
กิจกรรมที่ ช่ือโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หมายเหตุ

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย

F1 A1

1. โครงการปก
ปกัษ์ทรัพยากร
พืน้ท่ีโครงการ

อนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือนั

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 
สยามบรมราช
กมุารี ในพืน้ท่ี
ศูนย์บริการ

การศึกษาหนอง
ขวาง 

มหาวิทยาลัย
ราชัยราชภัฏ

บรีุรัมย์

ศูนย์บริการ
อดุมศึกษา
หนองขวาง อ.
เมือง จ.บรีุรัมย์

200000 จ านวนพืน้ที ่
200 ไร่

250000 จ านวนพืน้ที ่
200 ไร่

200000 จ านวนพืน้ที ่
200 ไร่

200000 จ านวนพืน้ท่ี 
200 ไร่

200000 จ านวนพืน้ท่ี 
200 ไร่

200000 จ านวนพืน้ท่ี 200 ไร่

2569

                                          (ร่าง) กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล G6
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์(BRU)

2564 2565 2566 2567 2568

มรภ.บร.แผนแมบ่ทปี 64 - 69 หนา้ที ่1



กิจกรรมที่ ช่ือโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หมายเหตุ

2569

                                          (ร่าง) กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล G6
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์(BRU)

2564 2565 2566 2567 2568
F1A1 2.โครงการจดัท า

เส้นทางเดินปา่
ในพืน้ท่ี
โครงการ
อนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
ศูนย์บริการ
ศึกษาหนอง
ขวาง อ าเภอคู
เมือง จงัหวัด
บรีุรัมย์

ศูนย์บริการ
การศึกษาหนอง
ขวาง

150000 1 เส้น 100000 1 เส้น 100000 1 เส้น 100000 1 เส้น 100000 1 เส้น 100000 1 เส้น

F1A1
3.โครงการ
ส ารวจเกบ็
รวบรวม

พนัธุกรรมหญ้า
แฝก

ศูนย์อดุมศึกษา
ปะค า

80000 ไม่น้อยกว่า
 5 สายพันธุ์

150000 ไม่น้อยกว่า
 5 สายพันธุ์

100000 ไม่น้อยกว่า
 5 สายพันธุ์

0 - 0 - 0 -

รวม 3 โครงการ รวมงบประมาณ 430,000 500,000 400,000 300,000 300,000 300,000
F1 A2 1. โครงการ

ส ารวจเกบ็
รวบรวม
พนัธุกรรม 
ทรัพยากร 
(กายภาพ 
ชีวภาพ) พืน้ท่ี
จงัหวัดบรีุรัมย์

พืน้ท่ีจ.บรีุรัมย์ 
ในรัศมี 50 กม. 
(ไม่น้อยกว่า 5 
พืน้ท่ีเปา้หมาย)

500,000 พืน้ท่ี
เปา้หมาย 
ไม่น้อยกว่า 
3 อ าเภอ

200,000 พืน้ท่ี
เปา้หมาย 
ไม่น้อยกว่า 
3 อ าเภอ

100,000 พืน้ท่ี
เปา้หมาย 
ไม่น้อยกว่า 
3 อ าเภอ

160,000 พืน้ท่ี
เปา้หมาย 
ไม่น้อยกว่า 
3 อ าเภอ

100,000 พืน้ท่ี
เปา้หมาย 
ไม่น้อยกว่า 
3 อ าเภอ

150,000 พืน้ท่ีเปา้หมาย 
ไม่น้อยกว่า 3 
อ าเภอ

มรภ.บร.แผนแมบ่ทปี 64 - 69 หนา้ที ่2



กิจกรรมที่ ช่ือโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หมายเหตุ

2569

                                          (ร่าง) กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล G6
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์(BRU)

2564 2565 2566 2567 2568
F1 A2 2. โครงการ

ส ารวจ เกบ็
รวบรวมข้อมูล
วัฒนธรรม/
ประเพณีท้องถิ่น
 วัฒนธรรม
ชุมชนของ
จงัหวัดบรีุรัมย์

พืน้ท่ีจ.บรีุรัมย์ 
(ไม่น้อยกว่า 3 
พืน้ท่ีเปา้หมาย)

