
2565 เปา้หมาย 2566 เปา้หมาย 2567 เปา้หมาย 2568 เปา้หมาย 2569 เปา้หมาย

F1A3 1. การดูแลต้นเถาวลัย์

เปรียง

พื้นที่ของ

องค์การ

เภสัชกรรม 

อ.หนองใหญ่

จ.ชลบรีุ

140,000 พื้นที่ดูแล 15 ไร่ 140,000 พื้นที่ดูแล 15 ไร่ 140,000 พื้นที่ดูแล 15 ไร่ 140,000 พื้นที่ดูแล 15 ไร่ 140,000 พื้นที่ดูแล 15 ไร่

F1A3 2.พฤกษานุรักษ์

มเหสักข์ 

นวมินทรานุสร

พื้นที่ของ

องค์การ

เภสัชกรรม 

อ.หนองใหญ่

จ.ชลบรีุ 

208,000 พื้นที่ดูแล 84 ไร่ 208,000 พื้นที่ดูแล 84 ไร่ 208,000 พื้นที่ดูแล 84 ไร่ 208,000 พื้นที่ดูแล 84 ไร่ 208,000 พื้นที่ดูแล 84 ไร่ ปลูกเมื่อวนัที่

11 ส.ค. 55

ถวาย

พระบาท

สมเด็จพระ

ปรมินทรมหา

ภมูิพล

อดุลยเดช 

บรมนาถบพติร

เนื่องใน

วโรกาสทรงมี

พระชนมายุ

84 พรรษา

รวม 2 โครงการ 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) กลุม่ G4  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชื่อหน่วยงาน            องค์การเภสัชกรรม (GPO)

กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ

พ้ืนที่

ด าเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปงีบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569)
หมายเหตุ
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2565 เปา้หมาย 2566 เปา้หมาย 2567 เปา้หมาย 2568 เปา้หมาย 2569 เปา้หมาย

กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ

พ้ืนที่

ด าเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปงีบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569)
หมายเหตุ

F2A5 1.ฐานข้อมูลต้น

มเหสักข-์สักสยามินทร์

 ตามโครงการพฤกษา

นุรักษ ์มเหสักข์ 

นวมินทรานุสร

พื้นที่ของ

องค์การ

เภสัชกรรม 

อ.หนองใหญ่

จ.ชลบรีุ 

142,000 มีฐานข้อมูล

มเหสักข-์สักสยา

มินทร์ 84 ไร่

142,000 ปรับปรุงและ

เพิ่มเติม

ฐานข้อมูล

มเหสักข-์สักสยา

มินทร์ 84 ไร่ให้

เปน็ปจัจุบนั

142,000 ปรับปรุงและ

เพิ่มเติม

ฐานข้อมูล

มเหสักข-์สัก  

สยามินทร์ 84 

ไร่ใหเ้ปน็ปจัจุบนั

142,000 ปรับปรุงและ

เพิ่มเติม

ฐานข้อมูล

มเหสักข-์สัก 

สยามินทร์ 84 

ไร่ใหเ้ปน็ปจัจุบนั

142,000 ปรับปรุงและ

เพิ่มเติม

ฐานข้อมูล

มเหสักข-์สัก  

สยามินทร์ 84 

ไร่ใหเ้ปน็ปจัจุบนั

รวม 1 โครงการ 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000

F3A8 1. ส่งเสริม รร.ที่ อภ.

ใหก้ารสนับสนุนใหเ้ข้า

ร่วมงานประชุม

วชิาการและ

นิทรรศการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

พื้นที่ที่ 

อพ.สธ. 

