
หนา 1810                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดยโสธร 
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. สำรวจ จัดทำรหัส

พิกัด กายภาพ ชีวภาพ 
เชน พืช สัตว จุลินทรีย)    
ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร 

1.ทต.ปาต้ิว 10,000  จำนวนพื้นที่ 5 
ไร เขตปาอนุรักษ     
เชียงเครือ                                                                                                                                 

10,000  จำนวนพื้นที่ 5 
ไร เขตปา
อนุรักษ       
เชียงเครือ                                                                                                                                 

10,000  จำนวนพื้นที่ 5 ไร 
เขตปาอนุรักษ
เชียงเครือ                                                                                                                                 

10,000  จำนวนพื้นที่ 5 
ไร เขตปาอนุรักษ
เชียงเครือ                                                                                                                                 

10,000  จำนวนพื้นที่ 5 
ไร เขตปา
อนุรักษเชียง
เครือ                                                                                                                                 

 

  2.อบต.โคกนาโก 20,000  จำนวนพื้นที่ 
ของ อบต.โคกนา
โก จำนวน 16 
หมูบาน พื้นที่ 
28,628 ไร  

20,000  จำนวนพื้นที่ 
ของ อบต.โคก
นาโก จำนวน 
16 หมูบาน 
พื้นที่ 28,628 ไร  

20,000  จำนวนพื้นที่ ของ 
อบต.โคกนาโก           
จำนวน 16 
หมูบาน พื้นที่ 
28,628 ไร  

20,000  จำนวนพื้นที่ 
ของ อบต.โคกนา
โก   จำนวน 16 
หมูบาน พื้นที่ 
28,628 ไร  

20,000  จำนวนพื้นที่ 
ของ อบต.โคกนา
โก  จำนวน 16 
หมูบาน พื้นที่ 
28,628 ไร  

 

  3.อบต.นาคำ      10,000  จำนวนพื้นที่ 2 
ไร ในพื้นที่ปา
ธรรมชาติ   ต.นา
คำ  

10,000  จำนวนพื้นที่ 2 
ไร ในพื้นที่ปา
ธรรมชาติ   ต.
นาคำ  

10,000  จำนวนพื้นที่ 2 ไร 
ในพื้นที่ปา
ธรรมชาติ            
ต.นาคำ  

10,000  จำนวนพื้นที่ 2 
ไร ในพื้นที่ปา
ธรรมชาติ        
ต.นาคำ  

10,000  จำนวนพื้นที่ 2 
ไร ในพื้นที่ปา
ธรรมชาติ      ต.
นาคำ  

 

  4.อบต.ลุมพุก      30,000  จำนวนพื้นที่ 
800 ไรของปา         
หนองหาบแห ม.
7 ต.ลุมพุก             
โดยสำรวจ
ปลาไหลเผือก 
ตนขี้เหล็ก   ตน
พะยอม ตนมะ
ยางปา ตนเหยีง   
ตองหมอง ตน
กำลังควายถึก    

30,000  จำนวนพื้นที่ 
800 ไรของปา
หนองหาบแห ม.
7 ต.ลุมพุก โดย
สำรวจ 
ปลาไหลเผือก 
ตนขี้เหล็ก ตน
พะยอม ตนมะ
ยางปา ตนเหยีง 
ตองหมอง      
ตนกำลังควาย
ถึก    

30,000  จำนวนพื้นที่ 800 
ไรของปาหนอง
หาบแห    ม.7 ต.
ลุมพุก โดยสำรวจ 
ปลาไหลเผือก          
ตนขี้เหล็ก ตน
พะยอม ตนมะยาง
ปา  ตนเหยีง ตอง
หมอง ตนกำลัง
ควายถกึ    

30,000  จำนวนพื้นที่ 
800 ไรของปา
หนองหาบแห    
ม.7 ต.ลุมพุก โดย
สำรวจ 
ปลาไหลเผือก      
ตนขี้เหล็ก ตน
พะยอม ตนมะ
ยางปา ตนเหยีง 
ตองหมอง ตน
กำลังควายถึก    

30,000  จำนวนพื้นที่ 
800 ไรของปา
หนองหาบแห ม.
7 ต.ลุมพุก โดย
สำรวจ 
ปลาไหลเผือก   
ตนขี้เหล็ก ตน
พะยอม ตนมะ
ยางปา  ตนเหียง 
ตองหมอง ตน
กำลังควายถึก    

 

  5.อบต.ทุงมน                 -   จำนวนพื้นที ่
1,000 ของ 
อ.บ.ต.       ทุง
มน  โดยสำรวจ
ทำรหัสตนพะยูง 
ยางนา กันเกรา 
พะยอม   

-   จำนวนพื้นที ่
1,000 ของ 
อ.บ.ต.ทุงมน 
โดยสำรวจทำ
รหัสตนพะยูง 
ยางนา กันเกรา 
พะยอม   

-   จำนวนพื้นที ่
1,000 ของ 
อ.บ.ต.ทุงมน    
โดยสำรวจทำรหัส
ตนพะยูง ยางนา 
กันเกรา พะยอม   

-   จำนวนพื้นที ่
1,000 ของ 
อ.บ.ต.ทุงมน    
โดยสำรวจทำรหัส
ตนพะยูง ยางนา 
กันเกรา พะยอม   

-   จำนวนพื้นที ่
1,000 ของ 
อ.บ.ต.ทุงมน   
โดยสำรวจทำ
รหัสตนพะยูง 
ยางนา กันเกรา 
พะยอม   
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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 

   6.อบต.คำไผ        5,000  กำหนดขอบเขต
การสำรวจ
ทรัพยากรการ
จำแนกของ
ทรัพยากร และ
ทำผังขอบเขตปา
ชุมชน อบต.คำไผ  

5,000  กำหนด
ขอบเขตการ
สำรวจ
ทรัพยากรการ
จำแนกของ
ทรัพยากร และ
ทำผังขอบเขต
ปาชุมชน อบต.
คำไผ  

5,000  กำหนดขอบเขต
การสำรวจ
ทรัพยากรการ
จำแนกของ
ทรัพยากร และทำ
ผังขอบเขตปา
ชุมชน อบต.คำไผ  

5,000  กำหนดขอบเขต
การสำรวจ
ทรัพยากรการ
จำแนกของ
ทรัพยากร และ
ทำผังขอบเขตปา
ชุมชน อบต.คำไผ  

5,000  กำหนดขอบเขต
การสำรวจ
ทรัพยากรการ
จำแนกของ
ทรัพยากร และ
ทำผังขอบเขตปา
ชุมชน อบต.คำ
ไผ  

 

  7.อบต.เชียงเพ็ง  5,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากรจำนวน
พื้นที ่   10 ไร 
อบต.เชียงเพ็ง 

5,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร  ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร
จำนวนพื้นที ่ 
10 ไร อบต.
เชียงเพ็ง 

5,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร ทำรหัส 
พิกัด ทรัพยากร
จำนวนพื้นที ่10 
ไร          อบต.
เชียงเพ็ง 

5,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากรจำนวน
พื้นที่ 10 ไร            
อบต. เชียงเพ็ง 

5,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร       
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากร
จำนวนพื้นที ่      
10 ไร อบต.เชียง
เพ็ง 

 

   8.อบต.กระจาย  30,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากรจำนวน
พื้นที่ อบต.
กระจาย 

30,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร     
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากร
จำนวนพื้นที ่
อบต.กระจาย 

30,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร           
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากรจำนวน
พื้นที ่       อบต.
กระจาย 

30,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร          
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากรจำนวน
พื้นที่        อบต.
กระจาย 

30,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร       
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากร
จำนวนพื้นที ่  
อบต.กระจาย 

 

  9.อบต.น้ำคำ -  กำหนดขอบเขต
การสำรวจ
ทรัพยากรการ
จำแนกของ
ทรัพยากร และ
ทำผังขอบเขตปา
ชุมชน อบต.คำไผ  

- การติดรหัสชนิด
ของทรัพยากร         
การทำผัง การ
ถายภาพ การทำ
ตัวอยางการทำ
ทะเบียน การ
จัดเก็บและการ
สืบคน 

- การถายภาพ การ
ทำตัวอยางการทำ
ทะเบียน การ
จัดเก็บและการ
สืบคน 

- การถายภาพ การ
ทำตัวอยางการ
ทำทะเบียน การ
จัดเก็บและการ
สืบคน 

- การถายภาพ 
การทำตัวอยาง
การทำทะเบยีน 
การจัดเก็บและ
การสืบคน 

 

  10.อบต.ฟาหยาด -  จำนวนพื้นที่ 
800 ไรของอบต.
ฟาหยาด โดย
สำรวจตนจาน 

-  จำนวนพื้นที่ 
800 ไรของอบต.
ฟาหยาด โดย
สำรวจตนจาน 

-  จำนวนพื้นที่ 800 
ไรของอบต.ฟา
หยาด     โดย
สำรวจตนจาน ตน

-  จำนวนพื้นที่ 
800 ไรของอบต.
ฟาหยาด     โดย
สำรวจตนจาน 

-  จำนวนพื้นที่ 
800 ไรของอบต.
ฟาหยาด     โดย
สำรวจตนจาน 

 



หนา 1812                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร 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 

ตนพะยูง   ตน
ยางนา ตน
กันเกรา ตน
พะยอม   

ตนพะยูง ตนยาง
นา ตนกันเกรา 
ตนพะยอม 
ปลาไหลเผือก 
ตนขี้เหล็ก ตน
พะยอม   

พะยูง ตนยางนา      
ตนกันเกรา ตน
พะยอม 
ปลาไหลเผือก        
ตนขี้เหล็ก ตน
พะยอม   

ตนพะยูง ตนยาง
นา      ตน
กันเกรา ตน
พะยอม 
ปลาไหลเผือก        
ตนขี้เหล็ก ตน
พะยอม   

ตนพะยูง ตนยาง
นา   ตนกันเกรา 
ตนพะยอม 
ปลาไหลเผือก    
ตนขี้เหล็ก ตน
พะยอม   

  11.อบต.คูเมือง -  จำนวนพื้นที่ 
1,000 ไรของ
อบต.คูเมือง อ.
มหาชนะชัย จ.
ยโสธร โดย
สำรวจ  ตนพะยูง 
ตนยางนา ตน
กันเกรา        
ตนพะยอม   

-  จำนวนพื้นที่ 
1,000 ไรของ
อบต.คูเมือง อ.
มหาชนะชัย จ.
ยโสธร โดย
สำรวจตนพะยูง 
ตนยางนา ตน
กันเกรา ตน
พะยอม   

-  จำนวนพื้นที่ 
1,000 ไรของ
อบต.คูเมือง       
อ.มหาชนะชยั จ.
ยโสธร โดยสำรวจ
ตนพะยูง ตนยาง
นา ตนกันเกรา 
ตนพะยอม   

-  จำนวนพื้นที่ 
1,000 ไรของ
อบต.คูเมือง       
อ.มหาชนะชยั จ.
ยโสธร โดยสำรวจ
ตนพะยูง ตนยาง
นา ตนกันเกรา 
ตนพะยอม   

-  จำนวนพื้นที่ 
1,000 ไรของ
อบต.คูเมือง    
อ.มหาชนะชยั จ.
ยโสธร โดย
สำรวจ      ตน
พะยูง ตนยางนา 
ตนกันเกรา ตน
พะยอม   

 

  12.อบต.สงยาง -  จำนวนพื้นที่ 
100 ไร ของ 
อบต.สงยาง
สำรวจตนพะยูง 
ตนยางนา ตน
ประดู  

