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F1A2 ๑. โครงการ ส ารวจ

รวบรวมจัดจ าแนกเพื่อการ

อนุรักษ์และแนะแนว

ทางการใช้ประโยชน์จาก

เห็ดราในพื้นที่สุ่มเส่ียงต่อ

การสูญเสียทรัพยากร ใน

พื้นที่สนองพระราชด าริฯ 

(อพ.สธ.) จ านวน ๔ 

โครงการ

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ

จ.อ านาจเจริญ, จ.มุกดาหาร, จ.ชลบุรี,

 จ.กาญจนบุรี, จ.สตูล

๕๗๔,๕๐๐ 100 ตัวอยา่งเห็ดที่ได้รับการจัด

จ าแนกด้วยวิธีการทางสัณฐานวิทยา 

เห็ดอยา่งน้อย 50 ตัวอยา่ง และเชื้อ

เห็ด 30 เชื้อ พื้นที่อนุรักษ์ภายใต้

โครงการอพ.สธ.

๑,๐๐๐,๐๐๐ 100 ตัวอยา่งเห็ดที่ได้รับการ

จัดจ าแนกด้วยวิธีการทาง

สัณฐานวิทยา เห็ดอยา่งน้อย 

100 ตัวอยา่ง และเชื้อเห็ด 30 

เชื้อ พื้นที่อนุรักษ์ภายใต้

โครงการอพ.สธ.

๑,๐๐๐,๐๐๐ 100 ตัวอยา่งเห็ดที่ได้รับการจัด

จ าแนกด้วยวิธีการทางสัณฐานวิทยา 

เห็ดอยา่งน้อย 100 ตัวอยา่ง และ

เชื้อเห็ด 30 เชื้อ พื้นที่อนุรักษ์ภายใต้

โครงการอพ.สธ.

๓,๐๘๔,๐๘๐ รวม 100 ตัวอยา่งเห็ดที่ได้รับการจัด

จ าแนกด้วยวิธีการทางสัณฐานวิทยา เห็ด

อยา่งน้อย 100 ตัวอยา่ง และเชื้อเห็ด 30

 เชื้อ พื้นที่อนุรักษ์ภายใต้โครงการอพ.สธ.

