
หนา 1786                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดแมฮองสอน 
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.โรงเรียนหองสอน

ศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
ในกิจกรรมทำเสนทาง
ศึกษาพันธุพืช 

พื้นที่โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

10,000 มีเสนทางศึกษา
พันธุพืช 1 
เสนทาง 

10,000 มีเสนทางศึกษา
พันธุพืช 2 
เสนทาง 

5,000 มีเสนทางศึกษา
พันธุพืช 3 
เสนทาง 

5,000 มีเสนทางศึกษา
พันธุพืช 4 
เสนทาง 

5,000 มีเสนทางศึกษา
พันธุพืช 5 
เสนทาง 

โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ
ฯ 

F1A1 2.โครงการปรับปรุง
เสนทางเดินปาศึกษา
ธรรมชาติพื้นที่ปาปกปก
ทรัพยากรบานแมหาร 

พื้นที่ปาปกปก
ทรัพยากรบานแมหาร 
หมูที่ 4 จำนวน 4 ไร 

   -     -        
1,329,00

0  

เพื่อใชเปนแหลง
ศึกษาเรียนรู 
จำนวน 1 แหง 

   -     -     -     -     -     -  อบต.บานกาศ 

F1A1 3.การสำรวจ ทำรหัส
พิกัดทรัพยากร รหัสพกิัด 
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

ปาชุมชน บานหนอง
แหง หมูที่ 9 ตำบล
เมืองปอน 

50,000 จำนวนพื้นที ่1 ไร 50,000 จำนวนพื้นที ่1 
ไร 

50,000 จำนวนพื้นที ่1 ไร 50,000 จำนวนพื้นที ่1 ไร 50,000 จำนวนพื้นที ่1 
ไร 

อบต.เมืองปอน 

F1A1 4.ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

ปาชุมชน บานหนอง
แหง หมูที่ 9 ตำบล
เมืองปอน 

50,000 1 เสนทาง 50,000 1 เสนทาง 50,000 1 เสนทาง 50,000 1 เสนทาง 50,000 1 เสนทาง อบต.เมืองปอน 

F1A1 5.การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

ปาชุมชน บานหนอง
แหง หมูที่ 9 ตำบล
เมืองปอน 

50,000 10 ไร 50,000 10 ไร 50,000 10 ไร 50,000 10 ไร 50,000 10 ไร อบต.เมืองปอน 

F1A1 6.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
งานฐาน ทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ. ตำบล
สันติคีรี 

พื้นที่ตำบลสันติคีรี 50,000 บานแมปาง หมู 
1 ต.สันติคีรี 
10 ไร 

50,000 พื้นที่ตำบลสันติ
คีรี 10 ไร 

50,000 พื้นที่ตำบลสันติคีรี 
10 ไร 

50,000 พื้นที่ตำบลสันติ
คีรี 10 ไร 

50,000 พื้นที่ตำบลสันติ
คีรี 10 ไร 

อบต.สันติคีรี 

F1A1 7.โครงการอบรม
อาสาสมัครปกปกรักษา
ทรัพยากรธรรมาชาติใน
ตำบลหวยผา 

พื้นที่ตำบลหวยผา    50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

 50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

 50,000  พื้นที่ตำบลหวยผา   50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

 50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

อบต.หวยผา 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1787 
 

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 8.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

พื้นที่ตำบลหวยผา   50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

 50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

 50,000  เขตพื้นที่ตำบล
หวยผา 

 50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

  50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

อบต.หวยผา 

F1A1 9.โครงการปลูกปาชุมชน พื้นที่ตำบลหวยผา   50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

 50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

 50,000  เขตพื้นที่ตำบล
หวยผา 

 50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

อบต.หวยผา 

F1A1 10.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ ในพื้นที่
ตำบลถ้ำลอด 

พื้นที่ตำบลถ้ำลอด    75,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 75,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

75,000  พื้นที่ตำบลถ้ำลอด  75,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

  50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

อบต.ถ้ำลอด 

F1A1 11.โครงการอนุรักษปา
ชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชน 

พื้นที่ตำบลถ้ำลอด   50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 50,000  เขตพื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

อบต.ถ้ำลอด 

F1A1 12.โครงการ อพ.สธ.
ตำบลแมสวด (สำรวจ
เก็บขอมูล รหัสพกิัด) 

พื้นที่ปกปก หมู9 150,000  พื้นที ่3-0-4ไร 
จำนวนเปาหมาย 
15 ตัวอยาง 

150,000  พื้นที ่3-0-4ไร 
จำนวน
เปาหมาย 15 
ตัวอยาง 

150,000  พื้นที ่3-0-4ไร 
จำนวนเปาหมาย 
15 ตัวอยาง 

150,000  พื้นที่ 3-0-4ไร 
จำนวนเปาหมาย 
15 ตัวอยาง 

150,000  พื้นที่ 3-0-4ไร 
จำนวนเปาหมาย 
15 ตัวอยาง 

อบต.แมสวด 

F1A1 13.โครงการ อพ.สธ.
ตำบลแมสวด (สำรวจ
เสนทางเดินปา) 

พื้นที่ปกปก หมู9 ไมใช
งบประมา
ณ 

เปาหมาย 2 
เสนทาง 

ไมใช
งบประม
าณ 

บำรุงซอมแซม
เปาหมาย 2
เสนทาง 

ไมใช
งบประม
าณ 

บำรุงซอมแซม
เปาหมาย 2
เสนทาง 

ไมใช
งบประม
าณ 

บำรุงซอมแซม
เปาหมาย 2
เสนทาง 

ไมใช
งบประมา
ณ 

บำรุงซอมแซม
เปาหมาย 2
เสนทาง 

อบต.แมสวด 

F1A1 14.โครงการรณรงคการ
นำกลวยไมคืนสูปา 

บานน้ำสอม หมู 9 
หยอมบานนาเจ็ดลอก 
หมู 6 บานหวยแกว
ลาง หมู 7 ตำบลผา
บอง อำเภอเมือง 
จังหวัดแมฮองสอน 

ไมใช
งบประมา
ณ 

เพื่อเปนการ
ถายทอดองค
ความรูเร่ือง
กลวยไม ใหแก
ประชาชน 
นักเรียน และ
เกษตรกรในพื้นที่
บานน้ำสอม 
ตำบลผาบอง 
อำเภอเมือง
แมฮองสอน 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อเปนการ
ถายทอดองค
ความรูเร่ือง
กลวยไม ใหแก
ประชาชน 
นักเรียน และ
เกษตรกรใน
พื้นที่บานน้ำ
สอม ตำบลผา
บอง อำเภอ
เมือง
แมฮองสอน 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อเปนการ
ถายทอดองค
ความรูเร่ือง
กลวยไม ใหแก
ประชาชน 
นักเรียน และ
เกษตรกรในพื้นที่
บานน้ำสอม 
ตำบลผาบอง 
อำเภอเมือง
แมฮองสอน 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อเปนการ
ถายทอดองค
ความรูเร่ือง
กลวยไม ใหแก
ประชาชน 
นักเรียน และ
เกษตรกรในพื้นที่
บานน้ำสอม 
ตำบลผาบอง 
อำเภอเมือง
แมฮองสอน 

