
แผนแมบท อพ.สธ. – มรภ.รอ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                         หนา 1103 
 

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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

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. การสำรวจความ
หลากชนิดและจัดทำ

ระบบฐานขอมูลเบือ้งตน
เพ่ือการจัดการอยาง
ยั่งยืนของมันปาและ

กลอยในพ้ืนที่ภูแผงมา 
ปาดงแมเผด ตำบลคำ
พอุง อำเภอโพธิชัย 

จังหวัดรอยเอ็ด ภูคำบก 
จ.รอยเอ็ด  ในพ้ืนที่ปก

ปกพันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ภูแผงมา ปา
ดงแมเผด ตำบล
คำพอุง อำเภอ
โพธชิัย จังหวัด

รอยเอ็ด 

300,000 จำนวนพ้ืนที่ 
80 ไร 

300,000 จำนวนพ้ืนที ่
50  ไร 

300,000 จำนวนพ้ืนที่ 
50 ไร 

300,000 จำนวนพ้ืนที่ 
80 ไร 

300,000 จำนวนพ้ืนที่ 
80 ไร 

  

F1A1 2. เสนทางเดินปาศึกษา
ธรรมชาติ 

เสนทางเดินปาใน
พ้ืนที่ปาดงแมเผด 

ตำบลคำพอุง 
อำเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดรอยเอ็ด 

  250,000 จำนวน
เสนทางเดินปา 
1 เสนทาง ภู
แผงมา ปาดง
แมเผด ตำบล
คำพอุง อำเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัด

รอยเอ็ด 

250,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 

เสนทาง ถ้ำสิน
สอ ปาดงแม
เผด ตำบลคำ
พอุง อำเภอ

โพธ์ิชัย จังหวัด
รอยเอ็ด 

250,000 จำนวน
เสนทางเดินปา 
1 เสนทาง ถ้ำ
สินชัย ปาดง
แมเผด ตำบล
คำพอุง อำเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัด

รอยเอ็ด 

250,000 จำนวนเสนทาง
เดินปา 1 

เสนทาง ถ้ำภู
มวย ปาดงแม
เผด ตำบลคำ
พอุง อำเภอ

โพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด 

 

F1A1 3 การสำรวจเก็บ
รวบรวมขอมูล
วัฒนธรรม ปาแมเผด 
ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์
ชัย จังหวัดรอยเอ็ดและ
ภูมิปญญา 

ดำเนินการสำรวจ
เก็บรวบรวม

ขอมูลวัฒนธรรม 
ปาแมเผด ตำบล
คำพอุง อำเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัด

รอยเอ็ด 

  250,000 พ้ืนที่จำนวน 1 
พ้ืนที่ คือถ้ำสิน
สอ ปาดงแม
เผด ตำบลคำ
พอุง อำเภอ

โพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด 

จำนวนพ้ืนที่ 
30 ไร 

 พ้ืนที่จำนวน 1 
พ้ืนที่ คือถ้ำสิน
ชัย ปาดงแม
เผด ตำบลคำ
พอุง อำเภอ

โพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด 

จำนวนพ้ืนที่ 
30 ไร 

 พ้ืนที่จำนวน 1 
พ้ืนที่ คือถ้ำภู
มวย ปาดงแม
เผด ตำบลคำ
พอุง อำเภอ

โพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด 

จำนวนพ้ืนที่ 
30 ไร 

   

  รวม 3 โครงการ   300,000   800,000   550,000   550,000   550,000     
F1A2 1. ความหลากหลายของ

เห็ดและการนำไปใช
ประโยชน ปาคำหลม 

ปาคำหลม ตำบล
คำพอุง อำเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัด

200,000 ไดขอมูลฐาน
เห็ดปา อยาง
นอย 20 ชนิด 

                เปนคนละพ้ืนที่
กับกิจกรรมที่ 

 1 และ 3 



หนา 1104                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ. – มรภ.รอ. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (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 

ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์
ชัย จังหวัดรอยเอ็ด  

รอยเอ็ด  ในปาคำหลม 
ตำบลคำพอุง 
อำเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดรอยเอ็ด  

F1A2 2. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่น อบต.ที่เขารวม
สนองพระราชดำริ 

พ้ืนที่ อบต.หนอง
ขาม อำเภออาจ
สามารถ จังหวัด
รอยเอ็ด ไดรวม

สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.ภายใน
รัศมี 50 กม.
ของสวทช. 

