
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย
1 F1A3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการ

จัดการสวนมะเก๋ียงและการจัดการน ้าใน

สวนไม้ผล

จังหวัดล้าปาง          300,000.00 1.ศึกษาการตัดแต่งก่ิงต่อการเจริญเติบโต

ทางก่ิงใบ การออกดอก ผลผลิตและ

คุณภาพของผลผลิต

2.ศึกษาการจัดการน้าและธาตุอาหารต่อ

การเจริญเติบโตทางก่ิงใบ การออกดอก 

ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต

                     -   

2 F1A3 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุและศึกษาการ

เจริญเติบโตทางล้าต้นของมะเก๋ียงผล

ใหญ่ส่ีสายพันธ์ุและการแปรรูป

จังหวัดล้าปาง           79,000.00 1.อนุรักษ์พันธ์ุและศึกษาการเจริญเติบโต

ทางลาต้นของมะเก๋ียงส่ีสายพันธ์ุ

2.ศึกษาการจัดการน้าและธาตุอาหารต่อ

การเจริญเติบโตทางก่ิง ใบ

                     -   

3 F1A3 โครงการศึกษาและขึ นทะเบียนพันธ์ุพืช

ใหม่ “ข้าวหอมล้านนา”

จังหวัดล้าปาง           30,000.00 ด้าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือขึ นทะเบียนพันธ์ุ

ข้าวหอมล้านนา

                     -   

4 F1A3 โครงการขยายพันธ์ุส้าหรับการขึ น

ทะเบียนสับปะรดรับประทานทานผลสด

พันธ์ุใหม่

จังหวัดล้าปาง           30,000.00 ขยายพันธ์ุลูกผสมสับปะรดทานผลสด 

จ้านวน 4 เบอร์ ๆ ละ 500 ต้นรวม 2,000

 ต้นโดยวิธีการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือเพ่ือให้ได้

ต้นพันธ์ุปริมาณมากและได้หน่อแม่พันธ์ุท่ี

ปลอดโรค

                     -   

5 F1A3 โครงการจัดตั งสวนพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 น่าน

จังหวัดน่าน          700,000.00 1. ศูนย์เรียนรู้และจัดเก็บรวบรวม

ทรัพยากรตัวอย่างทรัพยากรกายภาพ  

ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื นท่ี

จังหวัดน่าน

2. เพ่ือสนองพระราชด้าริในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                     -   

6 F1A3 โครงการรวบรวมพันธ์ุปลาต้นน ้าท้องถ่ิน 

(กลุ่มปลาหนัง) ท่ีมีแนวโน้มเป็นปลา

เศรษฐกิจชุมชนท่ีสูง ในจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน           90,000.00 1.รวบรวมพันธ์ุปลาต้นน ้าท้องถ่ิน (กลุ่ม

ปลาหนัง) ท่ีมีแนวโน้มเป็นปลาเศรษฐกิจ

ชุมชนท่ีสูง ในจังหวัดน่าน

2. เพ่ิมพูนทักษะด้านทางการจัดการพ่อ

แม่พันธ์ุปลาต้นน ้าท้องถ่ิน (กลุ่มปลาหนัง) 

แก่นักศึกษา

                     -   

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

7 F1A3 โครงการหน่วยบริหารจัดการเชื อ

พันธุกรรม

จังหวัดล้าปาง       2,650,000.00 1.ด้าเนินงานการบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุ

มรดก (Heirloom seed) และพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลท่ีผู้เก่ียวข้องสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้                   

2.เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ของพืชผักและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุและ

ผลิตเมล็ดพันธ์ุและการผลิตพืชผัก          

3.เพ่ือปรับปรุงพันธ์ุสายพันธ์ุ/พันธ์ุแตงกวา

ให้ต้านทานต่อโรคราน ้าค้าง และพันธ์ุ

สังเคราะห์ฟักทองให้ผลผลิตและ

คุณภาพสูง และขึ นทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้ครองพันธ์ุพืช 2542

         450,000.00 1.ด้าเนินงานการบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุ

มรดก (Heirloom seed) และพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลท่ีผู้เก่ียวข้องสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้                   

2.เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ของพืชผักและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุและ

ผลิตเมล็ดพันธ์ุและการผลิตพืชผัก          

3.เพ่ือปรับปรุงพันธ์ุสายพันธ์ุ/พันธ์ุแตงกวา

ให้ต้านทานต่อโรคราน ้าค้าง และพันธ์ุ

สังเคราะห์ฟักทองให้ผลผลิตและ

คุณภาพสูง และขึ นทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้ครองพันธ์ุพืช 2542

         250,000.00 1.ด้าเนินงานการบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุ

มรดก (Heirloom seed) และพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลท่ีผู้เก่ียวข้องสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้                   

2.เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ของพืชผักและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุและ

ผลิตเมล็ดพันธ์ุและการผลิตพืชผัก          

3.เพ่ือปรับปรุงพันธ์ุสายพันธ์ุ/พันธ์ุแตงกวา

ให้ต้านทานต่อโรคราน ้าค้าง และพันธ์ุ

สังเคราะห์ฟักทองให้ผลผลิตและ

คุณภาพสูง และขึ นทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้ครองพันธ์ุพืช 2542

         250,000.00 1.ด้าเนินงานการบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุ

มรดก (Heirloom seed) และพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลท่ีผู้เก่ียวข้องสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้                   

2.เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ของพืชผักและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุและ

ผลิตเมล็ดพันธ์ุและการผลิตพืชผัก          

3.เพ่ือปรับปรุงพันธ์ุสายพันธ์ุ/พันธ์ุแตงกวา

ให้ต้านทานต่อโรคราน ้าค้าง และพันธ์ุ

สังเคราะห์ฟักทองให้ผลผลิตและ

คุณภาพสูง และขึ นทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้ครองพันธ์ุพืช 2542

8 F1A3 โครงการเมล็ดพันธ์ุพืช อพ.สธ.ดอยอิน

ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดล้าปาง          252,000.00 1.เพ่ือทดสอบศักยภาพและขีด

ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ

พืชของธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืช อพ.สธ. 

ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่     

    2.เพ่ือเผยแพร่ผลงานการสนอง

พระราชด้าริของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ด้านเมล็ดพันธ์ุพืช

          50,000.00 1.เพ่ือทดสอบศักยภาพและขีด

ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ

พืชของธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืช อพ.สธ. 

ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่     

    2.เพ่ือเผยแพร่ผลงานการสนอง

พระราชด้าริของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ด้านเมล็ดพันธ์ุพืช

          90,000.00 1.เพ่ือทดสอบศักยภาพและขีด

ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ

พืชของธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืช อพ.สธ. 

ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่     

    2.เพ่ือเผยแพร่ผลงานการสนอง

พระราชด้าริของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ด้านเมล็ดพันธ์ุพืช

          91,200.00 1.เพ่ือทราบข้อมูลต่างๆ ในการเก็บเมล็ด

พันธ์ุพืช เช่น ข้อมูลสภาพอายุการมีชีวิต 

อุณหภูมิ ความชื น การใช้พลังงานไฟฟ้า 

ในการเก็บรักษาเมล็ด เก็บในท่ีสูงและใน

ห้องเย็น เป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ในการ

เก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ                          

2.เป็นแหล่งรวบรวมเชื อพันธุกรรมพืชหรือ

ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชเพ่ือใช้ในยาม

ประเทศเกิดวิกฤตทางอาหารต้องการผลิต

อาหารส้าหรับคนไทยทั งประเทศ โดยใน

ปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายในการ

ทดสอบการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ จ้านวน

ไม่น้อยกว่า 18 ชนิด                         

3.เพ่ือทดสอบศักยภาพและขีด

ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ

พืชของธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืช อพ.สธ. 

ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

และเผยแพร่ผลงานการสนองพระราชด้าริ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ด้านเมล็ดพันธ์ุพืช
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

9 F1A3 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา

พืชสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืช

จังหวัดล้าปาง                      -            200,000.00 1.เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารพืช

ในดินท่ีปลูกในโครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืช

มะเก๋ียง เชียงดา มะแขว่น พืชผักตระกูล

แตง พริก และให้ค้าแนะน้าในการ

ปรับปรุงบ้ารุงดิน                            

2.ตรวจนับปริมาณปากใบ ปริมาโคโรผิล

ในพืชตระกูลแตง พริก มะเขือ ในแต่ละ

พันธ์ุ                                            

3.เพ่ือเปิดให้บริการวิเคราะห์ธาตุอาหาร

ดินแก่ประชาชนท่ัวไป                       

4.เพ่ือสนองพระราชด้าริในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

         200,000.00 1.เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารพืช

ในดินท่ีปลูกในโครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืช

มะเก๋ียง เชียงดา มะแขว่น พืชผักตระกูล

แตง พริก และให้ค้าแนะน้าในการ

ปรับปรุงบ้ารุงดิน                            

2.ตรวจนับปริมาณปากใบ ปริมาโคโรผิล

ในพืชตระกูลแตง พริก มะเขือ ในแต่ละ

พันธ์ุ                                            

3.เพ่ือเปิดให้บริการวิเคราะห์ธาตุอาหาร

ดินแก่ประชาชนท่ัวไป                       

4.เพ่ือสนองพระราชด้าริในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

10 F1A3 โครงการขึ นทะเบียนสับปะรด

รับประทานผลสดพันธ์ุใหม่

จังหวัดล้าปาง                      -                        -            190,000.00 1.เพ่ือขึ นทะเบียนสับปะรดลูกผสมพันธ์ุ

ใหม่                                             

2.เพ่ือจัดท้าข้อมูลสับปะรดพันธ์ุใหม่       

3.เพ่ือท้าแปลงอนุรักษ์และรวบรวมพันธ์ุ

สับปะรด11 F1A3 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุพืช

อาหารส้าหรับเลี ยงเชื อพันธ์ุคร่ัง

จังหวัดล้าปาง                      -                        -            170,000.00 1.เพ่ือท้าแปลงพืชอาหารคล่ัง อย่างน้อย 5

 ชนิดๆ ละ 1 งาน                            

2.เพ่ือจัดท้าข้อมูลการเจริญเติบโตพืช

อาหารท่ีแตกต่างกัน อย่างน้อย 5 ชนิด

12 F1A3 โครงการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือพืชท้องถ่ิน

เพ่ือการอนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพ่ือการ

ใช้ประโยชน์ในพื นท่ีสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร จ.ล้าปาง

จังหวัดล้าปาง          300,000.00 1.เพ่ือท้าการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือพืชท้องถ่ิน

ของชุมชนจังหวัดล้าปางส้าหรับการ

อนุรักษ์และเตรียมต้นกล้าในการส่งเสริม

การปลูกเชิงธุรกิจ                             

2.พัฒนาเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี ยง

เนื อเย่ือพืชส้าหรับการเพ่ิมต้นกล้า         

3.เพ่ืออนุรักษ์สายพันธ์ุพืชท้องถ่ินท่ีได้

พัฒนาเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี ยง

เนื อเย่ือพืช

13 F1A3 โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของ

มะเก๋ียงพันธ์ุคัดเลือกในพื นท่ีจังหวัด

เชียงราย

จังหวัดเชียงราย                      -            100,000.00 1.เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางล้าต้นของ

มะเก๋ียงพันธ์ุคัดเลือก                    2.

