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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดอุทัยธาน ี
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.โครงการสำรวจขอมูล

ตนไมทรงคุณคาเพื่อ
คัดเลือก  
"รุกขมรดกของแผนดิน 
ใตรมพระบารมี" 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. -  
หนวยงานฯ ใน 8 
อำเภอ 

- ตนไมทรงคุณคา
ในทองถิ่น ทั้ง 8 
อำเภอ 8 ตน  

- ตนไมทรงคุณคา
ในทองถิ่น ทั้ง 8 
อำเภอ 8 ตน  

- ตนไมทรงคุณคา
ในทองถิ่น ทั้ง 8 
อำเภอ 8 ตน  

- ตนไมทรงคุณคา
ในทองถิ่น ทั้ง 8 
อำเภอ 8 ตน  

- ตนไมทรงคุณคา
ในทองถิ่น ทั้ง 8 
อำเภอ 8 ตน  

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุทัยธาน ี

F1A1 2.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
เทศบาลตำบลทัพทัน 
อำเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธาน ี
 - กิจกรรมปกปก
ทรัพยากร 

พื้นที่ปกปก ณ ศูนย
เรียนรูตามศาสตร
พระราชา เกษตร
ทฤษฎีใหม ม.5 ต.
หนองหญาปลอง อ.ทัพ
ทัน  
จ.อุทัยธานี พื้นที่
ประมาณ 3 ไร 1 งาน 

- ดูแลรักษา
ทรัพยากร 
ในพื้นที่ปกปก 

- ดูแลรักษา
ทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปก 

- ดูแลรักษา
ทรัพยากร 
ในพื้นที่ปกปก 

- ดูแลรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่
ปกปก 

-  ดูแลรักษา
ทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปก 

เทศบาลตำบลทัพทัน 

F1A1 3.โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานดานการ
พัฒนาและดานการ
บริหารจัดการ 
 - กิจกรรมปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น     

หมูที่ 4 หลังวัดเขาหิน
เทินปาชุมชนตำบล
พลวงสองนาง อำเภอ
สวางอารมณ จังหวัด
อุทัยธาน ี

50,000 คณะดำเนินงาน 
โครงการ  
(อพ.สธ.) /
ประชาชนตำบล
พลวงสองนาง / 
พนักงานของ
เทศบาล/ 
นักเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลพลวง
สองนาง  

40,000 คณะดำเนินงาน 
โครงการ ( 
อพ.สธ.) /
ประชาชนตำบล
พลวงสองนาง / 
พนักงานของ
เทศบาล/ 
นักเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลพลวง
สองนาง  

20,000 คณะดำเนินงาน 
โครงการ ( 
อพ.สธ.) /
ประชาชนตำบล
พลวงสองนาง / 
พนักงานของ
เทศบาล/ นักเรียน
ในเขตพื้นที่ตำบล
พลวงสองนาง  

20,000 คณะดำเนินงาน 
โครงการ ( 
อพ.สธ.) /
ประชาชนตำบล
พลวงสองนาง / 
พนักงานของ
เทศบาล/ 
นักเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลพลวง
สองนาง  

20,000 คณะดำเนินงาน 
โครงการ ( 
อพ.สธ.) /
ประชาชนตำบล
พลวงสองนาง / 
พนักงานของ
เทศบาล/ 
นักเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลพลวง
สองนาง  

เทศบาลตำบลพลวง
สองนาง 

F1A1 4.โครงการสำรวจทำรหัส
พิกัดทัพยากรทองถิ่นใน
พื้นที่ปกปก  

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. 
 - องคการบริหารสวน 
ตำบลอุทัยเกา 

- จำนวนพื้นที ่ 2ไร 
2 งาน  

- จำนวนพื้นที ่ 2
ไร 2 งาน 

- จำนวนพื้นที ่ 2ไร 
2 งาน 

- จำนวนพื้นที ่ 2ไร 
2 งาน 

- จำนวนพื้นที ่ 2
ไร 2 งาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลอุทัยเกา 



หนา 2212                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ีระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 5.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัด ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว  
จุลินทรีย) ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

ปาชุมชนบานหนอง
จอกหมูที ่7 พื้นที่ปก
ปกทรัพยากรจำนวน 
140 ไร พิกัด 
(15.285289, 
99.548778) 

10,000 จำนวนพื้นที1่40 
ไร  

10,000 จำนวนพื้นที1่40 
ไร  

10,000 จำนวนพื้นที1่40 
ไร  

10,000 จำนวนพื้นที่140 
ไร  

10,000 จำนวนพื้นที่140 
ไร  

ปาชุมชนบานหนอง
จอก หมูที่ 7 จำนวน 
157 ไร พื้นที่สำหรับ
ใหเปนไปตามธรรมา
ชาติ 140 ไร และ 17 
ไร เปนปลูกตนไม 
เพื่อนำไปใชประโยชน
ในชุมชน 
 
องคการบริหารสวน
ตำบลหวยคต 

F1A1 6.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

ปาชุมชนบานหนอง
จอกหมูที ่7 จำนวน 
157 ไร พิกัด  
( 15.285289, 
99.548778) 

10,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา 3 เสน 

10,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา  
3 เสน 

10,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา  
3 เสน 

20,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา  
3 เสน 

20,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา  
3 เสน 

F1A1 7.การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ.ปาชุมชนบาน
หนองจอกหมูที ่7 
จำนวน 157 ไร พิกัด ( 
15.285289, 
99.548778) 

2,000 จำนวนพื้นที ่157 
ไร จำนวน 2 ที ่
จะดำเนินการใน
แตละป 

2,000 จำนวนพื้นที ่
157 ไร จำนวน 
2 ที่ 
จะดำเนินการใน
แตละป 

2,000 จำนวนพื้นที ่157 
ไร จำนวน 2 ที ่
จะดำเนินการใน
แตละป 

2,000 จำนวนพื้นที ่157 
ไร จำนวน 2 ที ่
จะดำเนินการใน
แตละป 

2,000 จำนวนพื้นที ่
157 ไร จำนวน 
2 ที่ 
จะดำเนินการใน
แตละป 

F1A1 8.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ. -หนวยงานฯ 

50,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 กม. 

50,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา  
1 กม. 

50,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา  
1 กม. 

50,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา  
1 กม. 

50,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา  
1 กม. 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานไร 

F1A1 9.การสำรวจทำขอบเขต
ทำรหัสพิกัดทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพในพื้นที่
ปกปกทรัพยากรสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช ฯ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ.-อบต.ทาซุง 

10,000 จำนวนพื้นที ่100 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร
ที่จะดำเนินการ
ในแตละป 

10,000 จำนวนพื้นที1่00 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

10,000 จำนวนพื้นที1่00 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

10,000 จำนวนพื้นที่100 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

10,000 จำนวนพื้นที่100 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

องคการบริหารสวน
ตำบลทาซุง 

F1A1 10.โครงการสำรวจทำ
รหัสพิกัดทรัพยากร
ทองถิ่นในพื้นที่ปกปก 

พื้นที่ปกปกภายใน
ตำบลน้ำซึม 

20,000 พื้นที่ปกปก
ภายในตำบล
น้ำซึม 

20,000 พื้นที่ปกปก
ภายในตำบล
น้ำซึม 

20,000 พื้นที่ปกปกภายใน
ตำบลน้ำซึม 

20,000 พื้นที่ปกปก
ภายในตำบล
น้ำซึม 

20,000 พื้นที่ปกปก
ภายในตำบล
น้ำซึม 

องคการบริหารสวน
ตำบลน้ำซึม 

F1A1 11.โครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

สำรวจพื้นที่ปกปก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

10,000 พื้นที่ปกปก
ภายในตำบล
สะแกกรัง (รายป) 

10,000 พื้นที่ปกปก
ภายในตำบล
สะแกกรัง (ราย
ป) 

10,000 พื้นที่ปกปกภายใน
ตำบลสะแกกรัง 
(รายป) 

10,000 พื้นที่ปกปก
ภายในตำบล
สะแกกรัง (รายป) 

10,000 พื้นที่ปกปก
ภายในตำบล
สะแกกรัง (ราย
ป) 

องคการบริหารสวน
ตำบลสะแกกรัง 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 12.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัด ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว  
จุลินทรีย) 
 ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร 

วัดสุวรรณบรรพต บาน
กกง้ิว หมูที่ 2 จำนวน 
12 ไร 

20,000 จำนวนพื้นที ่  12 
ไร 

20,000 จำนวนพื้นที ่  
12 ไร 

20,000 จำนวนพื้นที ่  12 
ไร 

20,000 จำนวนพื้นที ่  12 
ไร 

20,000 จำนวนพื้นที ่  
12 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลสุขฤทัย 

F1A1 13.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
โดยการสำรวจ ทำรหัส
พิกัด ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ (เชน พืช สัตว 
จุลินทรีย) 
 ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. บึงพระชนก 
หมูที่ 4 ตำบลเกาะ
เทโพ อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดอุทัยธาน ี
หนวยงาน อบต.เกาะ
เทโพ 

10,000 จำนวนพื้นที่
ประมาณ 50 ไร 
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการ  
พืช พันธุสัตวน้ำ
นก ในบึงพระ
ชนก 

10,000 จำนวนพื้นที่
ประมาณ 50 ไร 
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการ  
พืช พันธุสัตวน้ำ
นก ในบึงพระ
ชนก 

10,000 จำนวนพื้นที่
ประมาณ 50 ไร 
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการ  
พืช พันธุสัตวน้ำ
นก ในบึงพระชนก 

10,000 จำนวนพื้นที่
ประมาณ 50 ไร 
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการ  
พืช พันธุสัตวน้ำ
นก ในบึงพระ
ชนก 

10,000 จำนวนพื้นที่
ประมาณ 50 ไร 
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการ  
พืช พันธุสัตวน้ำ
นก ในบึงพระ
ชนก 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะเทโพ 

F1A1 14.การจัดทำปายชื่อ
พรรณไม 
1. กำหนดพื้นที่ศึกษา  
2. สำรวจพรรณไม ใน
พื้นที่ศึกษา   
3. ทำและติดปายรหัส
ประจำตน  
4. ต้ังชื่อหรือสอบถามชื่อ
และศึกษาขอมูลพื้นบาน  
5. ทำผังแสดงตำแหนง
พรรณไม 
6. ศึกษาและบันทกึ
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร  
7.  บันทึกภาพ หรือวาด
ภาพทางพฤกษศาสตร   
8.ทำตัวอยางพรรณไม 
(แหง/ดอง/เฉพาะสวน)   
9. เปรียบเทียบขอมูลที่
สรุป กับขอมูลที่สืบคน
จากเอกสาร 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 10,200 มีปายชื่อพรรณ
ไมสมบูรณที่
ถูกตองตามหลัก
วิชาการทางดาน
พฤกษศาสตร 

10,200 มีปายชื่อพรรณ
ไมสมบูรณที่
ถูกตองตามหลัก
วิชาการทางดาน
พฤกษศาสตร 

10,200 มีปายชื่อพรรณไม
สมบูรณที่ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
ทางดาน
พฤกษศาสตร 

10,200 มีปายชื่อพรรณไม
สมบูรณที่ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
ทางดาน
พฤกษศาสตร 

10,200 มีปายชื่อพรรณ
ไมสมบูรณที่
ถูกตองตามหลัก
วิชาการทางดาน
พฤกษศาสตร 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 



หนา 2214                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 

10. จัดระบบขอมูล
ทะเบียนพรรณไม   
11. ทำรางปายชื่อพรรณ
ไมสมบูรณ  
12.  ตรวจสอบความถูก
ตองทางวิชาการดาน
พฤกษศาสตร 
13. ทำปายชือ่พรรณไม
สมบูรณ 

F1A1 15.กิจกรรมปกปก
ทรัพยากร 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 
(โซน A) บริเวณต้ังแต
หนาโรงเรียนถึงอาคาร 
1 
(โซน B) คือ บริเวณ
ต้ังแตหลังอาคาร 1 ถึง
ปาหลังโรงเรียน 

 สำรวจ จัดทำ
ขอบเขตพื้นที่
และจัดเก็บขอมูล
ชนิดของพันธุไม 
จัดทำรหัสพันธุไม 
รหัสพิกัด จำนวน 
ในพื้นที่ (โซน A)  

 สำรวจขอบเขต
และจัดเก็บ
ขอมูลชนิดของ
พันธุไม จัดทำ
รหัสพันธุไม 
รหัสพิกัด 
จำนวน ในพื้นที่ 
(โซน B) 

         โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 

F1A1 16.กิจกรรมสนับสนุน
การปกปกรักษา
ทรัพยากร 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม,เขตรักษา
พันธุสัตวปาหวยขาแขง 
และพื้นที่ใกลเคียง 

 การปองกันไฟปา 
การทำแนวกันไฟ
ภายในโรงเรียน 
และเขารวม
กิจกรรมการการ
อนุรักษและรักษา
ทรัพยากรตางๆ
ในพื้นที่ปาหวยขา
แขง และพื้นที่
ใกลเคียง 

 การปองกันไฟ
ปา การทำแนว
กันไฟภายใน
โรงเรียน และ
เขารวมกิจกรรม
การการอนุรักษ
และรักษา
ทรัพยากรตางๆ
ในพื้นที่ปาหวย
ขาแขง และ
พื้นที่ใกลเคียง 

 การปองกันไฟปา 
การทำแนวกันไฟ
ภายในโรงเรียน 
และเขารวม
กิจกรรมการการ
อนุรักษและรักษา
ทรัพยากรตางๆใน
พื้นที่ปาหวยขา
แขง และพื้นที่
ใกลเคียง 

 การปองกันไฟปา 
การทำแนวกันไฟ
ภายในโรงเรียน 
และเขารวม
กิจกรรมการการ
อนุรักษและรักษา
ทรัพยากรตางๆ
ในพื้นที่ปาหวยขา
แขง และพื้นที่
ใกลเคียง 

  การปองกันไฟปา 
การทำแนวกันไฟ
ภายในโรงเรียน 
และเขารวม
กิจกรรมการการ
อนุรักษและ
รักษาทรัพยากร
ตางๆในพื้นที่ปา
หวยขาแขง และ
พื้นที่ใกลเคียง 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 

 รวม  16  โครงการ  202,200  192,200  172,200  182,200  182,200   

F1A2 1.สำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรในพื้นที่นิคม
สหกรณ ตามโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม

นิคมสหกรณทับเสลา 10,000 1 แหง 10,000 1 แหง 10,000 1 แหง 10,000 1 แหง 10,000 1 แหง นิคมสหกรณทับเสลา 
สำนักงานสหกรณ
จังหวัดอุทัยธาน ี



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อทุยัธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 2215 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

F1A2 2.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เทศบาลตำบลทัพทัน 
อำเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธาน ี
      - กิจกรรมสำรวจ
รวบรวมทรัพยากร 

พื้นที่ หมู 1 - 6  
ต.หนองหญาปลอง  
อ.ทัพทัน จ.อุทยัธาน ี

0  - สำรวจขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
(เพิ่มเติม) 

0   - สำรวจขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
(เพิ่มเติม) 

0  - สำรวจขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
(เพิ่มเติม) 

0   - สำรวจขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
(เพิ่มเติม) 

0   - สำรวจขอมูล
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
(เพิ่มเติม) 

เทศบาลตำบลทัพทัน 

F1A2 3.โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานดานการ
พัฒนาและดานสำรวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากร
ทองถิ่น    

 หมูที่ 1 - หมูที ่8  
ตำบลพลวงสองนาง 
อำเภอสวางอารมณ  
จังหวัดอุทัยธาน ี

0 - 100,000 คณะดำเนินงาน 
โครงการ 
(อพ.สธ.) /
ประชาชนตำบล
พลวงสองนาง / 
พนักงานของ
เทศบาล/ 
นักเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลพลวง
สองนาง  

80,000 คณะดำเนินงาน 
โครงการ (อพ.สธ.) 
/ประชาชนตำบล
พลวงสองนาง / 
พนักงานของ
เทศบาล/ นักเรียน
ในเขตพื้นที่ตำบล
พลวงสองนาง  

80,000 คณะดำเนินงาน 
โครงการ 
(อพ.สธ.) /
ประชาชนตำบล
พลวงสองนาง / 
พนักงานของ
เทศบาล/ 
นักเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลพลวง
สองนาง  

80,000 คณะดำเนินงาน 
โครงการ  
(อพ.สธ.) /
ประชาชนตำบล
พลวงสองนาง / 
พนักงานของ
เทศบาล/ 
นักเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลพลวง
สองนาง  

เทศบาลตำบลพลวง
สองนาง 

F1A2 4. โครงการรวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่นทางดาน
พืชสมุนไพรของหมอ
พื้นบานในเขตเทศบาล
ตำบลลานสัก 
 
 
 

ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลตำบลลานสัก  
จำนวน 6 ชุมชน 

20,000 จำนวนพื้นที ่2 
ชุมชนพืช
สมุนไพรที่อยูใน
ชุมชนทั้งหมด 

20,000 จำนวนพื้นที ่1 
ชุมชน พืช
สมุนไพรที่อยูใน
ชุมชนทั้งหมด 

20,000 จำนวนพื้นที ่1 
ชุมชน พืช
สมุนไพรที่อยูใน
ชุมชนทั้งหมด 

20,000 จำนวนพื้นที ่1 
ชุมชน พืช
สมุนไพรที่อยูใน
ชุมชนทั้งหมด 

20,000 จำนวนพื้นที ่1 
ชุมชน พืช
สมุนไพรที่อยูใน
ชุมชนทั้งหมด 

เทศบาลตำบลลานสัก 



หนา 2216                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 5.รวบรวมพืชสมุนไพรใน
เขตเทศบาลตำบลลาน
สัก 

ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลตำบลลานสัก 
จำนวน 6 ชุมชน 

จำนวนพื้นที ่2 
ชุมชนพืช
สมุนไพรที่อยูใน
ชุมชนทั้งหมด 

จำนวนพื้นที ่1 
ชุมชนพืช
สมุนไพรที่อยูใน
ชุมชนทั้งหมด 

จำนวนพื้นที ่1 
ชุมชนพืชสมุนไพร
ที่อยูในชุมชน
ทั้งหมด 

จำนวนพื้นที ่1 
ชุมชนพืช
สมุนไพรที่อยูใน
ชุมชนทั้งหมด 

จำนวนพื้นที ่1 
ชุมชนพืช
สมุนไพรที่อยูใน
ชุมชนทั้งหมด 

เทศบาลตำบลลานสัก 

F1A2 6.ศึกษาสมุนไพรและภูมิ
ปญญาไทยในเขต
เทศบาลตำบล 
ลานสัก 

ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลตำบลลานสัก 
จำนวน 6 ชุมชน 
เปนพื้นที่อยูในเขต
ความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน 

จำนวนพื้นที ่2 
ชุมชน 

จำนวนพื้นที ่1 
ชุมชน 

จำนวนพื้นที ่1 
ชุมชน 

จำนวนพื้นที ่1 
ชุมชน 

จำนวนพื้นที ่1 
ชุมชน 

เทศบาลตำบลลานสัก 

F1A2 7.การศึกษาและสำรวจ
รวบรวมขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพในลำคลองทับ
เสลา 

ดำเนินการในพื้นที่ลำ
คลองทับเสลา
ระยะทาง 10 กิโลเมตร 
ของ หนวยงานฯ 

10,000 พื้นที่ในลำคลอง
ทับเสลาในระยะ 
2กิโลเมตร  

10,000 พื้นที่ในลำคลอง
ทับเสลาในระยะ 
2กิโลเมตร  

10,000 พื้นที่ในลำคลอง
ทับเสลาในระยะ 
2กิโลเมตร  

10,000 พื้นที่ในลำคลอง
ทับเสลาในระยะ 
2กิโลเมตร  

10,000 พื้นที่ในลำคลอง
ทับเสลาในระยะ 
2กิโลเมตร  

เทศบาลตำบลลานสัก 

F1A2 8.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พื้นที่หมูบานในเขตพื้น
ทีรับผิดชอบของ อบต.
ระบำ 

0 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

0 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

0 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

0 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

0 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

องคการบริหารสวน
ตำบลระบำ 

F1A2 9.สำรวจเก็บรวมรวม
พันธุกรรมทรัพยากรใน
พื้นที่ เชน ขอมูลพันธุพืช  
พันธุสัตว และชีวภาพอื่น 
ๆ  

ตำบลอุทัยเกา  อำเภอ
หนองฉาง  จังหวัด
อุทัยธาน ี

15,000 จำนวน  2  
หมูบาน 

15,000 จำนวน  2  
หมูบาน 

15,000 จำนวน  2  
หมูบาน 

15,000 จำนวน  2  
หมูบาน 

15,000 จำนวน  2  
หมูบาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลอุทัยเกา 

F1A2 10.สำรวจขอมูล
วัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถิ่น ในพื้นที่ตำบล
อุทัยเกา 

ตำบลอุทัยเกา  อำเภอ
หนองฉาง  จังหวัด
อุทัยธาน ี

15,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

15,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

15,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

15,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

15,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

องคการบริหารสวน
ตำบลอุทัยเกา 

F1A2 11.การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ  

จำนวน 10 หมูบาน 
ของตำบลหวยคต 
อำเภอหวยคต จังหวัด
อุทัยธาน ี

20,000 จำนวน 10 
หมูบาน  

20,000 จำนวน 10 
หมูบาน  

20,000 จำนวน 10 
หมูบาน  

20,000 จำนวน 10 
หมูบาน  

20,000 จำนวน 10 
หมูบาน  

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยคต 
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A2 12.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา 
ทองถิ่น 

จำนวน 10 หมูบาน 
ของตำบลหวยคต 
อำเภอหวยคต จังหวัด
อุทัยธาน ี

5,000 จำนวน 10 
หมูบาน  

5,000 จำนวน 10 
หมูบาน  

5,000 จำนวน 10 
หมูบาน  

5,000 จำนวน 10 
หมูบาน  

5,000 จำนวน 10 
หมูบาน  

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยคต 

F1A2 13.การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

ดำเนินการในพื้นที่ที่
กำลังจะเปล่ียนแปลง
จากการพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 25 กม. 
ของหนวยงานฯ 

30,000 กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจนรัศมี 
5 กิโลเมตร 

30,000 กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจนรัศมี 
5 กิโลเมตร 

30,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจนรัศมี 5 
กิโลเมตร 

30,000 กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจนรัศมี 
5 กิโลเมตร 

30,000 กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจนรัศมี 
5 กิโลเมตร 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานไร 

F1A2 14.การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรร
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

ดำเนินการพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร อบต.ทาซุง 

10,000 จำนวนพื้นที ่100 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร
ที่จะดำเนินการ
ในแตละป 

10,000 จำนวนพื้นที ่
100 ไร ระบุ
ชนิดและจำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

10,000 จำนวนพื้นที ่100 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

10,000 จำนวนพื้นที ่100 
ไร ระบุชนิดและ
จำนวนทรัพยากร
ที่จะดำเนินการใน
แตละป 

10,000 จำนวนพื้นที ่
100 ไร ระบุชนิด
และจำนวน
ทรัพยากรที่จะ
ดำเนินการในแต
ละป 

องคการบริหารสวน
ตำบลทาซุง 

F1A2 15.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
กายภาพชวีภาพ 

พื้นที่ หมู 1 - 7ตำบล
น้ำซึม 

20,000 จำนวน 7 
หมูบาน 

20,000 จำนวน 7 
หมูบาน 

20,000 จำนวน 7 หมูบาน 20,000 จำนวน 7 
หมูบาน 

20,000 จำนวน 7 
หมูบาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลน้ำซึม 

F1A2 16.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

สำรวจ รวบรวมขอมูล 
วัฒนธรรม ภูมิปญญา 
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรธรรมชาติ
(รายป) 

10,000 สำรวจ รวบรวม
ขอมูล วัฒนธรรม 
ภูมิปญญา พื้นที่
ปกปก
ทรัพยากรธรรมช
าติ(รายป) 

10,000 สำรวจ รวบรวม
ขอมูล 
วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา พื้นทีป่ก
ปก
ทรัพยากรธรรม
ชาติ(รายป) 

10,000 สำรวจ รวบรวม
ขอมูล วัฒนธรรม 
ภูมิปญญา พื้นที่
ปกปก
ทรัพยากรธรรมชา
ติ(รายป) 

10,000 สำรวจ รวบรวม
ขอมูล วัฒนธรรม 
ภูมิปญญา พื้นที่
ปกปก
ทรัพยากรธรรมช
าติ(รายป) 

10,000 สำรวจ รวบรวม
ขอมูล 
วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา พื้นทีป่ก
ปก
ทรัพยากรธรรมช
าติ(รายป) 

องคการบริหารสวน
ตำบลสะแกกรัง 

F1A2 17.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

สำรวจ รวบรวมพันธุ
กรรมพืช ภายในตำบล
สะแกกรัง 

0  - 0  - 10,000 พื้นที ่หมูที่ 1 - 
หมูที่ 8 

10,000 พื้นที่ หมูที่ 1 - 
หมูที่ 8 

10,000 พื้นที่ หมูที่ 1 - 
หมูที่ 8 

องคการบริหารสวน
ตำบลสะแกกรัง 

F1A2 18.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม

สำรวจ รวบรวม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ภายใน
ตำบลสะแกกรัง 

0  - 0  - 10,000 พื้นที ่หมูที่ 1 - 
หมูที่ 8 

10,000 พื้นที่ หมูที่ 1 - 
หมูที่ 8 

10,000 พื้นที่ หมูที่ 1 - 
หมูที่ 8 

องคการบริหารสวน
ตำบลสะแกกรัง 



หนา 2218                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 

บรมราชกุมารี  

F1A2 19.การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ  

ปาชุมชนบานหนองลัน 
หมูที่ 4 จำนวน 50 ไร 

20,000 จำนวนพื้นที ่  50 
ไร 

20,000 จำนวนพื้นที ่  
50 ไร 

20,000 จำนวนพื้นที ่  50 
ไร 

20,000 จำนวนพื้นที ่  50 
ไร 

20,000 จำนวนพื้นที ่  
50 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลสุขฤทัย 

F1A2 20.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

จำนวน 5 หมูบานใน
ตำบลสุขฤทัย  อำเภอ
หวยคต จังหวัด
อุทัยธาน ี

20,000 จำนวน 5 
หมูบาน 

20,000 จำนวน 5 
หมูบาน 

20,000 จำนวน 5 หมูบาน 20,000 จำนวน 5 
หมูบาน 

20,000 จำนวน 5 
หมูบาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลสุขฤทัย 

F1A2 21.การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ  

พื้นที่สาธารณะ หมูที่ 1 
- หมูที่ 6 ตำบลเกาะ
เทโพ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ 
หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
ตำบลเกาะเทโพ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ 
หมูที่ 1 - หมูที่ 
6 ตำบลเกาะ
เทโพ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ 
หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
ตำบลเกาะเทโพ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ 
หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
ตำบลเกาะเทโพ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ 
หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
ตำบลเกาะเทโพ 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะเทโพ 

F1A2 22.การรวบรวมพรรณไม
เขาปลูกในโรงเรียน   
1.  ศึกษาขอมูลจากผัง
พรรณไมเดิม  
2.  สำรวจ  ศึกษา 
วิเคราะหสภาพพื้นที ่ 
ไดแก  พื้นที ่ ดิน  น้ำ  
อากาศ  และแสง   
3.  พิจารณาคุณและ
สุนทรียภาพของพรรณไม 
4.  กำหนดการใช
ประโยชนในพื้นที่ให
เหมาะสมตาม
วัตถุประสงค   
5. กำหนดชนิดพรรณไม
ที่ปลูก 
6.  ทำผังภูมิทัศน  
7.  จัดหาพรรณไม วัสดุ
ปลูก ตามที่มีปรากฏใน
ผังภูมิทัศน  และบันทกึ
ขอมูลการจัดหาพรรณไม

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 4,000 นักเรียนมีสวน
รวมในการนำ
พรรณไมเขาปลูก
ในโรงเรียน 
ตลอดจนดูแล
รักษา และศึกษา
คุณประโยชนของ
พืช 

4,000 นักเรียนมีสวน
รวมในการนำ
พรรณไมเขา
ปลูกในโรงเรียน 
ตลอดจนดูแล
รักษา และ
ศึกษา
คุณประโยชน
ของพืช 

4,000 นักเรียนมีสวนรวม
ในการนำพรรณไม
เขาปลูกใน
โรงเรียน ตลอดจน
ดูแลรักษา และ
ศึกษา
คุณประโยชนของ
พืช 