ไมใช
งบประมา
ณ 

เพื่อเปนการ
ถายทอดองค
ความรูเร่ือง
กลวยไม ใหแก
ประชาชน 
นักเรียน และ
เกษตรกรในพื้นที่
บานน้ำสอม 
ตำบลผาบอง 
อำเภอเมือง
แมฮองสอน 

อบต.ผาบอง 



หนา 1788                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน 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 15.โครงการอบรม
อาสาสมัครปกปกรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติชาติ
ในตำบลปางหม ู

พื้นที่ตำบลปางหม ู   50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

 50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

 50,000  พื้นที่ตำบลปางหม ู   50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

  50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

อบต.ปางหม ู

F1A1 16.โครงการปลูกปา
ชุมชน 

พื้นที่ตำบลปางหม ู   50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

 50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

 50,000  พื้นที่ตำบลปางหม ู   50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

  50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

อบต.ปางหม ู

F1A1 17.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  

พื้นที่ตำบลปางหม ู    50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

 50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

50,000  พื้นที่ตำบลปางหม ู   50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

   50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

อบต.ปางหม ู

F1A1 18.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
อบต.หวยโปง 

พื้นที่ตำบลหวยโปง    80,000  พื้นที่ตำบลหวย
โปง 

  80,000  พื้นที่ตำบลหวย
โปง 

  80,000  พื้นที่ตำบลหวย
โปง 

  80,000  พื้นที่ตำบลหวย
โปง 

 80,000  พื้นที่ตำบลหวย
โปง 

อบต.หวยโปง 

 รวม  18  โครงการ  865,000  2,194,000  860,000  860,000  835,000   

F1A2 1.โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
หองสอนศึกษา ในพระ
อุปถัมภฯ ในกิจกรรม
สำรวจ เกบ็รวบรวม
พันธุกรรมพืช 

พื้นที่โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

28,500 นักเรียนมีความรู
และตระหนักใน
คุณคาของการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

10,000 นักเรียนมีความรู
และตระหนักใน
คุณคาของการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

5,000 นักเรียนมีความรู
และตระหนักใน
คุณคาของการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 

5,000 นักเรียนมีความรู
และตระหนักใน
คุณคาของการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 

5,000 นักเรียนมีความรู
และตระหนักใน
คุณคาของการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ
ฯ 

F1A2 2.เก็บตัวอยางแหงและ
ตัวอยางดองพันธุพืช 

พื้นที่ตำบลถ้ำลอด    50,000  พื้นที่ ตำบลถำ้
ลอด 

50,000  พื้นที่ ตำบลถำ้
ลอด 

 50,000  พื้นที่ ตำบลถำ้
ลอด 

  50,000  พื้นที่ ตำบลถำ้
ลอด 

  50,000  พื้นที่ ตำบลถำ้
ลอด 

อบต.ถ้ำลอด 

F1A2 3.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

พื้นที่ตำบลถ้ำลอด 100,000 พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

100,000 พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

100,000 พื้นที่ตำบลถ้ำลอด 100,000 พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 -   - อบต.ถ้ำลอด 

F1A2 4.โครงการสำรวจและ
เก็บรวบรวมพันธุกรรม 
ทรัพยากรกายภาพและ
ชีวภาพ 

พื้นที่ตำบลหวยผา  100,000  พื้นที่ ตำบลหวย
ผา 

100,000  พื้นที่ ตำบลหวย
ผา 

100,000  พื้นที่ ตำบลหวย
ผา 

100,000  พื้นที่ ตำบลหวย
ผา 

100,000  พื้นที่ ตำบลหวย
ผา 

อบต.หวยผา 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1789 
 

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.โครงการสำรวจและ
เก็บรวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พื้นที่ตำบลหวยผา 100,000  พื้นที่ ตำบลหวย
ผา 

100,000  พื้นที่ ตำบลหวย
ผา 

100,000  พื้นที่ ตำบลหวย
ผา 

100,000  พื้นที่ ตำบลหวย
ผา 

100,000  พื้นที่ ตำบลหวย
ผา 

อบต.หวยผา 

F1A2 6.การสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม 
ทรัพยากร กายภาพ 
ชีวภาพ 

ปาชุมชน บานเมือง
ปอน หมูที ่1,2 

100,000  จำนวนพื้นที ่1 ไร 100,000  จำนวนพื้นที ่1 
ไร 

100,000  จำนวนพื้นที ่1 ไร 100,000  จำนวนพื้นที ่1 ไร 100,000  จำนวนพื้นที ่1 
ไร 

อบต.เมืองปอน 

F1A2 7.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

บานเมืองปอน หมูที ่
1,2 

 100,000  10 ไร 100,000  10 ไร 100,000  10 ไร 100,000  10 ไร 100,000  10 ไร อบต.เมืองปอน 

F1A2 8.โครงการ อพ.สธ.ตำบล
แมสวด (สำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล ) 

ตำบลแมสวด  150,000  เปาหมาย 3 
หมูบาน 

150,000  เปาหมาย 3 
หมูบาน 

150,000  เปาหมาย 3 
หมูบาน 

150,000  เปาหมาย 3 
หมูบาน 

150,000  เปาหมาย 3 
หมูบาน 

อบต.แมสวด 

F1A2 9.โครงการสำรวจและ
เก็บรวบรวมพันธุกรรม  
ทรัพยากร กายภาพและ
ชีวภาพ 

พื้นที่ตำบลปางหม ู 100,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

100,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

100,000  พื้นที่ตำบลปางหม ู 100,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

100,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

อบต.ปางหม ู

F1A2 10.โครงการสำรวจและ
เก็บรวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น  

พื้นที่ตำบลปางหม ู 100,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

100,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

100,000  พื้นที่ตำบลปางหม ู 100,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

100,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

อบต.ปางหม ู

 รวม  10  โครงการ  928,500  910,100  905,000  905,000  805,000   
F1A3 1.โครงการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน
หองสอนศึกษา ในพระ
อุปถัมภฯ ในกิจกรรม
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ที่ไดจากการสำรวจ เก็บ
รวบรวม 

พื้นที่โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

2,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชได
ทั้งหมด 20 ตน 

2,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชได
ทั้งหมด 40 ตน 

2,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชได
ทั้งหมด 60 ตน 

2,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชได
ทั้งหมด 80 ตน 

2,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชได
ทั้งหมด 100 ตน 

โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ
ฯ 

F1A3 2.โครงการคืนกลวยไมสู
ปา 

ดอยสามแสน หมูที่ 4 
 ตำบลหมอกจำแป  
อำเภอเมือง  
จังหวัดแมฮองสอน 

100,000  เพื่ออนุรักษ
กลวยไมปาใหคง
อยูในพื้นที่ที่มี
ความอุดม
สมบูรณ สภาพมี

100,000  เพื่ออนุรักษ
กลวยไมปาใหคง
อยูในพื้นที่ที่มี
ความอุดม
สมบูรณ สภาพมี

100,000  เพื่ออนุรักษ
กลวยไมปาใหคง
อยูในพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ 
สภาพมีความ

100,000  เพื่ออนุรักษ
กลวยไมปาใหคง
อยูในพื้นที่ที่มี
ความอุดม
สมบูรณ สภาพมี

100,000  เพื่ออนุรักษ
กลวยไมปาใหคง
อยูในพื้นที่ที่มี
ความอุดม
สมบูรณ สภาพมี

ศูนยสงเสริม 
และพัฒนาอาชีพ 
การเกษตร 
จังหวัดแมฮองสอน 



หนา 1790                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน 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 

ความเหมาะสม
ตอการ
เจริญเติบโต 

ความเหมาะสม
ตอการ
เจริญเติบโต 

เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโต 

ความเหมาะสม
ตอการ
เจริญเติบโต 

ความเหมาะสม
ตอการ
เจริญเติบโต 

F1A3 3.โครงการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัด
แมฮองสอน 

                      สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขา 
แมสะเรียง 

 3.1 สรางแหลงน้ำขนาด
เล็กสำหรับสัตวปาใน
พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว
ปาลุมน้ำปาย จังหวัด
แมฮองสอน 

สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

 440,000  รักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ
ในพื้นที่เขตรักษา
พันธุสัตวปาลุม
น้ำปาย จังหวัด
แมฮองสอน 

   -     -     -     -     -     -     -     -  สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

 3.2 เสริมสรางโปงเทียม
เพื่อเพิ่มแรธาตุอาหาร
เสริมที่จำเปนสำหรับสัตว
ปาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ
สัตวปาลุมน้ำปาย 
จังหวัดแมฮองสอน 

สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

480,000  รักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ
ในพื้นที่เขตรักษา
พันธุสัตวปาลุม
น้ำปาย จังหวัด
แมฮองสอน 

   -     -     -     -     -     -     -     -  สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

 3.3 เพาะชำกลาไม
สมุนไพรกะเหร่ียงตาม
พระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ สวน
รุขชาติหวยชมพู อำเภอ
แมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน 

สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

 290,000  อนุรักษสมุนไพร
กะเหร่ียงตาม
พระราชดำริ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ณ สวน
รุขชาติหวยชมพู 
อำเภอแมสะเรียง 
จังหวัด
แมฮองสอน 

   -     -     -     -     -     -     -     -  สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1791 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 3.4 สำรวจ ศึกษา และ
รวบรวมชนิดของสัตวปา 
ในเขตรักษาพันธุสัตวปา
สาละวิน อำเภอแมสะ
เรียง จังหวัดแมฮองสอน 

สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

 200,000  สำรวจ ศึกษา 
และรวบรวมชนิด
ของสัตวปา ใน
เขตรักษาพันธุ
สัตวปาสาละวิน 
อำเภอแมสะเรียง 
จังหวัด
แมฮองสอน 

   -     -     -     -     -     -     -     -  สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

F1A3 4. โครงการปองกันและ
แกไขปญหามลพิษหมอก
ควันไฟปา จังหวัด
แมฮองสอน ประจำป 
พ.ศ. 2565 

สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

                    สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

 4.1 เพาะและปลูกบุก
เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายทางชวีภาพ
และแกไขปญหาไฟปาใน
พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 

สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

2,343,90
0  

อนุรักษพันธุบุก
ใหมีความอุดม
สมบูรณในพื้นที่ 
7 อำเภอ 

   -     -     -     -     -     -     -     -  สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

 4.2 เสริมสรางความ
สมดุลระบบนิเวศ พัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎร 
ปองกันปญหาไฟปาและ
หมอกควัน เขตพื้นที่บาน
แมปาง 

สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

1,026,00
0  

สรางความสมดุล
ระบบนิเวศใน
พื้นที่บานแมปาง 
อำเภอแมลานอย  

   -     -     -     -     -     -     -     -  สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

 4.3 เสริมสรางความ
สมดุลระบบนิเวศ พัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎร 
ปองกันปญหาไฟปาและ
หมอกควัน เขตพื้นที่ดอย
ขุนยวม 

สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

 932,600  สรางความสมดุล
ระบบนิเวศใน
พื้นที่ดอยขุนยวม 
อำเภอขุนยวม  

   -     -     -     -     -     -     -     -  สำนักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษที ่
 16 สาขาแมสะเรียง 

F1A3 5.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษาจำนวน 
5 ไร 

  50,000  1 ไร   50,000  1 ไร  50,000  1 ไร   50,000  1 ไร   50,000  1 ไร อบต.เมืองปอน 



หนา 1792                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน 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 6.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

พื้นที่ตำบลถ้ำลอด   50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

  50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

  50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำลอด   50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

  50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

อบต.ถ้ำลอด 

F1A3 7.โครงการปลูกปาชุมชน พื้นที่ตำบลหวยผา   50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

 50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

 50,000  เขตพื้นที่ตำบล
หวยผา 

  50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

  50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

อบต.หวยผา 

F1A3 8.โครงการศูนยพฤษ
ศาสตรชุมชน 

พื้นที่ตำบลหวยผา   50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

  50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

  50,000  พื้นที่ตำบลหวยผา   50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

  50,000  พื้นที่ตำบลหวย
ผา 

อบต.หวยผา 

F1A3 9.โครงการศูนย
พฤกษศาสตรชุมชน 

พื้นที่ตำบลปางหม ู    50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

  50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

  50,000  พื้นที่ตำบลปางหม ู  50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

  50,000  พื้นที่ตำบลปาง
หมู 

อบต.ปางหม ู

 รวม  9  โครงการ  6,064,500  352,000  352,000  352,000  352,000   
F2A4 1.สงเสริมและพัฒนา

การแพทยฯ โดย
สมุนไพร 

ตำบลแมสวด   30,000  นำสมุนไพรใน
ทองถิ่นมาแปรรูป
ใชกับการรักษา
โรค 

  30,000  นำสมุนไพรใน
ทองถิ่นมาแปร
รูปใชกับการ
รักษาโรค 

  30,000  นำสมุนไพรใน
ทองถิ่นมาแปรรูป
ใชกับการรักษา
โรค 

  30,000  นำสมุนไพรใน
ทองถิ่นมาแปรรูป
ใชกับการรักษา
โรค 

  30,000  นำสมุนไพรใน
ทองถิ่นมาแปร
รูปใชกับการ
รักษาโรค 

  

F2A4 2.การสำรวจทรัพยากร
ชีวภาพ กายภาพและภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพือ่การ
อนุรักษและรองรับ
กิจกรรมการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน ในจังหวัด
แมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน  300,000 ขอมูลทรัพยากร
จากงานวิจัย   

