
หนา 776                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ. – มรภ.อบ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
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. กำหนดเขตพื้นที่ปกปก

ทรัพยากร ปาเฉลิมพระ

เกียรติวิทยาเขตบานยาง

นอย 

ดำเนินการในพื้นที่ที่ปา

เฉลิมพระเกียรติวิทยาเขต

บานยางนอย 50 ไร 

50,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง

ชัดเจน 10 ไร 

50,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง

ชัดเจน 11-20 ไร 

50,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง

ชัดเจน 21-30 ไร 

50,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง

ชัดเจน 31-40ไร 

50,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง

ชัดเจน 41-50 ไร 

ปาเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาเขตบานยางนอย 

F1A1 2. โครงการอาสาสมัครปก

ปกรักษาทรัพยากร ปา

เฉลิมพระเกียรติวิทยาเขต

บานยางนอย 

ดำเนินการในพื้นที่ที่ปา

เฉลิมพระเกียรติวิทยาเขต

บานยางนอย 50 ไร 

100,000 พื้นที่ที่ปาเฉลิมพระ

เกียรติวิทยาเขต

บานยางนอย 50 ไร 

100,000 พื้นที่ที่ปาเฉลิมพระ

เกียรติวิทยาเขต

บานยางนอย 50 

ไร 

100,000 พื้นที่ที่ปาเฉลิมพระ

เกียรติวิทยาเขตบาน

ยางนอย 50 ไร 

100,000 พื้นที่ที่ปาเฉลิมพระ

เกียรติวิทยาเขต

บานยางนอย 50 ไร 

100,000 พื้นที่ที่ปาเฉลิมพระ

เกียรติวิทยาเขต

บานยางนอย 50 

ไร 

ปาเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาเขตบานยางนอย 

 รวม  2  โครงการ  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000   

F1A3 1. โครงการปลูกและขยาย

พันธุกรรมไผ 

แปลงทดลองสำหรับ

ขยายพันธุกรรม มรภ.อบ. 

วิทยาเขตบานยางนอย 

200,000 ขยายพันธุไผจำนวน 

100 ตน 

200,000 ขยายพันธุไผ

จำนวน 100 ตน 

200,000 ขยายพันธุไผจำนวน 

100 ตน 

200,000 ขยายพันธุไผจำนวน 

100 ตน 

200,000 ขยายพันธุไผจำนวน 

100 ตน 

แปลงทดลองสำหรับ

ขยายพันธุกรรม มรภ.

อบ. วิทยาเขตบานยาง

นอย 

  รวม  1  โครงการ  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000   

F2A4 1. ศึกษาแนวทางการใช
ประโยชนจากทรัพยากร
ทางพันธุกรรมพืชทองถิ่น 
เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑ 

วิทยาเขตบานยางนอย 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี

200,000 ศึกษาแนวทางการ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมพืชไผ
ทองถิ่น สูการ
เผยแพรแนว
ทางการอนุรักษ
พันธุรรมพืชในการ
ใชประโยชนอยาง
เหมาะสม ใน
รูปแบบเปน
ผลิตภัณฑ 

200,000 ศึกษาแนวทางการ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมพืชไผ
ทองถิ่น สูการ
เผยแพรแนว
ทางการอนุรักษ
พันธุรรมพืชในการ
ใชประโยชนอยาง
เหมาะสม ใน
รูปแบบเปน
ผลิตภัณฑ 

200,000 ศึกษาแนวทางการใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมพืชไผ
ทองถิ่น สูการ
เผยแพรแนวทางการ
อนุรักษพันธุรรมพืช
ในการใชประโยชน
อยางเหมาะสม ใน
รูปแบบเปน
ผลิตภัณฑ 

200,000 ศึกษาแนวทางการ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมพืชไผ
ทองถิ่น สูการ
เผยแพรแนว
ทางการอนุรักษ
พันธุรรมพืชในการ
ใชประโยชนอยาง
เหมาะสม ใน
รูปแบบเปน
ผลิตภัณฑ 

200,000 ศึกษาแนวทางการ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมพืชไผ
ทองถิ่น สูการ
เผยแพรแนว
ทางการอนุรักษ
พันธุรรมพืชในการ
ใชประโยชนอยาง
เหมาะสม ใน
รูปแบบเปน
ผลิตภัณฑ 

ในระยะปแรกจะเปน
การศึกษาแนวทางการ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมพืชไผทองถิ่น 
เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑใน
รูปแบบตางๆ ตาม
สัณฐานวิทยา  อยาง
เหมาะสม 

