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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดหนองบัวลำภ ู
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.โครงการเสริมสราง

ศักยภาพเครือขาย
ปองกัน พิทกัษ และ
ฟนฟูทรัพยากรปาไม ใน
ระดับพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลำภู  

 หมูบาน ตำบล ที่มี
แนวเขตติดกับเขตพื้นที่
ปาไม ทั้ง ๖ อำเภอ 
ของจังหวัด
หนองบัวลำภู  

1,218,00
0  

สนับสนุนการมี
สวนรวมของ 
ราษฏรพิทักษ
ทรัพยากร 50 
หมูบาน 14 
ตำบล 6 อำเภอ    

1,218,00
0  

สนับสนุนการมี
สวนรวมของ 
ราษฏรพิทักษ
ทรัพยากร 50 
หมูบาน 14 
ตำบล 6 อำเภอ    

1,218,00
0  

สนับสนุนการมี
สวนรวมของ 
ราษฏรพิทักษ
ทรัพยากร 50 
หมูบาน 14 ตำบล 
6 อำเภอ    

1,218,00
0  

สนับสนุนการมี
สวนรวมของ 
ราษฏรพิทักษ
ทรัพยากร 50 
หมูบาน 14 
ตำบล 6 อำเภอ    

1,218,00
0  

สนับสนุนการมี
สวนรวมของ 
ราษฏรพิทักษ
ทรัพยากร 50 
หมูบาน 14 
ตำบล 6 อำเภอ    

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดหนองบัวลำภ ู 

F1A1 2.ทำเสนทาง 
เดินปาศึกษาธรรมชาติ  

 พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-วัดปารองน้ำใส 
ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง 
จ.หนองบัวลำภู  

 25,000   จำนวนเสนทาง
เดินปา เสนทางที่ 
1 จำนวน 1 
เสนทางในเขต
พื้นที่วัดปารองน้ำ
ใส   

 25,000   จำนวนเสนทาง
เดินปา เสนทาง
ที่ 2 จำนวน 1 
เสนทางในเขต
พื้นที่วัดปารอง
น้ำใส   

 25,000   จำนวนเสนทาง
เดินปา เสนทางที่ 
3 จำนวน 1 
เสนทางในเขต
พื้นที่วัดปารองน้ำ
ใส   

 25,000   จำนวนเสนทาง
เดินปา เสนทางที่ 
4 จำนวน 1 
เสนทางในเขต
พื้นที่วัดปารองน้ำ
ใส   

 25,000   จำนวนเสนทาง
เดินปา เสนทาง
ที่ 5 จำนวน 1 
เสนทางในเขต
พื้นที่วัดปารอง
น้ำใส   

 สพม.เขต 19 รวมกับ 
โรงเรียนบานกุดดินจี่  

F1A1 3.การสำรวจทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรกายภาพ
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร  

 พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. - หนวยงานฯ  

 5,000   ทำการสำรวจ 
ทำรหัสและพกิัด 
พื้นที่สวนหยอม
ภายในโรงเรียน 
จำนวน 60  
ตารางวา  

 5,000   ทำการสำรวจ 
ทำรหัสและพกิัด 
พื้นที่สวนหยอม
ภายในโรงเรียน 
จำนวน 60  
ตารางวา  

 5,000   ทำการสำรวจ ทำ
รหัสและพิกัด 
พื้นที่สวนหยอม
ภายในโรงเรียน 
จำนวน 60  
ตารางวา  

 5,000   ทำการสำรวจ 
ทำรหัสและพกิัด 
พื้นที่สวนหยอม
ภายในโรงเรียน 
จำนวน 60  
ตารางวา  

 5,000   ทำการสำรวจ 
ทำรหัสและพกิัด 
พื้นที่สวนหยอม
ภายในโรงเรียน 
จำนวน 60  
ตารางวา  

สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนบานนาไร 

 รวม  3  โครงการ  1,248,000  1,248,000  1,248,000  1,248,000  1,248,000   

F1A2 1.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น  

 พื้นที่ โรงเรียน อบต./ 
เทศบาลตาบลที่รวม
สนองพระราชดาริ 
อพ.สธ.ภายในรัศมี 50 
กม.ของหนวยงานฯ  

 1,000   1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
รอยละ 80 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
ระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5  

 1,000   1. ไดองค
ความรู 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น รอยละ 
80 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
ระบบ
สารสนเทศของ
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5  

 1,000   1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
รอยละ 80 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
ระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5  

 1,000   1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
รอยละ 80 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
ระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5  

 1,000   1. ไดองค
ความรู 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น รอยละ 
80 
2. นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน
ระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5  

อุทยานวัดภูผายา 
หางจากโรงเรียน 
ระยะทาง 3 กิโลเมตร  



หนา 2132                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองบัวลำภ ูระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 2.สำรวจ จำแนกและ
จัดทำปายชื่อพันธุพืชใน
โรงเรียน  

โรงเรียนบานโนน
สมบูรณ  ต.นาสี  
อ.สุวรรณคูหา 

 37,500   1. เพื่อให
นักเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพันธุไม 
ขอมูลพันธุไม 
และการเก็บ
รักษาพันธุไม 
2. เพื่อให
นักเรียนแตละ
ระดับไดมีสวน
รวมในการดูแล
พื้นที่รับผิดชอบ 
3. เพื่อให
นักเรียนไดใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
เกี่ยวกบัพันธุไม  

 37,500   1. เพื่อให
นักเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพันธุไม 
ขอมูลพันธุไม 
และการเก็บ
รักษาพันธุไม 
2. เพื่อให
นักเรียนแตละ
ระดับไดมีสวน
รวมในการดูแล
พื้นที่รับผิดชอบ 
3. เพื่อให
นักเรียนไดใช
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
เกี่ยวกบัพันธุไม  

 37,500   1. เพื่อให
นักเรียนเปนแหลง
รวบรวมตัวอยาง
พันธุไม ขอมูล
พันธุไม และการ
เก็บรักษาพันธุไม 
2. เพื่อใหนักเรียน
แตละระดับไดมี
สวนรวมในการ
ดูแลพื้นที่
รับผิดชอบ 
3. เพื่อใหนักเรียน
ไดใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปนแหลง
เรียนรูเกี่ยวกับ
พันธุไม  