    300,000 ขอมูลทรัพยากร
จากงานวิจัย   

    300,000 ขอมูลทรัพยากร
จากงานวิจัย   

วิทยาลัยแมฮองสอน  

F2A4 3.ชุดโครงการ อนุรักษ
ภูมิปญญาดานอาหาร 
พืชสมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ ของกลุมชาติ
พันธุ จังหวัดแมฮองสอน 
จำนวน 10 โครงการ  

จังหวัดแมฮองสอน                     วิทยาลัยแมฮองสอน 

F2A4 4.โครงการสราง
ฐานขอมูลพืชสมุนไพร
จากภูมิปญญาทองถิ่น

จังหวัดแมฮองสอน 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   วิทยาลัยแมฮองสอน 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1793 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เพื่อสุขภาพในกลุมชาติ
พันธุ จังหวัดแมฮองสอน 

F2A4 5. การใชประโยชนพืช
อาหารและพืชสมุนไพรสู
ความมั่นคงดานอาหาร
ในจังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 500,000                   วิทยาลัยแมฮองสอน 

F2A4 6. การอนุรักษภูมิปญญา
เพื่อการเรียนรู เร่ือง 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช
ประโยชนพชือาหารและ
พืชสมุนไพรในจังหวัด
แมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน     300,000               วิทยาลัยแมฮองสอน 

F2A4 7. การอนุรักษตำรับ
อาหารทองถิ่นในจังหวัด
แมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน     300,000               วิทยาลัยแมฮองสอน 

F2A4 8. โครงการอนุรักษสืบ
ทอดภูมิปญญาอาหาร
ทองถิ่นกลุมชาติพันธุ
ผานการบูรณาการจาก
การเรียนรูแบบมีสวน
รวม 

จังหวัดแมฮองสอน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   วิทยาลัยแมฮองสอน 

F2A4 9.สำรวจรวบรวม
ขยายพันธุและศึกษา
สรรพคุณสมุนไพรใน
อาหารพื้นบาน 

จังหวัดแมฮองสอน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   วิทยาลัยแมฮองสอน 

F2A4 10.โครงการสำรวจขอมูล
การขยายพันธพืชเพือ่
การอนุรักษผักหวานปา 

จังหวัดแมฮองสอน 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   วิทยาลัยแมฮองสอน 

F2A4 11.โครงการรวบรวมพืช
พันธสมุนไพรในจังหวัด
แมฮองสอนเพื่อพัฒนาให
เกิดผลิตภัณฑดานอาหาร
ในชุมชนจังหวัด
แมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   วิทยาลัยแมฮองสอน 

F2A4 12.โครงการการใช จังหวัดแมฮองสอน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   วิทยาลัยแมฮองสอน 



หนา 1794                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน 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 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อสราง
โอกาสทางการตลาด 

F2A4 13.โครงการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่นของกลุม
ชาติพันธุเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑและสืบทอด 

จังหวัดแมฮองสอน 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   วิทยาลัยแมฮองสอน 

F2A4 14. ปรับปรุงเสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติและภูมิ
ทัศนนแหลงศึกษาเรียนรู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ตำบลบานกาศ 

พื้นที่แหลงศึกษาเรียนรู
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ตำบลบานกาศ 

    1,990,00
0  

เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่นตำบล
บานกาศ 
จำนวน 1 แหง 

 -     -     -    องคการบริหารสวน
ตำบลบานกาศ 

F2A4 15. โครงการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  
( กอสรางอางเก็บนำ้แม
จอน )  

บานแมหาร หมูที่ 4     50,000,0
00  

เพื่อแกไขปญหา
ขาดแคลนน้ำ 
เพื่อใหปามีความ
อุดมสมบูรณ
จำนวน 1 แหง 

 -     -     -    องคการบริหารสวน
ตำบลบานกาศ 

F2A4 16. โครงการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  
( กอสรางอางเก็บนำ้แม
หาร )  

บานแมหาร หมูที่ 4     50,000,0
00  

เพื่อแกไขปญหา
ขาดแคลนน้ำ 
เพื่อใหปามีความ
อุดมสมบูรณ
จำนวน 1 แหง 

 -     -     -    องคการบริหารสวน
ตำบลบานกาศ 

F2A4 17.การใชสมุนไพรในการ
รักษาโรค 

เขตพื้นที่ตำบลถ้ำลอด    50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำลอด   50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

อบต.ถ้ำลอด 

F2A4 18.สืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่นบานเรา (สืบสาน
ภูมิปญญาแพทยทองถิ่น/
หมอพื้นบาน) 

เขตพื้นที่ตำบลถ้ำลอด   50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำลอด   50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

   50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

อบต.ถ้ำลอด 

F2A4 19.ศึกษาวิเคราะหทาง
กายภาพและสารสำคัญ
ทางโภชนาการของพืช
ทองถิ่นและจัดทำแปลง
เรียนรูการใชประโยชน 

7 อำเภอ จ.
แมฮองสอน 

500,000 ชุมชนบานเลโคะ 
ชุมชนบานแม
สามแลบ 
ชุมชนบานแมกี ๊
ชุมชนบานปาง
คอง 

500,000 เพื่อเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูและ
ใชประโยชนดาน
ทรัพยากร
ทองถิ่นในชุมชน 

500,000 เพื่อเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูและ
ใชประโยชนดาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ในชุมชน 

500,000 เพื่อเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูและ
ใชประโยชนดาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ในชุมชน 

500,000 เพื่อเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูและ
ใชประโยชนดาน
ทรัพยากร
ทองถิ่นในชุมชน 

ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
แมฮองสอน 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1795 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ชุมชนบานหวยฮ้ี 
 รวม  19  โครงการ  3,230,00

0 
  105,020

,000 
  2,730,0

00 
  2,430,0

00 
  2,730,00

0 
  

F2A5 1.โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นดวยระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานกาศ 

 -  เพื่อใหมี
ฐานขอมูลใน
ระบบสารสนเทศ
ที่สามารถ
เชื่อมโยงสูการ
วิเคราะหและ
จัดทำระบบ Big 
Data ดาน
ทรัพยากร
ระดับประเทศ 

200,000  เพื่อใหมี
ฐานขอมูลใน
ระบบ
สารสนเทศที่
สามารถ
เชื่อมโยงสูการ
วิเคราะหและ
จัดทำระบบ Big 
Data ดาน
ทรัพยากร
ระดับประเทศ 

 -     -     -    อบต.บานกาศ 

F2A5 2.จัดทำฐานขอมูล
พันธุกรรมพืชของศูนย 

เขตพื้นที่ตำบลถ้ำลอด   50,000  อบต.ถ้ำลอด  50,000  อบต.ถ้ำลอด  50,000  อบต.ถ้ำลอด   50,000  อบต.ถ้ำลอด   50,000  อบต.ถ้ำลอด อบต.ถ้ำลอด 

F2A5 3.การจัดทำศูนยขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ.-จังหวัด 

