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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 1. การสำรวจ ทำรหัส
พิกัด ทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ ใน
พ้ืนที่ปกปกพันธุกรรม
พืช 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 
ศูนยฯสามพราว
และศูนยฯบึงกาฬ 

50,000 จำนวนพ้ืนที่ 
250 ไร ได
ขอมูลรหัส

ตนไมและรหัส
พิกัด เพ่ือ

รวบรวมเปน
ฐานขอมูลในป
นี้พ้ืนที่ทั้งหมด 

50 ไร 

50,000 จำนวนพ้ืนที่ 
250 ไร ได
ขอมูลรหัส

ตนไมและรหัส
พิกัด เพ่ือ

รวบรวมเปน
ฐานขอมูลในป
นี้พ้ืนที่ทั้งหมด 

50 ไร 

50,000 จำนวนพ้ืนที่ 
250 ไร ได
ขอมูลรหัส

ตนไมและรหัส
พิกัด เพ่ือ

รวบรวมเปน
ฐานขอมูลในป
นี้พ้ืนที่ทั้งหมด 

50 ไร 

50,000 จำนวนพ้ืนที่ 
250 ไร ได
ขอมูลรหัส

ตนไมและรหัส
พิกัด เพ่ือ

รวบรวมเปน
ฐานขอมูลในป
นี้พ้ืนที่ทั้งหมด 

50 ไร 

50,000 จำนวนพ้ืนที่ 
250 ไร ได
ขอมูลรหัส

ตนไมและรหัส
พิกัด เพ่ือ

รวบรวมเปน
ฐานขอมูลในป
นี้พ้ืนที่ทั้งหมด 

50 ไร 

  

F1A1 2. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 
ศูนยฯสามพราว
และศูนยฯบึงกาฬ 

250,000 เสนทางเดินปา
จำนวน 1 

เสนทางที่มีจุด
พักผอนและ
ปายนิเทศให

ความรู 

250,000 เสนทางเดินปา
จำนวน 1 

เสนทางที่มีจุด
พักผอนและ
ปายนิเทศให

ความรู 

250,000 เสนทางเดินปา
จำนวน 1 

เสนทางที่มีจุด
พักผอนและ
ปายนิเทศให

ความรู 

250,000 เสนทางเดินปา
จำนวน 1 

เสนทางที่มีจุด
พักผอนและ
ปายนิเทศให

ความรู 

250,000 เสนทางเดินปา
จำนวน 1 

เสนทางที่มีจุด
พักผอนและ
ปายนิเทศให

ความรู 

  

F1A1 3. การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 
ศูนยฯสามพราว
และศูนยฯบึงกาฬ 

    100,000 พ้ืนที่ 100 ไร 
ดำเนินการใน
ปนี้ 20 ไร 

100,000 พ้ืนที่ 100 ไร 
ดำเนินการในป

นี้ 20 ไร 

100,000 พ้ืนที่ 100 ไร 
ดำเนินการใน
ปนี้ 20 ไร 

100,000 พ้ืนที่ 100 ไร 
ดำเนินการในป

นี้ 20 ไร 

  

  รวม 3 โครงการ   300,000   400,000   400,000   400,000   400,000     
F1A2 1. การสำรวจเก็บ

รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ 

พ้ืนที่ชุมน้ำในเขต 
จ.อุดรธานีและ จ.
บึงกาฬ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  300,000 ไดขอมูล
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ 

ชีวภาพ ใน
พ้ืนที่ชุมน้ำ

หนองหัวคู อ.
บานผือ จ.

อุดรธานีจัดทำ
เปนหนังสือ
อยางนอย 1 

เลม 

300,000 ไดขอมูล
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ 

ชีวภาพ ใน
พ้ืนที่ชุมน้ำ

กุดทิง อ.เมือง 
จ.บึงกาฬ 
จัดทำเปน

หนังสืออยาง
นอย 1 เลม 

300,000 ไดขอมูล
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ 

ชีวภาพ ใน
พ้ืนที่ชุมน้ำ

กุดทิง อ.เมือง 
จ.บึงกาฬ 
จัดทำเปน

หนังสืออยาง
นอย 1 เลม 

300,000 ไดขอมูล
พันธุกรรม
ทรัพยากร
กายภาพ 

ชีวภาพ ใน
พ้ืนที่ชุมน้ำ

กุดทิง อ.เมือง 
จ.บึงกาฬ 
จัดทำเปน

หนังสืออยาง
นอย 1 เลม 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  รวม 1 โครงการ       300,000   300,000   300,000   300,000     
F1A3 1. งานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

