรับการ
ประเมินเพ่ือรับปาย
พระราชทานสวนฯ 
และดำเนินงานตาม
แผนงานและ
โครงการฯอยาง
ตอเนื่องตลอด
ปงบประมาณ 

 รวม  17  โครงการ  25,000  35,000  35,000  35,000  35,000   
F3A8 1.โครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลบานตา 

 1.สนอง
พระราชดำริตาม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูล
กิจกรรมที่ 5 

 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูล
กิจกรรมที่ 5 

 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูล
กิจกรรมที่ 5 

 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูล
กิจกรรมที่ 5 

 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูล
กิจกรรมที่ 5 

เทศบาลตำบลบานตา 
อำเภอขุนตาล   
จังหวัดเชียงราย 
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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 2.โครงการจัดทำเว็บไซต
หนวยงานประชาสัมพันธ 
อพ.สธ. 

อพ.สธ.-ทต.เวียงเทิง      1 เว็บไซต            

F3A8 3.กิจกรรม "ปลูกปาตาม
รอยศาสตรของ
พระราชา" อนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

ตำบลปาแดด  เพ่ือกระตุนและ
ปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 เพ่ือกระตุนและ
ปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 เพ่ือกระตุนและ
ปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 เพ่ือกระตุนและ
ปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 เพ่ือกระตุนและ
ปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือกระตุนและ
ปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
3. เพ่ือใหผูเรียน
รวมกันอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและ
เรียนรูถึงความสำคัญ
ของส่ิงแวดลอม 

F3A8 4.กิจกรรมสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษทรัพยากร 

ตำบลทาสุด  11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด และ 
โรงเรียนในพ้ืนที่
ตำบลทาสุด 

 11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด 
และ โรงเรียนใน
พ้ืนที่ตำบลทา
สุด 

 11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด และ 
โรงเรียนในพ้ืนที่
ตำบลทาสุด 

 11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด และ 
โรงเรียนในพ้ืนที่
ตำบลทาสุด 

 11 หมูบาน ใน
ตำบลทาสุด และ 
โรงเรียนในพ้ืนที่
ตำบลทาสุด 

กิจกรรมปลูกตนไม 
และบำรุงรักษา 

F3A8 5.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ กิจกรรมการสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

ตำบลนางแล  16 หมูบาน ใน
เขตตำบลนางแล 
และโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ตำบล
นางแล 

 16 หมูบาน ใน
เขตตำบลนางแล 
และโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ตำบล
นางแล 

 16 หมูบาน ในเขต
ตำบลนางแล และ
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ตำบลนางแล 

 16 หมูบาน ใน
เขตตำบลนางแล 
และโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ตำบล
นางแล 

 16 หมูบาน ใน
เขตตำบลนางแล 
และโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ตำบล
นางแล 

สงเสริมการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากรโดย
การปลูกตนไม และ
การบำรุงรักษา
ทรัพยากร 

F3A8 6.โครงการ จัดทำฐานขอ 
มูลนักวิจัยทองถิ่นในเขต 
พ้ืนที่  อพ.สธ. ทต.เวียง
พางคำ 

พ้ืนที่เขต อพ.สธ.-ทต.
เวียงพางคำ   

 จัดทำฐานขอมูล
นักวิจัยทองถิ่น
จำนวน 1 ศูนย 

 จัดทำฐานขอมูล
นักวิจัยทองถิ่น
จำนวน 1 ศูนย 

 จัดทำฐานขอมูล
นักวิจัยทองถิ่น
จำนวน 1 ศูนย 

 จัดทำฐานขอมูล
นักวิจัยทองถิ่น
จำนวน 1 ศูนย 

 จัดทำฐานขอมูล
นักวิจัยทองถิ่น
จำนวน 1 ศูนย 

  



หนา 1440                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 7.โครงการรักษน้ำ รักษ
ปา รักษาแผนดิน 

พ้ืนที่ ม.1-12 ต.โปง
งาม อพ.สธ.-อบต.โปง
งาม 

 ปลูกตนไมเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ใน
ตำบลโปงงาม 
พ้ืนที่ ม.1-12  

 ปลูกตนไมเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ใน
ตำบลโปงงาม 
พ้ืนที่ ม.1-12  

 ปลูกตนไมเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ใน
ตำบลโปงงาม 
พ้ืนที่ ม.1-12  

 ปลูกตนไมเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ใน
ตำบลโปงงาม 
พ้ืนที่ ม.1-12  

 ปลูกตนไมเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ใน
ตำบลโปงงาม 
พ้ืนที่ ม.1-12  

  

F3A8 8.ศูนยศึกษาพืชผัก
สมุนไพรของแตละ          
ชาติพันธุในจังหวัด
เชียงราย 

ศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมลานนาและ
ชาติพันธุ จำนวนพ้ืนที่ 
10 ไร 

 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

 เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

  

F3A8 9.โครงการจัดอบรมเด็ก
และเยาวชนเพ่ือสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ำจืด 

พ้ืนที่ดอยตุง อำเภอแม
ฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย(สำนักงาน
ประมงจังหวัด
เชียงราย) 

176,080 12 คร้ังตอป 176,080 12 คร้ังตอป 176,080 12 คร้ังตอป 176,080 12 คร้ังตอป 176,080 12 คร้ังตอป   

F3A8 10. กิจกรรมเรียนรู
ศาสตรพระราชาตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตำบลปาแดด  เพ่ือใหผูเรียนได
ศึกษาเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงดวย
ประสบการณจริง 

 เพ่ือใหผูเรียนได
ศึกษาเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงดวย
ประสบการณ
จริง 

 เพ่ือใหผูเรียนได
ศึกษาเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ดวยประสบการณ
จริง 

 เพ่ือใหผูเรียนได
ศึกษาเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงดวย
ประสบการณจริง 

 เพ่ือใหผูเรียนได
ศึกษาเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงดวย
ประสบการณ
จริง 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือใหผูเรียนได
ศึกษาเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดวย
ประสบการณจริง 
3. เพ่ือใหผูเรียนไดฝก
ปฏิบัติการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
นำไปใชในการดำเนิน
ชีวิตอยางมีคุณภาพ 

F3A8 11.โครงการสวน
พฤกษศาสตรในชุมชน 

ชุมชน/หมูบานในเขต
เทศบาล อพ.สธ.-ทต.
เวียงเทิง 

              5 หมูบาน   



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1441 
 

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 12.โครงการศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน 

