
แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1853 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดรอยเอ็ด 
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.กิจกรรม 

ปกปกทรัพยากร 
ทต.กกกุง 
อ.เมืองสรวง 

5,000 ทรัพยากรทองถิ่น
ไดรับการอนุรักษ
ไว ใหคงอยูอยาง
ยั่งยืน 

5,000 ประชาชนใน
ทองถิ่นมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษปาชุมชน 

5,000 ชุมชนมีสวนรวม
ในการดูแลรักษา
ปาชุมชน 

5,000 ปาชุมชนไมถูกรุก
ล้ำหรือแผวถาง 

5,000 ปาชุมชนไมถูก
รุกล้ำหรือแผว
ถาง 

ทต.กกกุง  
(สถ.) 

F1A1 2.โครงการ อพ.สธ. 
(กิจกรรมปกปก
ทรัพยากร) 

ต.เชียงใหม 
อ.โพธิ์ชยั 

20,000 เพื่อสำรวจพรรณ
ไมพันธุสัตว 
ชีวภาพอื่นๆ ใน
พื้นที่ปกปก 

20,000 เพื่อสำรวจ
พรรณไมพันธุ
สัตว ชีวภาพ
อื่นๆ ในพื้นที่ปก
ปก 

20,000 เพื่อสำรวจพรรณ
ไมพันธุสัตว 
ชีวภาพอื่นๆ ใน
พื้นที่ปกปก 

20,000 เพื่อสำรวจพรรณ
ไมพันธุสัตว 
ชีวภาพอื่นๆ ใน
พื้นที่ปกปก 

20,000 เพื่อสำรวจพรรณ
ไมพันธุสัตว 
ชีวภาพอื่นๆ ใน
พื้นที่ปกปก 

ทต.เชียงใหม  
(สถ.) 

F1A1 3.โครงการ อพ.สธ. 
(กิจกรรมอบรม
อาสาสมัครพิทักษปา
ชุมชน) 

ต.เชียงใหม 
อ.โพธิ์ชยั 

20,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
การดูแลรักษาปา
ชุมชน 

20,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
การดูแลรักษา
ปาชุมชน 

20,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
การดูแลรักษาปา
ชุมชน 

20,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
การดูแลรักษาปา
ชุมชน 

20,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
การดูแลรักษาปา
ชุมชน 

ทต.เชียงใหม  
(สถ.) 

F1A1 4.สำรวจจัดทำขอบเขต
พื้นที่ปกปกทรัพยากร 

พื้นที่เขตตำบลหนอง
ขาม 

30,000 -เพื่อปกปกรักษา
พื้นที่ปาธรรมชาติ
ในตำบลหนอง
ขาม 

30,000 -เพื่อปกปก
รักษาพื้นที่ปา
ธรรมชาติใน
ตำบลหนองขาม 

30,000 -เพื่อปกปกรักษา
พื้นที่ปาธรรมชาติ
ในตำบลหนอง
ขาม 

30,000 -เพื่อปกปกรักษา
พื้นที่ปาธรรมชาติ
ในตำบลหนอง
ขาม 

30,000 -เพื่อปกปกรักษา
พื้นที่ปา
ธรรมชาติใน
ตำบลหนองขาม 

อบต.หนองขาม  
(สถ.) 

F1A1 5.อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

อบต.ดงคร่ังใหญ 20,000 สำรวจ ทำพิกัด
ทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ 
(เชน พืช สัตว
จุลินทรีย) ใน
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 

20,000 อบรม
อาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
การดูแลรักษา
ปาชุมชน 

20,000 จัดทำฐานระบบ
ขอมูลทรัพยากร 

20,000 ประชาชนใน
ทองถิ่นมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษปา
ชุมชน 

- ชุมชนมีสวนรวม
ในการดูแลรักษา
ปาชุมชน- 

อบต.ดงคร่ังใหญ  
(สถ.) 

F1A1 6.กิจกรรมอบรม
อาสาสมัครพิทักษปา
ชุมชน 
 

ทต.หัวชาง 
อ.จตุรพักตรพิมาน 

20,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
การดูแลรักษาปา
ชุมชน 

20,000 ปาชุมชนไมถูก
รุกล้ำหรือแผว
ถาง 

20,000 ประชาชนใน
ทองถิ่นมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษปา
ชุมชน 

20,000 ชุมชนมีสวนรวม
ในการดูแลรักษา
ปาชุมชน 

- - ทต.หัวชาง 
(สถ.) 



หนา 1854                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด 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 7.โครงการทำแนวเขตดง
ปาแดง 

องคการบริหารสวน
ตำบลกกโพธิ ์อำเภอ
หนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด 

- - 200,000 ทำร้ัวแนวเขตดง
ปาแดงและติด
ปาย 

- - - - - - อบต.กกโพธิ ์
(สถ.) 

F1A1 8.โครงการ อพ.สธ. 
ปกปกทรัพยากร 

ปาสาธารณหนองแรง
บานโนนชัยศรี หมู
6/14 ต.โพธิ์ใหญ 

5,000 สำรวจทรัพยากร 
พืช สัตว ชวีภาพ
อื่น ภูมิปญญา 

10,000 ติดรหัส จัดทำ
ทะเบียน/
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

10,000 ปลูกจิตสำนึก
ประชาชน150
ครัวเรือน 1 
โรงเรียน รักษา
ทรัพยากร 

10,000 กำหนดขอบเขต
พื้นที่อนุรักษ 

10,000 ปลูกรักษา
ทรัพยากร 

อบต.โพธิ์ใหญ 
(สถ.) 

F1A1 9.กิจกรรมอบรม
อาสาสมัครพิทักษปา
ชุมชน 

ทต.โนนสวรรค 
อ.ปทุมรัตต 

10,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาดง
น้ำคำในการการ
ดูแลรักษาปาของ
ชุมชน 

10,000 ปาดงน้ำคำไมถูก
รุกล้ำหรือแผว
ถาง 

10,000 ประชาชนใน
ทองถิ่นมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษปา
ชุมชน  และเกิด
การมีสวนรวม
อนุรักษปาไมไวให
ลูกหลาน 

10,000 ชุมชนมีสวนรวม
ในการดูแลรักษา
ปาดงน้ำคำ 

- - ทต.โนนสวรรค 
(สถ.) 

F1A1 10.กิจกรรมอบรม
อาสาสมัครพิทักษปา
ชุมชน 

อบต. ไพศาล 
อำเภอธวัชบุรี 

20,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
การดูแลรักษาปา
ชุมชน 

20,000 ปาชุมชนไมถูก
รุกล้ำหรือแผว
ถาง 

20,000 ประชาชนใน
ทองถิ่นมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษปา
ชุมชน 

20,000 ชุมชนมีสวนรวม
ในการดูแลรักษา
ปาชุมชน 

- - อบต.ไพศาล 
(สถ.) 

F1A1 11.กิจกรรมอบรมอาสา
พิทักษปาชุมชน 

อบต.วารีสวัสด์ิ 
อ.พนมไพร 

20,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
ดูแลรักษาปา
ชุมชน 

20,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
ดูแลรักษาปา
ชุมชน 

20,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
ดูแลรักษาปา
ชุมชน 

20,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
ดูแลรักษาปา
ชุมชน 

20,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
ดูแลรักษาปา
ชุมชน 

อบต. 
วารีสวัสด์ิ 
(สถ.) 