ม.รภ.อุดรธานี 
ศูนยฯสามพราว 
และศูนยฯบึงกาฬ 
จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร 

100,000 จำนวน
เปาหมาย 

1,000 ตัวอยาง 

100,000 จำนวน
เปาหมาย 
1,000 

ตัวอยาง 

100,000 จำนวน
เปาหมาย 

1,000 ตัวอยาง 

100,000 จำนวน
เปาหมาย 
1,000 

ตัวอยาง 

100,000 จำนวน
เปาหมาย 

1,000 ตัวอยาง 

  

  รวม 1 โครงการ   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000     
F2A4 1. งานอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรทั้ง 
3 ฐานที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม 

ม.รภ.อุดรธานี 
ศูนยฯสามพราว 
และศูนยฯบึงกาฬ 

200,000 เพ่ืออนุรักษ
และใช

ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานนำไปสูการ
พัฒนาในดาน

ตางๆ 

200,000 เพ่ืออนุรักษ
และใช

ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐานนำไปสู
การพัฒนาใน

ดานตางๆ 

200,000 เพ่ืออนุรักษ
และใช

ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานนำไปสูการ
พัฒนาในดาน

ตางๆ 

200,000 เพ่ืออนุรักษ
และใช

ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 
3 ฐานนำไปสู
การพัฒนาใน

ดานตางๆ 

200,000 เพ่ืออนุรักษ
และใช

ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐานนำไปสูการ
พัฒนาในดาน

ตางๆ 

  

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

F2A5 1. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.
มหาวิทยาลัย 

ศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. ม.รภ.
อุดรธานี  

100,000 จำนวนขอมูล
ในฐานขอมูล
ตางๆในหลาย
รูปแบบ อาทิ 
เว็บไซต แผน
ซีดี หนังสือที่

เพ่ิมขึ้น 

100,000 จำนวนขอมูล
ในฐานขอมูล
ตางๆในหลาย
รูปแบบ อาทิ 
เว็บไซต แผน
ซีดี หนังสือที่

เพ่ิมขึ้น 

100,000 จำนวนขอมูล
ในฐานขอมูล
ตางๆในหลาย
รูปแบบ อาทิ 
เว็บไซต แผน
ซีดี หนังสือที่

เพ่ิมขึ้น 

100,000 จำนวนขอมูล
ในฐานขอมูล
ตางๆในหลาย
รูปแบบ อาทิ 
เว็บไซต แผน
ซีดี หนังสือที่

เพ่ิมขึ้น 

100,000 จำนวนขอมูล
ในฐานขอมูล
ตางๆในหลาย
รูปแบบ อาทิ 
เว็บไซต แผน
ซีดี หนังสือที่

เพ่ิมขึ้น 

ขอมูลที่ได 
รวบรวมมาจาก

การดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

  รวม 1 โครงการ   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000     
F2A6 1. โครงการวางแผน

พัฒนาพันธุพืช/สัตว/
จุลินทรีย 

ม.รภ.อุดรธานี      200,000 มีพันธุพืช/
สัตว/จุลินทรีย
ที่คัดเลือกวามี
ศักยภาพไป
พัฒนาพันธุ

และบูรณาการ
รวมกับศาสตร

อ่ืนๆ 

200,000 มีพันธุพืช/
สัตว/จุลินทรีย
ที่คัดเลือกวามี
ศักยภาพไป
พัฒนาพันธุ

และบูรณาการ
รวมกับศาสตร

อ่ืนๆ 

200,000 มีพันธุพืช/
สัตว/จุลินทรีย
ที่คัดเลือกวามี
ศักยภาพไป
พัฒนาพันธุ

และบูรณาการ
รวมกับศาสตร

อ่ืนๆ 

200,000 มีพันธุพืช/
สัตว/จุลินทรีย
ที่คัดเลือกวามี
ศักยภาพไป
พัฒนาพันธุ

และบูรณาการ
รวมกับศาสตร

อ่ืนๆ 

  

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

พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ม.รภ.อุดรธานี  100,000 ไมนอยกวา 50 

ชนิด 
100,000 ไมนอยกวา 50 

ชนิด 
100,000 ไมนอยกวา 50 

ชนิด 
100,000 ไมนอยกวา 50 

ชนิด 
100,000 ไมนอยกวา 50 

ชนิด 
  

  
ศูนยการศึกษา
สามพราวและ
ศูนยการศึกษาบึง
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กาฬ 
F3A7 2. ศูนยการเรียนรูความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
ม.รภ.อุดรธานี 
ศูนยการศึกษา
สามพราวและ
ศูนยการศึกษาบึง
กาฬ 