ชุมชน/หมูบานในเขต
เทศบาล อพ.สธ.-ทต.
เวียงเทิง 

              5 หมูบาน   

F3A8 13.โครงการชุมชน
คารบอนต่ำเพ่ิมพลังตอ
ชีวิต 

ชุมชน/หมูบานในเขต
เทศบาล อพ.สธ.-ทต.
เวียงเทิง 

  5 หมูบาน   5 หมูบาน   5 หมูบาน   5 หมูบาน   5 หมูบาน   

F3A8 14.โครงการสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
ปา 

อพ.สธ.-ทต.เวียงเทิง   5 หมูบาน   5 หมูบาน   5 หมูบาน   5 หมูบาน   5 หมูบาน   

F3A8 15.โครงการจัดทำส่ือ
เผยแพร เชน วารสาร/
แผนพับ/วีดีทัศน ฯลฯ 

อพ.สธ.-ทต.เวียงเทิง  กิจกรรม ของ 
อพ.สธ. 

 กิจกรรม ของ 
อพ.สธ. 

 กิจกรรม ของ 
อพ.สธ. 

 กิจกรรม ของ 
อพ.สธ. 

 กิจกรรม ของ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 16.สวนพฤกษศาสตรใน
โรงเรียน 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
หวยปาหก ปาชุมชน 
หมูท 6 หนวยงาน
เทศบาล 

2,000 จำนวนพ้ืนที-่300
ไร 

2,000 จำนวนพ้ืนที-่
300ไร 

2,000 จำนวนพ้ืนที-่300
ไร 

2,000 จำนวนพ้ืนที่-300
ไร 

2,000 จำนวนพ้ืนที่-
300ไร 

พ้ืนที่ปาชุมชนหวยปา
หกหมูที่ 6เวียงกาหลง 
อ.เวียงปาเปา 
 จ.เชียงราย 

F3A8 17.โครงการสืบสานภูมิ
ปญญา (หมอเมือง) 

พ้ืนที่เขตเทศบาลตำบล
เวียงเทิง อพ.สธ.-ทต.
เวียงเทิง 

 ไดองคความรู
ทองถิ่น 

 ไดองคความรู
ทองถิ่น 

 ไดองคความรู
ทองถิ่น 

 ไดองคความรู
ทองถิ่น 

 ไดองคความรู
ทองถิ่น 

  

F3A8 18.สวนพฤกษศาสตรใน
โรงเรียน 

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 
หวยปาหก ปาชุมชน 
หมูท 6 หนวยงาน
เทศบาล  

15,000 จำนวนพ้ืนที่-300
ไร  

15,000 จำนวนพ้ืนที่-
300ไร  

15,000 จำนวนพ้ืนที่-300
ไร  

15,000 จำนวนพ้ืนที่-300
ไร  

15,000 จำนวนพ้ืนที่-
300ไร  

  

F3A8 19.โครงการสวน
พฤกษศาสตรในโรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลตับเตา 

ชุมชน/หมูบานในเขต
เทศบาล 

  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  

  โรงเรียน    โรงเรียน    โรงเรียน    โรงเรียน    

F3A8 20. กิจกรรมเรียนรูหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงดวยเกษตร
ทฤษฎีใหม 

ตำบลปาแดด  เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรม 
เรียนรูวิถีการ
ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ

 เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรม 
เรียนรูวิถีการ
ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษกิจพอเพียง             

 เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรม 
เรียนรูวิถีการ
ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษกิจพอเพียง             

 เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรม 
เรียนรูวิถีการ
ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษกิจพอเพียง             

 เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรม 
เรียนรูวิถีการ
ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษกิจพอเพียง             

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 



หนา 1442                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 

เศรษฐกิจ
พอเพียง             

2. เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมไดศึกษา
เรียนรูและนอมนำ
หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.  เพ่ือสงเสริมให
ผูเขารวมกิจกรรมได
ศึกษาเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูและไดรับ 
ประสบการณตรงอัน
จะนำไปสูการปฏิบัติ
จริง 

F3A8 21.กิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ-
วัฒนธรรม 

พ้ืนที่ ม.1-12 ต.โปง
งาม อพ.สธ.-อบต.โปง
งาม 

 สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ-วัฒนธรรม
พ้ืนที่ตำบลโปง
งาม 

 สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ-วัฒนธรรม
พ้ืนที่ตำบลโปง
งาม 

 สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ-วัฒนธรรม
พ้ืนที่ตำบลโปงงาม 

 สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ-วัฒนธรรม
พ้ืนที่ตำบลโปง
งาม 

 สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ-วัฒนธรรม
พ้ืนที่ตำบลโปง
งาม 

  

F3A8 22.จัดนิทรรศการ
กิจกรรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชตำบลปา
ตาล 

เทศบาลตำบลปาตาล  งานวันเทศบาล  งานวันเทศบาล  งานวันเทศบาล  งานวันเทศบาล  งานวันเทศบาล   

F3A8 23.โครงการฝกอบรม
ตางๆ 

ตำบลยางฮอม  1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม210 
คน 2.ประชาชน
ใน 
ตำบลยางฮอมมี
ความรูความ
เขาใจในโครงการ
ที่ไดรวม 

 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม
210 คน 2.
ประชาชนใน 
ตำบลยางฮอมมี
ความรูความ
เขาใจใน
โครงการท่ีได
รวม 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม210 คน             
2.ประชาชนใน 
ตำบลยางฮอมมี
ความรูความเขาใจ
ในโครงการที่ได
รวม 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม210 
คน              2.
ประชาชนใน 
ตำบลยางฮอมมี
ความรูความ
เขาใจในโครงการ
ที่ไดรวม 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม210 
คน             2.
ประชาชนใน 
ตำบลยางฮอมมี
ความรูความ
เขาใจใน
โครงการที่ไดรวม 

เทศบาลตำบล ยางฮ
อม 

F3A8 24.โครงการพัฒนาส่ือ 
ประชาสัมพันธเผยแพร 

ตำบลยางฮอม  เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ 

 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ 

 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ อพ.สธ 
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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 25.โครงการฝกอบรม
ปฏิบัติงานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น  (9 ใบงาน) 

หองประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลตา 

- 1.ผูเขารับการ
ฝกอบรมจำนวน 
60 คน2.
ผูเขารวมการ
ฝกอบรมมีความรู 
ความเขาใจใน
แนวทางการ
ดำเนินงานตาม
นโยบาย และ
เปาหมายของ
โครงการ 

