
แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1901 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดลำปาง 
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. บำรุงปาใชสอย 

(แปลงสวนรวมพันธุไมรัก
ใหญ ปลูกป 2562) 

บานรองตา หมู 1 
ตำบลบานหวด อำเภอ
งาว จังหวัดลำปาง 

28,500 30 ไร 28,500 30 ไร 28,500 30 ไร 28,500 30 ไร 28,500 30 ไร สจก.3 

F1A1 2. บำรุงรักษาแปลง
อนุรักษพันธกุรรมในถิ่น
กำเนิดของไมรักใหญ 
(แปลงที่มีตนรักใหญขึ้น
เองตามธรรมชาติ 
มากกวา 10 ป จำนวน 
420 ไร 

บานหมูธานี หมู 6 
ตำบลบานหวด อำเภอ
งาว จังหวัดลำปาง 

399,000 420 ไร 399,000 420 ไร 399,000 420 ไร 399,000 420 ไร 399,000 420 ไร   

F1A1 3. บำรุงแปลงรวบรวม
พันธุกรรมไมรักใหญแบบ
สวนรวมพันธุรวมกับ
ชุมชน 

ตำบลบานหวด อำเภอ
งาว จังหวัดลำปาง 

- - 19,000 20 ไร 19,000 20 ไร 19,000 20 ไร 19,000 20 ไร   

F1A1 4. ทำเสนทางแนวกันไฟ 16 กม. 20,000 16 กม. 20,000 16 กม. 20,000 16 กม. 20,000 16 กม. 20,000 16 กม. ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ลำปาง 

F1A1 5. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ  

3.6 กม. 20,000 3.6 กม. 20,000 3.6 กม. 20,000 3.6 กม. 20,000 3.6 กม. 20,000 3.6 กม. ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ลำปาง 

F1A1 6. ปกปกทรัพยากรปาไม  570 ไร 40,000 570 ไร 40,000 570 ไร 40,000 570 ไร 40,000 570 ไร 40,000 570 ไร ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ลำปาง 

F1A1 7. โครงการปกปก
ทรัพยากร ในพื้นที่ปกปก 
อพ.สธ.-กฟผ. 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-กฟผ.แมเมาะ 
รวม 5 ไร 

20,000 1. จัดทำและ
ซอมแซมปาย
แนวขอบเขต
พื้นที่ อพ.สธ.-
กฟผ. 
2. จัดการ
ควบคุมและ

20,000 1. จัดทำและ
ซอมแซมปาย
แนวขอบเขต
พื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
2. จัดการ
ควบคุมและ

20,000 1. จัดทำและ
ซอมแซมปาย
แนวขอบเขต
พื้นที่ อพ.สธ.-
กฟผ. 
2. จัดการ
ควบคุมและ

20,000 1. จัดทำและ
ซอมแซมปาย
แนวขอบเขต
พื้นที่ อพ.สธ.-
กฟผ. 
2. จัดการ
ควบคุมและ

20,000 1. จัดทำและ
ซอมแซมปาย
แนวขอบเขต
พื้นที่ อพ.สธ.-
กฟผ. 
2. จัดการ
ควบคุมและ

กฟผ.แมเมาะ 



หนา 1902                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 

ปองกันไฟปา  ปองกันไฟปา  ปองกันไฟปา  ปองกันไฟปา  ปองกันไฟปา  

F1A1 8. โครงการจัดทำพื้นที่
ปกปกทรัพยากรเพื่อใช
เปนศูนยการเรียนรูการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ โครงการ 
อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ลำปาง 

250,000 5 ไร 1,000,000 ขอมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพพืช 
สัตวและ
แบคทีเรีย 

800,000 ฐานการให
ความรูในพื้นที่
ปกปกพรอม
การอธบิาย
จากส่ือ IT 

75,000 แปลงทดลอง
การศึกษาเห็ด
ถอบ 

65,000 แปลงทดลองการ
กระจายพันธุพืช 

มร.ลำปาง 

 รวม  8  โครงการ  777,500  1,546,500  1,346,500  621,500  611,500   

F1A2 1. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดลำปาง 

 -สถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดลำปาง 
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ลำปาง 
- ต. แมมอก อ.เถิน จ.
ลำปาง 

60,000  -สถานศึกษา
ในพื้นที่จังหวัด
ลำปาง 
- องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นใน
พื้นที่จังหวัด
ลำปาง 

60,000  -สถานศึกษา
ในพื้นที่
จังหวัดลำปาง 
- องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นใน
พื้นที่จังหวัด
ลำปาง 

60,000  -สถานศึกษา
ในพื้นที่จังหวัด
ลำปาง 
- องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นใน
พื้นที่จังหวัด
ลำปาง 

60,000  -สถานศึกษา
ในพื้นที่จังหวัด
ลำปาง 
- องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่
จังหวัดลำปาง 

60,000  -สถานศึกษาใน
พื้นที่จังหวัด
ลำปาง 
- องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่
จังหวัดลำปาง 

  

F1A2 2.โครงการศึกษาความ
หลากหลายของนก 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ลำปาง 

335,900 รายงาน
ปริมาณชนิด
ของนก 

300,000 หนังสือ
วิทยาศาสตร
ทองถิ่นปกษี
วิทยา 

250,000 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการครู 
สพม.35 
จำนวน 50 
คน 

200,000 การจัดต้ัง
ชมรมดูนกและ
สถานนีเฝาระ
วงอนุรักษนก 

150,000 ฐานขอมูลปกษี
วิทยาแบบสาม
มิติ 

มร.ลำปาง 

F1A2 3.โครงการสำรวจความ
หลากหลายของสัตวกลุม
หอยในจังหวัดลำปาง 

จังหวัดลำปาง 1,500,000               มร.ลำปาง 

F1A2 4. โครงการสำรวจพันธุ
พืชในบริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ลำปาง 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ลำปาง 

300,000 พื้นที่ 1 ไร 
ขอมูล
ทรัพยากร 

50,000 พื้นที่ 1 ไร 
ขอมูล
ทรัพยากร 

50,000 พื้นที่ 1 ไร 
ขอมูล
ทรัพยากร 

50,000 พื้นที่ 1 ไร 
ขอมูล
ทรัพยากร 

50,000 พื้นที่ 1 ไร 
ขอมูลทรัพยากร 

มร.ลำปาง 

F1A2 5.โครงการสำรวจภูมิ
ปญญาชางโลหะพื้นฐาน 

จังหวัดลำปาง 50,000 จำนวนชาง 50,000 การฟนฟู
ถายทอดองค
ความรู 

50,000 การผลิตองค
ความรูจาก
ชางตน
แบบอยางนอย 

50,000 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ชางพื้นบาน 

50,000 การสรางแบรนด
จำหนายสินคา
จากชางพื้นฐาน 

มร.ลำปาง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1903 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

10 ชาง 

F1A2 6. โครงการสำรวจและ
รวบรวมพันธุนอยหนา
เครือ/บุก 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 รวบรวมพันธุ
บุกในเขต
ภาคเหนือ 

500,000 รวบรวมพันธุ
นอยหนา
เครือ/บุกใน
เขตภาคเหนือ 
.ใหครอบคลุม
ทุกจังหวัด 

500,000 รวบรวมพันธุ
นอยหนา
เครือ/บุกใน
เขตภาคเหนือ 
.ใหครอบคลุม
ทุกจังหวัด 

500,000 รวบรวมพันธุ
นอยหนา
เครือ/บุกใน
เขตภาคเหนือ 
.ใหครอบคลุม
ทุกจังหวัด 

500,000 รวบรวมพันธุ
นอยหนาเครือ/
บุกในเขต
ภาคเหนือ .ให
ครอบคลุมทุก
จังหวัด 

มทร.ลานนา 

F1A2 7.โครงการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุใน
สภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติบนดอยอินนท
นนท 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 มีแหลงเก็บ
เมล็ดพันธุพืข
อาหารสำรอง
ไวเมื่อเกิดภัย
พิบัติ ปละไม
นอยกวา 10 
ชนิด 

500,000 มีแหลงเก็บ
เมล็ดพันธุพืข
อาหารสำรอง
ไวเมื่อเกิดภัย
พิบัติ ปละไม
นอยกวา 10 
ชนิด 

500,000 มีแหลงเก็บ
เมล็ดพันธุพืข
อาหารสำรอง
ไวเมื่อเกิดภัย
พิบัติ ปละไม
นอยกวา 10 
ชนิด 

500,000 มีแหลงเก็บ
เมล็ดพันธุพืข
อาหารสำรอง
ไวเมื่อเกิดภัย
พิบัติ ปละไม
นอยกวา 10 
ชนิด 

500,000 มีแหลงเก็บเมล็ด
พันธุพืขอาหาร
สำรองไวเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ ปละไม
นอยกวา 10 
ชนิด 

มทร.ลานนา 

F1A2 8.โครงการสำรวจพืชพื้น
ถิ่นที่มีศักยภาพ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 สำรวจพืชพื้น
ถิ่นที่เส่ียงตอ
การสูญพันธุ 
และ/หรือ มี
ประโยชน 

500,000 สำรวจพืชพื้น
ถิ่นที่เส่ียงตอ
การสูญพันธุ 
และ/หรือ มี
ประโยชน 

500,000 รวบรวมพืช
พื้นถิ่นที่มีใกล
สูญพันธุ และ/
หรือมี
ศักยภาพ ตอ
ยอดเชิง
พาณิชยได 

500,000 รวบรวมพืชพื้น
ถิ่นที่มีใกลสูญ
พันธุ และ/
หรือมีศักยภาพ 
ตอยอดเชิง
พาณิชยได 

500,000 รวบรวมพืชพื้น
ถิ่นที่มีใกลสูญ
พันธุ และ/หรือมี
ศักยภาพ ตอ
ยอดเชิงพาณิชย
ได 

มทร.ลานนา 

F1A2 9. สำรวจและเกบ็ผลจาก
แมไมสายพันธุดีจาก
แหลงพันธุกรรมตางๆ 
ทั่วประเทศ 

แหลงพันธุกรรมตางๆ 
ทั่วประเทศ เชน ทองที่
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
แมฮองสอน จังหวัด
เชียงใหม เปนตน 

643,100 1 งาน 643,100 1 งาน 643,100 1 งาน 643,100 1 งาน 643,100 1 งาน ทสจ. 

 รวม  9  โครงการ  4,389,000  2,603,100  2,553,100  2,503,100  1,810,000   
F1A3 1. สรางแปลงรวบรวม

พันธุกรรมไมรักใหญแบบ
สวนรวมพันธุรวมกับ
ชุมชน 

ตำบลบานหวด อำเภอ
งาว จังหวัดลำปาง 

103,600 20 ไร - - - - - - - - สจก.3 



หนา 1904                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 2. กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดรับการ
สำรวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษาพื้นที่
ทั้งส้ิน 220 ไร 

40,000 จำนวนพืช
เปาหมายทีจ่ะ
ปลูกรักษาในป
นี้ 84 ชนิด ๆ
ละเฉล่ีย 4 ตน 

40,000 จำนวนพืช
เปาหมายที่
จะปลูกรักษา
ในปนี้ 84 
ชนิด ๆละ
เฉล่ีย 4 ตน 

40,000 จำนวนพืช
เปาหมายทีจ่ะ
ปลูกรักษาในป
นี้ 84 ชนิด ๆ
ละเฉล่ีย 4 ตน 

40,000 จำนวนพืช
เปาหมายทีจ่ะ
ปลูกรักษาในป
นี้ 84 ชนิด ๆ
ละเฉล่ีย 4 ตน 

40,000 จำนวนพืช
เปาหมายทีจ่ะ
ปลูกรักษาในปนี ้
84 ชนิด ๆละ
เฉล่ีย 4 ตน 

ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ลำปาง 

F1A3 3. ปรับปรุงพันธุและ
อนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพพืชอาหาร
สัตว 

พื้นที่ปลูกรักษาจำนวน 
พื้นที่ 4 ไร ศูนยวจิัย
และพัฒนาอาหารสัตว
ลำปาง ต.เวียงตาล อ.
หางฉัตร จ.ลำปาง 

147,000 จำนวนพืช
เปาหมาย 92 
ตัวอยาง 

147,000 จำนวนพืช
เปาหมาย 92 
ตัวอยาง 

147,000 จำนวนพืช
เปาหมาย 92 
ตัวอยาง 

147,000 จำนวนพืช
เปาหมาย 92 
ตัวอยาง 

147,000 จำนวนพืช
เปาหมาย 92 
ตัวอยาง 

1) พืชอาหารสัตว
พันธุดี 40 พันธุ  
2) พืชอาหารสัตว
พื้นเมือง 50 พันธุ  
3) คัดเลือกเมล็ด
พันธชั้นพันธุคัด 1 
พันธุ  
4) คัดเลือกปรับปรุง
พันธุพืชอาหารสัตว
พันธุใหม 1 พันธุ  

F1A3 4. อนุรักษพันธกุรรมไม
ด้ังเดิมหายากในสวนปา
แมสุก  

สวนปาแมสุก 56,100 พื้นที่อนุรักษ
ไมด้ังเดิม 55 
ไร และพันธุ
พืชยากไมนอย
กวา 50 ชนิด  

56,100 พื้นที่อนุรักษ
ไมด้ังเดิม 55 
ไร และพันธุ
พืชยากไม
นอยกวา 50 
ชนิด  

56,100 พื้นที่อนุรักษ
ไมด้ังเดิม 55 
ไร และพันธุ
พืชยากไมนอย
กวา 50 ชนิด  

56,100 พื้นที่อนุรักษ
ไมด้ังเดิม 55 
ไร และพันธุ
พืชยากไมนอย
กวา 50 ชนิด  

56,100 พื้นที่อนุรักษไม
ด้ังเดิม 55 ไร 
และพันธุพืชยาก
ไมนอยกวา 50 
ชนิด  

ออป. 

F1A3 5. พฤกษานุรักษมเหสักข
นวมินทรานุสร 

สวนปาแมเมาะ 10,725 ดูแลรักษา
แปลงปลูกสัก
มเหสักข-สักส
ยามินทรพื้นที่ 
11 ไร 

10,725 ดูแลรักษา
แปลงปลูกสัก
มเหสักข-สักส
ยามินทรพื้นที่ 
11 ไร 

10,725 ดูแลรักษา
แปลงปลูกสัก
มเหสักข-สักส
ยามินทรพื้นที่ 
11 ไร 

10,725 ดูแลรักษา
แปลงปลูกสัก
มเหสักข-สักส
ยามินทรพื้นที่ 
11 ไร 

10,725 ดูแลรักษาแปลง
ปลูกสักมเหสักข-
สักสยามินทร
พื้นที่ 11 ไร 

ออป. 

F1A3 6. โครงการปลูกรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่ปลูก
รักษา อพ.สธ.-กฟผ. 

พื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร อพ.สธ.-
กฟผ.แมเมาะ จำนวน 
80 ไร 

20,000 1.จัดหาและ
ปลูกพืชใน
พื้นที่ปลูก
รักษา
ทรัพยากรรอบ
พื้นที่จำนวน 
30 ชนิด เพื่อ
นำพันธกุรรม
พืช สัตว

20,000 1.จัดหาและ
ปลูกพืชใน
พื้นที่ปลูก
รักษา
ทรัพยากร
รอบพื้นที่
จำนวน 30 
ชนิด เพื่อนำ
พันธุกรรมพืช 

20,000 1.จัดหาและ
ปลูกพืชใน
พื้นที่ปลูก
รักษา
ทรัพยากรรอบ
พื้นที่จำนวน 
30 ชนิด เพื่อ
นำพันธกุรรม
พืช สัตว

20,000 1.จัดหาและ
ปลูกพืชใน
พื้นที่ปลูก
รักษา
ทรัพยากรรอบ
พื้นที่จำนวน 
30 ชนิด เพื่อ
นำพันธกุรรม
พืช สัตว

20,000 1.จัดหาและปลูก
พืชในพื้นที่ปลูก
รักษาทรัพยากร
รอบพื้นที่จำนวน 
30 ชนิด เพื่อนำ
พันธุกรรมพืช 
สัตวทองถิ่นมา
เพาะพันธุ ปลูก
ในพื้นที่ที่

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1905 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทองถิ่นมา
เพาะพันธุ 
ปลูกในพื้นที่ที่
ปลอดภัย ใน
แปลงปลูก
รักษาของ 
กฟผ.แมเมาะ  
2. จัดทำและ
ปรับปรุง
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติและ
จัดกิจกรรม
สงเสริมใหมี
การเขาศึกษา
ในเสนทาง 
รวมทั้งทำปาย
แสดงขอมูล
พรรณไม 
3.  แจกจาย
กลาไม หรือ
เมล็ดพันธุ ไม
ทองถิ่นของแต
ละพื้นที่ไม
นอยกวา 
1,000 ตน 
เพื่อการ
อนุรักษตอไป 

สัตวทองถิ่น
มาเพาะพันธุ 
ปลูกในพื้นที่
ที่ปลอดภัย 
ในแปลงปลูก
รักษาของ 
กฟผ.แมเมาะ  
2. จัดทำและ
ปรับปรุง
เสนทาง
ศึกษา
ธรรมชาติ
และจัด
กิจกรรม
สงเสริมใหมี
การเขาศึกษา
ในเสนทาง 
รวมทั้งทำ
ปายแสดง
ขอมูลพรรณ
ไม 
3.  แจกจาย
กลาไม หรือ
เมล็ดพันธุ ไม
ทองถิ่นของ
แตละพื้นที่ไม
นอยกวา 
1,000 ตน 
เพื่อการ
อนุรักษตอไป 

ทองถิ่นมา
เพาะพันธุ 
ปลูกในพื้นที่ที่
ปลอดภัย ใน
แปลงปลูก
รักษาของ 
กฟผ.แมเมาะ  
2. จัดทำและ
ปรับปรุง
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติและ
จัดกิจกรรม
สงเสริมใหมี
การเขาศึกษา
ในเสนทาง 
รวมทั้งทำปาย
แสดงขอมูล
พรรณไม 
3.  แจกจาย
กลาไม หรือ
เมล็ดพันธุ ไม
ทองถิ่นของแต
ละพื้นที่ไม
นอยกวา 
1,000 ตน 
เพื่อการ
อนุรักษตอไป 

