
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ.-มรภ.อุดรธาน)ี 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

อุดรธาน ี

1.การส ารวจ ท ารหัสพกิัด
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช 

  18,400 18,400 งป.แผ่นดิน ได้ข้อมูลรหัสต้นไม้และ
รหัสพิกัดเพื่อรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในพื้นที่ทั้งหมด 
250 ไร่ 

โครงการต่อเนื่อง/ท ารหัสต้นไม้ รหัส
พิกัด ได้ทั้งสิ้น 2,033  ต้น  พบพันธุ์ไม้
ทั้งหมด 63 ชนิด พื้นที่ที่ด าเนินการ  คิด
เป็น 18 ไร ่

สาขา
สิ่งแวดล้อม 

ช่วงเกิดโรค
ระบาด 
COVID19 
ไม่สามารถ
ด าเนินงาน
ได ้เร่ิม
ท างานได้ช้า
จึงไม่ได้
พื้นที่ตาม
เปา้หมาย 

  2.ท าเส้นทางเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ 

  130,300 130,300 งป.แผ่นดิน เส้นทางเดินป่าที่มีจุดออก
ก าลังกายและปา้ยนิเทศ
จ านวน 1 เส้นทาง 

โครงการต่อเนื่อง/ได้เส้นทางเดินและจัด
ภูมิทัศน์รอบสระน้ าสระที่ 1  

สาขา
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

 

  รวม 2 โครงการ   148,700  148,700       

 



 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้างจิตส านกึในการอนรุักษ์ทรัพยากร 

ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผน

แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลั

ยราชภฏั 

อุดรธาน ี

1.ศูนย์การเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

  243,300 243,300 งป.แผ่นดิน รวบรวมและจัดแสดง
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งพืช สัตว ์
จุลินทรีย์ และภูมิปัญญา 

โครงการต่อเนื่อง/ได้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการและการจัดนิทรรศการ อพ.สธ. ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา ศูนย์หนองระเวยีง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา ระหวา่งวันที่ 29 
พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 และ
ติดต้ังนิทรรศการถาวรภายในห้องศูนย์
ความหลากหลายฯ 

สาขาชีววิทยา  

  2.โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  55,900 55,900 งป.แผ่นดิน สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรม

พืชและภูมิปญัญาท้องถิ่น

ที่สามารถสื่อสารและ

เข้าถึงได้ทั่วประเทศ 

โครงการต่อเนื่อง/ได้ข้อมูลพันธุ์พืช
สมุนไพรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ศูนยก์ารศึกษาสามพรา้ว จ านวน 
57 ชนิด และจัดท าหนังสือรวบรวมพันธุ์
พืชสมุนไพรจ านวน 1 เล่ม และจัดท าปา้ย
แสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้ยืนต้นในป่าปก
ปัก อพ.สธ. จ านวน 100 ต้น  

สาขาชีววิทยา  

  รวม 2 โครงการ   351,300  351,300       

 



กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผน

แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลั

ยราชภฏั 

อุดรธาน ี

1.ฝึกอบรมปฏิบัติการงาน

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย 

รุ่นท่ี 1/2563 

  150,000 150,000 บริษัท ราช 
กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

เพื่อด าเนินงานจัดฝึกอบรม
วิทยากรในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. 
ด าเนินการตามกรอบ
นโยบายในการชว่ย
สนับสนุน อพ.สธ. ขยายผล
ในการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรได้ต่อไป 

โครงการใหม่/จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงาน
ฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น หลักสูตร วิทยากร
ผู้ช่วย รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที ่8-11 

กย. 63 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน  
53 คน จาก 21 ศูนย์ประสานงานฯ 

สาขาชีววิทยา  

  2. การฝึกอบรมสร้าง

จิตส านึกการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  52,100 52,100 งป.แผ่นดิน เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน

และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

โครงการต่อเนื่อง/ อบรมเชิงปฏิบัติการ

การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ วันท่ี 23 สค. 63 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บึง

กาฬ จ านวนนักเรียนและนักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการ 56 คน และจัดท าหนังสือ

คู่มือการตรวจคุณภาพน้ าโดยการใช้

สาหร่ายเป็นตัวบ่งชี้ หนังสือชื่อ 

“สาหร่าย : เสียงสะท้อนจากสายน้ า”  

สาขา

ชีววิทยา 

 

  รวม 2 โครงการ   20,2100  20,2100      

 