-  จำนวนพื้นที่ 
100 ไร ของ 
อบต.สงยาง
สำรวจตนพะยูง 
ตนยางนา ตน
ประดู  

-  จำนวนพื้นที่ 100 
ไร ของ อบต.สง
ยางสำรวจตน
พะยูง ตนยางนา 
ตนประดู  

-  จำนวนพื้นที่ 
100 ไร ของ 
อบต.สงยาง
สำรวจตนพะยูง 
ตนยางนา ตน
ประดู  

-  จำนวนพื้นที่ 
100 ไร ของ 
อบต.สงยาง
สำรวจตนพะยูง 
ตนยางนา ตน
ประดู  

 

  13.อบต.พระเสาร - สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากรจำนวน
พื้นที่ 1,000 ไร 
ของ อบต.พระ
เสาร         โดย
ดำเนินการปละ 
200 ไร 

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร
จำนวนพื้นที ่
1,000 ไร ของ 
อบต.พระเสาร         
โดยดำเนินการป
ละ 200 ไร 

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร           
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากรจำนวน
พื้นที ่1,000 ไร 
ของ อบต.พระ
เสาร โดย
ดำเนินการปละ     
200 ไร 

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากรจำนวน
พื้นที่ 1,000 ไร       
ของ อบต.พระ
เสาร โดย
ดำเนินการปละ     
200 ไร 

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร       
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากร
จำนวนพื้นที ่
1,000 ไร ของ 
อบต.พระเสาร 
โดยดำเนินการป
ละ 200 ไร 

 

  14.อบต.ผือฮี - สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากรทำรหัส 
พิกัด ทรัพยากร

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร       
ทำรหัส พิกัด 

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1813 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากรจำนวน
พื้นที่ 100 ไร 
ของปาดงหวัดอน 
อบต.ผือฮี  

ทรัพยากร
จำนวนพื้นที ่
100 ไร ของปา
ดงหัวดอน อบต.
ผือฮี  

จำนวนพื้นที ่100 
ไร ของปาดงหัว
ดอน อบต.ผือฮี  

ทรัพยากรจำนวน
พื้นที่ 100 ไร 
ของปาดงหวัดอน 
อบต.ผือฮี  

ทรัพยากร
จำนวนพื้นที ่
100 ไร ของปา
ดงหัวดอน อบต.
ผือฮี  

  15.ทต.ศรีแกว - สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากรจำนวน
พื้นที ่    5 ไร 
สัตว 5 ชนิด พืช 
5 ชนิด จุลินทรีย 
5 ชนิด ของปา 
ทต.ศรีแกว  

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร
จำนวนพื้นที ่     
5 ไร สัตว 5 
ชนิด พืช 5 ชนิด 
จุลินทรีย 5 ชนิด 
ของปา ทต.ศรี
แกว  

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากรทำรหัส 
พิกัด ทรัพยากร
จำนวนพื้นที ่5 ไร 
สัตว 5 ชนิด พืช 5 
ชนิด จุลินทรีย 5
ชนิด ของปา         
ทต.ศรีแกว  

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากรทำรหัส 
พิกัด ทรัพยากร
จำนวนพื้นที ่5 ไร 
สัตว 5 ชนิด พืช 
5 ชนิด จุลินทรีย 
5ชนิด ของปา         
ทต.ศรีแกว  

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร       
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากร
จำนวนพื้นที ่5 
ไร สัตว 5 ชนิด 
พืช 5 ชนิด 
จุลินทรีย 5ชนิด 
ของปา ทต.ศรี
แกว  

 

  16.ทต.สามัคคี - สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากรจำนวน         
1-2 แหง หรือ
รอยละ 20 ของ
พื้นที ่  ปกปก  

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร
จำนวน           
1-2 แหง หรือ
รอยละ 20 ของ
พื้นที ่   ปกปก  

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร           
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากรจำนวน 
1-2 แหง   หรือ
รอยละ 20 ของ
พื้นที่ปกปก  

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากรจำนวน 
1-2 แหง หรือ
รอยละ 20 ของ
พื้นที่ปกปก  

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร        
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากร
จำนวน 1-2 แหง 
หรือรอยละ 20 
ของพื้นที่ปกปก  

 

  17.อบต.โคกสำราญ - สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที่ 
ม.13จำนวนพื้นที่ 
25 ไร พื้นที่ ม.4          
จำนวนพื้นที ่2 ไร  
พื้นที่ ม.1      
จำนวนพื้นที ่15 
ไร ตนพะยูง ตน
ยางนา ตน

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร  ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที่ 
ม.13จำนวน
พื้นที ่ 25 ไร 
พื้นที่ ม.4 
จำนวนพื้นที ่2 
ไร  พื้นที่  ม.1  
จำนวนพื้นที ่   
15 ไร ตนพะยูง 

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร  ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที่ 
ม.13จำนวนพื้นที่       
25 ไร พื้นที่ ม.4 
จำนวนพื้นที ่2 ไร  
พื้นที่     ม.1  
จำนวนพื้นที ่15 
ไร ตนพะยูง ตน
ยางนา ตน

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร  ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที่ 
ม.13จำนวนพื้นที่       
25 ไร พื้นที่ ม.4 
จำนวนพื้นที ่2 ไร  
พื้นที่     ม.1  
จำนวนพื้นที ่15 
ไร ตนพะยูง ตน
ยางนา ตน

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร      
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที่ 
ม.13จำนวน
พื้นที่ 25 ไร 
พื้นที่ ม.4 
จำนวนพื้นที ่2 
ไร  พื้นที่ ม.1 
จำนวนพื้นที ่15 
ไร ตนพะยูง ตน

 



หนา 1814                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร 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 

มะคาโมง ตน
พะยอม 

ตนยางนา ตน
มะคาโมง ตน
พะยอม 

มะคาโมง ตน
พะยอม 

มะคาโมง ตน
พะยอม 

ยางนา ตน
มะคาโมง ตน
พะยอม 

  18.ทต.สวาท - สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที ่        
ทต.สวาทจำนวน
พื้นที่ 97 ไร 
สำรวจ    ตน
พะยูง   ตนยาง
นา ตนกันเกรา     
ตนพะยอม 

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที ่        
ทต.สวาท
จำนวนพื้นที ่97 
ไร สำรวจ  ตน
พะยูง ตนยางนา 
ตนกันเกรา       
ตนพะยอม 

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร ทำรหัส 
พิกัด ทรัพยากร 
พื้นที ่ทต.สวาท
จำนวนพื้นที ่97 
ไร สำรวจตน
พะยูง ตนยางนา 
ตนกันเกรา ตน
พะยอม 

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที่ 
ทต.สวาทจำนวน
พื้นที่ 97 ไร 
สำรวจตนพะยูง 
ตนยางนา ตน
กันเกรา ตน
พะยอม 

- สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร       
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที่ 
ทต.สวาทจำนวน
พื้นที่ 97 ไร 
สำรวจตนพะยูง        
ตนยางนา ตน
กันเกรา ตน
พะยอม 

 

  19.อบต.โพธิ์ไทร 70,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที่ 
อบต.      โพธิ์
ไทร ม.9 จำนวน
พื้นที่ 5.1 ไร  

70,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที่ 
อบต.      โพธิ์
ไทร ม.9 จำนวน
พื้นที่ 5.1 ไร  

70,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร ทำรหัส 
พิกัด ทรัพยากร 
พื้นที ่อบต.โพธิ์
ไทร ม.9 จำนวน
พื้นที่ 5.1 ไร  

70,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที่ 
อบต.โพธิ์ไทร ม.9 
จำนวนพื้นที ่5.1 
ไร  

70,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร      
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที่
อบต.โพธิ์ไทร ม.
9 จำนวนพื้นที่ 
5.1 ไร  

 

  20.อบต.ศรีฐาน 10,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที ่         
อบต.ศรีฐาน 
จำนวนพื้นที ่10 
ไร  

10,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร   ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที ่         
อบต.ศรีฐาน 
จำนวนพื้นที ่10 
ไร  

10,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากรทำรหัส 
พิกัด ทรัพยากร 
พื้นที ่อบต.ศรีฐาน        
จำนวนพื้นที ่10 
ไร  

10,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร ทำ
รหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที่ 
อบต.ศรีฐาน       
จำนวนพื้นที ่10 
ไร  

10,000 สำรวจจัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
ทรัพยากร       
ทำรหัส พิกัด 
ทรัพยากร พื้นที่ 
อบต.ศรีฐาน 
จำนวนพื้นที ่10 
ไร  

 

F1A1 2.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

1.ทต.ปาต้ิว 5,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง  

5,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง  

5,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง  

5,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง  

5,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง  

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1815 
 

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.อ.บ.ต.นาคำ -  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง  

-  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง  

-  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง  

-  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง  

-  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง  

 
  3.อบต.ลุมพุก 30,000  จำนวนเสนทาง

เดินปา 7 
เสนทาง  

30,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 7 
เสนทาง  

30,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 7 เสนทาง  

30,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 7 เสนทาง  

30,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 7 
เสนทาง  

 
  4.อ.บ.ต.กระจาย 30,000 จำนวนเสนทาง

เดินปา 1 
เสนทาง 

30,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง 

30,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง 

30,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง 

30,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง 

 
  5.ทต.ศรีแกว -  จำนวนเสนทาง

เดินปา 3 
เสนทาง  

-  จำนวนเสนทาง
เดินปา 3 
เสนทาง  

-  จำนวนเสนทาง
เดินปา 3 เสนทาง  

-  จำนวนเสนทาง
เดินปา 3 เสนทาง  

-  จำนวนเสนทาง
เดินปา 3 
เสนทาง  

 
  6.อบต.โพธิ์ไทร -  จำนวนเสนทาง

เดินปา 1 
เสนทาง  

-  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง  

-  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง  

-  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง  

-  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง  

 
  7.อบต.คำไผ 5,000  จำนวนเสนทาง

เดินปา 1 
เสนทาง  

5,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง  

5,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง  

5,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง  

5,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง  

 
  8.อบต.ศรีฐาน 5,000  จำนวนเสนทาง

เดินปา 1 
เสนทาง  

5,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง  

5,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง  

5,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 เสนทาง  

5,000  จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 
เสนทาง  

 
F1A1 3.การสำรวจเก็บรวบรวม

ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

1.อบต.เชียงเพ็ง 10,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบาน
ในพื้นที่ อบต.
เชียงเพ็ง 

10,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบาน
ในพื้นที่ อบต.
เชียงเพ็ง 

10,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบานใน
พื้นที ่         
อบต.เชียงเพ็ง 

10,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบาน
ในพื้นที่          
อบต.เชียงเพ็ง 

10,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบาน
ในพื้นที่     อบต.
เชียงเพ็ง 

 

   2.อบต.ทุงมน  -  จำนวนพื้นที่ 
1,000 ไร 
ดำเนินการสำรวจ 
200 ไร  

-  จำนวนพื้นที่ 
1,000 ไร 
ดำเนินการ
สำรวจ 200 ไร  

-  จำนวนพื้นที่ 
1,000 ไร 
ดำเนินการสำรวจ        
200 ไร  

-  จำนวนพื้นที่ 
1,000 ไร 
ดำเนินการสำรวจ        
200 ไร  

-  จำนวนพื้นที่ 
1,000 ไร 
ดำเนินการ
สำรวจ 200 ไร  

 



หนา 1816                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร 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 

   3.อบต.คำไผ  5,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบาน
ในพื้นที่ อบต.คำ
ไผ 

5,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบาน
ในพื้นที่ อบต.คำ
ไผ 

5,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบานใน
พื้นที ่        อบต.
คำไผ 

