
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุร ี

 

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

กาญจนบุรี 

โครงการอนุรักษ 

กลวยไมพ้ืนเมือง 

  54,000 54,000 งบประมาณ

ปกติประจำป

ของหนวยงาน  

(งบแผนดิน) 

1.สนองงานตาม  

โครงการพระราชดำริ 

2.สรางความตระหนัก

ในการอนุรักษกลวยไม 

พ้ืนเมือง 

-โครงการตอเนื่อง 

-เพาะเมล็ดกลวยไมพ้ืนเมือง

ในอาหารสำเร็จรูป ถายขวด 

ออกขวด 18 ชนิด ปรับสภาพ

กลาไมในโรงเรือน 2 โรง 

จำนวน 3,707 ขวด เตรียม

คืนสูปา จำนวน 2,000 ตน 

เจาหนาท่ีโครงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กาญจนบุร ี

-น.ส.นภาศิริ  

เนืองวงษ 

-นายชนะพล 

ทองหัวไผ 

 

2 มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏ

กาญจนบุรี 

สวนไมดอกหอม   - - ไมใช

งบประมาณ 

1.สนองงานตาม  

โครงการพระราชดำริ 

2.รักษาของเดิม 

บำรุงตนพันธุ 

ขยายพันธุ 

-บำรุงรักษาไมดอกหอมใน

พ้ืนท่ี 2 ไร              

-ปลูกตนทดแทนตนเดิมท่ีตาย 

-ขยายพันธุเพ่ือแจก 

เจาหนาท่ีโครงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กาญจนบุร ี

-น.ส.นภาศิริ  

เนืองวงษ 

-นายชนะพล 

 ทองหัวไผ 

 

  รวม 2 โครงการ   54,000 54,000      
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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

กาญจนบุรี 

โครงการศูนย

เรียนรูไผ 

  - - ไมใช

งบประมาณ 

1.สนองงานตาม 

 โครงการพระราชดำริ 

2.รวบรวมพันธุไผทองถิ่น

และขยายผลการปลูกไผ 

-รวบรวมพันธุไผ 

-บำรุงพันธุไผ 

-ขยายพันธุไผ 

-เปนแหลงเรียนรูใหกับ

นักศึกษาและศึกษาดูงาน 

-เนื้อท่ี 3 ไร 

เจาหนาท่ีโครงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กาญจนบุร ี

-น.ส.นภาศิริ เนืองวงษ 

-นายชนะพล ทองหัวไผ 

 

2 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

กาญจนบุรี 

คืนกลวยไมสูปา   21,680 21,680 งบประมาณ

ปกติประจำป

ของหนวยงาน  

(งบแผนดิน) 

1.สนองงานตาม  

โครงการพระราชดำริ 

2.เพ่ือคืนกลวยไมสูปาและ

สรางเครือขายการอนุรักษ

กลวยไม 

พ้ืนเมืองและการออก 

ขวดกลวยไมกับชมุชน 

คืนกลวยไมสูปาชุมชน 4 ปา

ชุมชน 

1.ปาชุมชนบานทาทุงนา 

2.ปาชุมชนบานสามัคคี

ธรรม 

3.ปาชุมชนบานพุเตย 

4.ปาชุมชนบานหวยสะพาน 

เจาหนาท่ีโครงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กาญจนบุร ี

1) นางสุพรรณี โพธ์ิแพง

พุม และอาสาสมัคร 

(อาจารย เจาหนาท่ี 

นักศึกษา) รวม 20 คน 

 

3 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

กาญจนบุรี 

ศึกษาดูงาน

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ 

  54,600 - งบประมาณ

ปกติประจำป

ของหนวยงาน  

(งบแผนดิน) 

 ไมไดดำเนินการเนื่องจาก

สถานการณแพรระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา 2019  

 คืน

มหาวิทยา

ลัย 

4 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

กาญจนบุรี 

จัดชื้อวัดสุตางๆ 

เพ่ือการ

บริหารงาน 

  69,720 69,720 งบประมาณ

ปกติประจำป

ของหนวยงาน  

(งบแผนดิน) 

 จัดซ้ือวัสดุเกษตร วัสดุ

โฆษณาและเผยแพรวัสดุ

สำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร 

วัสดุงานบานงานครัว และ

เจาหนาท่ีโครงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กาญจนบุร ี
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

วัสดุอ่ืนๆ ท่ีใชสำหรับ

บริหารงาน 

  รวม 4 โครงการ   146,000 91,400      

 