F1A1 12.กิจกรรมอบรม
อาสาสมัครพิทักษปา
ชุมชน 

อบต.ดอกล้ำ 10,000 มีอาสาสมัคร
พิทักษปาในการ
การดูแลรักษาปา
ชุมชน 

10,000 ปาชุมชนไมถูก
รุกล้ำหรือแผว
ถาง 

15,000 ประชาชนใน
ทองถิ่นมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษปา
ชุมชน 

15,000 ชุมชนมีสวนรวม
ในการดูแลรักษา
ปาชุมชน 

15,000 - อบต.ดอกล้ำ 
(สถ.) 

F1A1 13.สำรวจ ทำพกิัด
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

อบต.หนองแวง  
อ.เกษตรวิสัย 
 

20,000 ปาดงสิงหไคล
สาธารณประโยช
น เนื้อที่ 508 ไร 
1 งาน 

20,000 ปาดงสิงหไคล
สาธารณประโย
ชน เนื้อที่ 508 
ไร 1 งาน 

20,000 ปาดงสิงหไคล
สาธารณประโยชน 
เนื้อที่ 508 ไร 1 
งาน 

20,000 ปาดงสิงหไคล
สาธารณประโยช
น เนื้อที่ 508 ไร 
1 งาน 

- - อบต.หนองแวง 
(สถ.) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1855 
 

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 14.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

อบต.หนองแวง  
อ.เกษตรวิสัย 
 

- - 10,000 ปาดงสิงหไคล
สาธารณประโย
ชน เนื้อที่ 508 
ไร 1 งาน 

10,000 ปาดงสิงหไคล
สาธารณประโยชน 
เนื้อที่ 508 ไร 1 
งาน 

10,000 ปาดงสิงหไคล
สาธารณประโยช
น เนื้อที่ 508 ไร 
1 งาน 

10,000 ปาดงสิงหไคล
สาธารณประโยช
น เนื้อที่ 508 ไร 
1 งาน 

อบต.หนองแวง 
(สถ.) 

F1A1 15.อบรมอาสาสมัคร
พิทักษปาชุมชน 

อบต.หนองแวง  
อ.เกษตรวิสัย 
 

20,000 ปาดงสิงหไคล
สาธารณประโยช
น เนื้อที่ 508 ไร 
1 งาน 

20,000 ปาดงสิงหไคล
สาธารณประโย
ชน เนื้อที่ 508 
ไร 1 งาน 

20,000 ปาดงสิงหไคล
สาธารณประโยชน 
เนื้อที่ 508 ไร 1 
งาน 

20,000 ปาดงสิงหไคลสา
ธารณประ โยชน 
เนื้อที่ 508 ไร 1 
งาน 

- - อบต.หนองแวง 
(สถ.) 

F1A1 16.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ (เชนสัตว พืช 
ฯลฯ)ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

บริเวณปาวัดปาศรีสระ
พังทอง ม.6 ต.นาแซง 

20,000 พื้นที่เปาหมาย 
40 ไร 

20,000 พื้นที่เปาหมาย 
80 ไร 

20,000 พื้นที่เปาหมาย 
120 ไร 

20,000 พื้นที่เปาหมาย 
160 ไร 

20,000 พื้นที่เปาหมาย 
200 ไร 

ทต.นาแซง 
(สถ.) 

F1A1 17.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมขาติ 

บริเวณปาวัดปาศรีสระ
พังทอง 
ม.6 ต.นาแซง 

20,000 1 เสนทาง 20,000 1 เสนทาง 20,000 2 เสนทาง 20,000 3 เสนทาง 20,000 4 เสนทาง ทต.นาแซง 
(สถ.) 

F1A1 18.สำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

เขตตำบลนาแซง 20,000 2 หมูบาน 20,000 2 หมูบาน 20,000 2 หมูบาน 20,000 2 หมูบาน 20,000 2 หมูบาน ทต.นาแซง 
(สถ.) 

 รวม  18  โครงการ  280,000  495,000  300,000  300,000  190,000   

F1A2 1.โครงการเก็บขอมูล
พื้นฐานในทองถิ่นตำบล
ทามวง 

เทศบาลตำบลทามวง 5,000 
 

1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหเห็น
ศักยภาพของ
ทองถิ่น 
3.เพื่อใหเกิด
ทักษะในการ
สอบถาม 
รวบรวมขอมูล
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

5,000 
 

1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหเห็น
ศักยภาพของ
ทองถิ่น 
3.เพื่อใหเกิด
ทักษะในการ
สอบถาม 
รวบรวมขอมูล
และเปนสวน
หนึง่ของชุมชน 

5,000 
 

1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหเห็น
ศักยภาพของ
ทองถิ่น 
3.เพื่อใหเกิด
ทักษะในการ
สอบถาม รวบรวม
ขอมูลและเปน
สวนหนึ่งของ
ชุมชน 

5,000 
 

1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหเห็น
ศักยภาพของ
ทองถิ่น 
3.เพื่อใหเกิด
ทักษะในการ
สอบถาม 
รวบรวมขอมูล
และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 

5,000 
 

1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหเห็น
ศักยภาพของ
ทองถิ่น 
3.เพื่อใหเกิด
ทักษะในการ
สอบถาม 
รวบรวมขอมูล
และเปนสวน
หนึ่งของชุมชน 

ทต.ทามวง 
(สถ.) 

F1A2 2.โครงการเก็บขอมูลการ
ประกอบอาชีพในทองถิ่น 

เทศบาลตำบลทามวง 
 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
การประกอบ
อาชีพของบุคคล
ในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพทาง

5,000 1.เพื่อใหทราบ
การประกอบ
อาชีพของบุคคล
ในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพทาง

5,000 1.เพื่อใหทราบการ
ประกอบอาชีพ
ของบุคคลใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพทาง

5,000 1.เพื่อใหทราบ
การประกอบ
อาชีพของบุคคล
ในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพทาง

5,000 1.เพื่อใหทราบ
การประกอบ
อาชีพของบุคคล
ในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพทาง

ทต.ทามวง 
(สถ.) 



หนา 1856                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด 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 

เศรษฐกิจของ
ทองถิ่น 

เศรษฐกิจของ
ทองถิ่น 

เศรษฐกิจของ
ทองถิ่น 

เศรษฐกิจของ
ทองถิ่น 

เศรษฐกิจของ
ทองถิ่น 

F1A2 3.การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 

เขตตำบล 
นาแซง 

40,000 พื้นที่เปาหมาย 
40 ไร 

40,000 พื้นที่เปาหมาย 
80 ไร 

40,000 พื้นที่เปาหมาย 
120 ไร 

40,000 พื้นที่เปาหมาย 
160 ไร 

40,000 พื้นที่เปาหมาย 
200 ไร 

ทต.นาแซง 
(สถ.) 
 

F1A2 4.โครงการเก็บขอมูล
ดานกายภาพของทองถิ่น 

เทศบาลตำบลทามวง 
 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
สภาพภูมิศาสตร
ในทองถิ่น 
2. เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ทรัพยากร
กายภาพใน
ทองถิ่น 
3. เพื่อใหเกิดการ
มีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากร 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
สภาพภูมิศาสตร
ในทองถิ่น 
2. เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ทรัพยากร
กายภาพใน
ทองถิ่น 
3. เพื่อใหเกิด
การมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
สภาพภูมิศาสตร
ในทองถิ่น 
2. เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ทรัพยากร
กายภาพใน
ทองถิ่น 
3. เพื่อใหเกิดการ
มีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากร 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
สภาพภูมิศาสตร
ในทองถิ่น 
2. เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ทรัพยากร
กายภาพใน
ทองถิ่น 
3. เพื่อใหเกิดการ
มีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากร 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
สภาพภูมิศาสตร
ในทองถิ่น 
2. เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ทรัพยากร
กายภาพใน
ทองถิ่น 
3. เพื่อใหเกิด
การมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

ทต.ทามวง 
(สถ.) 