200,000 พืน้ท่ีของ
จงัหวัด
บรีุรัมย์ 
(ชุมชนชาติ
พนัธ์ุ)

150,000 พืน้ท่ีของ
จงัหวัด
บรีุรัมย์ 
(ชุมชนชาติ
พนัธ์ุ)

100,000 พืน้ท่ีของ
จงัหวัด
บรีุรัมย์ 
(ชุมชนชาติ
พนัธ์ุ)

100,000 พืน้ท่ีของ
จงัหวัด
บรีุรัมย์ 
(ชุมชนชาติ
พนัธ์ุ)

100,000 พืน้ท่ีของ
จงัหวัด
บรีุรัมย์ 
(ชุมชนชาติ
พนัธ์ุ)

100,000 พืน้ท่ีของจงัหวัด
บรีุรัมย์ (ชุมชน
ชาติพนัธ์ุ)

F1 A2 3. โครงการ
ส ารวจและ
จดัท า
ฐานข้อมูล
ทรัพยากร 
(กายภาพ 
ชีวภาพ ภูมิ
ปญัญา) ในพืน้ท่ี
เปา้หมายการ
พฒันา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์

 พืน้ท่ีเปา้หมาย
การพฒันา
ภายใต้ความ
รับผิดชอบของ
คณะต่าง ๆ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์

0 0 150,000 ศูนย์บริการ
อดุมศึกษา
หนองขวาง 
อ.คูเมือง จ.
บรีุรัมย์

200,000 ได้ฐานข้อมูล
เชิงพืน้ท่ี
ทรัพยากร
วัฒนธรรม
ภูมิปญัญา

100,000

มรภ.บร.แผนแมบ่ทปี 64 - 69 หนา้ที ่3



กิจกรรมที่ ช่ือโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หมายเหตุ

2569

                                          (ร่าง) กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล G6
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์(BRU)

2564 2565 2566 2567 2568
F1 A2 4.โครงการ

ส ารวจความ
หลากหลายและ
จดัท าเส้นทาง
เรียนรู้พนัธ์ุพชื
พืน้ถิ่น ภายใน
ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกจิ
พอเพยีงปะค า 
ต าบลหทู านบ 
อ าเภอปะค า 
จงัหวัดบรีุรัมย์
ภัฏบรีุรัมย์

 พืน้ท่ีเปา้หมาย
การพฒันา
ภายใต้ความ
รับผิดชอบของ
คณะต่าง ๆ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์

0 200,000 150,000 ศูนย์
อดุมศึกษา
ปะค า

200,000 ได้ฐานข้อมูล
เชิงพืน้ท่ี
ทรัพยากร
วัฒนธรรม
ภูมิปญัญา

100,000

F1 A2 5.โครงการ
ส ารวจพชื
สมุนไพรท้องถิ่น
จากเอกสารใบ
ลานเพือ่การ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ด้าน
การดูแลสุขภาพ

90,000

มรภ.บร.แผนแมบ่ทปี 64 - 69 หนา้ที ่4



กิจกรรมที่ ช่ือโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หมายเหตุ

2569

                                          (ร่าง) กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล G6
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์(BRU)

2564 2565 2566 2567 2568
F1 A3 6.โครงการ

เพาะเล้ียงเนื้อ
เย่ีอต้นแปะ 
มะกอกโคกเพือ่
การอนุรักษ์
พนัธุกรรมและ
ต่อยอด
เทคโนโลยีชีวภา
พพชืท้องถิ่น 
จงัหวัดบรีุรัมย์

130,000

รวม 6โครงการ รวมงบประมาณ 700,000 770,000 500,000 660,000 200,000 450,000
F2 A5 1. โครงการ

จดัต้ังศูนย์
ข้อมูลอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
(อพ.สธ.) 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์ 
คณะ
วิทยาศาสตร์

250,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ 
คณะ
วิทยาศาสตร์

200,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ 
คณะ
วิทยาศาสตร์

200,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ 
คณะ
วิทยาศาสตร์

200,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ 
คณะ
วิทยาศาสตร์

200,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ 
คณะ
วิทยาศาสตร์

200,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์ 
คณะวิทยาศาสตร์

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 250,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