- 1.ผูเขารับการ
ฝกอบรมจำนวน 
60 คน2.
ผูเขารวมการ
ฝกอบรมมี
ความรู ความ
เขาใจในแนว
ทางการ
ดำเนินงานตาม
นโยบาย และ
เปาหมายของ
โครงการ 

- 1.ผูเขารับการ
ฝกอบรมจำนวน 
60 คน2.ผูเขารวม
การฝกอบรมมี
ความรู ความ
เขาใจในแนว
ทางการ
ดำเนินงานตาม
นโยบาย และ
เปาหมายของ
โครงการ 

- 1.ผูเขารับการ
ฝกอบรมจำนวน 
60 คน2.
ผูเขารวมการ
ฝกอบรมมีความรู 
ความเขาใจใน
แนวทางการ
ดำเนินงานตาม
นโยบาย และ
เปาหมายของ
โครงการ 

- 1.ผูเขารับการ
ฝกอบรมจำนวน 
60 คน2.
ผูเขารวมการ
ฝกอบรมมี
ความรู ความ
เขาใจในแนว
ทางการ
ดำเนินงานตาม
นโยบาย และ
เปาหมายของ
โครงการ 

อบต.ตา 

F3A8 26.โครงการอบรมคืน
ชีวิต พลิกฟนผืนปา   

ปาชุมชนในพ้ืนที่ตำบล
หวยซอ 

 ปาชุมชน บาน
เก๋ียง หมูที่ 17  

 ปาชุมชน บาน
เก๋ียง หมูที่ 4 

 ปาชุมชน หมูที่ 22  ปาชุมชนบาน
หวยซอ หมูที่ 1 

 ปาชุมชนบาน
หวยซอ หมูที่ 18 

  

F3A8 27.โครงการอบรมยุวชน
ตนกลาสีเขียว  

โรงเรียนประถมศึกษา
ในพ้ืนที่ตำบลหวยซอ  

 -  โรงเรียนบาน
แกน 30 คน 

 โรงเรียนบานเก๋ียง 
30 คน 

 โรงเรียนบานหวย
ซอ 30 คน 

 โรงเรียนบาน
เวียงหมอก 30 
คน 

  

F3A8 28.โครงการอบรมจิต
อาสาพิทักษผืนปาชุมชน 

ปาชุมชนในพ้ืนที่ตำบล
หวยซอ 

 1 กิจกรรม  1 กิจกรรม  1 กิจกรรม  1 กิจกรรม  1 กิจกรรม   

F3A8 29.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธกิจกรรม 

เทศบาลตำบลหวยซอ  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 

  

F3A8 30.โครงการฝกอบรม
ตางๆ 

ต.โชคชัย       
อ.ดอยหลวง   
จ.เชียงราย 

 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม    
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม   
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับจากการ
ฝกอบรม 

 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม    
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม    
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม   
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
อบต.) 

F3A8 31.โครงการฝกอบรม
ตางๆ 

ต.หนองปากอ     
อ.ดอยหลวง   
จ.เชียงราย 

 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม    

 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม   
2. ผลที่คาดวา

 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม    

 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม    

 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม   
2. ผลที่คาดวาจะ

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
อบต.) 
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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 

2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

จะไดรับจากการ
ฝกอบรม 

2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

ไดรับจากการ
ฝกอบรม 

F3A8 32.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
: กิจกรรมฝกอบรมให
ความรูการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

สถานที่จัดอบรม
เทศบาลตำบลเชียง
เคี่ยน 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม   50 
คน            
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรมทำใหผู
เขารับการอบรม
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม   
50 คน           
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรมทำใหผู
เขารับการอบรม
มีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม   50 
คน            
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรมทำใหผู
เขารับการอบรมมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม   50 
คน            
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรมทำใหผู
เขารับการอบรม
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม   50 
คน            
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรมทำใหผู
เขารับการอบรม
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

  

F3A8 33.การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ  
แผนพับ 

เทศบาลตำบลเชียง
เคี่ยน 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 
2 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน 2 คร้ัง 

 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 
2 คร้ัง 

  

F3A8 34.  เครือขาย
อาสาสมัครเฝาระวังและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม จัด
เครือขายอาสาสมัคร
พิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน 
(ทสม.) 

ตำบลปาแดด  อนุรักษฟนฟู
พัฒนาและปกปก
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
มีสวนรวมเพ่ือ
ประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน 

 อนุรักษฟนฟู
พัฒนาและปก
ปก
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม
อยางมีสวนรวม
เพ่ือประโยชน
ตอการพัฒนา
เศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืน 

 อนุรักษฟนฟู
พัฒนาและปกปก
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม
อยางมีสวนรวม
เพ่ือประโยชนตอ
การพัฒนา
เศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืน 

 อนุรักษฟนฟู
พัฒนาและปกปก
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
มีสวนรวมเพ่ือ
ประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน 

 อนุรักษฟนฟู
พัฒนาและปก
ปก
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
มีสวนรวมเพ่ือ
ประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. อนุรักษฟนฟู
พัฒนาและปกปก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยาง
มีสวนรวมเพ่ือ
ประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืน 

F3A8 35. จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธ อพ.สธ. 
เทศบาลตำบลปาแดด 

ตำบลปาแดด   มีเว็บไซต
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
อพ.สธ. ของ

 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
อพ.สธ. ของ
เทศบาลตำบล

 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
อพ.สธ. ของ
เทศบาลตำบลปา

 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
อพ.สธ. ของ
เทศบาลตำบลปา

 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
อพ.สธ. ของ
เทศบาลตำบลปา

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
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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 

เทศบาลตำบลปา
แดด 

ปาแดด ผานทาง
เว็บไซต 

แดด ผานทาง
เว็บไซต 

แดด ผานทาง
เว็บไซต 

แดด ผานทาง
เว็บไซต 

พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงาน อพ.สธ. 
ของเทศบาลตำบลปา
แดด ผานทางเวบ็ไซต
ของเทศบาลตำบลปา
แดด 

F3A8 36. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

ตำบลปาแดด  สนับสนุนให
โรงเรียนสมัคร
เขารวมสนอง
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ. 

 สนับสนุนให
โรงเรียนสมัคร
เขารวมสนอง
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ. 

 สนับสนุนให
โรงเรียนสมัครเขา
รวมสนอง
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ. 

