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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – มช.) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร  

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.โครงการจัดเตรียม

ความพร้อมด้าน
สาธารณูปการเพื่อ
รองรับการบริหาร
จัดการพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร ณ ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ จังหวัดล าพูน เพื่อ
สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

  632,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อเตรียมความพร้อม
สาธารณูปการด้านระบบไฟฟา้และน้ า
บาดาลส าหรับรองรับการด าเนิน
กิจกรรมปกปกัทรัพยากรอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“หริภุญไชย” จ.ล าพูน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  2.โครงการจัดท าแนว
ป้องกันไฟรอบพื้นที่
ปกปักทรัพยากร ณ 

  126,800  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

อยู่ระหว่างด าเนินการ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“หริภุญไชย” จ.ล าพูน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ จังหวัดล าพูน เพื่อ
สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อป้องกันการเสียหายจากอัคคีภัย
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช  
3.เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศในพื้นที่ปกปกัพันธกุรรม
พืช 

  3.โครงการจัดท าแนว
การส ารวจพื้นที่และ
จัดท าแนวเขตพื้นที่
ปกปักทรัพยากร ณ 
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม ่จังหวัดล าพูนเพื่อ
สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช

  136,400  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อก าหนดพื้นที่และแนวเขตรอบ
ของโครงการให้มีความชัดเจน และ
ป้องกันการบกุรุก 
3.เพื่อจัดท าพิกัดดาวเทียมรอบพื้นที่
ของโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาพื้นที่ต่อไป 
4.เพื่อเป็นการส่ือสารถึงภารกิจของ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่โครงการปก
ปักพันธกุรรมแก่ประชาชนทั่วไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“หริภุญไชย” จ.ล าพูน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กุมาร ี

  4.ธรณีวิทยาของพื้นที่
ปกปักทรัพยากรศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม ่“หริภุญไชย” เพื่อ
สนองพระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ. 

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 2.การศึกษาครั้งนี้ เพื่อบอก
ส่วนประกอบทางแร่ของดินและหิน 
ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการ
ท าแผนที่ธรณีวิทยา และการวิเคราะห์
ส่วนประกอบทางแร่ในห้องปฏบิัติการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  5.การจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล
อากาศเชิงพื้นที ่
ส าหรับการวิจัยและ
จัดการทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปักทรพัยากร 
ศูนย์การศึกษาหริภุญ
ไชย 
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ เพื่อสนอง
พระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ. 

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอากาศเชิงพื้นที่ 
ส าหรับการวิจัยและจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ศูนย์
การศึกษาหริภุญไชย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนอง
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
  6.โครงการส ารวจ

และวางผังการใช้
พื้นที่ศูนย์รวบรวม
พันธุ์พืชพื้นบ้านและ
แปลงวนเกษตร ณ 
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ “หริภุญไชย” 
จังหวัดล าพูนเพื่อ
สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

  240,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของ
การพัฒนาพื้นที่ในโครงการศูนย์
รวบรวมพันธุ์พืชพื้นบา้นและแปลงวน
เกษตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3.เพื่อก าหนดและวางผังการใช้พื้นที่
โครงการศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้นบ้าน
และแปลงวนเกษตร 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“หริภุญไชย” จ.ล าพูน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  7.โครงการสนับสนุน
กิจกรรมปกปกั
ทรัพยากรและดูแล
พื้นที่ศูนย์รวบรวม
พันธุ์พืชพื้นบ้านและ
แปลงวนเกษตร ณ 
ศูนย์การศึกษา 
มหาวิทยาลัย 

  350,453  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปกปกั
ทรัพยากรและดูแลเฝ้าระวังเหตุไฟป่า 
3.เพื่อดูแลรักษาพืชพรรณและเตรียม
ความพร้อมด้านสถานที่รองรับการ

อยู่ระหว่างด าเนินการ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“หริภุญไชย” จ.ล าพูน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
เชียงใหม่ จังหวัด
ล าพูน 

ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

  รวม 7 โครงการ   1,685,653       
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.การส ารวจดินใน

พื้นที่ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม ่“หริภุญไชย” 
จังหวัดล าพูน 

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อการส ารวจดินในพื้นที ่ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
“หริภุญไชย” จังหวัดล าพูน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  2.การส ารวจและ
ตรวจติดตามแหล่งน้ า
ต้นทุน ในพื้นที่ปกปกั
ทรัพยากร ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ “หริภุญไชย” 
จังหวัดล าพูน เพื่อ
สนองพระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ. 