4,000 นักเรียนมีสวน
รวมในการนำ
พรรณไมเขาปลูก
ในโรงเรียน 
ตลอดจนดูแล
รักษา และศึกษา
คุณประโยชนของ
พืช 

4,000 นักเรียนมีสวน
รวมในการนำ
พรรณไมเขาปลูก
ในโรงเรียน 
ตลอดจนดูแล
รักษา และศึกษา
คุณประโยชน
ของพืช 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
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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 

วัสดุปลูก 
8.  การปลูกและการดูแล
รักษาพรรณไม  
9.  ศึกษาคุณประโยชน
ของพืชพรรณที่ปลูก    

F1A2 23.กิจกรรมสำรวจและ
เก็บรวบรวมทรัพยากร 

สำรวจและเกบ็รวบรวม
ทรัพยากรในพื้นที่ตางๆ
ภายในรัศม ี50 
กิโลเมตรของโรงเรียน
หวยขาแขงวทิยาคม 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางทาง
กายภาพ ชีวภาพ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาโดย
กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจนมี
รัศมี 50 
กิโลเมตร 

  เก็บรวบรวม
ตัวอยางทาง
กายภาพ 
ชีวภาพ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาโดย
กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจนมี 
รัศมี 50 
กิโลเมตร 

 เก็บรวบรวม
ตัวอยางทาง
กายภาพ ชีวภาพ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาโดยกำหนด
พื้นที่อยางชัดเจน
มี รัศมี 50 
กิโลเมตร 

 เก็บรวบรวม
ตัวอยางทาง
กายภาพ ชีวภาพ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาโดย
กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจนมี 
รัศมี 50 กิโลเมตร 

 เก็บรวบรวม
ตัวอยางทาง
กายภาพ ชีวภาพ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาโดย
กำหนดพื้นที่
อยางชัดเจนมี 
รัศมี 50 
กิโลเมตร 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 

 รวม  23  โครงการ  219,000  319,000  319,000  319,000  319,000   
F1A3 1.งานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

สถานีพัฒนาที่ดิน
อุทัยธาน ี74 หมู 1 ต.
หนองพังคา อ.เมือง จ.
อุทัยธาน ี
พื้นที่  10  ไร 

5,000 ปลูกตนไม พรอม
ดูแลรักษาจำนวน 
50 ตน ตะเคียน 
จำนวน 10 ตน
หวา 
จำนวน 10 ตน
สมอ 
จำนวน 10 ตน
ยางนา 
จำนวน 10 ตน 
มะคา 
จำนวน 10 ตน 

5,000 ปลูกตนไม 
พรอมดูแลรักษา 
จำนวน 50 ตน 
ประดู  จำนวน 
10 ตน แคนา  
จำนวน 10 ตน 
ชงโค   จำนวน 
10 ตน พิกุล   
จำนวน 10 ตน 
มะฮอกกาน ี 
จำนวน 10 ตน 

5,000 ปลูกตนไม พรอม
ดูแลรักษา จำนวน 
50 ตน  
ตะเคียน จำนวน 
10 ตน สมอ 
จำนวน 10 ตน  
มะคา จำนวน 10 
ตน  
แคนา จำนวน 10 
ตน  
พิกุล  จำนวน 10 
ตน 

5,000 ปลูกตนไม พรอม
ดูแลรักษา 
จำนวน 50 ตน 
หวา จำนวน 10 
ตน  
ยางนา จำนวน 
10 ตน ประดู 
จำนวน 10 ตน 
ชงโค จำนวน 10 
ตน มะฮอกกานี  
จำนวน 10 ตน 

5,000 ปลูกตนไม 
พรอมดูแลรักษา 
จำนวน 50 ตน 
ตะเคียน จำนวน 
10 ตน หวา 
จำนวน 10 ตน  
สมอ จำนวน 10 
ตน ประดู 
จำนวน 10 ตน 
แคนา จำนวน 
10 ตน 

สถานีพัฒนาที่ดิน
อุทัยธาน ี
งบประมาณงบปกติ
กรมพัฒนาที่ดิน 

F1A3 2.ปลูกรักษาทรัพยากร 
ในพื้นที่นิคมสหกรณ 

นิคมสหกรณทับเสลา 15,000  1 แหง 15,000  1 แหง 15,000  1 แหง 15,000  1 แหง 15,000  1 แหง นิคมสหกรณทับเสลา 
สำนักงานสหกรณ
จังหวัดอุทัยธาน ี

F1A3 3.โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานดานการ
พัฒนาและดานการ
บริหารจัดการกิจกรรม

 หมูที่ 1 - หมูที ่8 
ตำบลพลวงสองนาง 
อำเภอสวางอารมณ  
จังหวัดอุทัยธาน ี

- - - - 50,000 คณะดำเนินงาน 
โครงการ ( 
อพ.สธ.) /
ประชาชนตำบล
พลวงสองนาง / 

20,000 คณะดำเนินงาน 
โครงการ ( 
อพ.สธ.) /
ประชาชนตำบล
พลวงสองนาง / 

20,000 คณะดำเนินงาน 
โครงการ ( 
อพ.สธ.) /
ประชาชนตำบล
พลวงสองนาง / 

เทศบาลตำบลพลวง
สองนาง 



หนา 2220                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 

ปลูกรักษาทรัพยากร
ทองถิ่น    

พนักงานของ
เทศบาล/ นักเรียน
ในเขตพื้นที่ตำบล
พลวงสองนาง  

พนักงานของ
เทศบาล/ 
นักเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลพลวง
สองนาง  

พนักงานของ
เทศบาล/ 
นักเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลพลวง
สองนาง  

F1A3 4.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่10 ไร 

10,000 จำนวนเปาหมาย 
5 
ตัวอยาง 

10,000 จำนวน
เปาหมาย 5 
ตัวอยาง 

10,000 จำนวนเปาหมาย 
5 
ตัวอยาง 

10,000 จำนวนเปาหมาย 
5 
ตัวอยาง 

10,000 จำนวนเปาหมาย 
5 
ตัวอยาง 

องคการบริหารสวน
ตำบลระบำ 
สามารถนำทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจาก
การสำรวจและ
รวบรวมในกิจกรรมที่ 
1 และ 
2 มาดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3   

F1A3 5.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราช 
ดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. - อบต.ทาโพ       
- หมูที่ 2 หนองเขาขัน 
บริเวณดอนยายแก   
ต.หมกแถว  
อ.หนองขาหยาง  
จ.อุทัยธาน ี          
  - หมูที่ 1 ทาโพ     
บริเวณ สระหนองเชือก
เขา อ.หนองขาหยาง  
จ.อุทัยธาน ี

60,000  - พื้นทีห่มู 1 
จำนวน 20 ไร 3 
งาน 82 ตารางวา  
ชนิด ประดู 
มะคา 
มะขามปอม 
จำนวน 300 ตน    
- พื้นที่หมู 2 
จำนวน 29 ไร 1 
งาน  31 ตาราง
วา  ชนิด ประดู 
มะคา 
มะขามปอม
จำนวน 300 ตน 

60,000  - พื้นทีห่มู 1 
จำนวน 20 ไร 3 
งาน 82 ตาราง
วา  ชนิด ประดู 
มะคา 
มะขามปอม 
จำนวน 300 ตน    
- พื้นที่หมู 2 
จำนวน 29 ไร 1 
งาน  31 ตาราง
วา  ชนิด ประดู 
มะคา 
มะขามปอม
จำนวน 300 ตน 

60,000  - พื้นทีห่มู 1 
จำนวน 20 ไร 3 
งาน 82 ตารางวา  
ชนิด ประดู มะคา 
มะขามปอม 
จำนวน 300 ตน    
- พื้นที่หมู 2 
จำนวน 29 ไร 1 
งาน  31 ตารางวา  
ชนิด ประดู มะคา 
มะขามปอม
จำนวน 300 ตน 

60,000  - พื้นทีห่มู 1 
จำนวน 20 ไร 3 
งาน 82 ตารางวา  
ชนิด ประดู มะคา 
มะขามปอม 
จำนวน 300 ตน    
- พื้นที่หมู 2 
จำนวน 29 ไร 1 
งาน  31 ตาราง
วา  ชนิด ประดู 
มะคา 
มะขามปอม
จำนวน 300 ตน 

60,000  - พื้นทีห่มู 1 
จำนวน 20 ไร 3 
งาน 82 ตาราง
วา  ชนิด ประดู 
มะคา 
มะขามปอม 
จำนวน 300 ตน    
- พื้นที่หมู 2 
จำนวน 29 ไร 1 
งาน  31 ตาราง
วา  ชนิด ประดู 
มะคา 
มะขามปอม
จำนวน 300 ตน 

องคการบริหารสวน
ตำบลทาโพ 

F1A3 6.โครงการปลูกตนไม
เนื่องในวันสำคัญ 

พื้นที่ปลูกรักษา  
ณ ตำบลอุทัยเกา อ.
เมือง จ.อุทัยธาน ี

0 เปาหมายจำนวน 
50  ตน 

0 เปาหมาย
จำนวน 50  ตน 

0 เปาหมายจำนวน 
50  ตน 

0 เปาหมายจำนวน 
50  ตน 

0 เปาหมายจำนวน 
50  ตน 

องคการบริหารสวน
ตำบลอุทัยเกา 

F1A3 7.งานปลูกตนไมใช
ประโยชน ปาชุมชนบาน
หนองจอก หมูที่ 7 

พื้นที่ปลูกตนไมใช
ประโยชนชุมชน 
จำนวนพื้นที ่ 17 ไร  
พิกัด  
(15.285289, 

2,000 จำนวน17 ไร  
ปลูกตนไม เพื่อ
นำไปใชประโยชน
ในชุมชน 

2,000 จำนวน17 ไร  
ปลูกตนไม เพื่อ
นำไปใช
ประโยชนใน
ชุมชน 

2,000 จำนวน17 ไร  
ปลูกตนไม เพื่อ
นำไปใชประโยชน
ในชุมชน 

2,000 จำนวน17 ไร  
ปลูกตนไม เพื่อ
นำไปใชประโยชน
ในชุมชน 

2,000 จำนวน17 ไร  
ปลูกตนไม เพื่อ
นำไปใช
ประโยชนใน
ชุมชน 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยคต 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อทุยัธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 2221 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

99.548778) 

F1A3 8.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช บริเวณ 
อบต. หวยคต 

พื้นที่ปลูกตนไม บริเวณ 
อบต. หวยคต 

2,000 บริเวณ อบต. 
หวยคต 

2,000 บริเวณ อบต. 
หวยคต 

2,000 บริเวณ อบต. 
หวยคต 

2,000 บริเวณ อบต. 
หวยคต 

2,000 บริเวณ อบต. 
หวยคต 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยคต 

F1A3 9.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา 
จำนวนพื้นที ่25 ไร 

30,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ไร 

30,000 จำนวน
เปาหมาย 5 ไร 

30,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ไร 

30,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ไร 

30,000 จำนวนเปาหมาย 
5 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานไร 

F1A3 10.โครงการปลูกปา 
เฉลิมพระเกียรติ 

บริเวณดอนอีเจก หมูที ่ 
6  บานหนองสลิด  

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เพิ่มจำนวนพื้นที่

ปาไม 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เพิ่มจำนวนพื้นที่

ปาไม 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เพิ่มจำนวนพื้นที่

ปาไม 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เพิ่มจำนวนพื้นที่

ปาไม 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เพิ่มจำนวนพื้นที่

ปาไม 

องคการบริหารสวน
ตำบลดอนขวาง 

F1A3 11.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษาจำนวน
พื้นที่ 100 ไร 

10,000 จำนวนเปาหมาย  
10 ไร 

10,000 จำนวน
เปาหมาย 15 ไร 

10,000 จำนวนเปาหมาย 
15 ไร 

10,000 จำนวนเปาหมาย 
30 ไร 

10,000 จำนวนเปาหมาย 
30 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลทาซุง 

F1A3 12.กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่ตำบล
น้ำซึม 

ที่สาธารณะปากคลอง
หนองตอ หมูที่ 4  

25,000 จำนวน 5 ไร 25,000 จำนวน 5 ไร 25,000 จำนวน 5 ไร 25,000 จำนวน 5 ไร 25,000 จำนวน 5 ไร องคการบริหารสวน
ตำบลน้ำซึม 

F1A3 13.งานปลูกตนไมใช
ประโยชน บานหนองแร 
หมูที่ 8 

พื้นที่ปลูกตนไมใช
ประโยชน ในชุมชน 
จำนวน 5 ไร 

20,000 จำนวน 5 ไร 
ปลูกตนไมเพื่อใช
ประโยชนใน
ชุมชน 

20,000 จำนวน 5 ไร 
ปลูกตนไมเพื่อ
ใชประโยชนใน
ชุมชน 

20,000 จำนวน 5 ไร ปลูก
ตนไมเพื่อใช
ประโยชนในชุมชน 

20,000 จำนวน 5 ไร 
ปลูกตนไมเพื่อใช
ประโยชนใน
ชุมชน 

20,000 จำนวน 5 ไร 
ปลูกตนไมเพื่อใช
ประโยชนใน
ชุมชน 

องคการบริหารสวน
ตำบลสุขฤทัย 

F1A3 14.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช บริเวณ 
อบต.สุขฤทัย 

บริเวณ อบต.สุขฤทัย 20,000 บริเวณ อบต.สุข
ฤทัย 

20,000 บริเวณ อบต.สุข
ฤทัย 

20,000 บริเวณ อบต.สุข
ฤทัย 

20,000 บริเวณ อบต.สุข
ฤทัย 

20,000 บริเวณ อบต.สุข
ฤทัย 

องคการบริหารสวน
ตำบลสุขฤทัย 

F1A3 15.โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ 

 - บริเวณเขาจักษา หมู 
2  ตำบลหนองไผแบน 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เพิ่มจำนวนพื้นที่
ปาไม 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เพิ่มจำนวนพื้นที่
ปาไม 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เพิ่มจำนวนพื้นที่
ปาไม 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เพิ่มจำนวนพื้นที่
ปาไม 

10,000 เพื่ออนุรักษและ
เพิ่มจำนวนพื้นที่
ปาไม 

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองไผแบน 



หนา 2222                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 16.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่สาธารณะ หมูที่ 1 
- หมูที่ 6 ตำบลเกาะ
เทโพ 

10,000 

  