 สนับสนุนให
โรงเรียนสมัครเขา
รวมสนอง
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ. 

 สนับสนุนให
โรงเรียนสมัคร
เขารวมสนอง
พระราชดำริฯ 
อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. สนับสนุนให
โรงเรียนสมัครเขารวม
สนองพระราชดำริฯ 
อพ.สธ. 
3. เพ่ือสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช และ
ทรัพยากร มีขอมูล
การเรียนรูทรัพยากร 
ที่สามารถส่ือกันไดทั่ว
ประเทศ 

F3A8 37. ฝกอบรมใหความรู
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

อพ.สธ.-ทต.ทาสาย   40 คน เกิดการ
เรียนรูงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น  

  41 คน เกิดการ
เรียนรูงานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น  

  42 คน เกิดการ
เรียนรูงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น  

  43 คน เกิดการ
เรียนรูงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น  

  44 คน เกิดการ
เรียนรูงานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น  

 อพ.สธ.-ทต.ทาสาย  

F3A8 38. สนับสนุน อปท. ที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสำรวจและจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

อปท.ในเขต จังหวัด
เชียงราย 

  4 แหง มี
แนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น  

  5 แหง มี
แนวทางและ
วิธีการ
ปฏิบัติงานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น  

  6 แหง มีแนวทาง
และวิธีการ
ปฏิบัติงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น  

  7 แหง มี
แนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น  

  8 แหง มี
แนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น  

 อพ.สธ.-ทต.ทาสาย  



หนา 1446                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 39. สนับสนุนกิจกรรม
งานสวนพฤษศาสตร
โรงเรียนสำหรับโรงเรียน
ที่สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริฯ 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
(เขตพ้ืนที่ ทต.ทาสาย) 

  การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่นจำนวน 1 
แหง  

  การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่นจำนวน 
1 แหง  

  การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่นจำนวน 1 
แหง  

  การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่นจำนวน 1 
แหง  

  การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่นจำนวน 1 
แหง  

 ทต.ทาสาย รวมกับ 
รร.บานทาสาย และ 
รร.บานหัวดอย  

F3A8 40. เขารวมงานประชุม
กับศูนยประสานงาน 
อพ.สธ. ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

  เขารวมประชุมป
ละ 1 คร้ัง (อยาง
นอย 1 คร้ัง /ป)  

  เขารวมประชุม
ปละ 1 คร้ัง 
(อยางนอย 1 
คร้ัง /ป)  

  เขารวมประชุมป
ละ 1 คร้ัง (อยาง
นอย 1 คร้ัง /ป)  

  เขารวมประชุมป
ละ 1 คร้ัง (อยาง
นอย 1 คร้ัง /ป)  

  เขารวมประชุม
ปละ 1 คร้ัง 
(อยางนอย 1 
คร้ัง /ป)  

 ทต.ทาสาย รวมกับ 
ศูนยประสานงานฯ 
อพ.สธ.ภาคเหนือ  

F3A8 41. จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธ
อพ.สธ.ทต.ทาสาย ฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

อพ.สธ.-ทต.ทาสาย   ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงานใน
รอบป สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ.  

  ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงานใน
รอบป สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ.  

  ประชาสัมพันธผล
การดำเนินงานใน
รอบป สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ.  

  ประชาสัมพันธ
ผลการดำเนินงาน
ในรอบป สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ.  

  ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงานใน
รอบป สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ.  

 อพ.สธ.-ทต.ทาสาย  

F3A8 42. การเผยแพรส่ือจาง 
ๆเชน หนังสือ วีดีทัศน 
ฯลฯอพ.สธ.ทต.ทาสาย 
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

อพ.สธ.-ทต.ทาสาย   สนับสนุน
ประชาสัมพันธผล
การดำเนินงานใน
รอบป สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. จำนวน 2 
ประเภท  

  สนับสนุน
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงานใน
รอบป สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. จำนวน 
2 ประเภท  

  สนับสนุน
ประชาสัมพันธผล
การดำเนินงานใน
รอบป สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. จำนวน 2 
ประเภท  

  สนับสนุน
ประชาสัมพันธผล
การดำเนินงานใน
รอบป สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. จำนวน 2 
ประเภท  

  สนับสนุน
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดำเนินงานใน
รอบป สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. จำนวน 
2 ประเภท  

 อพ.สธ.-ทต.ทาสาย  

F3A8 43. งานอ่ืน ๆเพ่ือเปน
การสนับสนุนงานตาม
กรอบ แผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

อพ.สธ.-ทต.ทาสาย  สนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

 สนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

 สนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบท
ของ อพ.สธ. 

 สนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบท
ของ อพ.สธ. 

 สนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

 อพ.สธ.-ทต.ทาสาย  

F3A8 44.กิจกรรมฝกอบรม 
ประชุม ตางๆ 

ตำบลทาสุด  100 คน เทศบาล
ตำบลทาสุด ให
ความรูความ
เขาใจของ
โครงการและมี
สวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น 

 100 คน 
เทศบาลตำบล
ทาสุด ใหความรู
ความเขาใจของ
โครงการและมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ

 100 คน เทศบาล
ตำบลทาสุด ให
ความรูความเขาใจ
ของโครงการและ
มีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น 

 100 คน เทศบาล
ตำบลทาสุด ให
ความรูความ
เขาใจของ
โครงการและมี
สวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น 

 100 คน 
เทศบาลตำบลทา
สุด ใหความรู
ความเขาใจของ
โครงการและมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ

ประชุม อบรม พรอม
ใหความรูในกิจกรรม
ตางๆของตำบล 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1447 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากร
ทองถิ่น 

ทรัพยากร
ทองถิ่น 

F3A8 45.กิจกรรม เผยแพร 
ประชาสัมพันธ และจัด
นิทรรศการ 

ตำบลทาสุด  เว็ปไซต  
เทศบาล และ
นิทรรศการ 

 เว็ปไซต  
เทศบาล และ
นิทรรศการ 

 เว็ปไซต  เทศบาล 
และนิทรรศการ 

 เว็ปไซต  เทศบาล 
และนิทรรศการ 

 เว็ปไซต  
เทศบาล และ
นิทรรศการ 

เผยแพร
ประชาสัมพันธในเว็ป
ไซตของเทศบาล และ
จัดนิทรรศการ ใ 

F3A8 46.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ กิจกรรมการฝกอบรม 
การประชุม ตางๆ 

ตำบลนางแล  100 คน เทศบาล
ตำบลนางแล ให
ความรูความ
เขาใจของ
โครงการและมี
สวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น 

 100 คน 
เทศบาลตำบล
นางแล ให
ความรูความ
เขาใจของ
โครงการและมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

 100 คน เทศบาล
ตำบลนางแล ให
ความรูความเขาใจ
ของโครงการและ
มีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น 

 100 คน เทศบาล
ตำบลนางแล ให
ความรูความ
เขาใจของ
โครงการและมี
สวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น 

 100 คน 
เทศบาลตำบล
นางแล ให
ความรูความ
เขาใจของ
โครงการและมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

ประชุม อบรม พรอม
ใหความรูในกิจกรรม
ตางๆของตำบล 

F3A8 47.โครงการฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับ อพ.สธ. 