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ า
ต้นทุน เพื่อรักษาความ
หลากหลายทางชวีภาพ ในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อสนอง
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  3.การศึกษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
อนุกรมวิธานของเห็ด
ป่าในพื้นที่ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม ่หริภุญไชย จังหวัด
ล าพูน เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อการศึกษาความ
หลากหลายทางชวีภาพและ
อนุกรมวิธานของเห็ดป่าในพื้นที่
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  4.การส ารวจและคัด
แยกสาหร่ายยึดเกาะ
ในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร เพื่อสนอง
พระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ.มช. 

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อส ารวจและคัดแยกสาหร่าย
ที่เจริญบนพืชในพื้นที่ปกปกั
พันธุกรรมพืชฯ เพือ่สนอง
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ.
มช. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  5.การศึกษาส ารวจ
พืชดอก ในบริเวณ
พื้นที่ปกปักทรพัยากร 
ศูนย์การศึกษา

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ หริภุญไชย จังหวัด
ล าพูน เพื่อสนอง
พระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ. 

บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อส ารวจพืชดอก ในบริเวณ
พื้นที่ปกปักศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญไชย 
จังหวัดล าพูน เพื่อสนอง
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ. 

  6.การศึกษาส ารวจ
พืชไม่มีท่อล าเลียงชั้น
ต่ า (ไบรโอไฟต์) ใน
บริเวณพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร ณ ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม ่หริภุญไชย จังหวัด
ล าพูน เพื่อสนอง
พระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ. 

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อส ารวจพืชไม่มีท่อล าเลียง
ชั้นต่ า (ไบรโอไฟต์) ในบริเวณ
พื้นที่ปกปักศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญ
ไชย จังหวัดล าพูน เพื่อสนอง
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  7.ส ารวจไผ่และ
กล้วยไม้ดิน ในพื้นที่
ปกปักทรัพยากร 
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ “หริภุญไชย” เพื่อ
สนองพระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ. 

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อส ารวจไผ่และกลว้ยไม้ดิน 
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
“หริภุญไชย” เพื่อสนอง
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ. 

  8.ความหลากชนิด
และนิเวศวิทยาของ
พืชมีท่อล าเลียงชั้นต่ า
ในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร ณ ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม ่“หริภุญไชย” 
จังหวัดล าพูน เพื่อ
สนองพระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ. 

  50,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อศึกษาความหลากชนิดและ
นิเวศวิทยาของพืชมีท่อล าเลียง
ชั้นต่ าในพื้นที่ปกปกัพันธกุรรม
พืช ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญ
ไชย” จังหวัดล าพูน เพื่อสนอง
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  9.ความหลากหลาย
ของแมลงน้ าและ
แมลงในป่าริมล าธาร
ในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ “หริภุญไชย” 
จังหวัดล าพูน เพื่อ
สนองพระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ. 

  80,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อศึกษาความหลากหลาย
ของแมลงน้ าและแมลงในป่าริม
ล าธารในพื้นที่ปกปักทรัพยากร
พันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนอง
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
  10.การศึกษาความ

หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
อนุกรมวิธานของกลุ่ม
แมลงบกในพื้นที่ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม ่“หริภุญไชย” 
จังหวัดล าพูน เพื่อ
สนองพระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ. 

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและอนกุรมวธิานของ
กลุ่มแมลงบกในพื้นที่ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  11.การศึกษาความ
หลากชนิดของหอย
ทากบกในโครงการ
ปกปักทรัพยากร 
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ “หริภุญไชย” 
จังหวัดล าพูน เพื่อ
สนองพระราชด าริ
โครงการ อพ.สธ. 

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อศึกษาความหลากชนิดของ
หอยทากบกในโครงการปกปัก
พันธุกรรมพืช ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  12.การส ารวจความ
หลากหลายของสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก
และสัตว์เล้ือยคลาน

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการ อพ.สธ. 

บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อส ารวจความหลากหลาย
ของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและ
สัตว์เล้ือยคลานในพื้นที่ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการ อพ.สธ. 

  13.การส ารวจความ
หลากหลายของสัตว์
เล้ียงลูกด้วยนมใน
พื้นที่ปกปักทรพัยากร 
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการ อพ.สธ. 

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2.เพือ่ส ารวจความหลากหลาย
ของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมขนาด
เล็กในพื้นที่ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนอง
พระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  14.ความหลากหลาย
ของนกบริเวณพื้นที่
ปกปักทรัพยากร 
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ เพื่อสนอง
พระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ. 

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2.เพื่อศึกษาหลากหลายของนก
บริเวณพื้นที่ปกปักพันธกุรรมพืช 
ศูนย์การศึกษา

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 



~ 12 ~ 
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนอง
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ. 