F2A4 2. ศึกษาศักยภาพของการ
ใชประโยชนเชิงพาณิชย
ของพึชพันธุทองถิ่น   
 

วิทยาเขตบานยางนอย 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี

200,000 ศึกษาทดสอบการ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมพืชไผ

200,000 ศึกษาทดสอบการ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมพืชไผ

200,000 ศึกษาทดสอบการใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมพืชไผ

200,000 ศึกษาทดสอบการ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมพืชไผ

200,000 ศึกษาทดสอบการใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมพืชไผ

ในระยะปที่สองจะ
เปนการศึกษาศึกษา
ศักยภาพของการใช
ประโยชนเชิงพาณิชน
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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 

ทองถิ่นในการใช
ประโยชนเชิง
พาณิชน ในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ 

ทองถิ่นในการใช
ประโยชนเชิง
พาณิชน ในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ 

ทองถิ่นในการใช
ประโยชนเชิง
พาณิชน ในการแปร
รูปผลิตภัณฑ 

ทองถิ่นในการใช
ประโยชนเชิง
พาณิชน ในการแปร
รูปผลิตภัณฑ 

ทองถิ่นในการใช
ประโยชนเชิง
พาณิชน ในการแปร
รูปผลิตภัณฑ 

ของพืชพันธุทองถิ่น
เปนผลิตภัณฑแปรรูป
ในรูปแบบตางๆ  

F2A4 3. พัฒนาผลิตภัณฑจาก
ศักยภาพของพืชพันธุ
ทองถิ่นเพื่อสงเสริมอาชีพ
ใหแกชุมชน 

วิทยาเขตบานยางนอย 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี

200,000 
สรางตนแบบ
ผลิตภัณฑจาก
ศักยภาพของพืช
พันธุทองถิ่นเพื่อ
สงเสริมอาชีพใหแก
ชุมชน 

200,000 
สรางตนแบบ
ผลิตภัณฑจาก
ศักยภาพของพืช
พันธุทองถิ่นเพื่อ
สงเสริมอาชีพ
ใหแกชุมชน 

200,000 
สรางตนแบบ
ผลิตภัณฑจาก
ศักยภาพของพืช
พันธุทองถิ่นเพื่อ
สงเสริมอาชีพใหแก
ชุมชน 

200,000 
สรางตนแบบ
ผลิตภัณฑจาก
ศักยภาพของพืช
พันธุทองถิ่นเพื่อ
สงเสริมอาชีพใหแก
ชุมชน 

200,000 
สรางตนแบบ
ผลิตภัณฑจาก
ศักยภาพของพืช
พันธุทองถิ่นเพื่อ
สงเสริมอาชีพใหแก
ชุมชน 

ในระยะปที่สามจะ
เปนพัฒนาผลิตภัณฑ
จากศักยภาพของพืช
พันธุทองถิ่นเพื่อ
สงเสริมอาชีพใหแก
ชุมชน กลุมเครือขาย
ใกลเคียง   

F2A4 4. สงเสริมการศึกษาวิจัย
ดานการใชประโยชนเชิง
ผลิตภัณฑจากพึชพันธุ
ทองถิ่น 

วิทยาเขตบานยางนอย 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี

200,000 การศึกษาวิจยัดาน
การใชประโยชนเชิง
ผลิตภัณฑจากพืช
พันธุทองถิ่น    

200,000 การศึกษาวิจยัดาน
การใชประโยชนเชิง
ผลิตภัณฑจากพืช
พันธุทองถิ่น    

200,000 การศึกษาวิจยัดาน
การใชประโยชนเชิง
ผลิตภัณฑจากพืช
พันธุทองถิ่น    

200,000 การศึกษาวิจยัดาน
การใชประโยชนเชิง
ผลิตภัณฑจากพืช
พันธุทองถิ่น    

200,000 การศึกษาวิจยัดาน
การใชประโยชน
เชิงผลิตภัณฑจาก
พืชพันธุทองถิ่น    

 ในระยะปที่ส่ีจะเปน
การรวบรวมศึกษา
งานวิจัยดานการใช
ประโยชนเชิง
ผลิตภัณฑจากพืชพันธุ
ทองถิ่นสูการสรุป 
เพื่อเผยแพรใน
ลักษณะรูปเลม
เอกสาร   

F2A4 5. เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรพรอม
เผยแพรในเชิงกิจกรรม
กลุม 

วิทยาเขตบานยางนอย 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี

200,000 เพื่อใหเขาใจการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชในลักษณะ
กิจกรรมกลุม และ
สามารเผยแพรตอ
ยอดใหกับกลุมอื่นๆ 
ได 

200,000 เพื่อใหเขาใจการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชในลักษณะ
กิจกรรมกลุม และ
สามารเผยแพรตอ
ยอดใหกับกลุม
อื่นๆ ได 

