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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

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 

F1A2 1. การสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ  

ดำเนินการใน
พื้นที่ที่กำลังจะ
เปล่ียนแปลงจาก
การพัฒนาตางๆ 
ภายในรัศมี 50 
กม. 
ของ หนวยงานฯ 

100,000 พื้นที่ตำบล
สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ในรัศมี 
50 กิโลเมตร 
(อยางนอย 1 
ตำบล) 

100,000 พื้นที่ตำบล
สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ใน
รัศมี 50 
กิโลเมตร  
(อยางนอย 1 
ตำบล)  

100,000 พื้นที่ตำบล
สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ในรัศมี 
50 กิโลเมตร  
(อยางนอย 1 
ตำบล) 

100,000 พื้นที่ตำบล
สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ใน
รัศมี 50 
กิโลเมตร  
(อยางนอย 1 
ตำบล) 

100,000 พื้นที่ตำบล
สมาชิกงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ในรัศมี 
50 กิโลเมตร  
(อยางนอย 1 
ตำบล) 

เปนคนละพื้นที่
กับกิจกรรมที่ 
 1 และ 3 

F1A2 2. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา 
ทองถิ่น 

พื้นที่ โรงเรียน 
อบต./เทศบาล
ตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 
กม.ของหนวยงาน
ฯ  

100,000 1. ไดองค
ความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
อยางนอย 1 
ตำบล  
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

100,000 1. ไดองค
ความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
อยางนอย 1 
ตำบล  
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

100,000 1. ไดองค
ความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
อยางนอย 1 
ตำบล  
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

100,000 1. ไดองค
ความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
อยางนอย 1 
ตำบล  
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

100,000 1. ไดองค
ความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
อยางนอย 1 
ตำบล  
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เปนคนละพื้นที่
กับกิจกรรมที่ 
 1 และ 3 

  รวม 2 โครงการ  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000     
F1A3 1. งานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 
(การขยายพันธุพืชและ
กลวยไม) 
 
 
 

 

พื้นที่ปลูกรักษาใน
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกนและ
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

100,000 จำนวน
เปาหมาย 1 
ตัวอยาง 

100,000 จำนวน
เปาหมาย 1 
ตัวอยาง 

100,000 จำนวน
เปาหมาย 1 
ตัวอยาง 

100,000 จำนวน
เปาหมาย 1 
ตัวอยาง 

100,000 จำนวน
เปาหมาย 1 
ตัวอยาง 

สามารถนำ
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจและ
รวบรวมใน
กิจกรรมที่ 1 
และ 
2 มาดำเนินงาน
ในกิจกรรมที่ 3   

  รวม 1 โครงการ   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000     
F2A4 1. โครงการวิจัย อพ.สธ. 

- มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
  

พื้นที่ตำบล
สมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น  

3,000,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู

3,000,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู

3,000,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู

3,000,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู

3,000,000 เพื่ออนุรักษ
และใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
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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 

การพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

การพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

การพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

การพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

การพัฒนาใน
ดาน 
ตางๆ 

F2A4 2. โครงการพัฒนาการ
ใชประโยชนจากพืช
อนุรักษยางนาแบบ
บูรณาการ ภายใต 
อพ.สธ. – 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือ 

500,000 งานวิจัยพืช
อนุรักษยางนา
แบบบูรณาการ
ในแตละ
สาขาวิชา 

500,000 งานวิจัยพืช
อนุรักษยางนา
แบบบูรณา
การในแตละ
สาขาวิชา 

500,000 งานวิจัยพืช
อนุรักษยางนา
แบบบูรณาการ
ในแตละ
สาขาวิชา 

500,000 งานวิจัยพืช
อนุรักษยางนา
แบบบูรณา
การในแตละ
สาขาวิชา 

500,000     

  รวม 1 โครงการ   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000     
F2A5 1. โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย 
ที่รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 

ศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - 
มหาวิทยาลัยขอน
แกน 

- มีขอมูล
เพิ่มเติมในฐาน

ทุกป 

50,000 มีขอมูล
เพิ่มเติมในฐาน

ทุกป 

- มีขอมูล
เพิ่มเติมในฐาน

ทุกป 

50,000 มีขอมูล
เพิ่มเติมในฐาน

ทุกป 

- มีขอมูล
เพิ่มเติมในฐาน

ทุกป 

ขอมูลที่ได 
รวบรวมมาจาก
การดำเนินงาน
ในกิจกรรมที่ 1-
4 

  รวม 1 โครงการ   -   50,000   -   50,000   -     

F2A6 1. โครงการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย 

- - - 200,000 1 ชนิด - - - - 200,000 1 ชนิด ตองมีขอมูลจาก
กิจกรรมที่ 1-5 
ประกอบการ
พิจารณา
วางแผนพัฒนา
ทรัพยากร และ
ควรเปนงาน
บูรณาการรวมกัน
กับหลาย ๆ 
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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 

หนวยงาน 
โดย อพ.สธ. จะ
เปนที่ปรึกษา
ประสานงาน
ความรวมมือตาง 
ๆ ระหวาง
หนวยงานในการ
วางแผนพัฒนา 
ทั้งนี้ ในแตละ
หนวยงานก็
จะตองมีแผนการ
ปฏิบัติงานในสวน
ของตนอยาง
ชัดเจนดวย 

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

พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอน
แกน 

8,956,040 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

10,000,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

10,000,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

10,000,00
0 

เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

10,000,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

  

  รวม 1 โครงการ  8,956,040  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000    

F3A8 1. โครงการฝกอบรม
ปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
(หลักสูตร 5 
องคประกอบ / 3 สาระ) 

มหาวิทยาลัยขอน
แกน 

302,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
100 คน/รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
การดำเนินงาน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
สามารถนำ
ความรูที่ไดไป
ดำเนินงานจน
ประสบ

302,000 1. จำนวนผู
เขารับการ
อบรม 100 
คน/รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
การดำเนินงาน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
สามารถนำ
ความรูที่ไดไป
ดำเนินงานจน

302,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
100 คน/รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
การดำเนินงาน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
สามารถนำ
ความรูที่ไดไป
ดำเนินงานจน
ประสบ

302,000 1. จำนวนผู
เขารับการ
อบรม 100 
คน/รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
การดำเนินงาน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
สามารถนำ
ความรูที่ไดไป
ดำเนินงานจน

302,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
100 คน/รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
การดำเนินงาน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
สามารถนำ
ความรูที่ไดไป
ดำเนินงานจน
ประสบ

เปนหนวยงานที่
รวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
(โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ 
อบต.) 
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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 

ผลสำเร็จได ประสบ
ผลสำเร็จได 

ผลสำเร็จได ประสบ
ผลสำเร็จได 

ผลสำเร็จได 

F3A8 2. โครงการฝกอบรม
ปฏิบัติการสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น  (หลักสูตร 6 
งาน/ 9 ใบงาน) 

มหาวิทยาลัยขอน
แกน 

302,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
100 คน/รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
การดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
สามารถนำ
ความรูที่ไดไป
ดำเนินงานจน
ประสบ
ผลสำเร็จได 

302,000 1. จำนวนผู
เขารับการ
อบรม 100 
คน/รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
การดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
สามารถนำ
ความรูที่ไดไป
ดำเนินงานจน
ประสบ
ผลสำเร็จได 

302,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
100 คน/รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
การดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
สามารถนำ
ความรูที่ไดไป
ดำเนินงานจน
ประสบ
ผลสำเร็จได 

302,000 1. จำนวนผู
เขารับการ
อบรม 100 
คน/รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
การดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
สามารถนำ
ความรูที่ไดไป
ดำเนินงานจน
ประสบ
ผลสำเร็จได 

302,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
100 คน/รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
การดำเนินงาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 
สามารถนำ
ความรูที่ไดไป
ดำเนินงานจน
ประสบ
ผลสำเร็จได 

  

F3A8 3. โครงการฝกอบรม
ปฏิบัติการยอยในงาน 
อพ.สธ. ประชุมกลุม 
(งานสวนพฤกษศาสตร/
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น) 