พื้นที่เปาหมายตามแนว
ทางการดำเนินงาน 
อพ.สธ. ในจังหวัด 

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

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

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

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

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

(*ไมเผยแพรฐานขอมูล 
ถายังไมไดรับอนุญาต)  

 รวม  3  โครงการ  50,000  250,000  50,000  50,000  50,000   
F3A7 1.โครงการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน
หองสอนศึกษา ในพระ
อุปถัมภฯ - กิจกรรม
จัดทำฐานขอมูลสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

พื้นที่โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

1,000 ขอมูลถูกตอง
ทันสมัย ครบถวน
รอยละ 20 

1,000 ขอมูลถูกตอง
ทันสมัย 
ครบถวนรอยละ 
40 

- ขอมูลถูกตอง
ทันสมัย ครบถวน
รอยละ 60 

- ขอมูลถูกตอง
ทันสมัย ครบถวน
รอยละ 80 

- ขอมูลถูกตอง
ทันสมัย 
ครบถวนรอยละ 
100 

โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ
ฯ 

F3A7 2.โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
หองสอนศึกษา ในพระ

พื้นที่โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

5,000 มีครูและนักเรียน
แกนนำในการ
พัฒนางานสวน

5,000 มีครูและ
นักเรียนแกนนำ
ในการพัฒนา

5,000 มีครูและนักเรียน
แกนนำในการ
พัฒนางานสวน

5,000 มีครูและนักเรียน
แกนนำในการ
พัฒนางานสวน

5,000 มีครูและนักเรียน
แกนนำในการ
พัฒนางานสวน

โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ
ฯ 



หนา 1796                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน 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 

อุปถัมภฯ - กิจกรรม
อบรมครูและนักเรียน
แกนนำ 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

F3A7 3.โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
หองสอนศึกษา ในพระ
อุปถัมภฯ - กิจกรรม
อบรมครูและนักเรียน
แกนนำ 

พื้นที่โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

5,000 มีครูและนักเรียน
แกนนำในการ
พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

5,000 มีครูและ
นักเรียนแกนนำ
ในการพัฒนา
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

5,000 มีครูและนักเรียน
แกนนำในการ
พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

5,000 มีครูและนักเรียน
แกนนำในการ
พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

5,000 มีครูและนักเรียน
แกนนำในการ
พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ
ฯ 

F3A7 4.งานพิพิธภัณฑ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต/งาน
พิพิธภัณฑพืช/งาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/
ศูนยการเรียนรู 

องคการบริหารสวน
ตำบลเมืองปอน 

100,000  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

100,000  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

100,000  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

100,000  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

 100,000  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

  

F3A7 5.งานพิพิธภัณฑ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต/งาน
พิพิธภัณฑพืช/งาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา/นิทรรศการถาวร/
ศูนยการเรียนรู 

องคการบริหารสวน
ตำบลกองกอย 

 100,000  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสุ
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

100,000  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสุ
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

100,000  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสุ
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

100,000  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสุ
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

 100,000  เพื่อเสริมสราง
กระบวนการ
เรียนรูสุ
ประชาชน/
กลุมเปาหมาย 

อบต.กองกอย 

F3A7 6โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
หองสอนศึกษา ในพระ
อุปถัมภฯ - กิจกรรม
เผยแพรผลการ
ดำเนินงานผานส่ือตางๆ 

พื้นที่โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

500 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชได
ทั้งหมด 20 ตน 

500 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชได
ทั้งหมด 40 ตน 

500 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชได
ทั้งหมด 60 ตน 

500 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชได
ทั้งหมด 80 ตน 

500 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชได
ทั้งหมด 100 ตน 

โรงเรียนหองสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ
ฯ 

 รวม  6  โครงการ  211,500  211,500  210,500  210,500  210,500   
F3A8 1.สนับสนุนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.ในงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รอบๆบริเวณ
รัศมี 50 กิโลเมตร 

   50,000  1 แหง  50,000  1 แหง  50,000  1 แหง   50,000  1 แหง  50,000  1 แหง อบต.เมืองปอน 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1797 
 

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 2.โครงการสรางความ
รวมมือดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในระดับพื้นที่ 
เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศ 

เขตพื้นที่ตำบลถ้ำลอด   50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำลอด   50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

   50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

อบต.ถ้ำลอด 

F3A8 3.โครงการกอสราง
อาคารศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรทองถิ่น 
อพ.สธ.-ตำบลบานกาศ 

สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลบาน
กาศ 

 -  เพื่อใชเปน
สถานที่ถายทอด
องคความรูในการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

15,000,0
00  

เพื่อใชเปน
สถานที่ถายทอด
องคความรูใน
การดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

 -     -     -    อบต.บานกาศ 

F3A8 4.โครงการรณรงคการนำ
กลวยไมคืนสูปา 

บานน้ำสอม หมู 9 
หยอมบานนาเจ็ดลอก 
หมู 6 บานหวยแกว
ลาง หมู 7 ตำบลผา
บอง อำเภอเมือง 
จังหวัดแมฮองสอน 

30,000 เพื่อเปนการ
ถายทอดองค
ความรูเร่ือง
กลวยไม ใหแก
ประชาชน 
นักเรียน และ
เกษตรกรในพื้นที่
บานน้ำสอม 
ตำบลผาบอง 
อำเภอเมือง
แมฮองสอน 

30,000 เพื่อเปนการ
ถายทอดองค
ความรูเร่ือง
กลวยไม ใหแก
ประชาชน 
นักเรียน และ
เกษตรกรใน
พื้นที่บานน้ำ
สอม ตำบลผา
บอง อำเภอ
เมือง
แมฮองสอน 

30,000 เพื่อเปนการ
ถายทอดองค
ความรูเร่ือง
กลวยไม ใหแก
ประชาชน 
นักเรียน และ
เกษตรกรในพื้นที่
บานน้ำสอม 
ตำบลผาบอง 
อำเภอเมือง
แมฮองสอน 

30,000 เพื่อเปนการ
ถายทอดองค
ความรูเร่ือง
กลวยไม ใหแก
ประชาชน 
นักเรียน และ
เกษตรกรในพื้นที่
บานน้ำสอม 
ตำบลผาบอง 
อำเภอเมือง
แมฮองสอน 

30,000 เพื่อเปนการ
ถายทอดองค
ความรูเร่ือง
กลวยไม ใหแก
ประชาชน 
นักเรียน และ
เกษตรกรในพื้นที่
บานน้ำสอม 
ตำบลผาบอง 
อำเภอเมือง
แมฮองสอน 

อบต.ผาบอง 

F3A8 5.จัดทำเว็ปไซต อพ.สธ. 
ตำบลสันติคีรี 

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

  -   -   -   -   -   - อบต.สันติคีรี 

F3A8 6.การสรางบทเรียนเพื่อ
การอนุรักษพันธุกรรมพืช
ในชุมชน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 



