
หนา 258                                                                                                                                                                                                             แผนแมบท อพ.สธ.-วว. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 1. การสำรวจทำรหัส
ประจำตนไม ระบุพกิัด 
ของตนไมในเขตสถานี
วิจัยส่ิงแวดลอมสะแก
ราช 

สถานีวิจยั
ส่ิงแวดลอมสะแก
ราช 

200,000 1.ปองกันและ
รักษาพื้นที่ปา
สงวนชีวมณฑล 

สะแกราช 
48,800 ไร  2. 
สำรวจทำรหัส
ประจำตนไม 
จำนวน 100 

ตน 

200,000 1.ปองกันและ
รักษาพื้นที่ปา

สงวนชีว
มณฑล สะแก
ราช 48,800 
ไร  2. สำรวจ
ทำรหัสประจำ
ตนไม จำนวน 

100 ตน 

200,000 1.ปองกันและ
รักษาพื้นที่ปา
สงวนชีวมณฑล 

สะแกราช 
48,800 ไร  2. 
สำรวจทำรหัส
ประจำตนไม 
จำนวน 100 

ตน 

200,000 1.ปองกันและ
รักษาพื้นที่ปา

สงวนชีว
มณฑล สะแก
ราช 48,800 
ไร  2. สำรวจ
ทำรหัสประจำ
ตนไม จำนวน 

100 ตน 

200,000 1.ปองกันและ
รักษาพื้นที่ปา

สงวนชีวมณฑล 
สะแกราช 

48,800 ไร  2. 
สำรวจทำรหัส
ประจำตนไม 
จำนวน 100 

ตน 

ใชงบประมาณ
ปกติของสถานี
วิจัยส่ิงแวดลอม
สะแกราช 

 รวม 1 โครงการ   200,000  200,000  200,000  200,000  200,000    
F1A3 1. ธนาคารเชื้อ

พันธุกรรมพืช 
สถานีวิจยัลำตะ
คอง  

200,000 ตัวอยางเมล็ด
พันธุพืชที่เก็บ

รักษาใน
ธนาคารเมล็ด

พันธุพืช 
จำนวน 50 
ตัวอยาง/ป 

200,000 ตัวอยางเมล็ด
พันธุพืชที่เก็บ

รักษาใน
ธนาคารเมล็ด

พันธุพืช 
จำนวน 50 
ตัวอยาง/ป 

200,000 ตัวอยางเมล็ด
พันธุพืชที่เก็บ

รักษาใน
ธนาคารเมล็ด

พันธุพืช 
จำนวน 50 
ตัวอยาง/ป 

200,000 ตัวอยางเมล็ด
พันธุพืชที่เก็บ

รักษาใน
ธนาคารเมล็ด

พันธุพืช 
จำนวน 50 
ตัวอยาง/ป 

200,000 ตัวอยางเมล็ด
พันธุพืชที่เก็บ

รักษาใน
ธนาคารเมล็ด

พันธุพืช 
จำนวน 50 
ตัวอยาง/ป 

ใชงบประมาณ
ปกติของสถานี
วิจัยลำตะคอง 

F1A3 2. ธนาคารเชื้อพันธุ
จุลินทรีย 

ศูนยจุลินทรีย วว. 
ศูนยความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และ
สถานีวิจยั
ส่ิงแวดลอมสะแก
ราช 