มหาวิทยาลัยขอน
แกน 

88,400 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
50 คน/รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
เพิ่มขึ้นใน
หัวขอทีจ่ัด
อบรม สามารถ
นำความรูที่ได
ไปดำเนินงาน
จนประสบ
ผลสำเร็จได 

88,400 1. จำนวนผู
เขารับการ
อบรม 50 คน/
รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
เพิ่มขึ้นใน
หัวขอทีจ่ัด
อบรม 
สามารถนำ
ความรูที่ไดไป
ดำเนินงานจน
ประสบ
ผลสำเร็จได 

88,400 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
50 คน/รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
เพิ่มขึ้นใน
หัวขอทีจ่ัด
อบรม สามารถ
นำความรูที่ได
ไปดำเนินงาน
จนประสบ
ผลสำเร็จได 

88,400 1. จำนวนผู
เขารับการ
อบรม 50 คน/
รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
เพิ่มขึ้นใน
หัวขอทีจ่ัด
อบรม 
สามารถนำ
ความรูที่ไดไป
ดำเนินงานจน
ประสบ
ผลสำเร็จได 

88,400 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม 
50 คน/รุน 
2. ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
เพิ่มขึ้นใน
หัวขอทีจ่ัด
อบรม สามารถ
นำความรูที่ได
ไปดำเนินงาน
จนประสบ
ผลสำเร็จได 

  

F3A8 4. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัด
งานกับ อพ.สธ. 

350,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

            350,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

ดำเนินงานทุก 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 

ทรัพยากรไทย ทรัพยากรไทย  
F3A8 5. สนับสนุนโรงเรียน

สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน (เปนกิจกรรมที่
อยูในโครงการศูนยแม
ขายฯ ประสานงาน 
อพ.สธ.-ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน) 

โรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือตอนบน 

ใช
งบประมาณ
โนโครงการ

ศูนยแมขายฯ 
อพ.สธ.-มข. 

3 แหง ใชงบประมาณ
โนโครงการศูนย

แมขายฯ 
อพ.สธ.-มข. 

3 แหง ใช
งบประมาณ
โนโครงการ
ศูนยแมขาย
ฯ อพ.สธ.-

มข. 

5 แหง ใช
งบประมาณ
โนโครงการ
ศูนยแมขาย
ฯ อพ.สธ.-

มข. 

5 แหง ใช
งบประมาณ
โนโครงการ
ศูนยแมขาย
ฯ อพ.สธ.-

มข. 

5 แหง   

F3A8 6. สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น(เปนกิจกรรมที่
อยูในโครงการศูนยแม
ขายฯ ประสานงาน 
อพ.สธ.-ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน) 

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือตอนบน 

ใช
งบประมาณ
โนโครงการ

ศูนยแมขายฯ 
อพ.สธ.-มข. 

3 แหง ใชงบประมาณ
โนโครงการศูนย

แมขายฯ 
อพ.สธ.-มข. 

3 แหง ใช
งบประมาณ
โนโครงการ
ศูนยแมขาย
ฯ อพ.สธ.-

มข. 

5 แหง ใช
งบประมาณ
โนโครงการ
ศูนยแมขาย
ฯ อพ.สธ.-

มข. 

5 แหง ใช
งบประมาณ
โนโครงการ
ศูนยแมขาย
ฯ อพ.สธ.-

มข. 

5 แหง   

F3A8 7. การเผยแพร
ประชาสัมพันธ   
(โครงการเผยแพรองค
ความรูและขยายผลการ
ดำเนินงาน) 

มหาวิทยาลัยขอน
แกน 

568,200 เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

600,000 เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

600,000 เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

600,000 เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

600,000 เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร
กิจกรรมที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ
ทาง
มหาวิทยาลัย 

  

F3A8 8. จัดทำหนังสือสรุป
งานสนองพระราชดำริ
ในโครงการ อพ.สธ. 
(ตีพิมพทุก 5 ป) 

มหาวิทยาลัยขอน
แกน 

300,000 พื่อเผยแพรผล
การดำเนินงาน
โครงการวิจัย
ภายใต อพ.สธ.