 37,500   1. เพื่อให
นักเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพันธุไม 
ขอมูลพันธุไม 
และการเก็บ
รักษาพันธุไม 
2. เพื่อใหนักเรียน
แตละระดับไดมี
สวนรวมในการ
ดูแลพื้นที่
รับผิดชอบ 
3. เพื่อใหนักเรียน
ไดใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
เกี่ยวกบัพันธุไม  

 37,500   1. เพื่อให
นักเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพันธุไม 
ขอมูลพันธุไม 
และการเก็บ
รักษาพันธุไม 
2. เพื่อให
นักเรียนแตละ
ระดับไดมีสวน
รวมในการดูแล
พื้นที่รับผิดชอบ 
3. เพื่อให
นักเรียนไดใช
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
เกี่ยวกบัพันธุไม  

สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนบานโนน
สมบูรณ  

F1A2 3.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากรพืชใน
โรงเรียน   

 โรงเรียนบานกุดดินจี่
ทั้งหมด 18 ไร  

 25,000   พืชที่อยูใน พื้นที่
ของโรงเรียนบาน
กุดดินจี่ 
จำนวนพื้นที ่4 ไร  

 25,000   พืชที่อยูใน 
พื้นที่ของ
โรงเรียนบานกุด
ดินจี่ 
จำนวนพื้นที ่4 
ไร  

 25,000   พืชที่อยูใน พื้นที่
ของโรงเรียนบาน
กุดดินจี่ 
จำนวนพื้นที ่4 ไร  

 25,000   พืชที่อยูใน พื้นที่
ของโรงเรียนบาน
กุดดินจี่ 
จำนวนพื้นที ่4 ไร  

 25,000   พืชที่อยูใน พื้นที่
ของโรงเรียนบาน
กุดดินจี่ 
จำนวนพื้นที ่4 
ไร  

 สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนบานกุดดินจี ่
  

F1A2 4.การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา  

 พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ.-หมูบานในเขต
บริการโรงเรียนบาน 
กุดดินจี่ หมูที ่1, 2, 
11, 12, 13, 17, 18 
และ 21 ต.กุดดินจี่ อ.
นากลาง  
จ.หนองบัวลำภู  

 50,000   วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาในเขต
พื้นที่จำนวน 30 
ไร จำนวน 2 
หมูบานไดแก หมู 
1และหมู 2 ที่จะ
ดำเนินการในป 
พ.ศ.2565   

 50,000   วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาในเขต
พื้นที่จำนวน 30 
ไร จำนวน 2 
หมูบานไดแก 
หมู 1และหมู 2 
ที่จะดำเนินการ
ในป พ.ศ.2565   

 50,000   วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาในเขต
พื้นที่จำนวน 30 
ไร จำนวน 2 
หมูบานไดแก หมู 
1และหมู 2 ที่จะ
ดำเนินการในป 
พ.ศ.2565   

 50,000   วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาในเขต
พื้นที่จำนวน 30 
ไร จำนวน 2 
หมูบานไดแก หมู 
1และหมู 2 ที่จะ
ดำเนินการในป 
พ.ศ.2565   

 50,000   วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาในเขต
พื้นที่จำนวน 30 
ไร จำนวน 2 
หมูบานไดแก 
หมู 1และหมู 2 
ที่จะดำเนินการ
ในป พ.ศ.2565   

 สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนบานกุดดินจี ่
  

 รวม  4  โครงการ  113,500  113,500  113,500  113,500  113,500   



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองบัวลำภู ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 2133 
 

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 1.ปลูกผักปลอดสารพิษ 
โรงเรียนบานโนน
สมบูรณ 

โรงเรียนบานโนน
สมบูรณ  
ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา 

7,500 1 เพื่อใหนักเรียน
มีสวนรวมใน
กิจกรรมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 
และมีทักษะใน
การประกอบ
อาชีพ 
2 เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกบัวธิีปลูก
พืชผักและ
สามารถปฏบิัติได
จริงใน
ชีวิตประจำวัน 

7,500 1 เพื่อให
นักเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรม
การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 
และมีทักษะใน
การประกอบ
อาชีพ 
2 เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกบัวธิีปลูก
พืชผักและ
สามารถปฏบิัติ
ไดจริงใน
ชีวิตประจำวัน 

7,500 1 เพื่อใหนักเรียน
มีสวนรวมใน
กิจกรรมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 
และมีทักษะใน
การประกอบ
อาชีพ 
2 เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกบัวธิีปลูก
พืชผักและ
สามารถปฏบิัติได
จริงใน
ชีวิตประจำวัน 

7,500 1 เพือ่ใหนักเรียน
มีสวนรวมใน
กิจกรรมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 
และมีทักษะใน
การประกอบ
อาชีพ 
2 เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกบัวธิีปลูก
พืชผักและ
สามารถปฏบิัติได
จริงใน
ชีวิตประจำวัน 

7,500 1 เพื่อใหนักเรียน
มีสวนรวมใน
กิจกรรมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 
และมีทักษะใน
การประกอบ
อาชีพ 
2 เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกบัวธิีปลูก
พืชผักและ
สามารถปฏบิัติ
ไดจริงใน
ชีวิตประจำวัน 

สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนบานโนนสมบูรณ 

F1A3 2.โครงการอนุรักษ
ขยายพันธุกระเจียวอุษา 
Curcuma cinnabarina 
Škorničk. & 
Soonthornk. พืชชนิด
ใหมของโลก   และพืช
ถิ่นเดียวของจังหวัด
หนองบัวลำภู ประจำป 
2565                                           

บริเวณเทือกเขาภูพาน
นอย ตำบลหนองบัว
และตำบลบุญทัน 
อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภ ู

1,858,20
0 

รวบรวม
ขยายพันธุเพิ่ม
จำนวนพืชชนิด
ใหมของโลก และ
พืชถิ่นเดียวของ
จังหวัด
หนองบัวลำภู  

1,858,20
0 

รวบรวม
ขยายพันธุเพิ่ม
จำนวนพืชชนิด
ใหมของโลก 
และพืชถิ่นเดียว
ของจังหวัด
หนองบัวลำภู  

1,858,20
0 

รวบรวม
ขยายพันธุเพิ่ม
จำนวนพืชชนิด
ใหมของโลก และ
พืชถิ่นเดียวของ
จังหวัด
หนองบัวลำภู  

1,858,20
0 

รวบรวม
ขยายพันธุเพิ่ม
จำนวนพืชชนิด
ใหมของโลก และ
พืชถิ่นเดียวของ
จังหวัด
หนองบัวลำภู  

