
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรม

ท่ี+

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย หมายเหตุ

 F1A1  1. การส ารวจ ท ารหัส

ประจ าต้นไม้ และจัดท า

รหัสทรัพยากร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1. พ้ืนท่ีต้นน้ าป่า

ร่องก่อ 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

2. พ้ืนท่ีอุทยาน

ศิลปวัฒนธรรม

อีสานและลุ่มน้ าโขง

            200,000  1. พ้ืนท่ี 175 ไร่ 

ทรัพยากรพืช/สัตว์/

ชีวภาพ

2. พ้ืนท่ี 98 ไร่ 

ทรัพยากรพืช/สัตว์/

ชีวภาพ

          200,000  1. พ้ืนท่ี 175 ไร่ 

ทรัพยากรพืช/สัตว์/

ชีวภาพ

2. พ้ืนท่ี 98 ไร่ 

ทรัพยากรพืช/สัตว์/

ชีวภาพ

         200,000  1. พ้ืนท่ี 175 ไร่ 

ทรัพยากรพืช/สัตว์/

ชีวภาพ

2. พ้ืนท่ี 98 ไร่ 

ทรัพยากรพืช/สัตว์/

ชีวภาพ

          200,000  1. พ้ืนท่ี 175 ไร่ 

ทรัพยากรพืช/สัตว์/ชีวภาพ

2. พ้ืนท่ี 98 ไร่ 

ทรัพยากรพืช/สัตว์/ชีวภาพ

          200,000  1. พ้ืนท่ี 175 ไร่ 

ทรัพยากรพืช/สัตว์/

ชีวภาพ

2. พ้ืนท่ี 98 ไร่ 

ทรัพยากรพืช/สัตว์/

ชีวภาพ

 F1A1  2. ท าเส้นทาง เดินป่า

ศึกษา ธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี

ต้นน้ าป่าร่องก่อ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 พ้ืนท่ีต้นน้ าป่าร่อง

ก่อ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

          400,000  1 เส้นทางเดินป่า          500,000  1 เส้นทางเดินป่า

 F1A1  3.ท าเส้นทาง เดินป่าศึกษา

 ธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีอุทยาน

ศิลปวัฒนธรรมอีสานและ

ลุ่มน้ าโขง

 พ้ืนท่ีอุทยาน

ศิลปวัฒนธรรม

อีสานและลุ่มน้ าโขง

         500,000  1 เส้นทางเดินป่า

 รวม กิจกรรม           3,400,000            200,000          600,000       1,200,000          200,000          200,000                 -   

 F1A2  1. จัดท าเส้นทางศึกษาเชิง

นิเวศน์และวัฒนธรรม

ภายในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

          500,000  1 เส้นทาง           500,000  1 เส้นทาง

 F1A2  2. โครงการส ารวจ 

รวบรวมข้อมูลเห็ดในพ้ืนท่ี

ภาคอีสานตอนล่าง

 พ้ืนท่ี อปท. ท่ีเป็น

สมาชิกงานฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ิน 

โรงเรียนท่ีเป็น

สมาชิกสวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียน เขต

จังหวัดอุบลราชธานี

            150,000  500 ข้อมูล           150,000  500 ข้อมูล          150,000  500 ข้อมูล           150,000  500 ข้อมูล           150,000  500 ข้อมูล

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) กลุ่ม......มหาวิทยาลัยท่ีร่วมสนองพระราชด าริ...........................

 การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)

  * พ้ืนท่ี

ด้ังเดิมท่ีไม่มี

การ 

เปล่ียนแปลงใน

 ความ 

รับผิดชอบของ

 หน่วยงานฯ/

พ้ืนท่ี

นอกเหนือ

พ้ืนท่ีของกรม

ป่าไม้ (พ้ืนท่ีป่า

ชุมชน) กรม

อุทยานฯ***

พ้ืนท่ีการ
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 F1A2  3.การส ารวจและรวบรวม

ข้อมูลนิเวศวิทยา ความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

และการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรสัตว์น้ า เพ่ือ

พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร

ฐานชีวภาพในพ้ืนท่ีกลุ่ม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 2 (พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติวิทยาประมง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