300,000 คัดแยก
จุลินทรียที่มี

ประโยชนจาก
พื้นที่สะแกราช 
นำมาเก็บรักษา
แบบนอกถิ่น

กำเนิด ณ ศูนย
จุลินทรีย วว. 
เพื่อการใช

ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 100 
สายพันธุ 

300,000 คัดแยก
จุลินทรียที่มี

ประโยชนจาก
พื้นที่สะแกราช 

นำมาเก็บ
รักษาแบบ

นอกถิ่นกำเนิด 
ณ ศูนย

จุลินทรีย วว. 
เพื่อการใช
ประโยชน
อยางยั่งยืน 

100 สายพันธุ 

300,000 คัดแยก
จุลินทรียที่มี

ประโยชนจาก
พื้นที่สะแกราช 
นำมาเก็บรักษา
แบบนอกถิ่น

กำเนิด ณ ศูนย
จุลินทรีย วว. 
เพื่อการใช

ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 100 
สายพันธุ 

300,000 คัดแยก
จุลินทรียที่มี

ประโยชนจาก
พื้นที่สะแกราช 

นำมาเก็บ
รักษาแบบ

นอกถิ่นกำเนิด 
ณ ศูนย

จุลินทรีย วว. 
เพื่อการใช
ประโยชน
อยางยั่งยืน 

100 สายพันธุ 

300,000 คัดแยก
จุลินทรียที่มี

ประโยชนจาก
พื้นที่สะแกราช 
นำมาเก็บรักษา
แบบนอกถิ่น

กำเนิด ณ ศูนย
จุลินทรีย วว. 
เพื่อการใช

ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 100 
สายพันธุ 

ใชงบประมาณ
ขอเสนอโครงการ
ของศูนย
จุลินทรียที่ไดรับ
จาก สกสว. 
ระหวางป 65-66 
และงบประมาณ
ปกติของศูนย
จุลินทรียระหวาง
ป 67-69 

F1A3 3. ธนาคารเชื้อพันธุ
สาหราย 

ศูนยความ
หลากหลายทาง

300,000 สายพันธุ
สาหรายที่เกบ็

300,000 สายพันธุ
สาหรายที่เกบ็

300,000 สายพันธุ
สาหรายที่เกบ็

300,000 สายพันธุ
สาหรายที่เกบ็

300,000 สายพันธุ
สาหรายที่เกบ็

ใชงบประมาณ
ปกติของศูนย
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ชีวภาพ รักษา จำนวน 
100 ตัวอยาง/

ป 

รักษา จำนวน 
100 ตัวอยาง/

ป 

รักษา จำนวน 
100 ตัวอยาง/

ป 

รักษา จำนวน 
100 ตัวอยาง/

ป 

รักษา จำนวน 
100 ตัวอยาง/

ป 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

F1A3 4. การอนุรักษ
พันธุกรรมตนมเหสักข-
สักสยามินทร  

สถานีวิจยั      ลำ
ตะคอง  

80,000 ดูแลรักษา
แปลงปลูกตน

มเหสักข- 
สักสยามินทร 
พื้นที่ 20 ไร 

80,000 ดูแลรักษา
แปลงปลูกตน

มเหสักข- 
สักสยามินทร 
พื้นที่ 20 ไร 

80,000 ดูแลรักษา
แปลงปลูกตน

มเหสักข- 
สักสยามินทร 
พื้นที่ 20 ไร 

80,000 ดูแลรักษา
แปลงปลูกตน

มเหสักข- 
สักสยามินทร 
พื้นที่ 20 ไร 

80,000 ดูแลรักษา
แปลงปลูกตน

มเหสักข- 
สักสยามินทร 
พื้นที่ 20 ไร 

ใชงบประมาณ
ปกติของสถานี
วิจัยลำตะคอง 

F1A3 5. การปลูกและอนุรักษ
พรรณพืชภายในอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ (เรือน
กระจกหลังที่ 1)  

สถานีวิจยั      ลำ
ตะคอง  

200,000 ดูแลรักษา
พรรณพืชที่

ปลูกในอาคาร
เรือนกระจก 
จำนวน 180 

ชนิด 

200,000 ดูแลรักษา
พรรณพืชที่

ปลูกในอาคาร
เรือนกระจก 
จำนวน 180 

ชนิด 

200,000 ดูแลรักษา
พรรณพืชที่

ปลูกในอาคาร
เรือนกระจก 
จำนวน 180 

ชนิด 

200,000 ดูแลรักษา
พรรณพืชที่

ปลูกในอาคาร
เรือนกระจก 
จำนวน 180 

ชนิด 

200,000 ดูแลรักษา
พรรณพืชที่

ปลูกในอาคาร
เรือนกระจก 
จำนวน 180 

ชนิด 

ใชงบประมาณ
ปกติของสถานี
วิจัยลำตะคอง 

F1A3 6. การปลูกและอนุรักษ
พรรณพืชภายในอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ (เรือน
กระจกหลังที่ 2)  