มรภ.บร.แผนแมบ่ทปี 64 - 69 หนา้ที ่5



กิจกรรมที่ ช่ือโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หมายเหตุ

2569

                                          (ร่าง) กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล G6
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์(BRU)

2564 2565 2566 2567 2568
F3A7 1. โครงการ

สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์ 
คณะ
วิทยาศาสตร์

300,000 สร้างจติ
ส านักให้
นักศึกษาไม่
น้อยกว่า
จ านวน 300
 คนในการ
อนุรักษ์
พนัธ์ุพชื

300,000 สร้างจติ
ส านักให้
นักศึกษาไม่
น้อยกว่า
จ านวน 300
 คนในการ
อนุรักษ์
พนัธ์ุพชื

350,000 สร้างจติ
ส านักให้
นักศึกษาไม่
น้อยกว่า
จ านวน 300
 คนในการ
อนุรักษ์
พนัธ์ุพชื

350,000 สร้างจติ
ส านักให้
นักศึกษาไม่
น้อยกว่า
จ านวน 300
 คนในการ
อนุรักษ์
พนัธ์ุพชื

350,000 สร้างจติ
ส านักให้
นักศึกษาไม่
น้อยกว่า
จ านวน 300
 คนในการ
อนุรักษ์
พนัธ์ุพชื

350,000 สร้างจติส านัก
ใหน้ักศึกษาไม่
น้อยกว่า
จ านวน 300 คน
ในการอนุรักษ์
พนัธ์ุพชื

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 300,000 300,000 350,000 350,000 350,000 350,000
F3A8 1. โครงการค่าย

เยาวชนอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
(อพ.สธ.)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์ 
กองพฒันา
นักศึกษาฯ

300,000 นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ไม่
น้อยกว่า 50
 คน

150,000 นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ไม่
น้อยกว่า 50
 คน

200,000 นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ไม่
น้อยกว่า 50
 คน

200,000 นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ไม่
น้อยกว่า 50
 คน

200,000 นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ไม่
น้อยกว่า 50
 คน

200,000 นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์
ไม่น้อยกว่า 50 
คน

F3A8 2.โครงการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม
 และฟืน้ฟพูนัธ์ุ
ไม้พืน้ถิ่นพืน้ท่ี
อ าเภอเมือง 
จงัหวัดบรีุรัมย์

นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ไม่
น้อยกว่า 50
 คน

150,000

มรภ.บร.แผนแมบ่ทปี 64 - 69 หนา้ที ่6



กิจกรรมที่ ช่ือโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หมายเหตุ

2569

                                          (ร่าง) กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล G6
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์(BRU)

2564 2565 2566 2567 2568
F3 A8 3.โครงการ

พฒันาเว็บไซต์
และจดัท า
ฐานข้อมูล
ทรัพยากร
ชีวภาพ เพือ่
สนอง
พระราชด าริ
โครงการ
อนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กมุารี 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์ 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
(บรูณาการฯ 
ระหว่าง
สาขาวิชาต่างๆ )

270,000 1.web site
  2. ฐาน
ข้อมูลฯ

80,000 1.web site  2. ฐานข้อมูลฯ 200,000 1.web site
  2. ฐาน
ข้อมูลฯ

200,000 1.web site
  2. ฐาน
ข้อมูลฯ

200,000 1.web site
  2. ฐาน
ข้อมูลฯ

200,000 1.web site  2.
 ฐานข้อมูลฯ
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กิจกรรมที่ ช่ือโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หมายเหตุ

2569

                                          (ร่าง) กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล G6
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์(BRU)

2564 2565 2566 2567 2568
F3A8 4. โครงการ

สนับสนุน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้า
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ในงาน
ส ารวจและ
จดัท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ท่ีจงัหวัด
บรีุรัมย์

150,000 องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า 
5 แหง่ รัศมี
จาก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ไม่
เกนิ  70  กม.

120,000 องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า 
5 แหง่ รัศมี
จาก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ไม่
เกนิ  70  กม.

100,000 องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า 
5 แหง่ รัศมี
จาก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ไม่
เกนิ  70  กม.

100,000 องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า 
5 แหง่ รัศมี
จาก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ไม่
เกนิ  70  กม.