 จังหวัด

อุบลราชธานีจังหวัด

ศรีสะเกษ จังหวัด

อ านาจเจริญ

            100,000  1. ฐานข้อมูลถูก

ประมวลผลและเก็บ

รวบรวมอย่างเป็นระบบ 

2. ประชาชนตระหนัก

ถึงความส าคัญของ

ระบบนิเวศและความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพท่ีส่งผลต่อ

พัฒนาการด้านภูมิ

ปัญญาในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็น

แนวทางการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างย่ังยืน 

(มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี)

          300,000  1. ฐานข้อมูลถูก

ประมวลผลและเก็บ

รวบรวมอย่างเป็น

ระบบ 

2. ประชาชน

ตระหนักถึง

ความส าคัญของ

ระบบนิเวศและ

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพท่ีส่งผล

ต่อพัฒนาการด้าน

ภูมิปัญญาในพ้ืนท่ีซ่ึง

เป็นแนวทางการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างย่ังยืน (ศรีสะ

เกษ)

          300,000  1. ฐานข้อมูลถูก

ประมวลผลและเก็บ

รวบรวมอย่างเป็นระบบ 

2. ประชาชนตระหนักถึง

ความส าคัญของระบบนิเวศ

และความหลากหลายทาง

ชีวภาพท่ีส่งผลต่อ

พัฒนาการด้านภูมิปัญญา

ในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นแนวทางการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ย่ังยืน (อ านาจเจริญ)

 F1A2  4. โครงการส ารวจ 

รวบรวมข้อมูลอาหารอีสาน

เพ่ือสุขภาพจากภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

 พ้ืนท่ีภาคอีสาน

ตอนล่าง

          100,000  300 ข้อมูล          100,000  300 ข้อมูล           100,000  300 ข้อมูล           100,000  300 ข้อมูล

 F1A2  5. โครงการส ารวจ 

รวบรวมข้อมูลใบลาน ใน

พ้ืนท่ีอีสานตอนล่าง

 พ้ืนท่ีภาคอีสาน

ตอนล่าง

          100,000  300 ข้อมูล          100,000  300 ข้อมูล           100,000  300 ข้อมูล           100,000  300 ข้อมูล
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 F1A2  6. การส ารวจ เก็บรวบรวม

 พันธุกรรม ทรัพยากร

กายภาพ ชีวภาพ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ระยะท่ี 1

 พ้ืนท่ี โรงเรียน 

อบต. เทศบาลต าบล

 ท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ 

อพ.สธ.รัศมี 50 

กิโลเมตร

            700,000  อ.เมือง อ.พิบูลมังสา

หาร อ.สว่างวีระวงศ์ อ.

ส าโรง อ.เดชอุดม อ.นา

เยีย อ.วารินช าราบ อ.

เข่ืองใน อ.ดอนมดแดง

 อ.เหล่าเสือโก้ก และ 

อ.ม่วงสามสิบ จ.

อุบลราชธานี

          700,000  อ.เมือง อ.พิบูลมัง

สาหาร อ.สว่างวีระ

วงศ์ อ.ส าโรง อ.เดช

อุดม อ.นาเยีย อ.วา

รินช าราบ อ.เข่ืองใน

 อ.ดอนมดแดง อ.

เหล่าเสือโก้ก และ 

อ.ม่วงสามสิบ จ.

อุบลราชธานี

         700,000  อ.เมือง อ.พิบูลมังสา

หาร อ.สว่างวีระวงศ์ 

อ.ส าโรง อ.เดชอุดม 

อ.นาเยีย อ.วารินช า

ราบ อ.เข่ืองใน อ.

ดอนมดแดง อ.เหล่า

เสือโก้ก และ อ.ม่วง

สามสิบ จ.อุบลราชธานี

          700,000  อ.เมือง อ.พิบูลมังสาหาร 

อ.สว่างวีระวงศ์ อ.ส าโรง อ.