ทองถิ่นมา
เพาะพันธุ 
ปลูกในพื้นที่ที่
ปลอดภัย ใน
แปลงปลูก
รักษาของ 
กฟผ.แมเมาะ  
2. จัดทำและ
ปรับปรุง
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติและ
จัดกิจกรรม
สงเสริมใหมี
การเขาศึกษา
ในเสนทาง 
รวมทั้งทำปาย
แสดงขอมูล
พรรณไม 
3.  แจกจาย
กลาไม หรือ
เมล็ดพันธุ ไม
ทองถิ่นของแต
ละพื้นที่ไมนอย
กวา 1,000 
ตน เพื่อการ
อนุรักษตอไป 

ปลอดภัย ใน
แปลงปลูกรักษา
ของ กฟผ.แม
เมาะ  
2. จัดทำและ
ปรับปรุงเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ
และจัดกิจกรรม
สงเสริมใหมีการ
เขาศึกษาใน
เสนทาง รวมทั้ง
ทำปายแสดง
ขอมูลพรรณไม 
3.  แจกจายกลา
ไม หรือเมล็ด
พันธุ ไมทองถิ่น
ของแตละพื้นที่
ไมนอยกวา 
1,000 ตน เพื่อ
การอนุรักษ
ตอไป 

F1A3 7. โครงการเก็บรักษา
พันธุกรรมพืชและเห็ดรา
ในมหาวิทยาลัยราฃภัฎ
ลำปาง 

มหาวิทยาลัยราฃภัฎ
ลำปาง 

300,000 1 พื้นที่/
ฐานขอมูล 

300,000 2 พื้นที่/
ฐานขอมูล 

300,000 3 พื้นที่/
ฐานขอมูล 

300,000 4 พื้นที่/
ฐานขอมูล 

300,000 5 พื้นที่/
ฐานขอมูล 

มร.ลำปาง 



หนา 1906                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 8.โครงการจัดทำกองปู
จาไมประกบตนแบบ 
เพื่อการอนุรักษประเพณี
ตีกองปูจาใหยั่งยืนตอ
ยอดมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 

จังหวัดลำปาง 130,000 จำนวน 10 ชุด 85,000 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการทำ
กลองปูจา 

80,000 การจัดทำ
ฐานขอมูล
ทองถิ่นกองปู
จาในจังหวัด
ลำปาง ลำพูน 

75,000 การเผยแพร
กองปูจานอก
พื้นที่ 

70,000 การจัดทำ
วิดีทัศนการทำ
กลองปูจาแบบ
ครบวงจร 

มร.ลำปาง 

F1A3 9.โครงการศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุมันพื้นบาน
แตละชนิดที่ปลูกรวบรวม
พันธุเพื่อนำไปแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 ศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุมัน
พื้นบานที่เก็บ
รวบรวมได 

500,000 ศึกษา
ลักษณะ
ประจำพันธุ
มันพื้นบานที่
เก็บรวบรวม
ได 

500,000 ศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุมัน
พื้นบานที่เก็บ
รวบรวมได 

500,000 ศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุมัน
พื้นบานที่เก็บ
รวบรวมได 

500,000 ศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุมัน
พื้นบานที่เก็บ
รวบรวมได 

มทร.ลานนา 

F1A3 10.โครงการปลูกรักษา
ตนพันธุกรรมมันพื้นบาน
เพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 อนุรักษ
พันธุกรรมมัน
พื้นบาน 

500,000 อนุรักษ
พันธุกรรมมัน
พื้นบาน 

500,000 อนุรักษ
พันธุกรรมมัน
พื้นบาน 

500,000 อนุรักษ
พันธุกรรมมัน
พื้นบาน 

500,000 อนุรักษ
พันธุกรรมมัน
พื้นบาน 

มทร.ลานนา 

F1A3 11.โครงการปลูกรักษา
ตนพันธุกรรมมะเกีย๋ง
เพื่อการใชประโยชนเชิง
พาณิชย 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 อนุรักษ
พันธุกรรม
มะเกี๋ยง 

500,000 อนุรักษ
พันธุกรรม
มะเกี๋ยง 

500,000 อนุรักษ
พันธุกรรม
มะเกี๋ยง 

500,000 อนุรักษ
พันธุกรรม
มะเกี๋ยง 

500,000 อนุรักษ
พันธุกรรม
มะเกี๋ยง 

มทร.ลานนา 

 รวม  11  โครงการ  2,307,425  2,158,825  2,153,825  2,148,825  2,143,825   
F2A4 1. โครงการปลาราก

กลวยคืนถิ่นสูแมนำ้วัง 
แมน้ำวัง 10,000 ปลอยปลาราก

กลวยคืนสู
แมน้ำวัง 
จำนวน 2,000 
ตัว เพื่อฟนฟู
และเพิ่ม
ปริมาณปลา
รากกลวยใน
แมน้ำวังใหมี
ความอุดม
สมบูรณ 
ปองกันการ
สูญพันธุ  
คงไวซ่ึงความ
หลากหลาย

15,000 ปลอยปลา
รากกลวยคืน
สูแมน้ำวัง 
จำนวน 
3,000 ตัว 
เพื่อฟนฟูและ
เพิ่มปริมาณ
ปลาราก
กลวยใน
แมน้ำวังใหมี
ความอุดม
สมบูรณ 
ปองกันการ
สูญพันธุ  
คงไวซ่ึงความ

20,000 ปลอยปลาราก
กลวยคืนสู
แมน้ำวัง 
จำนวน 4,000 
ตัว เพื่อฟนฟู
และเพิ่ม
ปริมาณปลา
รากกลวยใน
แมน้ำวังใหมี
ความอุดม
สมบูรณ 
ปองกัน 
การสูญพันธุ 
คงไวซ่ึงความ
หลากหลาย

25,000 ปลอยปลาราก
กลวยคืนสู
แมน้ำวัง 
จำนวน 5,000 
ตัว เพื่อฟนฟู
และเพิ่ม
ปริมาณปลา
รากกลวยใน
แมน้ำวังใหมี
ความอุดม
สมบูรณ 
ปองกันการสูญ
พันธุ  
คงไวซ่ึงความ
หลากหลาย

30,000 ปลอยปลาราก
กลวยคืนสูแมนำ้
วัง จำนวน 
6,000 ตัว เพื่อ
ฟนฟูและเพิ่ม
ปริมาณปลาราก
กลวยในแมนำ้วัง
ใหมีความอุดม
สมบูรณ ปองกัน
การสูญพันธุ 
คงไวซ่ึงความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ประมง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1907 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทางชีวภาพ หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
 

ทางชีวภาพ ทางชีวภาพ 

F2A4 2.โครงการพฤกษเคมี
ของพืชสกุลเปลาเพื่อ
สรางนวัตกรรมน้ำมัน
หอมระเหยในสปาและ
ซาวนา 

จ.ลำปาง 2,000,000 1 ตำรับ 1,000,000 3 ตำรับ 1,000,000 5 ตำรับ 1,000,000 7 ตำรับ 1,000,000 9 ตำรับ มร.ลำปาง 

F2A4 3.โครงการพัฒนาน้ำมัน
นวดจากสมุนไพรเถา
เมื่อย (Gnetum 
montanum)  
ขาตาแดง (Alpina 
Semensis) และสามสิบ
สองประดง (Phanera 
Siridhorniae) 

จ.ลำปาง 1,800,000 1 สูตร 1,000,000 2 สูตร 1,000,000 3 สูตร 1,000,000 4 สูตร 1,000,000 5 สูตร มร.ลำปาง 

F2A4 4.โครงการการพัฒนาชุด
ทดสอบประสิทธิภาพยา
ลูกกลอนสมุนไพรลานนา 

จ.ลำปาง 50,000 2 ชุด 50,000 3 ชุด 50,000 4 ชุด 50,000 5 ชุด 50,000 6 ชุด มร.ลำปาง 

F2A4 5.โครงการจัดทำตำหรับ
ยาแพทยแผนไทยเพือ่
อนุรักษสมุนไพรสำหรับ
ใชในชุมชน 

ต.บานแลง อ.เมือง
ลำปาง จ.ลำปาง 

100,000 3 ตำรับ 100,000 4 ตำรับ 100,000 5 ตำรับ 100,000 6 ตำรับ 100,000 7 ตำรับ มร.ลำปาง 

F2A4 6.โครงการทดลองและ
พัฒนาเนื้อดินพื้นบานใน
จังหวัดลำปางสูการ
สรางสรรคผลงาน
เซรามิคเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคา
ของจังหวัดลำปาง 

จังหวัดลำปาง 450,000 5 สูตร 400,000   300,000   250,000   200,000   มร.ลำปาง 

F2A4 7.โครงการนวัตกรรม
และสมุนไพรลานนาเพื่อ
พัฒนาสุขภาพกายและใจ 

จังหวัดลำปาง 500,000 5 ตำรับ 400,000 3 ตำรับ 200,000 3 ตำรับ 100,000 3 ตำรับ 100,000 2 ตำรับ มร.ลำปาง 

F2A4 8.โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อ
สุขภาพจากมันพื้นบาน 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 ใชประโยชน
จากมัน
พื้นบาน 

500,000 ใชประโยชน
จากมัน
พื้นบาน 

500,000 ใชประโยชน
จากมัน
พื้นบาน 

500,000 ใชประโยชน
จากมัน
พื้นบาน 

500,000 ใชประโยชนจาก
มันพื้นบาน 

มทร.ลานนา 



หนา 1908                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 

F2A4 9.โครงการใชประโยชน
จากนอยหนาเครือ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 นำนอยหนา
เครือมาใช
ประโยชน 

500,000 นำนอยหนา
เครือมาใช
ประโยชน 

500,000 นำนอยหนา
เครือมาใช
ประโยชน 
 

500,000 นำนอยหนา
เครือมาใช
ประโยชน 

500,000 นำนอยหนาเครือ
มาใชประโยชน 

มทร.ลานนา 

F2A4 10.โครงการศึกษาการ
ขยายพันธุพืชพื้นถิ่น มัน
พื้นบาน/นอยหนาเครือ/
บุก/มะกิ๊ง 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 ศึกษาหา
วิธีการ
ขยายพันธุ 

500,000 ศึกษาหา
วิธีการ
ขยายพันธุ 

500,000 ศึกษาหา
วิธีการ
ขยายพันธุ 

500,000 ศึกษาหา
วิธีการ
ขยายพันธุ 

500,000 ศึกษาหาวิธกีาร
ขยายพันธุ 

มทร.ลานนา 

F2A4 11.โครงการศึกษาผล
ของสภาพแวดลอมตอ
ปริมาณสารสำคัญของ
พืชพื้นถิ่น 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 ศึกษาหา
วิธีการ
ขยายพันธุ 

500,000 ศึกษาหา
วิธีการ
ขยายพันธุ 

500,000 ศึกษาหา
วิธีการ
ขยายพันธุ 

500,000 ศึกษาหา
วิธีการ
ขยายพันธุ 

500,000 ศึกษาหาวิธกีาร
ขยายพันธุ 

มทร.ลานนา 

F2A4 12.โครงการศึกษาสารใน
มันพื้นบานเพื่อประโยชน
ทางดานการเกษตร 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 การใช
ประโยชนจาก
สารในมัน
พื้นบานเพื่อ
การเกษตร 

500,000 การใช
ประโยชน
จากสารใน
มันพื้นบาน
เพื่อ
การเกษตร 

500,000 การใช
ประโยชนจาก
สารในมัน
พื้นบานเพื่อ
การเกษตร 

500,000 การใช
ประโยชนจาก
สารในมัน
พื้นบานเพื่อ
การเกษตร 

500,000 การใชประโยชน
จากสารในมัน
พื้นบานเพื่อ
การเกษตร 

มทร.ลานนา 

F2A4 13.โครงการศึกษา
สารสำคัญนอยหนาเครือ
เพื่อการแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 การใช
ประโยชนจาก
สารสำคัญใน
นอยหนาเครือ
เพื่อการแปร
รูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

500,000 การใช
ประโยชน
จาก
สารสำคัญใน
นอยหนา
เครือเพื่อการ
แปรรูปและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ 

500,000 การใช
ประโยชนจาก
สารสำคัญใน
นอยหนาเครือ
เพื่อการแปร
รูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

500,000 การใช
ประโยชนจาก
สารสำคัญใน
นอยหนาเครือ
เพื่อการแปร
รูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

500,000 การใชประโยชน
จากสารสำคัญใน
นอยหนาเครือ
เพื่อการแปรรูป
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

มทร.ลานนา 

F2A4 14.โครงการการเพิ่ม
มูลคามะเกี๋ยงสูเชิง
พาณิชย 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 เพิ่มมูลคา
มะเกี๋ยงสูเชิง
พาณิชย 

500,000 เพิ่มมูลคา
มะเกี๋ยงสูเชิง
พาณิชย 

500,000 เพิ่มมูลคา
มะเกี๋ยงสูเชิง
พาณิชย 

500,000 เพิ่มมูลคา
มะเกี๋ยงสูเชิง
พาณิชย 

500,000 เพิ่มมูลคา
มะเกี๋ยงสูเชิง
พาณิชย 

มทร.ลานนา 

F2A4 15.โครงการศึกษา
สารสำคัญทางเภสัช
วิทยาของมันพื้นบาน 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 เพิ่มมูลคา
มะเกี๋ยงสูเชิง
พาณิชย 

500,000 เพิ่มมูลคา
มะเกี๋ยงสูเชิง
พาณิชย 

500,000 เพิ่มมูลคา
มะเกี๋ยงสูเชิง
พาณิชย 

500,000 เพิ่มมูลคา
มะเกี๋ยงสูเชิง
พาณิชย 

500,000 เพิ่มมูลคา
มะเกี๋ยงสูเชิง
พาณิชย 

มทร.ลานนา 

F2A4 16.โครงการศึกษา
สารสำคัญในนอยหนา
เครือเพื่อประโยชนทาง

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 หาสารสำคัญ
ในนอยหนา
เครือเพื่อ

500,000 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ
จาก

500,000 การพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
สารสำคัญใน

500,000 การพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
สารสำคัญใน

500,000 การพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
สารสำคัญใน

มทร.ลานนา 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1909 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เภสัชวิทยา ประโยชนทาง
ยา 

สารสำคัญใน
นอยหนา
เครือเพื่อ
ประโยชนทาง
ยา 

นอยหนาเครือ
เพื่อประโยชน
ทางยา 

นอยหนาเครือ
เพื่อประโยชน
ทางยา 

นอยหนาเครือ
เพือ่ประโยชน
ทางยา 

 รวม  16  โครงการ  9,410,000   7,465,000   7,170,000   7,025,000   6,980,000   
F2A5 1. โครงการจัดทำ

ฐานขอมูลทรัพยากร
ตางๆที่สำรวจ รวบรวม 
ในพื้นที่ อพ.สธ.-กฟผ 

อพ.สธ.กฟผ.แมเมาะ  ไมใช
งบประมาณ 

1.พัฒนา
เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
(www2.egat.
co.th/egatrs
pg) ใหมีความ
ทันสมัยอยู
เสมอ  
2.  จัดทำ
ฐานขอมูล
พรรณไมใน
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 
และนำขึ้น
เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
3. จัดทำ
ฐานขอมูล
พรรณไมใน
พื้นที่ปลูก
รักษา
ทรัพยากร 
และนำขึ้น
เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
4. จัดทำ
ฐานขอมูลนก
ในพื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
บันทึกขอมูล 
และนำขึ้น

ไมใช
งบประมาณ 

1.พัฒนา
เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
(www2.egat
.co.th/egatr
spg) ใหมี
ความทันสมัย
อยูเสมอ  
2.  จัดทำ
ฐานขอมูล
พรรณไมใน
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 
และนำขึ้น
เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
3. จัดทำ
ฐานขอมูล
พรรณไมใน
พื้นที่ปลูก
รักษา
ทรัพยากร 
และนำขึ้น
เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
4. จัดทำ
ฐานขอมูลนก
ในพื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
บันทึกขอมูล 
และนำขึ้น

ไมใช
งบประมาณ 

1.พัฒนา
เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
(www2.egat.
co.th/egatrs
pg) ใหมีความ
ทันสมัยอยู
เสมอ  
2.  จัดทำ
ฐานขอมูล
พรรณไมใน
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 
และนำขึ้น
เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
3. จัดทำ
ฐานขอมูล
พรรณไมใน
พื้นที่ปลูก
รักษา
ทรัพยากร 
และนำขึ้น
เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
4. จัดทำ
ฐานขอมูลนก
ในพื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
บันทึกขอมูล 
และนำขึ้น

ไมใช
งบประมาณ 

1.พัฒนา
เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
(www2.egat.
co.th/egatrs
pg) ใหมีความ
ทันสมัยอยู
เสมอ  
2.  จัดทำ
ฐานขอมูล
พรรณไมใน
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 
และนำขึ้น
เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
3. จัดทำ
ฐานขอมูล
พรรณไมใน
พื้นที่ปลูก
รักษา
ทรัพยากร 
และนำขึ้น
เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
4. จัดทำ
ฐานขอมูลนก
ในพื้นที่ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
บันทึกขอมูล 
และนำขึ้น

ไมใช
งบประมาณ 

1.พัฒนาเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
(www2.egat.co
.th/egatrspg) 
ใหมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ  
2.  จัดทำ
ฐานขอมูลพรรณ
ไมในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร และ
นำขึ้นเว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
3. จัดทำ
ฐานขอมูลพรรณ
ไมในพื้นที่ปลูก
รักษาทรัพยากร 
และนำขึ้น
เว็บไซต อพ.สธ.-
กฟผ. 
4. จัดทำ
ฐานขอมูลนกใน
พื้นที่ อพ.สธ.-
กฟผ. บันทึก
ขอมูล และนำขึ้น
เว็บไซต อพ.สธ.-
กฟผ. 
5. จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นในตำบล
ของ อพ.สธ.-