F1A2 5.โครงการเก็บขอมูล
ประวัติหมูบาน ชุมชน 
วิถีชุมชน 

เทศบาลตำบลทามวง 
 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ประวัติความ
เปนมาของ
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ทองถิ่น 
เพื่อใหเกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ประวัติความ
เปนมาของ
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ทองถิ่น 
เพื่อใหเกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ประวัติความ
เปนมาของทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ทองถิ่น 
เพื่อใหเกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ประวัติความ
เปนมาของ
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ทองถิ่น 
เพื่อใหเกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ประวัติความ
เปนมาของ
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ทองถิ่น 
เพื่อใหเกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ทองถิ่น 

ทต.ทามวง 
(สถ.) 

F1A2 6.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

เขตตำบลนาแซง 30,000 ทั้ง 14 หมูบาน 30,000 ทั้ง 14 หมูบาน 30,000 ทั้ง 14 หมูบาน 30,000 ทั้ง 14 หมูบาน 30,000 ทั้ง 14 หมูบาน ทต.นาแซง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1857 
 

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 7.การสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรกายภาพ  
ชีวภาพ 

อบต.หนองแวง  
อ.เกษตรวิสัย 
 

30,000 จำนวน 15 
หมูบาน 

30,000 จำนวน 15 
หมูบาน 

30,000 จำนวน 15 
หมูบาน 

30,000 จำนวน 15 
หมูบาน 

30,000 จำนวน 15 
หมูบาน 

อบต.หนองแวง 
(สถ.) 
 

F1A2 8.โครงการเก็บขอมูลการ
ใชประโยชนของพืชใน
ทองถิ่น 

เทศบาลตำบลทามวง 
 

5,000 1. เพื่อใหทราบ
ขอมูลการใช
ประโยชนของพืช
ในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของพืช
ในทองถิ่น 
3.เพื่อใหตระหนัก 
เห็นคุณ รูคา ของ
พืชในทองถิ่น 

5,000 1. เพื่อใหทราบ
ขอมูลการใช
ประโยชนของ
พืชในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของพืช
ในทองถิ่น 
3.เพื่อให
ตระหนัก เห็น
คุณ รูคา ของพืช
ในทองถิ่น 

5,000 1. เพื่อใหทราบ
ขอมูลการใช
ประโยชนของพืช
ในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของพืช
ในทองถิ่น 
3.เพื่อใหตระหนัก 
เห็นคุณ รูคา ของ
พืชในทองถิ่น 

5,000 1. เพื่อใหทราบ
ขอมูลการใช
ประโยชนของพืช
ในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของพืช
ในทองถิ่น 
3.เพื่อใหตระหนัก 
เห็นคุณ รูคา ของ
พืชในทองถิ่น 

5,000 1. เพื่อใหทราบ
ขอมูลการใช
ประโยชนของพืช
ในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของพืช
ในทองถิ่น 
3.เพื่อให
ตระหนัก เห็น
คุณ รูคา ของพืช
ในทองถิ่น 

ทต.ทามวง 
(สถ.) 

F1A2 9.โครงการเก็บขอมูลการ
ใชประโยชนของสัตวใน
ทองถิ่น 

เทศบาลตำบลทามวง 
 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลของสัตวใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของสัตว
ในทองถิ่น 
3.เพื่อใหตระหนัก 
เห็นคุณ รูคา ของ
สัตวในทองถิ่น 
 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลของสัตว
ในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
สัตวในทองถิ่น 
3.เพื่อให
ตระหนัก เห็น
คุณ รูคา ของ
สัตวในทองถิ่น 
 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลของสัตวใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของสัตว
ในทองถิ่น 
3.เพื่อใหตระหนัก 
เห็นคุณ รูคา ของ
สัตวในทองถิ่น 
 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลของสัตวใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของสัตว
ในทองถิ่น 
3.เพื่อใหตระหนัก 
เห็นคุณ รูคา ของ
สัตวในทองถิ่น 
 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลของสัตวใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
สัตวในทองถิ่น 
3.เพื่อให
ตระหนัก เห็น
คุณ รูคา ของ
สัตวในทองถิ่น 
 

ทต.ทามวง 
(สถ.) 

F1A2 10.การสำรวจขอมูล
วัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถิ่น 

อบต.หนองแวง อ.
เกษตรวิสัย 
 

20,000 จำนวน 15 
หมูบาน 

20,000 จำนวน 15 
หมูบาน 

20,000 จำนวน 15 
หมูบาน 

20,000 จำนวน 15 
หมูบาน 

20,000 จำนวน 15 
หมูบาน 

อบต.หนองแวง (สถ.) 

F1A2 11.รวบรวมสุมนไพรใน
ทองถิ่นที่หายากและใกล
จะสูญพันธุ 

อบต.ดอกล้ำ 20,000 - 30,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 จัดต้ังศูนยอนุรักษ
และพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น 

30,000 พัฒนาศูนย
อนุรักษฯ ใหเปน
แหลงเรียนรู 

30,000 มีสมุนไพร
ทองถิ่นเพื่อใช
ศึกษาวิจยัและ
พัฒนาใหเกิด
ความยั่งยืน  

อบต.ดอกล้ำ (สถ.) 

F1A2 12.โครงการเก็บขอมูล
การใชประโยชนของ
ชีวภาพในทองถิ่น 

เทศบาลตำบลทามวง 
 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลชีวภาพ
อื่นๆในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ชีวภาพอื่นๆใน
ทองถิ่น 
3.เพื่อใหตระหนัก 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลชีวภาพ
อื่นๆในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ชีวภาพอื่นๆใน
ทองถิ่น 
3.เพื่อให

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลชีวภาพอื่นๆ
ในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ชีวภาพอื่นๆใน
ทองถิ่น 
3.เพื่อใหตระหนัก 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลชีวภาพ
อื่นๆในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ชีวภาพอื่นๆใน
ทองถิ่น 
3.เพื่อใหตระหนัก 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลชีวภาพ
อื่นๆในทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
ชีวภาพอื่นๆใน
ทองถิ่น 
3.เพื่อให

ทต.ทามวง 
(สถ.) 



หนา 1858                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด 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 

เห็นคุณ รูคา ของ
ชีวภาพอื่นๆใน
ทองถิ่น 
 

ตระหนัก เห็น
คุณ รูคา ของ
ชีวภาพอื่นๆใน
ทองถิ่น 
 

เห็นคุณ รูคา ของ
ชีวภาพอื่นๆใน
ทองถิ่น 
 

เห็นคุณ รูคา ของ
ชีวภาพอื่นๆใน
ทองถิ่น 
 

ตระหนัก เห็น
คุณ รูคา ของ
ชีวภาพอื่นๆใน
ทองถิ่น 
 

F1A2 13.โครงการเก็บขอมูล
ภูมิปญญาในทองถิ่น 

เทศบาลตำบลทามวง 
 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลดาน
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2.เพื่อใหทราบ
จุดเดนของภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
3.เพื่อ
ประชาสัมพันธ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลดาน
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2.เพื่อใหทราบ
จุดเดนของภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
3.เพื่อ
ประชาสัมพันธ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลดาน
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 
2.เพื่อใหทราบ
จุดเดนของภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
3.เพื่อ
ประชาสัมพันธภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลดาน
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2.เพื่อใหทราบ
จุดเดนของภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
3.เพื่อ
ประชาสัมพันธ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลดาน
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 
2.เพื่อใหทราบ
จุดเดนของภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
3.เพื่อ
ประชาสัมพันธ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ทต.ทามวง 
(สถ.) 