๑,๕๐๓,๗๖๐ 10 ชนิดที่น าไปใช้ประโยนชน์ 

กระบวนการเกบ็รักษาระยะยาว พร้อม

การทดสอบ แนะแนวทางการปลูกอนุรักษ์

 เห็ดป่า เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยัง่ยนื เพิ่ม

รายได้ รายงานการปฏิบัตการพร้อมผล

การด าเนินงานที่มีผลกระทบทางด้าน

รายได้และวิธีการด าเนินงาน จ านวน ๑ 

กลุ่ม ๑ ฉบับ

F2A2, 

F2A3, 

F2A4, 

F3A8

๑.๑ โครงการ ส ารวจ

รวบรวมจัดจ าแนกเพื่อการ

อนุรักษ์และแนะแนว

ทางการใช้ประโยชน์จาก

เห็ดราในพื้นที่สุ่มเส่ียงต่อ

การสูญเสียทรัพยากรตาม

แนวความมัน่คงของ

ประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี

๑.	พื้นที่ซ่ึงเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ

 อพ.สธ. ในจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้

การดูแลของ กองการเกษตรและ

สหกรณ์ ส านักงานทหารพฒันา 

หน่วยบัญชาการทหารพฒันา อ าเภอ 

ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี

๒.	กองการเกษตรและสหกรณ์ 

ส านักงานทหารพฒันา หน่วย

บัญชาการทหารพฒันา อ าเภอ ไทร

โยค จังหวัด กาญจนบุรี

๓.	ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาติ

๗๖๕,๘๘๐ ๑.	ส ารวจเห็ดราที่นิยมรับประทาน ข้อมูล

การส ารวจ ภาพถ่ายประกอบการจัด

จ าแนก พร้อมข้อมูลการจัดจ าแนกและ

อนุกรมวิธานที่เป็นไปตามมาตรฐานแยก

เชื้อเพื่อวิจัยเพาะเล้ียงและเกบ็รักษาสาย

พนัธุ์ระยะยาวในอนาคต จ านวน ๑๐ 

ชนิด 

๒.	กลุ่มชาวบ้านแกนน าในการร่วมพฒันา

แนวทางการเกบ็เห็ดป่า ร่วมศึกษาระบบ

นิเวศ เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาวิธีการ

เกบ็เห็ดป่าแบบยัง่ยนื จ านวน ๑ กลุ่ม 

พร้อมรายงาน ๑ ฉบับ

๗๖๕,๘๘๐ ๑.	ส ารวจเห็ดราที่นิยมรับประทาน ข้อมูล

การส ารวจ ภาพถ่ายประกอบการจัด

จ าแนก พร้อมข้อมูลการจัดจ าแนกและ

อนุกรมวิธานที่เป็นไปตามมาตรฐานแยก

เชื้อเพื่อวิจัยเพาะเล้ียงและเกบ็รักษาสาย

พนัธุ์ระยะยาวในอนาคต จ านวน ๑๐ ชนิด 

๒.	กลุ่มชาวบ้านแกนน าในการร่วมพฒันา

แนวทางการเกบ็เห็ดป่า ร่วมศึกษาระบบ

นิเวศ เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาวิธีการเกบ็

เห็ดป่าแบบยัง่ยนื รายงานการปฏิบัตการ

พร้อมผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบ

ทางด้านรายได้และวิธีการด าเนินงาน

จ านวน ๑ กลุ่ม ๑ ฉบับ

ขอสนับสนุน

งบประมาณค่าที่พกั 

และ อาหารจาก  

กองการเกษตรและ

สหกรณ์ ส านักงาน

ทหารพฒันา หน่วย

บัญชาการทหาร

พฒันา อ าเภอ ไทร

โยค จังหวัด 

กาญจนบุรี

F2A2, 

F2A3, 

F2A4, 

F3A8

๑.๒ อนุกรมวิธาน บัญชี

รายการและถ่ายทอดการ

ใช้ประโยชน์เห็ดราขนาด

ใหญ ่กรณีศึกษาพื้นที่

อทุยานธรณีสตูล จังหวัด

สตูล

๑.	โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนั

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกมุารี ลักษณะความร่วมมือกบั

โครงการ สนองพระราชด าริให้ความ

ร่วมมือจัดท าฐานทรัพยากรชีวภาพ

เห็ดราขนาดใหญใ่นท้องถิ่น

๒.	อทุยานธรณีสตูล ลักษณะความ

ร่วมมือกบัโครงการ พื้นที่เสนอเข้าร่วม

การส ารวจ ศึกษาด้านอนุกรมวิธาน 

การใช้ประโยชน์จากเห็ดอยา่งยัง่ยนื 

และเชื้อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวในท้องถิ่น

๓.	ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาติ

๗๓๕,๐๐๐ ส ารวจเห็ดราที่นิยมรับประทาน ข้อมูล

การส ารวจ ภาพถ่ายประกอบการจัด

จ าแนก พร้อมข้อมูลการจัดจ าแนกและ

อนุกรมวิธานที่เป็นไปตามมาตรฐานแยก

เชื้อเพื่อวิจัยเพาะเล้ียงและเกบ็รักษาสาย

พนัธุ์ระยะยาวในอนาคต จ านวน ๑๐๐ 

ชนิด

๗๓๗,๘๘๐ ๑. ส ารวจเห็ดราที่นิยมรับประทาน ข้อมูล

การส ารวจ ภาพถ่ายประกอบการจัด

จ าแนก พร้อมข้อมูลการจัดจ าแนกและ

อนุกรมวิธานที่เป็นไปตามมาตรฐานแยก

เชื้อเพื่อวิจัยเพาะเล้ียงและเกบ็รักษาสาย

พนัธุ์ระยะยาวในอนาคต จ านวน ๑๐๐ 

ชนิด 

๒. กลุ่มชาวบ้านแกนน าในการร่วมพฒันา

แนวทางการเกบ็เห็ดป่า ร่วมศึกษาระบบ

นิเวศ เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาวิธีการเกบ็

เห็ดป่าแบบยัง่ยนื รายงานการปฏิบัตการ

พร้อมผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบ

ทางด้านรายได้และวิธีการด าเนินงาน

จ านวน ๑ กลุ่ม ๑ ฉบับ

งบประมาณ

โครงการวิจัย จาก 

RNS, NSTDA

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2560 -  กนัยายน 2564) กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร G4

หน่วยงาน  ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)

กจิกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กนัยายน 2564)
หมายเหตุ
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๒,๕๖๐ เป้าหมาย ๒,๕๖๑ เป้าหมาย ๒,๕๖๒ เป้าหมาย ๒,๕๖๓ เป้าหมาย ๒,๕๖๔ เป้าหมาย