อพ.สธ.-เทศบาลตำบล
ทาขาวเปลือก 

 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 50 
คน                  
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ            - 
ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจใน
การดำเนินงาน 
อพ.สธ. 

 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 20 
คน                  
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับ            
- ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจใน
การดำเนินงาน 
อพ.สธ. 

  -   -   -   

F3A8 48.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

อพ.สธ.-เทศบาลตำบล
ทาขาวเปลือก 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  



หนา 1448                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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.การเผยแพรส่ือตางๆ
เชน  การทำหนังสือ    วี
ดีทัศน 

อพ.สธ.-เทศบาลตำบล
ทาขาวเปลือก 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 50.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

อพ.สท.-ทต.แมคำ  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 51.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

เทศบาลตำบลสาย
น้ำคำ 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 52.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

อพ.สธ.-จันจวา เวนไว เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

เวนไว เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

เวนไว เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

เวนไว เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

เวนไว เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 53.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

หนวยงาน เวนไว เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

เวนไว เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

เวนไว เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

เวนไว เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

เวนไว เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 

F3A8 54.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

พ้ืนที่ อพ.สธ.-อบต.ปา
ตึง 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
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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 55.โครงการฝกอบรม
ตางๆ 

ในเขตองคการบริหาร
สวนตำบลจอมสวรรค 

20,000.0
0 

1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม       
จำนวน 80 คน  
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม                   

20,000.0
0 

1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม       
จำนวน 80 คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม                     

20,000.0
0 

1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม       
จำนวน 80 คน       
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม              

20,000.0
0 

1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม       
จำนวน 80 คน       
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม             

20,000.0
0 

1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม       
จำนวน 80 คน     
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม                  

 

F3A8 56.การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
อพ.สธ 

สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลจอม
สวรรค 

10,000.0
0 

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

10,000.0
0 

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

10,000.0
0 

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

10,000.0
0 

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

10,000.0
0 

งานประชมุ
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

  

F3A8 57.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจ 
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

อปท.โดยรอบรัศมี 50 
กม. 

- ปละ 1 แหง - ปละ 1 แหง - ปละ 1 แหง - ปละ 1 แหง - ปละ 1 แหง   

F3A8 58.จัดทำเว็บไซต                 
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลจอม
สวรรค 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
อพ.สธ. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. 

  

F3A8 59.การเผยแพรส่ือตางๆ
เชนการทำหนังสือวีดี
ทัศน 

สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลจอม
สวรรค 

5,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

5,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ. 

5,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

5,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

5,000 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 60.การดำเนินงานอ่ืนๆ
เพ่ือเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบทของ  อพ.สธ. 

ในเขตองคการบริหาร
สวนตำบลจอมสวรรค 

5,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

5,000 เพ่ือสนับสนุน
งานตามกรอบ
แผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

5,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

5,000 เพ่ือสนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

5,000 เพ่ือสนับสนุน
งานตามกรอบ
แผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 61.โครงการฝกอบรม
ตางๆ 

ในเขต อพ.สธ.-อบต.
ศรีค้ำ 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม       
จำนวน 60 คน  
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม       
จำนวน 60 คน  
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม       
จำนวน 60 คน  
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม       
จำนวน 60 คน  
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม       
จำนวน 60 คน  
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

  



หนา 1450                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 62.การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
อพ.สธ 

อพ.สธ.-อบต.ศรีค้ำ  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

  

F3A8 63.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

พ้ืนที่ อพ.สธ.-อบต.ศรี
ค้ำ 

- ปละ 1 แหง - ปละ 1 แหง - ปละ 1 แหง - ปละ 1 แหง - ปละ 1 แหง   

F3A8 64.จัดทำเว็บไซต                 
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

อพ.สธ.-อบต.ศรีค้ำ - เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
อพ.สธ. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. 

- เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. 

  

F3A8 65.การเผยแพรส่ือตางๆ
เชนการทำหนังสือวีดี
ทัศน 

อบต.ศรีค้ำ  เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 66.การดำเนินงานอ่ืนๆ
เพ่ือเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบทของ อพ.สธ. 

ในเขตสำนักงาน อบต.
ศรีค้ำ 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุน
งานตามกรอบ
แผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุน
งานตามกรอบ
แผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 67.โครงการฝกอบรม
ตางๆ 

ในเขต อพ.สธ.-อบต.
สันทราย 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
จำนวน 30 คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
จำนวน 30 คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม จำนวน 
30 คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
จำนวน 30 คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 
จำนวน 30 คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
อบรม 

  

F3A8 68.การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
อพ.สธ 

อพ.สธ.-อบต.สันทราย  งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 
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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 69.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

อปท.โดยรอบรัศมี 20 
กม. 

 ปละ 1 แหง  ปละ 1 แหง  ปละ 1 แหง  ปละ 1 แหง  ปละ 1 แหง   

F3A8 70.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

อพ.สธ.-อบต.สันทราย  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. 

  

F3A8 71.การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชนการทำหนังสือวีดี
ทัศน 

อพ.สธ.-อบต.สันทราย  เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ. 

 

F3A8 72.การดำเนินงานอ่ืนๆ
เพ่ือเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบทของ อพ.สธ. 