F1A2 14.รวบรวมสุมนไพรใน
ทองถิ่นที่หายาก 

อบต. ไพศาล - - 50,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

50,000 จัดต้ังศูนยอนุรักษ
และพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น 

50,000 พัฒนาศูนย
อนุรักษฯ ใหเปน
แหลงเรียนรู 

50,000 มีสมุนไพร
ทองถิ่นเพื่อใช
ศึกษาวิจยัและ
พัฒนาใหเกิด
ความยั่งยืน  

อบต.ไพศาล 
(สถ.) 
 

F1A2 15.โครงการเก็บขอมูล
แหลงทรัพยากรและ
โบราณคดีในทองถิ่น 

เทศบาลตำบลทามวง 
 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลแหลง
ทรัพยากรและ
โบราณคดีใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
แหลงทรัพยากร
และโบราณคดีใน
ทองถิ่น 
3.เพื่อใหตระหนัก
และอนุรักษ 
แหลงทรัพยากร
และโบราณคดีใน
ทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลแหลง
ทรัพยากรและ
โบราณคดีใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
แหลงทรัพยากร
และโบราณคดี
ในทองถิ่น 
3.เพื่อให
ตระหนักและ
อนุรักษ แหลง
ทรัพยากรและ
โบราณคดีใน
ทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลแหลง
ทรัพยากรและ
โบราณคดีใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
แหลงทรัพยากร
และโบราณคดีใน
ทองถิ่น 
3.เพื่อใหตระหนัก
และอนุรักษ แหลง
ทรัพยากรและ
โบราณคดีใน
ทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลแหลง
ทรัพยากรและ
โบราณคดีใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
แหลงทรัพยากร
และโบราณคดีใน
ทองถิ่น 
3.เพื่อใหตระหนัก
และอนุรักษ 
แหลงทรัพยากร
และโบราณคดีใน
ทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อใหทราบ
ขอมูลแหลง
ทรัพยากรและ
โบราณคดีใน
ทองถิ่น 
2.เพื่อใหทราบ
ศักยภาพของ
แหลงทรัพยากร
และโบราณคดีใน
ทองถิ่น 
3.เพื่อให
ตระหนักและ
อนุรักษ แหลง
ทรัพยากรและ
โบราณคดีใน
ทองถิ่น 

ทต.ทามวง 
(สถ.) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1859 
 

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 16.กิจกรรมสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร 

ทต.กกกุง 
อ.เมืองสรวง 

5,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น 

5,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

5,000 จัดต้ังศูนยอนุรักษ
และพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น 

5,000 พัฒนาศูนย
อนุรักษฯ ใหเปน
แหลงเรียนรู 

5,000 มีสมุนไพร
ทองถิ่นเพื่อใช
ศึกษาวิจยัและ
พัฒนาใหเกิด
ความยั่งยืน  

ทต.กกกุง 
(สถ.) 
 

F1A2 17.รวบรวมสุมนไพรใน
ทองถิ่นที่หายาก 

ทต.หัวชาง 
อ.จตุรพักตรพิมาน 

- - 50,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

50,000 จัดต้ังศูนยอนุรักษ
และพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น 

50,000 พัฒนาศูนย
อนุรักษฯ ใหเปน
แหลงเรียนรู 

50,000 มีสมุนไพร
ทองถิ่นเพื่อใช
ศึกษาวิจยัและ
พัฒนาใหเกิด
ความยั่งยืน  

ทต.หัวชาง 
(สถ.) 
 

F1A2 18.อนุรักษและพัฒนา
สวนสมุนไพรในทองถิ่น
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

ศูนยบริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลดงคร่ัง
ใหญ อบต.ดงคร่ังใหญ 

20,000 จัดต้ังศูนย
อนุรักษและ
พัฒนาสวน
สมุนไพรทองถิ่น  

20,000 เก็บรวบรวม 
ตัวอยาง
สมุนไพร  

20,000 พัฒนาศูนย
อนุรักษฯ ใหเปน
แหลงเรียนรู 

20,000 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล
สมุนไพร 

20,000 ขยายพันธุ
สมุนไพรทองถิ่น
เพื่อใชศึกษาวจิัย
และพัฒนาให
เกิดความยั่งยืน 

อบต.ดงคร่ังใหญ 
(สถ.) 

F1A2 19.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ 

ทต.ทาสีดา 
อ.หนองพอก 

20,000 -ประชาชนใน
พื้นที่มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น 

20,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 จัดต้ังศูนยอนุรักษ
และพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น 

30,000 พัฒนาศูนย
อนุรักษฯ ใหเปน
แหลงเรียนรู 

30,000 มีสมุนไพร
ทองถิ่นเพื่อใช
ศึกษาวิจยัและ
พัฒนาใหเกิด
ความยั่งยืน  

ทต.ทาสีดา 
(สถ.) 

F1A2 20.สำรวจและจดัทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

พื้นที่เขตตำบล 
หนองขาม 

30,000 -เพื่อสำรวจและ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากรในพั้นที่
ไดแกทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

30,000 -เพื่อสำรวจและ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากรในพั้น
ที่ไดแก
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพและ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

30,000 -เพื่อสำรวจและ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากรในพั้นที่
ไดแกทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

30,000 -เพื่อสำรวจและ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากรในพั้นที่
ไดแกทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

30,000 -เพื่อสำรวจและ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากรในพั้น
ที่ไดแก
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

อบต.หนองขาม (สถ.) 
 

F1A2 21.โครงการ อพ.สธ. 
(กิจกรรมเก็บสำรวจ
รวบรวมทรัพยากร) 

ต.เชียงใหม 
อ.โพธิ์ชยั 

20,000 เพื่อสำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากรทองถิ่น
ในชุมชน โดยใช
ใบงาน 9 ใบงาน 

20,000 เพื่อสำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่นในชุมชน 
โดยใชใบงาน 9 
ใบงาน 

20,000 เพื่อสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่นในชุมชน 
โดยใชใบงาน 9 
ใบงาน 

20,000 เพื่อสำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากรทองถิ่น
ในชุมชน โดยใช
ใบงาน 9 ใบงาน 

20,000 เพื่อสำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่นในชุมชน 
โดยใชใบงาน 9 
ใบงาน 

ทต.เชียงใหม (สถ.) 
 



หนา 1860                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด 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 22.โครงการ อพ.สธ. 
ปกปกทรัพยากร 

ปาหินโศก หมู 7, ปา
อุโมงหนองแวง หมู 9 
และปาวังเจก หมู 13 

10,000 สำรวจทรัพยากร
และภูมิปญญา 

10,000 จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

10,000 ปลูกรักษา
ทรัพยากร 

10,000 ใชประโยชน
ทรัพยากร 

10,000 สรางเครือขาย
พิทักษทรัพยากร 

อบต.โพธิ์ใหญ (สถ.) 