หนา 1798                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน 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 7.การสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช
พื้นบานของกลุมชาติ
พันธุกะเหร่ียงในจังหวัด
แมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 8.การใหความรูและสราง
จิตสำนึกใหประชาชน
เห็นคุณคาของการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่
จังหวัดแมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 9.รูปแบบการพัฒนาครู
ดานการปลูกจิตสำนึกให
เห็นคุณคาของการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 10.การพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นในการจัดการ
เรียนรูศูนยพฤกษศาสตร
โรงเรียนจังหวัด
แมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 11.โครงการพัฒนา
จิตสำนึกของนักศึกษา
วิชาชีพครูในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 12.รูปแบบการสราง
จิตสำนึกของนักศึกษา
วิชาชีพครูปฐมวยัในการ
อนุรักษทรัพยากรทองถิ่น
ของกลุมชาติพันธุ 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 13.โครงการอบรมให
ความรูและสรางจิตสำนึก
ใหประชาชนเห็นคุณคา
ของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน 

อบต.หวยผา    50,000  อบตหวยผา  50,000  อบต.หวยผา   50,000  อบต.หวยผา   50,000  อบต.หวยผา    50,000  อบต.หวยผา อบต.หวยผา 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1799 
 

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 14.อบรมเชิงปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษาศาสตร
พืชสมุนไพรและพืชใน
ทองถิ่นในชุมชน/
โรงเรียน 

อบต.ถ้ำลอด   50,000  อบต.ถ้ำลอด   50,000  อบต.ถ้ำลอด   50,000  อบต.ถ้ำลอด   50,000  อบต.ถ้ำลอด   50,000  อบต.ถ้ำลอด อบต.ถ้ำลอด 

F3A8 15.โครงการเกษตร
ผสมผสานวิธีแหงความ
พอเพียง 

เขตพื้นที่ตำบลถ้ำลอด    50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

 50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

  50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำลอด   50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

   50,000  พื้นที่ตำบลถ้ำ
ลอด 

อบต.ถ้ำลอด 

F3A8 16.โครงการอบรมการ
จัดการขยะเพื่ออนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

อบต.ถ้ำลอด    50,000  อบต.ถ้ำลอด  50,000  อบต.ถ้ำลอด   50,000  อบต.ถ้ำลอด   50,000  อบต.ถ้ำลอด    50,000  อบต.ถ้ำลอด อบต.ถ้ำลอด 

F3A8 17.ปรับปรุงภูมิทัศน
แหลงน้ำหวยผากาน 

หมู 1 ตำบลแมสวด   30,000  ปลอยและ
อนุรักษปลานำ้
จืด จำนวน 10 
สายพันธุ 

  30,000  ปลอยและ
อนุรักษปลานำ้
จืด จำนวน 10 
สายพันธุ 

  30,000  ปลอยและอนุรักษ
ปลาน้ำจืด จำนวน 
10 สายพันธุ 

  30,000  ปลอยและ
อนุรักษปลานำ้จืด 
จำนวน 10 สาย
พันธุ 

  30,000  ปลอยและ
อนุรักษปลานำ้
จืด จำนวน 10 
สายพันธุ 

อบต.แมสวด 

F3A8 18.โครงการอบรมให
ความรูและสรางจิตสำนึก
ใหประชาชนเห็นคุณคา
ของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน  

อบต.ปางหม ู 50,000 อบต.ปางหม ู 50,000 อบต.ปางหม ู 50,000 อบต.ปางหม ู 50,000 อบต.ปางหม ู 50,000 อบต.ปางหม ู อบต.ปางหม ู

F3A8 19.โครงการศูนยการ
เรียนรูทางภาษาผานภูมิ
ปญญาเร่ืองเลาเพื่อการ
อนุรักษวัฒนธรรมกลุม
ชาติพันธุในโรงเรียน
เครือขายจังหวัด
แมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 20.การสรางศูนยพืช
ศึกษาโรงเรียนที่เปน
สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 



หนา 1800                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน 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 21.การสรางแหลงการ
เรียนรูเพื่อสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรใน
ทองถิ่น ณ โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน
ในพื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 22.การอนุรักษสืบทอด
อาหารพื้นบานกบัพืช
พรรณทองถิ่นจังหวัด
แมฮองสอน: เพื่อการ
อนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 23.การสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรูและ
การสรางนวัตกรรมเพื่อ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
ทองถิ่น ในโรงเรียน
จังหวัดแมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 24.การสรางความ
ตระหนักรูในพรรณไม
ดอกสามฤดูจังหวัด
แมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 25.โครงการฐานขอมูล
ภูมิปญญาการทำปาน
ซอยในจังหวัด
แมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน  

F3A8 26.การอนุรักษและสืบ
ทอดภูมิปญญาการทำ
ปานซอยในจังหวัด
แมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน  

F3A8 27.หองเรียนภูมิปญญา
เพื่อการอนุรักษการใชสี
ยอมผาจากธรรมชาติของ
กลุมชาติพันธุในจังหวัด

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

150,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1801 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

แมฮองสอน 

F3A8 28.การสราง
กระบวนการเรียนรูการ
อนุรักษทรัพยากรน้ำโดย
ภูมิปญญาชาติพันธุ
กะเหร่ียง 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 29.การอนุรักษและสืบ
ทอดภูมิปญญาการใชพืช
สมุนไพรในตำรับยาชน
ชาติพันธุ 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 30.หลักสูตรทองถิ่นเพื่อ
การสงเสริมและอนุรักษ
ภูมิปญญาอาหารกลุม
ชาติพันธุในจังหวัด
แมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

  พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 31.การสงเสริมการ
เรียนรูและสรางจิตสำนึก
การอนุรักษพืชสมุนไพร
ทองถิ่นในจังหวัด
แมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

 -  - 300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

 -  - 300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 32.การอนุรักษภูมิ
ปญญาของเลนเด็กใน
กลุมชาติพันธุจังหวัด
แมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 33.การสงเสริมการ
อนุรักษผาทอกะเหร่ียง 
จังหวัดแมฮองสอน 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

300,000 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

 -  -  -  -  -  -  -  - วิทยาลัยแมฮองสอน 

F3A8 34.โครงการพัฒนา
วิทยากรผูชวยในงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
และงานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

100,000 จำนวน 10 คน 100,000 จำนวน 10 คน 100,000 จำนวน 10 คน 100,000 จำนวน 10 คน 100,000 จำนวน 10 คน ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ. 



หนา 1802                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน 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 35.โครงการติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
และงานฐานทรัพยากร
ทองถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม  

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

400,000 ผลงานเดน 1 
แผน 

400,000 ผลงานเดน 1 
แผน 

400,000 ผลงานเดน 1 แผน 400,000 ผลงานเดน 1 
แผน 

400,000 ผลงานเดน 1 
แผน 

ศูนยประสานงาน 
อพ.สธ. 

