
หนา 868                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.พส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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. การสำรวจ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
(พันธุพืช พันธุสัตว และ
ชีวภาพ) 

 พื้นที่ปกปกทรัพยากร   พื้นที่จำนวน 3 ไร                    พื้นที่จำนวน 3 ไร         
-ทำพิกัดพรรณไม 

  พื้นที่จำนวน 3 ไร             
-ทำพิกัดพรรณไม 

  พื้นที่จำนวน 3 ไร             
-ทำพิกัดพรรณไม 

  พื้นที่จำนวน 3 ไร                
-ทำพิกัดพรรณไม 

 

 รวม  1  โครงการ  0  0  0  0  0   

F1A2 1. การศึกษาผลกระทบของ
ยางนา (Dipterocarpus 
alatus Roxb. ex G.Don) 
ตอความหลากหลายของ
เห็ดเอคโตไมคอรไรซาใน
พื้นที่สวนปา 

พื้นที่สวนปาพันธุไมหา
ยาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคาม 

157,000 1. ขอมูลความ
หลากหลายของเห็ด
เอคโตไมคอรไรซาที่
พบในพื้นที่
ศึกษาวิจยั 
2. ขอมูลทาง
พันธุกรรมของเห็ด
เอคโตไมคอรไรซาที่
พบจากงานวิจยั 
3. ตนกลายางนา  

50,000 การเจริญของยาง
นาในพื้นที่ศึกษา 

108,000 ขอมูลความ
หลากหลายของเห็ด
เอ็คโตไมคอรไรซาใน
พื้นที่ศึกษาวจิัยเพือ่
ใชประกอบการ
จัดการแหลงเรียนรู
ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติภายใน
มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

108,000 ขอมูลความ
หลากหลายของเห็ด
เอ็คโตไมคอรไรซา
ในพื้นที่ศึกษาวจิัย
เพื่อใชประกอบการ
จัดการแหลงเรียนรู
ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติภายใน
มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

118,000 ไดตัวอยางเห็ด
อางอิงที่พบในพื้นที่
ศึกษา อยางนอย 
30 ตัวอยาง และได
ขอมูลพันธกุรรม
ของเห็ดที่พบใน
ตัวอยางดินและใน
พื้นที่ศึกษา อยาง
นอย 600 ลำดับ 

F1A2/ F2A4 

F1A2 2. การสำรวจการกระจาย
พันธุของจัน (Diospyros 
decandra Lour.) ใน
จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 3 

พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 203,900 ฐานขอมูลของตน
จันในจังหวัด
พิษณุโลก และมี
ตัวอยางอางอิง
สำหรับพื้นที่ที่
สามารถนำไปใช
งานวิจัยดานอื่นๆ 
ตอไป และสามารถ
เผยแพรการ
กระจายพันธุของ
จัน ผาน
อินเทอรเน็ตเปน
ระยะเวลา 1 ป  

        F1A2/ F2A5 

  รวม 2 โครงการ  360,900  50,000  108,000  108,000  118,000   
F1A3 1. โครงการอนุรักษสวน

สมุนไพรและสวนสวนปา
พันธุไมหายาก 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

 

150,000 เปนแหลงเรียนรู
พันธุพืชสมุนไพร 
การปลูก ขยายพันธุ

150,000 เปนแหลงเรียนรู
พันธุพืชสมุนไพร 
การปลูก 

150,000 เปนแหลงเรียนรูพันธุ
พืชสมุนไพร การ
ปลูก ขยายพันธุและ

150,000 เปนแหลงเรียนรู
พันธุพืชสมุนไพร 
การปลูก ขยายพันธุ

150,000 เปนแหลงเรียนรู
พันธุพืชสมุนไพร 
การปลูก ขยายพันธุ
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

และการนำไปใช
ประโยชนกบั
นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 

ขยายพันธุและการ
นำไปใชประโยชน
กับนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

การนำไปใช
ประโยชนกบั
นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 

และการนำไปใช
ประโยชนกบั
นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 

และการนำไปใช
ประโยชนกบั
นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 

F1A3 2. การอนุรักษและ
ขยายพันธุตนจันในสภาพ
ปลอดเชื้อ 

หองปฏิบัติการ ชีววิทยา
และโมเลกลุ คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิูลสงคราม 

375,000 ไดอนุรักษและรูจัก
คุณคาของตนลูกจัน 
และ  ไดทราบ
ขั้นตอนและสภาวะ
ที่เหมาะสมในการ
เพาะเล้ียงและ
ขยายพันธุตนจัน 

                 

  รวม  2 โครงการ  525,000  150,000  150,000  150,000  150,000   
F2A4 1. การคัดเลือกหาเชื้อเอน

โดไฟตจากจันที่สรางสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพตาน 
เชื้อกอโรคพืช 

หองปฏิบัติการ ชีววิทยา
และโมเลกุล คระ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิูลสงคราม 

321,000 คัดเลือกหาไอโซเลต
ของเชื้อราเอนโด
ไฟตจากจันที่
สามารถสรางสาร
ออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพตอตานการ
เจริญของเชื้อกอ
โรคพืช                       
ทราบไอโซเลตของ
เชื้อที่มีคุณสมบัติ
ตอตานส่ิงมีชีวิต
ทดสอบ 