เดชอุดม อ.นาเยีย อ.วาริน

ช าราบ อ.เข่ืองใน อ.ดอน

มดแดง อ.เหล่าเสือโก้ก และ

 อ.ม่วงสามสิบ จ.

อุบลราชธานี

          700,000  อ.เมือง อ.พิบูลมัง

สาหาร อ.สว่างวีระ

วงศ์ อ.ส าโรง อ.เดช

อุดม อ.นาเยีย อ.วา

รินช าราบ อ.เข่ืองใน

 อ.ดอนมดแดง อ.

เหล่าเสือโก้ก และ 

อ.ม่วงสามสิบ จ.

อุบลราชธานี

 เป็นคนละ

พ้ืนท่ีกับ 

กิจกรรมท่ี 1 - 3

 รวม กิจกรรม           7,050,000            950,000       1,350,000       1,350,000        1,850,000       1,550,000

 F1A3  1. การศึกษาทางกาย

วิภาคและการเพาะเล้ียง

เน้ือเย่ือหมากจอง เพ่ือ

ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ 

และน าไปใช้เป็นฐานข้อมูล

สมุนไพร และฐานความรู้

ด้านการเรียนการสอนและ

สวนพฤกษศาสตร์ใน

โรงเรียน

 อ าเภอนาจะหลวย 

จ.อุบลราชธานี

            200,000 อนุรักษ์และขยายพันธ์ุ           200,000  เพ่ิมปริมาณเพ่ือ

น ามาใช้ประโยชน์

         200,000  ส่งเสริมให้เพ่ิมพ้ืนท่ี

เแหล่งรวบรวมพันธ์ุ

ทรัพยากรตามพ้ืนท่ี

ของหน่วยงานต่างๆ

          200,000  ส่งเสริมให้เพ่ิมพ้ืนท่ีเแหล่ง

รวบรวมพันธ์ุทรัพยากรตาม

พ้ืนท่ีของหน่วยงานต่างๆ

          200,000  ส่งเสริมให้เพ่ิมพ้ืนท่ี

เแหล่งรวบรวมพันธ์ุ

ทรัพยากรตามพ้ืนท่ี

ของหน่วยงานต่างๆ

 รวม กิจกรรม           1,000,000            200,000          200,000         200,000          200,000          200,000

 F2A4  1.ศึกษาและพัฒนา “ฐาน

เรียนรู้ หมากจอง”

 อุทยานแห่งชาติภู

จองนายอย

            200,000  ศึกษาและพัฒนา 

“ฐานเรียนรู้ หมากจอง”

          300,000  ศึกษาและพัฒนา 

“ฐานเรียนรู้ หมาก

จอง”

         300,000  ศึกษาและพัฒนา 

“ฐานเรียนรู้ หมาก

จอง”

          300,000  ศึกษาและพัฒนา “ฐาน

เรียนรู้ หมากจอง”

          300,000  ศึกษาและพัฒนา 

“ฐานเรียนรู้ หมาก

จอง”

 F2A4  2.แนวทางการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการตลาด

ของผลิตภัณฑ์จากหมากจอง

          200,000  ศึกษาความเป็นไป

ได้ในทางเศรษฐกิจ

และของหมากจอง

การตลาด
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 F2A4  3.แนวทางการพัฒนาการ

เพ่ิมมูลค่าของหมากจอง

จากการออกแบบผลิตภัณฑ์

          100,000  ศึกษาแนวทางการ

เพ่ิมมูลค่าของหมาก

จองโดยการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ท่ีเก่ียวข้อง

 F2A4  4.การศึกษาสรรพคุณ 

ความเช่ือ และประโยชน์

ของหมากจองเพ่ือน าไปสู่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง

เศรษฐกิจ

         100,000  ศึกษาสรรพคุณ ความ

เช่ือ และประโยชน์

ของหมากจองเพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ

 F2A4  5.การศึกษาแนวทางการ

แปรรูปหมากจอง

          100,000  ศึกษาการแปรรูปหมากจอง

 F2A4  6. โครงการอนุรักษ์ปลา

เสือตอลายเล็กในแม่น้ ามูล

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 โรงเรียนและอทป.