10,000 พื้นที่สาธารณะ 
หมูที่ 1 - หมูที่ 
6 ตำบลเกาะ
เทโพ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ 
หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
ตำบลเกาะเทโพ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ  
หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
ตำบลเกาะเทโพ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ  
หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
ตำบลเกาะเทโพ 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะเทโพ 
สามารถนำทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจาก
การสำรวจและ
รวบรวมในกิจกรรมที่ 
1 และ 
2 มาดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3   

F1A3 17.การศึกษาขอมูลดาน
ตางๆ 
1. การศึกษาพรรณไมใน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
2. การศึกษาพรรณไมที่
สนใจ 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 3,800  ศึกษาพรรณไม
ในสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนครบตาม
ทะเบียนพรรณไม 

3,800  ศึกษาพรรณไม
ในสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนครบ
ตามทะเบียน
พรรณไม 

3,800  ศึกษาพรรณไมใน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนครบตาม
ทะเบียนพรรณไม 

3,800  ศึกษาพรรณไม
ในสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนครบตาม
ทะเบียนพรรณไม 

3,800  ศึกษาพรรณไม
ในสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนครบ
ตามทะเบียน
พรรณไม 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

F1A3 18.กิจกรรมเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 

  ศึกษาวธิีการเกบ็
เมล็ดพันธุ การ
ทดสอบการงอก 
และเก็บรักษา
เมล็ดพันธุใน
รูปแบบของ
ธนาคาร
พันธุกรรม 

  ศึกษาวธิีการเกบ็
เมล็ดพันธุ การ
ทดสอบการงอก 
และเก็บรักษา
เมล็ดพันธุใน
รูปแบบของ
ธนาคาร
พันธุกรรม 

 ศึกษาวธิีการเกบ็
เมล็ดพันธุ การ
ทดสอบการงอก 
และเก็บรักษา
เมล็ดพันธุใน
รูปแบบของ
ธนาคารพันธุกรรม 

  ศึกษาวธิีการเกบ็
เมล็ดพันธุ การ
ทดสอบการงอก 
และเก็บรักษา
เมล็ดพันธุใน
รูปแบบของ
ธนาคาร
พันธุกรรม 

  ศึกษาวธิีการเกบ็
เมล็ดพันธุ การ
ทดสอบการงอก 
และเก็บรักษา
เมล็ดพันธุใน
รูปแบบของ
ธนาคาร
พันธุกรรม 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 

F1A3 19.กิจกรรมขยายพันธุ
พืชและบันทึกผลการ
เจริญเติบโต 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 

  เพาะขยายเมล็ด
พันธุพืช เพือ่เพิ่ม
ปริมาณการ
นำมาใช
ประโยชนและ
บันทึกผลการ
เจริญเติบโต 

  เพาะขยายเมล็ด
พันธุพืช เพือ่
เพิ่มปริมาณการ
นำมาใช
ประโยชนและ
บันทึกผลการ
เจริญเติบโต 

 เพาะขยายเมล็ด
พันธุพืช เพือ่เพิ่ม
ปริมาณการ
นำมาใชประโยชน
และบันทึกผลการ
เจริญเติบโต 

  เพาะขยายเมล็ด
พันธุพืช เพือ่เพิ่ม
ปริมาณการ
นำมาใชประโยชน
และบันทึกผลการ
เจริญเติบโต 

  เพาะขยายเมล็ด
พันธุพืช เพือ่เพิ่ม
ปริมาณการ
นำมาใช
ประโยชนและ
บันทึกผลการ
เจริญเติบโต 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 

 รวม  19  โครงการ  232,800  232,800  279,000  252,800  252,800   
F2A4 1.งานอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม  

 หมูที่ 1 - หมูที ่8 
ตำบลพลวงสองนาง 
อำเภอสวางอารมณ  
จังหวัดอุทัยธาน ี

- - - - - - 50,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู

30,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู

เทศบาลตำบลพลวง
สองนาง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อทุยัธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 2223 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การพัฒนาในดาน
ตางๆ 

การพัฒนาใน
ดานตางๆ 

F2A4 2.การอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทองถิ่น 

 - สำนกังานเทศบาล  
ตำบลหาดทนง 
(สถานที่บำรุงรักษา/
เพาะชำ)  
 - โรงเรียน วัด ในเขต 
ตำบลหาดทนง บาน  
เรือนประชาชน หมูที ่
1-6 ตำบลหาดทนง  
อ.เมืองฯ จ.อุทัยธาน ี
- แหลงเรียนรูในชุมชน  
หมูที่ 1-6 ตำบล หาด
ทนง และพื้นที่ปกปก
ทรัพยากรทองถิ่น 

60,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตางๆ 

60,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตางๆ 

60,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน
ตางๆ 

60,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน
ตางๆ 

60,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาใน
ดานตางๆ 

เทศบาลตำบลหาด
ทนง 

F2A4 3.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรปา
ชุมชนบานหนองจอง 
หมู 7 

ปาชุมชนบานหนอง
จอกหมูที ่7 จำนวน 
157 ไร พิกัด 
(15.285289, 
99.548778) 

2,000 จำนวนพื้นที ่157 
ไร 

2,000 จำนวนพื้นที ่
157 ไร 

2,000 จำนวนพื้นที ่157 
ไร 

2,000 จำนวนพื้นที ่157 
ไร 

2,000 จำนวนพื้นที ่
157 ไร 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยคต 

F2A4 4.งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม  

พื้นที่สาธารณะ หมูที่ 1 
- หมูที่ 6 ตำบลเกาะ
เทโพ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ  
หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
ตำบลเกาะเทโพ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ 
หมูที่ 1 - หมูที่ 
6 ตำบลเกาะ
เทโพ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ 
หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
ตำบลเกาะเทโพ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ  
หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
ตำบลเกาะเทโพ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ  
หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
ตำบลเกาะเทโพ 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะเทโพ 
เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดานตางๆ 

F2A4 5.กิจกรรมอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 

 วิเคราะห
คุณสมบัติทาง
กายภาพ ศึกษา
ดานชีววิทยา 
สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา ฯลฯ 
รวมถึงการ
เพาะเล้ียงและ
ขยายพันธุ

 วิเคราะห
คุณสมบัติทาง
กายภาพ ศึกษา
ดานชีววิทยา 
สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา ฯลฯ 
รวมถึงการ
เพาะเล้ียงและ
ขยายพันธุ

 วิเคราะห
คุณสมบัติทาง
กายภาพ ศึกษา
ดานชีววิทยา 
สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา ฯลฯ 
รวมถึงการ
เพาะเล้ียงและ
ขยายพันธุ

 วิเคราะห
คุณสมบัติทาง
กายภาพ ศึกษา
ดานชีววิทยา 
สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา ฯลฯ 
รวมถึงการ
เพาะเล้ียงและ
ขยายพันธุ

  วิเคราะห
คุณสมบัติทาง
กายภาพ ศึกษา
ดานชีววิทยา 
สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา ฯลฯ 
รวมถึงการ
เพาะเล้ียงและ
ขยายพันธุ

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 



หนา 2224                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 

ทรัพยากร เพื่อให
ไดผลผลิตตามที่
ตองการ 

ทรัพยากร 
เพื่อใหไดผลผลิต
ตามที่ตองการ 

ทรัพยากร เพื่อให
ไดผลผลิตตามที่
ตองการ 

ทรัพยากร เพื่อให
ไดผลผลิตตามที่
ตองการ 

ทรัพยากร 
เพื่อใหไดผลผลิต
ตามที่ตองการ 

 รวม  5  โครงการ  72,000  72,000  72,000  122,000  102,000   
F2A5 1.จัดทำฐานขอมูล 

อพ.สธ. ของหนวยงานที่
เขารวมสนองโครงการ
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
พื้นที่จังหวัดอุทยัธาน ี

8 อำเภอ ในจังหวัด
อุทัยธาน ี

- จำนวนขอมูล 
อพ.สธ. ของ
หนวยงาน ที่เขา
รวมสนอง
โครงการ
พระราชดำริ 
อพ.สธ.  
ในพื้นที่จังหวัด
อุทัยธานี ปละ 
20% 

- จำนวนขอมูล 
อพ.สธ. ของ
หนวยงาน ที่เขา
รวมสนอง
โครงการ
พระราชดำริ 
อพ.สธ.  
ในพื้นที่จังหวัด
อุทัยธานี ปละ 
20% 

- จำนวนขอมูล 
อพ.สธ. ของ
หนวยงาน ที่เขา
รวมสนอง
โครงการ
พระราชดำริ 
อพ.สธ.  
ในพื้นที่จังหวัด
อุทัยธานี ปละ 
20% 

- จำนวนขอมูล 
อพ.สธ. ของ
หนวยงาน ที่เขา
รวมสนอง
โครงการ
พระราชดำริ 
อพ.สธ.  
ในพื้นที่จังหวัด
อุทัยธานี ปละ 
20% 

- จำนวนขอมูล 
อพ.สธ. ของ
หนวยงาน ที่เขา
รวมสนอง
โครงการ
พระราชดำริ 
อพ.สธ.  
ในพื้นที่จังหวัด
อุทัยธานี ปละ 
20% 

สำนักงานจังหวัด
อุทัยธาน ี
ไมใชงบประมาณ 

F2A5 2.รวบรวมจัดเก็บขอมูล
ดานพรรณไม 

นิคมสหกรณทับเสลา 5,000 1 แหง 5,000 1 แหง 5,000 1 แหง 5,000 1 แหง 5,000 1 แหง นิคมสหกรณทับเสลา 
สำนักงานสหกรณ
จังหวัดอุทัยธาน ี

F2A5 3.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เทศบาลตำบลทัพทัน 
อำเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธาน ี

เทศบาลตำบลทัพทัน 
อ.ทัพทัน จ.อุทยัธาน ี

0  - ปรับปรุงขอมูล
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 งาน 
ใหเปนปจจุบัน 

0  - ปรับปรุง
ขอมูลฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 3 งาน 
ใหเปนปจจุบัน 

0  - ปรับปรุงขอมูล
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 งาน ให
เปนปจจุบัน 

0  - ปรับปรุงขอมูล
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 งาน 
ใหเปนปจจุบัน 

0  - ปรับปรุงขอมูล
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 3 งาน 
ใหเปนปจจุบัน 

เทศบาลตำบลทัพทัน 

F2A5 4.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เทศบาลตำบลทัพทัน 
อำเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธาน ี

ณ ศูนยเรียนรูตาม
ศาสตรพระราชา 
เกษตรทฤษฎีใหม ม.5 
ต.หนองหญาปลอง อ.
ทัพทัน จ.อุทยัธาน ี

10,000  - จัดแสดง
นิทรรศการ
รวบรวมขอมูล
โครงการฯ เพื่อใช
สำหรับเปนแหลง 
ศึกษาขอมูลที่
เปนประโยชน
สำหรับผูที่สนใจ 

10,000  - จัดแสดง
นิทรรศการ
รวบรวมขอมูล
โครงการฯ เพื่อ
ใชสำหรับเปน
แหลง ศึกษา
ขอมูลที่เปน
ประโยชน
สำหรับผูที่สนใจ 

10,000  - จัดแสดง
นิทรรศการ
รวบรวมขอมูล
โครงการฯ เพื่อใช
สำหรับเปนแหลง 
ศึกษาขอมูลที่เปน
ประโยชนสำหรับผู
ที่สนใจ 

10,000  - จัดแสดง
นิทรรศการ
รวบรวมขอมูล
โครงการฯ เพื่อใช
สำหรับเปนแหลง 
ศึกษาขอมูลที่เปน
ประโยชนสำหรับ
ผูที่สนใจ 

10,000  - จัดแสดง
นิทรรศการ
รวบรวมขอมูล
โครงการฯ เพื่อ
ใชสำหรับเปน
แหลง ศึกษา
ขอมูลที่เปน
ประโยชนสำหรับ
ผูที่สนใจ 

เทศบาลตำบลทัพทัน 

F2A5 5.การจัดทำศูนยขอมูล ศูนยขอมูลพันธกุรรม 10,000 จำนวนขอมูลที่ 10,000 จำนวนขอมูลที่ 10,000 จำนวนขอมูลที่ 10,000 จำนวนขอมูลที่ 10,000 จำนวนขอมูลที่ เทศบาลตำบลหาดทนง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อทุยัธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 2225 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากรทองถิ่น เชน 
ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ, พืช, สัตว,ภูมิ
ปญญา 

พืชอพ.สธ.เทศบาล
ตำบลหาดทนง 81 หมู
ที่ 4 ตำบลหาดทนง 
อำเภอเมืองฯ จังหวัด
อุทัยธาน ี

เพิ่มขึ้น 
ในแตละป 

เพิ่มขึ้น 
ในแตละป 

เพิ่มขึ้น 
ในแตละป 

เพิ่มขึ้น 
ในแตละป 

เพิ่มขึ้น 
ในแตละป 

F2A5 6.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามพระ
บรมราชกุมารี สนอง
พระราชดำริโดย 
องคการบริหารสวน
ตำบลระบำ 

พื้นที่ภายในตำบล
ระบำ 

20,000 จัดทำฐานขอมูล
งานสนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. รวมทั้ง
ฐานทรัพยากร
ตางๆ ในพื้นที่
ตำบลระบำ 

20,000 จัดทำฐานขอมูล
งานสนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. รวมทั้ง
ฐานทรัพยากร
ตางๆ ในพื้นที่
ตำบลระบำ 

20,000 จัดทำฐานขอมูล
งานสนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. รวมทั้ง
ฐานทรัพยากร
ตางๆ ในพื้นที่
ตำบลระบำ 

20,000 จัดทำฐานขอมูล
งานสนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. รวมทั้ง
ฐานทรัพยากร
ตางๆ ในพื้นที่
ตำบลระบำ 

20,000 จัดทำฐานขอมูล
งานสนอง
พระราชดำริ
อพ.สธ. รวมทั้ง
ฐานทรัพยากร
ตางๆ ในพื้นที่
ตำบลระบำ 

องคการบริหารสวน
ตำบลระบำ 

F2A5 7.จัดทำขอมูลของ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
องคการบริหารสวน
ตำบลอุทัยเกา 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. - องคการ
บริหารสวนตำบลอุทัย
เกา 

0 ขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นจำนวน 1 
ดาน 

- ขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นจำนวน 
1 ดาน 

- ขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นจำนวน 1 
ดาน 

- ขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นจำนวน 1 
ดาน 

- ขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นจำนวน 1 
ดาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลอุทัยเกา 

F2A5 8.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลอพ.สธ.-
หนวยงานฯอาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย 
ที่รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ.  