150,000 1. ไดองค
ความรู ภูมิ

ปญญาทองถิ่น
ดานการใช

ประโยชนตน
เปลา2. นำไปสู
งานฐานขอมูล
ในกิจกรรมที่ 5 

100,000 1. ไดองค
ความรู ภูมิ

ปญญาทองถิ่น
ดานการใชพืช

สมุนไพร2. 
นำไปสูงาน

ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

100,000 1. ไดองค
ความรู ภูมิ

ปญญาทองถิ่น
ดานเคร่ืองจัก
สาน2. นำไปสู
งานฐานขอมูล
ในกิจกรรมที่ 5 

100,000 1. ไดองค
ความรูการใช
ประโยชนพืช
สมุนไพร2. 
นำไปสูงาน

ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

100,000 1. ไดองค
ความรูการใช
ประโยชนพืช
สมุนไพร2. 
นำไปสูงาน

ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เปนคนละพ้ืนที่
กับกิจกรรมที่ 1 

และ 3 

  รวม 2  โครงการ   350,000   100,000   100,000    100,000    100,000     

F1A3 1. โครงการปลูกรักษา
มันปาและกลอยในพ้ืนที่
ปาแมเผด ตำบลคำพอุง 
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด  

พ้ืนที่ปลูกรักษา 
จำนวนพ้ืนที่ 2 ไร 

    150,000  จำนวน
เปาหมาย 1. 
เพ่ือปลูกและ
ขยายพันธุมัน
ปาและกลอย 
ไมนอยกวา 2 

ชนิด 2. 
เกษตรกรผู

รวมโครงการ
อยางนอย 2 

ราย 

150,000  จำนวน
เปาหมาย 1. 
เพ่ือปลูกและ
ขยายพันธุมัน
ปาและกลอย 
ไมนอยกวา 2 

ชนิด  2. 
เกษตรกรผูรวม
โครงการอยาง
นอย 2 ราย 

150,000  จำนวน
เปาหมาย 1. 
เพ่ือปลูกและ
ขยายพันธุมัน
ปาและกลอย 
ไมนอยกวา 2 

ชนิด  2. 
เกษตรกรผู

รวมโครงการ
อยางนอย 2 

ราย 

150,000  จำนวน
เปาหมาย 1. 
เพ่ือปลูกและ
ขยายพันธุมัน
ปาและกลอย 
ไมนอยกวา 2 

ชนิด  2. 
เกษตรกรผูรวม
โครงการอยาง
นอย 2 ราย 

สามารถนำ
ทรัพยากรทั้ง 3 

ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจและ
รวบรวมใน
กิจกรรมที่ 1 

และ 
2 มาดำเนินงาน
ในกิจกรรมที่ 3   

F1A3 2. โครงการปลูกรักษา
พืชหัวเพ่ือตัดดอก พ้ืนที่
ภูแผงมา ปาแมเผด 
ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์
ชัย จังหวัดรอยเอ็ด  

พ้ืนที่ปลูกรักษา 
จำนวนพ้ืนที่ 5  

ไร 

    150,000  จำนวน
เปาหมาย 1. 
เพ่ือปลูกและ
ขยายพันธุพืช
หัวเพ่ือตัดดอก 

ไมนอยกวา 
200 ตน 2. 
เกษตรกรผู

รวมโครงการ
อยางนอย 2 

ราย 

150,000  จำนวน
เปาหมาย 1. 
เพ่ือปลูกและ
ขยายพันธุพืช
หัวเพ่ือตัดดอก 

ไมนอยกวา 
200 ตน 2. 