ท่ีสนองพระราชด าริ

ฯ รัศมี 50 กม.

            100,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้สู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

          100,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

         100,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้สู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

          100,000  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ

เรียนรู้สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

          100,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

 F2A4  7.การอนุรักษ์พันธ์ุข้าว

พ้ืนเมืองอุบลราชธานีเพ่ือ

สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

            163,700  เพ่ืออนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากร 

น าไปสู่การพัฒนาต่อ

ยอด



หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรม

ท่ี+

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย หมายเหตุ

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) กลุ่ม......มหาวิทยาลัยท่ีร่วมสนองพระราชด าริ...........................

 การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)

 F2A4  8. การศึกษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรม

ในระดับดีเอ็นเอและการ

ประเมินคุณภาพการหุงต้ม

และรับประทานของข้าว

พ้ืนเมือง (ปี 2566 

งบประมาณ 200,000 บาท)

          200,000  เพ่ืออนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากร

 น าไปสู่การพัฒนา

ต่อยอด

 F2A4  9.การสืบค้นยีนส าคัญทาง

เศรษฐกิจ เช่น ยีนต้านทาน

โรคไหม้ ยีนต้านทานโรค

ขอบใบแห้ง ยีนต้านทาน

เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล ยีน

ความหอม ยีนควบคุม

คุณภาพการหุงต้มและ

รับประทาน เป็นต้น (ปี 

2567 งบประมาณ 

180,000 บาท)

         180,000  เพ่ืออนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากร 

น าไปสู่การพัฒนาต่อ

ยอด

 F2A4  10. การศึกษาสารส าคัญ

ในข้าวพ้ืนเมืองเพ่ือ

ประยชน์ทางด้านโภชเภสัช 

(ได้แก่ สารแอนโธไซยานิน 

และโปรแอนโธไซยานิน 

เป็นต้น)

          200,000  เพ่ืออนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากร น าไปสู่

การพัฒนาต่อยอด



หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรม

ท่ี+

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย หมายเหตุ

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) กลุ่ม......มหาวิทยาลัยท่ีร่วมสนองพระราชด าริ...........................

 การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)

 F2A4  11. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้

 การขยายพันธ์ุพืชพ้ืนเมือง

และแมลงกินได้เพ่ือการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์

 พ้ืนท่ี อปท. ท่ีเป็น

สมาชิกงานฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ิน 

โรงเรียนท่ีเป็น

สมาชิกสวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียน เขต

จังหวัดอุบลราชธานี

            200,000   เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย

          200,000   เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

แก่กลุ่มเป้าหมาย

         200,000   เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย

          200,000   เสริมสร้างกระบวนการ

เรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

          200,000   เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

แก่กลุ่มเป้าหมาย

 F2A4  12. การศึกษาเพ่ือการ

อนุรักษ์ดอนปู่ตาในจังหวัด

อุบลราชธานี

 จังหวัดอุบลราธานี 100000  ร้อยละ 25 ของ

พ้ืนท่ีอ าเภอใน

จังหวัดอุบลราชธานี

100000  ร้อยละ 25 ของพ้ืนท่ี

อ าเภอในจังหวัด

อุบลราชธานี

100000  ร้อยละ 25 ของพ้ืนท่ีอ าเภอ

ในจังหวัดอุบลราชธานี

100000  ร้อยละ 25 ของ

พ้ืนท่ีอ าเภอใน

จังหวัดอุบลราชธานี

 รวม กิจกรรม           7,043,700         1,163,700       1,600,000       1,480,000        1,500,000       1,300,000

 F2A5  1. โครงการจัดการ

ฐานข้อมูลทรัพยากร

 พ้ืนท่ีภาคอีสาน

ตอนล่าง

            300,000  500 ข้อมูล           350,000  800 ข้อมูล          350,000  800 ข้อมูล           350,000  800 ข้อมูล           350,000  800 ข้อมูล

 รวม กิจกรรม           1,700,000             300,000           350,000          350,000           350,000           350,000

 F3A7  1. พิพิธภัณฑ์สมุนไพร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

        10,840,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้สู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

       5,000,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

      5,000,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้สู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

        5,000,000  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ

เรียนรู้สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

       5,000,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

 รวม กิจกรรม         30,840,000        10,840,000       5,000,000                      -         5,000,000                        -          5,000,000                              -         5,000,000                     -   

 F3A8  1. การจัดการประชุม

วิชาการและนิทรรศการ 

อพ.สธ.