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2560 -  กนัยายน 2564) กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร G4

หน่วยงาน  ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)

กจิกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กนัยายน 2564)
หมายเหตุ

F2A2, 

F2A3, 

F2A4, 

F3A8

๑.๓ โครงการ ส ารวจ เกบ็

ตัวอยา่ง รวบรวม จัด

จ าแนก คัดเลือกเพื่อใช้

ประโยชน์ และถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านเห็ดราใน

พื้นที่สนองพระราชด าริฯ 

(อพ.สธ.) จังหวัดมุกดาหาร 

(ปรับแผน)

๑.	พื้นที่ซ่ึงเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ

 อพ.สธ. ในจังหวัดมุกดาหาร

a.	พื้นที่ป่าชุมชน วัดป่าถ่ าตาดา

b.	พื้นที่ป่าโดยรอบ ส านักป่าปรารถนา

ธรรมภูค ายาง

๒.	เทศบาลต าบลดอนมูล และ 

เทศบาลต าบลบางทรายใหญ,่ อ าเภอ

เมืองจังหวัดมุกดาหาร

๓.	ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาติ

๘๑๖,๖๐๐ ๑. ส ารวจเห็ดราที่นิยมรับประทาน 

ข้อมูลการส ารวจ ภาพถ่ายประกอบการ

จัดจ าแนก พร้อมข้อมูลการจัดจ าแนก

และอนุกรมวิธานที่เป็นไปตามมาตรฐาน

แยกเชื้อเพื่อวิจัยเพาะเล้ียงและเกบ็รักษา

สายพนัธุ์ระยะยาวในอนาคต จ านวน ๒๐

 ชนิด 

๒. กลุ่มชาวบ้านแกนน าในการร่วม

พฒันาแนวทางการเกบ็เห็ดป่า ร่วมศึกษา

ระบบนิเวศ เพื่อน าไปใช้ในการพฒันา

วิธีการเกบ็เห็ดป่าแบบยัง่ยนื รายงาน

การปฏิบัติงานและวิธีการด าเนินงาน

จ านวน ๑ กลุ่ม ๑ ฉบับ

F2A2, 

F2A3, 

F2A4, 

F3A8

๑.๔ โครงการ ส ารวจ 

จัดเกบ็ รวบรวม จัดท า

อนุกรมวิธาน เพื่อการใช้

ประโยชน์จากเห็ดราใน

พื้นที่ป่าอนุรักษ์องค์การ

สวนสัตว์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ณ สวนสัตว์

เชียงใหม่

๑.	พื้นที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 

องค์การส่วนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒.	ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาติ

๗๖๖,๖๐๐ ๑. ส ารวจเห็ดราที่นิยมรับประทาน 

ข้อมูลการส ารวจ ภาพถ่ายประกอบการ

จัดจ าแนก พร้อมข้อมูลการจัดจ าแนก

และอนุกรมวิธานที่เป็นไปตามมาตรฐาน

แยกเชื้อเพื่อวิจัยเพาะเล้ียงและเกบ็รักษา

สายพนัธุ์ระยะยาวในอนาคต จ านวน ๒๐

 ชนิด 

๒ รายงานการปฏิบัตการพร้อมผลการ

ด าเนินงานจ านวน ๑ ฉบับ

ขอสนับสนุน

งบประมาณค่าที่พกั 

และ อาหารจาก  

องค์การสวนสัตว์ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 

สวนสัตว์เชียงใหม่

รวมจ านวน ๔ โครงการยอ่ย ๕๗๔,๕๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๘๔,๐๘๐ ๑,๕๐๓,๗๖๐

 F2A4 

และ F2A5

๒. บริหารจัดการและ

จัดเกบ็ตัวอยา่งทรัพยากร

ชีวภาพเห็ดราระยะยาวที่

ศึกษาภายใต้พื้นที่อนุรักษ์ 

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม

พชือนัเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุารี

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ

ตัวอยา่งแห้งเห็ดรา เกบ็ณ BIOTEC 

Bangkok Herbarium (BBH) และเชื้อ

เห็ดเกบ็ ณ Thailand Culture 

Collection for Conservation 

(TCCC)