เกษตรกรผูรวม
โครงการอยาง
นอย 2 ราย 

150,000  จำนวน
เปาหมาย 1. 
เพ่ือปลูกและ
ขยายพันธุพืช
หัวเพ่ือตัดดอก 

ไมนอยกวา 
200 ตน 2. 
เกษตรกรผู

รวมโครงการ
อยางนอย 2 

ราย 

150,000  จำนวน
เปาหมาย 1. 
เพ่ือปลูกและ
ขยายพันธุพืช
หัวเพ่ือตัดดอก 

ไมนอยกวา 
200 ตน 2. 

เกษตรกรผูรวม
โครงการอยาง
นอย 2 ราย 

สามารถนำ
ทรัพยากรทั้ง 3 

ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจและ
รวบรวมใน
กิจกรรมที่ 1 
และ2 มา

ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3   

F1A3  3. การวิจัยและพัฒนา จังหวัดรอยเอ็ด         200,000 เก็บรักษาสาย           
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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 

อนุรักษเชื้อพันธุกรรม
กลวยไมปากะเรกะรอน
(Cymbidium 
aloifolium (L.) Sw.) 
และกะเรกะรอนดาม
ขาว (Cymbidium 
bicolor Lindl.) เพ่ือใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 

พันธุพืชไวไมให
สูญพันธุ 

  รวม 3 โครงการ       300,000   300,000   300,000   300,000     

F2A4 1. การศึกษาปริมาณ
สารพฤกษเคมีจากมันปา
และกลอยในพ้ืนที่ปาดง
แมเผดเพ่ือประยุกตใช
ในการปองกันกำจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช  

ปาดงแมเผด 
ตำบลคำพอุง 
อำเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดรอยเอ็ด 

300,000 เพ่ืออนุรักษ
และใช

ประโยชนของ
มันปาและ

กลอยนำไปสู
การพัฒนาใน
ดานการผลิต
เชื้อจุลินทรีย
เพ่ือปองกัน

กำจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

150,000  เพ่ืออนุรักษ
และใช

ประโยชนของ
มันปาและ

กลอยนำไปสู
การพัฒนาใน
ดานการผลิต
เชื้อจุลินทรีย
เพ่ือปองกัน

กำจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

200,000  เพ่ือคัดเลือก
ชนิดของ

เชื้อจุลินทรียที่
มีศักยภาพเพ่ือ
ปองกันกำจัด
โรคและแมลง

ศัตรูพืชได 

250,000 เพ่ือการใช
ประโยชนของ

มันปาและ
กลอยนำไปสู
การพัฒนาใน
ดานการผลิต
เชื้อจุลินทรีย
เพ่ือปองกัน

กำจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

200,000 เพ่ือเผยแพร
และนำไปใช
ประโยชนของ

มันปาและ
กลอยในดาน

การผลิต
เชื้อจุลินทรีย
เพ่ือปองกัน

กำจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช
แกเกษตรกร

ผูสนใจ 

* ขอให สวทช. 
คัดเลือก

ทรัพยากร 
กายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา ที่มี
ศักยภาพและ

นำมาทำงานวิจัย
ตอยอด โดย
นักวิจัยจาก

หลากหลายคณะ
เขามาทำงาน

บูรณาการรวมกัน 
  รวม 1 โครงการ       150,000   200,000   250,000   200,000     

F2A5 1. แอปลิเคชั่นสำหรับ
จัดเก็บขอมูลดานภูมิ
ปญญากับวิถีวัฒนธรรม
การใชประโยชนของ
ฐานขอมูลทองถิ่น
จังหวัดรอยเอ็ด 

เพ่ือสนอง
พระราชดำริ

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 

ระบบปฎิบัติการ
แอนดรอยดที่
แสดงผลขอมูล 

    300,000  จำนวนอบตที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ มี 
แอปลิเคชั่น