กฟผ.แมเมาะ 



หนา 1910                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 

เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
5. จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นใน
ตำบลของ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
บันทึกขอมูล  

เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
5. จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นใน
ตำบลของ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
บันทึกขอมูล  

เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
5. จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นใน
ตำบลของ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
บันทึกขอมูล  

เว็บไซต 
อพ.สธ.-กฟผ. 
5. จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นใน
ตำบลของ 
อพ.สธ.-กฟผ. 
บันทึกขอมูล  

กฟผ. บันทึก
ขอมูล  

F2A5 2. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัย อาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย 
ที่รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ลำปาง 

20,000 6 ฐานขอมูล 10,000 7 ฐานขอมูล 20,000 8 ฐานขอมูล 20,000 9 ฐานขอมูล 20,000 10 ฐานขอมูล มร.ลำปาง 

F2A5 3.โครงการหนวยบริหาร
จัดการเชื้อพันธุกรรมพืช
มรดก 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 เพื่อการ
อนุรักษเชื้อ
พันธุกรรมพืช
มรดก  

500,000 เพื่อการ
อนุรักษเชื้อ
พันธุกรรมพืช
มรดก  

500,000 เพื่อการ
อนุรักษเชื้อ
พันธุกรรมพืช
มรดก  

500,000 เพื่อการ
อนุรักษเชื้อ
พันธุกรรมพืช
มรดก  

500,000 เพื่อการอนุรักษ
เชื้อพันธุกรรม
พืชมรดก  

มทร.ลานนา 

F2A5 4.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุมะเกี๋ยง
สำหรับการปลูกอนุรักษ
และแปรรูปเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 big data 
มะเกี๋ยง 

500,000 big data 
มะเกี๋ยง 

500,000 big data 
มะเกี๋ยง 

500,000 big data 
มะเกี๋ยง 

500,000 big data 
มะเกี๋ยง 

มทร.ลานนา 

F2A5 5.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลพันธุนอยหนา
เครือสำหรับการปลูก
อนุรักษและแปรรูปเพื่อ

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 big data มัน
พื้นบาน 

500,000 big data มัน
พื้นบาน 

500,000 big data มัน
พื้นบาน 

500,000 big data มัน
พื้นบาน 

500,000 big data มัน
พื้นบาน 

มทร.ลานนา 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1911 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พัฒนาผลิตภัณฑ 
F2A5 6.การจัดทำศูนยขอมูล

ทรัพยากร อพ.สธ.-จังหวัด 
พื้นที่เปาหมายตามแนว
ทางการดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในจังหวัด 

 เพื่ อ ร ว บ ร ว ม
ขอมูลเชิ งพื้ นที่
และทรัพยากรที่
พบในแตละพื้นที่
เปนฐานขอมูลใน
รู ป แ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่ อ ร ว บ ร ว ม
ขอมูลเชิงพื้นที่
และทรัพยากรที่
พ บ ใน แ ต ล ะ
พื้ น ที่ เ ป น
ฐ าน ข อ มู ล ใน
รู ป แ บ บ
ส า ร ส น เท ศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่ อ ร ว บ ร ว ม
ขอมูลเชิ งพื้ นที่
และทรัพยากรที่
พบในแตละพื้นที่
เปนฐานขอมูลใน
รู ป แ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ
ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 เพื่ อ ร ว บ ร ว ม
ขอมู ล เชิ งพื้ นที่
และทรัพยากรที่
พบในแตละพื้นที่
เปนฐานขอมูลใน
รู ป แ บ บ
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) 

(*ไมเผยแพร
ฐานขอมูล ถายังไมได
รับอนุญาต)  

 รวม  6  โครงการ  1,520,000   1,510,000   1,520,000   1,520,000   1,520,000   
F2A6  โครงการพัฒานพันธุ

นอยหนาเครือ/มัน
พื้นบาน/บุก/มะกิ๊ง 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 พัฒนาพันธุ 
มันพื้นบาน/
นอยหนาเครือ
เพื่อเปนพืช
เศรษฐกิจ 

500,000 พัฒนาพันธุ 
มันพื้นบาน/
นอยหนา
เครือเพื่อเปน
พืชเศรษฐกิจ 

500,000 พัฒนาพันธุ 
มันพื้นบาน/
นอยหนาเครือ
เพื่อเปนพืช
เศรษฐกิจ 

500,000 พัฒนาพันธุ 
มันพื้นบาน/
นอยหนาเครือ
เพื่อเปนพืช
เศรษฐกิจ 

500,000 พัฒนาพันธุ มัน
พื้นบาน/นอย
หนาเครือเพื่อ
เปนพืชเศรษฐกิจ 

มทร.ลานนา 

 รวม  1  โครงการ  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000   
F3A7 1.งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาลำปาง 

วิทยาลัยอาชวีศึกษา
ลำปาง 

50,000 1) การจัดทำ
ปายชื่อพรรณ
ไมที่สมบูรณ 
2) ศึกษา
ขอมูลจากผัง
พรรณไมเดิม 
3) ศึกษา
ธรรมชาติของ
พรรณไม
การศึกษาพืช
พรรณไมที่มีใน
โรงเรียน(ก7-
003 ) ให
สมบูรณ 
4)  การ
รวบรวมผล

60,000 1) การจัดทำ
ปายชื่อพรรณ
ไมที่สมบูรณ 
2) ศึกษา
ขอมูลจากผัง
พรรณไมเดิม 
3) ศึกษา
ธรรมชาติของ
พรรณไม
การศึกษาพืช
พรรณไมที่มี
ในโรงเรียน(ก
7-003 ) ให
สมบูรณ 
4)  การ
รวบรวมผล

70,000 1) การจัดทำ
ปายชื่อพรรณ
ไมที่สมบูรณ 
2) ศึกษา
ขอมูลจากผัง
พรรณไมเดิม 
3) ศึกษา
ธรรมชาติของ
พรรณไม
การศึกษาพืช
พรรณไมที่มีใน
โรงเรียน(ก7-
003 ) ให
สมบูรณ 
4)  การ
รวบรวมผล

80,000 1) การจัดทำ
ปายชื่อพรรณ
ไมที่สมบูรณ 
2) ศึกษาขอมูล
จากผังพรรณ
ไมเดิม 
3) ศึกษา
ธรรมชาติของ
พรรณไม
การศึกษาพืช
พรรณไมที่มีใน
โรงเรียน(ก7-
003 ) ให
สมบูรณ 
4)  การ
รวบรวมผล

90,000 1) การจัดทำปาย
ชื่อพรรณไมที่
สมบูรณ 
2) ศึกษาขอมูล
จากผังพรรณไม
เดิม 
3) ศึกษา
ธรรมชาติของ
พรรณไม
การศึกษาพืช
พรรณไมที่มีใน
โรงเรียน(ก7-003 
) ใหสมบูรณ 
4)  การรวบรวม
ผลการเรียนรู 
5) การใชสวน

อาชีวศึกษาลำปาง 



หนา 1912                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 

การเรียนรู 
5) การใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
ส่ือการเรียน
การสอน 
 

การเรียนรู 
5) การใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
ส่ือการเรียน
การสอน 

การเรียนรู 
5) การใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
ส่ือการเรียน
การสอน 

การเรียนรู 
5) การใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
ส่ือการเรียน
การสอน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปนส่ือ
การเรียนการ
สอน 

F3A7 2.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน วิทยาการอาชีพ
เถิน 

 วิทยาลัยการอาชพีเถิน 300,000 1. เปาหมาย
เชิงปริมาณ 
1.1 สราง
จิตสำนึกให
นักเรียน
นักศึกษาของ
สถานศึกษาไม
ต่ำกวา รอยละ 
80  
1.2 จัดทำ
ทะเบียน
พรรณไมและ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
จำนวน 50 
ชนิด  
1.3 ประสาน
ความรวมมือ
กับชุมชนใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และประโยชน
ของการใช
พันธุกรรมพืช 
จำนวน 2 
ชุมชน 

200,000 1. ศึกษา
คนควา เกิด
ผูเชี่ยวชาญ
เกิดผลงาน
ทางวิชาการ  
2. ผูปฏิบัติจะ
รูกจักใชส่ือ
กับธรรมชาติ
ที่มีอยูรอบตัว
ในการเรียนรู 
รูจักต้ังคำถาม
หาคำตอบ
ชางสังเกต
และคนควา 

300,000 1. เปาหมาย
เชิงปริมาณ  
1.1 สราง
จิตสำนึกให
นักเรียน
นักศึกษาของ
สถานศึกษาไม
ต่ำกวา รอยละ 
80  
1.2 จัดทำ
ทะเบียน
พรรณไมและ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
จำนวน 100 
ชนิด  
1.3 ประสาน
ความรวมมือ
กับชุมชนใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และประโยชน
ของการใชของ
การใช
พันธุกรรมพืช 
จำนวน 3 
ชุมชน 

200,000 1. ศึกษา
คนควา เกิด
ผูเชี่ยวชาญเกิด
ผลงานทาง
วิชาการ  
2. ผูปฏิบัติจะ
รูจักใชส่ือกับ
ธรรมชาติที่มี
อยูรอบตัวใน
การเรียนรู 
รูจักต้ังคำถาม
หาคำตอบชาง
สังเกตและ
คนควา 

300,000 1. เปาหมายเชิง
ปริมาณ  
1.1 สราง
จิตสำนึก ให
นักเรียน
นักศึกษาของ
สถานศึกษาไมต่ำ
กวา รอยละ 80  
1.2 จัดทำ
ทะเบียนพรรณ
ไมและฐานขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น จำนวน 
150 ชนิด  
1.3 ประสาน
ความรวมมือกับ
ชุมชนในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และประโยชน
ของการใช
พันธุกรรมพืช 
จำนวน 4 ชุมชน 

วิทยาลัยอาชพีเถิน 

F3A7 3. งานสวนพฤกษศาสตร
ในโรงเรียน  

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 120,000  - นำพรรณไม
หายากเขาสู

75,000  - ศึกษา
ขอมูลดาน

50,000  - รายงานผล
การเรียนรู  

100,000  - จัดทำ
ฐานขอมูล

150,000  - นำงานสวน
พฤกษศาสตร

วิทยาลัยเทคนิค
ลำปาง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1913 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

วิทยาลัย 
 - เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

ตางๆ ของ
พรรณไม 
 - เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น  

 - เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

พรรณไมหา
ยากในทองถิ่น 
 - เพื่อนำไปสู
ศูนยการเรียนรู
และสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น  

โรงเรียนมาเขาสู
รายวิชาการจัด
และตกแตงภูมิ
ทัศน 
 - เพื่อนำไปสู
ศูนยการเรียนรู
และสราง
จิตสำนกึในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

F3A7 4.โครงการพิพิธภัณฑ
ศูนยถานหินลิกไนต
ศึกษาเหมืองแมเมาะ 
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว 

อาคารพิพธิภัณฑศูนย
ถานหินลิกไนตศึกษา
เหมืองแมเมาะ เฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว 

ไมใช
งบประมาณ 

 มีเยาวชน 
และประชาชน
เขาเยี่ยมชม
จำนวน 500 
คนตอเดือน 

ไมใช
งบประมาณ 

 มีเยาวชน 
และ
ประชาชนเขา
เยี่ยมชม
จำนวน 500 
คนตอเดือน 

ไมใช
งบประมาณ 

 มีเยาวชน 
และประชาชน
เขาเยี่ยมชม
จำนวน 500 
คนตอเดือน 

ไมใช
งบประมาณ 

 มีเยาวชน 
และประชาชน
เขาเยี่ยมชม
จำนวน 500 
คนตอเดือน 

ไมใช
งบประมาณ 

 มีเยาวชน และ
ประชาชนเขา
เยี่ยมชมจำนวน 
500 คนตอเดือน 

กฟผ.แมเมาะ 

 รวม  4  โครงการ  470,000  335,000  420,000  380,000  540,000   
F3A8 1. โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ  

โรงเรียนในเขตปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดลำปาง 

75,000 150 คน 75,000 150 คน 75,000 150 คน 75,000 150 คน 75,000 150 คน สปก 

F3A8 2. เพาะชำกลาไมทั่วไป โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมและสงเสริม
พัฒนาไมรักใหญ อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตำบล
บานหวด อำเภองาว 
จังหวัดลำปาง 

116,000 40,000 กลา 116,000 40,000 กลา 116,000 40,000 กลา 116,000 40,000 กลา 116,000 40,000 กลา สจก.3 

F3A8 3. เพาะชำกลาไมมีคา โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมและสงเสริม
พัฒนาไมรักใหญ อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตำบล
บานหวด อำเภองาว 
จังหวัดลำปาง 

228,000 30,000 กลา  228,000 30,000 กลา  228,000 30,000 กลา  228,000 30,000 กลา  228,000 30,000 กลา  สจก.3 



หนา 1914                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 4. เพาะชำกลาแฝก โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมและสงเสริม
พัฒนาไมรักใหญ อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตำบล
บานหวด อำเภองาว 
จังหวัดลำปาง 

330,000 200,000 กลา 330,000 200,000 
กลา 

330,000 200,000 กลา 330,000 200,000 กลา 330,000 200,000 กลา สจก.3 

F3A8 5. โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรางเครือขาย
อนุรักษทรัพยากรใน
ระดับชุมชน 

อบต.บานขอ บานขอ 
ตำบลบานขอ อำเภอ
เมืองปาน จังหวัด
ลำปาง  

60,000  - เครือขาย
อาสาสมัครปก
ปกรักษา
ทรัพยากรใน
สถานศึกษา  
 - สรางกรอบ
การเรียนรูดาน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
การสำรวจ 
และการปลูก
รักษาไม
ทองถิ่นใน
ระดับชุมชน 

60,000  - เครือขาย
อาสาสมัคร
ปกปกรักษา
ทรัพยากรใน
สถานศึกษา  
 - สรางกรอบ
การเรียนรู
ดานการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
การสำรวจ 
และการปลูก
รักษาไม
ทองถิ่นใน
ระดับชุมชน 

60,000  - เครือขาย
อาสาสมัครปก
ปกรักษา
ทรัพยากรใน
สถานศึกษา  
 - สรางกรอบ
การเรียนรูดาน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
การสำรวจ 
และการปลูก
รักษาไม
ทองถิ่นใน
ระดับชุมชน 

60,000  - เครือขาย
อาสาสมัครปก
ปกรักษา
ทรัพยากรใน
สถานศึกษา  
 - สรางกรอบ
การเรียนรูดาน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
การสำรวจ 
และการปลูก
รักษาไม
ทองถิ่นใน
ระดับชุมชน 

60,000  - เครือขาย
อาสาสมัครปก
ปกรักษา
ทรัพยากรใน
สถานศึกษา  
 - สรางกรอบ
การเรียนรูดาน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
การสำรวจ และ
การปลูกรักษาไม
ทองถิ่นในระดับ
ชุมชน 

ทสจ 

F3A8 6. โครงการจัดทำส่ือและ
กิจกรรมเผยแพร 
อพ.สธ.-กฟผ. 

 อพ.สธ.-กฟผ.แมเมาะ - ประชาสัมพันธ
โครงการผาน
วารสาร
ประชาสัมพันธ
/ส่ือออนไลน  

- ประชาสัมพัน
ธโครงการ
ผานวารสาร
ประชาสัมพัน
ธ/ส่ือ
ออนไลน  

- ประชาสัมพันธ
โครงการผาน
วารสาร
ประชาสัมพันธ
/ส่ือออนไลน  

- ประชาสัมพันธ
โครงการผาน
วารสาร
ประชาสัมพันธ
/ส่ือออนไลน  

- ประชาสัมพันธ
โครงการผาน
วารสาร
ประชาสัมพันธ/
ส่ือออนไลน  

กฟผ.แมเมาะ 

F3A8 7. โครงการฝกอบรมและ
จัดกิจกรรมสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรใหอาสาสมัคร 
อพ.สธ.-กฟผ. 