เพ่ือศึกษาการจัดการน ้าและธาตุอาหารต่อ

การเจริญเติบโตทางก่ิงใบ

          50,000.00 1.เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางล้าต้นของ

มะเก๋ียงพันธ์ุคัดเลือก                    2.

เพ่ือศึกษาการจัดการน ้าและธาตุอาหารต่อ

การเจริญเติบโตทางก่ิงใบ
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

14 F1A3 โครงการอนุรักษ์และศึกษาการ

เจริญเติบโตของทุเรียนในพื นท่ีจังหวัด

เชียงราย

จังหวัดเชียงราย                      -                        -             70,000.00 1.เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางล้าต้น

ของทุเรียน                                     

 2.เพ่ือศึกษาการจัดการน ้าและธาตุอาหาร

ต่อการเจริญเติบโตทางก่ิงใบ

15 F1A3 โครงการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือมะไฟจีนเพ่ือ

การอนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพ่ือการใช้

ประโยชน์ในพื นท่ีจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน          300,000.00 1.ขยายพันธ์ุมะไฟจีนโดยวิธีเพาะเลี ยง

เนื อเย่ือ                                        

2.บ้ารุงรักษาแปลงแม่พันธ์ุมะไฟจีนอย่าง

ต่อเน่ือง                                        

3.ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการ

ผลิตต้นกล้ามะไฟจีนปลอดโรคโดยวิธีการ

เพาะเลี ยงเนื อเย่ือ

16 F1A3 โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของ

มะเก๋ียงพันธ์ุคัดเลือกในพื นท่ีจังหวัด

พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก                      -            100,000.00 1.ศึกษาการเจริญเติบโตทางล้าต้นของ

มะเก๋ียงอย่างน้อยส่ีสายพันธ์ุ

2.ศึกษาการจัดการน ้าและธาตุอาหารต่อ

การเจริญเติบโตทางก่ิงใบ

          50,000.00 1.ศึกษาการเจริญเติบโตทางล้าต้นของ

มะเก๋ียงอย่างน้อยส่ีสายพันธ์ุ

2.ศึกษาการจัดการน ้าและธาตุอาหารต่อ

การเจริญเติบโตทางก่ิงใบ

17 F1A3 โครงการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือเพ่ือการ

อนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพ่ือการใช้

ประโยชน์ในพื นท่ีจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก          250,000.00 1.เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายาก        

2.ขยายพันธ์ุต้นจ้าปาขาวให้มีลักษณะตรง

ตามสายพันธ์ุต้นแม่เดิม และผลิตต้นกล้าท่ี

สมบูรณ์ปราศจากโรค

รวมงบประมาณ      4,131,000.00         900,000.00      1,920,000.00         341,200.00

1 F2A4 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

พันธุกรรมพืชประเภทไม้ให้ สีชมพูจาก

ไม้สล้าง ชนเผ่ากะเหร่ียง(โผล่ง)

จังหวัดเชียงใหม่          100,000.00 1.ศึกษาแหล่งท่ีมาและวิธีการใช้งานของไม้

ให้สีชมพูจากไม้สล้าง 

2.สร้างจิตส้านึกและวิธีการอนุรักษ์พันธ์ุไม้

ให้สีชมพูจากไม้สล้าง 

 3.พัฒนาให้ไม้ให้สีชมพูจากไม้สล้างใช้

ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน

 4.เผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองไม้ให้สีชมพูจาก

ไม้สล้าง

 5. เพ่ือสนองพระราชด้าริในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ

                     -                        -   

รวม 17 โครงการ
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

2 F2A4 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุและเปรียบเทียบ

พันธ์ุมะเก๋ียงผลใหญ่ส่ีสายพันธ์ุ

จังหวัดพิษณุโลก          250,000.00 1.อนุรักษ์พันธ์ุและศึกษาการเจริญเติบโต

ทางล้าต้นของมะเก๋ียงผลใหญ่ส่ีสายพันธ์ุ

2.ศึกษาการจัดการน ้าและธาตุอาหารต่อ

การเจริญเติบโตทางก่ิงใบของมะเก๋ียง

                     -                        -   

3 F2A2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการผลิตมะม่วงพันธ์ุน ้าดอกไม้

สีทองคุณภาพสูงเพ่ืออุตสาหกรรมส่งออก

จังหวัดพิษณุโลก                      -            400,000.00 1.องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

การปลูกมะม่วงน ้าดอกไม้ปลอดภัยและมี

คุณภาพระดับส่งออกท่ีน้าไปถ่ายทอด ไม่

น้อยกว่า 3 เร่ือง                             

2.กลุ่มเกษตรกรผู้น้าด้านการผลิตไม้ผล

ปลอดภัยท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในระดับ

ชุมชน ไม่น้อยกว่า 6 กลุ่ม จ้านวน 30 ราย

                                             3.