5,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบาน
ในพื้นที่         
อบต.คำไผ 

5,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบาน
ในพื้นที่    อบต.
คำไผ 

 

   4.อบต.นาคำ  10,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบาน
ในพื้นที่ อบต.นา
คำ 

10,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบาน
ในพื้นที่ อบต.นา
คำ 

10,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบานใน
พื้นที ่        อบต.
นาคำ 

10,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบาน
ในพื้นที่        
อบต.นาคำ 

10,000 จำนวนพื้นทีห่มู
บาน 2 หมูบาน
ในพื้นที่     อบต.
นาคำ 

 

   5.อบต.ลุมพุก  - จำนวนพื้นที ่800 
ไรของปาหนอง
หาบแห ม.7 ต.ลุ
มพุก ดำเนินการ
ปละ 200 ไร 

- จำนวนพื้นที ่
800 ไรของปา
หนองหาบแห ม.
7 ต.ลุมพุก 
ดำเนินการปละ 
200 ไร 

- จำนวนพื้นที ่800 
ไรของปาหนอง
หาบแห ม.7   ต.ลุ
มพุก ดำเนินการป
ละ 200 ไร 

- จำนวนพื้นที ่800 
ไรของปาหนอง
หาบแห ม.7    ต.
ลุมพุก 
ดำเนินการปละ 
200 ไร 

- จำนวนพื้นที ่
800 ไรของปา
หนองหาบแห     
ม.7 ต.ลุมพุก 
ดำเนินการปละ 
200 ไร 

 

   6.อบต.กระจาย  30,000 พื้นที่ต.กระจาย 
อ.ปาต้ิว จ.ยโสธร 

30,000 พื้นที่ต.กระจาย 
อ.ปาต้ิว จ.
ยโสธร 

30,000 พื้นที่ต.กระจาย อ.
ปาต้ิว จ.ยโสธร 

30,000 พื้นที่ต.กระจาย 
อ.ปาต้ิว จ.ยโสธร 

30,000 พื้นที่ต.กระจาย 
อ.ปาต้ิว จ.ยโสธร 

 

   7.ทต.ศรีแกว  20,000 การเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 
จำนวน 2 สาขา
อาชีพ 

20,000 การเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 
จำนวน 2 สาขา
อาชีพ 

20,000 การเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 
จำนวน 2 สาขา
อาชีพ 

20,000 การเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 
จำนวน 2 สาขา
อาชีพ 

20,000 การเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 
จำนวน 2 สาขา
อาชีพ 

 

   8.อบต.ศรีฐาน  5,000 สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
วัฒนธรรม  และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ของ อบต.ศรีฐาน 
จำนวน 2 
หมูบาน 

5,000 สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น ของ 
อบต.ศรีฐาน 
จำนวน 2 
หมูบาน 

5,000 สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
ของ อบต.ศรีฐาน 
จำนวน         2 
หมูบาน 

5,000 สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
ของ อบต.ศรีฐาน 
จำนวน         2 
หมูบาน 

5,000 สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น ของ 
อบต.ศรีฐาน 
จำนวน     2 
หมูบาน 

 

F1A1 4.โครงการปกปกรักษา
ทรัพยากร 

 สถานีพัฒนาที่ดิน  - 1.จัดทำขอมูล
ทรัพยากรในพื้นที่
แตละชนิด   ใน
รูปแบบ file 
digital เพื่อ
นำเขาระบบ

- 1.จัดทำขอมูล
ทรัพยากรใน
พื้นที่แตละชนิด   
ในรูปแบบ file 
digital เพื่อ
นำเขาระบบ

- 1.จัดทำขอมูล
ทรัพยากรในพื้นที่
แตละชนิด     ใน
รูปแบบ file 
digital เพื่อนำเขา
ระบบฐานขอมูล 

- 1.จัดทำขอมูล
ทรัพยากรในพื้นที่
แตละชนิด      
ในรูปแบบ file 
digital เพื่อ
นำเขาระบบ

- 1.จัดทำขอมูล
ทรัพยากรใน
พื้นที่แตละชนิด 
ในรูปแบบ file 
digital เพื่อ
นำเขาระบบ

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1817 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ฐานขอมูล 
อพ.สธ.-กรม
พัฒนาที่ดิน  
2. จัดทำ QR 
Code แสดง
ขอมูลทรัพยากร
ในพื้นที่ เชน ชื่อ
สามัญ         ชื่อ
วิทยาศาสตร ชือ่
ทองถิ่น ขอมูลดิน 
ขอมูลการใช
ประโยชน
โดยสังเขป        
ในบริเวณพื้นที่
ของสถานีพัฒนา
ที่ดินยโสธร 
จำนวน 5 ไร 

ฐานขอมูล 
อพ.สธ.-กรม
พัฒนาที่ดิน  
2. จัดทำ QR 
Code แสดง
ขอมูลทรัพยากร
ในพื้นที่ เชน ชื่อ
สามัญ         
ชื่อวิทยาศาสตร 
ชื่อทองถิ่น 
ขอมูลดิน ขอมูล
การใชประโยชน
โดยสังเขป         
ในบริเวณพื้นที่
ของสถานีพัฒนา
ที่ดินยโสธร 
จำนวน 5 ไร 

อพ.สธ.-กรม
พัฒนาที่ดิน  
2. จัดทำ QR 
Code แสดง
ขอมูลทรัพยากร     
ในพื้นที่ เชน ชื่อ
สามัญ ชื่อ
วิทยาศาสตร        
ชื่อทองถิ่น ขอมูล
ดิน ขอมูลการใช
ประโยชน
โดยสังเขป ใน
บริเวณพื้นที่ของ
สถานีพัฒนาที่ดิน
ยโสธร จำนวน 5 
ไร 

ฐานขอมูล 
อพ.สธ.-กรม
พัฒนาที่ดิน  
2. จัดทำ QR 
Code แสดง
ขอมูลทรัพยากร     
ในพื้นที่ เชน ชื่อ
สามัญ ชื่อ
วิทยาศาสตรชื่อ
ทองถิ่น ขอมูลดิน 
ขอมูลการใช
ประโยชน
โดยสังเขป   ใน
บริเวณพื้นที่ของ
สถานีพัฒนาที่ดิน
ยโสธร จำนวน 5 
ไร 

ฐานขอมูล 
อพ.สธ.-กรม
พัฒนาที่ดิน  
2. จัดทำ QR 
Code แสดง
ขอมูลทรัพยากร
ในพื้นที่ เชน ชื่อ
สามัญ ชื่อ
วิทยาศาสตร    
ชื่อทองถิ่น 
ขอมูลดิน ขอมูล
การใชประโยชน
โดยสังเขป ใน
บริเวณพื้นที่ของ
สถานีพัฒนา
ที่ดินยโสธร 
จำนวน 5 ไร 

 รวม  4  โครงการ  345,000  345,000  345,000  345,000  345,000   

F1A2 1. การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

 1.อบต.นาคำ  20,000 ดำเนินการใน
พื้นที ่อบต.นาคำ 
ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร 

20,000 ดำเนินการใน
พื้นที ่อบต.นา
คำ ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง
จากการพัฒนา
ตางๆ ภายใน
รัศมี 50 
กิโลเมตร 

20,000 ดำเนินการในพื้นที่ 
อบต.นาคำ ที่
กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร 

20,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ อบต.นาคำ 
ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร 

20,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ อบต.นาคำ 
ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร 

 

   2.อบต.ทุงมน  - ปาชุมชน 2 แหง 
ไดแก หนองแดง       
หัวเมย  ม.4 และ 
ม.7 

- ปาชุมชน 2 แหง 
ไดแก หนองแดง      
หัวเมย ม.4 และ 
ม.7 

- ปาชุมชน 2 แหง 
ไดแก หนองแดง
หัวเมย      ม.4 
และ ม.7 

- ปาชุมชน 2 แหง 
ไดแก หนองแดง
หัวเมย      ม.4 
และ ม.7 

- ปาชุมชน 2 แหง 
ไดแก หนองแดง
หัวเมย    ม.4 
และ ม.7 

 

   3.อบต.เชียงเพ็ง  10,000 ดำเนินการใน
พื้นที ่อบต.เชียง
เพ็งที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 

10,000 ดำเนินการใน
พื้นที ่อบต.เชียง
เพ็งที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง
จากการพัฒนา
ตางๆ ภายใน

10,000 ดำเนินการในพื้นที่ 
อบต.เชียงเพ็งที่
กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 

10,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ อบต.เชียง
เพ็งที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 

10,000 ดำเนินการใน
พื้นที่ อบต.เชียง
เพ็งที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 

 



หนา 1818                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร 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 

กิโลเมตร รัศมี 50 
กิโลเมตร 

กิโลเมตร กิโลเมตร กิโลเมตร 

   4.อบต.โพธิ์ไทร  40,000 สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวนพื้นที ่5.1 
ไร   ในพื้นที่ของ 
อบต.โพธไทร 

40,000 สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ จำนวน
พื้นที่ 5.1 ไร   
ในพื้นที่ของ 
อบต.โพธไทร 

40,000 สำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวนพื้นที ่5.1 
ไร        ในพื้นที่
ของ อบต.โพธไทร 

40,000 สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวนพื้นที ่5.1 
ไร         ในพื้นที่
ของ อบต.โพธ
ไทร 

40,000 สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวนพื้นที ่5.1 
ไร   ในพื้นที่ของ 
อบต.โพธไทร 

 

   5.อบต.ลุมพุก  - ดำเนินการใน
พื้นที ่อบต.ลุมพุก
ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร 

- ดำเนินการใน
พื้นที ่อบต.ลุ
มพุกที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง
จากการพัฒนา
ตางๆ ภายใน
รัศมี 50 
กิโลเมตร 

- ดำเนินการในพื้นที่ 
อบต.ลุมพุกที่
กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร 

- ดำเนินการใน
พื้นที่ อบต.ลุมพุก
ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร 

- ดำเนินการใน
พื้นที่ อบต.ลุ
มพุกที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตร 

 

   6.อบต.น้ำคำ  - สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวน  3 
หมูบาน ในพื้นที่
ของ อบต.น้ำคำ 

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ จำนวน 
3 หมูบาน ใน
พื้นที่ของ อบต.
น้ำคำ 

- สำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวน 3 หมูบาน 
ในพื้นที่ของ อบต.
น้ำคำ 

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวน 3 
หมูบาน ในพื้นที่
ของ อบต.น้ำคำ 

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวน 3 
หมูบาน       ใน
พื้นที่ของ อบต.
น้ำคำ 

 

   7.อบต.คำไผ  - สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวน 2 
หมูบาน ในพื้นที่

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ จำนวน 
2 หมูบาน ใน

- สำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวน 2 หมูบาน 
ในพื้นที่ของ อบต.
คำไผ 

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวน 2 
หมูบาน ในพื้นที่

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
จำนวน 3 
หมูบาน       ใน

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1819 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ของ อบต.คำไผ พื้นที่ของ อบต.
คำไผ 

ของ อบต.คำไผ พื้นที่ของ อบต.
น้ำคำ 

   8.อบต.ฟาหยาด  - สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน 
1,000 ไร โดย
สำรวจปละ 200 
ไร 

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ 
เปาหมาย
จำนวน 1,000 
ไร โดยสำรวจป
ละ 200 ไร 

- สำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน 
1,000 ไร โดย
สำรวจปละ 200 
ไร 

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน 
1,000 ไร โดย
สำรวจปละ 200 
ไร 

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน      
1,000 ไร โดย
สำรวจปละ 200 
ไร 

 

   9.อบต.คูเมือง  - สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน 
1,000 ไร โดย
สำรวจปละ 200 
ไร 