10,000 จำนวนขอมูล 
5% ทั้งตำบล 

10,000 จำนวนขอมูล 
5% ทั้งตำบล 

10,000 จำนวนขอมูล 5%  
ทั้งตำบล 

10,000 จำนวนขอมูล 5%  
ทั้งตำบล 

10,000 จำนวนขอมูล 
5% ทั้งตำบล 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยคต 



หนา 2226                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ีระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A5 9.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ. -
หนวยงาน ฯ อาทิเชน  
  - ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ     
- ฐานขอทรัพยากร
กายภาพ 
 - ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น    
- ฐานขอมูลนกัวิจยั       
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย 
ที่รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ฯลฯ 

มูลนิธิชัยพัฒนา ฯ บาน
ลองวา หมูที ่9 

20,000 จำนวนขอมูล 
5% ทั้งตำบล 

20,000 จำนวนขอมูล 
10% ทั้งตำบล 

20,000 จำนวนขอมูล 
15% ทั้งตำบล 

20,000 จำนวนขอมูล 
20% ทั้งตำบล 

20,000 จำนวนขอมูล 
25% ทั้งตำบล 

องคการบริหารสวน
ตำบลสุขฤทัย 

F2A5 10.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.-
หนวยงานฯอาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรม
พืช อพ.สธ. - หนวย
งานฯ 

- จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

- จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

- จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

- จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

- จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละ
ป 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะเทโพ 
ขอมูลที่ได รวบรวมมา
จากการดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

F2A5 11.การรายงานผลการ
เรียนรู   
1. รวบรวมผลการเรียนรู 
2. คัดแยกสาระสำคัญ
และจัดใหเปนหมวดหมู 
3. สรุปและเรียบเรียง 
4. เรียนรูรูปแบบการ
เขียนรายงาน 
5. กำหนดรูปแบบการ
เขียนรายงาน 
6. เรียนรูวิธีการรายงาน
ผล 
7. กำหนดวธิีการรายงาน
ผล 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 2,100 นักเรียนสามารถ
รวบรวมผลการ
เรียนรูและ
รายงานผลการ
เรียนรูรูปแบบที่
เหมาะสม 

2,100  นักเรียน
สามารถรวบรวม
ผลการเรียนรู
และรายงานผล
การเรียนรู
รูปแบบที่
เหมาะสม 

2,100  นักเรียนสามารถ
รวบรวมผลการ
เรียนรูและ
รายงานผลการ
เรียนรูรูปแบบที่
เหมาะสม 

2,100  นักเรียนสามารถ
รวบรวมผลการ
เรียนรูและ
รายงานผลการ
เรียนรูรูปแบบที่
เหมาะสม  

2,100  นักเรียน
สามารถรวบรวม
ผลการเรียนรู
และรายงานผล
การเรียนรู
รูปแบบที่
เหมาะสม  

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

F2A5 12.กิจกรรมศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 

  พัฒนาเครือขาย
ระบบขอมูล

  พัฒนาเครือขาย
ระบบขอมูล

 พัฒนาเครือขาย
ระบบขอมูล

  พัฒนาเครือขาย
ระบบขอมูล

 พัฒนาเครือขาย
ระบบขอมูล

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อทุยัธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 2227 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สารสนเทศ 
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรตางๆ 
บันทึกและดูแล
ระบบฐานขอมูล
ทะเบียนพรรณไม
ตางๆภายใน
โรงเรียน  

สารสนเทศ 
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรตางๆ 
บันทึกและดูแล
ระบบฐานขอมูล
ทะเบียนพรรณ
ไมตางๆภายใน
โรงเรียน 

สารสนเทศ จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากรตางๆ 
บันทึกและดูแล
ระบบฐานขอมูล
ทะเบียนพรรณไม
ตางๆภายใน
โรงเรียน 

สารสนเทศ จัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากรตางๆ 
บันทึกและดูแล
ระบบฐานขอมูล
ทะเบียนพรรณไม
ตางๆภายใน
โรงเรียน 

สารสนเทศ 
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรตางๆ 
บันทึกและดูแล
ระบบฐานขอมูล
ทะเบียนพรรณ
ไมตางๆภายใน
โรงเรียน 

F2A5 13.การจัดทำศูนยขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ.-จังหวัด 

พื้นที่เปาหมายตามแนว
ทางการดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในจังหวัด 

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

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

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

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

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

(*ไมเผยแพรฐานขอมูล 
ถายังไมไดรับอนุญาต)  

 รวม  13  โครงการ  77,100  77,100  77,100  77,100  77,100   
F2A6 1.โครงการวางแผน

พัฒนาพันธุพืชประจำ
ทองถิ่น 

องคการบริหารสวน
ตำบลอุทัยเกา 

0 จำนวน  1  
แผนงาน 

- จำนวน  1  
แผนงาน 

- จำนวน  1  
แผนงาน 

- จำนวน  1  
แผนงาน 

- จำนวน  1  
แผนงาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลอุทัยเกา 

F2A6 2.โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย เพื่อใช
ประโยชนในตำบล
หวยคต 

ตำบลหวยคต 10,000 1 โครงการ 10,000 1 โครงการ 10,000 1 โครงการ 10,000 1 โครงการ 10,000 1 โครงการ องคการบริหารสวน
ตำบลหวยคต 

F2A6 3.โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย เพื่อใช
ประโยชนในตำบลสุข
ฤทัย 

ตำบลสุขฤทัย 20,000 1 โครงการ 20,000 1 โครงการ 20,000 1 โครงการ 20,000 1 โครงการ 20,000 1 โครงการ องคการบริหารสวน
ตำบลสุขฤทัย 

F2A6 4.โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย 

พื้นที่ หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
ตำบลเกาะเทโพ 

-   -   -   -   -   องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะเทโพ 
ไมใชงบประมาณ 

F2A6 5.กิจกรรมวาง โรงเรียนหวยขาแขง   นำขอมูลของ   นำขอมูลของ   นำขอมูลของ   นำขอมูลของ   นำขอมูลของ โรงเรียนหวยขาแขง



หนา 2228                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 

แผนพัฒนาทรัพยากร วิทยาคม ทรัพยากรตางๆที่
เก็บรวมรวมมา
บูรณาการรวมกัน
กับหนวยงาน
อื่นๆ เพื่อ
พิจารณาคัดเลือก
ในการวางแผน
พัฒนาพันธุเพือ่
การใชประโยชน
ตอไป 

ทรัพยากรตางๆ
ที่เก็บรวมรวมมา
บูรณาการ
รวมกันกับ
หนวยงานอื่นๆ 
เพื่อพิจารณา
คัดเลือกในการ
วางแผนพัฒนา
พันธุเพื่อการใช
ประโยชนตอไป 

ทรัพยากรตางๆที่
เก็บรวมรวมมา
บูรณาการรวมกัน
กับหนวยงานอื่นๆ 
เพื่อพิจารณา
คัดเลือกในการ
วางแผนพัฒนา
พันธุเพื่อการใช
ประโยชนตอไป 

ทรัพยากรตางๆที่
เก็บรวมรวมมา
บูรณาการรวมกัน
กับหนวยงาน
อื่นๆ เพื่อ
พิจารณาคัดเลือก
ในการวางแผน
พัฒนาพันธุเพือ่
การใชประโยชน
ตอไป 

ทรัพยากรตางๆ
ที่เก็บรวมรวมมา
บูรณาการ
รวมกันกับ
หนวยงานอื่นๆ 
เพื่อพิจารณา
คัดเลือกในการ
วางแผนพัฒนา
พันธุเพื่อการใช
ประโยชนตอไป 

วิทยาคม 
นำขอมูลจากกจิกรรม
ที่ 1-5ประกอบการ
พิจารณาและวางแผน 

 รวม  5  โครงการ  30,000  30,000  30,000  30,000  30,000   
F3A7 1.การนำไปใชประโยชน

ทางการศึกษา 
1. การนำสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
บูรณาการสูการเรียน  
การสอน 
2. การเผยแพรองค
ความรู 
3. การจัดสรางแหลง
เรียนรู 
4. การใชการดูแลรักษา
และพัฒนาแหลงเรียนรู 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 6,900 บูรณาการงาน
สวน
พฤกษศาสตรสู
หองเรียน 
ตลอดจน 
เผยแพรองค
ความรู และจัด
แหลงเรียนรูให
นักเรียนไดมีสวน
รวมในการดูแล
รักษา และ
อนุรักษพรรณ
พืช  

6,900 บูรณาการงาน
สวน
พฤกษศาสตรสู
หองเรียน 
ตลอดจน 
เผยแพรองค
ความรู และจัด
แหลงเรียนรูให
นักเรียนไดมีสวน
รวมในการดูแล
รักษา และ
อนุรักษพรรณ
พืช 

6,900 บูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร
สูหองเรียน 
ตลอดจน เผยแพร
องคความรู และ
จัดแหลงเรียนรูให
นักเรียนไดมีสวน
รวมในการดูแล
รักษา และอนุรักษ
พรรณพืช 

6,900 บูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร
สูหองเรียน 
ตลอดจน 
เผยแพรองค
ความรู และจัด
แหลงเรียนรูให
นักเรียนไดมีสวน
รวมในการดูแล
รักษา และ
อนุรักษพรรณพืช 

6,900 บูรณาการงาน
สวน
พฤกษศาสตรสู
หองเรียน 
ตลอดจน 
เผยแพรองค
ความรู และจัด
แหลงเรียนรูให
นักเรียนไดมีสวน
รวมในการดูแล
รักษา และ
อนุรักษพรรณพืช 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

F3A7 2.กิจกรรมสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 

 ดำเนินกิจกรรม
สวน
พฤกษศาสตร
ภายในโรงเรียน 
เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติ วัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 ดำเนินกิจกรรม
สวน
พฤกษศาสตร
ภายในโรงเรียน 
เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ วัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 ดำเนินกิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร
ภายในโรงเรียน 
เพื่อสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ดำเนินกิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร
ภายในโรงเรียน 
เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติ วัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 ดำเนินกิจกรรม
สวน
พฤกษศาสตร
ภายในโรงเรียน 
เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติ วัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 

F3A7 3.กิจกรรมพิพิธภัณฑ โรงเรียนหวยขาแขง  ดำเนินการจัดต้ัง  ดำเนินการจัดต้ัง  ดำเนินการจัดต้ัง  ดำเนินการจัดต้ัง  ดำเนินการจัดต้ัง โรงเรียนหวยขาแขง



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อทุยัธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 2229 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ธรรมชาติมีชีวิต วิทยาคม ศูนยการเรียนรู
เพื่อขยายผลการ
ดำเนินงานและ
เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูไปสู
ประชาชนและ
กลุมเปาหมาย
ตางๆ 
 

ศูนยการเรียนรู
เพื่อขยายผลการ
ดำเนินงานและ
เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูไปสู
ประชาชนและ
กลุมเปาหมาย
ตางๆ 

ศูนยการเรียนรู
เพื่อขยายผลการ
ดำเนินงานและ
เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูไปสู
ประชาชนและ
กลุมเปาหมาย
ตางๆ 

ศูนยการเรียนรู
เพื่อขยายผลการ
ดำเนินงานและ
เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูไปสู
ประชาชนและ
กลุมเปาหมาย
ตางๆ 

ศูนยการเรียนรู
เพื่อขยายผลการ
ดำเนินงานและ
เสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูไปสู
ประชาชนและ
กลุมเปาหมาย
ตางๆ 

วิทยาคม 

F3A7 4.โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
 -ประชุมวิเคราะห 
ทบทวนและกำหนด
แนวทางกำรดำเนินงาน
โดยคณะทำงานการ
ขับเคล่ือนการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ประจำป 2565 
และกิจกรรมจัด
นิทรรศการผลการดำเนิน
กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนรองตาทีวิทยา 12,000 1. นักเรียนรอย
ละ 75 เขาใจและ
เห็นความสำคัญ
ของการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
2. นักเรียนรอย
ละ 75 มี
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการ
ดำรงชีวิตที่เปน
มิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และ
มีจิตสาธารณะ 
3. เพื่อให
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
4. เพื่อให
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนรวมมือ 
รวมปฏิบัติ
กิจกรรมจนเกิด

14,000 1. นักเรียนรอย
ละ 80 เขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
2. นักเรียนรอย
ละ 80 มี
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการ
ดำรงชีวิตที่เปน
มิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และ
มีจิตสาธารณะ 
3. เพื่อให
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
4. เพื่อให
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนรวมมือ 
รวมปฏิบัติ

16,000 1. นักเรียนรอยละ 
85 เขาใจและเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
2. นักเรียนรอยละ 
85 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกในการ
ดำรงชีวิตที่เปน
มิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และมี
จิตสาธารณะ 
3. เพื่อใหนักเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
4. เพื่อใหนักเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนรวมมือ 
รวมปฏิบัติ
กิจกรรมจนเกิด
ประโยชนถึง
ทองถิ่น  
5. เพื่อใหมีระบบ

18,000 1. นักเรียนรอย
ละ 90 เขาใจและ
เห็นความสำคัญ
ของการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
2. นักเรียนรอย
ละ 90 มี
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการ
ดำรงชีวิตที่เปน
มิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และ
มีจิตสาธารณะ 
3. เพื่อใหนักเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
4. เพื่อใหนักเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนรวมมือ 
รวมปฏิบัติ
กิจกรรมจนเกิด
ประโยชนถึง
ทองถิ่น  

20,000 1. นักเรียนรอย
ละ 95 เขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
2. นักเรียนรอย
ละ 95 มี
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการ
ดำรงชีวิตที่เปน
มิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และ
มีจิตสาธารณะ 
3. เพื่อให
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนเขาใจ
และเห็น
ความสำคัญของ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
4. เพื่อให
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนรวมมือ 
รวมปฏิบัติ

โรงเรียนรองตาที
วิทยา 



หนา 2230                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 

ประโยชนถึง
ทองถิ่น  

กิจกรรมจนเกิด
ประโยชนถึง
ทองถิ่น  

ขอมูล กิจกรรมจนเกิด
ประโยชนถึง
ทองถิ่น  
5. เพื่อใหมีระบบ
ขอมูล 

F3A7 5.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนทุงโพวิทยา  เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

โรงเรียนทุงโพวิทยา 

F3A7 6.งานพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชวิต/ 
งานพิพิธภัณฑพืช/  
งานพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/ นิทรรศการ
ถาวร/ ศูนยการเรียนรู 

