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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

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 

F2A4 1.การพัฒนากลวยและ
ผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา
ทางเศรษฐกิจ 

พ้ืนที่ตำบลกุด
หวาย อำเภอศีขร
ภูมิ จังหวัด
สุรินทร 

85,000 ศึกษาการ
ขยายพันธุ
กลวย ดวย
เทคนิคทาง
วิทยาศาสตร

และภูมิปญญา
ชาวบาน 

85,000 สงเสริมและ
พัฒนาการ
แปรรูป
ผลิตภัณฑจาก
กลวย 

85,000 พัฒนาการ
ผลิตภัณฑจาก

กลวย เพ่ือ
สรางมูลคา 
และความ
นาเชื่อถือ

ใหกับวิสาหกิจ
ชุมชน ภายใต

มาตรฐาน 
OTOP 

85,000 ขึ้นทะเบียน
เปนผลิตภัณฑ 
OTOP
ผลิตภัณฑจาก
กลวย 

85,000 จัดทำคูมือการ
ปลูก/ดูแล
กลวย และ
จำหนายพันธุ
กลวยใหแก
ประชาชนที่
สนใจ  

  

  รวม 1 โครงการ   85,000   85,000   85,000   85,000   85,000     
F2A5 1.การจัดต้ังแหลงการ

เรียนรูและอนุรักษสาย
พันธุกลวย ในพ้ืนที่
ตำบลกุดหวาย อำเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 

พ้ืนที่ตำบลกุด
หวาย อำเภอศีขร

ภูมิ จังหวัด
สุรินทร 

85,000 จัดต้ังแหลง
การเรียนรูและ
อนุรักษสาย

พันธุกลวย ใน
พ้ืนที่ตำบลกุด
หวาย อำเภอ

ศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร 

85,000 พัฒนาแหลง
การเรียนรูและ
อนุรักษสาย

พันธุกลวย ใน
พ้ืนที่ จังหวัด

สุรินทร 

85,000 พัฒนาแหลง
การเรียนรูและ
อนุรักษสาย
พันธุกลวย ใน
ภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ 

85,000 พัฒนาแหลง
การเรียนรูและ
อนุรักษสาย
พันธุกลวย ใน
ประเทศไทย 

85,000 พัฒนาแหลง
การเรียนรูและ
อนุรักษสาย
พันธุกลวย
ทองถิ่นและ
ตางประเทศ 

  

  รวม 1 โครงการ   85,000   85,000   85,000   85,000   85,000     
F3A8 1.สนับสนุนกิจกรรมของ

ชมรม อพ.สธ. 
โรงเรียนในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร 

10,000 1 กิจกกรม 10,000 1 กิจกกรม 10,000 1 กิจกกรม 10,000 1 กิจกกรม 10,000 1 กิจกกรม   

F3A8 2.จัดทำเว็บไซต
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน (อพ.สธ.-
มรภ.สร.) 

มรภ.สุรินทร 10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือประชา 
สัมพันธการ
ดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

10,000 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  

F3A8 3.ดำเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือ
การสนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

  10,000         
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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 4.โครงการ การเขารวม
จัดนิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัด
งานกับ อพ.สธ 

 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย  

       งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

  

  รวม 4 โครงการ   30,000   20,000   20,000   20,000   20,000     

  
รวมทั้งหมด 3 กิจกรรม 

6 โครงการ   
200,000  190,000  190,000  190,000  190,000 

    

 
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 
 