F3A8 36.โครงการเสริมสราง
และพัฒนาจิตสำนกึใน
ดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติตาม
แนวทางโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 

2,000,00
0  

1. บุคลากร
ทางการศึกษา 
และเยาวชนใน
จังหวัด
แมฮองสอน 
ไดรับการอบรม
และพัฒนาแนว
ทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนดวยการบูร
ณาการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ไมนอย
กวา 400 คน 
2.  ชาวบานใน
ชุมชนทองถิ่น 
ระดับตำบล 
เทศบาลไดรับ
การอบรมและ
พัฒนาแนว
ทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนบนฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ไมนอยกวา 400 
คน 

500,000  1. บุคลากร
ทางการศึกษา 
และเยาวชนใน
จังหวัด
แมฮองสอน 
ไดรับการอบรม
และพัฒนาแนว
ทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนดวย
การบูรณาการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ไมนอย
กวา 400 คน 
2.  ชาวบานใน
ชุมชนทองถิ่น 
ระดับตำบล 
เทศบาลไดรับ
การอบรมและ
พัฒนาแนว
ทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนบนฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น ไมนอย

500,000  1. บุคลากร
ทางการศึกษา 
และเยาวชนใน
จังหวัด
แมฮองสอน ไดรับ
การอบรมและ
พัฒนาแนว
ทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนดวยการบูร
ณาการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ไมนอย
กวา 400 คน 
2.  ชาวบานใน
ชุมชนทองถิ่น 
ระดับตำบล 
เทศบาลไดรับการ
อบรมและพัฒนา
แนวทางการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนบนฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ไมนอยกวา 400 
คน 

500,000  1. บุคลากร
ทางการศึกษา 
และเยาวชนใน
จังหวัด
แมฮองสอน 
ไดรับการอบรม
และพัฒนาแนว
ทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนดวยการบูร
ณาการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ไมนอย
กวา 400 คน 
2.  ชาวบานใน
ชุมชนทองถิ่น 
ระดับตำบล 
เทศบาลไดรับการ
อบรมและพัฒนา
แนวทางการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนบนฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
ไมนอยกวา 400 
คน 

 500,000  1. บุคลากร
ทางการศึกษา 
และเยาวชนใน
จังหวัด
แมฮองสอน 
ไดรับการอบรม
และพัฒนาแนว
ทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนดวยการบูร
ณาการสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ไมนอย
กวา 400 คน 
2.  ชาวบานใน
ชุมชนทองถิ่น 
ระดับตำบล 
เทศบาลไดรับ
การอบรมและ
พัฒนาแนว
ทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนบนฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น ไมนอย
กวา 400 คน 

วิทยาลัยแมฮองสอน 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1803 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กวา 400 คน 

F3A8 37.การจัดการประชุม
วิชาการ สนับสนุน
กิจกรรมกรอบการเรียนรู
ทรัพยากร 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัด
แมฮองสอน 

15000 สนับสนุน
กิจกรรมกรอบ
การเรียนรู
ทรัพยากร 
1. จำนวน
ผูเขารวม 50 คน
ขึ้นไป 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ สามารถ
ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานตาม
กรอบการเรียนรู
ทรัพยากรได 
บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

          
15,000  

สนับสนุน
กิจกรรมกรอบ
การเรียนรู
ทรัพยากร 
1. จำนวน
ผูเขารวม 50 
คนขึ้นไป 
2. ผลที่คาดวา
จะไดรับ 
สามารถ
ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานตาม
กรอบการเรียนรู
ทรัพยากรได
บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

        
15,000  

สนับสนุนกิจกรรม
กรอบการเรียนรู
ทรัพยากร 
1. จำนวน
ผูเขารวม 50 คน
ขึ้นไป  
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ สามารถ
ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานตาม
กรอบการเรียนรู
ทรัพยากรได 

           
15,000  

สนับสนุน
กิจกรรมกรอบ
การเรียนรู
ทรัพยากร 
1. จำนวน
ผูเขารวม 50 คน
ขึ้นไป 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ สามารถ
ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานตาม
กรอบการเรียนรู
ทรัพยากรได 

         
15,000  

สนับสนุน
กิจกรรมกรอบ
การเรียนรู
ทรัพยากร 
1. จำนวน
ผูเขารวม 50 คน
ขึ้นไป 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ สามารถ
ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานตาม
กรอบการเรียนรู
ทรัพยากรได 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดแมฮองสอน 

F3A8 38.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.-ตำบล
บานกาศ 

ตำบลบานกาศ 200,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

200,000 กิจกรรมใน
กรอบ 3 ดาน 6 
งาน (งานปกปก
ฯ งานสำรวจ
เก็บรวบรวมฯ , 
งานปลูกรักษาฯ 
,งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ
,งานสนับสนุนฯ 

200,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 

(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ

รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช

ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน

สนับสนุนฯ 

200,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 

(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ

รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช

ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน

สนับสนุนฯ 

200,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ 

งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,

งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ,
งานสนับสนุนฯ 

อบต.บานกาศ 

F3A8 39.จัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-ตำบลบานกาศ 

สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลบาน
กาศ 

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. 

อบต.บานกาศ 



หนา 1804                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน 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 40.การสนับสนุนการ
บรรยายใหความรู
หนวยงานสนอง
พระราชดำริอื่น เพือ่เปน
การสนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลบานกาศ 

ไมใช
งบประมา
ณ 

เพื่อสนับสนุนการ
บรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 10 คร้ัง 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อสนับสนุน
การบรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 10 คร้ัง 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อสนับสนุนการ
บรรยายหนวยงาน
ตางๆ ปละ 10 
คร้ัง 

ไมใช
งบประม
าณ 

เพื่อสนับสนุนการ
บรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 10 คร้ัง 

ไมใช
งบประมา
ณ 

เพื่อสนับสนุน
การบรรยาย
หนวยงานตางๆ 
ปละ 10 คร้ัง 

อบต.บานกาศ 

F3A8 41.โครงการฝกอบรม
ตางๆ 

องคการบริหารสวน
ตำบลเมืองปอน 

         
100,000  

จำนวน  200 คน         
100,000  

จำนวน  200 
คน 

      
100,000  

จำนวน  200 คน          
100,000  

จำนวน  200 คน         
100,000  

จำนวน  200 คน อบต.เมืองปอน 

F3A8 42.การจัดการ ประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลเมืองปอน 

         
100,000  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

        
100,000  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

      
100,000  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

         
100,000  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

        
100,000  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

อบต.เมืองปอน 

F3A8 43.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ.ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆบริเวณ
รัศมี 50 กิโลเมตร 

         
100,000  

1 แหง         
100,000  

1 แหง       
100,000  

1 แหง          
100,000  

1 แหง         
100,000  

1 แหง อบต.เมืองปอน 

F3A8 44.โครงการอบรมให
ความรูเร่ืองการจัดทำ
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 
(งานตอเนื่องแผนแมบท
ระยะ 5ป ที่7 