 อพ.สธ.-กฟผแมเมาะ 30,000 จัดอบรม 
กิจกรรมสราง
จิตสำนึก เชน 
นำชมเสนทาง
ศึกษา
ธรรมชาติ 
ฯลฯ จำนวน 
๒,๐๐๐ คนตอ
ป เพื่อเพิ่ม

30,000 จัดอบรม 
กิจกรรมสราง
จิตสำนึก เชน 
นำชมเสนทาง
ศึกษา
ธรรมชาติ 
ฯลฯ จำนวน 
๒,๐๐๐ คน
ตอป เพื่อเพิ่ม

30,000 จัดอบรม 
กิจกรรมสราง
จิตสำนึก เชน 
นำชมเสนทาง
ศึกษา
ธรรมชาติ 
ฯลฯ จำนวน 
๒,๐๐๐ คนตอ
ป เพื่อเพิ่ม

30,000 จัดอบรม 
กิจกรรมสราง
จิตสำนึก เชน 
นำชมเสนทาง
ศึกษา
ธรรมชาติ ฯลฯ 
จำนวน 
๒,๐๐๐ คนตอ
ป เพื่อเพิ่ม

30,000 จัดอบรม 
กิจกรรมสราง
จิตสำนึก เชน 
นำชมเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ 
ฯลฯ จำนวน 
๒,๐๐๐ คนตอป 
เพื่อเพิ่มจำนวน
บุคลากรในการ

กฟผ.แมเมาะ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1915 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จำนวน
บุคลากรใน
การรวมคิด 
รวมปฏิบัติ 
อนุรักษ
ทรัพยากรจน
เกิดประโยชน
ถึงประชาชน
ชาวไทย 

จำนวน
บุคลากรใน
การรวมคิด 
รวมปฏิบัติ 
อนุรักษ
ทรัพยากรจน
เกิดประโยชน
ถึงประชาชน
ชาวไทย 

จำนวน
บุคลากรใน
การรวมคิด 
รวมปฏิบัติ 
อนุรักษ
ทรัพยากรจน
เกิดประโยชน
ถึงประชาชน
ชาวไทย 

จำนวน
บุคลากรใน
การรวมคิด 
รวมปฏิบัติ 
อนุรักษ
ทรัพยากรจน
เกิดประโยชน
ถึงประชาชน
ชาวไทย 

รวมคิด รวม
ปฏิบัติ อนุรักษ
ทรัพยากรจนเกิด
ประโยชนถึง
ประชาชนชาว
ไทย 

F3A8 8.โครงการจัดนิทรรศการ 
อพ.สธ.-กฟผ. รวมในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

 อพ.สธ.-กฟผ.เขื่อน
และโรงไฟฟา จำนวน 
17 พื้นที่ ประกอบดวย 
เขื่อนภูมิพล เขื่อน
สิริกิต์ิ เขื่อนศรี
นครินทร เขื่อนวชิราลง
กรณ เขื่อนรัชชประภา 
เขื่อนบางลาง เขื่อน
อุบลรัตน เขื่อนจุฬา
ภรณ เขื่อนหวยกุม 
เขื่อนน้ำพุง เขื่อนสิริน
ธร โรงไฟฟาลำตะคอง
ชลภาวัฒนา โรงไฟฟา
แมเมาะ โรงไฟฟานำ้
พอง โรงไฟฟาบางปะ
กง โรงไฟฟากระบี ่
และโรงไฟฟาจะนะ 

- 1. เพื่อเปน
การ
เทิดพระเกียร
ติฯ  
2.เพื่อเผยแพร
ความ
หลากหลาย 
คุณคา 
คุณประโยชน 
ของทรัพยากร
ทองถิ่น 

- 1. เพื่อเปน
การ
เทิดพระเกียร
ติฯ  
2.เพื่อ
เผยแพรความ
หลากหลาย 
คุณคา 
คุณประโยชน 
ของ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

- 1. เพื่อเปน
การ
เทิดพระเกียร
ติฯ  
2.เพื่อเผยแพร
ความ
หลากหลาย 
คุณคา 
คุณประโยชน 
ของทรัพยากร
ทองถิ่น 

- 1. เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรติ
ฯ  
2.เพื่อเผยแพร
ความ
หลากหลาย 
คุณคา 
คุณประโยชน 
ของทรัพยากร
ทองถิ่น 

- 1. เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรติฯ  
2.เพื่อเผยแพร
ความ
หลากหลาย 
คุณคา 
คุณประโยชน 
ของทรัพยากร
ทองถิ่น 

กฟผ.แมเมาะ 

F3A8 9. โครงการสนับสนุน 
อบต., โรงเรียน และ
ชุมชนรอบ กฟผ.ในการ
เขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

 อพ.สธ.-กฟผ.แมเมาะ - ทำความเขาใจ
ในเบื้องตน
และสนับสนุน 
อบต. โรงเรียน 
และชุมชน
รอบ กฟผ. ใน
การเขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- ทำความ
เขาใจใน
เบื้องตนและ
สนับสนุน 
อบต. 
โรงเรียน และ
ชุมชนรอบ 
กฟผ. ในการ
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- ทำความเขาใจ
ในเบื้องตน
และสนับสนุน 
อบต. โรงเรียน 
และชุมชน
รอบ กฟผ. ใน
การเขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- ทำความเขาใจ
ในเบื้องตน
และสนับสนุน 
อบต. โรงเรียน 
และชุมชนรอบ 
กฟผ. ในการ
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- ทำความเขาใจใน
เบื้องตนและ
สนับสนุน อบต. 
โรงเรียน และ
ชุมชนรอบ กฟผ. 
ในการเขารวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

กฟผ.แมเมาะ 



หนา 1916                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 10. โครงการสนับสนุน
การดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆของ 
อพ.สธ. และเครือขาย
ของ อพ.สธ.  

 อพ.สธ.-กฟผ.แมเมาะ - ในกรณีมี
แผนการ
ดำเนินงาน
เรงดวน
ระหวาง
ปงบประมาณ 
/ เพื่อเตรียม
ความพรอม
สนับสนุนการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
และเครือขาย
ของ อพ.สธ. 

- ในกรณีมี
แผนการ
ดำเนินงาน
เรงดวน
ระหวาง
ปงบประมาณ 
/ เพื่อเตรียม
ความพรอม
สนับสนุนการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. และ
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

- ในกรณีมี
แผนการ
ดำเนินงาน
เรงดวน
ระหวาง
ปงบประมาณ 
/ เพื่อเตรียม
ความพรอม
สนับสนุนการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
และเครือขาย
ของ อพ.สธ. 

- ในกรณีมี
แผนการ
ดำเนินงาน
เรงดวน
ระหวาง
ปงบประมาณ 
/ เพื่อเตรียม
ความพรอม
สนับสนุนการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
และเครือขาย
ของ อพ.สธ. 

- ในกรณีมี
แผนการ
ดำเนินงาน
เรงดวนระหวาง
ปงบประมาณ / 
เพื่อเตรียมความ
พรอมสนับสนุน
การดำเนินงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
และเครือขาย
ของ อพ.สธ. 

กฟผ.แมเมาะ 

F3A8 11. โครงการฝกอบรม
การทดสอบสารพิษใน
สมุนไพรยาลูกกลอน 

จ.ลำปาง 50,000 2 กลุมอาชีพ 
สมุนไพร 

50,000 5 กลุมอาชีพ
สมุนไพร 

50,000 8 กลุมอาชีพ
สมุนไพร 

50,000 10 กลุมอาชีพ
สมุนไพร 

50,000 18 กลุมอาชีพ
สมุนไพร 

มร.ลำปาง 

F3A8 12.โครงการอนุรักษ
คัมภีรใบลานลานนา 
มรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม 

จังหวัดลำปาง 200,000 ปริวรรตภาษา 
5 คัมภีร 

200,000 ปริวรรต
ภาษา 5 
คัมภีร 

200,000 ปริวรรตภาษา 
5 คัมภีร 

200,000 ปริวรรตภาษา 
5 คัมภีร 

200,000 ปริวรรตภาษา 5 
คัมภีร 

มร.ลำปาง 

F3A8 13.โครงการอนุรักษไผ
เพื่อการสงเสริม
ผลิตภัณฑเคร่ืองจักรสาน
ใหยั่งยืน 

จังหวัดลำปาง 200,000 10 รูปแบบ 200,000 10 รูปแบบ 200,000 10 รูปแบบ 200,000 10 รูปแบบ 200,000 10 รูปแบบ มร.ลำปาง 

F3A8 14.โครงการภูมิปญญา
การใชพรรณไมใน
พิธีกรรมสืบชะตาลานนา 

จังหวัดลำปาง 55,000 จังหวัดลำปาง 
5 อำเภอ 

55,000 จังหวัดลำปาง 
3 อำเภอ 

55,000 จังหวัดลำปาง 
3 อำเภอ 

50,000 จังหวัดลำปาง 
2 อำเภอ 

- - มร.ลำปาง 

F3A8 15.โครงการศูนยเรียนรู
พืชอนุรักษ อพ.สธ. 
(มะเกี๋ยง เชียงดา มัน
พื้นบาน นอยหนาเครือ) 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 เปนแหลง
เรียนรู เพื่อ
การปลูก

จิตสำนึกใหกบั
คนรุนหลังเห็น

คุณคา

500,000 เปนแหลง
เรียนรู เพื่อ
การปลูก
จิตสำนึก

ใหกับคนรุน
หลังเห็น

500,000 เปนแหลง
เรียนรู เพื่อ
การปลูก

จิตสำนึกใหกบั
คนรุนหลังเห็น

คุณคา

500,000 เปนแหลง
เรียนรู เพื่อ
การปลูก

จิตสำนึกใหกบั
คนรุนหลังเห็น

คุณคา

500,000 เปนแหลงเรียนรู 
เพื่อการปลูก

จิตสำนึกใหกบั
คนรุนหลังเห็น

คุณคาทรัพยากร 
กอนที่จะสูญ

มทร.ลานนา 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1917 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากร 
กอนที่จะสูญ

พันธุ 

คุณคา
ทรัพยากร 

กอนที่จะสูญ
พันธุ 

ทรัพยากร 
กอนที่จะสูญ

พันธุ 

ทรัพยากร 
กอนที่จะสูญ

พันธุ 

พันธุ 

F3A8 16.โครงการอบรมและ
รณรงคประชาสัมพันธใน
การสรางจิตสำนึกในการ
รักษาความสะอาดและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ทม.พิชัย 20,000 เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมี
จิตสำนึกที่ดี 
เกิดความ
รวมมือรวมใจ
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

20,000 เพื่อสงเสริม
ใหประชาชน
มีจิตสำนึกที่ดี 
เกิดความ
รวมมือรวมใจ
ในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

20,000 เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมี
จิตสำนึกที่ดี 
เกิดความ
รวมมือรวมใจ
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

20,000 เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมี
จิตสำนึกที่ดี 
เกิดความ
รวมมือรวมใจ
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

20,000 เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมี
จิตสำนึกที่ดี เกิด
ความรวมมือรวม
ใจในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม 

ทม.พิชัย 

F3A8 17.โครงการอบรม
อาสาสมัครพิทักษ
ส่ิงแวดลอม 

ทม.พิชัย 25,000 เพื่อพัฒนา
สรางเครือขาย
การอนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
แกนนำและ
เยาวชนมี
ความรูความ
เขาใจในการ
อนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

25,000 เพื่อพัฒนา
สราง
เครือขายการ
อนุรักษ
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม 
แกนนำและ
เยาวชนมี
ความรูความ
เขาใจในการ
อนุรักษ
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม 

25,000 เพื่อพัฒนา
สรางเครือขาย
การอนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
แกนนำและ
เยาวชนมี
ความรูความ
เขาใจในการ
อนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

25,000 เพื่อพัฒนา
สรางเครือขาย
การอนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
แกนนำและ
เยาวชนมี
ความรูความ
เขาใจในการ
อนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

25,000 เพื่อพัฒนาสราง
เครือขายการ
อนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม แกน
นำและเยาวชนมี
ความรูความ
เขาใจในการ
อนุรักษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ทม.พิชัย 

F3A8 18.โครงการ 1 คน 1 ตัน 
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ชุมชน 

ทม.พิชัย 40,000 เพื่อปลูกตนไม
เพิ่มพื้นที่สี
เขียวและเปน
การลดปญหา
โลกรอน 

40,000 เพื่อปลูก
ตนไมเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
และเปนการ
ลดปญหาโลก
รอน 

40,000 เพื่อปลูกตนไม
เพิ่มพื้นที่สี
เขียวและเปน
การลดปญหา
โลกรอน 

40,000 เพื่อปลูกตนไม
เพิ่มพื้นที่สี
เขียวและเปน
การลดปญหา
โลกรอน 

40,000 เพื่อปลูกตนไม
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และเปนการลด
ปญหาโลกรอน 

ทม.พิชัย 



หนา 1918                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชด้ังเดิมใน
ทองถิ่น 

 พื้นที่ปาชุมชนบานศรี
ดอนชัย  

30,000 1.เพื่อสงเสริม
และกระตุนให
คนในทองถิ่น
ตระหนักและ
หวงแหน
ทรัพยากรปา
ไม 
2.เพื่อพัฒนา
ปาไมใหคงอยู
ไว รวมถึง
รณรรงคใหลด
การทำลาย
พื้นที่สีเขียว 

30,000 1.เพื่อสงเสริม
และกระตุน
ใหคนใน
ทองถิ่น
ตระหนักและ
หวงแหน
ทรัพยากรปา
ไม 
2.เพื่อพัฒนา
ปาไมใหคงอยู
ไว รวมถึง
รณรรงคให
ลดการ
ทำลายพื้นที่สี
เขียว 

30,000 1.เพื่อสงเสริม
และกระตุนให
คนในทองถิ่น
ตระหนักและ
หวงแหน
ทรัพยากรปา
ไม 
2.เพื่อพัฒนา
ปาไมใหคงอยู
ไว รวมถึง
รณรรงคใหลด
การทำลาย
พื้นที่สีเขียว 

30,000 1.เพื่อสงเสริม
และกระตุนให
คนในทองถิ่น
ตระหนักและ
หวงแหน
ทรัพยากรปา
ไม 
2.เพื่อพัฒนา
ปาไมใหคงอยู
ไว รวมถึง
รณรรงคใหลด
การทำลาย
พื้นที่สีเขียว 

30,000 1.เพื่อสงเสริม
และกระตุนให
คนในทองถิ่น
ตระหนักและ
หวงแหน
ทรัพยากรปาไม 
2.เพื่อพัฒนาปา
ไมใหคงอยูไว 
รวมถึงรณรรงค
ใหลดการทำลาย
พื้นที่สีเขียว 

ทต.ตนธงชัย 

F3A8 20.งานสำรวจขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 9 ใบ
งาน 

 พื้นที่โรงเรียน/วัด/
เทศบาล/ชุมชน ระยะ
รัศมี 25 กิโลเมตร  

30,000 1.การจัดทำ
ทะเบียนขอมูล
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น          
2.เพื่อการ
อนุรักษและ
ปกปก
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

30,000 1.การจัดทำ
ทะเบียน
ขอมูล
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น          
2.เพื่อการ
อนุรักษและ
ปกปก
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

30,000 1.การจัดทำ
ทะเบียนขอมูล
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น          
2.เพื่อการ
อนุรักษและ
ปกปก
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

30,000 1.การจัดทำ
ทะเบียนขอมูล
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น           
2.เพื่อการ
อนุรักษและปก
ปกทรัพยากร
ในทองถิ่น 

30,000 1.การจัดทำ
ทะเบียนขอมูล
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น          
2.เพื่อการ
อนุรักษและปก
ปกทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

ทต.ตนธงชัย 

F3A8 21.โครงการรักปา รักน้ำ 
รักแผนดิน 

 พื้นที่ปาชุมชนตำบล
ตนธงชัย  

50,000 เพื่อพัฒนาปา
ไมใหคงอยูไว 
รวมถึงรณรงค
ใหลดการ
ทำลายพื้นที่สี
เขียวเพิ่มความ
หลากหลาย
ของพันธุไม 

50,000 เพื่อพัฒนาปา
ไมใหคงอยูไว 
รวมถึง
รณรงคใหลด
การทำลาย
พื้นที่สีเขียว
เพิ่มความ
หลากหลาย
ของพันธุไม 

50,000 เพื่อพัฒนาปา
ไมใหคงอยูไว 
รวมถึงรณรงค
ใหลดการ
ทำลายพื้นที่สี
เขียวเพิ่มความ
หลากหลาย
ของพันธุไม 

50,000 เพื่อพัฒนาปา
ไมใหคงอยูไว 
รวมถึงรณรงค
ใหลดการ
ทำลายพื้นที่สี
เขียวเพิ่มความ
หลากหลาย
ของพันธุไม 

50,000 เพื่อพัฒนาปาไม
ใหคงอยูไว 
รวมถึงรณรงคให
ลดการทำลาย
พื้นที่สีเขียวเพิ่ม
ความ
หลากหลายของ
พันธุไม 

ทต.ตนธงชัย 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1919 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 22.โครงการคลองสวยน้ำ
ใส 

1.คลองซาววา                    
2.อางเก็บน้ำแมเกี๋ยง 

50,000 1.การอนุรักษ
พันธปลาใน
แหลงน้ำ                         
2.กำจัดวัชพืช 
ผักตบชวาใน
แหลงน้ำ 

50,000 1.การอนุรักษ
พันธปลาใน
แหลงน้ำ                         
2.กำจัดวัชพืช 
ผักตบชวาใน
แหลงน้ำ 

50,000 1.การอนุรักษ
พันธปลาใน
แหลงน้ำ                         
2.กำจัดวัชพืช 
ผักตบชวาใน
แหลงน้ำ 

50,000 1.การอนุรักษ
พันธปลาใน
แหลงน้ำ                          
2.กำจัดวัชพืช 
ผักตบชวาใน
แหลงน้ำ 

50,000 1.การอนุรักษ
พันธปลาใน
แหลงน้ำ 
2.กำจัดวัชพืช 
ผักตบชวาใน
แหลงน้ำ 

ทต.ตนธงชัย 

F3A8 23.โครงการสงเสริมการ
มีสวนรวมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

น้ำตกแมปาน อ.เมือง
ปาน (ทต.เมืองปาน) 

10,000 ประชาชนเขา
รวมโครงการ 
50 คน 
ประชาชนมี
จิตสำนึกรัก
ทรัพยากรปา
ไม 

10,000 ประชาชนเขา
รวมโครงการ 
50 คน 
ประชาชนมี
จิตสำนึกรัก
ทรัพยากรปา
ไม 

10,000 ประชาชนเขา
รวมโครงการ 
50 คน 
ประชาชนมี
จิตสำนึกรัก
ทรัพยากรปา
ไม 

10,000 ประชาชนเขา
รวมโครงการ 
50 คน 
ประชาชนมี
จิตสำนึกรัก
ทรัพยากรปา
ไม 

10,000 ประชาชนเขา
รวมโครงการ 50 
คน ประชาชนมี
จิตสำนึกรัก
ทรัพยากรปาไม 

ทต.เมืองปาน 

F3A8 24.สนับสนุนโรงเรียนเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ ในงานสวน
พฤกษาศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบล
เมืองปาน (ทต.เมือง
ปาน) 

10,000 ปละ 1 แหง 10,000 ปละ 1 แหง 10,000 ปละ 1 แหง 10,000 ปละ 1 แหง 10,000 ปละ 1 แหง ทต.เมืองปาน 

F3A8 25.จัดทำเว็บไซค
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

เทศบาลตำบลเมือง
ปาน 

5,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
อพ.สธ. 

5,000 ประชาสัมพัน
ธการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. 

5,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
อพ.สธ. 

5,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
อพ.สธ. 

5,000 ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
อพ.สธ. 