1,858,20
0 

รวบรวม
ขยายพันธุเพิ่ม
จำนวนพืชชนิด
ใหมของโลก 
และพืชถิ่นเดียว
ของจังหวัด
หนองบัวลำภู  

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัด
หนองบัวลำภู 

 รวม  2  โครงการ  1,865,700  1,865,700  1,865,700  1,865,700  1,865,700   
F2A5 1.จัดต้ังศูนยขอมูล

ทรัพยากร 
ในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลำภ ู

 500,000   เพื่อเปนศูนย
ขอมูลทรัพยากร
เพื่อศึกษาเรียนรู  

500,000   เพื่อเปนศูนย
ขอมูลทรัพยากร
เพื่อศึกษาเรียนรู  

500,000   เพื่อเปนศูนย
ขอมูลทรัพยากร
เพื่อศึกษาเรียนรู  

500,000   เพื่อเปนศูนย
ขอมูลทรัพยากร
เพื่อศึกษาเรียนรู  

 500,000   เพื่อเปนศูนย
ขอมูลทรัพยากร
เพื่อศึกษาเรียนรู  

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัด
หนองบัวลำภ ู

F2A5 2.การจัดทำศูนยขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ.-จังหวัด 

พื้นที่เปาหมายตามแนว
ทางการดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในจังหวัด 

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบใน
แ ต ล ะ พื้ น ที่ เป น
ฐ า น ข อ มู ล ใ น
รูปแบบสารสนเทศ

 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

 เพื่อรวบรวมขอมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ
ทรัพยากรที่พบในแต
ล ะ พื้ น ที่ เ ป น
ฐานขอมูลในรูปแบบ
ส า ร ส น เ ท ศ

 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

 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

(*ไมเผยแพรฐานขอมูล 
ถายังไมไดรับอนุญาต)  



หนา 2134                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองบัวลำภ ู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 

ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

ภู มิ ศ า ส ต ร  
(Geographic 
Information 
System; GIS) 

 รวม  2  โครงการ  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000   
F3A7 1.การพัฒนาสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน
สารวจพรรณไมใน
โรงเรียนและทาปายติด
เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู  

 โรงเรียนบานโนนปา
หวานเชียฮาย หมู4 ต.
กุดผ้ึง อ.สุวรรณคูหา 
จ.หนองบัวลาภู  

 20,000  1. เพื่อสนองพระ
ราชดาริในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็นคุณคา
ของพรรณไม 
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และเก็บรักษา
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา
และเผยแพรสู
ภายนอก 
4. เพื่อให
นักเรียน ครู 
บุคลากรใน
โรงเรียน เขาใจ
ถึงความสำคัญ
และประโยชน
ของทรัพยากร 

 20,000  1. เพื่อสนอง
พระราชดาริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็น
คุณคาของ
พรรณไม 
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวม
ตัวอยางพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม และเก็บ
รักษาเพื่อ
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรสู
ภายนอก 
4. เพื่อให
นักเรียน ครู 
บุคลากรใน
โรงเรียน เขาใจ
ถึงความสำคัญ
และประโยชน
ของทรัพยากร 

 20,000  1. เพื่อสนองพระ
ราชดาริในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความรัก
และเห็นคุณคา
ของพรรณไม 
3. เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลงรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และเก็บรักษาเพื่อ
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรสู
ภายนอก 
4. เพื่อใหนักเรียน 
ครู บุคลากรใน
โรงเรียน เขาใจถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
ทรัพยากร 

 20,000  1. เพื่อสนองพระ
ราชดาริในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็นคุณคา
ของพรรณไม 
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และเก็บรักษา
เพื่อประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรสู
ภายนอก 
4. เพื่อใหนักเรียน 
ครู บุคลากรใน
โรงเรียน เขาใจถึง
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
ทรัพยากร 

 20,000  1. เพื่อสนองพระ
ราชดาริในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็น
คุณคาของพรรณ
ไม 
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และเก็บรักษา
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา
และเผยแพรสู
ภายนอก 
4. เพื่อให
นักเรียน ครู 
บุคลากรใน
โรงเรียน เขาใจ
ถึงความสำคัญ
และประโยชน
ของทรัพยากร 

สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนบานโนนปา
หวานเชียงฮาย หมู 4 
ต.กุดผ้ึง อ.สุวรรณคูหา  
จ.หนองบัวลำภ ู

F3A7 2.โครงการสวน โรงเรียนชุมชนวังปลา  25,000  1. เพื่อสราง  25,000  1. เพื่อสราง  25,000  1. เพื่อสราง  25,000  1. เพื่อสราง  25,000  1. เพื่อสราง สพป.เขต 2 รวมกับ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองบัวลำภู ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 2135 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พฤกษศาสตรโรงเรียน
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ปอมวิทยศึกษา ตำบล
วังปลาปอม อำเภอนา
วัง จังหวัด
หนองบัวลำภ ู

จิตสำนึกให
ผูเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพืชพรรณ
และทรัพยากร 
2. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และการเก็บ
รักษา  
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา  
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพื่อใหผูเรียนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
4. เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูการทำงาน
รวมกันและการ
จัดการอยางมี
ระบบ 

จิตสำนึกให
ผูเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพืชพรรณ
และทรัพยากร 
2. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม และการเก็บ
รักษา  
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา  
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพื่อใหผูเรียน
มีสวนรวมในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
4. เพื่อใหเกิด
การเรียนรูการ
ทำงานรวมกัน
และการจัดการ
อยางมีระบบ 

จิตสำนึกใหผูเรียน
มีความรัก และ
เห็นคุณคาของพืช
พรรณและ
ทรัพยากร 
2. เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และการเก็บรักษา  
เพื่อประโยชนทาง
การศึกษา  
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพื่อใหผูเรียนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชในโรงเรียน 
4. เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูการทำงาน
รวมกันและการ
จัดการอยางมี
ระบบ 

จิตสำนึกให
ผูเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพืชพรรณ
และทรัพยากร 
2. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และการเก็บ
รักษา  
เพื่อประโยชนทาง
การศึกษา  
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพื่อใหผูเรียนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชในโรงเรียน 
4. เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูการทำงาน
รวมกันและการ
จัดการอยางมี
ระบบ 

