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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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. -  
หนวยงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 

150,000 จำนวนพื้นที ่15 ไร 
พันธุพืชจำนวน 10 
ชนิด 

150,000 จำนวนพื้นที ่15 ไร 
พันธุพืชจำนวน 10 
ชนิด 

150,000 จำนวนพื้นที ่15 ไร 
พันธุพืชจำนวน 10 
ชนิด 

300,000 จำนวนพื้นที ่15 ไร 
พันธุแมลงจำนวน 
20 ชนิด 

300,000 จำนวนพื้นที ่15 ไร 
เห็ดไมมีพิษ
รับประทานได
จำนวน 15 ชนิด 
เห็ดมีพิษจำนวน 
15 ชนิด 

อำเภอเวยีงสา จังหวัด
นาน วิทยาลัยนาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ 

F1A1 2. อาสาสมัครปกปกรักษา
ทรัพยากรในมหาวิทยาลัย 
หมูบาน ตำบล 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร
อพ.สธ. -  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ 

200,000 ประชาชนทั่วไป 
และนักศึกษา 
จำนวน 50 
คน 

200,000 ประชาชนทั่วไป 
และนักศึกษา 
จำนวน 50 

200,000 ประชาชนทั่วไป และ
นักศึกษา จำนวน 50 

400,000 ประชาชนทั่วไป 
และนักศึกษา 
จำนวน 100 

400,000 ประชาชนทั่วไป 
และนักศึกษา 
จำนวน 100 

อำเภอเวยีงสา จังหวัด
นาน วิทยาลัยนาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ 

 รวม  2  โครงการ  350,000   350,000   350,000   700,000   700,000   

F1A3 1. งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม 

พื้นที่ปลูกรักษา จำนวน
พื้นที่ 3 ไร 

200,000 จำนวนเปาหมาย 
50ตัวอยาง 

200,000 จำนวนเปาหมาย 
50 ตัวอยาง 

200,000 จำนวนเปาหมาย  
50 ตัวอยาง 

200,000 จำนวนเปาหมาย 
50 ตัวอยาง 

200,000 จำนวนเปาหมาย 
50 ตัวอยาง 

 

  รวม 1  โครงการ  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000    
F2A4 1. งานอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม (การศึกษา
ประเมินในสภาพ
ธรรมชาติ แปลงทดลอง 
ในดานตางๆ เชน ดาน
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
การเขตกรรม เปนตน ใน
หองปฏิบัติการ เชน ดาน
โภชนาการ องคประกอบ 
เปนตน) 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพ
และนำมาทำงานวิจยัตอ
ยอด โดยนักวิจัยจาก
หลากหลายคณะเขามา
ทำงานบูรณาการ 
รวมกัน 

  รวม 1 โครงการ  500,000   500,000   500,000   500,000   500,000     
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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 

F2A5 1. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูล อพ.สธ.-หนวย
งานฯ อาทิเชน 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพ 
- ฐานขอมูลทรัพยากร
กายภาพ 
- ฐานขอมูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
- ฐานขอมูลนกัวิจยั 
- ฐานขอมูลผลงานวิจัย ที่
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 
- ฯลฯ 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 

100,000 ฐานขอมูล พันธุพืช 
จำนวน 100 ชนิด 

100,000 ฐานขอมูล พันธุ
สัตวเศรษฐกิจ 
จำนวน 10 ชนิด 

100,000 ฐานขอมูลวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น จำนวน 1 
ตำบล 

100,000 ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
จำนวน 1 ตำบล 

100,000 ฐานขอมูล
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
จำนวน 1 ตำบล 

  

  รวม 1  โครงการ  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000     
F3A7 1. งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 
หนวยงาน มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ 

500,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

500,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

500,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

500,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

500,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ที่มีคณะศึกษาศาสตร/ 
คณะครุศาสตร 

 รวม 1  โครงการ รวมงบประมาณ 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000     
F3A8 1. สนับสนุนโรงเรียน

สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนในเขตภาคเหนือ
ตอนลาง 

200,000 จำนวน 5 
หนวยงาน 

200,000 จำนวน 5 
หนวยงาน 

200,000 จำนวน 5 หนวยงาน 300,000 จำนวน 10 
หนวยงาน 

300,000 จำนวน 10 
หนวยงาน 

  

F3A8 2. สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตภาคเหนือ
ตอนลาง 

200,000 จำนวน 5 
หนวยงาน 

200,000 จำนวน 5 
หนวยงาน 

200,000 จำนวน 5 หนวยงาน 300,000 จำนวน 10 
หนวยงาน 

300,000 จำนวน 10
หนวยงาน 
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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 

F3A8 3. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
(อพ.สธ.-มรอ.) 

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 

20,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

20,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

20,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำหรับฐานขอมูลตางๆ 
ที่จะลงในเว็บไซดขอให
ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  
(ยกเวนขอมูลพื้นฐาน) 

F3A8 4. การดำเนินงานอื่นๆ เพือ่
เปนการสนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

หนวยงาน มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ 

1,500,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

1,500,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

1,500,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

1,500,000 เพื่อนำไปสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

1,500,000 เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

  

F3A8 5. โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนรายวิชาพืช
พรรณเพื่อชีวิตและรายวิชา
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

หนวยงาน มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ 

300,000 เจาหนาที่และ
อาจารยผูสอน
จำนวน 15 คน 

300,000 เจาหนาที่และ
อาจารยผูสอน
จำนวน 15 คน 

300,000 เจาหนาที่และ
อาจารยผูสอนจำนวน 
15 คน 

330,000 เจาหนาที่และ
อาจารยผูสอน
จำนวน 20 คน 

330,000 เจาหนาที่และ
อาจารยผูสอน
จำนวน 20 คน 

  

F3A8 6. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 
................. 

       งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย :  
……………. 

  

 รวม 6 โครงการ  2,220,000   2,220,000   2,220,000   2,450,000   2,450,000    
 รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม         

12 โครงการ 
 

3,870,000   3,870,000   3,870,000   4,450,000   4,450,000 
  

 
 
 
 
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 
 
 