100,000 องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า 
5 แหง่ รัศมี
จาก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บรีุรัมย์ไม่
เกนิ  70  กม.

100,000 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่
น้อยกว่า 5 แหง่
 รัศมีจาก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์ไม่
เกนิ  70  กม.
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กิจกรรมที่ ช่ือโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หมายเหตุ

2569

                                          (ร่าง) กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล G6
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์(BRU)

2564 2565 2566 2567 2568
F3A8 5. โครงการ

บริหารจดัการ
และการเข้าร่วม
การประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ภายใต้โครงการ
 อพ.สธ.ประจ าปี

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย์ 
(สถาบนัวิจยั
และพฒันา 
และคณะ
วิทยาศาสตร์)

270,000 น าเสนอ
ผลงานของ
นักศึกษา
และอาจารย์
ในงาน
ประชุม
วิชาการ
ประจ าปี
ของ
มหาวิทยาลัย
 (BRICC) 
และงาน
ประชุม
วิชาการตาม
กรอบ
โครงการ 
อพ.สธ.

300,000 น าเสนอ
ผลงานของ
นักศึกษา
และอาจารย์
ในงาน
ประชุม
วิชาการ
ประจ าปี
ของ
มหาวิทยาลัย
 (BRICC) 
และงาน
ประชุม
วิชาการตาม
กรอบ
โครงการ 
อพ.สธ.

300,000 น าเสนอ
ผลงานของ
นักศึกษา
และอาจารย์
ในงาน
ประชุม
วิชาการ
ประจ าปี
ของ
มหาวิทยาลัย
 (BRICC) 
และงาน
ประชุม
วิชาการตาม
กรอบ
โครงการ 
อพ.สธ.

300,000 น าเสนอ
ผลงานของ
นักศึกษา
และอาจารย์
ในงาน
ประชุม
วิชาการ
ประจ าปี
ของ
มหาวิทยาลัย
 (BRICC) 
และงาน
ประชุม
วิชาการตาม
กรอบ
โครงการ 
อพ.สธ.

300,000 น าเสนอ
ผลงานของ
นักศึกษา
และอาจารย์
ในงาน
ประชุม
วิชาการ
ประจ าปี
ของ
มหาวิทยาลัย
 (BRICC) 
และงาน
ประชุม
วิชาการตาม
กรอบ
โครงการ 
อพ.สธ.

300,000 น าเสนอผลงาน
ของนักศึกษา
และอาจารย์ใน
งานประชุม
วิชาการประจ าปี
ของ
มหาวิทยาลัย 
(BRICC) และ
งานประชุม
วิชาการตาม
กรอบโครงการ 
อพ.สธ.

รวม 5 โครงการ รวมงบประมาณ 690,000 500,000 600,000 600,000 600,000 600,000
รวม 5 กิจกรรม
 จ านวน  16  

โครงการ

รวมทั้งหมด 2,370,000 2,510,000 2,050,000 2,110,000 1,650,000 1,900,000 12,590,000

หมายเหตุ   
F   หมายถึง กรอบการด าเนินการด าเนินงาน อพ.สธ.  3 กรอบ  ดังนี้ F1 กรอบการเรียนรู้  F2 กรอบการใช้ประโยชน์  F3 กรอบการสร้างจติส านึก
A  หมายถึง กจิกรรม 8 กจิกรรม  ดังนี้
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กิจกรรมที่ ช่ือโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หมายเหตุ

2569

                                          (ร่าง) กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล G6
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์(BRU)

2564 2565 2566 2567 2568
A1 กจิกรรมปก
ปกัพนัธุกรรมพชืA5 กจิกรรมศูนย์ข้อมูลพนัธุกรรมพชื  A6 กจิกรรมวางแผนพฒันาพนัธ์ุพชื  A7  กจิกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื  A8  กจิกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื

* ทรพัยากร 3 ฐาน ดังนี้  ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
**แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569) 

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริจะต้องด าเนินการจดัต้ังคณะท างาน/คณะอนุกรรมการ  และจดัท าเว็บไซด์ อพ.สธ.-หน่วยงานสนองพระราชด าริ 

มรภ.บร.แผนแมบ่ทปี 64 - 69 หนา้ที ่10