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ 
เปาหมาย
จำนวน 1,000 
ไร โดยสำรวจป
ละ 200 ไร 

- สำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน 
1,000 ไร โดย
สำรวจปละ 200 
ไร 

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน 
1,000 ไร โดย
สำรวจปละ 200 
ไร 

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน      
1,000 ไร โดย
สำรวจปละ 200 
ไร 

 

   10.อบต.สงยาง  - สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน    
100 ไร  

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ 
เปาหมาย
จำนวน    100 
ไร  

- สำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน 
100 ไร  

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน 
100 ไร  

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน 
100 ไร  

 

   11.อบต.โคกสำราญ  - สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร

- สำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร

 



หนา 1820                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร 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 

กายภาพ ชีวภาพ 
ในพื้นที ่อบต.
โคกสำราญ 28.5 
ไร เปาหมายการ
สำรวจจำนวน 25 
ไร  

กายภาพ 
ชีวภาพ ในพื้นที ่
อบต.  โคก
สำราญ 28.5 ไร 
เปาหมายการ
สำรวจจำนวน 
25 ไร  

ในพื้นที ่อบต.โคก
สำราญ 28.5 ไร 
เปาหมายการ
สำรวจจำนวน 25 
ไร  

กายภาพ ชีวภาพ 
ในพื้นที่ อบต.โคก
สำราญ 28.5 ไร 
เปาหมายการ
สำรวจจำนวน 25 
ไร  

กายภาพ ชีวภาพ 
ในพื้นที่ อบต.
โคกสำราญ 28.5 
ไร เปาหมายการ
สำรวจจำนวน 
25 ไร  

   12.ทต.สามัคคี  - สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
ในพื้นที ่ทต.
สามัคคี จำนวน 
1-2 แหลง หรือ
รอยละ 20  ของ
ชนิดทรัพยากร  

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ ในพื้นที ่
ทต.สามัคคี 
จำนวน 1-2 
แหลง หรือรอย
ละ 20  ของ
ชนิดทรัพยากร  

- สำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
ในพื้นที ่ทต.
สามัคคี      
จำนวน 1-2 แหลง 
หรือรอยละ 20            
ของชนิด
ทรัพยากร  

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
ในพื้นที่ ทต.
สามัคคี     
จำนวน 1-2 
แหลง หรือรอย
ละ 20            
ของชนิด
ทรัพยากร  

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
ในพื้นที่ ทต.
สามัคคี จำนวน 
1-2 แหลง หรือ
รอยละ 20      
ของชนิด
ทรัพยากร  

 

   13.ทต.สวาท  - สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน    
141 ไร  

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ 
เปาหมาย
จำนวน    141 
ไร  

- สำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน  
141 ไร  

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน  
141 ไร  

- สำรวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เปาหมายจำนวน  
141 ไร  

 

F1A2 2.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมชุมชน 

ต.หนองมวง                
อ.มหาชนะชยั/
สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัด
ยโสธร 

15,000 ประชุมฝกอบรม
ประชาชนจำนวน    
1500 คน และ
สำรวจชนิดพันธุ
พืช    ยืนตน ไม
เล่ือย (เถา) ไมพุม 
ไมสมุนไพรที่ปา
สาธารณโนนจับ
ของตำบลมวง 

15,000 ประชุมฝกอบรม
ประชาชน
จำนวน    1500 
คน และสำรวจ
ชนิดพันธุพืช    
ยืนตน ไมเล่ือย 
(เถา) ไมพุม ไม
สมุนไพรที่ปาสา
ธารณโนนจับ

15,000 ประชุมฝกอบรม
ประชาชนจำนวน 
1500 คน และ
สำรวจชนิดพันธุ
พืช ยืนตน ไม
เล่ือย (เถา)  ไมพุม 
ไมสมุนไพร ที่ปา
สาธารณโนนจับ
ของตำบลมวง 

15,000 ประชุมฝกอบรม
ประชาชนจำนวน 
1500 คน และ
สำรวจชนิดพันธุ
พืช ยืนตน ไม
เล่ือย (เถา)  ไม
พุม ไมสมุนไพร ที่
ปาสาธารณโนน
จับของตำบลมวง 

15,000 ประชุมฝกอบรม
ประชาชน
จำนวน 1500 
คน และสำรวจ
ชนิดพันธุพืช ยืน
ตน ไมเล่ือย 
(เถา)  ไมพุม ไม
สมุนไพร ที่ปาสา
ธารณโนนจับ

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1821 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

และตำบล
ใกลเคียง 

ของตำบลมวง 
และตำบล
ใกลเคียง 

และตำบล
ใกลเคียง 

และตำบล
ใกลเคียง 

ของตำบลมวง 
และตำบล
ใกลเคียง 

F1A2 3.สรางความมั่นคงและ
ลดความเหล่ือมล้ำ
ทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม 

1.โรงเรียนในเขต           
ต.คอเหนือ อ.เมือง
ยโสธร 2.โรงเรียน
ตำรวจตระเวน
ชายแดนบานศรีสวัสด์ิ 
ม.5 ต.ศรีแกว อ.เลิงนก
ทา/สำนักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัด
ยโสธร 

138,600 สัมมนาและ
ฝกอบรมกิจกรรม
สำรวจเก็บ
รวบรวมพืชพันธุ
พื้นเมืองจาก
ทรัพยากรทองถิ่น 
โรงเรียนในเขต 
ต.คอเหนือ อ.
เมืองยโสธร 
จำนวน 100 ราย 
และโรงเรียน
ตำรวจตระเวน
ชายแดนบานศรี
สวัสด์ิ ม.5 ต.ศรี
แกว อ.เลิงนกทา 
จำนวน 25 คน 

138,600 สัมมนาและ
ฝกอบรม
กิจกรรมสำรวจ 
เก็บรวบรวมพืช
พันธุพื้นเมือง
จากทรัพยากร
ทองถิ่น โรงเรียน
ในเขต       ต.
คอเหนือ อ.เมือง
ยโสธร จำนวน      
100 ราย และ
โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน 
บานศรีสวัสด์ิ ม.
5 ต.ศรีแกว   อ.
เลิงนกทา 
จำนวน 25 คน 

138,600 สัมมนาและ
ฝกอบรมกิจกรรม
สำรวจเก็บ
รวบรวมพืชพันธุ
พื้นเมืองจาก
ทรัพยากรทองถิ่น 
โรงเรียนในเขต ต.
คอเหนือ อ.เมือง
ยโสธร จำนวน 
100 ราย และ
โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
บานศรีสวัสด์ิ ม.5 
ต.ศรีแกว อ.เลิง
นกทา จำนวน 25 
คน 

138,600 สัมมนาและ
ฝกอบรมกิจกรรม
สำรวจเก็บ
รวบรวมพืชพันธุ
พื้นเมืองจาก
ทรัพยากรทองถิ่น 
โรงเรียนในเขต ต.
คอเหนือ อ.เมือง
ยโสธร จำนวน 
100 ราย และ
โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
บานศรีสวัสด์ิ ม.5 
ต.ศรีแกว อ.เลิง
นกทา จำนวน 25 
คน 

138,600 สัมมนาและ
ฝกอบรม
กิจกรรมสำรวจ
เก็บรวบรวมพืช
พันธุพื้นเมือง
จากทรัพยากร
ทองถิ่น โรงเรียน
ในเขต ต.คอ
เหนือ อ.เมือง
ยโสธร จำนวน 
100 ราย และ
โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน          
บานศรีสวัสด์ิ ม.
5 ต.ศรีแกว อ.
เลิงนกทา    
จำนวน 25 คน 

 

 รวม  3  โครงการ  223,600  223,600  223,600  223,600  223,600   
F1A3 1.โครงการปลูกรักษาตน

พันธุกรรมพืชในแปลง
ปลูก 

อบต.เชียงเพ็ง - - 10,000 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวน 2 ไร 

10,000 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวน 2 ไร 

10,000 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวน 2 ไร 

10,000 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวน 2 ไร 

 

F1A3 2.โครงการธนาคาร
พันธุกรรมพืช 

อบต.เชียงเพ็ง - - 5,000 ดำเนินการใน
โรงเรียนชุมชน
บาน    เชียง
เพ็ง/วัดในเขต 
ต.เชียงเพ็ง 

5,000 ดำเนินการใน
โรงเรียนชุมชน
บานเชียงเพ็ง/   
วัดในเขต ต.เชียง
เพ็ง 

5,000 ดำเนินการใน
โรงเรียนชุมชน
บานเชียงเพ็ง/  
วัดในเขต ต.เชียง
เพ็ง 

5,000 ดำเนินการใน
โรงเรียนชุมชน
บานเชียงเพ็ง/วัด
ในเขต ต.เชียง
เพ็ง 

 

F1A3 3.สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในชุมชน 

อบต.ทุงมน - - - ปลูกรักษาตนไม
ในพื้นที่หมูบาน 
9 หมูบาน ใน ต.
ทุงมน จำนวน
พื้นที่ 2 ไร 
ตนไม 200 ตน 

- ปลูกรักษาตนไมใน
พื้นที่หมูบาน 9 
หมูบาน     ใน ต.
ทุงมน จำนวน
พื้นที่ 2 ไร ตนไม 
200 ตน 

- ปลูกรักษาตนไม
ในพื้นที่หมูบาน 9 
หมูบาน ใน ต.ทุง
มน จำนวนพื้นที่ 
2 ไร ตนไม 200 
ตน 

- ปลูกรักษาตนไม
ในพื้นที่หมูบาน 
9 หมูบาน ใน ต.
ทุงมน จำนวน
พื้นที่ 2 ไร ตนไม 
200 ตน 

 



หนา 1822                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร 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 4.โครงการปลูกรักษา
แปลงสาธิตตนแบบ 

สำนักงานสหกรณ
จังหวัดยโสธร 

30,000  แปลงสาธิต
ตนแบบไดรับการ
พัฒนาและเปน
แหลงใหความรู 
จำนวน            
3 แปลง  

30,000  แปลงสาธิต
ตนแบบไดรับ
การพัฒนาและ
เปนแหลงให
ความรู จำนวน                 
3 แปลง  

30,000  แปลงสาธิต
ตนแบบไดรับการ
พัฒนาและเปน
แหลงใหความรู 
จำนวน 3 แปลง  

30,000  แปลงสาธิต
ตนแบบไดรับการ
พัฒนาและเปน
แหลงใหความรู 
จำนวน 3 แปลง  

30,000  แปลงสาธิต
ตนแบบไดรับ
การพัฒนาและ
เปนแหลงให
ความรู จำนวน 
3 แปลง  

 

F1A3 5.กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 

1.อบต.พระเสาร -  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ของ 
อบต.พระเสาร 
จำนวน 3 ไร 
ตนไม 500 ตน  

-  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ของ 
อบต.พระเสาร 
จำนวน 3 ไร 
ตนไม 500 ตน  

-  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ของ 
อบต.         พระ
เสาร จำนวน 3 ไร 
ตนไม 500 ตน  

-  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ของ 
อบต.         พระ
เสาร จำนวน 3 
ไร ตนไม 500 ตน  

-  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ของ 
อบต.     พระ
เสาร จำนวน 3 
ไร ตนไม 500 
ตน  

 

  2.อบต.น้ำคำ -  -  20,000  ดำเนินการจัด
กิจกรรมปลูก 
ดูแลรักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่น ในพื้นที่ 
อบต.น้ำคำ  

20,000  ดำเนินการจัด
กิจกรรมปลูก ดูแล
รักษาทรัพยากร
ทองถิ่น ในพื้นที่ 
อบต.น้ำคำ  

20,000  ดำเนินการจัด
กิจกรรมปลูก 
ดูแลรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 
ในพื้นที่ อบต.
น้ำคำ  