โรงเรียนทุงโพวิทยา  เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย
ไดแก นักเรียน
โรงเรียนทุงโพ
วิทยาและ
ประชาชนที่สนใจ
ในอำเภอหนอง
ฉาง 

 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย
ไดแก นักเรียน
โรงเรียนทุงโพ
วิทยาและ
ประชาชนที่
สนใจในอำเภอ
หนองฉาง 

 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย
ไดแก นักเรียน
โรงเรียนทุงโพ
วิทยาและ
ประชาชนที่สนใจ
ในอำเภอหนอง
ฉาง 

 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย
ไดแก นักเรียน
โรงเรียนทุงโพ
วิทยาและ
ประชาชนที่สนใจ
ในอำเภอหนอง
ฉาง 

 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย
ไดแก นักเรียน
โรงเรียนทุงโพ
วิทยาและ
ประชาชนที่
สนใจในอำเภอ
หนองฉาง 

โรงเรียนทุงโพวิทยา 

F3A7 7.พัฒนางานดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนตามแนว
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี   

โรงเรียนสมอทอง ปทีป
พลีผลอุปถัมภ อำเภอ
หวยคต  จังหวัด
อุทัยธาน ี จำนวน 35 
ไร 

0 1. นักเรียนรอย
ละ 74 มี
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการ
ดำเนินชีวิตที่เปน
มิตรกับ
ส่ิงแวดลอมและมี
จิตสาธารณะ   
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากร 
ไดรับมอบหมาย
ภาระงาน
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
ตามขั้นตอน และ

0 1. นักเรียนรอย
ละ 74 มี
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการ
ดำเนินชีวิตที่
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมและ
มีจิตสาธารณะ   
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากร 
ไดรับมอบหมาย
ภาระงาน
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
ตามขั้นตอน 

0 1. นักเรียนรอยละ 
76 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกในการ
ดำเนินชีวิตที่เปน
มิตรกับ
ส่ิงแวดลอมและมี
จิตสาธารณะ   
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากร 
ไดรับมอบหมาย
ภาระงาน
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรตาม
ขั้นตอน และวัสดุ
อุปกรณปฏิบัติ

0 1. นักเรียนรอย
ละ 76 มี
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการ
ดำเนินชีวิตที่เปน
มิตรกับ
ส่ิงแวดลอมและมี
จิตสาธารณะ   
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากร 
ไดรับมอบหมาย
ภาระงาน
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรตาม
ขั้นตอน และวัสดุ

0 1. นักเรียนรอย
ละ 78 มี
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการ
ดำเนินชีวิตที่เปน
มิตรกับ
ส่ิงแวดลอมและ
มีจิตสาธารณะ  
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากร 
ไดรับมอบหมาย
ภาระงาน
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
ตามขั้นตอน 

โรงเรียนสมอทอง 
ปทีปพลีผลอุปถัมภ 
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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 

วัสดุอุปกรณ
ปฏิบัติกิจกรรม
การดำเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร 

และวัสดุอุปกรณ
ปฏิบัติกิจกรรม
การดำเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร 

กิจกรรมการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร 

อุปกรณปฏิบัติ
กิจกรรมการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร 

และมีวัสดุ
อุปกรณปฏิบัติ
กิจกรรมการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร 

F3A7 8.สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน    

พื้นที่โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ  

0 1.นักเรียนได
สำรวจและ
รวบรวมพรรณไม
ที่มีอยูในโรงเรียน
เพื่อเปนขอมูลใน
การอนุรักษและมี
สวนชวยในการ
ดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม
ภายในโรงเรียน 

0 1.นักเรียนได
สำรวจและ
รวบรวมพรรณ
ไมที่มีอยูใน
โรงเรียนเพื่อเปน
ขอมูลในการ
อนุรักษและมี
สวนชวยในการ
ดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม
ภายในโรงเรียน 

0 1.นักเรียนได
สำรวจและ
รวบรวมพรรณไม
ที่มีอยูในโรงเรียน
เพื่อเปนขอมูลใน
การอนุรักษและมี
สวนชวยในการ
ดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอมภายใน
โรงเรียน 

0 1.นักเรียนได
สำรวจและ
รวบรวมพรรณไม
ที่มีอยูในโรงเรียน
เพื่อเปนขอมูลใน
การอนุรักษและมี
สวนชวยในการ
ดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม
ภายในโรงเรียน 

0 1.นักเรียนได
สำรวจและ
รวบรวมพรรณ
ไมที่มีอยูใน
โรงเรียนเพื่อเปน
ขอมูลในการ
อนุรักษและมี
สวนชวยในการ
ดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม
ภายในโรงเรียน 

โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ 

F3A7 9.งานสวนพฤษศาสตร
โรงเรียน 
การสำรวจพื้นที ่

ภายในโรงเรียนบานทุง
นาวิทยา 

0 จำนวน 2 จุด 0 จำนวน2 จุด 0 จำนวน 2 จุด 0 จำนวน 2 จุด 0 จำนวน 2 จุด โรงเรียนบานทุงนา
วิทยา 

F3A7 10.สำรวจและเก็บ
รวบรวมพรรณไม 

ภายในโรงเรียนบานทุง
นาวิทยา 

0 สวนสมุนไพร
โรงเรียน 

0 สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน บริเวณ
หนา อาคาร 1 

0 สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน บริเวณ
หนา อาคาร 2 

0 สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน บริเวณ
หนา อาคาร 3 
ทิศเหนือ 

0 สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน บริเวณ
หนาอาคาร 3 
ทิศใต 

โรงเรียนบานทุงนา
วิทยา 

F3A7 11.ปลูกและรักษา
พันธุกรรมพืช 

ภายในโรงเรียนบานทุง
นาวิทยา 

2,000 สวนสมุนไพร
โรงเรียน 

2,000 สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน บริเวณ
หนา อาคาร 1 

2,000 สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน บริเวณ
หนา อาคาร 2 

2,000 สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน บริเวณ
หนาอาคาร 3 ทิศ
เหนือ 

2,000 สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน บริเวณ
หนา อาคาร 3 
ทิศใต 

โรงเรียนบานทุงนา
วิทยา 

F3A7 12.โครงการทำ
ฐานขอมูล 

ภายในโรงเรียนบานทุง
นาวิทยา 

0 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นแตละป 

0 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นแตละป 

0 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นแตละป 

0 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นแตละป 

0 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นแตละป 

โรงเรียนบานทุงนา
วิทยา 

F3A7 13.โครงการพัฒนางาน
สวนพฤกษศาสตร 

ภายในโรงเรียนบานทุง
นาวิทยา 

0 สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

0 สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

0 สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

0 สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

0 สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 

โรงเรียนบานทุงนา
วิทยา 

F3A7 14.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน

พื้นที่บริเวณทางเดิน
เขาโรงเรียน 

8,000 1 เปาหมายเชิง
ผลผลิต  

8,000 1 เปาหมายเชิง
ผลผลิต  

8,000 1 เปาหมายเชิง
ผลผลิต  

8,000 1 เปาหมายเชิง
ผลผลิต  

8,000 1 เปาหมายเชิง
ผลผลิต  

โรงเรียนบานไรวิทยา 



หนา 2232                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 

เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี/กิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

(ปริมาณ ) 
1.1 นักเรียน ครู
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจตอ
การสรางและ
พัฒนาแหลง
เรียนรูภายใน 
สถานศึกษา และ
การใชประโยชน
จากแหลงเรียนรู 
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
รอยละ 86                 
1.2 นักเรียน ครู
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจตอ
ดำเนินโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี รอยละ 86 
2 เปาหมายเชิง
ผลลัพท  
( คุณภาพ ) 
2.1 ผลการ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

(ปริมาณ ) 
1.1 นักเรียน ครู
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจ
ตอการสรางและ
พัฒนาแหลง
เรียนรูภายใน 
สถานศึกษา 
และการใช
ประโยชนจาก
แหลงเรียนรู 
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
รอยละ 86                 
1.2 นักเรียน ครู
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจ
ตอดำเนิน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี รอยละ 
86 
2 เปาหมายเชิง
ผลลัพท  
( คุณภาพ ) 
2.1 ผลการ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

(ปริมาณ ) 
1.1 นักเรียน ครู
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจตอ
การสรางและ
พัฒนาแหลง
เรียนรูภายใน 
สถานศึกษา และ
การใชประโยชน
จากแหลงเรียนรู 
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
รอยละ 86                 
1.2 นักเรียน ครู
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจตอ
ดำเนินโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี รอยละ 86 
2 เปาหมายเชิง
ผลลัพท  
( คุณภาพ ) 
2.1 ผลการ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี บรรลุตาม

(ปริมาณ ) 
1.1 นักเรียน ครู
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจตอ
การสรางและ
พัฒนาแหลง
เรียนรูภายใน 
สถานศึกษา และ
การใชประโยชน
จากแหลงเรียนรู 
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
รอยละ 86                 
1.2 นักเรียน ครู
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจตอ
ดำเนินโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี รอยละ 86 
2 เปาหมายเชิง
ผลลัพท  
( คุณภาพ ) 
2.1 ผลการ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

(ปริมาณ ) 
1.1 นักเรียน ครู
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจตอ
การสรางและ
พัฒนาแหลง
เรียนรูภายใน 
สถานศึกษา และ
การใชประโยชน
จากแหลงเรียนรู 
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
รอยละ 86                 
1.2 นักเรียน ครู
และบุคลากร มี
ความพึงพอใจตอ
ดำเนินโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี รอยละ 86 
2 เปาหมายเชิง
ผลลัพท  
( คุณภาพ ) 
2.1 ผลการ
ดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
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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 

สยามบรมราช
กุมารี บรรลุตาม
เปาหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี บรรลุตาม
เปาหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 

เปาหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 

กุมารี บรรลุตาม
เปาหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 

สยามบรมราช
กุมารี บรรลุตาม
เปาหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 

F3A7 15.งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนหวยคตพิทยา
คม ตำบลสุขฤทัย 
อำเภอหวยคต  จังหวัด
อุทัยธาน ี

20,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อเปนการ
อนุรักษพันธุพืช
พฤกษศาสตรใน
ตำบลสุขฤทัย 

        องคการบริหารสวน
ตำบลสุขฤทัย 

F3A7 16.สาระการเรียนรู 
ธรรมชาติแหงชีวิต 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1,000 นักเรียนมีความ
รอบรู เขาใจใน
ธรรมชาติแหง
ชีวิต และนำมา 
ใชในชีวิตจริงได 

1,000  นักเรียนมีความ
รอบรู เขาใจใน
ธรรมชาติแหง
ชีวิต และนำมา 
ใชในชีวิตจริงได 

1,000  นักเรียนมีความ
รอบรู เขาใจใน
ธรรมชาติแหงชีวิต 
และนำมา ใชใน
ชีวิตจริงได 

1,000  นักเรียนมีความ
รอบรู เขาใจใน
ธรรมชาติแหง
ชีวิต และนำมา 
ใชในชีวิตจริงได 

1,000  นักเรียนมีความ
รอบรู เขาใจใน
ธรรมชาติแหง
ชีวิต และนำมา 
ใชในชีวิตจริงได 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

F3A7 17.สาระการเรียนรูสรรพ
ส่ิงลวนพันเกี่ยว  

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1,000 นักเรียนไดเรียนรู
ธรรมชาติและ
วิเคราะห
ความสัมพันธของ
ปจจัยตางๆได 

1,000 นักเรียนได
เรียนรูธรรมชาติ
และวิเคราะห
ความสัมพันธ
ของปจจัยตางๆ
ได 

1,000  นักเรียนไดเรียนรู
ธรรมชาติและ
วิเคราะห
ความสัมพันธของ
ปจจัยตางๆได 

1,000  นักเรียนได
เรียนรูธรรมชาติ
และวิเคราะห
ความสัมพันธของ
ปจจัยตางๆได 

1,000  นักเรียนได
เรียนรูธรรมชาติ
และวิเคราะห
ความสัมพันธ
ของปจจัยตางๆ
ได 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

F3A7 18.สาระการเรียนรู 
ประโยชนแทแกมหาชน   

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1,000 นักเรียนเห็น
คุณคาที่จะพัฒนา
จนเกิดภูมิปญญา
ที่ต้ังอยูบนฐาน
คุณธรรม 

1,000 นักเรียนเห็น
คุณคาที่จะ
พัฒนาจนเกิด
ภูมิปญญาที่
ต้ังอยูบนฐาน
คุณธรรม 

1,000  นักเรียนเห็น
คุณคาที่จะพัฒนา
จนเกิดภูมิปญญา
ที่ต้ังอยูบนฐาน
คุณธรรม 

1,000  นักเรียนเห็น
คุณคาที่จะพัฒนา
จนเกิดภูมิปญญา
ที่ต้ังอยูบนฐาน
คุณธรรม 

1,000 นักเรียนเห็น
คุณคาที่จะ
พัฒนาจนเกิดภูมิ
ปญญาที่ต้ังอยู
บนฐานคุณธรรม 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

 รวม  18  โครงการ  51,900  33,900  35,900  37,900  39,900   



หนา 2234                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 1.ประชาสัมพันธสราง
การรับรูและเผยแพรแนว
ทางการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
1. โครงการขบัเคลื่อน
การดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 
     1.1 ประชาสัมพันธ
สรางการรับรูและ
เผยแพรแนวทางการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
    1) กิจกรรม
ประชาสัมพันธ การ
สมัครเปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน           
     2) กิจกรรมแสดงผล
งานวิชาการ แสดง
นิทรรศการและเสวนา
แนวทางการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธาน ี
หนวยงานทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา 

50,000 1. เพื่อ
ประชาสัมพันธ
เชิญชวนเขารวม
การดำเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  
2. เพื่อให
สถานศึกษาใน
จังหวัดอุทัยธานี
สมัครสมาชิกเขา
รวมการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 
รอยละ 20 ของ
ฐานเดิม 

50,000 1. เพื่อ
ประชาสัมพันธ
เชิญชวนเขารวม
การดำเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน   
2. เพื่อให
สถานศึกษาใน
จังหวัดอุทัยธาน ี
สมัครสมาชิกเขา
รวมดำเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 
รอยละ 20  
ของฐานเดิม 