                 

F2A4 2. การใชประโยชนจาก
เนื้อฟกขาวในการผลิตเสน
หมี่ซ่ัวเพื่อสุขภาพ 

หองปฏิบัติการสาขาวิชาค
หกรรม คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนย ี

314,400 ไดองคความรู
เกี่ยวกบัสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของเนื้อฟกขาวและ
วิธีการที่เหมาะสม
ในการทำแหง 

                 

F2A4 3. การศึกษาฤทธิ์ความ
เปนพิษตอเซลลมะเร็งและ
ตานจุลชีพจากสูตรตำรับ
รวมองคความรูภูมิปญญา
พื้นบานจากพืชสมุนไพร 

หองปฏิบัติกการ 
สาขาวิชาเคมี และเภสัช 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิูลสงคราม 

340,000 ไดสกัดสารจากพืช
สมุนไพรจากสูตร
ตำรับจากสูตรองค
ความรูภูมิปญญา
พื้นบาน 
-ไดทราบความเปน

                 



หนา 870                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.พส. 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 

พิษตอเซลลมะเร็ง
และฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสาร
สกัดสมุนไพรจาก
สูตรองคความรูภูมิ
ปญญาพื้นบาน 

F2A4 4. นวัตกรรมผลิตภัณฑ
แยมแผนเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มจากลูกมะมวง
หาว มะนาวโห     

หองปฏิบัติการสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

300,000 ไดสูตรและ
กระบวนการผลิตที่
เหมาะสมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
แยมแผน และ
สมบัติของ
ผลิตภัณฑทาง
กายภาพ เคมี และ
สมบัติการตาน
อนุมูลอิสระของ
แยมแผนที่ผลิตได 

                

F2A4 5. การผลิตแปงที่มีสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
กลวยผลกลม-ผลเหล่ียม
เพื่อการใชประโยชนใน
ผลิตภัณฑขนมไทยแก
เยาวชน/ชุมชน 

ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม 

138,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ตามแผน
แมบท อพ.สธ.ใน
กิจกรรมที่ 4 
อนุรักษและการใช
ประโยชน
ทรัพยากร 
2. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑขนมไทย
จากแปงกลวยที่มี
สารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ  
3. เพื่อถายทอด
องคความรูการผลิต 
ผลิตภัณฑขนมไทย
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กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จากแปงกลวยแก
ชุมชน 
4. เพื่อบูรณาการ
การจัดกิจกรรม
บริการวิชาการกบั
การจัดการเรียน
การสอน 

F2A4 6. การสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกสมุนไพรวัชพืชเพื่อ
ประยุกตใชในการแพทย
ทางเลือกสำหรับผูปวย
โรคเบาหวาน 

หองปฏิบัติกการ 
สาขาวิชาเคมี และเภสัช 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิูลสงคราม 

500,000 คนหาสาร
มูลคาเพิ่มที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพจาก
สมุนไพรวัชพืชโดย
กระบวนการทาง
เคมีและทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

                 

F2A4 7. ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
และความเปนพิษตอ
เซลลมะเร็งในมนุษยจาก
สมุนไพรพื้นบานในเคร่ือง
เคียงอาหารปกษใต 

หองปฏิบัติกการ 
สาขาวิชาเคมี และเภสัช 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิูลสงคราม 

300,000 - ทดสอบฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ หา
ปริมาณ
สารประกอบฟนอลิ
กรวม ปริมาณ
สารประกอบ  ฟลา
โวนอยด และศึกษา
ฤทธิ์ในการยับยั้ง
เซลลมะเร็งทั้งหมด 
4 ชนิด คือ คือ 
เซลลมะเร็งทอน้ำดี 
(HuCCA-1), 
เซลลมะเร็งปอด 
(A549), 
เซลลมะเร็งตับ 
(HepG2) และ 
เซลลมะเร็งเม็ด
เลือดขาว (MOLT-
3) ของสารสกัดเอ
ทานอลจาก

                 



หนา 872                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.พส. 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 

สมุนไพรพื้นบานใน
เคร่ืองเคียงอาหาร
ปกษใตทั้งหมด 7 
ชนิด  

  รวม  7  โครงการ  2,213,400           
F2A5 1. การจัดทำฐานขอมูล

ทรัพยากร อพ.สธ.- มรภ
พิบูลสงคราม 

อพ.สธ.-มรภพิบูลสงคราม   ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 

  ฐานขอมูล
ทรัพยากรทาง
ชีวภาพ 

  ฐานขอมูลทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

  การรวบรวม
ฐานขอมูล
ทรัพยากร อพ.สธ.-
มรภพิบูลสงคราม 

  ตรวจสอบและ
เผยแพร 

 

F2A5 2. การจัดทำฐานขอมูล
และบทเรียนอาหาร
สมุนไพรในชุมชน จังหวัด
พิษณุโลกสำหรับครูใน
โรงเรียนที่รวมสนอง
พระราชดำริในโครงการ 
อพ.สธ. 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิูลสงคราม 