F1A2 23.รวบรวมสุมนไพรใน
ทองถิ่นที่หายาก 

ทต.โนนสวรรค 
อ.ปทุมรัตต 

- - 20,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

20,000 จัดต้ังศูนยอนุรักษ
และพัฒนา
ทรัพยากรทองถิ่น
ตำบลโนนสวรรค 

20,000 พัฒนาศูนย
อนุรักษฯ ใหเปน
แหลงศึกษา
เรียนรู 

20,000 มีสมุนไพร
ทองถิ่นเพื่อใช
ศึกษาวิจยัและ
พัฒนาใหเกิด
ความยั่งยืน  

ทต.โนนสวรรค 
(สถ.) 

 รวม  23  โครงการ  290,000  420,000  420,000  420,000  420,000   
F1A3 1.งานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษาจำนวน 
50 ไร 

20,000 20 ตัวอยาง 20,000 40 ตัวอยาง 20,000 60 ตัวอยาง 20,000 80 ตัวอยาง 20,000 100 ตัวอยาง ทต.นาแซง 
(สถ.) 

F1A3 2.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การเก็บรวบรวมขอมูล 

อบต.หนองแวง  
อ.เกษตรวิสัย 
 

30,000 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวน 20 ไร 

30,000 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวน 20 ไร 

30,000 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวน 20 ไร 

30,000 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวน 20 ไร 

30,000 พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวน 20 ไร 

อบต.หนองแวง (สถ.) 

F1A3 3.โครงการ อพ.สธ. 
ปลูกรักษาทรัพยากร 

อบต.โพธิ์ใหญ 
(14 หมูบาน) 

15,000 เก็บรวบรวม
ขอมูลทรัพยากร
ประจำถิ่น 

15,000 ขยายพันธุพืช/
สัตว สงวนรักษา
ทรัพยากร
ประจำถิ่น  

15,000 เผยแพร แจกจาย 
ใชประโยชน 

- - - - อบต.โพธิ์ใหญ (สถ.) 

F1A3 4.ปลูกรักษาทรัพยากร พื้นที่เขตตำบลหนอง
ขาม 

50,000 เพื่อนำทรัพยากร
ในกิจกรรมที่ 1 
และ2 มาเพราะ
พันธุปลูกและ
ขยายพันธุใน
พื้นที่ตำบลหนอง
ขาม 

50,000 เพื่อนำ
ทรัพยากรใน
กิจกรรมที่ 1 
และ2 มาเพราะ
พันธุปลูกและ
ขยายพันธุใน
พื้นที่ตำบล
หนองขาม 

50,000 เพื่อนำทรัพยากร
ในกิจกรรมที่ 1 
และ2 มาเพราะ
พันธุปลูกและ
ขยายพันธุในพื้นที่
ตำบลหนองขาม 

50,000 เพื่อนำทรัพยากร
ในกิจกรรมที่ 1 
และ2 มาเพราะ
พันธุปลูกและ
ขยายพันธุใน
พื้นที่ตำบลหนอง
ขาม 

50,000 เพื่อนำทรัพยากร
ในกิจกรรมที่ 1 
และ2 มาเพราะ
พันธุปลูกและ
ขยายพันธุใน
พื้นที่ตำบลหนอง
ขาม 

อบต.หนองขาม (สถ.) 
 

F1A3 5.โครงการฝกอบรมสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

องคการบริหารสวน
ตำบลโคกสวาง อำเภอ
หนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด 

30,000 - ปลูกตนไม 
3,000 ตน 
- ประชาชนใน
ตำบลโคกสวาง 

- - - - - - - - อบต. 
โคกสวาง 
(สถ.) 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1861 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A3 6.โครงการปลูกหญาแฝก
เพื่ออนุรักษดินและนำ้ 

องคการบริหารสวน
ตำบลโคกสวาง อำเภอ
หนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด 

- - 30,000 - ปลูกหญาแฝก
20,000 ตน 
- เปนแหลง
เรียนรูหญาแฝก
ในตำบล 

- - - - 30,000 - ปลูกหญาแฝก
20,000 ตน 
- เปนแหลง
เรียนรูหญาแฝก
ในตำบล 

อบต. 
โคกสวาง 
(สถ.) 

F1A3 7.โครงการปลูกตนไม องคการบริหารสวน
ตำบลโคกสวาง อำเภอ
หนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด 

- - - - 30,000 - ปลูกตนไม 
2,000 ตน 
- ประชาชนใน
ตำบลโคกสวาง 

30,000 - ปลูกตนไม 
2,000 ตน 
- ประชาชนใน
ตำบลโคกสวาง 

- - อบต. 
โคกสวาง 
(สถ.) 

F1A3 8.โครงการปลูกตนไมใน
ดงปาแดง 

องคการบริหารสวน
ตำบลกกโพธิ ์อำเภอ
หนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด 

- - - - 30,000 - ปลูกตนไม 
2,000 ตน 
- ประชาชนใน
ตำบลกกโพธิ ์

30,000 - ปลูกตนไม 
2,000 ตน 
- ประชาชนใน
ตำบลกกโพธิ ์

- - อบต. 
กกโพธิ์(สถ.) 

F1A3 9.โครงการปลูกปาไมพื้น
ถิ่นชุมชนเพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

องคการบริหารสวน
ตำบลบึงงาม อำเภอ
หนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด 

20,000 - ปลูกตนไม 
1,500 ตน 
- พนักงาน
ขาราชการใน
ชุมชน 

- - - - - - 20,000 โครงการปลูก
ตนไมรอบแหลง
น้ำบึงฉวะแข 

อบต. 
บึงงาม (สถ.) 

F1A3 10.โครงการปลูกหญา
แฝกเพื่ออนุรักษดินและ
น้ำ 

องคการบริหารสวน
ตำบลบึงงาม อำเภอ
หนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด 

- - 20,000 - ปลูกหญาแฝก
20,000 ตน 
- เปนแหลง
ขยายพันธุหญา
แฝกในตำบล 

- - 20,000 - ปลูกหญาแฝก 
20,000 ตน 
- รอบบึงฉวะแข 

- - อบต. 
บึงงาม 
(สถ.) 
 

F1A3 11.โครงการปลูก
สมุนไพรในชุมชน 

องคการบริหารสวน
ตำบลบึงงาม อำเภอ
หนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด 

- - - - 20,000 - ปลูกรวบรวม 
500 ตน 
- ประชาชน
ขาราชการ
นักเรียน 

- - - - อบต. 
บึงงาม 
(สถ.) 

F1A3 12.โครงการพันธุหายาก
ในดงปาแดง 

องคการบริหารสวน
ตำบลกกโพธิ ์อำเภอ
หนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด 

- - - - - - - - 50,000 พันธุไมจำนวน 
5,000 ตน 

อบต. 
กกโพธิ ์
(สถ.) 