- - - - - - - -   
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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 

มข. ในรอบ 5 
ป 

F3A8 9.โครงการประสานงาน
และสนับสนุนการ
ดำเนินงาน 
เครือขายเชิงประเด็น
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ.)  
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
เครือขายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

สถานศึกษา
เครือขายอพ.สธ.-
สกอ. ภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือตอนบน  

100,000 ประชุม
เครือขายอยาง
นอย 1 คร้ัง มี
กิจกรรม
เครือขายอยาง
นอย 1 
กิจกรรม 

100,000 ประชุม
เครือขายอยาง
นอย 1 คร้ัง มี
กิจกรรม
เครือขายอยาง
นอย 1 
กิจกรรม 

100,000 ประชุม
เครือขายอยาง
นอย 1 คร้ัง มี
กิจกรรม
เครือขายอยาง
นอย 1 
กิจกรรม 

100,000 ประชุม
เครือขายอยาง
นอย 1 คร้ัง มี
กิจกรรม
เครือขายอยาง
นอย 1 
กิจกรรม 

100,000 ประชุม
เครือขายอยาง
นอย 1 คร้ัง มี
กิจกรรม
เครือขายอยาง
นอย 1 
กิจกรรม 

  

F3A8 10. โครงการศูนยแม
ขายประสานงาน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ ภาคะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 
 

มหาวิทยาลัยขอน
แกน 

1,000,000 (1) มีหนวยงาน
รูจักโครงการ 
อพ.สธ. มาก
ขึ้น และ
รับทราบงาน
สนอง
พระราชดำริ 
(2) มีจำนวน
หนวยงาน
สนอง
พระราชดำริ
เพิ่มขึ้น       
(3) มีกิจกรรม
ของศูนย
ประสานงานฯ 
เพื่อสนับสนุน
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
งานฐาน

1,000,000 (1) มี
หนวยงานรูจกั
โครงการ 
อพ.สธ. มาก
ขึ้น และ
รับทราบงาน
สนอง
พระราชดำริ 
(2) มีจำนวน
หนวยงาน
สนอง
พระราชดำริ
เพิ่มขึ้น       
(3) มีกิจกรรม
ของศูนย
ประสานงานฯ 
เพื่อสนับสนุน
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ

1,000,000 (1) มีหนวยงาน
รูจักโครงการ 
อพ.สธ. มาก
ขึ้น และ
รับทราบงาน
สนอง
พระราชดำริ 
(2) มีจำนวน
หนวยงาน
สนอง
พระราชดำริ
เพิ่มขึ้น       
(3) มีกิจกรรม
ของศูนย
ประสานงานฯ 
เพื่อสนับสนุน
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
งานฐาน

1,000,000 (1) มี
หนวยงานรูจกั
โครงการ 
อพ.สธ. มาก
ขึ้น และ
รับทราบงาน
สนอง
พระราชดำริ 
(2) มีจำนวน
หนวยงาน
สนอง
พระราชดำริ
เพิ่มขึ้น       
(3) มีกิจกรรม
ของศูนย
ประสานงานฯ 
เพื่อสนับสนุน
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ

1,000,000 (1) มี
หนวยงานรูจกั
โครงการ 
อพ.สธ. มาก
ขึ้น และ
รับทราบงาน
สนอง
พระราชดำริ 
(2) มีจำนวน
หนวยงาน
สนอง
พระราชดำริ
เพิ่มขึ้น       
(3)มีกิจกรรม
ของศูนย
ประสานงานฯ 
เพื่อสนับสนุน
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ

  



แผนแมบท อพ.สธ.- มข. ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                   หนา 417 
 

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 

ทรัพยากร
ทองถิ่น 

งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

ทรัพยากร
ทองถิ่น 

งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

  รวม 10 โครงการ   3,010,600  2,392,400   2,392,400   2,392,400   2,742,400     

  
รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม  

18 โครงการ 
  15,766,640   16,442,400   16,192,400   16,242,400   16,742,400     
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