 หน่วยงานท่ีเป็น

เจ้าภาพร่วมจัดงาน

กับ อพ.สธ.

            300,000  งานประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย: ………

         300,000  งานประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย: ………

          300,000  งานประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย: ………

 F3A8  2. โครงการจัดท าเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ อพ.สธ.-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ศูนย์ประสานงาน 

อพ.สธ.-มอบ.

              20,000  เพ่ือประชาสัมพันธ์

การด าเนินงานสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ.

           20,000  เพ่ือประชาสัมพันธ์

การด าเนินงาน

สนองพระราชด าริ 

อพ.สธ.

           20,000  เพ่ือประชาสัมพันธ์

การด าเนินงานสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ.

            20,000  เพ่ือประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ.

           20,000  เพ่ือประชาสัมพันธ์

การด าเนินงาน

สนองพระราชด าริ 

อพ.สธ.



หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรม

ท่ี+

ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย หมายเหตุ

กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) กลุ่ม......มหาวิทยาลัยท่ีร่วมสนองพระราชด าริ...........................

 การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)

 F3A8  3. โครงการเผยแพร่การ

ด าเนินงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ศูนย์ประสานงาน 

อพ.สธ.-มอบ.

            400,000  เพ่ือสนับสนุนงานใน

กิจกรรมต่างๆ ของ 

อพ.สธ.

          400,000  เพ่ือสนับสนุนงาน

ในกิจกรรมต่างๆ 

ของ อพ.สธ.

         400,000  เพ่ือสนับสนุนงานใน

กิจกรรมต่างๆ ของ 

อพ.สธ.

          400,000  เพ่ือสนับสนุนงานใน

กิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ

          400,000  เพ่ือสนับสนุนงาน

ในกิจกรรมต่างๆ 

ของ อพ.สธ.

 F3A8  4. โครงการบริหารงาน

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-

มอบ.

 ศูนย์ประสานงาน 

อพ.สธ.-มอบ.

            400,000  เพ่ือสนับสนุนงานใน

กิจกรรมต่างๆ ของ 

อพ.สธ.

          400,000  เพ่ือสนับสนุนงาน

ในกิจกรรมต่างๆ 

ของ อพ.สธ.

         400,000  เพ่ือสนับสนุนงานใน

กิจกรรมต่างๆ ของ 

อพ.สธ.

          400,000  เพ่ือสนับสนุนงานใน

กิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ.

          400,000  เพ่ือสนับสนุนงาน

ในกิจกรรมต่างๆ 

ของ อพ.สธ.

 F3A8  5. การจัดแสดงผลงาน

และการเสวนาวิชาการด้าน

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา

 จังหวัด

อุบลราชธานีและ

จังหวัดใกล้เคียง

     1,590,000.00  งานนิทรรศการ

ผลงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม "มูล มัง

 เมือง" อุบลราชธานีศรี

วนาลัย คร้ังท่ี 2

   2,000,000.00  งานนิทรรศการ

ผลงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม "มูล

 มัง เมือง" 

อุบลราชธานีศรี

วนาลัย คร้ังท่ี 2

  2,000,000.00  งานนิทรรศการ

ผลงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม "มูล 

มัง เมือง" 

อุบลราชธานีศรีวนาลัย

 คร้ังท่ี 3

    2,000,000.00  งานนิทรรศการผลงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม "มูล มัง 

เมือง" อุบลราชธานีศรี

วนาลัย คร้ังท่ี 2

   2,000,000.00  งานนิทรรศการ

ผลงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม "มูล

 มัง เมือง" 

อุบลราชธานีศรี

วนาลัย คร้ังท่ี 4

 F3A8  6.โครงการอบรมการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์

จากพืชสมุนไพรในท้องถ่ิน

 โรงเรียนและอทป.

