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กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

F2A5 1. การจัดท า
ฐานข้อมูล
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 

สผ. 3,700,000 1. ระบบคลังข้อมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศไทย และ
เว็บไซต์กลไกการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าว
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ได้รับ
การปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง และ
เป็นไปตามหลัก
วิชาการและเกณฑ์
สากล 
2. ขยายจ านวน
หน่วยงานที่เป็น
เครือข่ายคลังข้อมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศไทยอย่าง
น้อย 5 แห่ง โดยมี
การเชื่อมต่อข้อมูล
กับคลังข้อมูลฯ และ
น าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการ

3,000,000 1. ระบบคลังข้อมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศไทยและ
เว็บไซต์กลไกการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าว
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ได้รับ
การปรับปรุงให้
ทันสมัยและ
ยกระดับความ
ปลอดภัยในการใช้
งาน 
2. ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพจาก
หน่วยงานเครือข่าย
ได้น าเข้าสู่ระบบ
คลังข้อมูลฯ อย่าง
น้อย 5 แห่ง 
3. สื่อเกี่ยวกับองค์
ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อย่าง
น้อย 2 รายการ  
เช่น แผ่นพับ และ

3,000,000 1. ระบบคลังข้อมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศไทยและ
เว็บไซต์กลไกการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าว
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ได้รับ
การปรับปรุงให้
ทันสมัยและ
ยกระดับความ
ปลอดภัยในการใช้
งาน 
2. ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพจาก
หน่วยงานเครือข่าย
ได้น าเข้าสู่ระบบ
คลังข้อมูลฯ อย่าง
น้อย 5 แห่ง 
3. สื่อเกี่ยวกับองค์
ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อย่าง
น้อย 2 รายการ 
โดยจัดท าในรูปแบบ

3,000,000 1. ระบบคลังข้อมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศไทยและ
เว็บไซต์กลไกการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าว
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ได้รับ
การปรับปรุงให้
ทันสมัยและ
ยกระดับความ
ปลอดภัยในการใช้
งาน 
2. ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพจาก
หน่วยงานเครือข่าย
ได้น าเข้าสู่ระบบ
คลังข้อมูลฯ อย่าง
น้อย 5 แห่ง 
3. สื่อเกี่ยวกับองค์
ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อย่าง
น้อย 2 รายการ  
เช่น แผ่นพับ และ

3,000,000 1. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
คลังข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพให้ทันสมัย
และปลอดภยั
ส าหรับการใช้งาน 
2. น าเข้าข้อมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับ
หน่วยงาน
ส่วนกลาง ท้องถิ่น 
และชุมชน ที่เป็น
เครือข่าย อพ.สธ. 
อย่างน้อย 5 พื้นที่ 
3. เผยแพร่องค์
ความรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพผ่าน
เว็บไซต์กลไกการ
เผยแพร่ข้อมูลฯ 

ใช้
งบประมาณ  
จากงบ
รายจ่าย
ประจ าปี 
สผ. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

สื่ออื่นๆ เพื่อ
เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์กลไกการ
เผยแพร่ข้อมูลฯ 
และสื่อสังคม
ออนไลน ์

เอกสารแผ่นพับ 
และสื่อเพื่อเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์กลไก
การเผยแพร่ขอ้มูลฯ 
และสื่อออนไลน ์

สื่ออื่นๆ เพื่อ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
กลไกการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และสื่อ
สังคมออนไลน์ 

 รวม 1 โครงการ 3,700,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000   

F3A8 1. การจัดท า
เว็บไซด์ 
อพ.สธ.-สผ.  

 สผ. ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ์
งานสนอง
พระราชด าร ิ
อพ.สธ.-สผ. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ์
งานสนอง
พระราชด าร ิ
อพ.สธ.-สผ. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ์งาน
สนองพระราชด าร ิ
อพ.สธ.-สผ. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ์งาน
สนองพระราชด าร ิ
อพ.สธ.-สผ. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ์
งานสนอง
พระราชด าร ิ
อพ.สธ.-สผ. 

  

F3A8 2. การจัด
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ  
อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ 
อพ.สธ. 
ก าหนด 

500,000 เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
30 ปี อพ.สธ. 
“ประโยชน์แท ้แก่
มหาชน” ณ 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ์จ.
นครศรีธรรมราช 

        500,000 เข้าร่วมการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย 
หวนดูทรัพย์สิ่งสิน
ตน” ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
จ.เชียงใหม่ 

1. ใช้
งบประมาณ  
จากงบ
รายจ่าย
ประจ าปี สผ. 
2. ร่วมจัด
นิทรรศการ 
อพ.สธ. ทกุ 2 
ปี  ในฐานะ
หน่วยงาน
ร่วมสนอง
พระราชด าริฯ 

F3A8 3. การ
ด าเนินงานเพื่อ
รักษาสิทธิ์ของ
ชุมชนในการ
เข้าถึงและ
แบ่งปัน
ผลประโยชน์
จากความ

พื้นที่
หน่วยงาน 
อปท. ที่ร่วม
สนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. 