จิตสำนึกให
ผูเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณคา
ของพืชพรรณ
และทรัพยากร 
2. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และการเก็บ
รักษา  
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา  
และเผยแพรสู
ภายนอก 
3. เพื่อใหผูเรียน
มีสวนรวมในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
4. เพื่อใหเกิด
การเรียนรูการ
ทำงานรวมกัน
และการจัดการ
อยางมีระบบ 

โรงเรียนชุมชนวังปลา
ปอมวิทยศึกษา 

F3A7 3.การพัฒนาสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน  

 โรงเรียนบานโนนปา
หวานเชียฮาย หมู4 ต.
กุดผ้ึง อ.สุวรรณคูหา 
จ.หนองบัวลาภู  

 20,000  1. สนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก 
พระราชดาริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็นคุณคา

 20,000  1. สนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก 
พระราชดาริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็น

 20,000  1. สนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก 
พระราชดาริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความรัก
และเห็นคุณคา

 20,000  1. สนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก 
พระราชดาริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็นคุณคา

 20,000  1. สนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก 
พระราชดาริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนมีความ
รักและเห็น

 สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนบานโนนปา
หวานเชียฮาย  



หนา 2136                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองบัวลำภ ู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 

ของพรรณไม 
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และเก็บรักษา
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา
และเผยแพรสู
ภายนอก 

คุณคาของ
พรรณไม 
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวม
ตัวอยางพรรณ
ไม ขอมูลพรรณ
ไม และเก็บ
รักษาเพื่อ
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรสู
ภายนอก 

ของพรรณไม 
3. เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลงรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และเกบ็รักษาเพื่อ
ประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรสู
ภายนอก 

ของพรรณไม 
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และเก็บรักษา
เพื่อประโยชนทาง
การศึกษาและ
เผยแพรสู
ภายนอก 

คุณคาของพรรณ
ไม 
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และเก็บรักษา
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา
และเผยแพรสู
ภายนอก 

F3A7  4.โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ  

 โรงเรียนบานโคก
สะอาดหนองหวัชาง 
ตำบลวังปลาปอม 
อำเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลำภู  

 25,000  การสำรวจ ทำ
รหัสพิกัด
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เร่ืองพืช ในพื้นที่
โรงเรียน  

 25,000  การสำรวจ ทำ
รหัสพิกัด
ทรัพยากร
กายภาพ 
ชีวภาพ เร่ืองพืช 
ในพื้นที่โรงเรียน  

 25,000  การสำรวจ ทำ
รหัสพิกัด
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เร่ืองพืช ในพื้นที่
โรงเรียน  

 25,000   การสำรวจ ทำ
รหัสพิกัด
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เร่ืองพืช ในพื้นที่
โรงเรียน  

 25,000  การสำรวจ ทำ
รหัสพิกัด
ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 
เร่ืองพืช ในพื้นที่
โรงเรียน  

 สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนบานโคก
สะอาดหนองหวัชาง  

F3A7 5.“สวนเรียนรู อนุรักษ 
พันธุกรรมพืชโรงเรียน”  

 โรงเรียนบานโนนงาม
วิทยา 135 บานโนน
งาม ตำบลนาดี อำเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลำภู   

 121,500  1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนเห็น
คุณคาของการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
2. เพื่อให
โรงเรียนเปนศูนย
เรียนรู อนุรักษ 
พัฒนา 
พันธุกรรมพืช  
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม  
4. เพื่อให
นักเรียนไดมีสวน
รวมในการดูแล

121,500  1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนเห็น
คุณคาของการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
2. เพื่อให
โรงเรียนเปน
ศูนยเรียนรู 
อนุรักษ พัฒนา 
พันธุกรรมพืช  
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณ
ไม  
4. เพื่อให
นักเรียนไดมีสวน

121,500  1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนเห็น
คุณคาของการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช  
2. เพื่อใหโรงเรียน
เปนศูนยเรียนรู 
อนุรักษ พัฒนา 
พันธุกรรมพืช  
3. เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม  
4. เพื่อใหนักเรียน
ไดมีสวนรวมใน
การดูแลพื้นที ่
5. เพื่อใหนักเรียน
ไดใชสวน

121,500  1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนเห็น
คุณคาของการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช  
2. เพื่อให
โรงเรียนเปนศูนย
เรียนรู อนุรักษ 
พัฒนา พันธุกรรม
พืช  
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม  
4. เพื่อใหนักเรียน
ไดมีสวนรวมใน
การดูแลพื้นที ่

 121,500  1. เพื่อสราง
จิตสำนึกให
นักเรียนเห็น
คุณคาของการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
2. เพื่อให
โรงเรียนเปนศูนย
เรียนรู อนุรักษ 
พัฒนา 
พันธุกรรมพืช  
3. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม  
4. เพื่อให
นักเรียนไดมีสวน
รวมในการดูแล

 สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนบานโนนงาม
วิทยา   



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองบัวลำภู ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 2137 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พื้นที ่
5. เพื่อให
นักเรียนไดใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
เกี่ยวกบัพรรณไม
ในโรงเรียน 

รวมในการดูแล
พื้นที ่
5. เพื่อให
นักเรียนไดใช
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
เกี่ยวกบัพรรณ
ไมในโรงเรียน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปนแหลง
เรียนรูเกี่ยวกับ
พรรณไมใน
โรงเรียน 

5. เพื่อใหนักเรียน
ไดใชสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
เกี่ยวกบัพรรณไม
ในโรงเรียน 

พื้นที่ 
5. เพื่อให
นักเรียนไดใช
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเปน
แหลงเรียนรู
เกี่ยวกบัพรรณไม
ในโรงเรียน 

F3A7 6.สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนโนนปอแดง
วิทยา หมูที่ 11 ตำบล
บานโคก อำเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลำภู  

38,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อให
นักเรียน ครู และ
บุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร 
3.เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
4. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
5. เพื่อใชบูรณา
การในการเรียน
การสอนวิชาตาง 

38,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อให
นักเรียน ครู 
และบุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร 
3.เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
4. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณ
ไม 
5. เพื่อใชบูรณา
การในการเรียน

38,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อใหนักเรียน 
ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร 
3.เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช  
4. เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
5. เพื่อใชบูรณา
การในการเรียน
การสอนวิชาตาง 
ๆ ไดหลากหลาย 

