
หนา 856                                                                                                                                                                                                     แผนแมบท อพ.สธ. – มร.ชร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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 ทำรหัส พิกัด 

ทรัพยากรกายภาพ ชวีภาพ
ในพื้นที่ปาปกปก 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ - มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

50,000 จำนวนพื้นที ่35 ไร 
(ชนิดพันธุไม) 

50,000 จำนวนพื้นที ่35 ไร 
(ชนิดพันธุไม) 

50,000 จำนวนพื้นที ่35 ไร 
(สัตวเล้ือยคลานและ
สัตวสะเทินน้ำ
สะเทินบก) 

50,000 จำนวนพื้นที ่35 ไร 
( เห็ดและนก) 

50,000 จำนวนพื้นที ่35 ไร 
(แมลง) 

 

F1A1 2.เสนทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่ปกปกทรัพยากร 
อพ.สธ – มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 

100,000 เสนทางศึกษา 1 
เสนทาง 

100,000 เสนทางศึกษา 1 
เสนทาง 

100,000 เสนทางศึกษา 1 
เสนทาง 

100,000 เสนทางศึกษา 1 
เสนทาง 

100,000 เสนทางศึกษา 1 
เสนทาง 

 

 รวม 2 โครงการ  150,000   150,000   150,000   150,000   150,000    

F1A2 1. การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพชวีภาพและ          
ภูมิปญญาทองถิ่น  

พื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย
ภายในรัศมี 50 กโิลเมตร 

600,000 อำเภอเวยีงชยั 
จังหวัดเชียงราย 

600,000 อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

600,000 อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 

600,000 อำเภอแมจนั 
จังหวัดเชียงราย 

600,000 อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

 

  รวม  1 โครงการ  600,000   600,000   600,000   600,000   600,000    
F1A3 1. งานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

500,000 แหลงปลูกรวบรวม 
พันธุกรรมพืช 2 
แหง 

500,000 แหลงปลูกรวบรวม 
พันธุกรรมพืช 2 
แหง 

500,000 แหลงปลูกรวบรวม 
พันธุกรรมพืช 3 แหง 

500,000 แหลงปลูกรวบรวม 
พันธุกรรมพืช 3 
แหง 

500,000 แหลงปลูกรวบรวม 
พันธุกรรมพืช 3 
แหง 

 

  รวม 1 โครงการ  500,000   500,000   500,000   500,000   500,000    
F2A4 1. งานอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม  

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากร
ทั้ง 3 ฐาน นำไปสู
การพัฒนาในดาน 
ตางๆ 

500,000 เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากรทั้ง  
3 ฐาน นำไปสูการ
พัฒนาในดาน 
ตางๆ 

 

  รวม 1 โครงการ  500,000   500,000   500,000   500,000   500,000    
F2A5 1. โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

ศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

100,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

100,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

100,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

100,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

100,000 จำนวนขอมูลที่
เพิ่มขึ้นในแตละป 

 

  รวม  1 โครงการ  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000    
F3A7 1. งานสวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏั 50,000 เพื่อนำไปสูการ 50,000 เพื่อนำไปสูการ 50,000 เพื่อนำไปสูการสราง 50,000 เพื่อนำไปสูการสราง 50,000 เพื่อนำไปสูการ  
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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 

โรงเรียน เชียงราย สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา 

F3A7 2. การจัดแสดงนิทรรศการ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับวิถีชีวิตคนลานนา 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

150,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

150,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการ
เรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

150,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

150,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

150,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

 

 รวม 2 โครงการ  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000    
F3A8 1. โครงการฝกอบรม มหาวิทยาลัยราชภฏั

เชียงราย 
400,000 จำนวนผูเขารับการ

อบรม 300 คน 
200,000 จำนวนผูเขารับ

การอบรม 300 
คน 

200,000 จำนวนผูเขารับการ
อบรม 300 คน 

200,000 จำนวนผูเขารับการ
อบรม 300 คน 

200,000 จำนวนผูเขารับการ
อบรม 300 คน 

 

F3A8 2. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

300,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

        300,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

 

F3A8 3. สนับสนุนโรงเรียน
สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนรอบๆ หนวยงาน
ฯ บริเวณรัศมี 50 
กิโลเมตร 

50,000 ปละ 2 แหง 50,000 ปละ 2 แหง 50,000 ปละ 2 แหง 50,000 ปละ 2 แหง 50,000 ปละ 2 แหง  

F3A8 4. สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ในงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรอบๆ หนวยงาน 
บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร 

50,000 ปละ 2 แหง 50,000 ปละ 2 แหง 50,000 ปละ 2 แหง 50,000 ปละ 2 แหง 50,000 ปละ 2 แหง  

F3A8 5. จัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

50,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

50,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

50,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

50,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

50,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 

F3A8 6. การจัดทำส่ือเผยแพร มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

200,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน  2 เร่ือง 

200,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน  2 เร่ือง 

200,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน  2 
เร่ือง 

200,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. จำนวน  2 
เร่ือง 

200,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 
จำนวน  2 เร่ือง 
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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 7. การพัฒนาศูนยการ
เรียนรูตามแนวพระราชดำริ 
โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย พื้นที่อำเภอเชยีง
แสน จังหวัดเชียงราย 

อำเภอเชียงแสน จังหวด
เชียงราย 

1,300,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

1,000,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

1,000,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

1,000,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

1,000,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

 

F3A8 8.การพัฒนาศูนยการ
เรียนรูหมอนไหมและเสน
ใยธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

300,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

300,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

300,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรูสู
ประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

300,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

300,000 เพื่อเสริมสราง 
กระบวนการเรียนรู
สูประชาชน/ 
กลุมเปาหมาย 

 

F3A8 9. การดำเนินงานอื่นๆ เพือ่
สนับสนุนงานตามกรอบ
แผนแมบทของ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

500,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 

500,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 

500,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. 

500,000 เพื่อสนับสนุนงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. 

500,000 เพื่อสนับสนุนงาน
ในกิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. 

 

 รวม 9 โครงการ  3,150,000   2,350,000   2,350,000   2,350,000   2,650,000    
 รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม         

17 โครงการ 
 5,200,000  4,400,000  4,400,000  4,400,000  4,700,000   

 
 
 
 
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 
 
 