สถานีวิจยั      ลำ
ตะคอง  

200,000 ดูแลรักษา
พรรณพืชที่

ปลูกในอาคาร
เรือนกระจก 
จำนวน 100 

ชนิด 

200,000 ดูแลรักษา
พรรณพืชที่

ปลูกในอาคาร
เรือนกระจก 
จำนวน 100 

ชนิด 

200,000 ดูแลรักษา
พรรณพืชที่

ปลูกในอาคาร
เรือนกระจก 
จำนวน 100 

ชนิด 

200,000 ดูแลรักษา
พรรณพืชที่

ปลูกในอาคาร
เรือนกระจก 
จำนวน 100 

ชนิด 

200,000 ดูแลรักษา
พรรณพืชที่

ปลูกในอาคาร
เรือนกระจก 
จำนวน 100 

ชนิด 

ใชงบประมาณ
ปกติของสถานี
วิจัยลำตะคอง 

F1A3 7. การปลูกและอนุรักษ
พันธุพืชสมุนไพรและพืช
พื้นบาน 

สถานีวิจยั      ลำ
ตะคอง  

100,000 ดูแลรักษา
สภาพแปลง
รวบรวมพืช
สมุนไพรและ
ผักพื้นบาน 
พื้นที่ 10 ไร 

100,000 ดูแลรักษา
สภาพแปลง
รวบรวมพืช
สมุนไพรและ
ผักพื้นบาน 
พื้นที่ 10 ไร 

100,000 ดูแลรักษา
สภาพแปลง
รวบรวมพืช
สมุนไพรและ
ผักพื้นบาน 
พื้นที่ 10 ไร 

100,000 ดูแลรักษา
สภาพแปลง
รวบรวมพืช
สมุนไพรและ
ผักพื้นบาน 
พื้นที่ 10 ไร 

100,000 ดูแลรักษา
สภาพแปลง
รวบรวมพืช
สมุนไพรและ
ผักพื้นบาน 
พื้นที่ 10 ไร 

ใชงบประมาณ
ปกติของสถานี
วิจัยลำตะคอง 

 รวม 7 โครงการ   1,380,000  1,380,000  1,380,000  1,380,000  1,380,000    
F2A5 1.การจัดทำฐานขอมูล

ทรัพยากรชวีภาพดาน
พืช จุลินทรีย และ
สาหราย เพื่อการ
อนุรักษและใชประโยชน 

สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย 

50,000 1.ฐานขอมูล
พืช จำนวน 50 

ตัวอยาง 

50,000 1.ฐานขอมูล
พืช จำนวน 
50 ตัวอยาง 

50,000 1.ฐานขอมูล
พืช จำนวน 50 

ตัวอยาง 

50,000 1.ฐานขอมูล
พืช จำนวน 
50 ตัวอยาง 

50,000 1.ฐานขอมูล
พืช จำนวน 50 

ตัวอยาง 

  

     50,000 2.ฐานขอมูล
เมล็ดพันธุพืช 
จำนวน 50 
ตัวอยาง 

50,000 2.ฐานขอมูล
เมล็ดพันธุพืช 
จำนวน 50 
ตัวอยาง 

50,000 2.ฐานขอมูล
เมล็ดพันธุพืช 
จำนวน 50 
ตัวอยาง 

50,000 2.ฐานขอมูล
เมล็ดพันธุพืช 
จำนวน 50 
ตัวอยาง 

50,000 2.ฐานขอมูล
เมล็ดพันธุพืช 
จำนวน 50 
ตัวอยาง 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

     50,000 3.ฐานขอมูล
สาหราย 

จำนวน 100 
ตัวอยาง 

50,000 3.ฐานขอมูล
สาหราย 

จำนวน 100 
ตัวอยาง 

50,000 3.ฐานขอมูล
สาหราย 

จำนวน 100 
ตัวอยาง 

50,000 3.ฐานขอมูล
สาหราย 

จำนวน 100 
ตัวอยาง 

50,000 3.ฐานขอมูล
สาหราย 

จำนวน 100 
ตัวอยาง 

  