38,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อใหนักเรียน 
ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร 
3.เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช  
4. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
5. เพื่อใชบูรณา
การในการเรียน
การสอนวิชาตาง 
ๆ ไดหลากหลาย 

38,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อให
นักเรียน ครู และ
บุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร 
3.เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
4. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
5. เพื่อใชบูรณา
การในการเรียน
การสอนวิชาตาง 

สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนโนนปอแดง
วิทยา 



หนา 2138                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองบัวลำภ ู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 

ๆ ไดหลากหลาย การสอนวิชาตาง 
ๆ ไดหลากหลาย 

ๆ ไดหลากหลาย 

F3A7 7.สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนบานตางแคน 
หมูที่ 15 ตำบลบาน
โคก อำเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลำภ ู 

30,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อให
นักเรียน ครู และ
บุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร 
3.เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
4. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
มีระบบขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษาเพื่อ
ประโยชนของ
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
5. เพื่อใชบูรณา
การในการเรียน
การสอนวิชาตาง 
ๆ ไดหลากหลาย 

300,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อให
นักเรียน ครู 
และบุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร 
3.เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
4. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณ
ไม มีระบบ
ขอมูลพรรณไม 
และการเก็บ
รักษาเพื่อ
ประโยชนของ
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
5. เพื่อใชบูรณา
การในการเรียน
การสอนวิชาตาง 

300,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อใหนักเรียน 
ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร 
3.เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช  
4. เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
มีระบบขอมูล
พรรณไม และการ
เก็บรักษาเพื่อ
ประโยชนของ
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
5. เพื่อใชบูรณา
การในการเรียน
การสอนวิชาตาง 
ๆ ไดหลากหลาย 

300,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อใหนักเรียน 
ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร 
3.เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช  
4. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
มีระบบขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษาเพื่อ
ประโยชนของ
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
5. เพื่อใชบูรณา
การในการเรียน
การสอนวิชาตาง 
ๆ ไดหลากหลาย 

300,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อให
นักเรียน ครู และ
บุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และทรัพยากร 
3.เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
4. เพื่อให
โรงเรียนเปน
แหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
มีระบบขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษา
เพื่อประโยชน
ของการศึกษา 
และเผยแพรสู
ภายนอก 
5. เพื่อใชบูรณา
การในการเรียน
การสอนวิชาตาง 
ๆ ไดหลากหลาย 

สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนบานตางแคน  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองบัวลำภู ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 2139 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ๆ ไดหลากหลาย 
F3A7 8.สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนอนุบาลสุวรรณ
คูหา        

โรงเรียนอนุบาล
สุวรรณคูหา 150  หมู 
6  ต.สุวรรณคูหา   
อ.สุวรรณคูหา  
จ.หนองบัวลำภ ู

50,000 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลง
รวบรวมตัวอยาง
พรรณไม ขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษา 
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา 
และเผยแพรสู
ภายนอก 
2. เพื่อให
นักเรียนมีสวน
รวมในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
3. เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูการทำงาน
รวมกันและการ
จัดการอยางมี
ระบบ 
4. เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในโรงเรียน
ใหมากขึ้น 

50,000 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลง
รวบรวมตัวอยาง
พรรณไม ขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษา 
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา 
และเผยแพรสู
ภายนอก 
2. เพื่อให
นักเรียนมีสวน
รวมในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
3. เพื่อใหเกิด
การเรียนรูการ
ทำงานรวมกัน
และการจัดการ
อยางมีระบบ 
4. เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวใน
โรงเรียนใหมาก
ขึ้น 

50,000 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลงรวบรวม
ตัวอยางพรรณไม 
ขอมูลพรรณไม 
และการเก็บรักษา 
เพื่อประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
2. เพื่อใหนักเรียน
มีสวนรวมในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชในโรงเรียน 
3. เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูการทำงาน
รวมกันและการ
จัดการอยางมี
ระบบ 
4. เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในโรงเรียน
ใหมากขึ้น 

50,000 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลง
รวบรวมตัวอยาง
พรรณไม ขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษา 
เพื่อประโยชนทาง
การศึกษา และ
เผยแพรสู
ภายนอก 
2. เพื่อใหนักเรียน
มีสวนรวมในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชในโรงเรียน 
3. เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูการทำงาน
รวมกันและการ
จัดการอยางมี
ระบบ 
4. เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในโรงเรียน
ใหมากขึ้น 

50,000 1. อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
เพื่อใหโรงเรียน
เปนแหลง
รวบรวมตัวอยาง
พรรณไม ขอมูล
พรรณไม และ
การเก็บรักษา 
เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา 
และเผยแพรสู
ภายนอก 
2. เพื่อให
นักเรียนมีสวน
รวมในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียน 
3. เพื่อใหเกิด
การเรียนรูการ
ทำงานรวมกัน
และการจัดการ
อยางมีระบบ 
4. เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวใน
โรงเรียนใหมาก
ขึ้น 

สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนอนุบาล
สุวรรณคูหา 

 รวม  8  โครงการ  329,500  329,500  329,500  329,500  329,500   
F3A8 1.อนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

จังหวัดหนองบัวลำภ ู 1,024,00
0 

1.เพื่อปลูกฝง
จิตสำนึกและ
พัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและ
เยาวชน ในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ

1,024,00
0 

1.เพื่อปลูกฝง
จิตสำนึกและ
พัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและ
เยาวชน ในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

1,024,00
0 

1.เพื่อปลูกฝง
จิตสำนึกและ
พัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและ
เยาวชน ในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม

1,024,00
0 

1.เพื่อปลูกฝง
จิตสำนึกและ
พัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและ
เยาวชน ในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ

1,024,00
0 

1.เพื่อปลูกฝง
จิตสำนึกและ
พัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและ
เยาวชน ในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ

ศึกษาธิการจังหวัด 



หนา 2140                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองบัวลำภ ู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 

ส่ิงแวดลอม
ตลอดจนการ
อนุรักษ สืบทอด
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.สงเสริมและ
สนับสนุนการเพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษาใหแก
เด็กและเยาวชน 
3.เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใหมี
คุณธรรม ยึด
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ดำรงชีวิต 