อบต.หวยผา            
20,000  

อบต.หวยผา           
20,000  

อบต.หวยผา         
20,000  

อบตหวยผา            
20,000  

อบต.หวยผา          
20,000  

อบต.หวยผา อบต.หวยผา 

F3A8 45.โครงการอบรม
นักเรียนดานการอนุรักษ
ประโยชนพันธุกรรมพืช 

อบต.หวยผา            
50,000  

อบต.หวยผา           
50,000  

อบต.หวยผา         
50,000  

อบตหวยผา            
50,000  

อบต.หวยผา          
50,000  

อบต.หวยผา อบต.หวยผา 

F3A8 46.โครงการสรางจิต
สำนักในการอนุรักษปา 

อบต.ถ้ำลอด            
50,000  

อบต.ถ้ำลอด           
50,000  

อบต.ถ้ำลอด         
50,000  

อบต.ถ้ำลอด            
50,000  

อบต.ถ้ำลอด          
50,000  

อบต.ถ้ำลอด อบต.ถ้ำลอด 

F3A8 47.โครงการอบรม
นักเรียนดานการอนุรักษ
ประโยชนพันธุกรรมพืช 

อบต.ถ้ำลอด            
50,000  

อบต.ถ้ำลอด           
50,000  

อบต.ถ้ำลอด         
50,000  

อบต.ถ้ำลอด            
50,000  

อบต.ถ้ำลอด          
50,000  

อบต.ถ้ำลอด อบต.ถ้ำลอด 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1805 
 

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 48.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
(ศูนยขอมูลขาวสาร
สารสนเทศ) 

ศูนยขอมูลขาวสาร
สารสนเทศ อบต.แม
สวด 

         
200,000  

ศูนยขอมูล
ขาวสาร
สารสนเทศ อบต.
แมสวด 

        
200,000  

ศูนยขอมูล
ขาวสาร
สารสนเทศ 
อบต.แมสวด 

      
200,000  

ศูนยขอมูลขาวสาร
สารสนเทศ อบต.
แมสวด 

         
200,000  

ศูนยขอมูล
ขาวสาร
สารสนเทศ อบต.
แมสวด 

        
200,000  

ศูนยขอมูล
ขาวสาร
สารสนเทศ 
อบต.แมสวด 

อบต.แมสวด 

F3A8 49.โครงการฝกอบรม
ตางๆ 

องคการบริหารสวน
ตำบลกองกอย 

         
100,000  

จำนวน  200 คน         
100,000  

จำนวน  200 
คน 

      
100,000  

จำนวน  200 คน          
100,000  

จำนวน  200 คน         
100,000  

จำนวน  200 คน อบต.กองกอย 

F3A8 50.การจัดการ ประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

องคการบริหารสวน
ตำบลกองกอย 

         
100,000  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

        
100,000  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

      
100,000  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

         
100,000  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

        
100,000  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

อบต.กองกอย 

F3A8 51.สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ.ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆบริเวณ
รัศมี 50 กิโลเมตร 

         
100,000  

1 แหง         
100,000  

1 แหง       
100,000  

1 แหง          
100,000  

1 แหง         
100,000  

1 แหง อบต.กองกอย 

F3A8 52.โครงการอบรมให
ความรูเร่ืองการจัดทำ
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 
(งานตอเนื่องแผนแมบท
ระยะ 5 ป ) 

อบต.ปางหม ู 20,000 อบต.ปางหม ู 20,000 อบต.ปางหม ู 20,000 อบต.ปางหม ู 20,000 อบต.ปางหม ู 20,000 อบต.ปางหม ู อบต.ปางหม ู

F3A8 53.โครงการอบรม
นักเรียนดานการอนุรักษ
ประโยชนพันธุกรรมพืช  

อบต.ปางหม ู 50,000 อบต.ปางหม ู 50,000 อบต.ปางหม ู 50,000 อบต.ปางหม ู 50,000 อบต.ปางหม ู 50,000 อบต.ปางหม ู อบต.ปางหม ู

F3A8 54.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.-ตำบล
เมืองปอน 

ตำบลเมืองปอน 70,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

70,000 กิจกรรมใน
กรอบ 3 ดาน 6 
งาน (งานปกปก
ฯ งานสำรวจ
เก็บรวบรวมฯ , 
งานปลูกรักษาฯ 
,งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ
,งานสนับสนุนฯ 

70,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

70,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

70,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ,
งานสนับสนุนฯ 

อบต.เมืองปอน 



หนา 1806                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน 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 55.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.-ตำบล
กองกอย 

ตำบลกองกอย 100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

100,000 กิจกรรมใน
กรอบ 3 ดาน 6 
งาน (งานปกปก
ฯ งานสำรวจ
เก็บรวบรวมฯ , 
งานปลูกรักษาฯ 
,งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ
,งานสนับสนุนฯ 

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ งาน
สำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,งาน
อนุรักษและใช
ประโยชนฯ , งาน
ศูนยขอมูลฯ,งาน
สนับสนุนฯ 

100,000 กิจกรรมในกรอบ 
3 ดาน 6 งาน 
(งานปกปกฯ 
งานสำรวจเก็บ
รวบรวมฯ , งาน
ปลูกรักษาฯ ,
งานอนุรักษและ
ใชประโยชนฯ , 
งานศูนยขอมูลฯ,
งานสนับสนุนฯ 

อบต.กองกอย 

F3A8 56.การจัดประชุม
วิชาการสนับสนุน
กิจกรรมกรอบการเรียนรู
ทรัพยากร 

สำนักงาน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 
จังหวัดแมฮองสอน 

           
15,000  

สนับสนุน
กิจกรรมกรอบ
การเรียนรู
ทรัพยากร 
1. จำนวน
ผูเขารวม 50 คน
ขึ้นไป 
2. ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ สามารถ
ขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานตาม
กรอบการเรียนรู
ทรัพยากรได
บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

                สำนักงาน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 
จังหวัดแมฮองสอน 

F3A8 57. การเขารวมจัด
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

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

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ

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

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

  สนับสนุนและ
กำกับดูแล รร. 
และ อปท. 
สมาชิกในการ
เขารวมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น ระดับ

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



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1807 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ภูมิภาค คร้ังที่ 7 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 
 
 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

 

ภูมิภาค คร้ังที่ 9 
ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

 

ภาค 

F3A8 58. 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 59 . 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
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 



หนา 1808                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน 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 

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 6 0 .  ส นั บ ส นุ น อ งค ก ร

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

พื้นที่การปกครองระดับ
ตำบลในจังหวัด 

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

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

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

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

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

1. สำนักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
จังหวัด ดำเนินงานตาม
น โย บ า ย ข อ ง ก ร ม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดั บ ป าย สน อ ง
พ ระราชดำ ริ  อป ท . 
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
พื้นที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้ น ที่  1  – 2  อ ป ท .
ส ม าชิ ก ด ำ เนิ น ง าน
รวมกับ  รร. สมาชิ ก
ส วน พ ฤ ก ษ ศ าส ต ร
โรงเรียนในพื้นที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.แมฮองสอน ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                     หนา 1809 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

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  60  โครงการ  9,005,000  21,010,00

0 
 7,190,000  5,840,000  6,740,000   

 
 
 
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 