50,000 1. เพื่อ
ประชาสัมพันธ
เชิญชวนเขารวม
การดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน    
2. เพื่อให
สถานศึกษาใน
จังหวัดอุทัยธาน ี
สมัครสมาชิกเขา
รวมดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 
รอยละ 20 ของ
ฐานเดิม 

50,000 1. เพื่อ
ประชาสัมพันธ
เชิญชวนเขารวม
การดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
2. เพื่อ
สถานศึกษาใน
จังหวัดอุทัยธาน ี
สมัครสมาชิกเขา
รวมการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 
รอยละ 20  
ของฐานเดิม 

50,000 1. เพื่อ
ประชาสัมพันธ
เชิญชวนเขารวม
การดำเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
2. เพื่อ
สถานศึกษาใน
จังหวัดอุทัยธานี
สมัครสมาชิกเขา
รวมการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 
รอยละ 20 ของ
ฐานเดิม 

งบประมาณจาก
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธาน ี

 1.2 การพัฒนา สงเสริม
และสนับสนุนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ของสถานศึกษา 
     1) พัฒนา สงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาที่
สมัครเขารวมดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  
     2)  พัฒนา สงเสริม 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธาน ี
หนวยงานทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา 

10,000 1.เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาที่
สมัครเขารวม
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ให
ดำเนินงานตาม
แนวทางของสวน
พฤกษศาตร
โรงเรียน           
2. เพื่อพัฒนา

10,000 1.เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาที่
สมัครเขารวม
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ให
ดำเนินงานตาม
แนวทางของ
สวนพฤกษศาตร
โรงเรียน           
2. เพื่อพัฒนา

10,000 1.เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาที่
สมัครเขารวม
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ให
ดำเนินงานตาม
แนวทางของสวน
พฤกษศาตร
โรงเรียน           
2. เพื่อพัฒนา

10,000 1.เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาที่
สมัครเขารวม
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ให
ดำเนินงานตาม
แนวทางของสวน
พฤกษศาตร
โรงเรียน           
2. เพื่อพัฒนา

10,000 1.เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาที่
สมัครเขารวม
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ให
ดำเนินงานตาม
แนวทางของสวน
พฤกษศาตร
โรงเรียน           
2. เพื่อพัฒนา

งบประมาณจาก
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธาน ีและ
งบของสถานศึกษาที่
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
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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 

สนับสนุนสถานศึกษาที่
เปนสมาชิกใหพัฒนาสู
ระดับการดำเนินงานใน
ระดับตางๆของสวน
พฤกษศาตรโรงเรียน เชน 
ไดรับปาย ไดเกียรติบัตร 
ฯลฯ 

สถานศึกษาที่เปน
สมาชิกใหพัฒนา
สูระดับการ
ดำเนินงานใน
ระดับตางๆของ
สวนพฤกษศาตร
โรงเรียน 

สถานศึกษาที่
เปนสมาชิกให
พัฒนาสูระดับ
การดำเนินงาน
ในระดับตางๆ
ของสวน
พฤกษศาตร
โรงเรียน 

สถานศึกษาที่เปน
สมาชิกใหพัฒนาสู
ระดับการ
ดำเนินงานใน
ระดับตางๆของ
สวนพฤกษศาตร
โรงเรียน 

สถานศึกษาที่เปน
สมาชิกใหพัฒนา
สูระดับการ
ดำเนินงานใน
ระดับตางๆของ
สวนพฤกษศาตร
โรงเรียน 

สถานศึกษาที่
เปนสมาชิกให
พัฒนาสูระดับ
การดำเนินงาน
ในระดับตางๆ
ของสวน
พฤกษศาตร
โรงเรียน 

 1.3 กิจกรรม แลกเปล่ียน
เรียนรูจากตนแบบสูตน
กลา (พี่ชวยนอง)     - 
กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูจากโรงเรียน
ตนแบบหรือโรงเรียนที่
เปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับตางๆถายทอดสู
โรงเรียนที่เปนสมาชิก
ใหมหรือโรงเรียนใน
ระดับตางๆ ของสวน
พฤกษศาสตร ร.ร. (พี่
ชวยนอง) 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธาน ี
หนวยงานทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา 

22,600 1. สถานศึกษา
ตนแบบหรือ
สถานศึกษาที่มี
ระดับการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่สูงกวา 
2. บุคลากรของ
สถานศึกษาที่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริฯ 
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน รวม
ทั้งส้ิน 100 คน          

22,600 1. สถานศึกษา
ตนแบบหรือ
สถานศึกษาที่มี
ระดับการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่สูง
กวา 2. บุคลากร
ของสถานศึกษา
ที่เขารวมสนอง
พระราชดำริฯ 
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน รวม
ทั้งส้ิน 100 คน          

22,600 1. สถานศึกษา
ตนแบบหรือ
สถานศึกษาที่มี
ระดับการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่สูงกวา 
2. บุคลากรของ
สถานศึกษาที่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริฯ 
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน รวม
ทั้งส้ิน 100 คน          

22,600 1. สถานศึกษา
ตนแบบหรือ
สถานศึกษาที่มี
ระดับการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่สูงกวา 
2. บุคลากรของ
สถานศึกษาที่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริฯ 
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน รวม
ทั้งส้ิน 100 คน          

22,600 1. สถานศึกษา
ตนแบบหรือ
สถานศึกษาที่มี
ระดับการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่สูงกวา 
2. บุคลากรของ
สถานศึกษาที่เขา
รวมสนอง
พระราชดำริฯ 
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน รวม
ทั้งส้ิน 100 คน          

งบประมาณจาก
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธาน ี

 1.4 ประชุมวิเคราะห 
สังเคราะห วางแผนและ
กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธาน ี
หนวยงานทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา 

7,100 เพื่อวิเคราะห 
สังเคราะห 
วางแผนและ
กำหนดแนว
ทางการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน         

7,100 เพื่อวิเคราะห 
สังเคราะห 
วางแผนและ
กำหนดแนว
ทางการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน         

7,100 เพื่อวิเคราะห 
สังเคราะห 
วางแผนและ
กำหนดแนว
ทางการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน         

7,100 เพื่อวิเคราะห 
สังเคราะห 
วางแผนและ
กำหนดแนว
ทางการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน         

7,100 เพื่อวิเคราะห 
สังเคราะห 
วางแผนและ
กำหนดแนว
ทางการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน         

งบประมาณจาก
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธาน ี

F3A8 2. โครงการสนับสนุน
การอนุรักษทรัพยากร 
ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

หนวยงานทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา
จังหวัดอุทัยธาน ี

- เพื่อให
สถานศึกษาเขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
โครงการ อพ.สธ. 
ภายใตกรอบการ

- เพื่อให
สถานศึกษาเขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
โครงการ 
อพ.สธ. ภายใต

- เพื่อใหสถานศึกษา
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
โครงการ อพ.สธ. 
ภายใตกรอบการ
ดำเนินงาน 3 

- เพื่อให
สถานศึกษาเขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
โครงการ อพ.สธ. 
ภายใตกรอบการ

- เพื่อให
สถานศึกษาเขา
รวมสนอง
พระราชดำริ 
โครงการ อพ.สธ. 
ภายใตกรอบการ

  



หนา 2236                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 

2.1 สนับสนุน
สถานศึกษาเขารวมสนอง
พระราชดำริ โครงการ 
อพ.สธ. ภายใตกรอบการ
ดำเนินงาน 3 กรอบ 

ดำเนินงาน 3 
กรอบ รอยละ 20 
ของสถานศึกษาที่
ยังไมเขารวม
สนอง
พระราชดำริฯ 

กรอบการ
ดำเนินงาน 3 
กรอบ รอยละ 
20 ของ
สถานศึกษาทีย่ัง
ไมไดเขารวม
สนอง
พระราชดำริฯ 

กรอบ รอยละ 20 
ของสถานศึกษาที่
ยังไมไดเขารวม
สนองพระราชดำริ
ฯ 

ดำเนินงาน 3 
กรอบ รอยละ 20 
ของสถานศึกษาที่
ยังไมไดเขารวม
สนอง
พระราชดำริฯ 

ดำเนินงาน 3 
กรอบ รอยละ 
20 ของ
สถานศึกษาทีย่ัง
ไมไดเขารวม
สนอง
พระราชดำริฯ 

      2.2 การเผยแพรส่ือ
ตางๆ เชน การทำ
หนังสือ วีดีทัศน 
โปสเตอร แผนพับ ขอมูล
สถิติตางๆ 

หนวยงานทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา
จังหวัดอุทัยธาน ี

- เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 

- เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. 

- เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 

- เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 

- เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูล
ตางๆ ขอใหผานการ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 3.การสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษทรัพยากร 
 - การอบรม/ตอยอด
กลุม กลุมอาชีพ/ภูมิ
ปญญา 
 - การสนับสนุนในเร่ือง  
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ 
 - การจัดนิทรรศการ
เผยแพร 

 - โรงเรียนในเขต
เทศบาล ตำบลหาด
ทนง 2 แหง 
- กลุมอาชีพ /ภูมิ
ปญญา  ทองถิ่น หมูที ่
1-6  ตำบลหาดทนง 

50,000 เพื่อเสริมสราง
จิตสำนึกและ
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

50,000 เพื่อเสริมสราง
จิตสำนึกและ
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

50,000 เพื่อเสริมสราง
จิตสำนึกและ
กระบวนการ
เรียนรูสูประชาชน
กลุมเปาหมาย 

50,000 เพื่อเสริมสราง
จิตสำนึกและ
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

50,000 เพื่อเสริมสราง
จิตสำนึกและ
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

เทศบาลตำบลหาด
ทนง 

F3A8 4.โครงการทองถิ่น อาสา 
ปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ 
"จิตอาสา สรางปา รักษ
น้ำ" 

พื้นที่ ตำบลทาโพ และ
ตำบลหมกแถว 

20,000 ปลูกตนไมใน
พื้นที่สาธารณะ  

20,000 ปลูกตนไมใน
พื้นที่สาธารณะ 

20,000 ปลูกตนไมในพื้นที่
สาธารณะ 

20,000 ปลูกตนไมใน
พื้นที่สาธารณะ 

20,000 ปลูกตนไมใน
พื้นที่สาธารณะ 

องคการบริหารสวน
ตำบลทาโพ 

F3A8 5.โครงการสงเสริม
อนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

พื้นที่ ตำบลทาโพ และ
ตำบลหมกแถว 

20,000 ปลูกตนไมใน
พื้นที่สาธารณะ 

20,000 ปลูกตนไมใน
พื้นที่สาธารณะ 

20,000 ปลูกตนไมในพื้นที่
สาธารณะ 

20,000 ปลูกตนไมใน
พื้นที่สาธารณะ 

20,000 ปลูกตนไมใน
พื้นที่สาธารณะ 

องคการบริหารสวน
ตำบลทาโพ 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อทุยัธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 2237 
 

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 6.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบล 
อุทัยเกา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

10,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

องคการบริหารสวน
ตำบลอุทัยเกา 

F3A8 7.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบล
หวยคต 

20,000 โรงเรียนในพื้นที่
ตำบลหวยคต 

20,000 โรงเรียนในพื้นที่
ตำบลหวยคต 

20,000 โรงเรียนในพื้นที่
ตำบลหวยคต 

20,000 โรงเรียนในพื้นที่
ตำบลหวยคต 

20,000 โรงเรียนในพื้นที่
ตำบลหวยคต 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยคต 

F3A8 8.ศูนยการเรียนรูพืช
สมุนไพร เกษตร ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตำบลหวยคต 50,000 ตำบลหวยคต 50,000 ตำบลหวยคต 50,000 ตำบลหวยคต 50,000 ตำบลหวยคต 50,000 ตำบลหวยคต องคการบริหารสวน
ตำบลหวยคต 

F3A8 9.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

พื้นที่จังหวัดอุทยัธาน ี 200,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 80 
คน 
2. ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม  

200,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 80 
คน 
2. ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
ความรูความ
เขาใจในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม  

200,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรม 80 คน 
2. ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม  

200,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 80 
คน 
2. ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม  

200,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 80 
คน 
2. ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
ความรูความ
เขาใจในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอม  

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุทัยธานีเปน
หนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
(โรงเรียน/เทศบาล
ตำบล/ อบต.) 

F3A8 10.การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัดงานกบั 
อพ.สธ. 

100,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

-  - 100,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

-  - 100,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุทัยธานี
ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 11.สนับสนุนเจาหนาที่
เพื่อเปนวิทยากรในการ
เผยแพรการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

พื้นที่ที่จังหวัดอุทยัธาน ี 50,000 จำนวนอยางนอย 
1 แหง 

50,000 จำนวนอยาง
นอย 1 แหง 

50,000 จำนวนอยางนอย 
1 แหง 

50,000 จำนวนอยางนอย 
1 แหง 

50,000 จำนวนอยางนอย 
1 แหง 

 สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุทัยธาน ี



หนา 2238                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 12.โครงการชุมชน
คุณธรรมนอมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขับเคล่ือนดวย
พลังบวร 

 ชุมชนคุณธรรม   
จำนวน 96 แหง 

- 1.มีแกนนนำพลัง
บวรเขารับการ
อบรม  
2.เกิดจิตสำนึกใน
การอนุรักษพัยธุ
กรรมพืช 

- 1.มีแกนนนำ
พลังบวรเขารับ
การอบรม  
2.เกิดจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พัยธกุรรมพืช 

- 1.มีแกนนนำพลัง
บวรเขารับการ
อบรม  
2.เกิดจิตสำนึกใน
การอนุรักษพัยธุ
กรรมพืช 

- 1.มีแกนนนำพลัง
บวรเขารับการ
อบรม  
2.เกิดจิตสำนึกใน
การอนุรักษพัยธุ
กรรมพืช 

- 1.มีแกนนนำพลัง
บวรเขารับการ
อบรม  
2.เกิดจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
พัยธกุรรมพืช 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุทัยธาน ี
เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ 
อบต.) 