๐ ไม่ได้ก าหนด ๕๔๐,๐๐๐ ๑. ข้อมูลเห็ด เช่น ข้อมูลการ

ส ารวจ ข้อมูลภาพ ข้อมูลทาง

สัณฐานวิทยาที่พบจากพื้นที่

สนองพระราชด าริ ๑๐๐ 

ข้อมูลถูกจัดเกบ็ระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา

อนุกรมวิธานในอนาคต

๒. ตัวอยา่งแห้งเห็ดได้รับการ

รักษาคุณภาพอยา่งดี พร้อมแก่

การศึกษาด้านอนุกรมวิธานใน

อนาคต จ านวนไม่น้อยกว่า 

๑๐๐ ตัวอยา่ง

๕๔๐,๐๐๐ ๑. ข้อมูลเห็ด เช่น ข้อมูลการส ารวจ

 ข้อมูลภาพ ข้อมูลทางสัณฐานวิทยา

ที่พบจากพื้นที่สนองพระราชด าริ 

๑๐๐ ข้อมูลถูกจัดเกบ็ระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา

อนุกรมวิธานในอนาคต

๒. ตัวอยา่งแห้งเห็ดได้รับการรักษา

คุณภาพอยา่งดี พร้อมแกก่ารศึกษา

ด้านอนุกรมวิธานในอนาคต จ านวน

ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัวอยา่ง

๓๙๐,๐๐๐ ๑. ข้อมูลเห็ด เช่น ข้อมูลการส ารวจ 

ข้อมูลภาพ ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาที่พบ

จากพื้นที่สนองพระราชด าริ ๑๐๐ ข้อมูล

ถูกจัดเกบ็ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา

อนุกรมวิธานในอนาคต

๒. ตัวอยา่งแห้งเห็ดได้รับการรักษา

คุณภาพอยา่งดี พร้อมแกก่ารศึกษาด้าน

อนุกรมวิธานในอนาคต จ านวนไม่น้อย

กว่า ๑๐๐ ตัวอยา่ง

๓๙๐,๐๐๐ ๑. ข้อมูลเห็ดรา เช่น ข้อมูลการส ารวจ 

ข้อมูลภาพ ข้อมูลจัดท ารายละเอยีดรหัส

พนัธุกรรมที่พบภายใต้การส ารวจในพื้นที่

สนองพระราชด าริ โครงการ อพ.สธ. ไม่

น้อยกว่า ๑๐๐ ข้อมูลถูกจัดเกบ็ระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาอนุกรมวิธานใน

อนาคต

๒. ตัวอยา่งแห้งและเชื้อเห็ดราได้รับการ

รักษาคุณภาพระยาวอยา่งดี พร้อมในการ

น าไปสู่ศึกษาด้านอนุกรมวิธานและ

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ จ านวนไม่น้อย

กว่า ๑๐๐ ตัวอยา่ง

งบประมาณ Cost 

Center จาก NSTI

รวมจ านวน ๑ โครงการ ๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐
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๒,๕๖๐ เป้าหมาย ๒,๕๖๑ เป้าหมาย ๒,๕๖๒ เป้าหมาย ๒,๕๖๓ เป้าหมาย ๒,๕๖๔ เป้าหมาย

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2560 -  กนัยายน 2564) กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร G4

หน่วยงาน  ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)

กจิกรรมที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กนัยายน 2564)
หมายเหตุ

F3A8 ๓ สนับสนุนการด าเนินการ

โครงการระบบส่ือสาระ

ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้

ทางไกล เฉลิมพระเกยีรติ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุารี ในโอกาสฉลอง