ในเขตองคการบริหาร
สวนตำบลสันทราย 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุน
งานตามกรอบ
แผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

 เพ่ือสนับสนุน
งานตามกรอบ
แผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

 

F3A8 73.โครงการอบรมให
ความรูแกคณะกรรมการ 
อพ.สธ. ทต.เวียงพางคำ
ผูนำทองที่ ผูนำทองถิ่น
ภาคประชาชน และสวน
งานที่เก่ียวของ  

สำนักงานโครงการ 
อพ.สธ.-ทต.เวียงพาง
คำ 

 เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูเก่ียวกับ
การดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ใหแก
กลุมเปาหมาย
จำนวน  5 กลุม 

 เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูเก่ียวกับ
การดำเนินงาน
โครงการ 
อพ.สธ. ใหแก
กลุมเปาหมาย
จำนวน  5 กลุม 

 เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูเก่ียวกับการ
ดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ใหแก
กลุมเปาหมาย
จำนวน  5 กลุม 

 เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูเก่ียวกับ
การดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ใหแก
กลุมเปาหมาย
จำนวน  5 กลุม 

 เพ่ือเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูเก่ียวกับ
การดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. 
ใหแก
กลุมเปาหมาย
จำนวน  5 กลุม 

 

F3A8 74.โครงการสนับสนุน
เตรียมความพรอมใหแก
โรงเรียนเทศบาลเวยีง
พางคำ สนอง
พระราชดำริอพ.สธ. 
พฤษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนเทศบาลเวยีง
พางคำ จำนวน ๑ แหง 

 เพ่ืออบรมให
ความรูเตรียม
ความพรอม
เก่ียวกับแนว
ทางการ
ดำเนินงาน
สวนพฤษศาสตร

 เพ่ืออบรมให
ความรูเตรียม
ความพรอม
เก่ียวกับแนว
ทางการ
ดำเนินงาน
สวนพฤษศาสตร

 เพ่ืออบรมให
ความรูเตรียม
ความพรอม
เก่ียวกับแนว
ทางการ
ดำเนินงาน
สวนพฤษศาสตร

 เพ่ืออบรมให
ความรูเตรียม
ความพรอม
เก่ียวกับแนว
ทางการ
ดำเนินงาน
สวนพฤษศาสตร

 เพ่ืออบรมให
ความรูเตรียม
ความพรอม
เก่ียวกับแนว
ทางการ
ดำเนินงาน
สวนพฤษศาสตร

 



หนา 1452                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

โรงเรียน ตาม
โครงการฯ 

โรงเรียน ตาม
โครงการฯ 

โรงเรียน ตาม
โครงการฯ 

โรงเรียน ตาม
โครงการฯ 

โรงเรียน ตาม
โครงการฯ 

F3A8 75. โครงการสนับสนุน
สรางเครือขายการใหแก
อปท.ขางเคียงในการ
สำรวจและจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นรวมกัน 

อปท. ที่มีอาณาเขต
ขางเคียง จำนวน ๕ 
แหง  

 สรางเครือขาย
ดานการสำรวจ
ขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
รวมกับ อปท. 
จำนวน 1 แหง  

 สรางเครือขาย
ดานการสำรวจ
ขอมูลฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น รวมกับ 
อปท. จำนวน 1 
แหง  

 สรางเครือขาย
ดานการสำรวจ
ขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
รวมกับ อปท. 
จำนวน 1 แหง  

 สรางเครือขาย
ดานการสำรวจ
ขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
รวมกับ อปท. 
จำนวน 1 แหง  

 สรางเครือขาย
ดานการสำรวจ
ขอมูลฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น รวมกับ 
อปท. จำนวน 1 
แหง  

 

F3A8 76.โครงการจัดทำส่ือเว็ป
ไซดประชาสัมพันธ
หนวยงาน อพ.สธ. ทต.
เวียงพางคำ 

สำนักงานโครงการ 
อพ.สธ.-ทต.เวียงพาง
คำ 

 เพ่ือจัดทำส่ือ
เผยแพร
ประชาสัมพันธผล
การดำงานตาม
โครงการ อพ.สธ. 
ทางเว็ปไซดของ
เทศบาลตำบล
เวียงพางคำ 
อยางตอเนื่อง 

 เพ่ือจัดทำส่ือ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
ผลการดำงาน
ตามโครงการ 
อพ.สธ. ทางเว็ป
ไซดของเทศบาล
ตำบลเวียงพาง
คำ อยาง
ตอเนื่อง 

 เพ่ือจัดทำส่ือ
เผยแพร
ประชาสัมพันธผล
การดำงานตาม
โครงการ อพ.สธ. 
ทางเว็ปไซดของ
เทศบาลตำบล
เวียงพางคำ อยาง
ตอเนื่อง 

 เพ่ือจัดทำส่ือ
เผยแพร
ประชาสัมพันธผล
การดำงานตาม
โครงการ อพ.สธ. 
ทางเว็ปไซดของ
เทศบาลตำบล
เวียงพางคำ อยาง
ตอเนื่อง 

 เพ่ือจัดทำส่ือ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
ผลการดำงาน
ตามโครงการ 
อพ.สธ. ทางเว็ป
ไซดของเทศบาล
ตำบลเวียงพาง
คำ อยางตอเนื่อง 

 

F3A8 77.โครงการจัดกิจกรรม
เผยแพรความรูเก่ียวกับ
การดำเนินงานโครงการ
อพ.สธ.และการศึกษาดู
งานในพ้ืนที่ทรงงาน
โครงการ อพ.สธ.อ่ืน 

สำนักงานโครงการ 
อพ.สธ.-ทต.เวียงพาง
คำและพ้ืนที่ทรงงาน/
พ้ืนที่ตอบสนอง
โครงการ อพ.สธ.
หนวยงานอ่ืนเพ่ือที่เปน
ตนแบบศึกษาดูงาน 

 จัดกิจกรรมจัด
แสดงนิทรรศการ
ผลการ
ดำเนินงาน
โครงการปละ ๑ 
คร้ัง และศึกษาดู
งานปละ ๑ คร้ัง/
แหง 

 จัดกิจกรรมจัด
แสดง
นิทรรศการผล
การดำเนินงาน
โครงการปละ ๑ 
คร้ัง และศึกษาดู
งานปละ ๑ 
คร้ัง/แหง 

 จัดกิจกรรมจัด
แสดงนิทรรศการ
ผลการดำเนินงาน
โครงการปละ ๑ 
คร้ัง และศึกษาดู
งานปละ ๑ คร้ัง/
แหง 

 จัดกิจกรรมจัด
แสดงนิทรรศการ
ผลการดำเนินงาน
โครงการปละ ๑ 
คร้ัง และศึกษาดู
งานปละ ๑ คร้ัง/
แหง 