200,000 เพื่อใหเขาใจการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชในลักษณะ
กิจกรรมกลุม และ
สามารเผยแพรตอ
ยอดใหกับกลุมอื่นๆ 
ได 

200,000 เพื่อใหเขาใจการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชในลักษณะ
กิจกรรมกลุม และ
สามารเผยแพรตอ
ยอดใหกับกลุมอื่นๆ 
ได 

200,000 เพื่อใหเขาใจการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชในลักษณะ
กิจกรรมกลุม และ
สามารเผยแพรตอ
ยอดใหกับกลุม
อื่นๆ ได 

ในระยะปที่หาจะเปน
การอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
พรอมเผยแพรในเชิง
กิจกรรมกลุม เพือ่
เผยแพรและสงตอ    

F2A4 6. โครงการการจัดทำ

แผนงานและพัฒนา

ทรัพยากร อุทยาน

การศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

บานยางนอย 

หนวยงานฯ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอบุลราชธาน ี

  500,000  1. ขอมูลทรัพยากร

ทั้ง3ฐานที่ไดจาก

การสำรวจ และเกบ็

รวบรวมขอมูลของ

ศูนยอุทยาน

การศึกษาเฉลิมพระ

เกียรติบานยางนอย 

500,000 1. ขอมูลทรัพยากร

ทั้ง3ฐานที่ไดจาก

การสำรวจ และ

เก็บรวบรวมขอมูล

ของศูนยอุทยาน

การศึกษาเฉลิม

พระเกียรติบาน

500,000 1. ขอมูลทรัพยากร

ทั้ง3ฐานที่ไดจากการ

สำรวจ และเก็บ

รวบรวมขอมูลของ

ศูนยอุทยาน

การศึกษาเฉลิมพระ

เกียรติบานยางนอย 

500,000 1. ขอมูลทรัพยากร

ทั้ง3ฐานที่ไดจาก

การสำรวจ และเกบ็

รวบรวมขอมูลของ

ศูนยอุทยาน

การศึกษาเฉลิมพระ

เกียรติบานยางนอย 

500,000 1. ขอมูลทรัพยากร

ทั้ง3ฐานที่ไดจาก

การสำรวจ และ

เก็บรวบรวมขอมูล

ของศูนยอุทยาน

การศึกษาเฉลิม

พระเกียรติบานยาง
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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 

2. แผนพัฒนา

ทรัพยากรเปาหมาย

ทั้ง 3 ฐานให

สอดคลองกับการ

อนุรักษหรือการ

พัฒนาพันธุตาม

ความตองการใน

ระยะยาว 

3. ไดแผนการ

ปฏิบัติงานใน

รูปแบบชุด

โครงการวิจัยระยะ

ที่ 1 ที่สอดคลองกับ

แผนระยะยาว 

ยางนอย 

2. แผนพัฒนา

ทรัพยากร

เปาหมายทั้ง 3 

ฐานใหสอดคลอง

กับการอนุรักษ

หรือการพัฒนา

พันธุตามความ

ตองการในระยะ

ยาว 

3. ไดแผนการ

ปฏิบัติงานใน

รูปแบบชุด

โครงการวิจัยระยะ

ที่ 2 ที่สอดคลอง

กับแผนระยะยาว 

2. แผนพัฒนา

ทรัพยากรเปาหมาย

ทั้ง 3 ฐานให

สอดคลองกับการ

อนุรักษหรือการ

พัฒนาพันธุตาม

ความตองการใน

ระยะยาว 

3. ไดแผนการ

ปฏิบัติงานในรูปแบบ

ชุดโครงการวิจัย

ระยะที่ 3 ที่

สอดคลองกับแผน

ระยะยาว 

2. แผนพัฒนา

ทรัพยากรเปาหมาย

ทั้ง 3 ฐานให

สอดคลองกับการ

อนุรักษหรือการ

พัฒนาพันธุตาม

ความตองการใน

ระยะยาว 

3. ไดแผนการ

ปฏิบัติงานใน

รูปแบบชุด

โครงการวิจัยระยะที ่

4 ที่สอดคลองกับ

แผนระยะยาว 

นอย 

2. แผนพัฒนา

ทรัพยากร

เปาหมายทั้ง 3 

ฐานใหสอดคลอง

กับการอนุรักษหรือ

การพัฒนาพันธุ

ตามความตองการ

ในระยะยาว 

3. ไดแผนการ

ปฏิบัติงานใน

รูปแบบชุด

โครงการวิจัยระยะ

ที่ 5 ที่สอดคลอง

กับแผนระยะยาว 

  รวม  6  โครงการ  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000   
F2A5 1. โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล อพ.สธ.-
หนวยงานฯอาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอบุลราชธาน ี

210,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

300,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

300,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

300,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

300,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

ขอมูลที่ได รวบรวมมา  
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูล
ผลงานวิจัย ที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 

F2A5 2. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขอมูลขนาดใหญ
สำหรับการอนุรักษ

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

180,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

ขอมูลที่ได รวบรวมมา
จากการดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 
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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 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากโครงกาารใน 
พระราชดำริ (อพ.สธ.) 