20,000  ดำเนินการจัด
กิจกรรมปลูก 
ดูแลรักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่น ในพื้นที่ 
อบต.น้ำคำ  

 

  3.อบต.คำไผ -  -  20,000  ดำเนินการจัด
กิจกรรมปลูก 
ดูแลรักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่น ในพื้นที่ 
อบต.คำไผ  

20,000  ดำเนินการจัด
กิจกรรมปลูก ดูแล
รักษาทรัพยากร
ทองถิ่น ในพื้นที่ 
อบต.คำไผ  

20,000  ดำเนินการจัด
กิจกรรมปลูก 
ดูแลรักษา
ทรัพยากรทองถิ่น 
ในพื้นที่ อบต.คำ
ไผ  

20,000  ดำเนินการจัด
กิจกรรมปลูก 
ดูแลรักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่น ในพื้นที่ 
อบต.คำไผ  

 

  4.อบต.ฟาหยาด 20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ของ            
อบต.ฟาหยาด 
บริเวณดงโตงโตน        
ดงบานแซง ม.
5,6,7 และ ม.10   

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ของ            
อบต.ฟาหยาด 
บริเวณดงโตง
โตน        ดง
บานแซง ม.
5,6,7 และ ม.10   

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ของ               
อบต.ฟาหยาด 
บริเวณดงโตงโตน               
ดงบานแซง ม.
5,6,7 และ ม.10   

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ของ               
อบต.ฟาหยาด 
บริเวณดงโตงโตน               
ดงบานแซง ม.
5,6,7 และ ม.10   

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ของ            
อบต.ฟาหยาด 
บริเวณดงโตง
โตน          ดง
บานแซง ม.5,6,7 
และ ม.10   

 

  5.อบต.คูเมือง 20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปา             
สาธารณประโยช
น อบต.คูมือง           

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปา             
สาธารณประโย
ชน อบต.คูมือง           

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปา             
สาธารณประโยชน 
อบต.คูมือง           

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปา             
สาธารณประโยช
น อบต.คูมือง           

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปา             
สาธารณประโยช
น อบต.คูมือง           

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1823 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  6.อบต.สงยาง 20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปา
ชุมชนดอนปูตา 
ม.1,8 ม.3,ม.5,ม.
6,ม.7            

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปา
ชุมชนดอนปูตา 
ม.1,8 ม.3,ม.5,
ม.6,ม.7            

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปา
ชุมชนดอนปูตา ม.
1,8 ม.3,ม.5,ม.6,
ม.7            

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปา
ชุมชนดอนปูตา 
ม.1,8 ม.3,ม.5,ม.
6,ม.7            

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปา
ชุมชน     ดอนปู
ตา ม.1,8 ม.3,ม.
5,ม.6,ม.7            

 

  7.อบต.พระเสาร 20,000  ดำเนินการปลูก
ขยายพันธุตนยาง
นา จำนวน 
1,000 ตน            

20,000  ดำเนินการปลูก
ขยายพันธุตน
ยางนา จำนวน 
1,000 ตน            

20,000  ดำเนินการปลูก
ขยายพันธุตนยาง
นา จำนวน 1,000 
ตน            

20,000  ดำเนินการปลูก
ขยายพันธุตนยาง
นา จำนวน 
1,000 ตน            

20,000  ดำเนินการปลูก
ขยายพันธุตน
ยางนา จำนวน 
1,000 ตน            

 

  8.อบต.ผือฮี 20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ อบต.
ผือฮี จำนวน 500 
ตน            

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ อบต.
ผือฮี จำนวน 
500 ตน            

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ อบต.
ผือฮี จำนวน 500 
ตน            

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ อบต.
ผือฮี จำนวน 500 
ตน            

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ อบต.
ผือฮี จำนวน 
500 ตน            

 

  9.ทต.สามัคคี  20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ ทต.
สามัคคี จำนวน 
150 ตน            

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ ทต.
สามัคคี จำนวน 
150 ตน            

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ ทต.
สามัคคี จำนวน 
150 ตน            

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ ทต.
สามัคคี จำนวน 
150 ตน            

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ ทต.
สามัคคี จำนวน 
150 ตน            

 

  10.อบต.โคกสำราญ 20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 28.5 
ไร จำนวน 500 
ตน  

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปก
ปกทรัพยากร 
28.5 ไร จำนวน 
500 ตน  

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 28.5 
ไร จำนวน 500 
ตน  

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 28.5 
ไร จำนวน 500 
ตน  

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 28.5 
ไร จำนวน 500 
ตน  

 

  11.ทต.สวาท 20,000  ดำเนินการปลูก
ปาชุมชนบาน
สวาท ม.1  

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาชุมชนบาน
สวาท ม.1  

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาชุมชนบาน
สวาท ม.1  

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาชุมชนบาน
สวาท ม.1  

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาชุมชนบาน
สวาท ม.1  

 

  12.อบต.โพธิ์ไทร 20,000  ดำเนินการปลูก
ปาชุมชนบานโพธิ์
ไทร ม.9  

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาชุมชนบาน
โพธิ์ไทร ม.9  

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาชุมชนบานโพธิ์
ไทร ม.9  

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาชุมชนบานโพธิ์
ไทร ม.9  

20,000  ดำเนินการปลูก
ปาชุมชนบาน
โพธิ์ไทร ม.9  

 

F1A3 6.สงเสริมการปลูกตนไม
และบำรุงรักษา 

ศูนยเรียนรูเพื่อการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม
ตามแนวพระราชดำริ 
จังหวัดยโสธร 

795,000  1) จัดหากลาไม
เศรษฐกิจ (ไมวงศ
ยางเพาะเชื้อเห็ด
ไมคอรไรซา) เพื่อ
แจกจายใหปลูก
ในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร จำนวน      

795,000  1) จัดหากลาไม
เศรษฐกิจ (ไม
วงศยางเพาะเชื้อ
เห็ดไมคอรไรซา) 
เพื่อแจกจายให
ปลูกในพื้นที่
จังหวัดยโสธร 

795,000  1) จัดหากลาไม
เศรษฐกิจ (ไมวงศ
ยางเพาะเชื้อเห็ด
ไมคอรไรซา) เพื่อ
แจกจายใหปลูกใน
พื้นที่จังหวัดยโสธร 
จำนวน 33,000 

795,000  1) จัดหากลาไม
เศรษฐกิจ (ไมวงศ
ยางเพาะเชื้อเห็ด
ไมคอรไรซา) เพื่อ
แจกจายใหปลูก
ในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร จำนวน 

795,000  1) จัดหากลาไม
เศรษฐกิจ (ไม
วงศยางเพาะเชื้อ
เห็ดไมคอรไรซา) 
เพื่อแจกจายให
ปลูกในพื้นที่
จังหวัดยโสธร 

 



หนา 1824                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร 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 

33,000 กลา                           
2) สรางธนาคาร
อาหารชุมชนและ
พืชสมุนไพร ใน
พื้นที่จังหวัด
ยโสธร เนื้อที ่
100 ไร    

จำนวน      
33,000 กลา                            
2) สรางธนาคาร
อาหารชุมชน
และพืชสมุนไพร 
ในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร เนื้อที ่
100 ไร    

กลา       2) สราง
ธนาคารอาหาร
ชุมชนและพืช
สมุนไพร ในพื้นที่
จังหวัดยโสธร เนื้อ
ที่ 100 ไร    

33,000 กลา       
2) สรางธนาคาร
อาหารชุมชนและ
พืชสมุนไพร ใน
พื้นที่จังหวัด
ยโสธร เนื้อที ่
100 ไร    

จำนวน 33,000 
กลา 2) สราง
ธนาคารอาหาร
ชุมชนและพืช
สมุนไพร ในพื้นที่
จังหวัดยโสธร 
เนื้อที่     100 ไร    

 รวม  6  โครงการ  1,005,000  1,060,000  1,060,000  1,060,000  1,060,000   
F2A4 งานอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม 

สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
ยโสธร/                       
1.อบต.ลุมพุก              
2.อบต.น้ำคำ              
3.อบต.โพธิ์ไทร 

35,000 1.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร        
ทั้ง 3 ฐาน ของ
พื้นที่ปาหนอง
หาบแหน บ.หาบ
แหน ม.7 ต.ลุ
มพุก  อ.คำเขื่อน
แกว จ.ยโสธร 
2.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น
พื้นที่สาธารณะ 1 
แหง 
3.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง    3 
ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจเก็บ
รวบรวม 

35,000 1.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร        
ทั้ง 3 ฐาน ของ
พื้นที่ปาหนอง
หาบแหน บ.
หาบแหน ม.7 
ต.ลุมพุก  อ.คำ
เขื่อนแกว จ.
ยโสธร 
2.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร
ทองถิ่นพื้นที่
สาธารณะ 1 
แหง 
3.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง    
3 ฐาน ที่ไดจาก
การสำรวจเก็บ
รวบรวม 

35,000 1.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร        
ทั้ง 3 ฐาน ของ
พื้นที่ปาหนองหาบ
แหน บ.หาบแหน 
ม.7 ต.ลุมพุก  อ.
คำเขื่อนแกว จ.
ยโสธร 
2.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น
พื้นที่สาธารณะ 1 
แหง 
3.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง    3 
ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจเก็บ
รวบรวม 

35,000 1.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร        
ทั้ง 3 ฐาน ของ
พื้นที่ปาหนอง
หาบแหน บ.หาบ
แหน ม.7 ต.ลุ
มพุก  อ.คำเขื่อน
แกว จ.ยโสธร 
2.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น
พื้นที่สาธารณะ 1 
แหง 
3.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง    3 
ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจเก็บ
รวบรวม 

35,000 1.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร        
ทั้ง 3 ฐาน ของ
พื้นที่ปาหนอง
หาบแหน บ.หาบ
แหน ม.7 ต.ลุ
มพุก  อ.คำเขื่อน
แกว จ.ยโสธร 
2.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร
ทองถิ่นพื้นที่
สาธารณะ 1 
แหง 
3.อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง    
3 ฐาน ที่ไดจาก
การสำรวจเก็บ
รวบรวม 

 

 รวม  1  โครงการ  35,000  35,000  35,000  35,000  35,000   
F2A5 1.จัดทำฐานขอมูล

พันธุกรรมพืชเพื่อ
เผยแพรในรูปแบบส่ือ
และดิจิทัล 

1.อบต.ทุงมน - - - พื้นที่ทั้ง 9 
หมูบาน ใน
ตำบลทุงมน/
อบต.ทุงมน 

- พื้นที่ทั้ง 9 
หมูบาน ในตำบล
ทุงมน/อบต.ทุงมน 

- พื้นที่ทั้ง 9 
หมูบาน ในตำบล
ทุงมน/อบต.ทุง
มน 

- พื้นที่ทั้ง 9 
หมูบาน ในตำบล
ทุงมน/อบต.ทุง
มน 

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1825 
 

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.อบต.ฟาหยาด - - 5,000 จัดทำระบบ

ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช    
ในพื้นที่ อบต.
ฟาหยาด เพื่อ
เผยแพรใน
รูปแบบส่ือและ
ดิจิตอล 

5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช ใน
พื้นที่ อบต.ฟา
หยาด เพือ่
เผยแพรในรูปแบบ
ส่ือและดิจิตอล 

5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช ใน
พื้นที่ อบต.ฟา
หยาด เพือ่
เผยแพร ใน
รูปแบบส่ือ และ
ดิจิตอล 