 จัดกิจกรรมจัด
แสดงนิทรรศการ
ผลการ
ดำเนินงาน
โครงการปละ ๑ 
คร้ัง และศึกษาดู
งานปละ ๑ คร้ัง/
แหง 

 

F3A8 78.โครงการฝกอบรม 
อาสาสมัครปกปกรักษา
ทรัพยากรพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลหวยไคร 

สถานศึกษาและ
หมูบานในเขตเทศบาล 
6 หมูบาน 

 นักเรียน 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 50 คน 

 นักเรียน 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 50 คน 

 นักเรียน 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 50 คน 

 นักเรียน 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 50 คน 

 นักเรียน 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 50 คน 

 

F3A8 79.จัดทำเว็บไซต อพ.สธ.
เทศบาลตำบลหวยไคร  

เทศบาลตำบลหวยไคร  จัดทำเวปไซต 
เพ่ือ อพ.สธ.
เทศบาลตำบล
หวยไคร 1 

 เผยแพรขอมูล
กิจกรรมในเว็บ 

 เผยแพรขอมูล
กิจกรรมในเว็บ 

 เผยแพรขอมูล
กิจกรรมในเว็บ 

 เผยแพรขอมูล
กิจกรรมในเว็บ 
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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 

เว็บไซต และ
เผยแพรขอมูล
กิจกรรมในเว็บ 

F3A8 80.โครงการฝกอบรม
พืชผักสมุนไพรของแตละ
ชาติพันธุ 

ศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมลานนาและ
ชาติพันธุ จำนวนพ้ืนที่ 
10 ไร 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรมจำนวน 
100 คน  
2.เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม
จำนวน 100 คน 
2.เพ่ือนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรมจำนวน 
100 คน  
2.เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรมจำนวน 
100 คน  
2.เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม
จำนวน 100 คน 
2.เพ่ือนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

 

F3A8 81.โครงการฝกอบรมผู
ปฏิบัติอนุรักษพันธุกรรม
พืช 

กองรอยตำรวจตระเวน
ชายแดน และ ร.ร.
ตชด.ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

งบประมา
ณ 

20,000 

ผูปฏิบัติโครงการ
จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

งบประม
าณ 

20,000 

ผูปฏิบัติ
โครงการจำนวน 
5 กองรอย 11 
ร.ร.ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

งบประม
าณ 

20,000 

ผูปฏิบัติโครงการ
จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

งบประม
าณ 

20,000 

ผูปฏิบัติโครงการ
จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

งบประมา
ณ 

20,000 

ผูปฏิบัติโครงการ
จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

นำผูรับผิดชอบ และผู
ปฏิบัติโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
เขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงานใน
หนวยโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ ฯ 

F3A8 82. โครงการการ
สนับสนุนพ้ืนที่เพ่ือใชเปน
พ้ืนที่ศึกษาหรือทาวิจัย
ของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทองถิ่น 

กองรอยตำรวจตระเวน
ชายแดน และ ร.ร.
ตชด.ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

152,000 สนับสนุนพ้ืนที่
การดำเนินงาน
ศึกษาและทำวิจัย
กับมหาวิทยาลัย
ทองถิ่น จำนวน 
5 กองรอย 11 
ร.ร.ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

152000 สนับสนุนพ้ืนที่
การดำเนินงาน
ศึกษาและทำ
วิจัยกับ
มหาวิทยาลัย
ทองถิ่น จำนวน 
5 กองรอย 11 
ร.ร.ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

152000 สนับสนุนพ้ืนที่การ
ดำเนินงานศึกษา
และทำวิจัยกับ
มหาวิทยาลัย
ทองถิ่น จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

152000 สนับสนุนพ้ืนที่
การดำเนินงาน
ศึกษาและทำวิจัย
กับมหาวิทยาลัย
ทองถิ่น จำนวน 5 
กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

152000 สนับสนุนพ้ืนที่
การดำเนินงาน
ศึกษาและทำ
วิจัยกับ
มหาวิทยาลัย
ทองถิ่น จำนวน 
5 กองรอย 11 
ร.ร.ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

ดำเนินการรวมกับ
วิทยาลัยถองถิ่นใน
การศึกษาหรือทำวิจัย
พันธุกรรมพืชทองถิ่น 

F3A8 83.โครงการรวมใจภักด์ิ 
ปลูกตนมเหสัก สักสยามิ
นทร เพ่ือถวาย
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

กองรอยตำรวจตระเวน
ชายแดน และ ร.ร.
ตชด.ที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

570,000 ดำเนินงานใน
พ้ืนที่โครงการ
ของหนวยสนอง
พระราชดำริ 
จำนวน 5 

570000 ดำเนินงานใน
พ้ืนที่โครงการ
ของหนวยสนอง
พระราชดำริ 
จำนวน 5 

570000 ดำเนินงานในพ้ืนที่
โครงการของ
หนวยสนอง
พระราชดำริ 
จำนวน 5 

570000 ดำเนินงานใน
พ้ืนที่โครงการ
ของหนวยสนอง
พระราชดำริ 
จำนวน 5 

570000 ดำเนินงานใน
พ้ืนที่โครงการ
ของหนวยสนอง
พระราชดำริ 
จำนวน 5 

ขอรับการสนับสนุน
การดำเนินงานจาก 
อพ.สธ. ในการจัดทำ
โครงการ 
เพ่ือถวายเปนพระราช



หนา 1454                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 

กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.ตชด. 

กองรอย 11 ร.ร.
ตชด.3 ศกร.
ตชด. 

กุศลแด
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 
ปงบประมาณละ 1 
คร้ัง 

F3A8 84.จัดทำพิพิธภัณฑ
พรรณไมในสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ตามโครงอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง  
มาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  

พ้ืนที่บริเวณลานโพธิ ์
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย 

5000 จัดทำพิพิธภัณฑ
รวบรวมตัวอยาง
แหง และตัวอยาง
ดองของพรรณไม
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
20 ชนิด เก็บ
รักษาเพ่ือเปน
แหลงเรียนรู 
พ้ืนที่บริเวณลาน
โพธิ์ สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอ
เทิง  จังหวัด
เชียงราย 

5000 รวบรวมตัวอยาง
แหง และ
ตัวอยางดองของ
พรรณไมสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน เพ่ิมอีก
จำนวน 20 ชนิด 
รวมเปน 40 
ชนิด เก็บรักษา
เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูใน
พิพิธภัณฑ 
พ้ืนที่บริเวณลาน
โพธิ์ สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอ
เทิง  จังหวัด
เชียงราย 