700,000 1. จัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการ
เข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรชวีภาพ
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง
กับความ

500,000 1. จัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการ
เข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรชวีภาพ
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง
กับความ

500,000 1. จัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการ
เข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรชวีภาพ
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง
กับความ

500,000 1. จัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการ
เข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรชวีภาพ
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง
กับความ

500,000 1. จัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการ
เข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรชวีภาพ
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่
เกี่ยวขอ้งกับความ

ใช้
งบประมาณ 
จากงบ
รายจ่าย
ประจ าปี 
สผ. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

หลากหลาย
ทางชีวภาพ : 
การจัดท า
กฎระเบียบ/
ข้อบังคับ เร่ือง 
การเข้าถึงและ
แบ่งปัน
ผลประโยชน์
จากทรัพยากร
ชีวภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

หลากหลายทาง
ชีวภาพ และการ
จัดท ากฎระเบียบ/
ข้อบังคับระดับ
ท้องถิ่นที่เหมาะสม
กับบริบทพื้นที ่
2. ถอดบทเรียน
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
ในการอนุรักษ์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
3. เผยแพร่ท าความ
เข้าใจต่อกฎหมาย
ว่าด้วยความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

หลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
จัดท ากฎระเบียบ/
ข้อบังคับระดับ
ท้องถิ่นที่เหมาะสม
กับบริบทพื้นที ่
2. ถอดบทเรียนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

หลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
จัดท ากฎระเบียบ/
ข้อบังคับระดับ
ท้องถิ่นที่เหมาะสม
กับบริบทพื้นที ่
2. ถอดบทเรียนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

หลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
จัดท ากฎระเบียบ/
ข้อบังคับระดับ
ท้องถิ่นที่เหมาะสม
กับบริบทพื้นที ่
2. ถอดบทเรียนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
2. ถอดบทเรียน
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
ในการอนุรักษ์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

F3A8 4. การจัดการ
พื้นที่ที่มี
ความส าคัญต่อ
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

พื้นที่ที่ สผ. 
ก าหนด 

    8,000,000 1. ศึกษาศักยภาพ
และความพร้อม
ของพื้นที่ที่มี
ความส าคัญต่อ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อ
พัฒนาส่งเสริมให้มี
การอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
2. จัดท ากลไกทาง
เศรษฐศาสตร์และ
มาตรการจูงใจใน
การอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์ความ

8,000,000 1. ขับเคลื่อนกลไก
ทางเศรษฐศาสตร์
และมาตรการจูงใจ
ในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่งยั่งยืน 
2. ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การปรับตัวและ
อาชีพที่เหมาะสม
กับการอนุรกัษ์และ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่งยั่งยืน

8,000,000 1. ศึกษาศักยภาพ
และความพร้อมของ
พื้นที่ที่มีความส าคัญ
ต่อความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อพัฒนา
ส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
2. จัดท ากลไกทาง
เศรษฐศาสตร์และ
มาตรการจูงใจใน
การอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์ความ

8,000,000 1. ขับเคลื่อน
กลไกทาง
เศรษฐศาสตร์
และมาตรการจูง
ใจในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยา่ง
ยั่งยืน  
2. ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การปรับตัวและ
อาชีพที่เหมาะสม
กับ 

ใช้
งบประมาณ 
จากงบ
รายจ่าย
ประจ าปี 
สผ. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

หลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่งยั่งยืน 
3. เผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการ
บริหารจัดการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ของชุมชน/
เครือข่าย  

หลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่งยั่งยืน  
3. เผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการบรหิาร
จัดการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

การอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่งยั่งยืน 
ของชุมชน/
เครือข่าย  

F3A8 5. การติดตาม
การด าเนินงาน
การบริหาร
จัดการพื้นที่
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติอยา่ง
ยั่งยืน : โครงการ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์
ประเภทน้ าตก 
ในพื้นที่น าร่อง
น้ าตกธารารักษ ์