ส่ิงแวดลอม
ตลอดจนการ
อนุรักษ สืบทอด
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2.สงเสริมและ
สนับสนุนการ
เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาใหแก
เด็กและเยาวชน 
3.เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใหมี
คุณธรรม ยึด
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ดำรงชีวิต 

ตลอดจนการ
อนุรักษ สืบทอด
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2.สงเสริมและ
สนับสนุนการเพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษาใหแก
เด็กและเยาวชน 
3.เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใหมี
คุณธรรม ยึด
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำรงชีวิต 

ส่ิงแวดลอม
ตลอดจนการ
อนุรักษ สืบทอด
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.สงเสริมและ
สนับสนุนการเพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษาใหแก
เด็กและเยาวชน 
3.เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใหมี
คุณธรรม ยึด
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ดำรงชีวิต 

ส่ิงแวดลอม
ตลอดจนการ
อนุรักษ สืบทอด
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2.สงเสริมและ
สนับสนุนการ
เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาใหแก
เด็กและเยาวชน 
3.เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใหมี
คุณธรรม ยึด
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ดำรงชีวิต 

F3A8 2.อบรมเชิงปฏิบัติการ
การศึกษาดูงาน
พันธุกรรมพืช แก 
หัวหนาสวนราชการที่
เกี่ยวของนายอำเภอทกุ
อำเภอ และนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุก
แหง 

ในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลำภ ู

269,970  1. เพื่อรวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ในการ
จัดการอนุรักษ
และใชทรัพยากร
ของประเทศและ
ทองถิ่น 
2.เพื่อสรางความ
เขาใจในแนว
ทางการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ใหกับองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นและ
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
3.เพื่อรวมสราง

269,970  1. เพื่อรวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ในการ
จัดการอนุรักษ
และใช
ทรัพยากรของ
ประเทศและ
ทองถิ่น 
2.เพื่อสราง
ความเขาใจใน
แนวทางการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น ใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร

269,970  1. เพื่อรวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ในการ
จัดการอนุรักษ
และใชทรัพยากร
ของประเทศและ
ทองถิ่น 
2.เพื่อสรางความ
เขาใจในแนว
ทางการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ใหกับองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นและ
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
3.เพื่อรวมสราง

269,970  1. เพื่อรวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ในการ
จัดการอนุรักษ
และใชทรัพยากร
ของประเทศและ
ทองถิ่น 
2.เพื่อสรางความ
เขาใจในแนว
ทางการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ใหกับองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นและ
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
3.เพื่อรวมสราง

269,970  1. เพื่อรวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ในการ
จัดการอนุรักษ
และใชทรัพยากร
ของประเทศและ
ทองถิ่น 
2.เพื่อสรางความ
เขาใจในแนว
ทางการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น ใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
3.เพื่อรวมสราง

สนง. สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
จังหวัดหนองบัวลำภ ู



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองบัวลำภู ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2569)                                                                                                                                                                                    หนา 2141 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จิตสำนึก ให
เขาใจ
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
พันธุกรรมพืช ให
รูจักหวงแหน 
รูจักการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

โรงเรียน 
3.เพื่อรวมสราง
จิตสำนึก ให
เขาใจ
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
พันธุกรรมพืช 
ใหรูจักหวงแหน 
รูจักการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

จิตสำนึก ใหเขาใจ
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
พันธุกรรมพืช ให
รูจักหวงแหน รูจัก
การใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

จิตสำนึก ให
เขาใจความสำคัญ
และประโยชน
ของพันธุกรรมพืช 
ใหรูจักหวงแหน 
รูจักการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

จิตสำนึก ให
เขาใจ
ความสำคัญและ
ประโยชนของ
พันธุกรรมพืช ให
รูจักหวงแหน 
รูจักการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

F3A8 3.อนุรักษ และพัฒนา
พันธุกรรมพืชที่เปนมรดก
ทางวัฒนธรรม 

จังหวัดหนองบัวลำภ ู6 
อำเภอ 

862,140 จัดฝกอบรมให
ความรูการ
อนุรักษและดูแล
ตนไมใหญตาม
หลักรุกขกร   

862,140 จัดฝกอบรมให
ความรูการ
อนุรักษและดูแล
ตนไมใหญตาม
หลักรุกขกร   

862,140 จัดฝกอบรมให
ความรูการอนุรักษ
และดูแลตนไม
ใหญตามหลักรุกข
กร   

862,140 จัดฝกอบรมให
ความรูการ
อนุรักษและดูแล
ตนไมใหญตาม
หลักรุกขกร   

862,140 จัดฝกอบรมให
ความรูการ
อนุรักษและดูแล
ตนไมใหญตาม
หลักรุกขกร   

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองบัวลำภ ู

F3A8 4.โครงการสงเสริม
อาหารกลางวันกจิกรรม
สหกรณนักเรียนใน
โรงเรียน ตามโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ  

ภายในจังหวัด
หนองบัวลำภ ู

122,500 1. เพื่อสงเสริม
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชผัก
หวานปา ซ่ึงเปน
พันธุพืชใน
ทองถิ่น 
2. เพื่อเผยแพร 
ประชาสัมพันธ 
ใหผูเขาอบรมมี
ความรูการ
อนุรักษ/การใช
ประโยชน
พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อสงเสริม
โครงการอาหาร
กลางวันและ
กิจกรรมสหกรณ
นักเรียนใน
โรงเรียน  
กลุมเปาหมาย 
ผูปกครอง

122,500 1. เพื่อสงเสริม
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชผัก
หวานปา ซ่ึงเปน
พันธุพืชใน
ทองถิ่น 
2. เพื่อเผยแพร 
ประชาสัมพันธ 
ใหผูเขาอบรมมี
ความรูการ
อนุรักษ/การใช
ประโยชน
พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อสงเสริม
โครงการอาหาร
กลางวันและ
กิจกรรมสหกรณ
นักเรียนใน
โรงเรียน  
กลุมเปาหมาย 
ผูปกครอง

122,500 1. เพื่อสงเสริม
อนุรักษพันธกุรรม
พืชผักหวานปา ซ่ึง
เปนพันธุพืชใน
ทองถิ่น 
2. เพื่อเผยแพร 
ประชาสัมพันธ ให
ผูเขาอบรมมี
ความรูการ
อนุรักษ/การใช
ประโยชน
พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อสงเสริม
โครงการอาหาร
กลางวันและ
กิจกรรมสหกรณ
นักเรียนใน
โรงเรียน  
กลุมเปาหมาย 
ผูปกครองนักเรียน 
เด็กนักเรียน และ