ท่ีสนองพระราชด าริ

ฯ รัศมี 50 กม.

            218,000  เพ่ือน าไปสู่การสร้าง

จิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญา

          200,000  เพ่ือน าไปสู่การ

สร้างจิตส านึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากรวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา

         200,000  เพ่ือน าไปสู่การสร้าง

จิตส าน าในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญา

          200,000  เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส า

น าในการอนุรักษ์ทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

          200,000  เพ่ือน าไปสู่การ

สร้างจิตส าน าใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญา

 โดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยมี

คณะ

ศึกษาศาสตร์/

คณะครุศาสตร์

 F3A8  7. ศูนย์เรียนรู้การ

ขยายพันธ์ุปลาพ้ืนเมืองลุ่ม

น้ ามูลเพ่ือการอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์

 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

            200,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้สู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

          200,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

         200,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้สู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

          200,000  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ

เรียนรู้สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

          200,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

 F3A8  8.ศูนย์การเรียนรู้

ทรัพยากรและประสานงาน

 อพ.สธ. มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

 ศูนย์ประสานงาน 

อพ.สธ.-มอบ.

            881,800  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้สู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

          800,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

         800,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้สู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

          800,000  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ

เรียนรู้สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

          800,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย
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 การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)

 F3A8  9. ศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินและทรัพยากร

อีสานและลุ่มน้ าโขง เพ่ือ

การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

 อุทยาน

ศิลปวัฒนธรรม

อีสานและลุ่มน้ าโขง

 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

         9,752,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้สู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

       8,000,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

      8,000,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้สู่

ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

        8,000,000  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ

เรียนรู้สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

       8,000,000  เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

สู่ประชาชน/

กลุ่มเป้าหมาย

 F3A8  10. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนและ

งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

 ศูนย์ประสานงาน 

อพ.สธ.-มอบ.

            650,000  1. จ านวนผู้เข้ารับการ

อบรม

2. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

จากการฝึกอบรม

          650,000  1. จ านวนผู้เข้ารับ

การอบรม

2. ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับจากการ

ฝึกอบรม

         650,000  1. จ านวนผู้เข้ารับ

การอบรม

2. ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับจากการฝึกอบรม

          650,000  1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

2. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจาก

การฝึกอบรม

          650,000  1. จ านวนผู้เข้ารับ

การอบรม

2. ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับจากการ

ฝึกอบรม

 F3A8  11. โครงการส่งเสริม

สนับสนุนหน่วยงานสมัคร

เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ. เป็นสมาชิกสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน และ

สมาชิกฐานทรัพยากร

ท้องถ่ิน

 พ้ืนท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี ศรีสะ

เกษ ยโสธร 

อ านาจเจริญและ

สุรินทร์

            400,000  50 แห่ง           350,000  50 แห่ง          350,000  50 แห่ง           350,000  50 แห่ง           350,000  50 แห่ง

 รวม กิจกรรม          67,491,800         14,811,800      13,020,000      13,320,000       13,020,000      13,320,000

 รวม       117,125,500         28,465,500      22,120,000      22,900,000       21,920,000      21,720,000

หมายเหตุ

F หมายถึง กรอบการด าเนินงาน อพ.สธ. 3 กรอบ ดังน้ี F1 กรอบการเรียนรู้ F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส าานึก

A  หมายถึง กิจกรรม 8 กิจกรรม  ดังน้ี

A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร  A2 กิจกรรมส าารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  A4 กิจกรรมอนุรักษและใช้ประโยชน์ทรัพยากร

A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนทรัพยากร A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

* ทรัพยากร 3 ฐาน ดังน้ี  ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

** แผนแม่บทระยะท่ี 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2569)

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริจะต้องด าเนินการจัดต้ังคณะท างาน/คณะอนุกรรมการ และจัดท าเวบไซต์ อพ.สธ.-หน่วยงานสนองพระราชด าริ



 
