 รวม  12  โครงการ  165,000  165,000  195,000  180,000  200,000   
F2A4 1.โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัด รอยเอ็ด 

58,000 เพื่อสำรวจ 
พันธุกรรมของพืช
ทองถิ่นในพื้นที่

58,000 เพื่อสำรวจ 
พันธุกรรมของ
พืชทองถิ่นใน

58,000 เพื่อจัดทำ/พัฒนา
แปลงสาธิต
พันธุกรรมพืช

58,000 เพื่อจัดทำ/พัฒนา
แปลงสาธิต
พันธุกรรมพืช

58,000 เพื่อจัดทำ/
พัฒนาแปลง
สาธิตพันธกุรรม

สหกรณจังหวัด
รอยเอ็ด 



หนา 1862                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด 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 

ฯ สหกรณและ
เตรียมความ
พรอมของแปลง
สาธิตพันธกุรรม
พืชสหกรณให
เปนแหลงเรียนรู
ในชุมชน 

พื้นที่สหกรณ
และเตรียมความ
พรอมของแปลง
สาธิตพันธกุรรม
พืชสหกรณให
เปนแหลงเรียนรู
ในชุมชน 

สหกรณ ใหเปน
แหลงเรียนรูดาน
พันธุกรรมพืชของ
ชุมชน/สมาชิก
สหกรณ 

สหกรณ ใหเปน
แหลงเรียนรูดาน
พันธุกรรมพืชของ
ชุมชน/สมาชิก
สหกรณ 

พืชสหกรณ ให
เปนแหลงเรียนรู
ดานพันธุกรรม
พืชของชุมชน/
สมาชิกสหกรณ 

F2A4 2.อนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรที่ได
จากการสำรวจเก็บ
รวบรวม 

พื้นที่ปกปกพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. ตำบลอุม
เมา 

25,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

25,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

25,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

25,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

25,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

เทศบาลตำบลอุมเมา 

F2A4 3.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร 

เขตพื้นที่ตำบลหนอง
ขาม 

20,000 เพื่อนำเขาขอมูล
ในดานอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรไป
พัฒนาดานตางๆ
ในชุมชน 

20,000 เพื่อนำเขาขอมูล
ในดานอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรไป
พัฒนาดานตางๆ
ในชุมชน 

20,000 เพื่อนำเขาขอมูล
ในดานอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรไป
พัฒนาดานตางๆ
ในชุมชน 

20,000 เพื่อนำเขาขอมูล
ในดานอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรไป
พัฒนาดานตางๆ
ในชุมชน 

20,000 เพื่อนำเขาขอมูล
ในดานอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากรไป
พัฒนาดานตางๆ
ในชุมชน 

อบต.หนองขาม 

F2A4 4.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง
ในดานตาง ๆ เชน ดาน
สัณฐานวิทยา ดาน
สรีรวิทยา การเกษตร
กรรมเปนตน ) 

บริเวณปาวัดปาศรีสระ
พังทอง ม.6 ต.นาแซง 

50,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

50,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

50,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

50,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

50,000 เพือ่อนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

ทต.นาแซง 
(สถ.) 

 รวม  4  โครงการ  153,000  153,000  153,000  153,000  153,000   
F2A5 1.จัดทำฐานขอมูล 

อพ.สธ. 
ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. ตำบล
หนองขาม 

30,000 ทำขอมูลจัดทำ
เปนฐานขอมูล
ทรัพยากรในศูนย
ขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. 

30,000 ทำขอมูลจัดทำ
เปนฐานขอมูล
ทรัพยากรใน
ศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. 

30,000 ทำขอมูลจัดทำ
เปนฐานขอมูล
ทรัพยากรในศูนย
ขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. 

30,000 ทำขอมูลจัดทำ
เปนฐานขอมูล
ทรัพยากรในศูนย
ขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. 

30,000 ทำขอมูลจัดทำ
เปนฐานขอมูล
ทรัพยากรใน
ศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. 

อบต.หนองขาม 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1863 
 

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 2.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ. 
หนวยงานฯ อาธิเชน 
 -ฐานขอมูลดานชีวภาพ 
-ฐานขอมูลดานกายภาพ 
-ฐานขอมูลดาน
วัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถิ่น 
ฐานขอมูลผลงานวิจยั ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
-ฯลฯ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. ประจำ
ตำบล 

100,000 จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้นในแตละป 

100,000 จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

100,000 จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้นในแตละป 

100,000 จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้นในแตละป 

100,000 จำนวนขอมูล
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

ทต.นาแซง 
(สถ.) 

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  130,000  130,000  130,000  130,000  130,000   
F3A7 โครงการกอสรางอาคาร

พิพิธภัณฑศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ต.เชียงใหม อ.โพธิ์ชยั 1,500,00
0 

เพื่อจัด
นิทรรศการและ
เก็บรวบรวม
ขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

1,500,00
0 

เพื่อจัด
นิทรรศการและ
เก็บรวบรวม
ขอมูลฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

1,500,00
0 

เพื่อจัดนิทรรศการ
และเก็บรวบรวม
ขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

1,500,00
0 

เพื่อจัด
นิทรรศการและ
เก็บรวบรวม
ขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

1,500,00
0 

เพื่อจัด
นิทรรศการและ
เก็บรวบรวม
ขอมูลฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

ทต.เชียงใหม (สถ.) 
 
 
 
 
 
 

 รวม  1  โครงการ  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000   
F3A8 1.โครงการ อพ.สธ. 

(กิจกรรมสนับสนุนงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน) 

ต.เชียงใหม 
อ.โพธิ์ชยั 

20,000 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ แก
โรงเรียนในการ
ดำเนินงานสวน

20,000 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ 
และวัสดุอุปกรณ 
แกโรงเรียนใน
การดำเนินงาน

20,000 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ แก
โรงเรียนในการ
ดำเนินงานสวน

20,000 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ แก
โรงเรียนในการ
ดำเนินงานสวน

20,000 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ 
และวัสดุอุปกรณ 
แกโรงเรียนใน
การดำเนินงาน

ทต.เชียงใหม (สถ.) 



หนา 1864                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด 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 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

F3A8 2.รุกขมรดกของแผนดิน 
ใตรมพระบารมีจังหวัด
รอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด 10,000 รวบรวมขอมูล
ตนไม พรอมทั้ง
สงเสริมใหเปน
แหลงทองเที่ยว 
แหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมและ
สงเสริมใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ 
ฟนฟู ดูแลรักษา
ตนไม 

10,000 รวบรวมขอมูล
ตนไม พรอมทั้ง
สงเสริมใหเปน
แหลงทองเที่ยว 
แหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมและ
สงเสริมใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ 
ฟนฟู ดูแลรักษา
ตนไม 

10,000 รวบรวมขอมูล
ตนไม พรอมทั้ง
สงเสริมใหเปน
แหลงทองเที่ยว 
แหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมและ
สงเสริมใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ 
ฟนฟู ดูแลรักษา
ตนไม 

10,000 รวบรวมขอมูล
ตนไม พรอมทั้ง
สงเสริมใหเปน
แหลงทองเที่ยว 
แหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมและ
สงเสริมใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ 
ฟนฟู ดูแลรักษา
ตนไม 

10,000 รวบรวมขอมูล
ตนไม พรอมทั้ง
สงเสริมใหเปน
แหลงทองเที่ยว 
แหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมและ
สงเสริมใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ 
ฟนฟู ดูแลรักษา
ตนไม 

วัฒนธรรมจังหวัด
รอยเอ็ด 

F3A8 3.โครงการกอสรางถนน
พาราแอสฟลทติก 
ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
อพ.สธ 

ต.เชียงใหม อ.โพธิ์ชยั 3,500,00
0 

เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่
ปลูกรักษา
ทรัพยากรใหเปน
สถานที่ทองเที่ยว 

3,500,00
0 

เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่
ปลูกรักษา
ทรัพยากรให
เปนสถานที่
ทองเที่ยว 

3,500,00
0 

เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่ปลูก
รักษาทรัพยากรให
เปนสถานที่
ทองเที่ยว 

3,500,00
0 

เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่
ปลูกรักษา
ทรัพยากรใหเปน
สถานที่ทองเที่ยว 

3,500,00
0 

เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่
ปลูกรักษา
ทรัพยากรใหเปน
สถานที่ทองเที่ยว 

ทต.เชียงใหม  
                                                   
(สถ.)  