สำหรับจัดเก็บ
ขอมูลดานภูมิ
ปญญากับวิถี
วัฒนธรรมการ
ใชประโยชน

ของฐานขอมูล
ทองถิ่นจังหวัด

รอยเอ็ด 
เพ่ิมขึ้น อยาง

300,000  จำนวนอบตที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ มี
แอปลิเคชั่น

สำหรับจัดเก็บ
ขอมูลดานภูมิ
ปญญากับวิถี
วัฒนธรรมการ
ใชประโยชน

ของฐานขอมูล
ทองถิ่นจังหวัด

รอยเอ็ด 
เพ่ิมขึ้น อยาง

300,000  จำนวนอบตที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ มี
แอปลิเคชั่น

สำหรับจัดเก็บ
ขอมูลดานภูมิ
ปญญากับวิถี
วัฒนธรรมการ
ใชประโยชน

ของฐานขอมูล
ทองถิ่นจังหวัด

รอยเอ็ด 
เพ่ิมขึ้น อยาง

300,000  จำนวนอบตที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริ มี
แอปลิเคชั่น

สำหรับจัดเก็บ
ขอมูลดานภูมิ
ปญญากับวิถี
วัฒนธรรมการ
ใชประโยชน

ของฐานขอมูล
ทองถิ่นจังหวัด

รอยเอ็ด 
เพ่ิมขึ้น อยาง

ขอมูลที่ได 
รวบรวมมาจาก
การดำเนินงาน
ในกิจกรรมที่ 1-

4 
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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 

นอย 2 แหง นอย 2 แหง นอย 2 แหง นอย 2 แหง 
  รวม 1 โครงการ       300,000   300,000   300,000   300,000     

F3A8 1. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน 
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ
มหาวิทยาลัย 

บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

150,000 ปละ 2 แหง 150,000 ปละ 2 แหง 150,000 ปละ 2 แหง 150,000 ปละ 2 แหง 150,000 ปละ 2 แหง   

F3A8 2.งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  
1) โครงการจัดอบรมให 
ความรูในการจัดทำและ 
เก็บขอมูลเพ่ือสราง 
ขอมูลเพ่ืองานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
2) โครงการพ่ีเล้ียงเพ่ือ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ
มหาวิทยาลัย 

บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

150,000 ปละ 2 แหง 150,000 ปละ 2 แหง 150,000 ปละ 2 แหง 150,000 ปละ2 แหง 150,000 ปละ 2 แหง   

F3A8 3. สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจ
และจัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรอบๆ

มหาวิทยาลัย 
บริเวณรัศมี 50 

กิโลเมตร 

150,000 ปละ 2 แหง 150,000 ปละ 2 แหง 100,000 ปละ 2 แหง 150,000 ปละ  2 แหง 150,000 ปละ 2 แหง   

F3A8 4. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน 
(อพ.สธ.- มรภ.รอยเอ็ด.) 

อพ.สธ.- มรภ.
รอยเอ็ด 

50,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

50,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

50,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

50,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

50,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูล
ตางๆ ที่จะ 

ลงในเว็บไซด
ขอใหผานการ
พิจารณาและ
เห็นชอบจาก 

อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูล

พ้ืนฐาน) 
F3A8 5. โครงการประชุม

วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

 หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัดงาน
กับ อพ.สธ.  

 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย :  

       งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 
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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 

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

อพ.สธ.-มรภ.
รอยเอ็ด 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด2. ผลิต
ส่ือ เอกสาร
ทางวิชาการ 
และงาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, 
ติดตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด2. 
ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด2. ผลิต
ส่ือ เอกสาร
ทางวิชาการ 
และงาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, 
ติดตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด2. 
ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด2. ผลิต
ส่ือ เอกสาร
ทางวิชาการ 
และงาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  

  รวม 6 โครงการ   500,000   500,000   450,000   500,000   500,000     
  รวม  6 กิจกรรม 

16 โครงการ  
1,150,000   2,150,000   2,100,000   2,000,000   1,950,000     

 
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 
 