ผลผลิตมะม่วงน ้าดอกไม้สีทองได้คุณภาพ

ถึงระดับเกรดส่งออกเพ่ิมขึ นจากเดิมอีกไม่

น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์          4.สาขา/

คณะ/มหาวิทยาลัย ได้น้าองค์ความรู้และ

นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรให้สามารถ

พัฒนาศักยภาพและพ่ึงพาตนเองได้

                     -   

4 F2A2 โครงการปลูกขิงเชิงอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก                      -            250,000.00 1.ศึกษาวิธีการปลูกขิงซ ้าพื นท่ีเดิม          

2.จัดการความรู้เร่ืองการปลูกขิงทั งระบบ

ออกมาเป็นหลักสูตรวิชาชีพ                

3.มีแปลงขยายพันธ์ุเหง้าขิง

                     -   

5 F2A2 โครงการขยายพันธ์ุกล้วยหอมทองโดยวิธี

เพาะเลี ยงเนื อเย่ือในพื นท่ีจังหวัด

พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก                      -            200,000.00 1.องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

การปลูกเพาะเลี ยงเนื อเย่ือพืช ไม่น้อยกว่า

 1 เร่ือง                                       2.

กลุ่มเกษตรกรผู้น้าด้านการผลิตกล้วยหอม

ส่งออก ไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม จ้านวน 30 คน

                                          3.

สามารถผลิตและขยายพันธ์ุโดยวิธีการ

เพาะเลี ยงเนื อเย่ือได้ตรงตามพันธ์ุ

                     -   
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

6 F2A2 โครงการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือกล้วยหอม

ทองและสับปะรดเพ่ือผลิตต้นกล้าสู่

เกษตรอุตสาหกรรม

จังหวัดล้าปาง                      -            400,000.00 1.ได้ต้นกล้ากล้วยหอมทองและสับปะรดท่ี

ได้จากการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือ อย่างไม่น้อย

กว่า 2,000 ต้น                          2.ได้

หลักสูตรการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือเกษตร

อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร      

3.สร้างผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ด้าน

การเพาะเลี ยงเนื อเย่ือพืช ไม่น้อยกว่า 20 

คน                                             

4.มีแหล่งอนุรักษ์และเก็บรักษาเชื อ

พันธุกรรมของพืชอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า

 2 พืช

                     -   

7 F2A4 13.โครงการขยายเมล็ดพันธ์ุดีสู่ประชาชน จังหวัดล้าปาง                      -            300,000.00 1.เพ่ือขยายเมล็ดพันธ์ุดี มะเขือเทศ 

ถ่ัวฝักยาว พริก ฟักทอง มะเขือเปราะ 

กวางตุ้ง คะน้า บวบ และแตงกวา บริการ

ประชาชน                                     2.

เพ่ือพัฒนาพันธ์ุและรักษาพันธ์ุ มะเขือเทศ

 ถ่ัวฝักยาว พริก ฟักทอง มะเขือเปราะ 

กวางตุ้ง คะน้า บวบ และแตงกวา อย่าง

ต่อเน่ือง                                        

3.เพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรใน

การซื อเมล็ดพันธ์ุ                              

4.เพ่ือสนองพระราชด้าริในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

8 F2A2 โครงการขยายพันธ์ุสับปะรด MD โดยวิธี

เพาะเลี ยงเนื อเย่ือในพื นท่ีจังหวัดล้าปาง

จังหวัดล้าปาง                      -            400,000.00 1.แปลงแม่พันธ์ุสับปะรด MD 1 แปลง   

2.ต้นอ่อนสับปะรด MD ท่ีผลิตได้ 30,000

 ต้น                                             

3.จ้านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 1 

กลุ่ม

                     -   
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

9 F2A4 โครงการประเมินพันธ์ุกระเจ๊ียบเขียวเพ่ือ

อุตสาหกรรมการส่งออก

จังหวัดล้าปาง                      -            200,000.00 1.ประเมินพันธ์ุการค้าท่ีให้ผลผลิตสูงและ

เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการส่งออก     2.

เพ่ือปรับปรุงพันธ์ุกระเจ๊ียบเขียวให้ผลผลิต

สูง เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการส่งออก 

และสามารถผลิตได้ในระบบเกษตร

ปลอดภัยหรือระบบอินทรีย์

         250,000.00 1.ประเมินพันธ์ุการค้าท่ีให้ผลผลิตสูงและ

เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการส่งออก     2.

เพ่ือปรับปรุงพันธ์ุกระเจ๊ียบเขียวให้ผลผลิต

สูง เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการส่งออก 

และสามารถผลิตได้ในระบบเกษตร

ปลอดภัยหรือระบบอินทรีย์

10 F2A4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

ต้นแบบจากบุก (Amorphophallus 

spp.) เพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

อาหาร

จังหวัดล้าปาง                      -            200,000.00 1.เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพพื นถ่ินต้นแบบ

จากบุกผงท่ีสกัดด้วยวิธีทางกลเพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร         

2.เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

ต้นแบบจากบุกท่ีมีศักยภาพส้าหรับการ

ผลิตเพ่ือจ้าหน่ายเชิงพาณิชย์ส้าหรับชุมใน

จังหวัดตาก                                    

3.เพ่ือแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และเพ่ิม

มูลค่าการใช้ประโยชน์ของหัวบุกในจังหวัด

ตากให้มากขึ น

         250,000.00 1.เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพพื นถ่ินต้นแบบ

จากบุกผงท่ีสกัดด้วยวิธีทางกลเพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร         

2.เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

ต้นแบบจากบุกท่ีมีศักยภาพส้าหรับการ

ผลิตเพ่ือจ้าหน่ายเชิงพาณิชย์ส้าหรับชุมใน

จังหวัดตาก และผู้ประกอบการท่ีสนใจต่อ

ยอดเทคโนโลยี                               3.