  รวม 14 โครงการ   1,330,000       
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.ธนาคารเมล็ดเพื่อ

การอนุรักษ์
พันธุกรรมของไม้
ท้องถิ่นภาคเหนือ: 
ระยะที่ 1 พฤติกรรม
การเก็บรักษาเมล็ด 

  150,000  เงินรายได้
มหาวิทยาลัยเชีย

งใหม่ 

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อเก็บเมล็ดไม้ท้องถิ่น และวัด
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาต่าง ๆ ของ
เมล็ดต้นไม้ท้องถิ่นจ านวน 12 ชนิด 
3.เพื่อทดสอบลดความชื้นของเมล็ด
และเพาะเมล็ดชองเมล็ดต้นไม้ท้องถิ่น 
12 ชนิด และจ าแนกว่ามีลักษณะเป็น 
orthodox, recalcitrant หรือ 
intermediate 
4.เพื่อจัดท าสื่อการเรียนรู้เกีย่วกับ
เมล็ดไม้ท้องถิ่นภาคเหนือ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ศูนย์ธรรมชาติวิทยา
ดอยสุเทพเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  รวม 1 โครงการ   150,000       
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.โครงการพัฒนา

ฐานข้อมูลทรัพยากร
ของโครงการจัดตั้ง
ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงานโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี ภาคเหนือ 
(ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคเหนือ) และศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. 
– มช. 

  30,000 30,000 เงินรายได้
มหาวิทยาลัยเชีย

งใหม่ 

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร 
ของ อพ.สธ.-มช. ให้มีความพร้อมใน
การให้บริการขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ.-มช.) 
3.เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของ
ประเทศ โดยร่วมกบั ศูนย์ขอ้มูล
ทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดา เพื่อ
น าข้อมูลดังกล่าวไปเป็นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และ
ทรัพยากรต่างๆ ต่อไป 

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี
เว็บไซต์ ที่พร้อมให้บริการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี
ฐานข้อมูลทรัพยากร ที่
พร้อมให้บริการขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  

ส านักงานบริหาร
งานวิจัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
3.สามารถน าฐานข้อมูล
ทรัพยากร มาเป็นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาพันธุ์
พืช และทรัพยากรต่างๆ 
ของภาคเหนือได้ 
4. มีความพร้อมในการ
เป็นศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน ภาคเหนือ 
และศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช. 

  2.โครงการระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์
พรรณไม้ท้องถิ่นดอย
สุเทพ 

  50,000 50,000 งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อเก็บรวมรวบข้อมูลพรรณไม้
ท้องถิ่นดอยสุเทพบนฐานข้อมูล
ออนไลน ์
3.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้าง
แหล่งศึกษาค้นคว้าขอ้มูลเกี่ยวกับ
พรรณไม้ท้องถิ่นดอยสุเทพ 

1.มีระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกบัพรรณไม้ท้องถิ่น
ดอยสุเทพและสื่อการ
เรียนรู้พรรณไม้ท้องถิ่น
ดอยสุเทพที่โดดเด่นบน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพ-ปุย รวมทั้งนักเรียน 
นักศึกษา นกัวิชาการ และ
นักวิจยัตลอดจนบุคคล
ทั่วไป ได้มีแหล่งความรู้ใน
การศึกษาค้นควา้ข้อมูล

ศูนย์ธรรมชาติวิทยา
ดอยสุเทพเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

 



~ 16 ~ 
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ส าคัญเกี่ยวกับดอยสุเทพ 

  3.โครงการจัดท าศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร 
อพ.สธ.-มช.  ณ ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ “หริภุญไชย” 
จังหวัดล าพูน 

  367,500  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกีย่วขอ้งกับ
โครงการ อพ.สธ.-มช. สนับสนุนและ
เผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“หริภุญไชย” จ.ล าพูน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  4.การพัฒนาระบบ
การแสดงผล
สภาพแวดล้อมและ
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ออนไลน์ ในพื้นที่ปก
ปักทรัพยากร อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ณ 
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงให
ม่ "หริภุญไชย" 
จังหวัดล าพูน 

  100,000  งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อพัฒนาระบบการแสดงผล
สภาพแวดล้อมและฐานข้อมูล
ทรัพยากรออนไลน์ในพื้นที่ปกปกั
ทรัพยากร อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ณ ศูนยก์ารศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หรภิุญไชย" 
จังหวัดล าพูน 
3.เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และวางแผนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ณ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ "หริ
ภุญไชย" จังหวัดล าพูน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