ทต.เมืองปาน 

F3A8 26.เผยแพรส่ือตางๆ การ
ทำหนังสือวีดีทัศน 

เทศบาลตำบลเมือง
ปาน 

10,000 สนับสนุนงาน
กิจกรรม 
อพ.สธ. 
จำนวน  2 
คร้ัง 

10,000 สนับสนุนงาน
กิจกรรม 
อพ.สธ. 
จำนวน  2 
คร้ัง 

10,000 สนับสนุนงาน
กิจกรรม 
อพ.สธ. 
จำนวน  2 
คร้ัง 

10,000 สนับสนุนงาน
กิจกรรม 
อพ.สธ. 
จำนวน  2 คร้ัง 

10,000 สนับสนุนงาน
กิจกรรม อพ.สธ. 
จำนวน  2 คร้ัง 

ทต.เมืองปาน 

F3A8 27.การดำเนินงานอื่น ๆ 
เพื่อเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบทของ อพ.สธ. 

เทศบาลตำบลเมือง
ปาน 

10,000 ตำบลเมือง
ปาน 

10,000 ตำบลเมือง
ปาน 

10,000 ตำบลเมือง
ปาน 

10,000 ตำบลเมือง
ปาน 

10,000 ตำบลเมืองปาน ทต.เมืองปาน 

F3A8 28.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ 

พื้นที่ปาชุมชน ทต.
หลวงใต 

10,000 จำนวนพื้นที ่
10 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่
20 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่
30 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่
40 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่50 
ไร 

ทต.หลวงใต 



หนา 1920                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 29.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

พื้นที่ปาชุมชน ทต.
หลวงใต 

10,000 จำนวนพื้นที ่
10 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่
20 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่
30 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่
40 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่50 
ไร 

ทต.หลวงใต 

F3A8 30.การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ  

ดำเนินการพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตาง ๆ  
ภายในพื้นที ่ของ
หนวยงาน 

10,000 ดำเนินการ
พื้นที่ที่กำลัง
จะ
เปล่ียนแปลง
จากการพัฒนา
ตาง ๆ ภายใน
รัศมี 2 กม. 
ของหนวยงาน 

10,000 ดำเนินการ
พื้นที่ที่กำลัง
จะ
เปล่ียนแปลง
จากการ
พัฒนาตาง ๆ 
ภายในรัศมี 3 
กม. ของ
หนวยงาน 

10,000 ดำเนินการ
พื้นที่ที่กำลัง
จะ
เปล่ียนแปลง
จากการพัฒนา
ตาง ๆ ภายใน
รัศมี 4 กม. 
ของหนวยงาน 

10,000 ดำเนินการ
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลง
จากการพัฒนา
ตาง ๆ ภายใน
รัศมี 5 กม. 
ของหนวยงาน 

10,000 ดำเนินการพื้นที่
ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตาง ๆ 
ภายในรัศมี 6 
กม. ของ
หนวยงาน 

ทต.หลวงใต 

F3A8 31.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ดำเนินการพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตาง ๆ 
ภายในพื้นที ่ของ
หนวยงาน 

10,000 จำนวนพื้นที ่5 
ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่
10 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่
20 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่
30 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่40 
ไร 

ทต.หลวงใต 

F3A8 32.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่จากการ
สำรวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษาจำนวน
พื้นที่ 100 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่
20 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่
20 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่
20 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่
20 ไร 

10,000 จำนวนพื้นที ่20 
ไร 

ทต.หลวงใต 

F3A8 33.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานที่ไดจาก 

พื้นที่ปลูกรักษาจำนวน
พื้นที่ 100 ไร 

10,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐานนำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตาง ๆ 

10,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐานนำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตาง ๆ 

10,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐานนำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตาง ๆ 

10,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐานนำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตาง ๆ 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานนำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตาง ๆ 

ทต.หลวงใต 

F3A8 34.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ เทศบาล
ตำบลหลวงใต 

10,000 จำนวนขอมูล
ที่เพิ่มขึ้นแตละ
ป 

10,000 จำนวนขอมูล
ที่เพิ่มขึ้นแต
ละป 

10,000 จำนวนขอมูล
ที่เพิ่มขึ้นแตละ
ป 

10,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นแตละป 

10,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นแตละป 

ทต.หลวงใต 

F3A8 35.โครงการวางแผน
พัฒนาพันธพุืช/สัตว 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ เทศบาล
ตำบลหลวงใต 

10,000 จำนวนพันธุ
พืช/สัตวที่ไดมี
การพัฒนา
เพิ่มขึ้นแตละป 

10,000 จำนวนพันธุ
พืช/สัตวที่ได
มีการพัฒนา
เพิ่มขึ้นแตละ

10,000 จำนวนพันธุ
พืช/สัตวที่ไดมี
การพัฒนา
เพิ่มขึ้นแตละป 

10,000 จำนวนพันธุ
พืช/สัตวที่ไดมี
การพัฒนา
เพิ่มขึ้นแตละป 

10,000 จำนวนพันธุพืช/
สัตวที่ไดมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นแต
ละป 

ทต.หลวงใต 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1921 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ป 

F3A8 36.งานพฤกษศาสตร
เทศบาลตำบลหลวงใต 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ เทศบาล
ตำบลหลวงใต 

10,000 เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

ทต.หลวงใต 

F3A8 37.งานนิทรรศการทาง
ธรรมชาติ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ เทศบาล
ตำบลหลวงใต 

10,000 เพื่อเสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

10,000 เพื่อ
เสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมา
ย 

10,000 เพื่อเสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

10,000 เพื่อเสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

10,000 เพื่อเสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

ทต.หลวงใต 

F3A8 38.โครงการฝกอบรมตาง 
ๆ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ เทศบาล
ตำบลหลวงใต 

10,000 เพื่อเสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

10,000 เพื่อ
เสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมา
ย 

10,000 เพื่อเสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

10,000 เพื่อเสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

10,000 เพื่อเสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

ทต.หลวงใต 

F3A8 39.จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน
เทศบาลตำบลหลวงใต 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ เทศบาล
ตำบลหลวงใต 

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

10,000 เพื่อ
ประชาสัมพัน
ธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

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

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

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

ทต.หลวงใต 

F3A8 40.การเผยแพรส่ือตางๆ 
การทำแผนพบั ปาย
ประชาสัมพันธ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ เทศบาล
ตำบลหลวงใต 

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรม
ตางๆของ 

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ. 

ทต.หลวงใต 



หนา 1922                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อพ.สธ. 

F3A8 41.การดำเนินงานอื่นๆ 
ในการสนับสนุนงานตาม
กรอบ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ เทศบาล
ตำบลหลวงใต 

10,000 เพื่อเปนการ
สนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อเปนการ
สนับสนุนงาน
ตามกรอบ
แผนแมบท
ของ อพ.สธ. 

10,000 เพื่อเปนการ
สนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อเปนการ
สนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อเปนการ
สนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แมบทของ 
อพ.สธ. 

ทต.หลวงใต 

F3A8 42.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว จิ
นทรีย) ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. เทศบาลตำบล
เกาะคา 

25,000 จำนวนพื้นที ่1 
งาน สำรวจ
ตนไม จำนวน 
200 ตน 

25,000 จำนวนพื้นที ่
1 งาน สำรวจ
ตนไม จำนวน 
200 ตน 

25,000 จำนวนพื้นที ่1 
งาน สำรวจ
ตนไม จำนวน 
200 ตน 

25,000 จำนวนพื้นที ่1 
งาน สำรวจ
ตนไม จำนวน 
200 ตน 

25,000 จำนวนพื้นที ่1 
งาน สำรวจ
ตนไม จำนวน 
200 ตน 

 

F3A8 43.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. เทศบาลตำบล
เกาะคา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.
เกาะคา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

 

F3A8 44.การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

พื้นที่โรงเรียน อบต./
เทศบาล ที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม. 
ของหนวยงานฯ 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.
เกาะคา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

  

F3A8 45.การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพื้นที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาตาง ๆ 
ภายในรัศมี 50 กม. 
ของหนวยงานฯ 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.
เกาะคา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

  

F3A8 46.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พื้นที่โรงเรียน อบต./
เทศบาล ที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม. 
ของหนวยงานฯ 

- 1.ไดองค
ความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น           
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

- 1.ไดองค
ความรูภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น           
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

- 1.ไดองค
ความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น           
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 6 

- 1.ไดองค
ความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น           
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 7 

- 1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น           
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 8 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1923 
 

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 47.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

ทต.เกาะคา - พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.
เกาะคา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

  

F3A8 48.งานอนุรักษใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการเกบ
รวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสุภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง 
ในดานตาง ๆ เชน ดาน
สัณฐานวิทยา สริรวิทยา 
การเขตกรรม เปนตน ใน
หองปฏิบัติการ เชน ดาน
โภชนาการองคประกอบ
เปนตน) 

เขตพื้นที่ ทต.เกาะคา 25,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตาง ๆ 

25,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน 
นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตาง ๆ 

25,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตาง ๆ 

25,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตาง ๆ 

25,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตาง ๆ 

  

F3A8 49.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ. 
หนวยงาน อาทิเชน 
ฐานขอมูล ทรัยพากร
ชีวภาพ ฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ 
ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
ฐานขอมูล นักวิจยั 
ฐานขอมูลผลงานวิจยัที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. เปนตน 

ทต.เกาะคา - พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.
เกาะคา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

  

F3A8 50.โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย 

ทต.เกาะคา - พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.
เกาะคา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

  

F3A8 51.งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนเกาะคา
วิทยาคม 

50,000 เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร

50,000 เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร

50,000 เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร

50,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ

50,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ

  



หนา 1924                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 

วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

วัฒนธรรม
และภูมิ
ปญญา 

วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

ภูมิปญญา ภูมิปญญา 

F3A8 52.งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต/งาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/
ศูนยการเรียนรู 

พิพิธภัณฑเกาะคาที่
โรงเรียนเกาะคา
วิทยาคม 

- เพื่อเสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

- เพื่อ
เสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมา
ย 

- เพื่อเสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

- เพื่อเสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

- เพื่อเสริมสราง
กระแสการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

  

F3A8 53.โครงการฝกอบรมตาง 
ๆ 

ทต.เกาะคา - พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.
เกาะคา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

  

F3A8 54.การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

ทต.เกาะคา - พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.
เกาะคา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

  

F3A8 55.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนเกาะคา
วิทยาคม 

- 1 โรงเรียน - 1 โรงเรียน - 1 โรงเรียน - 1 โรงเรียน - 1 โรงเรียน   

F3A8 56.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

ทต.เกาะคา - พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.
เกาะคา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

- พื้นที่ ทต.เกาะ
คา 

  

F3A8 57.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

ทต.เกาะคา - เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพัน
ธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1925 
 

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 58.การเผยแพรส่ือตาง ๆ 
เชน การทำหนังสือ วีดี
ทัศน 

ทต.เกาะคา - เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพัน
ธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 59.โครงการฝกอบรม
สรางจิตสำนึกการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
และสงเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรในทองถิ่น อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

ทต.ทาผา 20,000 ผูเขารับการ
อบรม 50 คน 

20,000 ผูเขารับการ
อบรม 50 คน 

20,000 ผูเขารับการ
อบรม 50 คน 

20,000 ผูเขารับการ
อบรม 50 คน 

20,000 ผูเขารับการ
อบรม 50 คน 

  

F3A8 60.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

ทต.ทาผา - เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพัน
ธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 61.การดำเนินงานอื่น ๆ 
เพื่อเปนการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แมบทของ อพ.สธ. 

ทต.ทาผา - พื้นที่ ทต.ทา
ผา 

- พื้นที่ ทต.ทา
ผา 

- พื้นที่ ทต.ทา
ผา 

- พื้นที่ ทต.ทา
ผา 

- พื้นที่ ทต.ทาผา   

F3A8 62.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ "งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น) 
- กิจกรรมเผยแพรส่ือ
ตางๆ เชน การทำ
หนังสือ แผนพับ 
ประชาสัมพันธผาน
เว็บไซตของเทศบาล
ตำบลหางฉัตร 

ทต.หางฉัตร 5,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 
และเผยแพร
ความรูสู
ประชาชน 

5,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ. และ
เผยแพร
ความรูสู
ประชาชน 

5,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 
และเผยแพร
ความรูสู
ประชาชน 

5,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ. และ
เผยแพรความรู
สูประชาชน 

5,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ. และ
เผยแพรความรูสู
ประชาชน 

  



หนา 1926                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 63.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ "งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น)  
- กิจกรรมเผยปลูกตนไม 

ทต.หางฉัตร 10,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช
ประจำทองถิ่น
และพันธไม
ทั่วไปและ
จัดทำ
ฐานขอมูลเพื่อ
เปนความรูแก
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป 

10,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช
ประจำ
ทองถิ่นและ
พันธไมทั่วไป
และจัดทำ
ฐานขอมูล
เพื่อเปน
ความรูแกเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน
ทั่วไป 

10,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช
ประจำทองถิ่น
และพันธไม
ทั่วไปและ
จัดทำ
ฐานขอมูลเพื่อ
เปนความรูแก
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป 

10,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช
ประจำทองถิ่น
และพันธไม
ทั่วไปและ
จัดทำ
ฐานขอมูลเพื่อ
เปนความรูแก
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป 

10,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช
ประจำทองถิ่น
และพันธไมทั่วไป
และจัดทำ
ฐานขอมูลเพื่อ
เปนความรูแก
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป 

  

F3A8 64.ต้ังศูนยขอมูล
ทรัพยากร 

ศูนยการเรียนรู
คอมพิวเตอรเทศบาล
ตำบลเสริมงาม 

5,000 1.เพื่อรวบรวม
ขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
2.เพื่อสืบคน
ขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นจาก
ฐานขอมูลที่
ตอเนื่อง 
3.เพื่อสราง
ศูนยขอมูลฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อ
รวบรวม
ขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
2.เพื่อสืบคน
ขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นจาก
ฐานขอมูลที่
ตอเนื่อง 
3.เพื่อสราง
ศูนยขอมูล
ฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อรวบรวม
ขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
2.เพื่อสืบคน
ขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นจาก
ฐานขอมูลที่
ตอเนื่อง 
3.เพื่อสราง
ศูนยขอมูลฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อรวบรวม
ขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
2.เพื่อสืบคน
ขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่นจาก
ฐานขอมูลที่
ตอเนื่อง 
3.เพื่อสราง
ศูนยขอมูลฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

5,000 1.เพื่อรวบรวม
ขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 
2.เพื่อสืบคน
ขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นจาก
ฐานขอมูลที่
ตอเนื่อง 
3.เพื่อสรางศูนย
ขอมูลฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  

F3A8 65.สนับสนุนในการ
อนุรักษและจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

ปาชุมชนในเทศบาล
ตำบลเสริมงาม 

25,000 เพื่อรูสนับสนุน
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

25,000 เพื่อรู
สนับสนุนการ
สราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

25,000 เพื่อรูสนับสนุน
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

25,000 เพื่อรูสนับสนุน
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

25,000 เพื่อรูสนับสนุน
การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1927 
 

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 66.โครงการฝกอบรมให
ความรู สรางความเขาใจ
เกี่ยวกบัโครงการ 
อพ.สธ. 

ทต.ทุงงาม 5,000 1.ผูเขารับการ
อบรม จำนวน 
30 คน 
2.ประชาชนมี
ความเขาใจ
โครงการ 
อพ.สธ. 3.
ประชาชนมีใจ
และรวมกัน
หวงแหนตนไม
ของหมูบาน
ตนเอง 

5,000 1.ผูเขารับ
การอบรม 
จำนวน 30 
คน 
2.ประชาชนมี
ความเขาใจ
โครงการ 
อพ.สธ. 3.
ประชาชนมี
ใจและ
รวมกันหวง
แหนตนไม
ของหมูบาน
ตนเอง 

5,000 1.ผูเขารับการ
อบรม จำนวน 
30 คน 
2.ประชาชนมี
ความเขาใจ
โครงการ 
อพ.สธ. 3.
ประชาชนมีใจ
และรวมกัน
หวงแหนตนไม
ของหมูบาน
ตนเอง 

5,000 1.ผูเขารับการ
อบรม จำนวน 
30 คน 
2.ประชาชนมี
ความเขาใจ
โครงการ 
อพ.สธ. 3.
ประชาชนมีใจ
และรวมกัน
หวงแหนตนไม
ของหมูบาน
ตนเอง 

5,000 1.ผูเขารับการ
อบรม จำนวน 
30 คน 
2.ประชาชนมี
ความเขาใจ
โครงการ อพ.สธ. 
3.ประชาชนมีใจ
และรวมกันหวง
แหนตนไมของ
หมูบานตนเอง 

  

F3A8 67.การจัดการประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
ทบทวนและตอยอด
โครงการ อพ.สธ. ให
ดำเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง 

ทต.ทุงงาม 10,000 คณะกรรมการ
โครงการ 
อพ.สธ. ของ
เทศบาลตำบล
ทุงงาม 

-  - 10,000 คณะกรรมการ
โครงการ 
อพ.สธ. ของ
เทศบาลตำบล
ทุงงาม 

-  - 10,000 คณะกรรมการ
โครงการ อพ.สธ. 
ของเทศบาล
ตำบลทุงงาม 

  

F3A8 68.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียน และ ศพด. ใน
เขตพื้นที่ ทต.ทุงงาม 

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

F3A8 69.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

ทต.ทุงงาม - เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพัน
ธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 70.การเผยแพรส่ือตาง ๆ 
เชน การทำหนังสือ วีดี
ทัศน 

ทต.ทุงงาม - เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ. 

- เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตาง 
ๆ ของ 

- เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ. 

- เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ. 

- เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน 

  



หนา 1928                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 

จำนวน 1,000 
แผน 

อพ.สธ. 
จำนวน 
1,000 แผน 

จำนวน 1,000 
แผน 

จำนวน 1,000 
แผน 

1,000 แผน 

F3A8 71.อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

ทต.ทุงงาม 1,000 ออกสำรวจ
ตนไมที่ขึ้น
ทะเบียนแลว
และที่พบใหม 
จัดทำปาย 

1,000 ออกสำรวจ
ตนไมที่ขึ้น
ทะเบียนแลว
และที่พบใหม 
จัดทำปาย 

1,000 ออกสำรวจ
ตนไมที่ขึ้น
ทะเบียนแลว
และที่พบใหม 
จัดทำปาย 

1,000 ออกสำรวจ
ตนไมที่ขึ้น
ทะเบียนแลว
และที่พบใหม 
จัดทำปาย 

1,000 ออกสำรวจตนไม
ที่ขึ้นทะเบียน
แลวและที่พบ
ใหม จัดทำปาย 

  

F3A8 72.โครงการสงเสริมการ
ปลูกและขยายพันธุพืช 

ทต.บานสา 6,000 ที่สาธารณะ
และปาชุมชน
ในเขต ทต.
บานสา 

6,000 ที่สาธารณะ
และปาชุมชน
ในเขต ทต.
บานสา 

6,000 ที่สาธารณะ
และปาชุมชน
ในเขต ทต.
บานสา 

6,000 ที่สาธารณะ
และปาชุมชน
ในเขต ทต.
บานสา 

6,000 ที่สาธารณะและ
ปาชุมชนในเขต 
ทต.บานสา 

  

F3A8 73.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชตาม
พระราชดำริของสมเด็จ
พระเทพฯ ในพื้นที่ตำบล
บานสา (บวชตนไม) 

ทต.บานสา 6,000 ที่สาธารณะ
และปาชุมชน
ในเขต ทต.
บานสา 

6,000 ที่สาธารณะ
และปาชุมชน
ในเขต ทต.
บานสา 

6,000 ที่สาธารณะ
และปาชุมชน
ในเขต ทต.
บานสา 

6,000 ที่สาธารณะ
และปาชุมชน
ในเขต ทต.
บานสา 

6,000 ที่สาธารณะและ
ปาชุมชนในเขต 
ทต.บานสา 

  

F3A8 74.โครงการฝกอบรมให
ความรูในกรอบและ
กิจกรรมของ อพ.สธ. 
และฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น 

ทต.พระบาทวังตวง 20,000 ผูเขารวม
อบรมจำนวน 
50 คน ไดรับ
ความรูใน
กรอบและ
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน
ของ อพ.สธ. 
และการจัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากรของ
แตละหมูบาน 

20,000 ผูเขารวม
อบรมจำนวน 
50 คน ไดรับ
ความรูใน
กรอบและ
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน
ของ อพ.สธ. 
และการ
จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
ของแตละ
หมูบาน 

20,000 ผูเขารวม
อบรมจำนวน 
50 คน ไดรับ
ความรูใน
กรอบและ
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน
ของ อพ.สธ. 
และการจัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากรของ
แตละหมูบาน 

20,000 ผูเขารวมอบรม
จำนวน 50 คน 
ไดรับความรูใน
กรอบและ
กิจกรรมการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ. และ
การจัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากรของ
แตละหมูบาน 

20,000 ผูเขารวมอบรม
จำนวน 50 คน 
ไดรับความรูใน
กรอบและ
กิจกรรมการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ. และการ
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรของ
แตละหมูบาน 

  

F3A8 75.โครงการสำรวจ
ฐานขอมูลทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถิ่นของแตละ

ทต.พระบาทวังตวง 10,000 จำนวน 1 
ตำบล 8 
หมูบาน ใน
เขตพื้นที่ตำบล

-   -  10,000 จำนวน 1 
ตำบล 8 
หมูบาน ใน
เขตพื้นที่ตำบล

-  - 10,000 จำนวน 1 ตำบล 
8 หมูบาน ใน
เขตพื้นที่ตำบล
พระบาทวังตวง 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1929 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

หมูบาน/ชุมชน พระบาทวัง
ตวง 

พระบาทวัง
ตวง 

F3A8 76.โครงการจัดทำ/
บันทึกฐานขอมูล
ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
เทศบาลตำบลพระบาท
วังตวง 

ทต.พระบาทวังตวง - จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากรฯ 
ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบใน
ระบบ
คอมพิวเตอร 
จำนวน 1 
ตำบล 8 
หมูบาน 

- จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากรฯ 
ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบใน
ระบบ
คอมพิวเตอร 
จำนวน 1 
ตำบล 8 
หมูบาน 

- จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากรฯ 
ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบใน
ระบบ
คอมพิวเตอร 
จำนวน 1 
ตำบล 8 
หมูบาน 

- จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากรฯ ใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบใน
ระบบ
คอมพิวเตอร 
จำนวน 1 
ตำบล 8 
หมูบาน 

- จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรฯ ใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบใน
ระบบ
คอมพิวเตอร 
จำนวน 1 ตำบล 
8 หมูบาน 

  

F3A8 77.โครงการอบรมสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ทต.เวียงมอก 30,000 ผูนำหมูบาน
ประชาชนและ
เยวชนในหมูที่ 
1 - 3 

30,000 ผูนำหมูบาน
ประชาชน
และเยวชนใน
หมูที่ 4 - 6 

30,000 ผูนำหมูบาน
ประชาชนและ
เยวชนในหมูที่ 
7 - 9 

30,000 ผูนำหมูบาน
ประชาชนและ
เยวชนในหมูที่ 
10 - 12 

30,000 ผูนำหมูบาน
ประชาชนและ
เยวชนในหมูที่ 
13-14 

  

F3A8 78.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนในเขต ทต.
เวียงมอก 

30,000 โรงเรียนเวียง
มอกวิทยา 

30,000 โรงเรียนแมพุ
หอรบ 

30,000 โรงเรียนแสลม
วิทยา 
โรงเรียนบาน
ปางอา 

30,000 โรงเรียนบาน
สะเลียมหวาน 
โรงเรียนบาน
ทาเวียง 

30,000 โรงเรียนบานทา
เกวียน 

  

F3A8 79.การเผยแพรส่ือตาง ๆ 
เชน การทำหนังสือ วีดี
ทัศน 

ทต.เวียงมอก 5,000 สนับสนุนงาน
กิจกรรม 
อพ.สธ. 
จำนวน  4 
คร้ัง 

5,000 สนับสนุนงาน
กิจกรรม 
อพ.สธ. 
จำนวน  4 
คร้ัง 

5,000 สนับสนุนงาน
กิจกรรม 
อพ.สธ. 
จำนวน  4 
คร้ัง 

5,000 สนับสนุนงาน
กิจกรรม 
อพ.สธ. 
จำนวน  4 คร้ัง 

5,000 สนับสนุนงาน
กิจกรรม อพ.สธ. 
จำนวน  4 คร้ัง 

  

F3A8 80.โครงการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธการดำนิน
งานสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ทต.สบปราบ 10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ.  

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตาง 
ๆ ของ 
อพ.สธ.  

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ.  

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

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

  

F3A8 81.โครงการฝกอบรม
สรางจิตสำนึกรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรทองถิ่น 

ทต.สบปราบ 30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ

30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ

30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ

30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ

30,000 จำนวนผูเขารับ
การอบรม 80 
คน ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี

  



หนา 1930                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 

ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี 
มีความรัก
และหวงแหน
ในทรัพยากร
ทองถิ่น 

ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและหวง
แหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

F3A8 82.โครงการเครือขาย
เยาวชนอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น 

ทต.สบปราบ 30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ
ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ
ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี 
มีความรัก
และหวงแหน
ในทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ
ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ
ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 จำนวนผูเขารับ
การอบรม 80 
คน ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและหวง
แหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  

F3A8 83.โครงการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธการดำนิน
งานสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

ทต.สบปราบ 10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ. 

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตาง 
ๆ ของ 
อพ.สธ. 

10,000 เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ. 

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

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

  

F3A8 84.โครงการฝกอบรม
สรางจิตสำนึกรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรทองถิ่น 

ทต.สบปราบ 30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ
ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ
ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี 
มีความรัก
และหวงแหน
ในทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ
ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ
ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 จำนวนผูเขารับ
การอบรม 80 
คน ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและหวง
แหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  

F3A8 85.โครงการเครือขาย
เยาวชนอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น 

ทต.สบปราบ 30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ
ฝกอบรมมี

30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ
ฝกอบรมมี

30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ
ฝกอบรมมี

30,000 จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
80 คน ผูเขา
รับการ
ฝกอบรมมี

30,000 จำนวนผูเขารับ
การอบรม 80 
คน ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
จิตสำนึกที่ดี มี

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1931 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

จิตสำนึกที่ดี 
มีความรัก
และหวงแหน
ในทรัพยากร
ทองถิ่น 

จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

จิตสำนึกที่ดี มี
ความรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

ความรักและหวง
แหนใน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

F3A8 86.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ (กิจกรรมเพาะปลูก
อนุรักษและขยายพันธุ
พืช) 

 พื้นที่ปาชุมชนและที่
สาธารณะ หมูบาน หมู
ที่ 8 ต.แมเมาะ (ทต.แม
เมาะ)  

30,000 เพื่อสนอง
พระราชดำริ 
เพื่อเก็บรักษา 
เพาะปลูก
ขยายพันธุพืช
สมุนไพร เพื่อ
ใชประโยชน
จากพืช
สมุนไพร เปน
แหลงศึกษา
เรียนรู 

30,000 เพื่อสนอง
พระราชดำริ 
เพื่อเก็บรักษา 
เพาะปลูก
ขยายพันธุพืช
สมุนไพร เพื่อ
ใชประโยชน
จากพืช
สมุนไพร เปน
แหลงศึกษา
เรียนรู 

30,000 เพื่อสนอง
พระราชดำริ 
เพื่อเก็บรักษา 
เพาะปลูก
ขยายพันธุพืช
สมุนไพร เพื่อ
ใชประโยชน
จากพืช
สมุนไพร เปน
แหลงศึกษา
เรียนรู 

30,000 เพื่อสนอง
พระราชดำริ 
เพื่อเก็บรักษา 
เพาะปลูก
ขยายพันธุพืช
สมุนไพร เพื่อ
ใชประโยชน
จากพืช
สมุนไพร เปน
แหลงศึกษา
เรียนรู 

30,000 เพื่อสนอง
พระราชดำริ 
เพื่อเก็บรักษา 
เพาะปลูก
ขยายพันธุพืช
สมุนไพร เพื่อใช
ประโยชนจากพืช
สมุนไพร เปน
แหลงศึกษา
เรียนรู 

ทต.แมเมาะ 

F3A8 87.การสำรวจทำรหัส
พิกัดทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

 ในเขตพื้นที ่ทต.แมทะ  10,000 เพื่อสำรวจ ทำ
รหัสพิกัด
ทรัพยากร
กายภาพ
ชีวภาพ (เชน 
พืช สัตว 
จุลินทรีย) ใน
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

10,000 เพื่อสำรวจ 
ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากร
กายภาพ
ชีวภาพ (เชน 
พืช สัตว 
จุลินทรีย) ใน
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

10,000 เพื่อสำรวจ ทำ
รหัสพิกัด
ทรัพยากร
กายภาพ
ชีวภาพ (เชน 
พืช สัตว 
จุลินทรีย) ใน
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

10,000 เพื่อสำรวจ ทำ
รหัสพิกัด
ทรัพยากร
กายภาพ
ชีวภาพ (เชน 
พืช สัตว 
จุลินทรีย) ใน
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

10,000 เพื่อสำรวจ ทำ
รหัสพิกัด
ทรัพยากร
กายภาพชวีภาพ 
(เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ใน
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

  

F3A8 88.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
"เสริมสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษส่ิงแวดลอม
และพันธุไมตนแหน" 

 ประชาชนในพื้นที ่ทต.
แมทะ  

30,000 1.เพื่อสนอง
แนว
พระราชดำริ 
และสืบสาน
พระราช
ปณิธานสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
2.เพื่อสราง
ความเขาใจ 
และทำให
ตระหนักถึง

30,000 1.เพื่อสนอง
แนว
พระราชดำริ 
และสืบสาน
พระราช
ปณิธาน
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา
ฯ 
2.เพื่อสราง
ความเขาใจ 

30,000 1.เพื่อสนอง
แนว
พระราชดำริ 
และสืบสาน
พระราช
ปณิธานสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
2.เพื่อสราง
ความเขาใจ 
และทำให
ตระหนักถึง

30,000 1.เพื่อสนอง
แนว
พระราชดำริ 
และสืบสาน
พระราช
ปณิธานสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
2.เพื่อสราง
ความเขาใจ 
และทำให
ตระหนักถึง

30,000 1.เพื่อสนองแนว
พระราชดำริ 
และสืบสานพระ
ราชปณิธาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
2.เพื่อสรางความ
เขาใจ และทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
ตาง ๆ ที่มีอยูใน

  



หนา 1932                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 

ความสำคัญ
ของพันธุกรรม
พืชตาง ๆ ที่มี
อยูในประเทศ
ไทย 
3.เพื่อใหมีการ
รวมคิด รวม
ปฏิบัติ ที่นำ
ผลประโยชน
มาถึง
ประชาชนชาว
ไทย ตลอดจน
ใหมีการจัดทำ
ระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช 
ใหแพรหลาย
สามารถส่ือถึง
กันไดทั่ว
ประเทศ 

และทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของ
พันธุกรรมพืช
ตาง ๆ ที่มีอยู
ในประเทศ
ไทย 
3.เพื่อใหมี
การรวมคิด 
รวมปฏิบัติ ที่
นำ
ผลประโยชน
มาถึง
ประชาชน
ชาวไทย 
ตลอดจนใหมี
การจัดทำ
ระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช 
ใหแพรหลาย
สามารถส่ือถึง
กันไดทั่ว
ประเทศ 

ความสำคัญ
ของพันธุกรรม
พืชตาง ๆ ที่มี
อยูในประเทศ
ไทย 
3.เพื่อใหมีการ
รวมคิด รวม
ปฏิบัติ ที่นำ
ผลประโยชน
มาถึง
ประชาชนชาว
ไทย ตลอดจน
ใหมีการจัดทำ
ระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช 
ใหแพรหลาย
สามารถส่ือถึง
กันไดทั่ว
ประเทศ 

ความสำคัญ
ของพันธุกรรม
พืชตาง ๆ ที่มี
อยูในประเทศ
ไทย 
3.เพื่อใหมีการ
รวมคิด รวม
ปฏิบัติ ที่นำ
ผลประโยชน
มาถึง
ประชาชนชาว
ไทย ตลอดจน
ใหมีการจัดทำ
ระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช 
ใหแพรหลาย
สามารถส่ือถึง
กันไดทั่ว
ประเทศ 

ประเทศไทย 
3.เพื่อใหมีการ
รวมคิด รวม
ปฏิบัติ ที่นำ
ผลประโยชน
มาถึงประชาชน
ชาวไทย 
ตลอดจนใหมี
การจัดทำระบบ
ขอมูลพันธกุรรม
พืช ใหแพรหลาย
สามารถส่ือถึงกัน
ไดทั่วประเทศ 

F3A8 89.โครงการฝกอบรม
สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
และทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อสนองพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานคา 

20,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม
จำนวน 50 
คน    
2.เพื่อสราง
ความเขาใจ
และทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของพันธุกรรม
พืชตาง ๆ ที่มี
อยูในประเทศ
ไทย     

20,000 1.จำนวนผู
เขารับการ
อบรมจำนวน 
50 คน    
2.เพื่อสราง
ความเขาใจ
และทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของ
พันธุกรรมพืช
ตาง ๆ ที่มีอยู
ในประเทศ

20,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม
จำนวน 50 
คน    
2.เพื่อสราง
ความเขาใจ
และทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของพันธุกรรม
พืชตาง ๆ ที่มี
อยูในประเทศ
ไทย     

20,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม
จำนวน 50 คน    
2.เพื่อสราง
ความเขาใจ
และทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของพันธุกรรม
พืชตาง ๆ ที่มี
อยูในประเทศ
ไทย     
3.เพื่อใหผูเขา

20,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม
จำนวน 50 คน    
2.เพื่อสรางความ
เขาใจและทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
ตาง ๆ ที่มีอยูใน
ประเทศไทย     
3.เพื่อใหผูเขารับ
การอบรม
สามารถนำไป

อบต.บานคา 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1933 
 

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.เพื่อใหผูเขา
รับการอบรม
สามารถนำไป
ประยุกตใชใน
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริฯ 
และสามารถ
ปฏิบัติไดจริง
เกิดประโยชน
สูงสุดตอ
หนวยงานและ
ตนเองตอไป 

ไทย     
3.เพื่อใหผูเขา
รับการอบรม
สามารถนำไป
ประยุกตใชใน
การ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริฯ 
และสามารถ
ปฏิบัติไดจริง
เกิดประโยชน
สูงสุดตอ
หนวยงาน
และตนเอง
ตอไป 

3.เพื่อใหผูเขา
รับการอบรม
สามารถนำไป
ประยุกตใชใน
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริฯ 
และสามารถ
ปฏิบัติไดจริง
เกิดประโยชน
สูงสุดตอ
หนวยงานและ
ตนเองตอไป 

รับการอบรม
สามารถนำไป
ประยุกตใชใน
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริฯ 
และสามารถ
ปฏิบัติไดจริง
เกิดประโยชน
สูงสุดตอ
หนวยงานและ
ตนเองตอไป 

ประยุกตใชใน
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริฯ 
และสามารถ
ปฏิบัติไดจริงเกิด
ประโยชนสูงสุด
ตอหนวยงาน
และตนเองตอไป 

F3A8 90.โครงการฝกอบรม
การอนุรักษปาไมอยาง
ยั่งยืน 

โรงเรียนบานหมากหัว
วังและโรงเรียนบาน
บุญนาค 

10,000 1.จำนวนผูเขา
รบการอบรม 
50 คน 
2.ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝอบรม 
นักเรียนรัก
และหวงแหน
ปาไม 

10,000 1.จำนวนผู
เขารบการ
อบรม 50 คน 
2.ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝอบรม 
นักเรียนรัก
และหวงแหน
ปาไม 

10,000 1.จำนวนผูเขา
รบการอบรม 
50 คน 
2.ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝอบรม 
นักเรียนรัก
และหวงแหน
ปาไม 

10,000 1.จำนวนผูเขา
รบการอบรม 
50 คน 
2.ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝอบรม 
นักเรียนรัก
และหวงแหน
ปาไม 

10,000 1.จำนวนผูเขารบ
การอบรม 50 
คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการฝ
อบรม นักเรียน
รักและหวงแหน
ปาไม 