367,000 เปนการเผยแพร
ขอมูลอาหาร
สมุนไพรในชุมชน 
จังหวัดพิษณุโลก
ใหแกเยาวชนและ
ผูสนใจ 

                F2A5/ F3A8 

  รวม 2 โครงการ  367,000           
F3A8 1. โครงการสงเสริมการ

เรียนรูงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน กับ
นักศึกษาสาขาครุศาสตร
เกษตร และนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร ม.ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร  คณะครุ
ศาสตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

100,000 สงเสริมและสราง
ความเขาใจการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนใหกับ
นักศึกษาอาจารย 
และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมี
จิตสำนึกที่ดีและ
เห็นคุณคาของพืช
พรรณและ
ทรัพยากร 

100,000 สงเสริมและสราง
ความเขาใจการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนใหกับ
นักศึกษาอาจารย 
และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมี
จิตสำนึกที่ดีและ
เห็นคุณคาของพืช
พรรณและ
ทรัพยากร 

100,000 สงเสริมและสราง
ความเขาใจการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนใหกับ
นักศึกษาอาจารย 
และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมี
จิตสำนึกที่ดีและเห็น
คุณคาของพชืพรรณ
และทรัพยากร 

100,000 สงเสริมและสราง
ความเขาใจการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนใหกับ
นักศึกษาอาจารย 
และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมี
จิตสำนึกที่ดีและ
เห็นคุณคาของพืช
พรรณและ
ทรัพยากร 

100,000 สงเสริมและสราง
ความเขาใจการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนใหกับ
นักศึกษาอาจารย 
และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมี
จิตสำนึกที่ดีและ
เห็นคุณคาของพืช
พรรณและ
ทรัพยากร 

 

F3A8 2. จัดนิทรรศการโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิูลสงคราม

 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร และ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 

300,000 จัดแสดงผลการ
ดำเนินงานภายใต
โครงการ อพ.สธ.
มรภ.พิบูลสงคราม 

          350,000 จัดแสดงผลการ
ดำเนินงานภายใต
โครงการ อพ.สธ.
มรภ.พิบูลสงคราม 
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มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม 

F3A8 3. บริหารจัดการการ
ดำเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช อัน
เนื่องมาจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
ความยั่งยืน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร  คณะครุ
ศาสตร และคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

417,840 เพื่อพัฒนาบุคลากร
ในโครงการ 
อพ.สธ.-มรภพิบูล
สงคราม ฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น 
และสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนจัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา ในจังหวัด
พิษณุโลก 

417,000 เปนศูนย
ประสานงานของ
หนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา ในจังหวัด
พิษณุโลก 

417,000 เปนศูนย
ประสานงานของ
หนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ จัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปญญา ใน
จังหวัดพิษณุโลก 

  เปนศูนย
ประสานงานของ
หนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา ในจังหวัด
พิษณุโลก 

  เปนศูนย
ประสานงานของ
หนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ 
และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา ในจังหวัด
พิษณุโลก 

 

F3A8 4. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ หนวยงาน
ฯ บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

  3 แหง   3 แหง   4 แหง   4 แหง   4 แหง  

F3A8 5. สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรอบๆ หนวยงาน 
บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร 

  3 แหง   5 แหง   6 แหง   7 แหง    2 แหง  

F3A8 6. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 

  เผยแพร 
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.-มรถพิบูล
สงคราม 

  เผยแพร 
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.-
มรภพิบูฃสคราม 

  เผยแพร
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ-
มรภพิบูลสงคราม. 

  เผยแพร
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.-มรภพิบูล
สงคราม 

  เผยแพร
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.-มรภพิบูล
สงคราม 

 



หนา 874                                                                                                                                                                                            แผนแมบท อพ.สธ. – มร.พส. 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. แผนพับ ประชาสัมพันธ
โครงการ อพ.สธ.  และ 
อพ.สธ. -มรภพิบูลสงคราม 

อปท ในจังหวัดพิษณุโลก   อปท ในจังหวัด
พิษณุโลก 

  อปท ในจังหวัด
พิษณุโลก 

  อปท ในจังหวัด
พิษณุโลก 

  อปท ในจังหวัด
พิษณุโลก 

  เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ ระบุ
จำนวน 

 

F3A8 8. การดำเนินงานจัดต้ัง
ศูนยประสานงานเครือขาย 
อพ.สธ.-มรภ พิบูลสงคราม 

มหาวิทลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม 

900,000 สงเสริมและอบรม
บุคลากรในงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

900,000 สงเสริมและอบรม
บุคลากรในงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

900,000 ฝกอบรมงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
อยางนอยปละ 1 รุน 

900,000 งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นอยางนอยป
ละ 1 รุน 

  งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นอยางนอยป
ละ 2 รุน 

 

 รวม  8  โครงการ  1,717,840  1,417,000  1,417,000  1,000,000  450,000   
 รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม         

22 โครงการ 
 5,184,140  1,617,000  1,675,000  1,258,000  718,000   

 
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 
 
 