  รวม 4 โครงการ   547,500 80,000      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.โครงการจัดการ
ฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้การด าเนินงาน
สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

  235,000 235,000 งบแผ่นดินปี 63 1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริของหนว่ยงานร่วมสนอง
พระราชด าริในเขตภาคเหนือ 
3.เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริใน
โครงการ อพ.สธ. ใหแ้ก่หนว่ยงานรว่ม
สนองพระราชด าริ 
4.เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานสนอง
พระราชด าร ิ
5.เพือ่สนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการเรียน
การสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
การอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์

1.หน่วยงานสนอง
พระราชด าริมีความเขา้ใจ
ในการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นและ
สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน
ได้ 
2.หน่วยงานสนอง
พระราชด าริ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
ในการท างาน รวมถึงการ
เตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับปัญหา และ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างการด าเนินงาน 
3.โครงการจัดตั้งศูนย์แม่
ข่ายประสานงาน 
ภาคเหนือ และศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. – 
มช. มีความพร้อมในการ
เป็นหน่วยอบรมการ

ส านักงานบริหาร
งานวิจัย 

 



~ 19 ~ 
 

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ อปท. 
เป้าหมาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ฐานทรัพยากรชวีภาพที่น าไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน สร้างรายได้
ให้กับชุมชนท้องถิ่น 

ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ.ใน
ภาคเหนือได้ภายใน
ปีงบประมาณ 2564 
4.อพ.สธ.-มช. มีการ
ด าเนินงานตามภารกจิของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้านการเรียนการสอน 
งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ และงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
การอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน ในพื้นที่ อปท. 
เป้าหมาย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากฐาน
ทรัพยากรชวีภาพที่น าไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน
ท้องถิ่น 

  2.โครงการจัด
นิทรรศการในการ

  300,000 300,000 เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

1.เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

1.ได้น าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการและ

ส านักงานบริหาร
งานวิจัย 

 



~ 20 ~ 
 

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย : 
ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์” เพือ่
สนองพระราชด าริ
ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

เชียงใหม่ กุมารีที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานใน
งานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ 
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
2.เพื่อต่อยอดการพัฒนาแนวทางใน
การประสานงานและท างานร่วมกัน
อย่างบูรณาการระหวา่งนักวจิัย 
นักวิชาการ และ ภาคส่วนอื่นที่
เกี่ยวขอ้งที่ด าเนินโครงการสนอง
พระราชด าริฯ ในโครงการ อพ.สธ. 
3.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยด้านทรัพยากรไทยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนอง
พระราชด าริฯ ในโครงการ อพ.สธ. ใน
เวทีระดับชาติ และสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ
ตามแนวพระราชด าร ิ

นิทรรศการ “ทรัพยากร
ไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์” เพือ่
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2.ได้ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานที่สนอง
พระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ.- 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่
แสดงศักยภาพของ
ทรัพยากรไทยในเวที
ระดับชาติ 

  3.งานสนับสนุน
เครือข่ายเชิงประเด็น 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช

  100,000 100,000 งบประมาณ
สนับสนุนจาก 

สป.อว. 

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ
เครือข่ายฯ ให้มีความต่อเนื่อง และ
ขยายความร่วมมอืด้านการวิจยัและ
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาใน

1.ทราบถึงความก้าวหน้า 
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการ อพ.สธ. ของ
สมาชิกเครือข่าย 
2.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และ
กระบวนการแก้ไขปญัหา

ส านักงานบริหาร
งานวิจัย 
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กุมารี (เครือข่าย C-
อพ.สธ.) เครือข่าย
อุดมศึกษา ภาคเหนือ
ตอนบน พื้นที่
เครือข่าย C-อพ.สธ. 
ภาคเหนือตอนบน 

เครือข่าย และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3.เพื่อติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน และประชาสัมพันธก์าร
ด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย และ
พัฒนาต่อยอดรว่มกันในเครือข่ายฯ 
4.เพื่อทราบถึงบทบาทหนา้ที่ของศูนย์
แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์
ประสานงานประจ าภูมภิาค 
5.เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เครือข่ายร่วมสนองพระราชด าริ
โครงการ อพ.สธ. ยิ่งขึ้น 
6.เพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินงานของเครือข่ายฯ ตามแผน
แม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) 

ของเครือข่าย 
3.เกิดความร่วมมือ
ระหว่างสมาชกิเครือข่าย 
ในการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริฯ เพื่อพัฒนา
ให้เกิดผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

  รวม 3 โครงการ   635,000 635,000      

  
รวม 5 กิจกรรม 

จ านวน 29 โครงการ 
  4,348,153 715,000      

 