พระชนมาย ุ5 รอบ 2 

เมษายน 2558 ของ

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม

พชืตามพระราชด าริฯ

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชืตาม

พระราชด าริฯ

๐ ระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบ

เปิดของโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื

ตามพระราชด าริฯ ได้รับการสนับสนุน

ทางเทคนิคตามแผนของโครงการ

ระบบส่ือสาระออนไลน์ฯ และร่วม

สนับสนุนตามเป้าหมายในแต่ละปีได้ 

100%

๐ ระบบคลังทรัพยากรการศึกษา

แบบเปิดของโครงการอนุรักษ์

พนัธุกรรมพชืตามพระราชด าริ

ฯ ได้รับการสนับสนุนทาง

เทคนิคตามแผนของโครงการ

ระบบส่ือสาระออนไลน์ฯ และ

ร่วมสนับสนุนตามเป้าหมายใน

แต่ละปีได้ 100%

๐ ระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบ

เปิดของโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม

พชืตามพระราชด าริฯ ได้รับการ

สนับสนุนทางเทคนิคตามแผนของ

โครงการระบบส่ือสาระออนไลน์ฯ 

และร่วมสนับสนุนตามเป้าหมายใน

แต่ละปีได้ 100%

๐ ระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

ของโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชืตาม

พระราชด าริฯ ได้รับการสนับสนุนทาง

เทคนิคตามแผนของโครงการระบบส่ือ

สาระออนไลน์ฯ และร่วมสนับสนุนตาม

เป้าหมายในแต่ละปีได้ 100%

๐ ระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

ของโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชืตาม

พระราชด าริฯ ได้รับการสนับสนุนทาง

เทคนิคตามแผนของโครงการระบบส่ือ

สาระออนไลน์ฯ และร่วมสนับสนุนตาม

เป้าหมายในแต่ละปีได้ 100%

ฝ่ายบริการความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

F3A8 ๔. จัดท า website 

อพ.สธ.- สวทช.

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสต์และ

เทคโนโลยแีห่งชาติ /ศูนยเ์ทคโนโลยี

อเิล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์

แห่งชาติ

ใช้

งบประมา

ณแผ่นดิน

ประจ าปี

ของ 

อพ.สธ.- 

สวทช.

เพื่อประชาสัมพนัธ์ การด าเนินงาน

ต่าง ๆ ของ อพ.สธ.- สวทช.

ใช้

งบประมาณ

แผ่นดิน

ประจ าปีของ

 อพ.สธ.- 

สวทช.

เพื่อประชาสัมพนัธ์ การ

ด าเนินงานต่าง ๆ ของ อพ.สธ.-

 สวทช..

ใช้

งบประมาณ

แผ่นดิน

ประจ าปีของ

 อพ.สธ.- 

สวทช.

เพื่อประชาสัมพนัธ์ การด าเนินงาน

ต่าง ๆ ของ อพ.สธ.- สวทช.

ใช้

งบประมาณ

แผ่นดิน

ประจ าปีของ

 อพ.สธ.- 

สวทช.

เพื่อประชาสัมพนัธ์ การด าเนินงานต่าง ๆ

 ของ อพ.สธ.- สวทช.

ใช้

งบประมาณ

แผ่นดิน

ประจ าปีของ

 อพ.สธ.- 

สวทช.

เพื่อประชาสัมพนัธ์ การด าเนินงานต่าง ๆ 

ของ อพ.สธ.- สวทช.

อพ.สธ. จะ

ด าเนินการท า web 

link มาที่ website 

ของ อพ.สธ.

F3A8 ๕ งานจัดประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ อพ.สธ.

พื้นที่ที่ อพ.สธ. ก าหนด งานประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ ทรัพยากรไทย:

ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

๓๔๕,๔๐๐ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย:ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

ด าเนินงานทุกๆ 2 ปี

ศูนยพ์นัธุวิศวกรรม

และ

เทคโนโลยชีีวภาพ

แห่งชาติ (BIOTEC)

รวมงบประมาณ ๐ ๐ ๐ ๓๔๕,๔๐๐ ๐

รวมทั้งหมด ๕๗๔,๕๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๓,๔๗๔,๐๘๐ ๑,๘๙๓,๗๖๐

หมายเหตุ   

F   หมายถึง กรอบการด าเนินการด าเนินงาน อพ.สธ.  3 กรอบ  ดังนี้ F1 กรอบการเรียนรู้  F2 กรอบการใช้ประโยชน์  F3 กรอบการสร้างจิตส านึก

A  หมายถึง กจิกรรม 8 กจิกรรม  ดังนี้

* ทรัพยากร 3 ฐาน ดังนี้  ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

**แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 -  30 กนัยายน 2564) 

หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริจะต้องด าเนินการจัดต้ังคณะท างาน/คณะอนุกรรมการ  และจัดท าเว็บไซด์ อพ.สธ.-หน่วยงานสนองพระราชด าริ 

รวม.....๔......  โครงการ

A1 กจิกรรมปกปักทรัพยากร  A2 กจิกรรมส ารวจเกบ็รวบรวมทรัพยากร A3 กจิกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  A4 กจิกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

A5 กจิกรรมศูนยข์้อมูลทรัพยากร  A6 กจิกรรมวางแผนพฒันาทรัพยากร A7  กจิกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  A8  กจิกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

รวม.....๕....กจิกรรม 

จ านวน ......๔..... โครงการ
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