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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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. - มฟล. (ดอยแงม) 

700,000 จำนวนพื้นที ่ 
100 ไร  
จำนวนส่ิงมีชีวิต  
50 ชนิด 

700,000 จำนวนพื้นที ่ 
100 ไร  
จำนวนส่ิงมีชีวิต 
50 ชนิด 

700,000 จำนวนพื้นที ่100 ไร  
จำนวนส่ิงมีชีวิต  
50 ชนิด 

700,000 จำนวนพื้นที ่ 
100 ไร  
จำนวนส่ิงมีชีวิต  
50 ชนิด 

700,000 จำนวนพื้นที ่100 
ไร  
จำนวนส่ิงมีชีวิต  
50 ชนิด 

 

F1A1 2. ทำเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. - มฟล. 
ดอยแงม 

200,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปา 2 เสนทาง 

200,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปา 2 เสนทาง 

200,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปา 2 เสนทาง 

200,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปา 2 เสนทาง 

200,000 จำนวนเสนทางเดิน
ปา 2 เสนทาง 

 

 รวม  2  โครงการ  900,000  900,000  900,000  900,000  900,000   

F1A2 1. การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ (เก็บ
ตัวอยางแหงและตัวอยาง
ดอง) 

ดำเนินการในพื้นที่ที่กำลัง
จะเปล่ียนแปลงจากการ
พัฒนาตางๆ ภายในรัศมี 
50 กม. ของหนวยงานฯ 

800,000 จำนวนตัวอยาง 
1000 ชิ้น  

800,000 จำนวนตัวอยาง 
1000 ชิ้น  

800,000 จำนวนตัวอยาง 
1000 ชิ้น  

800,000 จำนวนตัวอยาง 
1000 ชิ้น  

800,000 จำนวนตัวอยาง 
1000 ชิ้น  

เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

F1A2 2. โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวมภูมิปญญา 
ทองถิ่น 

พื้นที่ โรงเรียน อบต./
เทศบาลตำบลที่รวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ภายในรัศมี 50 กม.ของ
หนวยงานฯ  

600,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

600,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

600,000 1. ไดองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

600,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

600,000 1. ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. นำไปสูงาน 
ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 

เปนคนละพื้นที่กับ
กิจกรรมที ่
 1 และ 3 

  รวม  2  โครงการ  1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   
F1A3 1. การศึกษาการ

ขยายพันธุพืชหายาก/พืช
ที่นาสนใจ โดยวิธี
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 200,000 จำนวนชนิดพืช 10 
ชนิด 

200,000 จำนวนชนิดพืช 10 
ชนิด 

200,000 จำนวนชนิดพืช 10 
ชนิด 

200,000 จำนวนชนิดพืช 10 
ชนิด 

200,000 จำนวนชนิดพืช 10 
ชนิด 

 

F1A3 2. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา  
ในสวนพฤกษศาสตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

600,000 จำนวนเปาหมาย 
100ตัวอยาง 

600,000 จำนวนเปาหมาย 
100ตัวอยาง 

600,000 จำนวนเปาหมาย 
100ตัวอยาง 

600,000 จำนวนเปาหมาย 
100ตัวอยาง 

600,000 จำนวนเปาหมาย 
100ตัวอยาง 

สามารถนำทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน ที่ไดจากการ
สำรวจและรวบรวมใน
กิจกรรมที่ 1 และ2 มา
ดำเนินงานในกิจกรรมที่ 
3   

  รวม  2  โครงการ  800,000  800,000  800,000  800,000  800,000   
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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 

F2A4 1. งานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพธรรมชาติ 
แปลงทดลอง ในดานตางๆ 
เชน ดานสัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา การเขตกรรม 
เปนตน ในหองปฏิบัติการ 
เชน ดานโภชนาการ 
องคประกอบ เปนตน) 

ถ้ำผาทอง  600,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

600,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

600,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

600,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

600,000 เพือ่อนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

* ขอใหมหาวิทยาลัย
คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพ
และนำมาทำงานวิจยัตอ
ยอด โดยนักวิจัยจาก
หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 

F2A4 2. การศึกษาลักษณะทาง
กายภาพ ชีวภาพ 
องคประกอบทางเคมีและ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของพืชอนุรักษ อพ.สธ. 

  500,000 จำนวนชนิดพืช 
อพ.สธ. 2 ชนิด 

500,000 จำนวนชนิดพืช 
อพ.สธ. 2 ชนิด 

500,000 จำนวนชนิดพืช 
อพ.สธ. 2 ชนิด 

500,000 จำนวนชนิดพืช 
อพ.สธ. 2 ชนิด 

500,000 จำนวนชนิดพืช 
อพ.สธ. 2 ชนิด 

  

F2A4 3. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ  

  1,200,000 ผลิตภัณฑจากการ
ใชประโยชนดาน
ตาง ๆ จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ 

1,200,000 ผลิตภัณฑจากการ
ใชประโยชนดาน
ตาง ๆ จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ 

1,200,000 ผลิตภัณฑจากการใช
ประโยชนดานตาง ๆ 
จำนวน 2 ผลิตภัณฑ 

1,200,000 ผลิตภัณฑจากการ
ใชประโยชนดาน
ตาง ๆ จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ 

1,200,000 ผลิตภัณฑจากการ
ใชประโยชนดาน
ตาง ๆ จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ 

 

  รวม  3  โครงการ  2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000     
F2A5 1. โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล อพ.สธ.-
หนวยงานฯอาทิเชน 
 - ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
 - ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
 - ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 - ฐานขอมูลนักวิจัย 
 - ฐานขอมูลผลงานวิจยั  
ที่รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
 - ฯลฯ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. –  
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

