
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

อุบลราชธาน ี

โครงการขยาย

พันธุกรรมไผและ

พัฒนาผลิตภัณฑ

จากการใช

ทรัพยากร 

ธรรมชาติดวย 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

  200,000 200,000 งบประมาณ

แผนดิน (มรภ.

อุบลราชธานี) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. พัฒนาแหลงศึกษา

รวบรวมและเก็บรักษา

พันธุกรรมไผ ท้ังท่ีมีอยู

และใกลสูญพันธ ใหมี

ศักยภาพตอการ

พัฒนาในดานตางๆ 

3. สงเสริมและสราง

จิตสำนึกบริการ

วิชาการ สราง

เครือขายในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

ทรัพยากร วัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น

1) ไดแหลงศึกษารวบรวมและ

เก็บรักษาพันธุกรรมไผ ท้ังท่ีมีอยู

และใกลสูญพันธ ใหมีศักยภาพ

ตอการพัฒนาในดานตางๆ ภูมิ

ปญญาทองถิ่นท่ีเกี่ยวของกับไผ 

โดยใชพ้ืนท่ีอุทยานการศึกษา

เฉลิมพระเกียรติบานยางนอย 

2) อุทยานการศึกษาเฉลิมพระ

เกียรติบานยางนอยไดเปนแหลง

เรียนรูสงเสริมและสรางจิตสำนึก

บริการวิชาการ สรางเครือขายใน

การอนุรักษพันธุกรรมพืช

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นใหนักเรียน

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

3) การถายทอดเทคโนโลยี และ

การใชประโยชนจากการอนุรักษ

สำนักบริการ

วิชาการชุมชน/

คณะทำงาน

โครงการ (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี 

F1A3 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ใหนักเรียน นักศึกษา

และประชาชนท่ัวไป 

4. ศึกษาคุณสมบัติ

วัตถุไมไผโดยกลุม

เครือขายโครงการ 

อพ.สธ. จากศูนยการ

เรียนรู จังหวัด

อุบลราชธาน ี

4) อบรมเชิง

ปฏิบัติการในการ

สรางสรรคผลิตภณัฑ

จากไผใหเกิด

มูลคาเพ่ิม ใหกับชุมชน

เครือขาย 

พันธุไผสูกลุมเครือขายจังหวัด

อุบลราชธาน ี

  รวม 1 โครงการ   200,000 200,000      

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หนา 3 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

อุบลราชธาน ี

โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากไมไผ 

สูการสงเสริมอาชีพ

ในชุมชนอยางย่ังยืน 

  350,000 350,000 งบประมาณ

แผนดิน (มรภ.

อุบลราชธานี) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. อนุรักษและ

ถายทอดการใช

ประโยชนจากการ

อนุรักษพันธุไผสูกลุม

เครือขายชุมชน

จังหวัดอุบลราชธานี 

3. พัฒนาและตอยอด

ผลิตภัณฑจากไมไผ 

โดยการมีสวนรวม

ของชุมชนในการ

พัฒนาตนแบบ

ผลิตภัณฑ สูการผลิต

เพ่ือสรางอาชีพ 

1) การถายทอดองคความรู 

และการอบรมเชิงปฏิบัติการใน

การสรางสรรคผลิตภัณฑจาก

ไผใหเกิดมูลคาเพ่ิม 

2) กลุมเครือขายชุมชนไดมี

สวนรวมในการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑจากไมไผ โดย

การใชอัตลักษณของชุมชน สู

การพัฒนาผลิตภัณฑจากไมไผ 

ในเชิงพาณิชย เพ่ือความย่ังยืน 

และเสริมสรางรายไดแกชุมชน 

สำนักบริการ

วิชาการชุมชน/

คณะทำงาน

โครงการ (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี 

F2A4 

F3A8 

  รวม 1 โครงการ   350,000 350,000      

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หนา 4 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

อุบลราชธาน ี

โครงการศึกษาดู

งาน ศูนย

ประสานงาน 

อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม 

  350,000 350,000 งบประมาณ

แผนดิน (มรภ.

อุบลราชธานี) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือศึกษาดูงาน

กรอบการทำงานของ

ศูนยประสานงาน 

อพ.สธ. ตนแบบ 

3. เพ่ือศึกษาดูงาน

ศูนยการฝกอบรมตาม

กรอบการใชประโยชน

ทรัพยากรสามฐาน 

4. เพ่ือใหคณะทำงาน 

อพ.สธ. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี 

ไดทราบถึง

กระบวนการ

ปฏิบัติงานของการ

ทำงานระดับศูนย

ประสารงาน 

1) คณะทำงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ไดเรียนรูและทราบกรอบการ

ทำงานของศูนยประสานงาน 

อพ.สธ. 

2) ไดทราบรูปแบบการจัดการและ

กระบวนการทำงาน ตามกรอบการ

ใชประโยชนทรัพยากรสามฐาน 

เพ่ือการถายทอดองคความรู 

3) ไดทราบรูปแบบและ

กระบวนการปฏิบัติงานของศูนย

ประสานงาน อพ.สธ. เพ่ือการ

ดำเนินงานตอไป 

สำนักบริการ

วิชาการชุมชน/

คณะทำงาน

โครงการ (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี 

 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

อุบลราชธาน ี

การประชุม

ปฏิบัติการทบทวน 

และเขียนแผน

  150,000 150,000 งบประมาณ

แผนดิน (มรภ.

อุบลราชธานี) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

จากการจัดกิจกรรม ประชุม

ปฏิบัติการทบทวน และเขียนแผน

ดำเนินโครงการ อพ.สธ. ประจำป 

สำนักบริการ

วิชาการชุมชน/

คณะทำงาน

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ดำเนินโครงการ 

อพ.สธ. ประจำป 

2564 และ 2565 

และแผน 5 ป 

ระยะท่ี 7 

2.  เพ่ือประชุม

ปฏิบัติการทบทวน 

และเขียนแผนดำเนิน

โครงการ อพ.สธ. 

ประจำป 2564 และ 

2565 และแผน 5 ป 

ระยะท่ี 7  

 

2564 และ 2565 และแผน 5 ป 

ระยะท่ี 7 ระหวางวันท่ี 10 – 11 

กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมอารยา

รีสอรท ริเวอรไซด อำเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชธานีไดรับเกียรติ

จาก ดร.ประยงค   แกนลา ท่ี

ปรึกษาโครงการ อพ.สธ. อีสาน

ตอนลาง มาเปนวิทยากร และไดให

แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ

งานประจำป ซ่ึงชวยใหคณะทำงาน 

อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ไดเขาใจ และ

รับทราบถึงวัตถุประสงคของ

โครงการ อพ.สธ. อยางแทจริง ซ่ึง

จะนำไปสูการปฏิบัติในแผนระยะ

ยาวท่ีถูกตองตอไป 

โครงการ (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี 

  รวม 2 โครงการ   500,000 500,000      

 