122,500 1. เพื่อสงเสริม
อนุรักษพันธกุรรม
พืชผักหวานปา 
ซ่ึงเปนพันธุพืชใน
ทองถิ่น 
2. เพื่อเผยแพร 
ประชาสัมพันธ 
ใหผูเขาอบรมมี
ความรูการ
อนุรักษ/การใช
ประโยชน
พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อสงเสริม
โครงการอาหาร
กลางวันและ
กิจกรรมสหกรณ
นักเรียนใน
โรงเรียน  
กลุมเปาหมาย 
ผูปกครอง
นักเรียน เด็ก

122,500 1. เพื่อสงเสริม
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชผัก
หวานปา ซ่ึงเปน
พันธุพืชใน
ทองถิ่น 
2. เพื่อเผยแพร 
ประชาสัมพันธ 
ใหผูเขาอบรมมี
ความรูการ
อนุรักษ/การใช
ประโยชน
พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อสงเสริม
โครงการอาหาร
กลางวันและ
กิจกรรมสหกรณ
นักเรียนใน
โรงเรียน  
กลุมเปาหมาย 
ผูปกครอง

สหกรณจังหวัด
หนองบัวลำภ ู



หนา 2142                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองบัวลำภ ู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 

นักเรียน เด็ก
นักเรียน และ
คณะครูอาจารย
กิจกรรมสหกรณ
นักเรียนใน
โรงเรียนรวม
ทั้งส้ิน 90 คน 

นักเรียน เด็ก
นักเรียน และ
คณะครูอาจารย
กิจกรรมสหกรณ
นักเรียนใน
โรงเรียนรวม
ทั้งส้ิน 90 คน 

คณะครูอาจารย
กิจกรรมสหกรณ
นักเรียนใน
โรงเรียนรวมทั้งส้ิน 
90 คน 

นักเรียน และ
คณะครูอาจารย
กิจกรรมสหกรณ
นักเรียนใน
โรงเรียนรวม
ทั้งส้ิน 90 คน 

นักเรียน เด็ก
นักเรียน และ
คณะครูอาจารย
กิจกรรมสหกรณ
นักเรียนใน
โรงเรียนรวม
ทั้งส้ิน 90 คน 

F3A8 5.สงเสริมการดำเนินงาน
“สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน”อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 19 จำนวน 21 
โรงเรียน 

834,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

834,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

834,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

834,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

834,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 19 

F3A8 6. สนับสนุนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

หนวยงานฯ 
มหาวิทยาลัย 

5,000 เพื่อใหนักเรียน
การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา รอย
ละ 80 

5,000 เพื่อใหนักเรียน
การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา รอย
ละ 80 

5,000 เพื่อใหนักเรียน
การสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา รอยละ 
80 

5,000 เพื่อใหนักเรียน
การสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา รอย
ละ 80 

5,000 เพื่อใหนักเรียน
การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา รอย
ละ 80 

สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนบานนาไร 

F3A8 7.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี. 
กิจกรรม ปลูกฝง
จิตสำนึกและพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

โรงเรียนบานนาดีคาย
สวางวิทยา 268 หมู 
11 ตำบลนาดี อำเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลำภ ู

120,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา ผูรับ
ผลประโยชน 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 25 
คน 
 - นกัเรียน
โรงเรียนบานนาดี
คายสวางวิทยา 
จำนวน 330 คน 
ชาย 170 คน  
หญิง 160 คน 

120,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา ผูรับ
ผลประโยชน 
- ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 25 คน 
 - นกัเรียน
โรงเรียนบานนา
ดีคายสวางวิทยา 
จำนวน 330 คน 
ชาย 170 คน  
หญิง 160 คน 

120,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา ผูรับ
ผลประโยชน 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 25 
คน 
 - นกัเรียน
โรงเรียนบานนาดี
คายสวางวิทยา 
จำนวน 330 คน 
ชาย 170 คน  
หญิง 160 คน 

120,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา ผูรับ
ผลประโยชน 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 25 
คน 
 - นกัเรียน
โรงเรียนบานนาดี
คายสวางวิทยา 
จำนวน 330 คน 
ชาย 170 คน  
หญิง 160 คน 

120,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา ผูรับ
ผลประโยชน 
- ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 25 คน 
 - นกัเรียน
โรงเรียนบานนา
ดีคายสวางวิทยา 
จำนวน 330 คน 
ชาย 170 คน  
หญิง 160 คน 

สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนบานนาดีคาย
สวางวิทยา  
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 8.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี. 
กิจกรรม ปลูกฝง
จิตสำนึกและพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

โรงเรียนบานนาดาน 
หมู 8 ตำบลนาดาน 
อำเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลำภ ู

111,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา ผูรับ
ผลประโยชน 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 23 
คน 
 - นกัเรียน
โรงเรียนบานนา
ดาน จำนวน 305 
คน ชาย 174 คน 
หญิง 131 คน 

111,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา ผูรับ
ผลประโยชน 
- ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 23 คน 
 - นกัเรียน
โรงเรียนบานนา
ดาน จำนวน 
305 คน ชาย 
174 คน หญิง 
131 คน 

111,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา ผูรับ
ผลประโยชน 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 23 
คน 
 - นกัเรียน
โรงเรียนบานนา
ดาน จำนวน 305 
คน ชาย 174 คน 
หญิง 131 คน 

111,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา ผูรับ
ผลประโยชน 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 23 
คน 
 - นกัเรียน
โรงเรียนบานนา
ดาน จำนวน 305 
คน ชาย 174 คน 
หญิง 131 คน 

111,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา ผูรับ
ผลประโยชน 
- ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 23 คน 
 - นกัเรียน
โรงเรียนบานนา
ดาน จำนวน 
305 คน ชาย 
174 คน หญิง 
131 คน 

สพป.เขต 2 รวมกับ 
โรงเรียนบานนาดาน  

F3A8 9.ผลิตส่ือประชาสัมพันธ
การขับเคล่ือน อพ.สธ. 
จังหวัดหนองบัวลำภ ู

จังหวัดหนองบัวลำภ ู 60,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ./
สนับสนุนงานใน
กิจกรรมของ 
อพ.สธ. ผานส่ือ
ตาง ๆ ดังนี้ 
1.ส่ือ
ประชาสัมพันธ 
- ผลิตขาว
ประชาสัมพันธ 
20 ขาว 
- ผลิตคลิป  5 
เร่ือง 
- ผลิตสปอตวิทยุ 
2 เร่ือง 
- ผลิตขาว
โทรทัศน 5 เร่ือง 