5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช        
ในพื้นที่ อบต.ฟา
หยาด เพือ่
เผยแพรใน
รูปแบบส่ือและ
ดิจิตอล 

 

  3.อบต.คูเมือง - - 5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช    
ในพื้นที่ อบต.คู
เมือง เพื่อ
เผยแพรใน
รูปแบบส่ือและ
ดิจิตอล 

5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ อบต.คูเมือง 
เพื่อเผยแพรใน
รูปแบบส่ือและ
ดิจิตอล 

5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ อบต.คูเมือง 
เพื่อเผยแพรใน
รูปแบบส่ือและ
ดิจิตอล 

5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช        
ในพื้นที่ อบต.คู
เมือง เพื่อ
เผยแพร          
ในรูปแบบส่ือ
และดิจิตอล 

 

  4.อบต.สงยาง - - 5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช    
ในพื้นที่ อบต.สง
ยาง เพื่อ
เผยแพรใน
รูปแบบส่ือและ
ดิจิตอล 

5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ อบต.สงยาง 
เพื่อเผยแพรใน
รูปแบบส่ือและ
ดิจิตอล 

5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ อบต.สงยาง 
เพื่อเผยแพรใน
รูปแบบส่ือและ
ดิจิตอล 

5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช        
ในพื้นที่ อบต.สง
ยาง เพื่อเผยแพร          
ในรูปแบบส่ือ
และดิจิตอล 

 

  5.ทต.สวาท - - 5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช    
ในพื้นที่ ทต.
สวาท เพื่อ
เผยแพร         
ในรูปแบบส่ือ
และดิจิตอล 

5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ ทต.สวาท 
เพื่อเผยแพรใน
รูปแบบส่ือและ
ดิจิตอล 

5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ ทต.สวาท 
เพื่อเผยแพรใน
รูปแบบส่ือและ
ดิจิตอล 

5,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช        
ในพื้นที่ ทต.
สวาท เพื่อ
เผยแพรใน
รูปแบบส่ือและ
ดิจิตอล 

 

F2A5 2.จัดทำฐานขอมูล 
อพ.สธ. ในโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช   

ทต.ปาต้ิว 10,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ 

10,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ 

10,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ 

10,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ 

10,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร
กายภาพ 

 



หนา 1826                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร 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 

อันเนื่อง มาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

  อบต.เชียงเพ็ง 10,000 บันทึกขอมูลของ
การตรวจ 
รวบรวมประเมิน
ทั้ง 3 ฐาน 

10,000 บันทึกขอมูลของ
การตรวจ 
รวบรวมประเมิน
ทั้ง 3 ฐาน 

10,000 บันทึกขอมูลของ
การตรวจ 
รวบรวมประเมิน
ทั้ง 3 ฐาน 

10,000 บันทึกขอมูลของ
การตรวจ 
รวบรวมประเมิน
ทั้ง 3 ฐาน 

10,000 บันทึกขอมูลของ
การตรวจ 
รวบรวมประเมิน
ทั้ง 3 ฐาน 

 

F2A5 3.การจัดทำศูนยขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ.-จังหวัด 

พื้นที่เปาหมายตามแนว
ทางการดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในจังหวัด 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบในแต
ล ะ พื้ น ที่ เ ป น
ฐานขอมูลในรูปแบบ
ส า ร ส น เ ท ศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

(*ไมเผยแพรฐานขอมูล 
ถายังไมไดรับอนุญาต)  

 รวม  3  โครงการ  40,000  40,000  40,000  40,000  40,000   
F2A6 โครงการวางแผนพัฒนา

พันธุพืช/สัตว/จุลินทรีย 
1.อบต.นาคำ - - 5,000 จัดประชุม

คณะกรรมการ
เพื่อดำเนินงาน 
อพ.สธ.ของต.นา
คำ อ.คำเขื่อน
แกว  จ.ยโสธร  

5,000 จัดประชุม
คณะกรรมการ
เพื่อดำเนินงาน 
อพ.สธ.ของต.นา
คำ อ.คำเขื่อนแกว 
จ.ยโสธร  

5,000 จัดประชุม
คณะกรรมการ
เพื่อดำเนินงาน 
อพ.สธ.ของต.นา
คำ อ.คำเขื่อน
แกว จ.ยโสธร  

5,000 จัดประชุม
คณะกรรมการ
เพื่อดำเนินงาน 
อพ.สธ.ของต.นา
คำ อ.คำเขื่อน
แกว  จ.ยโสธร  

 

  2.อบต.โพธิ์ไทร 20,000 วางแผนพัฒนา
พันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย 

20,000 วางแผนพัฒนา
พันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย 

20,000 วางแผนพัฒนา
พันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย 

20,000 วางแผนพัฒนา
พันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย 

20,000 วางแผนพัฒนา
พันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย 

 

 รวม  1  โครงการ    20,000   25,000  25,000  25,000  25,000   
F3A8 1.ปลูกปาเฉลิมพระ

เกียรติ 
1.กรมทหาราบที่ 16 30,000 เพื่อเพิ่มปริมาณ

ทรัพยากรปาไม
เพื่อนำมาใช
ประโยชนเพื่อ
สงเสริมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชที่
หายาก และพันธุ

30,000 เพื่อเพิ่มปริมาณ
ทรัพยากรปาไม
เพื่อนำมาใช
ประโยชนเพื่อ
สงเสริมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชที่
หายาก และ

30,000 เพื่อเพิ่มปริมาณ
ทรัพยากรปาไม
เพื่อนำมาใช
ประโยชน เพือ่
สงเสริมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  ที่
หายาก และพันธุ

30,000 เพื่อเพิ่มปริมาณ
ทรัพยากรปาไม
เพื่อนำมาใช
ประโยชน เพือ่
สงเสริมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชที่
หายาก และพันธุ

30,000 เพื่อเพิ่มปริมาณ
ทรัพยากรปาไม
เพื่อนำมาใช
ประโยชนเพื่อ
สงเสริมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชที่
หายาก และพันธุ

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1827 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พืช    ในทองถิ่น 
เปนแหลงเรียนรู
ของชุมชน  ที่
สามารถเขามา
ศึกษาหาความรู
ได  
เปนศูนยกลางใน
การขยายพันธุพืช  
บางชนิดที่หายาก
ในทองถิ่นชุมชน   
รอบคาย จำนวน 
2 ตำบล 5 
หมูบาน 
ประชากร
ประมาณ 2,986 
คน  493 
ครัวเรือน 

พันธุพืช    ใน
ทองถิ่น เปน
แหลงเรียนรูของ
ชุมชน ที่
สามารถเขามา
ศึกษาหาความรู
ได  
เปนศูนยกลางใน
การขยายพันธุ
พืช  บางชนิดที่
หายากใน
ทองถิ่น 
ชุมชนรอบคาย
จำนวน 2 ตำบล           
5 หมูบาน 
ประชากร
ประมาณ         
2,986 คน 493 
ครัวเรือน 

พืชในทองถิ่น เปน
แหลงเรียนรูของ
ชุมชนที่สามารถ
เขามาศึกษาหา
ความรูได เปน
ศูนยกลางในการ
ขยายพันธุพืชบาง
ชนิดที่หายากใน
ทองถิ่นชุมชนรอบ
คาย จำนวน 2 
ตำบล 5 หมูบาน 
ประชากร
ประมาณ 2,986 
คน 493 ครัวเรือน 

พืชในทองถิ่น 
เปนแหลงเรียนรู
ของชุมชนที่
สามารถเขามา
ศึกษาหาความรู
ได เปนศูนยกลาง
ในการขยายพันธุ
พืชบางชนิดที่หา
ยากในทองถิ่น
ชุมชนรอบคาย 
จำนวน 2 ตำบล 
5 หมูบาน 
ประชากร
ประมาณ 2,986 
คน 493 
ครัวเรือน 

พืช       ใน
ทองถิ่น เปน
แหลงเรียนรูของ
ชุมชน     ที่
สามารถเขามา
ศึกษาหาความรู
ได       เปน
ศูนยกลางในการ
ขยายพันธุพืช       
บางชนิดที่หา
ยากในทองถิ่น
ชุมชนรอบคาย 
จำนวน 2 ตำบล 
5 หมูบาน 
ประชากร
ประมาณ 2,986 
คน 493 
ครัวเรือน 

  2.กศน. อำเภอ 9 แหง - เพื่อสงเสริมให
นักเรียนนักศึกษา 
และบุคลากร 
จำนวน 5,000 
คน ไดมีสวนรวม
ในการอนุรักษ 
ฟนฟูทรัพยากร
ปาไมในพื้นที่ 
จำนวน 1,000 
ตน 

- เพื่อสงเสริมให
นักเรียน
นักศึกษา และ
บุคลากร จำนวน 
5,000 คน ไดมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรปาไม
ในพื้นที่ จำนวน 
1,000 ตน 

- เพื่อสงเสริมให
นักเรียนนักศึกษา 
และบุคลากร 
จำนวน 5,000 คน 
ไดมีสวนรวมใน
การอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรปาไมใน
พื้นที่ จำนวน 
1,000 ตน 

- เพื่อสงเสริมให
นักเรียนนักศึกษา 
และบุคลากร 
จำนวน 5,000 
คน ไดมีสวนรวม
ในการอนุรักษ 
ฟนฟูทรัพยากร
ปาไมในพื้นที่ 
จำนวน 1,000 
ตน 

- เพื่อสงเสริมให
นักเรียน
นักศึกษา และ
บุคลากร จำนวน 
5,000 คน ไดมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรปาไม       
ในพื้นที่ จำนวน 
1,000 ตน 

 

  3.สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
ยโสธร 

6,810,00
0 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
ทรัพยากรปาไม
เพื่อนำมาใช
ประโยชนเพื่อ
สงเสริมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชที่
หายาก และพันธุ
พืช   ในทองถิ่น 

6,810,00
0 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
ทรัพยากรปาไม
เพื่อนำมาใช
ประโยชนเพื่อ
สงเสริมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชที่
หายาก และ
พันธุพืช   ใน

6,810,00
0 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
ทรัพยากรปาไม
เพื่อนำมาใช
ประโยชน เพือ่
สงเสริมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  ที่
หายาก และพันธุ
พืชในทองถิ่น เปน

6,810,00
0 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
ทรัพยากรปาไม
เพื่อนำมาใช
ประโยชน เพือ่
สงเสริมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชที่
หายาก และพันธุ
พืชในทองถิ่น 

6,810,00
0 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
ทรัพยากรปาไม
เพื่อนำมาใช
ประโยชน เพือ่
สงเสริมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชที่
หายาก และพันธุ
พืช       ใน

 



หนา 1828                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร 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 

เปนแหลงเรียนรู
ของชุมชน ที่
สามารถเขามา
ศึกษาหาความรู
ได  
เปนศูนยกลางใน
การขยายพันธุพืช  
บางชนิดที่หายาก
ในทองถิ่น 
เพื่อเปนแหลง
รมณียสถาน 
เปนสัปปายะที่
เหมาะสมแกการ
ปฏิบัติธรรม   
จำนวน 681 วัด 

ทองถิ่น เปน
แหลงเรียนรูของ
ชุมชนที่สามารถ
เขามาศึกษาหา
ความรูได  
เปนศูนยกลางใน
การขยายพันธุ
พืชบางชนิดที่หา
ยากในทองถิ่น 
เพื่อเปนแหลง
รมณียสถาน 
เปนสัปปายะที่
เหมาะสมแกการ
ปฏิบัติธรรม 
จำนวน 681 วัด 

