
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ เปา้หมาย หมายเหตุ

1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนหนองเสือพทิยาคม 933,530 โรงเรียนหนอง
เสือพทิยาคม

โรงเรียนหนองเสือพทิยาคม

2. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนบา้นลานหว้ยเด่ือ 125,000 โรงเรียนบา้น
ลานหว้ยเด่ือ

โรงเรียนบา้นลานหว้ยเด่ือ

3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบา้นปา่ม่วง 117,545 โรงเรียนชุมชนบา้นปา่ม่วง

4. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลบา้นไม้หวา้ 602,000 โรงเรียนอนุบาลบา้นไม้หวา้

5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนบา้นน ้าดิบ 80,000 โรงเรียนบา้นน ้าดิบ

6. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ยะ 107,630 โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ยะ

7. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเด่นไม้ซุงวทิยาคม 80,000 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวทิยาคม

8. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนบา้นปากทางเขื่อน
ภมูิพล

67,150 โรงเรียนบา้นปากทางเขื่อนภมูิ
พล

9. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนบา้นวงัไคร้มิตรภาพ
ที่ 102

48,000 โรงเรียนบา้นวงัไคร้มิตรภาพที่ 
102

10. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนบา้นวงัต้าลึง 13,600 โรงเรียนบา้นวงัต้าลึง

11. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนผาผึ งวทิยาคม 150,000 โรงเรียนผาผึ งวทิยาคม

12. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อบต.วงัประจบ อบต.วงัประจบ

13. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพทิยาคม 222,000 โรงเรียนตากพทิยาคม

14. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนนาโบสถ์พทิยาคม 70,000 โรงเรียนนาโบสถ์พทิยาคม

15. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนผดุงปญัญา 222,000 โรงเรียนผดุงปญัญา

16. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนอุ้มผางวทิยาคม 60,000 โรงเรียนอุ้มผางวทิยาคม

17. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนแม่จะเราวทิยาคม 55,000 โรงเรียนแม่จะเราวทิยาคม

18. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนพบพระ 17,500 โรงเรียนพบพระ

19. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วทิยยาลัยการอาชีพบา้นตาก 200,000 วทิยยาลัยการอาชีดบา้นตาก

1. โครงการร่วมใจรักษ ์ซากดีกด้าบรรพ์ อ.เมืองตาก
อ.บา้นตาก
อ.สามเงา

800,000 อ.เมืองตาก
อ.บา้นตาก
อ.สามเงา

ทสจ.ตาก

2. โครงการอนุรักษพ์นัธุไ์ม้ วทิยยาลัยการอาชีพบา้นตาก 10,000 วทิยยาลัยการอาชีพบา้นตาก

3. โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริฯ

สนง.ประชาสัมพนัธ ์จ.ตาก สนง.ประชาสัมพนัธ ์จ.ตาก

แผนปฏบิตัิงานประจ าปงีบประมาณ 2560 โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ จังหวัดตาก

งบประมาณหน่วยงานต้นสังกัด (Function)

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร

กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร



ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ เปา้หมาย หมายเหตุ

แผนปฏบิตัิงานประจ าปงีบประมาณ 2560 โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ จังหวัดตาก

งบประมาณหน่วยงานต้นสังกัด (Function)

4.โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริฯ

โรงเรียนในเขตปฏรูิปที่ดิน 10,000 โรงเรียนในเขต
ปฏรูิปที่ดิน 
จ้านวน 3 
โรงเรียน

สนง.ปฏรูิปที่ดิน

5.โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริฯ

เทคนิคแม่สอด 10,000 เทคนิคแม่สอด เทคนิคแม่สอด

6. โครงการทรัพย์ในดินพนัธกุรรมพชื อ.ทา่
สองยาง

 อ.ทา่สองยาง 300,000 อปท.ในเขต  อ.
ทา่สองยาง  และ
 โรงเรียนต้นแลล
 ต้าบลละ 1 
โรงเรียน

 อ.ทา่สองยาง

จ านวน 25 โครงการ 4,300,955



ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ เปา้หมาย หมายเหตุ

1. โครงการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น
ตามพระราชด าริฯ

ต. เชียงทอง อ.วงัเจ้า 50,000 อบต.เชียงทอง

2. โครงการพนัธกูรรมพชืทอ้งถิ่นในปา่ชุมชน ต.วงัแระจบ อ.เมืองตาก อบต.วงัประจบ

3. โครงการอนุรักษส์มุนไพรทอ้งถิ่น ต.วงัจันทร์อ.สามเงา อบต.วงัจันทร์

4. โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชืทอ้งถิ่น ต.ประดาง อ.วงัเจ้า อบต.ประดาง

5. โครงการพนัธกุรรมพชืทอ้งถิ่น "ใบลาน" ต.ตากออก อ.บา้นตาก อบต.ตากออก

6. โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชืทอ้งถิ่น ต.แม่วะหลวง อ.ทา่สองยาง อบต.แม่วะ

7. โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชืทอ้งถิ่น ต.พบพระ อ.พบพระ อบต.พบพระ

8. โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

ต.แม่ต้าน อ.ทา่สองยาง อนุรักษพ์นัธุพ์ชื
ด้ังเดิมที่หายาก
ภายในเขตต าบลแม่
ต้านไม่น้อยกวา่ 20 
ชนิด

อบต.แม่ต้าน

9. โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

ทต.ทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด

10. โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

1. โครงการไม้กลายเปน็หนิ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด อปท.แม่กาษา

2. โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชืทอ้งถิ่นโรงเรียน
อนุบาลบา้นหนองหลวง

โรงเรียนอนุบาลบา้นหนอง
หลวง

งบประมาณ อปท. 
(ทต.แม่กลอง)

โรงเรียนอนุบาลบา้น
หนองหลวงและทต.
แม่กลอง

3. โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื อบต.แม่อุสุ อบต.แม่อุสุ

จ านวน 3 โครงการ
จ านวนทั้งสิ้น 13 โครงการ 50,000

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจรวบรวมทรพัยากร

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร

แผนปฏบิตัิงานประจ าปงีบประมาณ 2560 โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ จังหวัดตาก

งบประมาณองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน


