
หนา 918                                                                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ. – มรล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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 ทำรหัสพิกัด 

ทรัพยากรกายภาพ ชวีภาพ 
(เชน พืช สัตว จุลินทรีย) 
 ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย 

150,000 - ทราบชนิดและ
จำนวนชนิดพรรณ
ไมในเขต
มหาวิทยาลัย      
- ไดพรรณไมแหง
หรือพรรณไมดอง              
- ไดคูมือพันธุไมใน
มหาวิทยาลัยระยะ
ที่ 2 

150,000  - ทราบชนิดและ
จำนวนชนิดพรรณ
ไมในเขต
มหาวิทยาลัย     
 - ไดพรรณไมแหง
หรือพรรณไมดอง             
- ไดคูมือพันธุไมใน
มหาวิทยาลัยระยะ
ที่ 3 

150,000 - ทราบชนิดและ
จำนวนชนิดพรรณไม
ในเขตมหาวิทยาลัย     
- ไดพรรณไมแหง
หรือพรรณไมดอง             
- ไดคูมือพันธุไมใน
มหาวิทยาลัยระยะที ่
4 

100,000 - ทราบชนิดและ
จำนวนชนิดของ
สัตว และจุลินทรีย
ในมหาวิทยาลัย     
- ไดคูมือพันธุสัตว
และจุลินทรียใน
มหาวิทยาลัยระยะ
ที่ 1 

100,000 - ทราบชนิดและ
จำนวนชนิดของ
สัตว และจุลินทรีย
ในมหาวิทยาลัย      
- ไดคูมือพันธุสัตว
และจุลินทรียใน
มหาวิทยาลัยระยะ
ที่ 1 

 

F1A1 2. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. -  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

100,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปาอยางนอย 1 
เสนทาง  
 -ฐานการเรียนรูพืช
และสมุนไพรไมนอย
กวา 45 ชนิด 

100,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปาอยางนอย 1 
เสนทาง  
 -ฐานการเรียนรูพืช
และทรัพยากรอื่นๆ 

100,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปาอยางนอย 1 
เสนทาง 
 -ฐานการเรียนรูพืช
และทรัพยากรอื่นๆ  

100,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปาอยางนอย 1 
เสนทาง 
  -ฐานการเรียนรู
พืชและทรัพยากร
อื่นๆ  

100,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปาอยางนอย 1 
เสนทาง 
 -ฐานการเรียนรูพืช
และทรัพยากรอื่นๆ  

 

F1A1 3 การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. -  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

60,000 ทราบขอมูลภูมิ
ปญญาและ
วัฒนธรรมอยางนอย 
2 ชุมชนที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

60,000 ทราบขอมูลภูมิ
ปญญาและ
วัฒนธรรมอยาง
นอย 2 ชุมชนที ่
จะดำเนินการในแต
ละป 

60,000 ทราบขอมูลภูมิ
ปญญาและ
วัฒนธรรมอยางนอย 
2 ชุมชนที่ 
จะดำเนินการในแต
ละป 

60,000 ทราบขอมูลภูมิ
ปญญาและ
วัฒนธรรมอยาง
นอย 2 ชุมชนที ่
จะดำเนินการในแต
ละป 

60,000 ทราบขอมูลภูมิ
ปญญาและ
วัฒนธรรมอยาง
นอย 2 ชุมชนที ่
จะดำเนินการในแต
ละป 

 

 รวม  3  โครงการ  310,000  160,000  310,000  160,000  160,000   

F1A2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ  
 
 
 
 
 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี
อยางนอย 50 กม. ของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

200,000 เก็บรวบรวมพืช
สมุนไพร พืช
อนุรักษอื่นๆ และ
พืชหายาก  -จัดทำ
ปายพันธุไม
สมุนไพร (ขอมูล
ทางพฤกษศาสตร
และการใช
ประโยชน)         

200,000 เก็บรวบรวม
ทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพ เชน 
ขาวพื้นเมือง 
ขาวโพดตักหงาย 
ฝาย ไผ ขิง หอย 
และจุลินทรียตางๆ  
- ตัวอยางแหงหรือ
ตัวอยางดอง -เกิด

200,000 เก็บรวบรวม
ทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพ เชน 
ขาวพื้นเมือง 
ขาวโพดตักหงาย 
ฝาย ไผ ขิง หอย 
และจุลินทรียตางๆ 
 - ตัวอยางแหงหรือ
ตัวอยางดอง 

200,000 เก็บรวบรวม
ทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพ เชน 
ขาวพื้นเมือง 
ขาวโพดตักหงาย 
ฝาย ไผ ขิง หอย 
และจุลินทรียตางๆ 
- ตัวอยางแหงหรือ
ตัวอยางดอง  

200,000 เก็บรวบรวม
ทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพ เชน 
ขาวพื้นเมือง 
ขาวโพดตักหงาย 
ฝาย ไผ ขิง หอย 
และจุลินทรียตางๆ 
– ตัวอยางแหงหรือ
ตัวอยางดอง 

เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 
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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 

 -คูมือการใช
ประโยชนจากพืช
สมุนไพร        
 -เกิดนักวิจัยรุน
เยาว และ/หรือ
วิทยากรในพื้นที ่

นักวิจยัรุนเยาว 
และ/หรือวทิยากร
ในพื้นที่    
- คูมือพืชพรรณ
ตางๆ เชน คูมือ
พันธุขาวพื้นเมือง
ในจังหวัดเลย 

 -เกิดนักวิจัยรุนเยาว 
และ/หรือวทิยากรใน
พื้นที่  
- คูมือพืชพรรณ
ตางๆ เชน คุมือพันธุ
ขาวพื้นเมืองใน
จังหวัดเลย 

-เกิดนักวจิัยรุนเยาว 
และ/หรือวทิยากร
ในพื้นที่  
- คูมือพืชพรรณ
ตางๆ เชน คุมือ
พันธุขาวพื้นเมืองใน
จังหวัดเลย 

 -เกิดนักวิจัยรุน
เยาว และ/หรือ
วิทยากรในพื้นที ่
 - คูมือพืชพรรณ
ตางๆ เชน คุมือ
พันธุขาวพื้นเมือง
ในจังหวัดเลย 

F1A2 2. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา 
ทองถ่ิน 

พื้นท่ี โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลท่ีรวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม.ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

80,000 ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
-เกิดนักวจิัยรุนเยาว 
และ/หรือวทิยากร
ในพื้นที่  
-นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

80,000 ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 -เกิดนักวิจัยรุน
เยาว และ/หรือ
วิทยากรในพื้นที ่
 - นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

80,000 ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 -เกิดนักวิจัยรุนเยาว 
และ/หรือวทิยากรใน
พื้นที ่
 -นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

80,000 ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น  
-เกิดนักวจิัยรุนเยาว 
และ/หรือวทิยากร
ในพื้นที่ 
 -นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

80,000 ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
 -เกิดนักวิจัยรุน
เยาว และ/หรือ
วิทยากรในพื้นท่ี 
 -นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมท่ี 5 

เปนคนละพื้นท่ีกับ
กิจกรรมท่ี 
 1 และ 3 

  รวม  2  โครงการ  280,000  280,000  280,000  280,000  280,000   
F1A3 1. งานปลูกรักษาพันธุกรรม

พืชท่ีไดจากการสำรวจเก็บ
รวบรวม 

พื้นท่ีปลูกรักษา จำนวน
พื้นท่ี 2 ไร 

80,000 จำนวนอยางนอย 50 
ตัวอยาง  
 -ตัวอยาง (แหงและ/
หรือดอง)พันธุพืช
และ/สัตว  
 -หนังสือพันธุไมและ
สัตวในพื้นท่ีปลูก
รักษา 

80,000 จำนวนอยางนอย 
50 ตัวอยาง 
 -ตัวอยาง (แหง
และ/หรือดอง)พนัธุ
พืชและ/สัตว 
 -หนังสือพันธุไม
และสัตวในพื้นท่ี
ปลูกรักษา 

50,000 จำนวนอยางนอย 50 
ตัวอยาง 
 -ตัวอยาง (แหงและ/
หรือดอง)พันธุพืช
และ/สัตว  

50,000 จำนวนอยางนอย 50 
ตัวอยาง 
 -ตัวอยาง (แหง
และ/หรือดอง)พนัธุ
พืชและ/สัตว  

50,000 จำนวนอยางนอย 50 
ตัวอยาง 
 -ตัวอยาง (แหง
และ/หรือดอง)พนัธุ
พืชและ/สัตว  

สามารถนำทรัพยากรท้ัง 
3 ฐาน ท่ีไดจากการ
สำรวจและรวบรวมใน
กิจกรรมท่ี 1 และ 
2 มาดำเนินงานใน
กิจกรรมท่ี 3   

  รวม  1  โครงการ  80,000  80,000  50,000  50,000  50,000   
F2A4 1. งานอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง 
ในดานตางๆ เชน ดาน
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
การเขตกรรม เปนตน ใน
หองปฏิบัติการ เชน ดาน
โภชนาการ องคประกอบ 
เปนตน) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 200,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ เชน การใช
ประโยชนจากไผ ขิง 
ฝาย 
 -คูมือการ
ขยายพันธุพืชและ
การใชประโยชน 

250,000 เพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ  เชน การ
ใชประโยชนจาก
ไผ ขิง และฝาย 
 -ผลิตภัณฑ
ตนแบบอยางนอย 
2 ผลิตภัณฑ 

350,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ  เชน การใช
ประโยชนจากไผ ขิง 
และฝาย -ผลิตภัณฑ
ตนแบบอยางนอย 2 
ผลิตภัณฑ  
 -ศึกษาการตลาด
และชองทางการจัด
จำหนาย 

350,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ  เชน การใช
ประโยชนจากไผ ขิง 
และฝาย 
 -ผลิตภัณฑตนแบบ
อยางนอย 2 
ผลิตภัณฑ   

350,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ  เชน การใช
ประโยชนจากไผ 
ขิง และฝาย 
 -ผลิตภัณฑ
ตนแบบอยางนอย 
2 ผลิตภัณฑ 
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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 

เชน ไผ และพืช
สมุนไพร  
- ผลิตภัณฑตนแบบ
อยางนอย 2 
ผลิตภัณฑ 

  -ศึกษา
การตลาดและ
ชองทางการจัด
จำหนาย 

 -การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ 

-ศึกษาการตลาด
และชองทางการจัด
จำหนาย 
 -การออกแบบ
บรรจุภัณฑ 

  -ศึกษาการตลาด
และชองทางการ
จัดจำหนาย  
-การออกแบบ
บรรจุภัณฑ 

F2A4 1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากไผและฝายพื้นเมืองเพื่อ
การใชประโยชนทรัพยากร
พันธุกรรมทองถ่ินในจังหวัด
เลยอยางยั่งยืน 

1) อำเภอวังสะพุงและ
อำเภอทาลี่ ในการพัฒนา
งานดานการหัตถกรรมจาก
ไผ 
2) วิสาหกิจชุมชนในเขต
อำเภอเมืองและหรอือำเภอ
วังสะพุง/อำเภอภูหลวง/
อำเภอเชียงคาน  
ในการพัฒนางานดานการ
หัตกรรมจากฝายพื้นเมือง 

66,000 1) ผูสนใจท่ัวไป/
เกษตรกร/นักเรียน/
บุคลากร อยางนอย 
50 คน  
 2) ไดเรียนรูเทคนิค
ในการเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑจากไผ
และฝายอยางนอย 3 
ผลิตภัณฑ 
 3) ไดองคความรูภูมิ
ปญญาจำนวน 3 
ผลิตภัณฑเผยแพร
ในรูปของหนังสอื
เลมเล็ก 

        ดร.มาริษา  ภิรมยแทน 
เดอ เบลส 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
 
F2A4/ F3A8 

  รวม  1  โครงการ  
(1 โครงการยอย) 

 266,000  250,000  350,000  350,000  350,000   

F2A5 1. โครงการจัดทำฐานขอมูล 
อพ.สธ.-หนวยงานฯ อาทิ
เชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
- ฐานขอมูลนักวิจัย 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ท่ี
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
-ฯลฯ 

ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย 

30,000 จำนวนขอมูลท่ี
เพิ่มข้ึนในแตละป 
เชน ขาว ไผ กลวย 
ขิง ฝายและ 
สมุนไพร 

30,000 จำนวนขอมูลท่ี
เพิ่มข้ึนในแตละป 
เชน ขาว ไผ กลวย 
ขิง ฝายและ 
สมุนไพร 

30,000 จำนวนขอมูลท่ี
เพิ่มข้ึนในแตละป 
เชน ขาว ไผ กลวย 
ขิง ฝายและ สมุนไพร 

30,000 จำนวนขอมูลท่ี
เพิ่มข้ึนในแตละป 
เชน ขาว ไผ กลวย 
ขิง ฝายและ 
สมุนไพร 

30,000 จำนวนขอมูลท่ี
เพิ่มข้ึนในแตละป 
เชน ขาว ไผ กลวย 
ขิง ฝายและ 
สมุนไพร 

ขอมูลท่ีได รวบรวมมา
จากการดำเนินงานใน
กิจกรรมท่ี 1-4 

  รวม  1  โครงการ  30,000  30,000  30,000  30,000  30,000   
F3A7 1. งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 50,000 เพื่อนำไปสูการสราง

จิตสำนึกในการ
50,000 เพื่อนำไปสูการสราง

จิตสำนึกในการ
50,000 เพื่อนำไปสูการสราง

จิตสำนึกในการ
50,000 เพื่อนำไปสูการสราง

จิตสำนึกในการ
50,000 เพื่อนำไปสูการสราง

จิตสำนึกในการ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภมิู
ปญญา อยางนอยป
ละ 1 พื้นท่ี 

อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภมิู
ปญญา อยางนอยป
ละ 1 พื้นท่ี 

อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภมิู
ปญญา อยางนอยป
ละ 1 พื้นท่ี 

อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภมิู
ปญญา อยางนอยป
ละ 1 พื้นท่ี 

อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภมิู
ปญญา อยางนอยป
ละ 1 พื้นท่ี 

 รวม  1  โครงการ  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000   
F3A8 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ

สำรวจ เก็บรวบรวม วาด
ภาพทางพฤกษศาสตร และ
ศึกษาโครโมโซมจากพชื
สมุนไพร พืชอนุรักษ และ
พืชหายากในทองถ่ิน  

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 

150,000 1) ครูในเขตพื้นท่ี
จังหวัดเลย และ
ขอนแกน ไมนอย
กวา จำนวน 20 คน 
2) นักศึกษา ไมนอย
กวา จำนวน 40 คน 
3) บุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
พื้นท่ีจังหวัดเลย ไม
นอยกวา จำนวน 20 
คน 
4) ไดคูมือโครโมโซม
พืชสมุนไพรใน
จังหวัดเลย 

         

F3A8 2. โครงการฝกอบรมตาง 
ๆ  

มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 50,000  จำนวนผูเขารับ
การอบรมอยาง
นอย 50 คน 
 (เชน นักศึกษา 
นักเรียน อบต. และ
เกษตรกร) 
 -หนวยงานตางๆ 
เชน โรงเรียนและ
อบต. มีความสนใจ
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.  
-เกิดจิตสำนึกใน
การอนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

90,000  จำนวนผูเขารับ
การอบรมอยาง
นอย 50 คน 
 (เชน นักศึกษา 
นักเรียน อบต. 
และเกษตรกร)  
-หนวยงานตางๆ 
เชน โรงเรียนและ
อบต. มีความสนใจ
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
 -เกิดจิตสำนกึใน
การอนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

90,000  จำนวนผูเขารับการ
อบรมอยางนอย 50 
คน 
 (เชน นักศึกษา 
นักเรียน อบต. และ
เกษตรกร) 
 -หนวยงานตางๆ 
เชน โรงเรียนและ
อบต. มีความสนใจ
เขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
-เกิดจิตสำนึกในการ
อนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ธรรม ชาติ  
-เกิดหลักสูตรหรือ
คูมือในการจัดอบรม
ทรัพยากรตางๆ เชน 

90,000  จำนวนผูเขารับการ
อบรมอยางนอย 50 
คน 
 (เชน นักศึกษา 
นักเรียน อบต. และ
เกษตรกร) 
 -หนวยงานตางๆ 
เชน โรงเรียนและ
อบต. มีความสนใจ
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
 -เกิดจิตสำนกึใน
การอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ธรรม ชาติ 
 -เกิดหลักสูตรหรือ
คูมือในการจัดอบรม

90,000  จำนวนผูเขารับ
การอบรมอยาง
นอย 50 คน 
 (เชน นักศึกษา 
นักเรียน อบต. 
และเกษตรกร)  
-หนวยงานตางๆ 
เชน โรงเรียนและ
อบต. มีความสนใจ
เขารวมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 
 -เกิดจิตสำนกึใน
การอนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ  

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ 
อบต.) 
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กรรม 
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 -เกิดหลักสูตรหรือ
คูมือในการจัด
อบรมทรัพยากร
ตางๆ เชน 
สมุนไพร ฝาย และ
ขาว เปนตน 

สมุนไพร ฝาย และ
ขาว เปนตน 

ทรัพยากรตางๆ 
เชน สมุนไพร ฝาย 
และขาว เปนตน 

-เกิดหลักสูตรหรือ
คูมือในการจัด
อบรมทรัพยากร
ตางๆ เชน 
สมุนไพร ฝาย และ
ขาว เปนตน 

F3A8 3. สรางจิตสำนึกและ
อนุรักษพันธกุรรมไผเพื่อ
สงเสริมกิจกรรมโครงการ
ตามแนวพระราชดำริ 

สวนไผ (ซำไกเขี่ย) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

100,000 1)  เปนศูนย
รวบรวมพันธุไผและ
ศูนยการเรียนรูพันธุ
ไผ 
2) บุคลากร
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยและ
ผูสนใจ จำนวน 50 
คน 
3) มีเสนทางศึกษา
เรียนรูพันธุไผและ
พันธุพืชชนิดตางๆ  

        ดร.เนตรนภา  พงเพ็ชร 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

F3A8 4. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

100,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

      100,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 5. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
บริเวณรัศมีอยางนอย 50 
กิโลเมตร 

30,000 อยางนอยปละ 1 
แหง 

30,000 อยางนอยปละ 1 
แหง 

30,000 อยางนอยปละ 1 
แหง 

30,000 อยางนอยปละ 1 
แหง 

30,000 อยางนอยปละ 1 
แหง 

  

F3A8 6. สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรอบๆ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
บริเวณรัศมีอยางนอย 50 
กิโลเมตร 

30,000 อยางนอยปละ 1 
แหง 

30,000 อยางนอยปละ 1 
แหง 

30,000 อยางนอยปละ 1 
แหง 

30,000 อยางนอยปละ 1 
แหง 

30,000 อยางนอยปละ 1 
แหง 
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F3A8 7. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
(อพ.สธ.-มรล.) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 15,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

15,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

15,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 8. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ วีดี
ทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 40,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
จำนวนอยางนอย  
1 ส่ือ 

40,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
จำนวนอยางนอย  
1 ส่ือ 

40,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ จำนวน
อยางนอย  1 ส่ือ 

40,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ./ จำนวน
อยางนอย  1 ส่ือ 

40,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ./ 
จำนวนอยางนอย  
1 ส่ือ 

  

F3A8 9. การดำเนินงานอื่นๆ เพือ่
เปนการสนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบทของ 
อพ.สธ. - การจัดต้ังศูนย
ประสานงาน อพ.สธ. -
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 400,000 จัดต้ังศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ เพื่อ
สนับสนุนหนวยงาน
อื่นที่เขาตองการ
เขารวมสนอง
พระราชดำริ/เขา
รวมสนอง
พระราชดำริแลว 
แตตองการให
มหาวิทยาลัยเขาไป
ชวยเปนพี่เล้ียงใน
งานฐานทรัพยากร 
หรืองานอื่นๆ ที่จะ
ชวยใหการ
ขับเคล่ือนโครงการ
อพ.สธ ของ
หนวยงานนั้น ๆเกิด
ประสิทธิภาพ 

450,000 จัดต้ังศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ เพื่อ
สนับสนุนหนวยงาน
อื่นที่เขาตองการ
เขารวมสนอง
พระราชดำริ/เขา
รวมสนอง
พระราชดำริแลว 
แตตองการให
มหาวิทยาลัยเขาไป
ชวยเปนพี่เล้ียงใน
งานฐานทรัพยากร 
หรืองานอื่นๆ ที่จะ
ชวยใหการ
ขับเคล่ือนโครงการ
อพ.สธ ของ
หนวยงานนั้น ๆเกิด
ประสิทธิภาพ 

500,000 จัดต้ังศูนย
ประสานงาน อพ.สธ 
เพื่อสนับสนุน
หนวยงานอื่นที่เขา
ตองการเขารวมสนอง
พระราชดำริ/เขารวม
สนองพระราชดำริ
แลว แตตองการให
มหาวิทยาลัยเขาไป
ชวยเปนพี่เล้ียงในงาน
ฐานทรัพยากร หรือ
งานอื่นๆ ที่จะชวยให
การขับเคล่ือน
โครงการอพ.สธ ของ
หนวยงานนั้น ๆเกิด
ประสิทธิภาพ 

500,000 จัดต้ังศูนย
ประสานงาน อพ.สธ 
เพื่อสนับสนุน
หนวยงานอื่นที่เขา
ตองการเขารวม
สนองพระราชดำริ/
เขารวมสนอง
พระราชดำริแลว 
แตตองการให
มหาวิทยาลัยเขาไป
ชวยเปนพี่เล้ียงใน
งานฐานทรัพยากร 
หรืองานอื่นๆ ที่จะ
ชวยใหการ
ขับเคล่ือนโครงการ
อพ.สธ ของ
หนวยงานนั้น ๆเกิด
ประสิทธิภาพ 

500,000 จัดต้ังศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ เพื่อ
สนับสนุน
หนวยงานอื่นที่เขา
ตองการเขารวม
สนองพระราชดำริ/
เขารวมสนอง
พระราชดำริแลว 
แตตองการให
มหาวิทยาลัยเขาไป
ชวยเปนพี่เล้ียงใน
งานฐานทรัพยากร 
หรืองานอื่นๆ ที่จะ
ชวยใหการ
ขับเคล่ือนโครงการ
อพ.สธ ของ
หนวยงานนั้น ๆ
เกิดประสิทธิภาพ 

  

 รวม  9  โครงการ  915,000  655,000  705,000  705,000  805,000   
 รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม         

18 โครงการ 
 1,931,000  1,505,000  1,775,000  1,625,000  1,725,000   

 
 
 
 



หนา 924                                                                                                                                                                                                       แผนแมบท อพ.สธ. – มรล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

 
 
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 
 
 