F2A5 3. การพัฒนาแอปพลิเคชัน
นำเสนอพันธุพืชโดยใช
เทคโนโลยีรหัสภาพ QR 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

ขอมูลที่ได รวบรวมมา
จากการดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 
F2A5/ F3A8 

F2A5 4. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรใน
การบริหารจัดการขอมูลใน
การอนุรักษพันธุพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
(อพ.สธ.) 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

160,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

ขอมูลที่ได รวบรวมมา
จากการดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

F2A5 5. การพัฒนาแอ็ปพลิเคชัน
ระบุพิกัดสำหรับการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากโครงกาารใน 
พระราชดำริ (อพ.สธ.) 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. - หนวยงานฯ 

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

300,000 กำหนดพื้นทีอ่ยาง
ชัดเจน รัศมี 50 
กิโลเมตร  

ขอมูลที่ได รวบรวมมา
จากการดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

  รวม  5  โครงการ  1,150,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000   
F3A8 1. คายเยาวชนปลูก

จิตสำนึกอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม 

หนวยงานฯ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอบุลราชธาน ี

300,000 1. โรงเรียน

เครือขาย และ

โรงเรียนที่มีความ

สนใจเขารวม

โครงการไมนอย

กวา 10 โรงเรียน  

2. จำนวนผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวา 50 คน  

3. ระยะเวลาในการ

ดำเนินโครงการ 1-

2 วัน  

300,000 1. โรงเรียน

เครือขาย และ

โรงเรียนที่มีความ

สนใจเขารวม

โครงการไมนอย

กวา 10 โรงเรียน  

2. จำนวน

ผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวา 50 คน  

3. ระยะเวลาใน

การดำเนิน

โครงการ 1-2 วัน  

300,000 1. โรงเรียนเครือขาย 

และโรงเรียนที่มี

ความสนใจเขารวม

โครงการไมนอยกวา 

10 โรงเรียน  

2. จำนวนผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 

50 คน  

3. ระยะเวลาในการ

ดำเนินโครงการ 1-2 

วัน  

300,000 1. โรงเรียน

เครือขาย และ

โรงเรียนที่มีความ

สนใจเขารวม

โครงการไมนอยกวา 

10 โรงเรียน  

2. จำนวนผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 

50 คน  

3. ระยะเวลาในการ

ดำเนินโครงการ 1-2 

วัน  

300,000 1. โรงเรียน

เครือขาย และ

โรงเรียนที่มีความ

สนใจเขารวม

โครงการไมนอย

กวา 10 โรงเรียน  

2. จำนวนผูเขารวม

โครงการไมนอย

กวา 50 คน  

3. ระยะเวลาใน

การดำเนิน

โครงการ 1-2 วัน  

 

F3A8 2. การดูแลเว็บไซต 

อพ.สธ.-มรภ.อบ. 

หนวยงานฯ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอบุลราชธาน ี

50,000 เพื่อประชาสัมพันธ

การดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ 

50,000 เพื่อประชาสัมพันธ

การดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ 

50,000 เพื่อประชาสัมพันธ

การดำเนินงานสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

50,000 เพื่อประชาสัมพันธ

การดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ 

50,000 เพื่อประชาสัมพันธ

การดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ 

สำหรับฐานขอมูล

ตางๆ ที่จะลงในเว็บ

ไซดขอใหผานการ



หนา 780                                                                                                                                                                                          แผนแมบท อพ.สธ. – มรภ.อบ. 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 

อพ.สธ. อพ.สธ. อพ.สธ. อพ.สธ. พิจารณาและเห็นชอบ

จาก อพ.สธ.  

(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 3. โครงการนิทรรศการ

เผยแพรความรู ความ

เขาใจการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ  

หนวยงานที่เปนเจาภาพ

รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

200,000 งานประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย  

      200,000 งานประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย  

ดำเนินงานทุก 2 ป 

 รวม  3  โครงการ  550,000  350,000  350,000  350,000  550,000    
 รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม         

17 โครงการ 
 3,550,000  3,700,000  3,700,000  3,700,000  3,900,000   

 
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 
 