     50,000 4.ฐานขอมูล
จุลินทรีย 

จำนวน 100 
ตัวอยาง 

50,000 4.ฐานขอมูล
จุลินทรีย 

จำนวน 100 
ตัวอยาง 

50,000 4.ฐานขอมูล
จุลินทรีย 

จำนวน 100 
ตัวอยาง 

50,000 4.ฐานขอมูล
จุลินทรีย 

จำนวน 100 
ตัวอยาง 

50,000 4.ฐานขอมูล
จุลินทรีย 

จำนวน 100 
ตัวอยาง 

  

 รวม 1 โครงการ   200,000  200,000  200,000  200,000  200,000    
F3A7 1. ศูนยการเรียนรู

วิวัฒนาการในการใช
ประโยชนจากทรัพยากร
พืชและแมลง 

สถานีวิจยั      ลำ
ตะคอง 

300,000 1.เขาเยี่ยมชม
ไมนอยกวา   

5,000 คน/ป  
2.จัดนิทรรศ 
การประจำป

แสดงพรรณพืช 
หรือแมลง 

300,000 1.เขาเยี่ยมชม
ไมนอยกวา   

5,000 คน/ป  
2.จัดนิทรรศ 
การประจำป
แสดงพรรณ

พืช หรือแมลง 

300,000 1.เขาเยี่ยมชม
ไมนอยกวา   

5,000 คน/ป  
2.จัดนิทรรศ 
การประจำป

แสดงพรรณพืช 
หรือแมลง 

300,000 1.เขาเยี่ยมชม
ไมนอยกวา   

5,000 คน/ป  
2.จัดนิทรรศ 
การประจำป
แสดงพรรณ

พืช หรือแมลง 

300,000 1.เขาเยี่ยมชม
ไมนอยกวา   

5,000 คน/ป  
2.จัดนิทรรศ 
การประจำป

แสดงพรรณพืช 
หรือแมลง 

 

ใชงบประมาณ
ปกติของสถานี
วิจัยลำตะคอง 

 รวม 1 โครงการ   300,000  300,000  300,000  300,000  300,000    
F3A8 1. โครงการคาย

วิทยาศาสตร อพ.สธ. 
สถานีวิจยั
ส่ิงแวดลอมสะแก
ราช 

200,000 4 คร้ัง มี
นักเรียนเขา

รวมไมนอยกวา 
400 คน 

200,000 4 คร้ัง มี
นักเรียนเขา
รวมไมนอย

กวา 400 คน 

200,000 4 คร้ัง มี
นักเรียนเขา

รวมไมนอยกวา 
400 คน 

200,000 4 คร้ัง มี
นักเรียนเขา
รวมไมนอย

กวา 400 คน 

200,000 4 คร้ัง มี
นักเรียนเขา

รวมไมนอยกวา 
400 คน 

ใชงบประมาณ
โครงการคาย
วิทยาศาสตรเพื่อ
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

F3A8 2. คายวิทยาศาสตร สถานีวิจยัลำตะ
คอง  หรือ 
โรงเรียนในเขต
พื้นที่อำเภอปาก
ชอง 

50,000 คายนัก
พฤกษศาสตร 

หรือคาย
วิทยาศาสตร
การเกษตร 

หรือคายนักกีฏ
วิทยา อยาง
นอย 1 คร้ัง 

50,000 คายนัก
พฤกษศาสตร 

หรือคาย
วิทยาศาสตร
การเกษตร 
หรือคายนัก
กีฏวิทยา 

อยางนอย 1 
คร้ัง 

50,000 คายนัก
พฤกษศาสตร 

หรือคาย
วิทยาศาสตร
การเกษตร 

หรือคายนักกีฏ
วิทยา อยาง
นอย 1 คร้ัง 

50,000 คายนัก
พฤกษศาสตร 

หรือคาย
วิทยาศาสตร
การเกษตร 
หรือคายนัก
กีฏวิทยา 

อยางนอย 1 
คร้ัง 

50,000 คายนัก
พฤกษศาสตร 

หรือคาย
วิทยาศาสตร
การเกษตร 

หรือคายนักกีฏ
วิทยา อยาง
นอย 1 คร้ัง 

ใชงบประมาณ
ปกติของสถานี
วิจัยลำตะคอง 

F3A8 3. งานจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการ  

หนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 

50,000 งานประชุม
วิชาการและ

      50,000 งานประชุม
วิชาการและ

*ดำเนินงานทุกๆ 
2 ป 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กับ อพ.สธ. นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย  

นิทรรศการ  

F3A8 4. จัดทำเว็บไซด 
อพ.สธ.- วว. 

หนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
กับ อพ.สธ. 

 เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ

ผลการ
ดำเนินงาน

รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่

สนอง
พระราชดำริ 

ไมใช
งบประมาณ 

เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ

ผลการ
ดำเนินงาน

รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่

สนอง
พระราชดำริ 

ไมใช
งบประมาณ 

เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ

ผลการ
ดำเนินงาน

รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่

สนอง
พระราชดำริ 

ไมใช
งบประมาณ 

เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ

ผลการ
ดำเนินงาน

รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่

สนอง
พระราชดำริ 

ไมใช
งบประมาณ 

เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ

ผลการ
ดำเนินงาน

รวมกับ 
อพ.สธ. เชน
การประชุม
ติดตามผล /
การอบรมที่

สนอง
พระราชดำริ 

  

F3A8 5. สงเสริมการปลูกพืช
ปากินไดในบานเรือน
ราษฎร เชน ผักหวานปา 
ต้ิวขาว มะกอกปา 
ชะมวง 

สถานีวิจยั
ส่ิงแวดลอมสะแก
ราช 

70,000 30,000 กลา 70,000 30,000 กลา 70,000 30,000 กลา 70,000 30,000 กลา 70,000 30,000 กลา ใชงบประมาณ
ปกติของสถานี
วิจัยส่ิงแวดลอม
สะแกราช 

F3A8 6. สงเสริมการปลูก
พืชผักพื้นบาน ไมผล
พื้นบาน และสมุนไพร 

สถานีวิจยัลำตะ
คอง  

50,000 ถายทอด
เทคโนโลยีการ
ขยายพันธุและ
การปลูกพืชผัก
พื้นบาน หรือ
ไมผลพื้นบาน 

หรือพืช
สมุนไพร    
2 คร้ัง/ป 

50,000 ถายทอด
เทคโนโลยีการ
ขยายพันธุและ
การปลูกพืชผัก
พื้นบาน หรือ
ไมผลพื้นบาน 

หรือพืช
สมุนไพร    
2 คร้ัง/ป 

50,000 ถายทอด
เทคโนโลยีการ
ขยายพันธุและ
การปลูกพืชผัก
พื้นบาน หรือ
ไมผลพื้นบาน 

หรือพืช
สมุนไพร    
2 คร้ัง/ป 

50,000 ถายทอด
เทคโนโลยีการ
ขยายพันธุและ
การปลูกพืชผัก
พื้นบาน หรือ
ไมผลพื้นบาน 

หรือพืช
สมุนไพร    
2 คร้ัง/ป 

50,000 ถายทอด
เทคโนโลยีการ
ขยายพันธุและ
การปลูกพืชผัก
พื้นบาน หรือ
ไมผลพื้นบาน 

หรือพืช
สมุนไพร     
2 คร้ัง/ป 

ใชงบประมาณ
ปกติของสถานี
วิจัยส่ิงแวดลอม
สะแกราช 

F3A8 7.สนับสนุนการ
ดำเนินงานในกิจกรรม
ตางๆ ของ อพ.สธ. และ
เครือขายของ อพ.สธ. 

พื้นที่ อพ.สธ. 
กำหนดและ

เครือขาย อพ.สธ. 

 สนับสนุนการ
ดำเนินงาน

หนวยงานที่เขา
รวมสนอง

พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 สนับสนุนการ
ดำเนินงาน
หนวยงานที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 สนับสนุนการ
ดำเนินงาน

หนวยงานที่เขา
รวมสนอง

พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 สนับสนุนการ
ดำเนินงาน
หนวยงานที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 สนับสนุนการ
ดำเนินงาน

หนวยงานที่เขา
รวมสนอง

พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  

 รวม 7 โครงการ   300,000   250,000   250,000   250,000   300,000    

 
รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม

17 โครงการ 
  2,500,000   2,450,000   2,450,000   2,450,000   2,500,000    
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กจิกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 