เพ่ือแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และเพ่ิม

มูลค่าการใช้ประโยชน์ของหัวบุกในจังหวัด

ตากให้มากขึ น

11 F2A4 โครงการติดตามผลการด้าเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด้าริฯ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จังหวัดล้าปาง                      -             50,000.00 1.เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 

2.เพ่ือประชุม และติดตามผลการ

ด้าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริของ

มหาวิทยาลัย ประจ้าปีงบประมาณ 2561

          30,000.00 1.เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 

2.เพ่ือประชุม และติดตามผลการ

ด้าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริของ

มหาวิทยาลัย ประจ้าปีงบประมาณ 2561

12 F2A4 โครงการขยายพันธ์ุและศึกษาสารโภชน

เภสัชเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จากมะกิ งพื นเมือง (Hodgsonia 

heteroclita (Roxb)) จังหวัดล้าปาง

จังหวัดล้าปาง                      -                        -            400,000.00 1.พัฒนาเคร่ืองกะเทาะเมล็ดมะกิ ง         

2.เพ่ือตรวจสอบปริมาณและชนิดของ

โภชนเภสัชในส่วนต่างๆ ของมะกิ ง

พื นเมืองจังหวัดล้าปาง                       

3.เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและ

บรรจุภัณฑ์จากมะกิ งพื นเมืองล้าปางและ

ถ่ายทอดให้กลุ่มเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการท่ีสนใจ
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

13 F2A4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพวิธีการเตรียม

เนื อมะเก๋ียงเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์

มะเก๋ียงสุขภาพด้วยความย่ังยืน

จังหวัดล้าปาง                      -                        -            270,000.00 1.เพ่ือสนองพระราชด้าริในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริฯ ในกิจกรรมท่ี 4              

2.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพเคร่ืองแยกเนื อ

มะเก๋ียงให้สามารถใช้งานได้ดีเหมาะสมกับ

การใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเก๋ียง

สุขภาพ                                         

3.เพ่ือน้าเนื อมะเก๋ียงมาพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น ้ามะเก๋ียง

เข้มข้นสกัด มะเก๋ียงแช่อ่ิมอบแห้งแบบไร้ 

เมล็ดเนื อมะเก๋ียงท๊อปป้ิง มะเก๋ียงแช่อ่ิม

อบแห้ง ท่ีมีสารโพลิฟินอลสูงและเป็น

ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่ม functional        

4.เพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมสู่ชุมชนสามารถด้าเนินการ

ต่อเน่ืองอย่างย่ังยืนและสามารถน้าไปใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน

14 F2A4 โครงการส้ารวจและรวบรวมข้อมูล

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลาย

ผ้าทอพื นเมืองในเขตภาคเหนือพร้อมทั ง

สร้างระบบค้นคืนด้วยเทคนิคการ

วิเคราะห์การถ่ายด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence)

จังหวัดล้าปาง                      -                        -            250,000.00 1.เพ่ือส้ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาลายผ้าทอ

พื นเมืองในเขตภาคเหนือ                   

2.สร้างระบบฐานข้อมูลลายผ้าท่ีสามารถ

ค้นหาลายผ้าจากผืนผ้าได้(ค้นหาโดยใช้รูป

ถ่าย)

15 F2A4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้าง

ภาพ 3 มิติ และการพิมพ์ 3 มิติ เพ่ือการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

จังหวัดล้าปาง                      -                        -            150,000.00 1.เพ่ือส้ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากร

พืชรูปร่างของผลพืช                         

2.สร้างแบบจ้าลอง 3 มิติ ในรูปแบบของ

ไฟล์ดิจิตอล                                   

3.พิมพ์แบบจ้าลองเป็นชิ นงาน
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

16 F2A4 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุผักพื นบ้านและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชียงดาและมะแขว่น

จังหวัดล้าปาง          269,000.00 1. คัดเลือกสายพันธ์ุผักเชียงดาและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือสุขภาพด้านการ

ลดน ้าตาลในเลือด

และการต้านอนุมูลอิสระ

2. คัดเลือกสายพันธ์ุและผลิตภัณฑ์ท่ี

เหมาะสมในการสกัดสารออกฤทธ์ิ สาร

ต้านอนุมูลอิสระและน ้ามันจากมะแขว่นท่ี

มีประสิทธิภาพ และน้าไป

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

         150,000.00 1. คัดเลือกสายพันธ์ุผักเชียงดาและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือสุขภาพด้านการ

ลดน ้าตาลในเลือด

และการต้านอนุมูลอิสระ

2. คัดเลือกสายพันธ์ุและผลิตภัณฑ์ท่ี

เหมาะสมในการสกัดสารออกฤทธ์ิ สาร

ต้านอนุมูลอิสระและน ้ามันจากมะแขว่นท่ี

มีประสิทธิภาพ และน้าไป

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

         260,000.00 1. คัดเลือกสายพันธ์ุผักเชียงดาและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือสุขภาพด้านการ

