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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – มรภ.ร้อยเอ็ด) 
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 

1. โครงการจัดการท า

ฐานข้อมูล อพ.สธ. – 

มหาวิทยาลัยราชภฏั

ร้อยเอ็ด 

-ฐานข้อมูลทรัพยากร

ผลงานวิจัยที่ร่วม

สนองพระราชด าริ 

อพ.สธ. 

  - - - 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จ านวน
อย่างน้อย 3 เร่ือง 

มีฐานข้อมูลนักวจิัย และ
ฐานข้อมูลงานวิจยัทีร่วม
สนองพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 

สถาบันวิจยัและพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

  รวม 1 โครงการ   - -      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บคุคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 
 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 

1. โครงการจัด

ประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ อพ.สธ 

  81,467 81,467 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. จัดเตรียมความพร้อมงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย 
: ชาวบา้นไทยได้ประโยชน ์
3. เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการโครงการวิจยัที่สนอง
พระราชด าริ ปีงบประมาณ 2563 
(อพ.สธ. – มรภ.ร้อยเอ็ด) ของ
คณาจารย์ นกัวิชาการ และนักศึกษา 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
4. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการโครงการวิจยัที่สนอง
พระราชด าริ ปีงบประมาณ 2563 
(อพ.สธ. – มรภ.ร้อยเอ็ด) 

สถาบันวิจยัและพัฒนาได้
น าผลงานทางวิชาการเข้า
ร่วมจัดนิทรรศการ ดังนี้ 
1. โครงการวิจัยที่สนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช   
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
จ านวน  4 โครงการ 
2. โครงการ/กิจกรรม     
ที่สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) จ านวน 6 
โครงการ/กิจกรรม 
3. ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ 
มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินโครงการ         
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด    

สถาบันวิจยัและพัฒนา  
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บคุคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

คิดเป็นร้อยละ 91.40 
4. ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ
และผู้รับบริการ มีความรู้
ความเข้าใจกบัการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต โดยผู้เยีย่มชม
นิทรรศการได้รับความรู้
จากการเยี่ยมชม
นิทรรศการมีค่าเฉลี่ย 
4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 90.80 
และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปต่อยอดงานวิจัย/
นวัตกรรมที่มีอยู่ได้ มี
ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับ
มากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 91.40 

  2. จัดท าเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ ์

หน่วยงาน  

(อพ.สธ.-มรภ.
ร้อยเอ็ด) 

  - - - 1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อประชาสัมพันธ ์

การด าเนินงานสนองพระราชด าร ิ

อพ.สธ. 

มีเว็บไซต์เพื่อ
ประชาสัมพันธก์าร
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าร ิอพ.สธ. 

สถาบันวิจยัและพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

  3. สนับสนุนโครงการ
ร่วมใจภักดิ ์กิจกรรม

  15,000 15,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อศึกษาบริบทและ

1. เกิดการน าข้อมูลจาก
การส ารวจพื้นที่มาใช้

คณะนิติรัฐศาสตร์  
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บคุคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ในวโรกาสต่างๆ 
(โครงการนิติ
รัฐศาสตร์บริการ
วิชาการแก่สังคม  
“ในประเด็นการ
จัดการป่าชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม” 
คณะนิติรัฐศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563) 

สภาพแวดล้อมในพื้นที่ปา่ชุมชน
ร้อยเอ็ดอโศก 
3. เพื่อจัดท าแผนที่ทรัพยากรปา่
ชุมชนร้อยเอ็ดอโศกแบบมีส่วนรว่ม 
4. เพื่อปลูกป่า ปลูกไม้ผล ปลกู
จิตส านึก และสร้างจิตอาสาในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกับ
ทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพจาก
ผลผลิตในป่าชุมชน 
6. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกับ
เทคนิคการสร้างความมั่นคงด้าน
อาชีพในรูปแบบการตลาดออนไลน์ 

ประโยชน์ ดว้ยการน ามา
เป็นฐานความรู้ด้าน
ทรัพยากรปา่ไม้ในชุมชน
ร้อยเอ็ดอโศก เพื่อน าไปสู่
การจัดท าแผนบริหาร
จัดการป่าชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมกับประชาชน 
โดยในกิจกรรมมีการร่วม
วางแผนการจัดสรรป่า
ร่วมกันระหว่างประชาน
ในชุมชนร้อยเอ็ดอโศก 
ประชาชนรอบชุมชน
ร้อยเอ็ดอโศก นักศึกษา
คณะนิติรัฐศาสตร์ สมณะ
ชาวอโศก และอาจารย์
จากคณะนิติรัฐศาสตร์  
2. เกิดการมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการในการ
ปลูกป่าในพื้นที่ของชุมชน
ร้อยเอ็ดอโศก ตลอดจนมี
การร่วมกันใส่ปุย๋ต้นไม้
เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
โดยมีพื้นที่ของชุมชนมีปา่
ไม้ที่เกิดขึ้นจากปลูก
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บคุคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ร่วมกันในโครงการ 
จ านวน 250 ต้น 

  4. โครงการเครือข่าย

การเรียนรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อมเพื่อ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของชุมชนท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 

  458,015 458,015 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นและ

สถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 

น าเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีที่

ได้รับไปใช้ในการยกระดับในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

โรงเรียนและมหาวิทยาลยั           

3. เพื่อสร้างความยั่งยืนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ส่งผล

ให้สามารถจัดการและลดผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

1. จากการด าเนิน
โครงการท าให้มีเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน 
จ านวน 18 แห่ง 
2. โครงการนี้ผู้รับผิดชอบ
ได้สร้างความร่วมมือกับ
ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ร้อยเอ็ด ในการขบัเคลื่อน
งานด้านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม และใน
การจัดการส่ิงแวดล้อม
ของท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในจังหวัด
ร้อยเอ็ดโดยใช้การศึกษา
สภาพปจัจุบันของปัญหา
ขยะการอบรมให้ความรู้
ด้านบริหารจัดการขยะที่

สถาบันวิจยัและพัฒนา  
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บคุคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ถูกต้อง และการติดตาม
ประเมินผล ท าให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมอื
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน 
นักเรียน และนกัศึกษา 

  รวม 4 โครงการ   554,482 554,482      
 