60,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ./
สนับสนุนงานใน
กิจกรรมของ 
อพ.สธ. ผานส่ือ
ตาง ๆ ดังนี้ 
1.ส่ือ
ประชาสัมพันธ 
- ผลิตขาว
ประชาสัมพันธ 
20 ขาว 
- ผลิตคลิป  5 
เร่ือง 
- ผลิตสปอต
วิทยุ 2 เร่ือง 
- ผลิตขาว
โทรทัศน 5 เร่ือง 

60,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ./สนับสนุน
งานในกิจกรรม
ของ อพ.สธ. ผาน
ส่ือตาง ๆ ดังนี้ 
1.ส่ือ
ประชาสัมพันธ 
- ผลิตขาว
ประชาสัมพันธ 20 
ขาว 
- ผลิตคลิป  5 
เร่ือง 
- ผลิตสปอตวิทยุ 
2 เร่ือง 
- ผลิตขาว
โทรทัศน 5 เร่ือง 
- ผลิตภาพอินโฟ
กราฟฟค 5  เร่ือง 

60,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ./สนับสนุน
งานในกิจกรรม
ของ อพ.สธ. ผาน
ส่ือตาง ๆ ดังนี้ 
1.ส่ือ
ประชาสัมพันธ 
- ผลิตขาว
ประชาสัมพันธ 
20 ขาว 
- ผลิตคลิป  5 
เร่ือง 
- ผลิตสปอตวิทยุ 
2 เร่ือง 
- ผลิตขาว
โทรทัศน 5 เร่ือง 
- ผลิตภาพอินโฟ

60,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ./
สนับสนุนงานใน
กิจกรรมของ 
อพ.สธ. ผานส่ือ
ตาง ๆ ดังนี้ 
1.ส่ือ
ประชาสัมพันธ 
- ผลิตขาว
ประชาสัมพันธ 
20 ขาว 
- ผลิตคลิป  5 
เร่ือง 
- ผลิตสปอตวิทยุ 
2 เร่ือง 
- ผลิตขาว
โทรทัศน 5 เร่ือง 

สำนักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดหนองบัวลำภ ู



หนา 2144                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-จ.หนองบัวลำภ ู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 

- ผลิตภาพอินโฟ
กราฟฟค 5  เร่ือง 
2.ส่ือกิจกรรมนำ
ส่ือมวลชนลง
พื้นที่  1  คร้ัง 

- ผลิตภาพอินโฟ
กราฟฟค 5  
เร่ือง 
2.ส่ือกิจกรรมนำ
ส่ือมวลชนลง
พื้นที ่ 1  คร้ัง 

2.ส่ือกิจกรรมนำ
ส่ือมวลชนลงพื้นที่  
1  คร้ัง 

กราฟฟค 5  เร่ือง 
2.ส่ือกิจกรรมนำ
ส่ือมวลชนลง
พื้นที่  1  คร้ัง 

- ผลิตภาพอินโฟ
กราฟฟค 5  
เร่ือง 
2.ส่ือกิจกรรมนำ
ส่ือมวลชนลง
พื้นที่  1  คร้ัง 

F3A8 10. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

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

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

 
 

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

 

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

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

 

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

F3A8 11. การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-จังหวัด 

    เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

  เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ
ทางจังหวัด 

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

F3A8 12 . สนั บสนุ น โรง เรียน
ส มั ค ร เข า ร ว ม ส น อ ง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งาน สวน พ ฤกษ ศาสตร

สถานศึกษาในจังหวัด  เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนภายใน

1.สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ ก ำ กั บ
ขั บ เ ค ล่ื อ น ง า น ส ว น
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับจังหวัด  

จังหวัด โดยกำหนด
โรงเรียนสมาชิก
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

จังหวัด โดย
กำหนดโรงเรียน
สมาชิกเปาหมายที่
จะขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

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

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

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

ศึกษาธิการ  
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดั บ ป าย สน อ ง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  ร ร .
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
สถานศึกษา  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้นที่ 1 – 2 รร.สมาชิก
ด ำ เนิ น งาน ร ว ม กั บ 
อ ป ท . ส ม า ชิ ก ฐ า น
ทรัพยากรทองถิ่น 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/botanical_schoo
l/neo_sbg/index.ht
ml 
5 . ง า น ส ว น พ ฤ ษ
ศ า ส ต ร โ ร ง เ รี ย น 
อพ.สธ.ผูกพันกับแผน
ปฏิรูปประเทศ ขอให
ทางจังหวัดศึกษาขอมูล
ป ระ เดิ นป ฏิ รูป ตาม
แผนปฏิ รูปประเทศ
ด า น ท รั พ ย า ก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม หนา 292 
และ 307 ดาวนโหลด
จาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 
 

 
F3A8 1 3 .  ส นั บ ส นุ น อ งค ก ร พื้นที่การปกครองระดับ  เพื่อขับเคล่ือนการ  เพื่อขับเคล่ือนการ  เพื่อขับเคล่ือนการ  เพื่อขับเคล่ือนการ  เพื่อขับเคล่ือนการ 1. สำนักงานสงเสริม
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

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

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

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

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

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

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

การปกครองทองถิ่น
จังหวัด ดำเนินงานตาม
น โย บ า ย ข อ ง ก ร ม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดั บ ป าย สน อ ง
พ ระราชดำ ริ  อป ท . 
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
พื้นที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้ น ที่  1  – 2  อ ป ท .
ส ม าชิ ก ด ำ เนิ น ง าน
รวมกับ  รร. สมาชิ ก
ส วน พ ฤ ก ษ ศ าส ต ร
โรงเรียนในพื้นที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/domestic/index.
html 
5. งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.ผูกพัน
กับแผนปฏิรูปประเทศ 
ขอใหทางจังหวัดศึกษา
ขอมูลประเดินปฏิ รูป
ต า ม แ ผ น ป ฏิ รู ป
ป ร ะ เ ท ศ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม หนา 
292 และ 307  
ดาวนโหลดจาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 
 รวม  13  โครงการ  3,408,610  3,408,610  3,408,610  3,408,610  3,408,610   

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