แหลงเรียนรูของ
ชุมชนที่สามารถ
เขามาศึกษา       
หาความรูได เปน
ศูนยกลางในการ
ขยายพันธุพืชบาง
ชนิดที่หายากใน
ทองถิ่น เพื่อเปน
แหลงรมณียสถาน 
เปนสัปปายะที่
เหมาะสมแกการ
ปฏิบัติธรรม 
จำนวน 681 วัด 

เปนแหลงเรียนรู
ของชุมชนที่
สามารถเขามา
ศึกษาหาความรู
ได เปนศูนยกลาง
ในการขยายพันธุ
พืชบางชนิดที่หา
ยากในทองถิ่น 
เพื่อเปนแหลง
รมณียสถาน 
เปนสัปปายะที่
เหมาะสมแกการ
ปฏิบัติธรรม 
จำนวน 681 วัด 

ทองถิ่น เปน
แหลงเรียนรูของ
ชุมชนที่สามารถ
เขามาศึกษาหา
ความรูได         
เปนศูนยกลางใน
การขยายพันธุ
พืชบางชนิดที่หา
ยากในทองถิ่น 
เพื่อเปนแหลง
รมณียสถาน 
เปนสัปปายะที่
เหมาะสมแกการ
ปฏิบัติธรรม 
จำนวน 681 วัด 

F3A8 2.ชุมชนคุณธรรมรมร่ืน
ดวยพฤกษานานาพันธ 

ชุมชนคุณธรรม จำนวน 
36 แหง ในพื้นที่
จังหวัดยโสธร/
สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดยโสธร 

- ชุมชนคุณธรรม 
จำนวน 36 แหง        
ในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร/สำนกังาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ยโสธร 

- ชุมชนคุณธรรม 
จำนวน 36 แหง        
ในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร/
สำนักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดยโสธร 

- ชุมชนคุณธรรม 
จำนวน 36 แหง 
ในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร/สำนกังาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ยโสธร 

- ชุมชนคุณธรรม 
จำนวน 36 แหง 
ในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร/สำนกังาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ยโสธร 

- ชุมชนคุณธรรม 
จำนวน 36 แหง 
ในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร/
สำนักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดยโสธร 

 

F3A8 3.อาสาพัฒนาชุมชนรวม
ใจปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหวั 

ปาชุมชนในพื้นที่
จังหวัดยโสธร/
สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดยโสธร 

- - 20,000 จัดกิจกรรม
อาสาพัฒนา
ชุมชนรวมใจ
ปลูกปาชุมชน 
อำเภอละ 1 
แหง 

20,000 จัดกิจกรรมอาสา
พัฒนาชุมชนรวม
ใจปลูกปาชุมชน 
อำเภอละ 1 แหง 

20,000 จัดกิจกรรมอาสา
พัฒนาชุมชนรวม
ใจปลูกปาชุมชน 
อำเภอละ 1 แหง 

20,000 จัดกิจกรรมอาสา
พัฒนาชุมชนรวม
ใจปลูกปาชุมชน 
อำเภอละ 1 แหง 

 

F3A8 4.จัดต้ังศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรทองถิ่น
ในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

อบต.เชียงเพ็ง 20,000 จัดจั้งศูนย
อนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
ทองถิ่นในพื้นที ่
อบต.เชียงเพ็ง 
จำนวน 1 แหง 
เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลของ
ทรัพยากรทองถิ่น 

20,000 จัดจั้งศูนย
อนุรักษและ
พัฒนา
ทรัพยากร
ทองถิ่นในพื้นที ่
อบต.เชียงเพ็ง 
จำนวน 1 แหง 
เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลของ

20,000 จัดจั้งศูนยอนุรักษ
และพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น
ในพื้นที ่อบต.
เชียงเพ็ง จำนวน 
1 แหง เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลของ
ทรัพยากรทองถิ่น 
เพื่อเปดอบรมให

20,000 จัดจั้งศูนยอนุรักษ
และพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น
ในพื้นที่ อบต.
เชียงเพ็ง จำนวน 
1 แหง เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล
ของทรัพยากร
ทองถิ่น เพื่อเปด

20,000 จัดจั้งศูนย
อนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
ทองถิ่นในพื้นที่ 
อบต.เชียงเพ็ง 
จำนวน 1 แหง 
เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลของ
ทรัพยากร

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1829 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เพื่อเปดอบรมให
ความรูผูนำชุมชน 
ประชาชน
เยาวชน ในพื้นที ่

ทรัพยากร
ทองถิ่น เพื่อเปด
อบรมใหความรู
ผูนำชุมชน 
ประชาชน
เยาวชน ในพื้นที ่

ความรูผูนำชุมชน 
ประชาชนเยาวชน 
ในพื้นที่ 

อบรมใหความรู
ผูนำชุมชน 
ประชาชน
เยาวชน ในพื้นที ่

ทองถิ่น เพื่อเปด
อบรมใหความรู
ผูนำชุมชน 
ประชาชน
เยาวชน ในพื้นที ่

F3A8 5.พัฒนาศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง สราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากร 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับตำบล/
สำนักงานพัฒนาชุมชุน
จังหวัดยโสธร 

- - 10,000   - พัฒนาศูนย
เรียนรูการ
อนุรักษพันธุพืช
ในทองถิ่นใกล
สูญพันธุใน
ชุมชน สราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
อำเภอละ 1 
แหง 

10,000   - พัฒนาศูนย
เรียนรูการอนุรักษ
พันธุพืช     ใน
ทองถิ่นใกลสูญ
พันธุในชุมชน 
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร อำเภอ
ละ 1 แหง 

10,000   - พัฒนาศูนย
เรียนรูการ
อนุรักษพันธุพืช     
ในทองถิ่นใกลสูญ
พันธุในชุมชน 
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร อำเภอ
ละ 1 แหง 

10,000   - พัฒนาศูนย
เรียนรูการ
อนุรักษพันธุพืช
ในทองถิ่นใกล
สูญพันธุในชุมชน          
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
อำเภอละ 1 แหง 

 

F3A8 6.สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

1.สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา    
เขต 28                       
2.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร           
3.โรงเรียนบานนาถม     
อ.คำเขื่อนแกว              
4.โรงเรียนบานคอ
เหนือใตดอนกลาง อ.
เมืองยโสธร         

785,000  1.เพื่อเปนการ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา            
2.เพื่อให
สถานศึกษาเปน
แหลงเรียนรู เปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพันธุไม
สำหรับใช
ประโยชนทาง
การศึกษา  

785,000  1.เพื่อเปนการ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา            
2.เพื่อให
สถานศึกษาเปน
แหลงเรียนรู 
เปนแหลง
รวบรวมตัวอยาง
พันธุไมสำหรับ
ใชประโยชนทาง
การศึกษา  

785,000  1.เพื่อเปนการ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึก       ใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ        
ภูมิปญญา                                     
2.เพื่อให
สถานศึกษาเปน
แหลงเรียนรู          
เปนแหลงรวบรวม
ตัวอยางพันธุไม
สำหรับใช
ประโยชนทาง
การศึกษา  

785,000  1.เพื่อเปนการ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึก       ใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ        
ภูมิปญญา                                         
2.เพื่อให
สถานศึกษาเปน
แหลงเรียนรู          
เปนแหลง
รวบรวมตัวอยาง
พันธุไมสำหรับใช
ประโยชนทาง
การศึกษา  

785,000  1.เพื่อเปนการ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึก    ใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ     
ภูมิปญญา                                      
2.เพื่อให
สถานศึกษาเปน
แหลงเรียนรู เปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพันธุไม
สำหรับใช
ประโยชนทาง
การศึกษา  

 

F3A8 7.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน     ในโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช   
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

1.อบต.นาคำ                
2.ทต.ปาต้ิว                 
3.อบต.โคกนาโก           
4.อบต.โพธิ์ไทร 

520,000  1.เพื่อเปนการ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
วัฒนธรรมและ

520,000  1.เพื่อเปนการ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร

520,000  1.เพื่อเปนการ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึก       ใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร

520,000  1.เพื่อเปนการ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึก       ใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร

520,000  1.เพื่อเปนการ
นำไปสูการสราง
จิตสำนึก     ใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร

 



หนา 1830                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร 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 

ภูมิปญญา                   
2.เพื่อใหสถาน 
ศึกษาเปนแหลง
เรียนรู เปนแหลง
รวบรวมตัวอยาง
พันธุไมสำหรับใช
ประโยชนทาง
การศึกษา  

วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา          
2.เพื่อให
สถานศึกษาเปน
แหลงเรียนรู 
เปนแหลง
รวบรวมตัวอยาง
พันธุไมสำหรับ
ใชประโยชนทาง
การศึกษา  

วัฒนธรรมและ        
ภูมิปญญา                                             
2.เพื่อให
สถานศึกษาเปน
แหลงเรียนรูเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพันธุไม
สำหรับใช
ประโยชนทาง
การศึกษา  

วัฒนธรรมและ        
ภูมิปญญา                                            
2.เพื่อให
สถานศึกษาเปน
แหลงเรียนรู          
เปนแหลง
รวบรวมตัวอยาง
พันธุไมสำหรับใช
ประโยชนทาง
การศึกษา  

วัฒนธรรมและ  
ภูมิปญญา                                        
2.เพื่อให
สถานศึกษาเปน
แหลงเรียนรู        
เปนแหลง
รวบรวมตัวอยาง
พันธุไมสำหรับใช
ประโยชนทาง
การศึกษา  

F3A8 8.โครงการสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

สถานีพัฒนาที่ดิน
ยโสธร 

- เพื่อถายทอดองค
ความรูดานการ
อนุรักษทรัพยากร
ดินใหกับโรงเรียน
ที่เปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
2 โรงเรียน 

 เพื่อถายทอด
องคความรูดาน
การอนุรักษ
ทรัพยากรดิน
ใหกับโรงเรียนที่
เปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
2 โรงเรียน 

 เพื่อถายทอดองค
ความรูดานการ
อนุรักษทรัพยากร
ดินใหกับโรงเรียน
ที่เปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
2 โรงเรียน 

- เพื่อถายทอดองค
ความรูดานการ
อนุรักษทรัพยากร
ดินใหกับโรงเรียน
ที่เปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน จำนวน 
2 โรงเรียน 

- เพื่อถายทอดองค
ความรูดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรดิน
ใหกับโรงเรียนที่
เปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนจำนวน             
2 โรงเรียน 

 

F3A8 9.โครงการสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

อบต.พระเสาร - - 5,000 สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม    
ในพื้นที่ของ 
อบต.พระเสาร                
อ.มหาชนะชยั 

5,000 สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใน
พื้นที่ของ     
อบต.พระเสาร อ.
มหาชนะชัย 

5,000 สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมใน
พื้นที่ ของ อบต.
พระเสาร อ.มหา
ชนะชัย 

5,000 สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม       
ในพื้นที่ของ 
อบต.พระเสาร 
อ.มหาชนะชยั 

 

F3A8 10.เสริมสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษส่ิงแวดลอม
และพันธุไมยางนาและ
อื่นๆ 

อบต.น้ำคำ - - 1,000 จัดอบรมสราง
จิตสำนึกการ
อนุรักษพันธุ
โรงเรียน 6 แหง 
ในเขตพื้นที่ ต.
น้ำคำ 

1,000 จัดอบรมสราง
จิตสำนึกการ
อนุรักษพันธุ
โรงเรียน 6 แหง 
ในเขตพื้นที่ ต.
น้ำคำ 

1,000 จัดอบรมสราง
จิตสำนึกการ
อนุรักษพันธุ
โรงเรียน 6 แหง 
ในเขตพื้นที่ ต.
น้ำคำ 

1,000 จัดอบรมสราง
จิตสำนึกการ
อนุรักษพันธุ
โรงเรียน 6 แหง 
ในเขตพื้นที่ ต.
น้ำคำ 

 

F3A8 11.อบรมผูนำอาสา
พัฒนาชุมชน  (ผูนำ อช.) 
สรางจิตสำนึกในการ

สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดยโสธร 

66,160 อบรมผูนำอาสา
พัฒนาชุมชน        
(ผูนำ อช.) 