F3A8 13.อบรมการใช
ประโยชนทรัพยากร 

นิคมสหกรณทับเสลา 15,000  1 แหง 15,000  1 แหง 15,000  1 แหง 15,000  1 แหง 15,000  1 แหง นิคมสหกรณทับเสลา 
สำนักงานสหกรณ
จังหวัดอุทัยธาน ี

F3A8 14.อบรมสมาชิก
ดำเนินการรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) สถานศึกษาที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

นิคมสหกรณทับเสลา 15,000 1 รุน 60 คน 15,000 1 รุน 60 คน 15,000 1 รุน 60 คน 15,000 1 รุน 60 คน 15,000 1 รุน 60 คน นิคมสหกรณทับเสลา 
สำนักงานสหกรณ
จังหวัดอุทัยธาน ี

F3A8 15.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 
กิจกรรมฝกอบรมและ
สนับสนุนปจจัยการผลิต 

โรงเรียนในเขตปฏิรูป
ที่ดิน  

22,000 เยาวชนใน
โรงเรียนในเขต
ปฏิรูปที่ดินไดรับ
การสงเสริมตาม 
แนวทาง
พระราชดำริ 

22,000 เยาวชนใน
โรงเรียนในเขต
ปฏิรูปที่ดินไดรับ
การสงเสริมตาม 
แนวทาง
พระราชดำริ 

22,000 เยาวชนใน
โรงเรียนในเขต
ปฏิรูปที่ดินไดรับ
การสงเสริมตาม 
แนวทาง
พระราชดำริ 

22,000 เยาวชนใน
โรงเรียนในเขต
ปฏิรูปที่ดินไดรับ
การสงเสริมตาม 
แนวทาง
พระราชดำริ 

22,000 เยาวชนใน
โรงเรียนในเขต
ปฏิรูปที่ดินไดรับ
การสงเสริมตาม 
แนวทาง
พระราชดำริ 

สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดอุทัยธาน ี

F3A8 16.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.  
ในงานสำรวจและจัดทำ
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัด
อุทัยธาน ี

- 43 แหง -  - -  - -  - -  - กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
จังหวัดอุทัยธาน ี
ปจจุบันมี อปท.สมัคร
เขารวมโครงการ 
อพ.สธ.แลว จำนวน 
21 แหง คงเหลืออีก 
43 แหง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อทุยัธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 2239 
 

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 17.จัดโครงการอบรมให
ความรูจัดอบรมให
ความรูกับคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามกรอบงาน
ทั้ง  3  ดาน 6 งาน 9 ใบ
งาน  

หองประชุม ณ 
เทศบาลตำบลพลวง
สองนาง 

20,000 คณะกรรมการ
ดำเนินงานตาม
กรอบงานทั้ง  3  
ดาน 
6  งาน 9 ใบงาน  

            เทศบาลตำบลพลวง
สองนาง 

F3A8 18.การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการอนุรักษและ
ฟนฟูพันธุไมทองถิ่น 
ชุมชนบานเกาพัฒนา 

พื้นที่ชุมชนที่ 3 ชุมชน
บานเกาพัฒนา 

20,000 พื้นที่ชุมชนที่ 3 
ชุมชนบานเกา
พัฒนทั้งพื้นที่ของ
ชุมชน 

20,000 พื้นที่ชุมชนที่ 3 
ชุมชนบานเกา
พัฒนทั้งพื้นที่
ของชุมชน 

20,000 พื้นที่ชุมชนที่ 3 
ชุมชนบานเกา
พัฒนทั้งพื้นที่ของ
ชุมชน 

20,000 พื้นที่ชุมชนที่ 3 
ชุมชนบานเกา
พัฒนทั้งพื้นที่ของ
ชุมชน 

20,000 พื้นที่ชุมชนที่ 3 
ชุมชนบานเกา
พัฒนทั้งพื้นที่
ของชุมชน 

เทศบาลตำบลลานสัก 
เปนพื้นที่อยูในเขต
ความรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลลานสัก 

F3A8 19.โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมภายใต
กิจกรรมการรณรงคการ
ใชถุงผา 

ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลตำบลลานสัก 

20,000 ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล
ตำบลลานสัก  
รอยละ 80 ใชถุง
ผาแทน
ถุงพลาสติก 

20,000 ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลตำบล
ลานสัก รอยละ 
80 ใชถุงผาแทน
ถุงพลาสติก 

20,000 ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลตำบล
ลานสัก  
รอยละ 80 ใชถุง
ผาแทน
ถุงพลาสติก 

20,000 ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล
ตำบลลานสัก 
รอยละ 80 ใชถุง
ผาแทน
ถุงพลาสติก 

20,000 ประชาชนภายใน
เขตเทศบาล
ตำบลลานสัก  
รอยละ 80 ใชถุง
ผาแทน
ถุงพลาสติก 

เทศบาลตำบลลานสัก 
* รวมกับสำนักงาน
ส่ิงแวดลอมภาค 4 
นครสวรรค เขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 

F3A8 20.โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง 

ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลตำบลลานสัก 

20,000 จัดต้ังศูนยการ
เรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 
2 แหง 

20,000 จัดต้ังศูนยการ
เรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 
1 แหง 

20,000 จัดต้ังศูนยการ
เรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
จำนวน 1 แหง 

20,000 จัดต้ังศูนยการ
เรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 
1 แหง 

20,000 จัดต้ังศูนยการ
เรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 
1 แหง 

เทศบาลตำบลลานสัก 
เปนพื้นที่อยูในเขต
ความรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลลานสัก 

F3A8 21.ประชุม
คณะกรรมการชุดตาง ๆ  

องคการบริหารสวน
ตำบลอุทัยเกา 

5,000 คณะกรรมการ
เขารวมอบรมไม
นอยกวา 80 % 
ของ
คณะกรรมการ
ทั้งหมด 

5,000 คณะกรรมการ
เขารวมอบรมไม
นอยกวา 80 % 
ของ
คณะกรรมการ
ทั้งหมด 

5,000 คณะกรรมการเขา
รวมอบรมไมนอย
กวา 80 % ของ
คณะกรรมการ
ทั้งหมด 

5,000 คณะกรรมการ
เขารวมอบรมไม
นอยกวา 80 % 
ของ
คณะกรรมการ
ทั้งหมด 

5,000 คณะกรรมการ
เขารวมอบรมไม
นอยกวา 80 % 
ของ
คณะกรรมการ
ทั้งหมด 

องคการบริหารสวน
ตำบลอุทัยเกา 

F3A8 22.โครงการฝกอบรม
อาชีพ, ดูงาน,  
ทัศนศึกษา (ดาน
สมุนไพร,ดานอาชีพ, การ
อนุรักษธรรมชาติ)  

สถานที่จัดอบรม,
สถานที่ดูงาน 

300,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ตัวแทนชุมชน
ตำบลหวยคต 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรมดูงาน
นำมาพัฒนาตอ

400,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ตัวแทนชุมชน
ตำบลหวยคต 
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับจากการ
ฝกอบรมดูงาน
นำมาพัฒนาตอ

500,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรมตัวแทน
ชุมชนตำบล
หวยคต 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรมดูงาน
นำมาพัฒนาตอ

500,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ตัวแทนชุมชน
ตำบลหวยคต 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรมดูงาน
นำมาพัฒนาตอ

500,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ตัวแทนชุมชน
ตำบลหวยคต 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรมดูงาน
นำมาพัฒนาตอ

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยคต 



หนา 2240                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 

ยอดในชุมชน
ตำบลหวยคต 

ยอดในชุมชน
ตำบลหวยคต 

ยอดในชุมชน
ตำบลหวยคต 

ยอดในชุมชน
ตำบลหวยคต 

ยอดในชุมชน
ตำบลหวยคต 

F3A8 23.จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยคต 

5,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

5,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลหวยคต 

F3A8 24.โครงการฝกอบรม
ตางๆ 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานไร 

30,000 จำนวนผูเขารวม
รักการอบรม 
จำนวน 150 คน 

30,000 จำนวนผูเขารวม
รักการอบรม 
จำนวน 150 คน 

30,000 จำนวนผูเขารวม
รักการอบรม 
จำนวน 150 คน 

30,000 จำนวนผูเขารวม
รักการอบรม 
จำนวน 150 คน 

30,000 จำนวนผูเขารวม
รักการอบรม 
จำนวน 150 คน 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานไร 

F3A8 25.โครงการอบรมให
ความรูอนุรักษพันธุกรรม
พืช 

 - ท่ีทำการ อบต.ดอน
ขวาง 

10,000 เพื่อใหความรูใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

10,000 เพื่อใหความรูใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

10,000 เพื่อใหความรูใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

10,000 เพื่อใหความรูใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

10,000 เพื่อใหความรูใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

องคการบริหารสวน
ตำบลดอนขวาง 

F3A8 26.โครงการอบรมให
ความรูปูพื้นฐานเกีย่วกบั
การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

หองประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลสะแก
กรัง 

30,000 จัดอบรมตาม
โครงการฯ 
จำนวน 1 คร้ังตอ
ป 

-  - -  - -  - -  - องคการบริหารสวน
ตำบลสะแกกรัง 
(นำมาจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) 

F3A8 27.โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน 

  200,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ตัวแทนชุมชน 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรมนำมา
พัฒนาตอยอดใน
ชุมชนตำบลสุข
ฤทัย 

200,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ตัวแทนชุมชน 
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับจากการ
ฝกอบรมนำมา
พัฒนาตอยอด
ในชุมชนตำบล
สุขฤทัย 

200,000 1. จำนวนผูเขารับ
การอบรมตัวแทน
ชุมชน 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรมนำมา
พัฒนาตอยอดใน
ชุมชนตำบลสุข
ฤทัย 

200,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ตัวแทนชุมชน 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรมนำมา
พัฒนาตอยอดใน
ชุมชนตำบลสุข
ฤทัย 

200,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ตัวแทนชุมชน 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการ
ฝกอบรมนำมา
พัฒนาตอยอดใน
ชุมชนตำบลสุข
ฤทัย 

องคการบริหารสวน
ตำบลสุขฤทัย 

F3A8 28.จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

องคการบริหารสวน
ตำบลสุขฤทัย 

20,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

20,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

20,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

20,000 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

องคการบริหารสวน
ตำบลสุขฤทัย 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อทุยัธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 2241 
 

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. อพ.สธ. อพ.สธ. อพ.สธ. 

F3A8 29.โครงการอบรมให
ความรูอนุรักษพันธุกรรม
พืช 

 - ที่ทำการ อบต.หนอง
ไผแบน 
 - ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ หนองไผ
แบน 

10,000  เพื่อใหความรูใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

10,000  เพื่อใหความรู
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

10,000  เพื่อใหความรูใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

10,000  เพื่อใหความรูใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

10,000  เพื่อใหความรูใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

องคการบริหารสวน
ตำบลหนองไผแบน 

F3A8 30.ฝกอบรมตางๆ ภายในตำบลเจาวัด 20,000 1.ผูเขารับการ
อบรม 100 คน 
2.ประชาชนมี
ความรูในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

20,000 1.ผูเขารับการ
อบรม 100 คน 
2.ประชาชนมี
ความรูในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

20,000 1.ผูเขารับการ
อบรม 100 คน 
2.ประชาชนมี
ความรูในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 

20,000 1.ผูเขารับการ
อบรม 100 คน 
2.ประชาชนมี
ความรูในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 

20,000 1.ผูเขารับการ
อบรม 100 คน 
2.ประชาชนมี
ความรูในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

อบต.เจาวัดรวมกับ
โรงเรียนในตำบลเจา
วัดจำนวน 4 แหง 

F3A8 31.การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัดงานกบั 
อพ.สธ. 

- งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

5,000   5,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

5,000   5,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย 

องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะเทโพ 
ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 32.การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ วีดี
ทัศน 

อบต.เกาะเทโพ - เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
ระบุจำนวน 

5,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

5,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

5,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
ระบุจำนวน 

5,000 เพื่อสนับสนุน
งานในกิจกรรม
ตางๆ ของ 
อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

 องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะเทโพ 

F3A8 33.กิจกรรมการฝกอบรม
การสรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
และทรัพยากรตางๆ 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 

  จัดกิจกรรมการ
ฝกอบรมและ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
ตางๆ ใหกับ
นักเรียนภายใน
โรงเรียน 

 จัดกิจกรรมการ
ฝกอบรมและ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
ตางๆ ใหกับ
นักเรียนภายใน
โรงเรียน 

 จัดกิจกรรมการ
ฝกอบรมและสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชและทรัพยากร
ตางๆ ใหกับ
นักเรียนภายใน
โรงเรียน 

  จัดกิจกรรมการ
ฝกอบรมและ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรตางๆ 
ใหกับนักเรียน
ภายในโรงเรียน 

  จัดกิจกรรมการ
ฝกอบรมและ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
ตางๆ ใหกับ
นักเรียนภายใน
โรงเรียน 

โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม 

F3A8 34. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. กำหนด   การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 30 
ป อพ.สธ. 

 สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการเขา

  การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ

เ พื่ อ ก า ร จั ด
นิทรรศการ อพ.สธ. 
ทุ กๆ  2 ป  ใน ฐานะ
หนวยงานที่รวมสนอง



หนา 2242                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 

ประโยชนแทแก
มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 7 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 
 
 

รวมการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ระดับภูมิภาค คร้ัง
ที่ 8 ณ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

 

ตน ณ มหาวิทยาลัย
แมโจ จ.เชียงใหม 

เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาค คร้ังที่ 9 
ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

 

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 35. 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 36 . สนั บสนุ น โรง เรียน
ส มั ค ร เข า ร ว ม ส น อ ง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งาน สวน พ ฤกษ ศาสตร
โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ ก ำ กั บ
ขั บ เ ค ล่ื อ น ง า น ส ว น
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับจังหวัด  

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

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

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

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

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

1.สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการ  
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดั บ ป าย สน อ ง
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ  ร ร .
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
สถานศึกษา  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้นที่ 1 – 2 รร.สมาชิก
ด ำ เนิ น งาน ร ว ม กั บ 
อ ป ท . ส ม า ชิ ก ฐ า น



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อทุยัธานี ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 2243 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

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 3 7 .  ส นั บ ส นุ น อ งค ก ร

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

พื้นที่การปกครองระดับ
ตำบลในจังหวัด 

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

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

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

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

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

1. สำนักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
จังหวัด ดำเนินงานตาม
น โย บ า ย ข อ ง ก ร ม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดั บ ป าย สน อ ง
พ ระราชดำ ริ  อป ท . 
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
พื้นที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล



หนา 2244                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.อุทยัธาน ี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 

ปงบประมาณ ตอปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ตอปงบประมาณ 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 

 
 รวม  37  โครงการ  1,371,700  1,331,700  1,531,700  1,431,700  1,531,700   

 
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 