ลดน ้าตาลในเลือด

และการต้านอนุมูลอิสระ

2. คัดเลือกสายพันธ์ุและผลิตภัณฑ์ท่ี

เหมาะสมในการสกัดสารออกฤทธ์ิ สาร

ต้านอนุมูลอิสระและน ้ามันจากมะแขว่นท่ี

มีประสิทธิภาพ และน้าไป

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

17 F2A4 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก

มะเก๋ียง

จังหวัดล้าปาง                      -            600,000.00 1.เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุมะเก๋ียงท่ีได้รวบรวมไว้

ในพื นท่ีเดิมและรวบรวมพันธ์ุมะเก๋ียงท่ี

เป็นก่ิงตอนให้ครบ 100 สายต้น อีกทั งมี

การใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากผลมะเก๋ียง

         600,000.00 1.เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุมะเก๋ียงท่ีได้รวบรวมไว้

ในพื นท่ีเดิม รวบรวมพันธ์ุมะเก๋ียงผลใหญ่

และออกนอกฤดู รวมทั งศึกษาการเติบโต 

การให้ผลผลิต และการใช้ประโยชน์จาก

ผลมะเก๋ียง

         648,000.00 1.เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุมะเก๋ียงท่ีได้ขึ นทะเบียน

รวบรวมไว้ในพื นท่ีของสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร               2.ศึกษาการ

ใช้ประโยชน์จากแหล่งมะเก๋ียงท่ีมีเพ่ือให้

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 3.จัดท้า

ฐานข้อมูลพันธุกรรมมะเก๋ียง เพ่ือเป็นส่ือ

การเรียนการสอนการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

18 F2A4 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์

มะเก๋ียงและขยายผลเชิงพาณิชย์

จังหวัดล้าปาง                      -                        -            250,000.00 1.เพ่ือวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

จากพืชมะเก๋ียง (ผลิตภัณฑ์มะเก๋ียงสกัด

เข้มข้นและมะเก๋ียงอบแห้งสามรส)        

2.เพ่ือศึกษาวิธีการสกัดสารส้าคัญใน

มะเก๋ียง/ท้าให้เข้มข้น องค์ประกอบและ

คุณภาพทางเคมี ทางกายภาพ และทาง

จุลินทรีย์ ของผลิตภัณฑ์มะเก๋ียงสกัด

เข้มข้น และมะเก๋ียงอบแห้งสามรส        

3.เพ่ือพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้

ถูกต้องตามข้อบังคับฉลากอาหารส้าหรับ

ขึ นทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร   

4.เพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมสู่ชุมชนสามารถด้าเนินการ

ต่อเน่ืองอย่างย่ังยืนและสามารถน้าไปใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

19 F2A4 โครงการขึ นทะเบียนส่ิงบ่งชี ทาง

ภูมิศาสตร์(GI)มะเก๋ียงและผลิตภัณฑ์

จังหวัดล้าปาง                      -                        -            250,000.00 1.เพ่ือต่อยอดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

มะเก๋ียงในพื นท่ีจังหวัดล้าปาง รวบรวม

ข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ

ช่ือเสียง คุณสมบัติของมะเก๋ียงและ

ผลิตภัณฑ์ เพ่ือขอคุ้มครองสิทธิประโยชน์

พืชมะเก๋ียงล้าปางท่ีชุมชนจะได้รับภายใต้

พระราชบัญญัติส่ิงบ่งชี ทางภูมิศาสตร์(GI) 

พ.ศ. 2546                                     

2.เพ่ือสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม

ของชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน

การขอขึ นทะเบียนส่ิงบ่งชี ทางภูมิศาสตร์

และจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือขอขึ นทะเบียนส่ิง

บ่งชี ทางภูมิศาสตร์ของมะเก๋ียงล้าปางและ

ผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ชนิด เช่น มะเก๋ียง

ล้าปาง ไวน์มะเก๋ียง และน ้ามะเก๋ียง เป็น

ต้น ท้าให้เพ่ิมมูลค่าการใช้ประโยชน์ของ

มะเก๋ียงในจังหวัดล้าปางให้ย่ังยืนมากขึ น

20 F2A4 โครงการส้ารวจและศึกษาสารโภชนเภสัช

เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก

มะกิ งพื นเมือง (Hodgsonia heteroclita

 (Roxb)) จังหวัดล้าปาง

จังหวัดล้าปาง                      -                        -            200,870.00 1.เพ่ือส้ารวจแหล่งปลูกต้นมะกิ งท่ีมีต่อ

ลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลและ

เนื อในเมล็ดมะกิ งและติดตามความย่ังยืน

ของการปลูกขยายพันธ์ุมะกิ งในป่าชุมชน 

2.ผลของแหล่งปลูกและวิธีการขยายพันธ์ุ

ท่ีมีต่อสารโภชนเภสัชในเนื อในเมล็ดมะกิ ง 

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการ

ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากมะกิ งใน

ระหว่างการเก็บรักษา
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

21 F2A4 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ

ผลิตภัณฑ์อาหารจากผงบุก 

(Amorphophallus spp.) คุณภาพสูง

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์

จังหวัดล้าปาง                      -            250,000.00 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตและ

ผลิตภัณฑ์อาหารจากผงบุกคุณภาพสูงเพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมขึ นอย่างน้อย 3 ชนิด และ

สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ส้าหรับ

ชุมชนในจังหวัดตาก และผู้ประกอบการท่ี

สนใจ                                            

2.เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

หัวบุกเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน 

โรงเรียน และมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือแก้ไข

ปัญหาของเกษตรกร และเพ่ิมมูลค่าการใช้

ประโยชน์ของหัวบุกในจังหวัดตากให้มาก

ขึ น

22 F2A4 โครงการบริหารจัดการ โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา

จังหวัดล้าปาง          170,000.00 1.จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

กล่ันกรองข้อเสนอโครงการ                

2.ติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน

โครงการในพื นท่ีจริงท่ีผู้รับผิดชอบ

โครงการด้าเนินงานอยู่                      

3.ติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน

โครงการตามแบบฟอร์มรายงานของ

มหาวิทยาลัยทุกไตรมาส                     

4.ติดตามให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท้า

รายงานฉบับสมบูรณ์เม่ือเสร็จสิ นโครงการ

ในปีงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ             

5.รวบรวมข้อมูลผลการด้าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม(ย่อย) เพ่ือจัดท้า

รายงานผลการด้าเนินงานภาพรวมส่ง

มหาวิทยาลัย และ อพ.สธ.                   

6.การด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกับงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด้าริฯ เช่น การจัด

ประชุม การเข้าร่วมประชุม การเดินทาง

ไปราชการ ฯลฯ
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

23 F2A4 โครงการศูนย์เรียนรู้ผักเชียงดา จังหวัดล้าปาง          300,000.00 1.เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมผัก

เชียงดาของภาคเหนือตอนบน จ้านวน 

220 สายต้น                                   

2.เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

พันธุกรรมผักเชียงดาสายต้นจากจังหวัด

เชียงใหม่ จ้านวน 28 สายต้น              3.

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองผักเชียงดาครบ

วงจรตั งแต่ปลูกจนถึงแปรรูป          4.

เพ่ือสร้างศูนย์เรียนรู้ผักเชียงดาและรักษา

พันธุกรรมท่ีเก็บรวบรวมจากภาคเหนือและ

เผยแพร่แก่เกษตรเครือข่าย

24 F2A4 โครงการส้ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม

มันพื นบ้านในเขตภาคเหนือเพ่ือการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์

จังหวัดล้าปาง          772,800.00 1.เพ่ือรวบรวมพันธ์ุมันพื นบ้านในเขต

ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง             

2.เพ่ือศึกษาลักษณะประจ้าพันธ์ุของมัน

พื นบ้านท่ีส้ารวจได้                           

3.เพ่ือปลูกรักษาพันธ์ุมันพื นบ้านท่ีส้ารวจได้

25 F2A4 โครงการผลของแหล่งปลูกมันพื นบ้านท่ี

มีต่อคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพ

ทางกายภายและเคมีของแป้งมัน

พื นบ้านพร้อมใช้

จังหวัดล้าปาง          150,000.00 1.เพ่ือศึกษาผลของแหล่งปลูกต่อ

สารส้าคัญทางโภชนาการของมันพื นบ้าน 

2.ศึกษาผลของแหล่งปลูกของพันธ์ุมัน

พื นบ้านท่ีมีต่อลักษณะทางพฤกษเคมี      

3.ศึกษาผลของวิธีการผลิตแป้งมันพื นบ้าน

พร้อมใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ท่ี

มีต่อสมบัติทางกายภาพ เคมีและสารออก

ฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ของผู้บริโภค                                   

4.เพ่ือถ่ายทอดผลการศึกษาคุณค่าทาง

โภชนาการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

มันพื นบ้านพื นเมืองสู่แม่บ้าน เกษตรกร 

และผู้ประกอบการท่ีสนใจน้าไปผลิต

จ้าหน่ายในทางการค้า
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

26 F2A4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมน้อยหน่าเครือ จังหวัดล้าปาง          300,000.00 1.เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุน้อยหน่าเครือ           

 2.ศึกษาการเจริญเติบโตน้อยหน่าเครือท่ี

เก็บรวบรวม                                   

3.เพ่ือศึกษาหาวิธีการขยายพันธ์ุ            

4.ศึกษาหาวิธีการผสมพันธ์ุเพ่ือให้ผลผลิตสูง

27 F2A2 โครงการขยายพันธ์ุสับปะรด MD โดยวิธี

เพาะเลี ยงเนื อเย่ือในพื นท่ีจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน                      -            200,000.00 1.แปลงแม่พันธ์ุสับปะรด MD 1 แปลง   

2.ต้นอ่อนสับปะรด MD ท่ีผลิตได้ 30,000

 ต้น                                             

3.จ้านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 1 

กลุ่ม

                     -   

28 F2A2 โครงการขยายพันธ์ุกล้วยหอมทองโดยวิธี

เพาะเลี ยงเนื อเย่ือในพื นท่ีจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน                      -            200,000.00 1.แปลงแม่พันธ์ุกล้วยหอมทอง 1 แปลง   

2.ต้นอ่อนกล้วยหอมทองท่ีผลิตได้ 30,000

 ต้น                                             

3.จ้านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 1 

กลุ่ม

                     -   

29 F2A2 โครงการพัฒนาระบบปลูกและคุณภาพ

ผลผลิตกระเจ๊ียบเขียวให้ได้คุณภาพ

มาตรฐานการส่งออก

จังหวัดน่าน                      -            300,000.00 1.แปลงศึกษาระบบปลูกกระเจ๊ียบเขียว 

จ้านวน 1 ไร่ (ศึกษาอัตราปลูก อัตราปุ๋ย 

การให้น ้า การใช้สารชีวภัณฑ์)             2.