200,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 
100 ขอมูล 

200,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 
100 ขอมูล 

200,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 
100 ขอมูล 

200,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 
100 ขอมูล 

200,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 
100 ขอมูล 

ขอมูลที่ได รวบรวมมา
จากการดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 

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

F3A7 1. งานกอสรางอาคาร
พิพิธภัณฑธรรมชาติพรอม
ระบบสาธารณูปการ 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
จังหวัดเชียงราย  

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง    75,800,000 อาคารพิพธิภัณฑ
ธรรมชาติ 1 หลัง 

151,600,000 อาคารพิพธิภัณฑ
ธรรมชาติ 1 หลัง 

151,600,000 นิทรรศการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ขนาดพื้นที่ 1,900 
ตารางเมตร 

60,000,000 นิทรรศการ
หมุนเวียน 1 
นิทรรศการ 

งบลงทุนในการสราง
โครงสรางอาคาร และ
เนื้อหาทางวิชาการควร
มีการหารือกับ อพ.สธ. 
เฉพาะเพื่อที่ทาง 
อพ.สธ. จะพิจารณา
และสนับสนุนไปทาง
สำนักงบประมาณ
ตอไป 

 รวม  1  โครงการ    75,800,000  151,600,000  151,600,000  60,000,000   
F3A8 1. งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน (ชุดการเรียนรู)  
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 500,000 จำนวนชุดการ

เรียนรู 4 ชุด 
500,000 จำนวนชุดการ

เรียนรู 4 ชุด 
500,000 จำนวนชุดการเรียนรู 

4 ชุด 
500,000 จำนวนชุดการ

เรียนรู 4 ชุด 
500,000 จำนวนชุดการ

เรียนรู 4 ชุด 
 

F3A8 2. โครงการฝกอบรมตาง 
ๆ 

สถานที่จัดอบรม 1,200,000 ฝกอบรมฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น  
2 คร้ัง 
ฝกอบรมฐานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 2 คร้ัง 

1,200,000 ฝกอบรมฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
2 คร้ัง 
ฝกอบรมฐานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 2 คร้ัง 

1,200,000 ฝกอบรมฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น  
2 คร้ัง 
ฝกอบรมฐานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 2 คร้ัง 

1,200,000 ฝกอบรมฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น  
2 คร้ัง 
ฝกอบรมฐานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 2 คร้ัง 

1,200,000 ฝกอบรมฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 
2 คร้ัง 
ฝกอบรมฐานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 2 คร้ัง 

เปนหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. (โรงเรียน/
เทศบาลตำบล/ 
อบต.) 

F3A8 3. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

500,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

          500,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

ดำเนินงานทุก 2 ป 

F3A8 4. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงฯ 
บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร 

500,000 10 หนวยงาน 500,000 10 หนวยงาน 500,000 10 หนวยงาน 500,000 10 หนวยงาน 500,000 10 หนวยงาน   

F3A8 5. สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรอบๆ 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร 

500,000 10 หนวยงาน 500,000 10 หนวยงาน 500,000 10 หนวยงาน 500,000 10 หนวยงาน 500,000 10 หนวยงาน   

F3A8 6. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
(อพ.สธ. - มฟล.) 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 200,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

200,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ 

200,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

200,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

200,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

สำหรับฐานขอมูล
ตางๆ ที่จะลงในเว็บ
ไซดขอใหผานการ



หนา 678                                                                                                                                                                                                      แผนแมบท อพ.สธ. – มฟล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อพ.สธ. อพ.สธ. อพ.สธ. อพ.สธ. พิจารณาและเห็นชอบ
จาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 7. การเผยแพรส่ือตางๆ 
เชน การทำหนังสือ วีดี
ทัศน 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 700,000 ส่ือส่ิงพิมพ 1 ชุด 
ส่ืออิเล็กทรนิสค  
3 ชุด 
ส่ือประชาสัมพันธ 
1 ชุด 

700,000 ส่ือส่ิงพิมพ 1 ชุด 
ส่ืออิเล็กทรนิสค  
3 ชุด 
ส่ือ
ประชาสัมพันธ1 
ชุด 

700,000 ส่ือส่ิงพิมพ 1 ชุด 
ส่ืออิเล็กทรนิสค  
3 ชุด 
ส่ือประชาสัมพันธ 
1 ชุด 

700,000 ส่ือส่ิงพิมพ 1 ชุด 
ส่ืออิเล็กทรนิสค  
3 ชุด 
ส่ือประชาสัมพันธ 
1 ชุด 

700,000 ส่ือส่ิงพิมพ 1 ชุด 
ส่ืออิเล็กทรนิสค  
3 ชุด 
ส่ือประชาสัมพันธ 
1 ชุด 

  

F3A8 8. การดำเนินงานอื่นๆ เพือ่
เปนการสนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบทของ 
อพ.สธ./ประชุมสวน
พฤกษศาสตรนานาชาติ/
เครือขายสวนพฤกษศาสตร
ในประเทศและตางประเทศ 

 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 700,000 ประชุมประจำเดือน 
12 คร้ัง 
ประชุมรวมอพ.สธ. 
2 คร้ัง 
สรางเครือขายใน
ประเทศและ
ตางประเทศอยาง
นอย 2 คร้ัง 

700,000 ประชุม อพ.สธ. 
ตาง ๆ  

700,000 ประชุม อพ.สธ. 
ตาง ๆ  

700,000 ประชุม อพ.สธ. 
ตาง ๆ  

700,000 ประชุม อพ.สธ. 
ตาง ๆ  

  

 รวม  8  โครงการ 
 
 

4,800,000  4,300,000  4,300,000  4,300,000  4,800,000   

 รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม         
19 โครงการ 

 10,400,000  85,700,000  161,500,000  161,500,000  70,400,000   

 
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 
 
 