F3A8 4.กิจกรรมรวบรวมพันธุ
ไมหายากในชุมชน 

อบต.วารีสวัสด์ิ 
อ.พนมไพร 

20,000 ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุไมหา
ยาก 

20,000 ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุไม
หายาก 

20,000 ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุไมหา
ยาก 

20,000 ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุไมหา
ยาก 

20,000 ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธุไม
หายาก 

อบต.วารีสวัสด์ิ 
(สถ.) 

F3A8 5.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

อบต.หนองทพัไทย อ.
พนมไพร จ.รอยเอ็ด 

50,000 มีสำรวจพรรณไม
พันธุสัตว ชวีภาพ
อื่นๆ ในพื้นที่
อนุรักษ 
 
 
 

50,000 มีการติดรหัส
ประจำชนิด
ทรัพยากรใน
พื้นที่อนุรักษ 

50,000 ประชาชนใน
ทองถิ่นมีสราง
จิตสำนึกดานการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น 

50,000 ชุมชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น 
ใหคงอยูอยาง
ยั่งยืน 

- - อบต.หนองทัพไทย 
(สถ.) 

F3A8 6.โครงการสงเสริม
โรงเรียนใหสนอง
พระราชดำริโครงการ 
อพ.สธ. ในงานสวน

โรงเรียนในเขตจังหวัด
ทั้งหมด 854 แหง 

350,000 -โรงเรียนรวม
สนอง
พระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. 

350,000 -โรงเรียนรวม
สนอง
พระราชดำริ
โครงการ 

350,000 -โรงเรียนรวม
สนองพระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. 
50 แหง 

350,000 -โรงเรียนรวม
สนอง
พระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. 

350,000 -โรงเรียนรวม
สนอง
พระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. 

ทสจ.รอยเอ็ด 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1865 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พฤกษศาสตรโรงเรียน 50 แหง 
-โรงเรียนไดรับ
ปายสนอง
พระราชดำริ 27 
แหง 

อพ.สธ. 50 แหง 
-โรงเรียนไดรับ
ปายสนอง
พระราชดำริ 27 
แหง 

-โรงเรียนไดรับ
ปายสนอง
พระราชดำริ 27 
แหง 

50 แหง 
-โรงเรียนไดรับ
ปายสนอง
พระราชดำริ 27 
แหง 

50 แหง 
-โรงเรียนไดรับ
ปายสนอง
พระราชดำริ 27 
แหง 

F3A8 7.โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหสนอง
พระราชดำริโครงการ 
อพ.สธ. ในงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

อปท. ในเขตจังหวัด
รอยเอ็ด ทั้งส้ิน 204 
แหง 

350,000 -อปท. รวมสนอง
พระราชดำริ 50 
แหง 
-อปท. ไดรับปาย
สนอง
พระราชดำริ 24
แหง 

350,000 -อปท. รวม
สนอง
พระราชดำริ 40 
แหง 
-อปท. ไดรับ
ปายสนอง
พระราชดำริ 24 
แหง 

350,000 -อปท. รวมสนอง
พระราชดำริ 40 
แหง 
-อปท. ไดรับปาย
สนองพระราชดำริ 
24 แหง 

350,000 -อปท. รวมสนอง
พระราชดำริ 40 
แหง 
-อปท. ไดรับปาย
สนอง
พระราชดำริ 24
แหง 

350,000 -อปท. รวมสนอง
พระราชดำริ 34 
แหง 
-อปท. ไดรับปาย
สนอง
พระราชดำริ 24 
แหง 
 
 
 

ทสจ.รอยเอ็ด 

F3A8 8.โครงการปลูกปาโดย
ประชาชนมีสวนรวม 

พื้นที่
สาธารณประโยชน 
สถานที่ราชการ วัด 
โรงเรียน บริเวณรอบ
แหลงน้ำตาง ๆ โดยใช
หลักการฟนฟูปาไม
ตามแนวพระราชดำริ 
ปลูกปา 3 อยาง ได
ประโยชน 4 อยาง 
 

4,104,00
0 

-ประชาชนมี
จิตสำนึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม 
- ตนไมชวยรักษา
ความสมดุลของ
สภาพแวดลอม 
ประชาชนไดใช
ประโยชนเปน
แหลงอาหาร 
สมุนไพร 

4,104,00
0 

-ประชาชนมี
จิตสำนึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
- ตนไมชวย
รักษาความ
สมดุลของ
สภาพแวดลอม 
ประชาชนไดใช
ประโยชนเปน
แหลงอาหาร 
สมุนไพร 

4,104,00
0 

-ประชาชนมี
จิตสำนึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม 
- ตนไมชวยรักษา
ความสมดุลของ
สภาพแวดลอม 
ประชาชนไดใช
ประโยชนเปน
แหลงอาหาร 
สมุนไพร 

4,104,00
0 

-ประชาชนมี
จิตสำนึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม 
- ตนไมชวยรักษา
ความสมดุลของ
สภาพแวดลอม 
ประชาชนไดใช
ประโยชนเปน
แหลงอาหาร 
สมุนไพร 

4,104,00
0 

-ประชาชนมี
จิตสำนึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม 
- ตนไมชวย
รักษาความ
สมดุลของ
สภาพแวดลอม 
ประชาชนไดใช
ประโยชนเปน
แหลงอาหาร 
สมุนไพร 

ทสจ.รอยเอ็ด 

F3A8 9.โครงการจัดต้ังกลุมจิต
อาสาอนุรักษพื้นที่ปา
สาธารณประโยชนโดย
การมีสวนรวมในรูปแบบ
ประชารัฐ 

1.ที่สาธารณ 
ประโยชนบานน้ำคำ 
ตำบ โนนสวรรค 
อำเภอปทุมรัตต 
2.ที่สาธารณ 
ประโยชนบานทาลาด 
ตำบล  แสนสุข อำเภอ 
พนมไพร 
3.ที่สาธารณ 

338,770 ผูเขารับการ
ฝกอบรม จำนวน 
100 คน มีสำนึก
การมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม 
ปา

338,770 ผูเขารับการ
ฝกอบรม 
จำนวน 100 คน 
มีสำนึกการมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

338,770 ผูเขารับการ
ฝกอบรม จำนวน 
100 คน มีสำนึก
การมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม 
ปา
สาธารณประโยชน

338,770 ผูเขารับการ
ฝกอบรม จำนวน 
100 คน มีสำนึก
การมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม 
ปา

338,770 ผูเขารับการ
ฝกอบรม จำนวน 
100 คน มีสำนึก
การมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม 
ปา

ทสจ.รอยเอ็ด 



หนา 1866                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด 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 

ประโยชนบานศรีเจริญ 
ตำบล 
ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี 
4.ที่สาธารณ 
ประโยชนบานโคก
กลาง ตำบลเกาะแกว 
อำเภอ 
เสลภูมิ 
5.ที่สาธารณ 
ประโยชนบานดงแดง 
ตำบล  
ดงแดง อำเภอ    
จตุรพักตรพิมาน 

สาธารณประโยช
นในพื้นที่จังหวัด
รอยเอ็ด ไดรับ
การปองกันรักษา
ปา ไดรับการ
อนุรักษและฟนฟู
เพิ่มขึ้น จำนวน 1 
แหง 

ปา
สาธารณประโย
ชนในพื้นที่
จังหวัดรอยเอ็ด 
ไดรับการ
ปองกันรักษาปา 
ไดรับการ
อนุรักษและ
ฟนฟูเพิ่มขึ้น 
จำนวน 1 แหง 