ได้ผลผลิตกระเจ๊ียบเขียวส้าหรับศึกษา

แนวทางการแปรรูปวันละประมาณ 25 

กิโลกรัม (25*60 = 1,5000 กก.)         3.

ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระเจ๊ียบเขียว ไม่

น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์                    4.

เกษตรจังหวัดน่านรับองค์ความรู้ด้านการ

ปลูกกระเจ๊ียบเขียว จ้านวน 20 คน   5.

เกษตกรจังหวัดพะเยาร่วมแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การด้านการปลูกกระเจ๊ียบ

เขียว จ้านวน 30 คน

                     -   
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

30 F2A4 โครงการรวบรวมพันธ์ุผักแปมในจังหวัด

น่าน และศึกษาศักยภาพในการแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

จังหวัดน่าน                      -                        -            120,000.00 1.ส้ารวจและรวบรวมพันธุกรรมพืชผัก

พื นบ้านในจังหวัดน่าน                      

2.ขยายพันธ์ุเพ่ิมปริมาณผักพื นบ้านท่ี

รวบรวมได้                                    

3.ท้าแปลงรวบรวมพันธ์ุผักพื นบ้านและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับผักพื นบ้าน

31 F2A4 โครงการเรารักษ์สมุนไพรพื นบ้านด้วย

ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

จังหวัดน่าน          255,230.00 1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ

สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์และหวงแหน

พืชสมุนไพรพื นบ้านให้แก่นักศึกษา         

2.เพ่ือสร้างแปลงพืชสมุนไพรพื นบ้านให้

เป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการดิน 

การบริหารจัดการน ้า และการบริหาร

จัดการพืชด้วยศาสตร์พระราชา             

3.เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ให้อย่าง

ย่ังยืนจากพืชสมุนพรพื นบ้านแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

32 F2A4 โครงการขยายพันธ์ุและใช้ประโยชน์จาก

ต้นห้อมของชนเผ่าลาหู่ซี บ้านขอนม่วง 

ต้าบลป่าไหน อ้าเภอพร้าว จังหวัด

เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่          111,900.00 1.เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

2.เพ่ือให้ชุมชนขยายพันธ์ุและรู้จักการใช้

ประโยชน์จากห้อม                           

3.เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชน

รวมงบประมาณ         619,000.00                                              -        3,850,000.00                                              -        2,580,000.00                                              -        3,658,800.00                                              -                   -   รวม 32 โครงการ
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2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก มทร.ล้านนา (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2563

กิจกรรม ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ(บาท)ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี ท่ีหก(ตุลาคม 2559-กันยายน 2564)

 หมายเหตุล าดับ

1 F3A8 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืชท่ีทรงคุณค่า

ทางพระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์

ลายค้าล้านนาตามรอยเส้นทางบุญ วัด

ผาลาด สกทาคามี อ.เมือง จ.ล้าปาง

จังหวัดเชียงใหม่                      -                        -            200,000.00 1.เพ่ือศึกษาพันธ์ุไม้ในพุทธประวัติ 

แหล่งท่ีมาในศาสนสถาน วัดผาลาด        

2.เพ่ือพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมสู่

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการอนุรักษ์

และสร้างสรรค์ลายค้าล้านนา               

3.เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์

พันธ์ุไม้ท่ีเก่ียวกับพุทธประวัติสู่การ

สร้างสรรค์ลายค้าล้านนา                   4.

เพ่ือสนองพระราชด้าริในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

4 F3A8 โครงการส้ารวจและจัดท้าแผนการ

อนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพื นบ้านใน

จังหวัดตาก ตามแนวพระราชด้าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

จังหวัดตาก          250,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์ุทุเรียน

พื นเมืองของจังหวัดตาก                    2.

เพ่ือศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการ

น้าไปใช้ประโยชน์จากทุเรียน               

3.เพ่ือศึกษาการขยายพันธ์ุของทุเรียน

พันธ์ุพื นเมืองใน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

         250,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์ุทุเรียน

พื นเมืองของจังหวัดตาก                    2.

เพ่ือศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการ

น้าไปใช้ประโยชน์จากทุเรียน               

3.เพ่ือศึกษาการขยายพันธ์ุของทุเรียน

พันธ์ุพื นเมืองใน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

         300,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์ุทุเรียน

พื นเมืองของจังหวัดตาก                    2.

เพ่ือศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการ

น้าไปใช้ประโยชน์จากทุเรียน               

3.เพ่ือศึกษาการขยายพันธ์ุของทุเรียน

พันธ์ุพื นเมืองใน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

รวมงบประมาณ         250,000.00                                              -           250,000.00                                              -           500,000.00                                              -                       -                                                -                   -   

รวมท้ังหมด 5,000,000.00         รวม 3 กิจกรรม จ านวน 12 โครงการ 5,000,000.00         รวม 3 กิจกรรม จ านวน 20 โครงการ 5,000,000.00         รวม 3 กิจกรรม จ านวน 23 โครงการ 4,000,000.00         รวม 3 กิจกรรม จ านวน 14 โครงการ 19,000,000.00    

รวม 2 โครงการ

ค้าอธิบายเพ่ิมเติม

F: Frame กรอบการด้าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส้านึก

A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร A2 กิจกรรมส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร A7 กิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
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