500,000 รวบรวมและ
จัดแสดงความ
หลากหลาย

ทางชีวภาพทั้ง
พืช สัตว 

จุลินทรีย และ
ภูมิปญญา 

500,000 รวบรวมและ
จัดแสดงความ
หลากหลาย

ทางชีวภาพทั้ง
พืช สัตว 

จุลินทรีย และ
ภูมิปญญา 

500,000 รวบรวมและ
จัดแสดงความ
หลากหลาย

ทางชีวภาพทั้ง
พืช สัตว 

จุลินทรีย และ
ภูมิปญญา 

500,000 รวบรวมและ
จัดแสดงความ
หลากหลาย

ทางชีวภาพทั้ง
พืช สัตว 

จุลินทรีย และ
ภูมิปญญา 

500,000 รวบรวมและ
จัดแสดงความ
หลากหลาย

ทางชีวภาพทั้ง
พืช สัตว 

จุลินทรีย และ
ภูมิปญญา 

  

  รวม 2 โครงการ   600,000   600,000   600,000   600,000   600,000     
F3A8 1. การจัดประชุม

วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัด
งานกับ อพ.สธ. 

200,000 ประชุมวิชาการ
และ

นิทรรศการ 
(อพ.สธ.-ม.วลัย

ลักษณ) 

      200,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

  

F3A8 2. โครงการฝกอบรม
สรางจิตสำนึกการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ,
สงเสริมการเรียนรู
ทรัพยากรไทยและการ
นำไปใชประโยชน 

บริเวณพ้ืนที่ปา
อนุรักษศูนย
การศึกษาสาม
พราวและศูนย
การศึกษาบึงกาฬ 

100,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ไมนอยกวา 
100 คน 
2. มีการ

สอดแทรก
เนื้อหาเร่ือง
จิตสำนึกใน
การรักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่นใน
หลักสูตร 

100,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ไมนอยกวา 
100 คน 
2. มีการ

สอดแทรก
เนื้อหาเร่ือง
จิตสำนึกใน
การรักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่นใน
หลักสูตร 

100,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ไมนอยกวา 
100 คน 
2. มีการ

สอดแทรก
เนื้อหาเร่ือง
จิตสำนึกใน
การรักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่นใน
หลักสูตร 

100,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ไมนอยกวา 
100 คน 
2. มีการ

สอดแทรก
เนื้อหาเร่ือง
จิตสำนึกใน
การรักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่นใน
หลักสูตร 

100,000 1.จำนวนผูเขา
รับการอบรม
ไมนอยกวา 
100 คน 
2. มีการ

สอดแทรก
เนื้อหาเร่ือง
จิตสำนึกใน
การรักษา
ทรัพยากร
ทองถิ่นใน
หลักสูตร 

  

F3A8 3. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ
มหาวิทยาลัย
บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

100,000 อยางนอย 1 
โรงเรียน 

100,000 อยางนอย 1 
โรงเรียน 

100,000 อยางนอย 1 
โรงเรียน 

100,000 อยางนอย 1 
โรงเรียน 

100,000 อยางนอย 1 
โรงเรียน 

  

F3A8 4.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.ในงานสำรวจ
แลพจัดทำฐาน

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรอบๆ
มหาวิทยาลัย
บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

100,000 อยางนอย 1 
แหง 

100,000 อยางนอย 1 
แหง 

100,000 อยางนอย 1 
แหง 

100,000 อยางนอย 1 
แหง 

100,000 อยางนอย 1 
แหง 

  



หนา 1102                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. – มร.อด. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทรัพยากรทองถิ่น 
F3A8 5.จัดทำเว็บไซต

ประชาสัมพันธ
หนวยงาน อพ.สธ.-มรภ.
อุดรธานี 

มรภ.อุดรธานี 0 เพ่ือ ปชส.การ
ดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

0 เพ่ือ ปชส.การ
ดำเนินงาน

สนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. 

0 เพ่ือ ปชส.การ
ดำเนินงาน

สนองพระราช 

0 เพ่ือ ปชส.การ
ดำเนิน งาน

สนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. 

0 เพ่ือ ปชส.การ
ดำเนินงาน

สนองพระราช 

ไมใชงบประมาณ 

F3A8 6. งานบริหารโครงการ 
อพ.สธ.-มรภ.อุดรธานี 

อพ.สธ.-มรภ.
อุดรธานี 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, 
ติดตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, 
ติดตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  

  รวม 6 โครงการ   500,000   300,000   300,000   300,000   500,000     
  รวม 8 กิจกรรม  

16 โครงการ 
  1,800,000   2,200,000   2,200,000   2,200,000   2,400,000     

 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 
 