  

F3A8 91.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ หนวย
งานฯ บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร (อบต.บาน
บุญนาคพัฒนา) 

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

F3A8 92.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

หนวยงานฯ เพิ่มหัวขอ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ อพ.สธ. 
(อบต.บุญนาคพัฒนา) 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพัน
ธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  



หนา 1934                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 93.โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ/ปลูกปา
ชุมชน 

อบต.บุญนาคพัฒนา 15,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
100 คน 
2.ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม 
เพิ่มพื้นที่สี
เขียวอนุรักษ
ฟนฟูพื้นที่ปา 

15,000 1.จำนวนผู
เขารับการ
อบรม 100 
คน 
2.ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม 
เพิ่มพื้นที่สี
เขียวอนุรักษ
ฟนฟูพื้นที่ปา 

15,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
100 คน 
2.ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม 
เพิ่มพื้นที่สี
เขียวอนุรักษ
ฟนฟูพื้นที่ปา 

15,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
100 คน 
2.ผลที่คาดวา
จะไดรับจาก
การฝกอบรม 
เพิ่มพื้นที่สี
เขียวอนุรักษ
ฟนฟูพื้นที่ปา 

15,000 1.จำนวนผูเขารับ
การอบรม 100 
คน 
2.ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรม เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
อนุรักษฟนฟู
พื้นที่ปา 

อบต.บุญนาคพัฒนา 

F3A8 94.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ 

หมูที่ 1 - 10 ตำบลทุง
ฝาย 

50,000 1.เพื่อสนอง
แนว
พระราชดำริ 
และสืบสาน
พระราช
ปณิธานสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
2.เพื่อสราง
ความเขาใจ 
และทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของพันธุกรรม
พืชตาง ๆ ที่มี
อยูในประเทศ
ไทย 
3.เพื่อใหมีการ
รวมคิด รวม
ปฏิบัติที่นำ
ผลประโยชน
มาถึง
ประชาชนชาว
ไทย ตลอดจน
ใหมีการจัดทำ
ระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช 

50,000 1.เพื่อสนอง
แนว
พระราชดำริ 
และสืบสาน
พระราช
ปณิธาน
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา
ฯ 
2.เพื่อสราง
ความเขาใจ 
และทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของ
พันธุกรรมพืช
ตาง ๆ ที่มีอยู
ในประเทศ
ไทย 
3.เพื่อใหมี
การรวมคิด 
รวมปฏิบัติที่
นำ
ผลประโยชน
มาถึง
ประชาชน

50,000 1.เพื่อสนอง
แนว
พระราชดำริ 
และสืบสาน
พระราช
ปณิธานสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
2.เพื่อสราง
ความเขาใจ 
และทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของพันธุกรรม
พืชตาง ๆ ที่มี
อยูในประเทศ
ไทย 
3.เพื่อใหมีการ
รวมคิด รวม
ปฏิบัติที่นำ
ผลประโยชน
มาถึง
ประชาชนชาว
ไทย ตลอดจน
ใหมีการจัดทำ
ระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช 

50,000 1.เพื่อสนอง
แนว
พระราชดำริ 
และสืบสาน
พระราช
ปณิธานสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
2.เพื่อสราง
ความเขาใจ 
และทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของพันธุกรรม
พืชตาง ๆ ที่มี
อยูในประเทศ
ไทย 
3.เพื่อใหมีการ
รวมคิด รวม
ปฏิบัติที่นำ
ผลประโยชน
มาถึง
ประชาชนชาว
ไทย ตลอดจน
ใหมีการจัดทำ
ระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช 

50,000 1.เพื่อสนองแนว
พระราชดำริ 
และสืบสานพระ
ราชปณิธาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
2.เพื่อสรางความ
เขาใจ และทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
ตาง ๆ ที่มีอยูใน
ประเทศไทย 
3.เพื่อใหมีการ
รวมคิด รวม
ปฏิบัติที่นำ
ผลประโยชน
มาถึงประชาชน
ชาวไทย 
ตลอดจนใหมี
การจัดทำระบบ
ขอมูลพันธกุรรม
พืช ใหแพรหลาย
สามารถส่ือถึงกัน
ไดทั่วประเทศ 

อบต.ทุงฝาย 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1935 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ใหแพรหลาย
สามารถส่ือถึง
กันไดทั่ว
ประเทศ 

ชาวไทย 
ตลอดจนใหมี
การจัดทำ
ระบบขอมูล
พันธุกรรมพืช 
ใหแพรหลาย
สามารถส่ือถึง
กันไดทั่ว
ประเทศ 

ใหแพรหลาย
สามารถส่ือถึง
กันไดทั่ว
ประเทศ 

ใหแพรหลาย
สามารถส่ือถึง
กันไดทั่ว
ประเทศ 

F3A8 95.โครงการฝกอบรม 
การอนุรักษปาไมอยาง
ยั่งยืน 

 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
โรงเรียนนิคมสราง
ตนเองกิ่วลม 1 
โรงเรียนนิคมสราง
ตนเองกิ่วลม 3  

- เพื่อสงเสริม
การเรียนรูการ
อนุรักษปาไม 
พันธุไม 

- เพื่อสงเสริม
การเรียนรู
การอนุรักษ
ปาไม พันธุไม 

- เพื่อสงเสริม
การเรียนรูการ
อนุรักษปาไม 
พันธุไม 

- เพื่อสงเสริม
การเรียนรูการ
อนุรักษปาไม 
พันธุไม 

- เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูการ
อนุรักษปาไม 
พันธุไม 

อบต.นิคมพัฒนา 

F3A8 96.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
โรงเรียนนิคมสราง
ตนเองกิ่วลม 1 
โรงเรียนนิคมสราง
ตนเองกิ่วลม 3  

- เพื่อรวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อรวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อรวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อรวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อรวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

อบต.นิคมพัฒนา 

F3A8 97.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

 อบต.นิคมพัฒนา  15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ 
อพ.สธ.ในเว็ป
ไซตของ อบต. 

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพัน
ธกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ 
อพ.สธ.ในเว็ป
ไซตของ 
อบต. 

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ 
อพ.สธ.ในเว็ป
ไซตของ อบต. 

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ 
อพ.สธ.ในเว็ป
ไซตของ อบต. 

15,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ 
อพ.สธ.ในเว็ป
ไซตของ อบต. 

อบต.นิคมพัฒนา 

F3A8 98.โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ/ปลูกปา
ชุมชน 

 บริเวณปาชุมชนและที่
สาธารณะประโยชน  

10,000 เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวและ
อนุรักษฟนฟู
พื้นที่ปา 

10,000 เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวและ
อนุรักษฟนฟู
พื้นที่ปา 

10,000 เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวและ
อนุรักษฟนฟู
พื้นที่ปา 

10,000 เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวและ
อนุรักษฟนฟู
พื้นที่ปา 

10,000 เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวและอนุรักษ
ฟนฟูพื้นที่ปา 

อบต.นิคมพัฒนา 

F3A8 99.โครงการฝกอบรม
สรางจิตสำนึกและ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

อบต.บอแฮว - ผูเขารวม
อบรมจำนวน 
60 คน ประจำ
ชนในพื้นที่มี
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ

- ผูเขารวม
อบรมจำนวน 
60 คน 
ประจำชนใน
พื้นที่มี
จิตสำนึกใน

- ผูเขารวม
อบรมจำนวน 
60 คน ประจำ
ชนในพื้นที่มี
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ

- ผูเขารวมอบรม
จำนวน 60 คน 
ประจำชนใน
พื้นที่มี
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ

- ผูเขารวมอบรม
จำนวน 60 คน 
ประจำชนใน
พื้นที่มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช

  



หนา 1936                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

การอนุรักษ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

าติและ
ส่ิงแวดลอม 

F3A8 100.สำรวจทำรหัสพิกัด
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร) 

 ในเขตพื้นที่ อบต.บาน
เอื้อม  

- เพื่อเปนขอมูล
ทรัพยากร 

- เพื่อเปน
ขอมูล
ทรัพยากร 

- เพื่อเปนขอมูล
ทรัพยากร 

- เพื่อเปนขอมูล
ทรัพยากร 

- เพื่อเปนขอมูล
ทรัพยากร 

  

F3A8 101.สำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรม ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 

 ในเขตพื้นที ่อบต.บาน
เอื้อม  

- เปนฐานขอมูล
ทรัพยากรใน
ชุมชน 

- เปน
ฐานขอมูล
ทรัพยากรใน
ชุมชน 

- เปนฐานขอมูล
ทรัพยากรใน
ชุมชน 

- เปนฐานขอมูล
ทรัพยากรใน
ชุมชน 

- เปนฐานขอมูล
ทรัพยากรใน
ชุมชน 

  

F3A8 102.งานสวน
พฤกษศาสตรในโรงเรียน 

 ร.ร.โปงหลวง  - เผยแพร
กิจกรรม
ความรูใหกับ
นักเรียน 

- เผยแพร
กิจกรรม
ความรูใหกับ
นักเรียน 

- เผยแพร
กิจกรรม
ความรูใหกับ
นักเรียน 

- เผยแพร
กิจกรรม
ความรูใหกับ
นักเรียน 

- เผยแพรกิจกรรม
ความรูใหกับ
นักเรียน 

  

F3A8 103.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

 ต.บานเอื้อม  20,000 ประชาสัมพันธ
หนวยงานใน
การทำ
กิจกรรม
โครงการฯ 

20,000 ประชาสัมพัน
ธหนวยงาน
ในการทำ
กิจกรรม
โครงการฯ 

20,000 ประชาสัมพันธ
หนวยงานใน
การทำ
กิจกรรม
โครงการฯ 

20,000 ประชาสัมพันธ
หนวยงานใน
การทำ
กิจกรรม
โครงการฯ 

20,000 ประชาสัมพันธ
หนวยงานในการ
ทำกิจกรรม
โครงการฯ 

  

F3A8 104.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช      - 
กิจกรรมฝกอบรมให
ความรู ฯลฯ 

อบต.แมตีบ 20,000 ผูเขารวม
อบรมจำนว 
50 คน ผูเขา
รับการอบรมมี
ความรู
เกี่ยวกบั
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

20,000 ผูเขารวม
อบรมจำนว 
50 คน ผูเขา
รับการอบรม
มีความรู
เกี่ยวกบั
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

20,000 ผูเขารวม
อบรมจำนว 
50 คน ผูเขา
รับการอบรมมี
ความรู
เกี่ยวกบั
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

20,000 ผูเขารวมอบรม
จำนว 50 คน 
ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
เกี่ยวกบั
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

20,000 ผูเขารวมอบรม
จำนว 50 คน ผู
เขารับการอบรม
มีความรูเกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

อบต.แมตีบ 

F3A8 105.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช      - 
กิจกรรมการรวบรวมและ
จัดทำฐานขอมูลสมุนไพร
พื้นบานประจำหมูบาน 

พื้นที่ อบต.แมตีบ - จำนวน 1 
หมูบาน 

- จำนวน 1 
หมูบาน 

- จำนวน 1 
หมูบาน 

- จำนวน 1 
หมูบาน 

- จำนวน 1 
หมูบาน 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1937 
 

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 106.การจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. กำหนด 
(อบต.แมตีบ) 

- งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

-  - - งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

-  - - งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 107.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช      - 
กิจกรรมปลูกสวน
สมุนไพร 

พื้นที่ตำบลแมตีบ 10,000 ปลูกสวนพืช
สมุนไพร 

10,000 ปลูกสวนพืช
สมุนไพร 

10,000 ปลูกสวนพืช
สมุนไพร 

10,000 ปลูกสวนพืช
สมุนไพร 

10,000 ปลูกสวนพืช
สมุนไพร 

  

F3A8 108.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบล
แมตีบ จำนวน 2 แหง 

- เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา  

- เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปญญา 

- เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

- เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

- เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

F3A8 109.โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ 

พื้นที่ตำบลแมตีบ 10,000 เพื่อให
ประชาชนมี
สวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

10,000 เพื่อให
ประชาชนมี
สวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธร
รมชาติ 

10,000 เพื่อให
ประชาชนมี
สวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

10,000 เพื่อให
ประชาชนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

10,000 เพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

  

F3A8 110.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

พื้นที่ตำบลแมตีบ - เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพัน
ธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 111.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (สวน
พฤกษศาสตรโรงเรีน) 

โรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวน
ตำบลบานขอ 

10,000 นักเรียน ครู
และผูปกครอง
ในโรงเรียน
อนุบาล อบต.
บานขอ 
จำนวน 150 
คน ไดสำรวจ

10,000 นักเรียน ครู
และ
ผูปกครองใน
โรงเรียน
อนุบาล อบต.
บานขอ 
จำนวน 150 

10,000 นักเรียน ครู
และผูปกครอง
ในโรงเรียน
อนุบาล อบต.
บานขอ 
จำนวน 150 
คน ไดสำรวจ

10,000 นักเรียน ครู
และผูปกครอง
ในโรงเรียน
อนุบาล อบต.
บานขอ 
จำนวน 150 
คน ไดสำรวจ

10,000 นักเรียน ครูและ
ผูปกครองใน
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.บานขอ 
จำนวน 150 คน 
ไดสำรวจชนิด
ของพรรณาไม

  



หนา 1938                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 

ชนิดของ
พรรณาไมแต
ละชนิด 

คน ไดสำรวจ
ชนิดของ
พรรณาไมแต
ละชนิด 

ชนิดของ
พรรณาไมแต
ละชนิด 

ชนิดของ
พรรณาไมแต
ละชนิด 

แตละชนิด 

F3A8 112.โครงการรักน้ำรักปา
รักส่ิงแวดลอม 

 พื้นที่ปาชุมชน/
อุทยานแหงชาติแจ
ซอน (จซ.2)  

10,000 เพื่อเพิ่มพื้นที่
ปาไมในพื้นที่
ตำบลวังใต 
และฟนฟู
สภาพปาเส่ือม
โทรมใหคืน
ความอุดม
สมบูรณ เปน
การอนุรักษ
พันธุพืช
ทองถิ่น 

10,000 เพื่อเพิ่มพื้นที่
ปาไมในพื้นที่
ตำบลวังใต 
และฟนฟู
สภาพปา
เส่ือมโทรมให
คืนความอุดม
สมบูรณ เปน
การอนุรักษ
พันธุพืช
ทองถิ่น 

10,000 เพื่อเพิ่มพื้นที่
ปาไมในพื้นที่
ตำบลวังใต 
และฟนฟู
สภาพปาเส่ือม
โทรมใหคืน
ความอุดม
สมบูรณ เปน
การอนุรักษ
พันธุพืช
ทองถิ่น 

10,000 เพื่อเพิ่มพื้นที่
ปาไมในพื้นที่
ตำบลวังใต 
และฟนฟู
สภาพปาเส่ือม
โทรมใหคืน
ความอุดม
สมบูรณ เปน
การอนุรักษ
พันธุพืช
ทองถิ่น 

10,000 เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา
ไมในพื้นที่ตำบล
วังใต และฟนฟู
สภาพปาเส่ือม
โทรมใหคืนความ
อุดมสมบูรณ 
เปนการอนุรักษ
พันธุพืชทองถิ่น 

  

F3A8 113.โครงการฝกอบรม
การอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

อบต.หนองหลม 30,000 ผูเขาอบรม
จำนวน 30 
คน ไดสำรวจ
ทรัพยากร 
พื้นที่ปกปก 
เพื่อเก็บขอมูล
พืช ที่มี
ความสำคัญ มี
ลักษณะพิเศษ 
สามารถ
นำมาใช
ประโยชนได 

30,000 ผูเขาอบรม
จำนวน 30 
คน ไดทำการ
จำแนกชนิด
ของ
ทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปก 
เพื่อเก็บ
ขอมูลพืชที่มี
ลักษณะวิสัย 
มีรูปราง
ลักษณะพันธุ
ไมที่มองเห็น
ในสภาพ
ธรรมชาติ 
ไดแก ไมตน 
ไมพุม 
ไมลมลุก ไม
เล้ือย เปนตน 

30,000 ผูเขาอบรม
จำนวน 30 
คน ไดปกปก
พื้นที่ปา
ธรรมชาติ
ด้ังเดิมใหคงอยู
สืบตอไป 

30,000 ผูเขาอบรม
จำนวน 30 คน 
รักษาอนุรักษ 
ดูแลพันธุไมที่
ควรคาแกการ
อนุรักษเพื่อสืบ
สานใหคงอยูสื
อตอไป 

30,000 ผูเขาอบรม
จำนวน 30 คน 
ไดตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช
ตาง ๆ ที่มีอยูใน
ประเทศไทย 

อบต.หนองหลม 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1939 
 

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 114.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชด้ังเดิมใน
ทองถิ่น 

 พื้นที่ปาชุมชน บานวอ
แกว บานหลายทุง 
บานทุงหก บานทุงผา 
บานน้ำจำ  

50,000 1.เพื่อสงเสริม
และกระตุนให
คนในทองถิ่น
ตระหนักและ
หวงแหน
ทรัพยากรปา
ไม   2.เพื่อ
พัฒนาปาไมให
คงอยูไว 
รวมถึง
รณรรงคใหลด
การทำลาย
พื้นที่สีเขียว 

50,000 1.เพื่อสงเสริม
และกระตุน
ใหคนใน
ทองถิ่น
ตระหนักและ
หวงแหน
ทรัพยากรปา
ไม   2.เพื่อ
พัฒนาปาไม
ใหคงอยูไว 
รวมถึง
รณรรงคให
ลดการ
ทำลายพื้นที่สี
เขียว 

50,000 1.เพื่อสงเสริม
และกระตุนให
คนในทองถิ่น
ตระหนักและ
หวงแหน
ทรัพยากรปา
ไม   2.เพื่อ
พัฒนาปาไมให
คงอยูไว 
รวมถึง
รณรรงคใหลด
การทำลาย
พื้นที่สีเขียว 