ก าหนด

650,000 รร.ที่อยู่รอบพื้นที่

 อภ. ที่ใหก้าร

สนับสนุนจ านวน

 13 โรงเรียน

650,000 รร.ที่อยู่รอบพื้นที่

 อภ. ที่ใหก้าร

สนับสนุนจ านวน

 13 โรงเรียน

650,000 รร.ที่อยู่รอบ

พื้นที่ อภ. ที่ให้

การสนับสนุน

จ านวน 13 

โรงเรียน

650,000 รร.ที่อยู่รอบ

พื้นที่ อภ. ที่ให้

การสนับสนุน

จ านวน 13 

โรงเรียน

650,000 รร.ที่อยู่รอบ

พื้นที่ อภ. ที่ให้

การสนับสนุน

จ านวน 13 

โรงเรียน

จัดประชุม

วชิาการและ

นิทรรศการ

สวน

พฤกษศาตร์

โรงเรียนทกุปี

F3A8 2. จัดอบรมเยาวชน

เพื่อการอนุรักษแ์ละ

พฒันาปา่เศรษฐกิจ

อย่างยั่งยืน

พื้นที่องค์การ

เภสัชกรรม

จ านวน 4 

พื้นที่

400,000 นร..ที่อยู่รอบ

พื้นที่ อภ. ที่ให้

การสนับสนุน

จ านวน 13 

โรงเรียน

400,000 นร..ที่อยู่รอบ

พื้นที่ อภ. ที่ให้

การสนับสนุน

จ านวน 13 

โรงเรียน

400,000 นร..ที่อยู่รอบ

พื้นที่ อภ. ที่ให้

การสนับสนุน

จ านวน 13 

โรงเรียน

400,000 นร..ที่อยู่รอบ

พื้นที่ อภ. ที่ให้

การสนับสนุน

จ านวน 13 

โรงเรียน

400,000 นร..ที่อยู่รอบ

พื้นที่ อภ. ที่ให้

การสนับสนุน

จ านวน 13 

โรงเรียน

หนา้ที ่2



2565 เปา้หมาย 2566 เปา้หมาย 2567 เปา้หมาย 2568 เปา้หมาย 2569 เปา้หมาย

กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ

พ้ืนที่

ด าเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปงีบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569)
หมายเหตุ

F3A8 3. จัดประชุมวชิาการ

และนิทรรศการอพ.สธ.

พื้นที่ที่ 

อพ.สธ. 

ก าหนด

450,000 เข้าร่วมงาน

ประชุม

วชิาการและ

นิทรรศการไทย

150,000 จัดเตรียม

ความพร้อมใน

การจัด

นิทรรศการ

โดยการ

เข้าร่วมศึกษา

ดูงานนิทรรศการ

สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน

450,000 เข้าร่วมงาน

ประชุม

วชิาการและ

นิทรรศการไทย

150,000 จัดเตรียม

ความพร้อมใน

การจัด

นิทรรศการ

โดยการ

เข้าร่วมศึกษา

ดูงานนิทรรศการ

สวน

พฤกษศาสตร์

450,000 เข้าร่วมงาน

ประชุม

วชิาการและ

นิทรรศการไทย

จัดนิทรรศการ

อพ.สธ.

ทกุ ๆ 2 ปี

F3A8 4. ส่งเสริมและให้

ความรู้ด้านสมุนไพร

ผ่านเวบ็ไซต์ อพ.สธ.-

องค์การเภสัชกรรม

อพ.สธ.-อภ. 560,000 เพื่อเปน็การ

ประชาสัมพนัธ์

ผลการ

ด าเนินงาน

ร่วมกับ

อพ.สธ. เช่น

การประชุม

ติดตามผล/การ

อบรมที่สนอง

พระราชด าริฯ

560,000 เพื่อเปน็การ

ประชาสัมพนัธ์

ผลการ

ด าเนินงาน

ร่วมกับ

อพ.สธ. เช่น

การประชุม

ติดตามผล/การ

อบรมที่สนอง

พระราชด าริฯ

560,000 เพื่อเปน็การ

ประชาสัมพนัธ์

ผลการ

ด าเนินงาน

ร่วมกับ

อพ.สธ. เช่น

การประชุม

ติดตามผล/การ

อบรมที่สนอง

พระราชด าริฯ

560,000 เพื่อเปน็การ

ประชาสัมพนัธ์

ผลการ

ด าเนินงาน

ร่วมกับ

อพ.สธ. เช่น

การประชุม

ติดตามผล/การ

อบรมที่สนอง

พระราชด าริฯ

560,000 เพื่อเปน็การ

ประชาสัมพนัธ์

ผลการ

ด าเนินงาน

ร่วมกับ

อพ.สธ. เช่น

การประชุม

ติดตามผล/การ

อบรมที่สนอง

พระราชด าริฯ

รวม 4 โครงการ 2,060,000 1,760,000 2,060,000 1,760,000 2,060,000

2,550,000 2,250,000 2,550,000 2,250,000 2,550,000

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

รวมทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 7 โครงการ
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2565 เปา้หมาย 2566 เปา้หมาย 2567 เปา้หมาย 2568 เปา้หมาย 2569 เปา้หมาย

กิจกรรม

ที่
ชื่อโครงการ

พ้ืนที่

ด าเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปงีบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปทีี่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569)
หมายเหตุ

A  หมายถึง กิจกรรม 8 กิจกรรม  ดังนี้ A1 กิจกรรมปกปกัทรัพยากร  A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

 A4 กิจกรรมอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรัพยากร

    A7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากร A8  กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษท์รัพยากร

* ทรัพยากร 3 ฐาน ดังนี้  ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และ ทรัพยากรวฒันธรรมและภมูิปญัญา 25/8/2564

หนา้ที ่4