ในพื้นที่จังหวัด
รอยเอ็ด ไดรับการ
ปองกันรักษาปา 
ไดรับการอนุรักษ
และฟนฟูเพิ่มขึ้น 
จำนวน 1 แหง 

สาธารณประโยช
นในพื้นที่จังหวัด
รอยเอ็ด ไดรับ
การปองกันรักษา
ปา ไดรับการ
อนุรักษและฟนฟู
เพิ่มขึ้น จำนวน 1 
แหง 

สาธารณประโยช
นในพื้นที่จังหวัด
รอยเอ็ด ไดรับ
การปองกันรักษา
ปา ไดรับการ
อนุรักษและฟนฟู
เพิ่มขึ้น จำนวน 
1 แหง 

F3A8 10.โครงการอนุรักษและ
ใชประโยชนความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ในพื้นที่ชุมน้ำ 
(บุงทาม) จังหวัดรอยเอ็ด 

พื้นที่ชุมน้ำ (บุงทาม) 
ใน 9 ลุมน้ำยอย ของ
จังหวัดรอยเอ็ด ดังนี้   
1. พื้นที่ลุมน้ำปาว
ตอนลาง ทองที่อำเภอ
โพธิ์ชยั  
2.พื้นที่ลุมน้ำยัง ทองที่
อำเภอโพนทอง หนอง
พอก  เมยวดี และเสลภูม ิ
3. พื้นที่ลุมน้ำชีสวนที่ 
4 (หวยเหนอื) ทองที่
อำเภอศรีสมเด็จ เมือง
รอยเอ็ด จังหาร และ
เชียงขวัญ  
4. พื้นที่ลุมน้ำชี
ตอนลาง (หวยยาง
เฌอ-หวยไสไก) ทองที่
อำเภอเมืองสรวง ธวัช
บุรี  ทุงเขาหลวง อาจ
สามารถ และพนมไพร  
5. พื้นที่ลุมน้ำมูลสวนที่ 
2 ทองที่อำเภอสุวรรณ
ภูมิ 
6. พื้นที่ลุมน้ำพลับพลา 

4,800,00
0 

1. มีฐานขอมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
6 พื้นที่ 
2. มีอาชีพบน
ฐานทรัพยากร
ชีวภาพ 6 
ผลิตภัณฑ 
3. ปกปกพื้นทีป่า
บุงปาทาม 6 แหง 

4,800,00
0 

1. มีฐานขอมูล
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 6 
พื้นที่ 
2. มีอาชีพบน
ฐานทรัพยากร
ชีวภาพ 6 
ผลิตภัณฑ 
3. ปกปกพื้นที่
ปาบุงปาทาม 6 
แหง 

4,800,00
0 

1. มีฐานขอมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
6 พื้นที่ 
2. มีอาชีพบนฐาน
ทรัพยากรชวีภาพ 
6 ผลิตภัณฑ 
3. ปกปกพื้นทีป่า
บุงปาทาม 6 แหง 

4,800,00
0 

1. มีฐานขอมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
6 พื้นที่ 
2. มีอาชีพบนฐาน
ทรัพยากรชวีภาพ 
6 ผลิตภัณฑ 
3. ปกปกพื้นทีป่า
บุงปาทาม 6 แหง 

4,800,00
0 

1. มีฐานขอมูล
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 6 
พื้นที่ 
2. มีอาชีพบน
ฐานทรัพยากร
ชีวภาพ 6 
ผลิตภัณฑ 
3. ปกปกพื้นทีป่า
บุงปาทาม 6 
แหง 

ทสจ.รอยเอ็ด 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1867 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทองที่อำเภอเกษตร
วิสัย และสุวรรณภูม ิ
7. พื้นที่ลุมน้ำเตา 
ทองที่อำเภอปทุมรัตต 
และเกษตรวิสัย 
8. พื้นที่ลุมน้ำเสียว
นอย ทองที่อำเภอจตุร
พักตรพิมาน เกษตร
วิสัย สุวรรณภูมิ   
หนองฮี และโพนทราย  
9. พื้นที่ลุมน้ำเสียว
ใหญ ทองที่อำเภอปทุม
รัตต เกษตรวิสัย และ
สุวรรณภูม ิ

F3A8 11.โครงการ อพ.สธ. หมู 1-14 ต.โพธิ์ใหญ 10,000 ฝกอบรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
ทรัพยากร/อาสา
สัครพิทักษ
ทรัพยากร 200 
ราย 

10,000 สรางเครือขาย
ความรวมมือ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

- - - - - - อบต.โพธิ์ใหญ 
(สถ.) 

F3A8 12.โครงการสำรวจและ
ฝกอบรมสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษดงปาแดง 

องคการบริหารสวน
ตำบลกกโพธิ ์อำเภอ
หนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด 

50,000 - ปลูกตนไม 
1,000 ตน   
-ประชาชนใน
ตำบลกกโพธิ ์
-สารานุกรมพันธุ
พืชที่พบในดงปา
แดง 

- - - - - - - - อบต. 
กกโพธิ์ (สถ.) 

F3A8 13.งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในเขตตำบล
นาแซง 

100,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

100,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

100,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

100,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

100,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

ทต.นาแซง 
(สถ.) 

F3A8 14.การเขารวมประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัดงานกบั 
อพ.สธ. 

40,000 เขารวมงาน
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ

40,000 เขารวมงาน
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ

40,000 เขารวมงาน
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ

40,000 เขารวมงาน
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ

40,000 เขารวมงาน
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ

ทต.นาแซง 
(สถ.) 
 



หนา 1868                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด 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 

ทรัพยากรไทย ทรัพยากรไทย ทรัพยากรไทย ทรัพยากรไทย ทรัพยากรไทย 

F3A8 15.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครสมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 

โรงเรียนในเขตตำบล
นาแซง 

30,000 ปละ 1 แหง 30,000 ปละ 1 แหง 30,000 ปละ 1 แหง 30,000 ปละ 1 แหง 30,000 ปละ 1 แหง ทต.นาแซง 
(สถ.) 

F3A8 16.จัดทำเวปไซด
ประชาสัมพันธหนวย/
กิจกรรม 

ทต.นาแซง 20,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

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

20,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

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

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

ทต.นาแซง 
(สถ.) 

F3A8 17.การเผยแพรส่ือตาง ๆ 
เชน การทำหนังสือ วีดี
ทัศน 

ทต.นาแซง 10,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรม 
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม 
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรม 
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรม 
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม 
อพ.สธ. 

ทต.นาแซง 
(สถ.) 

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 

 

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



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1869 
 

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 

กำหนดใหเปน
นโยบายในการ
ดำเนินงานจัดทำ
เว็บไซต อพ.สธ. – 
จังหวัด รวมทั้ง
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.สำนักงานศึกษาธกิาร
จังหวัด ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนกังาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร  
2. การขอประเมินผล
ในระดับปายสนอง
พระราชดำริ รร.
สมาชิกปฏบิัติงานใน
สถานศึกษา  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้นที่ 1 – 2 รร.สมาชิก
ดำเนินงานรวมกับ 
อปท. สมาชิกฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จากเว็บเพจ 
http://www.rspg.or.
th/botanical_schoo
l/neo_sbg/index.ht
ml 
5. งานสวนพฤษ
ศาสตรโรงเรียน 
อพ.สธ.ผูกพันกับแผน



หนา 1870                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด 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 

ปฏิรูปประเทศ ขอให
ทางจังหวัดศึกษาขอมูล
ประเดินปฏิรูปตาม
แผนปฏิรูปประเทศ
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 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.



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.รอยเอ็ด ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                          หนา 1871 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

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