50,000 1.เพื่อสงเสริม
และกระตุนให
คนในทองถิ่น
ตระหนักและ
หวงแหน
ทรัพยากรปา
ไม   2.เพื่อ
พัฒนาปาไมให
คงอยูไว 
รวมถึง
รณรรงคใหลด
การทำลาย
พื้นที่สีเขียว 

50,000 1.เพื่อสงเสริม
และกระตุนให
คนในทองถิ่น
ตระหนักและ
หวงแหน
ทรัพยากรปาไม   
2.เพื่อพัฒนาปา
ไมใหคงอยูไว 
รวมถึงรณรรงค
ใหลดการทำลาย
พื้นที่สีเขียว 

อบต.วอแกว 

F3A8 115.งานสำรวจขอมูล
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 9 
ใบงาน 

 พื้นที่โรงเรียน/วัดปา
ชุมชน พื้นที่
สาธารณประโยชน ใน
พื้นที่ตำบลวอแกว  

30,000 1.การจัดทำ
ทะเบียนขอมูล
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น          
2.เพื่อการ
อนุรักษและ
ปกปก
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

30,000 1.การจัดทำ
ทะเบียน
ขอมูล
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น          
2.เพื่อการ
อนุรักษและ
ปกปก
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

30,000 1.การจัดทำ
ทะเบียนขอมูล
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น          
2.เพื่อการ
อนุรักษและ
ปกปก
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

30,000 1.การจัดทำ
ทะเบียนขอมูล
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น          
2.เพื่อการ
อนุรักษและปก
ปกทรัพยากร
ในทองถิ่น 

30,000 1.การจัดทำ
ทะเบียนขอมูล
ทรัพยากรใน
ทองถิ่น          
2.เพื่อการ
อนุรักษและปก
ปกทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

อบต.วอแกว 

F3A8 116.โครงการเพิ่มความ
หลากหลายของพันธุไม
ในปาชุมชน 

 พื้นที่ปาชุมชน ตำบล
วอแกว ทกุหมูบาน  

30,000 เพื่อพัฒนาปา
ไมใหคงอยูไว 
รวมถึงรณรงค
ใหลดการ
ทำลายพื้นที่สี
เขียวเพิ่มความ
หลากหลาย
ของพันธุไม 

30,000 เพื่อพัฒนาปา
ไมใหคงอยูไว 
รวมถึง
รณรงคใหลด
การทำลาย
พื้นที่สีเขียว
เพิ่มความ
หลากหลาย
ของพันธุไม 

30,000 เพื่อพัฒนาปา
ไมใหคงอยูไว 
รวมถึงรณรงค
ใหลดการ
ทำลายพื้นที่สี
เขียวเพิ่มความ
หลากหลาย
ของพันธุไม 

30,000 เพื่อพัฒนาปา
ไมใหคงอยูไว 
รวมถึงรณรงค
ใหลดการ
ทำลายพื้นที่สี
เขียวเพิ่มความ
หลากหลาย
ของพันธุไม 

30,000 เพื่อพัฒนาปาไม
ใหคงอยูไว 
รวมถึงรณรงคให
ลดการทำลาย
พื้นที่สีเขียวเพิ่ม
ความ
หลากหลายของ
พันธุไม 

อบต.วอแกว 



หนา 1940                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 117.โครงการอนุรักษคู
คลอง 

 หวยแมติว หวยแม
เปบ หวยแมไพร  

50,000 1.การอนุรักษ
พันธปลาใน
แหลงน้ำ           
2.กำจัดวัชพืช 
ผักตบชวาใน
แหลงน้ำ 

50,000 1.การอนุรักษ
พันธปลาใน
แหลงน้ำ           
2.กำจัดวัชพืช 
ผักตบชวาใน
แหลงน้ำ 

50,000 1.การอนุรักษ
พันธปลาใน
แหลงน้ำ           
2.กำจัดวัชพืช 
ผักตบชวาใน
แหลงน้ำ 

50,000 1.การอนุรักษ
พันธปลาใน
แหลงน้ำ           
2.กำจัดวัชพืช 
ผักตบชวาใน
แหลงน้ำ 

50,000 1.การอนุรักษ
พันธปลาใน
แหลงน้ำ           
2.กำจัดวัชพืช 
ผักตบชวาใน
แหลงน้ำ 

อบต.วอแกว 

F3A8 118.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
อบต.สบปาด 

 พื้นที่ตำบลสบปาด  30,000 เพื่อดำเนินงาน
ปกปก
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
ปลูกปารักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
ศูนยขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
สนับสนุน
กิจกรรมใน
การจัดทำฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 เพื่อ
ดำเนินงาน
ปกปก
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
ปลูกปารักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
อนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
ศูนยขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
สนับสนุน
กิจกรรมใน
การจัดทำ
ฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 เพื่อดำเนินงาน
ปกปก
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
ปลูกปารักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
ศูนยขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
สนับสนุน
กิจกรรมใน
การจัดทำฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 เพื่อดำเนินงาน
ปกปก
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
ปลูกปารักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
ศูนยขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
สนับสนุน
กิจกรรมในการ
จัดทำฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 เพื่อดำเนินงาน
ปกปกทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากร
ทองถิ่น งานปลูก
ปารักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร
ทองถิ่น งานศูนย
ขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น งาน
สนับสนุน
กิจกรรมในการ
จัดทำฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  

F3A8 119.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาน สยาม
บรมราชกุมารี 

 พื้นที่ตำบลนาแสง  20,000 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

20,000 เพื่อ
เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมา

20,000 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

20,000 เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1941 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ย 

F3A8 120โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

อบต.บานบอม 30,000 ผูเขารับการ
อบรม 30 คน 
เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

30,000 ผูเขารับการ
อบรม 30 คน 
เพื่อ
เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมา
ย 

30,000 ผูเขารับการ
อบรม 30 คน 
เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

30,000 ผูเขารับการ
อบรม 30 คน 
เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

30,000 ผูเขารับการ
อบรม 30 คน 
เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  

F3A8 121.การเผยแพรส่ือตาง 
ๆ เชน การทำหนังสือ วีดี
ทัศน 

อบต.บานบอม - เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ. 

- เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตาง 
ๆ ของ 
อพ.สธ. 

- เพื่อสนับสนุน
งานใน
กิจกรรมตาง ๆ 
ของ อพ.สธ. 

- เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ. 

- เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตาง ๆ ของ 
อพ.สธ. 

121.การเผยแพรส่ือ
ตาง ๆ เชน การทำ
หนังสือ วีดีทัศน 

F3A8 122. กิจกรรมครูปาไม
สืบสานแนวพระราชดำริ 

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
ลำปาง 

400,000 20 โรงเรียน 400,000 20 โรงเรียน 400,000 20 โรงเรียน 400,000 20 โรงเรียน 400,000 20 โรงเรียน สจก.3 

F3A8 123. กิจกรรมอบรม
ศาสตรพระราชา 

พื้นที่โดยรอบโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมและ
สงเสริมพัฒนาไมรัก
ใหญ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตำบล
บานหวด อำเภองาว 
จังหวัดลำปาง 

100,000 1 รุน 100,000 1 รุน 100,000 1 รุน 100,000 1 รุน 100,000 1 รุน สจก.3 

F3A8 124. กิจกรรมรณรงค
ปลูกตนไมในวันสำคัญ 

ในทองที่จังหวัดลำปาง 120,000 4 คร้ัง 120,000 4 คร้ัง 120,000   120,000 4 คร้ัง 120,000 4 คร้ัง  

F3A8 125. อนรุกษพันธุกรรม
พืชในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนในสังกัด 32 
แหง  

64,000 โรงเรียนขยาย
โอกาศทาง
การศึกษา 
จำนวน 32 

- - - - - - - - สพป.เขต 2 



หนา 1942                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 

แหง 

F3A8 126. สนับสนุนโรงเรียน
ในสังกัดสมัครเขารวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.ในงานสวนพฤก
ศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัด สพม.
35 ในพื้นที่จังหวัด
ลำปาง 

ไมใชงบฯ โรงเรียนใน
สังกัด สพม.35 
ในพื้นที่จังหวัด
ลำปาง สมัคร
เขาเปนสมาชิก
สวนพฤก
ศาสตร
โรงเรียน
ครบถวนทุก
แหง 

ไมใชงบฯ ติดตามผล
การ
ดำเนินงาน
สวนพฤก
ศาสตร
โรงเรียนใน
สังกัดใหได
รอยละ 5 

ไมใชงบฯ ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
สวนพฤก
ศาสตร
โรงเรียนใน
สังกัดใหได
รอยละ 10 

ไมใชงบฯ ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
สวนพฤก
ศาสตร
โรงเรียนใน
สังกัดใหไดรอย
ละ 15 

ไมใชงบฯ ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
สวนพฤกศาสตร
โรงเรียนในสังกัด
ใหไดรอยละ 20 

สพม.35 

F3A8 127. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี "สวนพฤก
ศาสตรโรงเรียน" 

กศน.อำเภอหางฉัตร 
เขตพื้นที่อำเภอหาง
ฉัตร บริเวณรัศนมีไม
เกิน 50 กิโลเมตร 
จำนวน 73 หมูบาน 

5,000 1. เพื่อศึกษา
พันธืพืช
ทองถิ่นสำรวจ
ขอมูล
พันธุกรรม
พืชผักหวาน
ปา 

10,000 เพื่อปลูก
รักษา
พันธุกรรม
พืชผักหวาน
ปา 

10,000 เพื่อศึกษาการ
ใชประโยชน
และสรรพคุณ
ผักหวานปา 

20,000 เพื่อจัดทำ
แหลงศึกษา
เรียนรูและการ
เรียนรูแบบ
บูรณาการ
เกี่ยวกบัพืช
ทองถิ่น
ผักหวานปา 

20,000 เพื่อจัดทำศูนย
ขอมูลพันธกุรรม
พืชผักหวานปา 

กศน.อำเภอหางฉัตร 

F3A8 128. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

กศน.อำเภอเกาะคา 60,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อจัดทำ
ปายพรรณไม
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
3. เพื่อใหมี
สถานที่ในการ
จัดเก็บและ

10,000 1.เพื่อจัดทำ
ปายพรรณไม
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

10,000 1.เพื่อจัดทำ
ปายทะเบยีน
พรรณไมงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

10,000 1.เพื่อจัดทำ
ปายพรรณไม
งานสวนพฤก
ศาสตร
โรงเรียน 

10,000 1. เพื่อจัดทำปาย
ทะเบียนพรรณ
ไมงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

กศน.เกาะคา 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1943 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รวบรวมขอมูล
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

F3A8 129. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

กศน.อำเภอเถิน เขต
พื้นที่อำเภอเถิน 
จำนวน 8 ตำบล 

10,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ใหกับนักศึกษา 
กศน. เยาวชน 
และประชาชน
ในพื้นที ่

10,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

10,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

10,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

10,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

กศน.อำเภอเถิน 

F3A8 130. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี "สวนพฤก
ศาสตรโรงเรียน" 

กศน.อำเภอแจหม เขต
พื้นที่อำเภอแจหม 7 
ตำบล (66 หมูบาน) 
ศศช. 3 แหง  

5,000 เพื่อศึกษา
ทรัพยากร
ทองถิ่นและ
สำรวจขอมูล 
9 ใบงานและ 
4 ทรัพยากร
ใหครบทุก
หมูบาน (66 
หมูบาน) 

5,000 เพื่อขยาย
พันธุกรรมพืช
(ไผ) สัตว (ปู) 
เห็ดนางฟา
และการแปร
รูปปูนา 

5,000 เพื่อศึกษาการ
ใชประโยชน
และสรรพคุณ
ไผ เห็ด 
นางฟา และปู
นา 

5,000 เพื่อศึกษา
แหลงศึกษา
เรียนรูและการ
เรียนรูแบบ
บูรณาการ
เกี่ยวกบัการ
ปลูกไผ การ
เล้ียงปู เห็ด
นางฟาและ
การทำน้ำปู  

5,000 เพื่อจัดทำศูนย
ขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นและ
พันธุกรรมพืช 
เชนไผ การเล้ียง
ปู เห็ดนางฟา 
และการทำนำ้ป ู

กศน.อำเภอแจหม 

F3A8 131. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

กศน.อำเภอเมืองปาน 
เขตพื้นที่อำเภอเมือง
ปาน จำนวน 5 ตำบล 

10,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกแก
บุคลากร 
นักศึกษา 
กศน. เยาวชน 
และประชาชน
ใหมีความรู 
ความเขาใจใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และการนำ
ทรัพยากรมา
ใชประโยชน 

10,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

10,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

10,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

10,000 เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

กศน.อำเภอเมือง
ปาน 



หนา 1944                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 132. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. กำหนด  การประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
30 ป อพ.สธ. 
ประโยชนแทแก
มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

 สนับสนุนและ
กำกับดูแล 
รร. และ 
อปท. สมาชิก
ในการเขา
รวมการ
ประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
ฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค 
คร้ังที่ 7 ณ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงใหม จ.
เชียงใหม 
 
 

 สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 
8 ณ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร
นารี จ.
นครราชสีมา 

 

 การประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิง
สินตน ณ 
มหาวิทยาลัยแม
โจ 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. 
ทุกๆ 2 ป ในฐานะ
ห น ว ย งาน ที่ ร ว ม
สนองพระราชดำริ 
สนับสนุนและกำกับ
ดูแล รร. และ อปท. 
สมาชิกในการเขา
รวมประชุมวิชาการ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน และฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ระดับภูมิ ภาค 

F3A8 133. การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-จังหวัด 

   เพื่อ
ประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรม
ที่รวมสนองพระ
ราช ดำริ อพ.สธ. 
ของทางจังหวัด 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. 
ของทางจังหวัด 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรม
ที่รวมสนองพระ
ราช ดำริ อพ.สธ. 
ของทางจังหวัด 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรม
ที่รวมสนองพระ
ราช ดำริ อพ.สธ. 
ของทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

ก ำ ห น ด ให เ ป น
น โย บ า ย ใน ก า ร
ดำเนิ น งานจัดท ำ
เว็บไซต อพ.สธ. – 
จั ง ห วั ด  ร ว ม ทั้ ง
ป รับป รุงขอมูลให
เปนปจจุบันอยาง
ตอเนื่องทุกป 

F3A8 134 . สนับสนุนโรงเรียน
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

สถานศึกษาในจังหวัด  เพื่อขับเคล่ือน
การดำเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดย

 เพื่อขับเคล่ือน
การดำเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดย

 เพื่อขับเคล่ือน
การดำเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดย

 เพื่อขับเคล่ือน
การดำเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดย

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน
จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก

1 . ส ำ นั ก ง า น
ศึกษาธิการจั งหวัด 
ด ำ เนิ น ง า น ต า ม
น โ ย บ า ย ข อ ง
ส ำ นั ก ง า น
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1945 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับจังหวัด  

กำหนดโรงเรียน
สมาชิกเปาหมาย
ที่จะขับเคล่ือนใน
เชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพที่จะ
เปนตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

กำหนดโรงเรียน
สมาชิก
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และ
เชิงคุณภาพที่จะ
เปนตนแบบ
หรือแบบอยาง
ที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

กำหนดโรงเรียน
สมาชิกเปาหมาย
ที่จะขับเคล่ือนใน
เชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพที่จะ
เปนตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice)  
ตอปงบประมาณ 

กำหนดโรงเรียน
สมาชิกเปาหมาย
ที่จะขับเคล่ือนใน
เชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพที่จะ
เปนตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี  
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

ศึกษาธิการ  
2. การขอประเมินผล
ในระดับปายสนอง
พ ระ ราช ด ำ ริ  ร ร .
สมาชิกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้ น ที่  1  – 2  ร ร .
สมาชิกดำเนิ นงาน
ร ว ม กั บ  อ ป ท . 
ส ม า ชิ ก ฐ า น
ทรัพยากรทองถิ่น 
4 .  ศึ ก ษ า ข อ มู ล
เพิ่มเติมจากเว็บเพจ 
http://www.rspg.o
r.th/botanical_sch
ool/neo_sbg/inde
x.html 
5 . ง า น ส ว น พ ฤ ษ
ศ า ส ต ร โ ร ง เ รี ย น 
อ พ .ส ธ .ผู ก พั น กั บ
แผนปฏิ รูปประเทศ 
ข อ ให ท า งจั งห วั ด
ศึกษาขอมูลประเดิน
ปฏิรูปตามแผนปฏิรูป
ป ร ะ เ ท ศ ด า น
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม หนา 
292 และ 307 ดาวน
โหลดจาก 
http://www.ratch
akitcha.soc.go.th/
DATA/PDF/2561/A
/024_4/1.PDF 
 

 



หนา 1946                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง 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 135 . สนั บ สนุ นอ 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 

 เพื่อขับเคล่ือน
การดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นภายใน
จังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือน
การดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นภายใน
จังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และ
เชิงคุณภาพที่จะ
เปนตนแบบ
หรือแบบอยาง
ที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือน
การดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นภายใน
จังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือน
การดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นภายใน
จังหวัด 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) 
ตอปงบประมาณ 

1. สำนักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
จังหวัด ดำเนินงาน
ตามนโยบายของกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ในระดับปายสนอง
พระราชดำริ อปท. 
สมาชิกปฏิบัติงานใน
พื้นที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้ นที่  1  – 2  อปท .
สมาชิกดำเนิ นงาน
รวมกับ รร. สมาชิก
สวนพฤกษศาสตร
โร ง เรี ย น ใน พื้ น ที่
ตำบล 
4 .  ศึ ก ษ า ข อ มู ล
เพิ่มเติมจากเว็บเพจ 
http://www.rspg.o
r.th/domestic/ind
ex.html 
5. งานฐานทรัพยากร
ท อ ง ถิ่ น  อ พ .ส ธ .
ผูกพันกับแผนปฏิรูป
ประเทศ ขอใหทาง
จังหวัดศึกษาขอมูล
ประเดินปฏิ รูปตาม
แผนปฏิ รูปประเทศ
ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม หนา 
292 และ 307  
ดาวนโหลดจาก 
http://www.ratch



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ลำปาง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1947 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

akitcha.soc.go.th/
DATA/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 
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