5000 รวบรวมตัวอยาง
แหง และตัวอยาง
ดองของพรรณไม
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน เพ่ิมอีก
จำนวน 20 ชนิด 
รวมเปน 40 ชนิด 
เก็บรักษาเพ่ือเปน
แหลงเรียนรูใน
พิพิธภัณฑ 
พ้ืนที่บริเวณลาน
โพธิ์ สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอ
เทิง  จังหวัด
เชียงราย 

5000 รวบรวมตัวอยาง
แหง และตัวอยาง
ดองของพรรณไม
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน เพ่ิมอีก
จำนวน 20 ชนิด 
รวมเปน 40 ชนิด 
เก็บรักษาเพ่ือเปน
แหลงเรียนรูใน
พิพิธภัณฑ 
พ้ืนที่บริเวณลาน
โพธิ์ สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอ
เทิง  จังหวัด
เชียงราย 

5000 รวบรวมตัวอยาง
แหง และ
ตัวอยางดองของ
พรรณไมสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเพ่ิมอีก
จำนวน 2 ชนิด 
จนครบ 10 ชนิด 
เก็บรักษาเพ่ือ
เปนแหลงเรียนรู
ในพิพิธภัณฑ 
พ้ืนที่บริเวณลาน
โพธ์ิ ชุมชนเขา
มาใชประโยชน
ทางการศึกษา
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  
โรงเรียนเทิง
วิทยาคม อำเภอ
เทิง จังหวัด
เชียงราย 

  

F3A8 85. โครงการพัฒนา
ตนแบบเกษตรกร
เพาะเล้ียงสัตวน้ำบน
พ้ืนที่สูงเพ่ือความยั่งยืน 

พ้ืนที่ดอยตุง อำเภอแม
ฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย(สำนักงาน
ประมงจังหวัด
เชียงราย) 

780,000 100 ราย 963,000 60 ราย 352,850 105 ราย 395,900 30 ราย 1,460,00
0 

 12 คร้ัง   

F3A8 86.การขับเคล่ือนสวน
พฤกษศาสตร 
สูการจัดการเรียนรูของ
สถานศึกษาในจังหวัด
เชียงราย ภายใต

สถานศึกษาทุกแหงใน
จังหวัดเชียงราย 

 สถานศึกษา
จำนวน  
79 แหง  จัด
กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตรสู

 สถานศึกษา
จำนวน  
100  แหง  จัด
กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตรสู

 สถานศึกษา
จำนวน  
130  แหง  จัด
กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตรสู

  สถานศึกษา
จำนวน  
150  แหง  จัด
กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตรสู

 สถานศึกษา 
จำนวน200 แหง  
จัดกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตรสู
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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 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
จังหวัดเชียงราย 

หลักสูตร/สาระ
การเรียนรู 

หลักสูตร/สาระ
การเรียนรู 

หลักสูตร/สาระ
การเรียนรู 

หลักสูตร/สาระ
การเรียนรู 

หลักสูตร/สาระ
การเรียนรู 

F3A8 87.การพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร
สถานศึกษาเปนศูนยการ
เรียนรู 
สวนพฤกษศาสตรอยาง
ยั่งยืน ระดับจังหวัด
เชียงราย 

สถานศึกษาทุกแหงใน
จังหวัดเชียงราย 

  สถานศึกษา
จำนวน  
5 แหง  เปนศูนย
การเรียนรูสวน
พฤกษศาสตร
อยางยั่งยืน ระดับ
จังหวัด  

  สถานศึกษา
จำนวน  
10 แหง  เปน
ศูนยการเรียนรู
สวน
พฤกษศาสตร
อยางยั่งยืน 
ระดับจังหวัด  

  สถานศึกษา
จำนวน  
15 แหง  เปนศูนย
การเรียนรูสวน
พฤกษศาสตร
อยางยั่งยืน ระดับ
จังหวัด  

  สถานศึกษา
จำนวน  
20 แหง  เปน
ศูนยการเรียนรู
สวนพฤกษศาสตร
อยางยั่งยืน ระดับ
จังหวัด  

  สถานศึกษา
จำนวน  
25 แหง  เปน
ศูนยการเรียนรู
สวน
พฤกษศาสตร
อยางยั่งยืน 
ระดับจังหวัด  

 

F3A8 88.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตรพืช
สมุนไพรและพืชพ้ืนถิ่น 

ชุมชน/หมูบานในเขต
เทศบาล อพ.สธ.-ทต.
เวียงเทิง 

                   5 หมูบาน   

F3A8 89. 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 
จ.เชียงใหม 
 
 

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

 

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

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 9 
ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

 

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



หนา 1456                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.เชียงราย 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 90. 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 

กำหนดใหเปน
นโยบายในการ
ดำเนินงานจัดทำ
เว็บไซต อพ.สธ. – 
จังหวัด รวมทั้ง
ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยางตอเนื่อง
ทุกป 

F3A8 91. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน และกำกับ
ขับเคล่ือนงานสวน
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
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  
2. การขอประเมินผล
ในระดับปายสนอง
พระราชดำริ รร.
สมาชิกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้นที่ 1 – 2 รร.สมาชิก
ดำเนินงานรวมกับ 
อปท. สมาชิกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
4. ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม
จากเว็บเพจ 
http://www.rspg.or.
th/botanical_schoo
l/neo_sbg/index.ht
ml 
5. งานสวนพฤษ
ศาสตรโรงเรียน 
อพ.สธ.ผูกพันกับแผน
ปฏิรูปประเทศ ขอให
ทางจังหวัดศึกษาขอมูล
ประเดินปฏิรูปตาม
แผนปฏิรูปประเทศ
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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 

ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม หนา 292 
และ 307 ดาวนโหลด
จาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 
 

 
F3A8 92. สนับสนุนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
(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
นโยบายของกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ในระดับปายสนอง
พระราชดำริ อปท. 
สมาชิกปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้นที่ 1 – 2 อปท.
สมาชิกดำเนินงาน
รวมกับ รร. สมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในพ้ืนที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม
จากเว็บเพจ 
http://www.rspg.or.
th/domestic/index.
html 
5. งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.ผูกพัน
กับแผนปฏิรูปประเทศ 
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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 

ขอใหทางจังหวัดศึกษา
ขอมูลประเดินปฏิรูป
ตามแผนปฏิรูป
ประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม หนา 
292 และ 307  
ดาวนโหลดจาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร  A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
      A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
      A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 