จังหวัดตาก 20,000 มีผลการขับเคลื่อน
ผังและแผนการ
บริการพื้นที่
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ าตก
ธารารักษ ์บ้านเจดีย์
โคะ อ.แม่สอด จ.
ตาก เพื่อการ
อนุรักษ์ รักษา ดูแล 
และฟื้นฟูแหล่ง
ธรรมชาติอยา่งมี
ส่วนร่วม และเพื่อ
เป็นพื้นที่ต้นแบบใน
การบริหารจัดการ
พื้นที่สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติภายใต้
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 

                ใช้
งบประมาณ 
จากงบ
รายจ่าย
ประจ าปี 
สผ. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
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2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

F3A8 6. การบริหาร
จัดการพื้นที่
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติอันควร
อนุรักษ ์ภายใต้
การบูรณาการ
ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบ 

พื้นที่ที่ สผ. 
ก าหนด 

    500,000 ชุมชนในพื้นที่มี
ความสามารถและ
มีประสิทธิภาพใน
การอนุรักษแ์ละ
การบริหารจัดการ
น้ า ในพื้นที่
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ าตก
ธารารักษ ์อ.แม่
สอด จ.ตาก ระยะ
ที่ 1 เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจ
สังคมของชุมชนบน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

500,000 ชุมชนในพื้นที่มีการ
บริหารจัดการ
ชุมชน เป็นฐานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
และเศรษฐกิจสังคม
ของชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นและพื้นที่
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ าตก
ธารารักษ ์อ.แม่
สอด จ.ตาก อยา่งมี
ส่วนร่วม ระยะที่ 2  

700,000 ชุมชนในพื้นที่เป็น
ต้นแบบในการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ าตก
ธารารักษ ์อ.แม่
สอด จ.ตาก อยา่งมี
ส่วนร่วม 

2,000,000 การอนุรักษ ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติแม่น้ า คู
คลอง จ.
สมุทรสงคราม เป็น
ฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน 

ใช้
งบประมาณ
จากงบ
รายจ่าย
ประจ าปี สผ. 

F3A8 7. การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ป่าสาธารณ 
-ประโยชนบ์้าน
ท านบให้เกิด
ความยั่งยืน โดย
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
ต.กันตวจระมวล  

จังหวัด
สุรินทร์ 

372,390 1. ส ารวจ ท ารหัส
พิกัดทรัพยากรพันธุ์
พืช พื้นที่ 5 ไร่  
2. ส ารวจเก็บ
รวบรวมวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา 
3. ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ได้
จากการส ารวจ
เก็บรวบรวม 
4. จัดท าฐานข้อมูล
พันธุ์พืช 
5. งานสวน
พฤกษศาสตร์
ระดับต าบล                 

งบกองทุน
สิ่งแวดลอ้ม 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พื้นที่
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หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

F3A8 8. การเพิ่ม
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในไร่นา
เพื่อสิ่งแวดล้อม 
และความมั่นคง
ทางอาหาร ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัด
สุพรรณบุรี 

635,200 1. งานวิจัยชุมชน
โดยเกษตรกรเก็บ
ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพที่เกิดขึ้นใน
แปลงเกษตร 120 
แปลง 360 – 500 
ไร่ 
2. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
จัดการความรู ้ตาม
แนวเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เร่ือง ความ
หลากหลายของ
พันธุ์พืช และสัตว ์
เทคนิคการรวบรวม
พันธุ์ ขยาย ดูแล
รักษาและการปลูก
แบบครบวงจร 4 
ครั้ง 
3. จัดท าสื่อเผยแพร ่
ได้แก่ วิดีทัศน์ ชุด
นิทรรศการ และ
หนังสือ 

91,200 งานวิจัยชุมชนโดย
เกษตรกรเก็บข้อมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่
เกิดขึ้นในแปลง
เกษตร 120 แปลง 
360 – 500 ไร่ 

            

งบกองทุน
สิ่งแวดลอ้ม 

F3A8 9. การพัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่ายการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติพื้นที่
รอบป่ามรดกโลก

จังหวัด
สระแก้ว
และบุรีรัมย ์

592,750 1. ส ารวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช
สมุนไพร 
2. จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ความ
หลากหลายทาง

                

งบกองทุน
สิ่งแวดลอ้ม 



 

แผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                      หน้า 7 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
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2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 

ดงพญาเย็น-เขา
ใหญ่ ฝั่ง
ตะวันออก 

ชีวภาพของพืช
สมุนไพร  

 รวม 9 โครงการ 2,820,340  9,091,200  9,091,200  9,200,000  11,000,000   
 รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 6,520,340  12,091,200  12,091,200  12,200,000  14,000,000   

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
FF: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร F3 กรอบการสรา้งจิตส านึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย  A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 
 