66,160 อบรมผูนำอาสา
พัฒนาชุมชน         
(ผูนำ อช.) 

66,160 อบรมผูนำอาสา
พัฒนาชุมชน                
(ผูนำ อช.) จำนวน 

66,160 อบรมผูนำอาสา
พัฒนาชุมชน                
(ผูนำ อช.) 

66,160 อบรมผูนำอาสา
พัฒนาชุมชน            
(ผูนำ อช.) 

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1831 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อนุรักษทรัพยากร ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวน 156 คน จำนวน 156 คน 156 คน จำนวน 156 คน จำนวน 156 คน 

F3A8 12.จิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาลำน้ำกับชีวิต  

บานทาเยีย่ม หมูที ่6 
ตำบลเขื่องคำ อำเภอ
เมืองยโสธร 

- - 10,000  - จัดกิจกรรม
รวมกันกำจัด
ผักตบชวา และ
ฟนฟูสภาพ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมใน
ลำน้ำกวาง 1 
คร้ัง 

10,000  - จัดกิจกรรม
รวมกันกำจัด
ผักตบชวา และ
ฟนฟูสภาพ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมในลำ
น้ำกวาง 1 คร้ัง 

10,000  - จัดกิจกรรม
รวมกันกำจัด
ผักตบชวา และ
ฟนฟูสภาพ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมในลำ
น้ำกวาง 1 คร้ัง 

10,000  - จัดกิจกรรม
รวมกันกำจัด
ผักตบชวา และ
ฟนฟูสภาพ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมในลำ
น้ำกวาง 1 คร้ัง 

 

F3A8 13.สรางเครือขายการ
พัฒนาพื้นที่ตนแบบการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตตาม
หลักทฤษฎีใหมประยกุต
สู โคก หนอง นา โมเดล  

พื้นที่ครัวเรือนตนแบบ
จำนวน  324  
ครัวเรือน และศูนย
เรียนรูระดับตำบล  8  
ตำบล ในพื้นที่อำเภอ
มหาชนะชัย  

- - 15,000   - จัดกิจกรรม
เครือขายการ
พัฒนาพื้นที่
ตนแบบการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม
ประยุกตสู โคก 
หนอง นา 
โมเดล อำเภอละ 
1 แหง 

15,000   - จัดกิจกรรม
เครือขายการ
พัฒนาพื้นที่
ตนแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม
ประยุกตสู โคก 
หนอง นา โมเดล 
อำเภอละ 1 แหง 

15,000   - จัดกิจกรรม
เครือขายการ
พัฒนาพื้นที่
ตนแบบการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม
ประยุกตสู โคก 
หนอง นา โมเดล 
อำเภอละ 1 แหง 

15,000   - จัดกิจกรรม
เครือขายการ
พัฒนาพื้นที่
ตนแบบการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม
ประยุกตสู โคก 
หนอง นา โมเดล 
อำเภอละ 1 แหง 

 

F3A8 14.โครงการ
ประชาสัมพันธเผยแพร
ส่ือประชาสัมพันธ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

สำนักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัด
ยโสธร 

-  เพื่อดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ 
เสริมสรางความรู 
ความเขาใจและ
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
คลิปวิดีโอจำนวน 
5 เร่ือง บทความ
ทางวิทยุ 10 เร่ือง  

-  เพื่อดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ 
เสริมสราง
ความรู ความ
เขาใจและ
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
คลิปวิดีโอ
จำนวน 5 เร่ือง 
บทความทาง
วิทยุ 10 เร่ือง  

-  เพื่อดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ 
เสริมสรางความรู 
ความเขาใจและ
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ คลิป
วิดีโอจำนวน 5 
เร่ือง บทความทาง
วิทยุ 10 เร่ือง  

-  เพื่อดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ 
เสริมสรางความรู 
ความเขาใจและ
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ คลิป
วิดีโอจำนวน 5 
เร่ือง บทความ
ทางวิทยุ 10 เร่ือง  

-  เพื่อดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ 
เสริมสรางความรู 
ความเขาใจและ
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
คลิปวิดีโอจำนวน 
5 เร่ือง บทความ
ทางวิทยุ 10 
เร่ือง  

 



หนา 1832                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร 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 15.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สำนกังาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (อพ.สธ.-ส.
ป.ก.) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ส.ป.ก.ยโสธร              
โรงเรียนในเขตปฏิรูป
ที่ดิน 

105,000 เพื่อใหนักเรียน
โรงเรียนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 3 
แหงไดมีแหลง
เรียนรูศึกษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
สามารถพัฒนา
ศักยภาพพื้นฐาน
องคความรูทาง
วิทยาการสูการ
อนุรักษการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

115,500 เพื่อใหนักเรียน
โรงเรียนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 3 
แหงไดมีแหลง
เรียนรูศึกษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นสามารถ
พัฒนาศักยภาพ
พื้นฐานองค
ความรูทาง
วิทยาการสูการ
อนุรักษการ
พัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

127,050 เพื่อใหนักเรียน
โรงเรียนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 3 แหง
ไดมีแหลงเรียนรู
ศึกษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
สามารถพัฒนา
ศักยภาพพื้นฐาน
องคความรูทาง
วิทยาการสูการ
อนุรักษการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

139,755 เพื่อใหนักเรียน
โรงเรียนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 3 
แหงไดมีแหลง
เรียนรูศึกษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
สามารถพัฒนา
ศักยภาพพื้นฐาน
องคความรูทาง
วิทยาการสูการ
อนุรักษการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

153,730 เพื่อใหนักเรียน
โรงเรียนในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 3 
แหงไดมีแหลง
เรียนรูศึกษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นสามารถ
พัฒนาศักยภาพ
พื้นฐานองค
ความรูทาง
วิทยาการสูการ
อนุรักษการ
พัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

 

F3A8 16.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

อบต.ลุมพุก - - -  ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.ใน
เว็บไซตของ 
อบต.ลุมพุก  

-  ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.ในเว็บไซต
ของ         อบต.ลุ
มพุก  

-  ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.ในเว็บไซต
ของ         อบต.
ลุมพุก  

-  ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.ใน
เว็บไซตของ     
อบต.ลุมพุก  

 

F3A8 17.เผยแพรส่ือแผนพับ 
เว็บไซต ปายไวนิล 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

1.อบต.ลุมพุก - - - เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตาง ๆ  ของ 
อพ.สธ.โดย
จัดทำแผนพับ 
เว็บไซต ปายไว
นิล โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริให
ประชาชนทั่วไป

- เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ            
ของ อพ.สธ.โดย
จัดทำแผนพับ 
เว็บไซต  ปายไว
นิล โครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริให
ประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบ 

- เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ            
ของ อพ.สธ.โดย
จัดทำแผนพับ 
เว็บไซต ปายไว
นิล โครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริให
ประชาชนทั่ว     
ไปไดรับทราบ 

- เพือ่สนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.โดยจัดทำ
แผนพับ เว็บไซต 
ปายไวนิล 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริให
ประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบ 

 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1833 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ไดรับทราบ 

  2.อบต.โพธิ์ไทร - - 50,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตาง ๆ  ของ 
อพ.สธ.โดย
จัดทำแผนพับ 
เว็บไซต ปายไว
นิล โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริให
ประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบ 

50,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ            
ของ อพ.สธ.โดย
จัดทำแผนพับ 
เว็บไซต ปายไวนิล 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริให
ประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบ 

50,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ            
ของ อพ.สธ.โดย
จัดทำแผนพับ 
เว็บไซต ปายไว
นิล โครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริให
ประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบ 

50,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ.โดยจัดทำ
แผนพับ เว็บไซต 
ปายไวนิล 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริให
ประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบ 

 

F3A8 18. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

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

 สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 7 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 
 
 

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

 

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

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

 

เ พื่ อ ก า ร จั ด
นิทรรศการ อพ.สธ. 
ทุ กๆ  2 ป  ใน ฐานะ
หนวยงานที่รวมสนอง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  
สนับสนุนและกำกับ
ดูแล รร. และ อปท. 
สมาชิกในการเขารวม
ประชุมวิชาการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
และฐานทรัพยากร
ท อ งถิ่ น  ระ ดั บ ภู มิ  
ภาค 



หนา 1834                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร 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 19. การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-จังหวัด 

   เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

ก ำ ห น ด ใ ห เ ป น
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร
ด ำ เนิ น ง า น จั ด ท ำ
เว็บ ไซต  อพ .สธ . – 
จั ง ห วั ด  ร ว ม ทั้ ง
ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยางตอเนื่อง
ทุกป 

F3A8 20 . สนั บสนุ น โรง เรียน
ส มั ค ร เข า ร ว ม ส น อ ง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งาน สวน พ ฤกษ ศาสตร
โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ ก ำ กั บ
ขั บ เ ค ล่ื อ น ง า น ส ว น
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับจังหวัด  

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

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

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

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

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

1.สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการ  
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดั บ ป าย สน อ ง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  ร ร .
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
สถานศึกษา  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้นที่ 1 – 2 รร.สมาชิก
ด ำ เนิ น งาน ร ว ม กั บ 
อ ป ท . ส ม า ชิ ก ฐ า น
ทรัพยากรทองถิ่น 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/botanical_schoo
l/neo_sbg/index.ht
ml 
5 . ง า น ส ว น พ ฤ ษ
ศ า ส ต ร โ ร ง เ รี ย น 
อพ.สธ.ผูกพันกับแผน
ปฏิรูปประเทศ ขอให
ทางจังหวัดศึกษาขอมูล
ป ระ เดิ นป ฏิ รูป ตาม
แผนปฏิ รูปประเทศ



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                            หนา 1835 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ด า น ท รั พ ย า ก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม หนา 292 
และ 307 ดาวนโหลด
จาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 
 

 
F3A8 2 1 . ส นั บ ส นุ น อ งค ก ร

ป ก ค รอ งส ว น ท อ งถิ่ น 
(อปท.) สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 
และกำกับขับเคล่ือนงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่นใน
ระดับจังหวัด 

พื้นที่การปกครองระดับ
ตำบลในจังหวัด 

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

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

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

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

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

1. สำนักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
จังหวัด ดำเนินงานตาม
น โย บ า ย ข อ ง ก ร ม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดั บ ป าย สน อ ง
พ ระราชดำ ริ  อป ท . 
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
พื้นที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้ น ที่  1  – 2  อ ป ท .
ส ม าชิ ก ด ำ เนิ น ง าน
รวมกับ  รร. สมาชิ ก
ส วน พ ฤ ก ษ ศ าส ต ร
โรงเรียนในพื้นที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/domestic/index.
html 
5. งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.ผูกพัน
กับแผนปฏิรูปประเทศ 



หนา 1836                                                                                                                                                                                              แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ยโสธร 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 

ขอใหทางจังหวัดศึกษา
ขอมูลประเดินปฏิ รูป
ต า ม แ ผ น ป ฏิ รู ป
ป ร ะ เ ท ศ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม หนา 
292 และ 307  
ดาวนโหลดจาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 

 
 รวม  21  โครงการ  8,336,160  8,457,660  8,469,210  8,481,915  8,495,890   

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


