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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – มทร.ตะวันออก) 
 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 

1. โครงการเข้า
ร่วมงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย: 
ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์” 
ครั้งที่ 10    

  223,000 157,220 แผ่นดิน 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2.เพื่อจัดแสดงผลการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มทร. 
ตะวันออก 

1.ด าเนินการจัดนิทรรศการแบบโปสเตอร์ 
2.ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการมีความพึงพอใจ
และได้รับข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสมอยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 48.11 
โดยรวมของการจัดนิทรรศการอยู่ในระดับ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 46.84 

ส านักงานโครงการ
อัน 

เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

โครงการ
พิจารณา
เพิ่มเติมตาม
กรอบด าเนิน
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

  โครงการเข้าร่วมจัด
นิทรรศการ 
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน
บ้านคลองแดง 

  - - - 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2.เพื่อจัดแสดงผลการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มทร. 
ตะวันออก 

1.จัดแสดงผลการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระ
ราช 
ด าริฯ มทร. ตะวันออก 

นายสุพจน ์แวงภูลา 
ส านักงานโครงการ

อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

โครงการ
พิจารณา
เพิ่มเติม แต่ไม่
มีการใช้
งบประมาณ 

  2. โครงการอบรมให้
ความรู้และสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรกัษ์พันธุพ์ืช

  160,500 142,940 แผ่นดิน 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2.เพื่อจัดแสดงผลการด าเนินงาน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
2. ความส าเร็จของการด าเนินงานสนอง
พระราชด า 
ริ ของมหาวิทยาลยัอยู่ในระดับดีมาก คิด

นางสาวสิรินทร์ สว่าง
วรรณ 

คณธศิลปศาสตร์  
วข.จักรพงษภูวนารถ 

มีการปรับแผน
โครงการ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ท้องถิ่นศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหิน
ซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มทร. 
ตะวันออก 

เป็นร้อยละ 89.86 

  3. โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
โครงการอนุ 
รักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
กิจกรรมที่ 1 
ปรับปรุงแผน
ปฏิบัติงานโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจา
พระราชด าริฯ 
ประจ าป ี2565 

  22,000 14,300 แผ่นดิน 1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2.เพื่อจัดแสดงผลการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มทร. 
ตะวันออก 

1.ได้แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 
2564-กันยายน 2569) 
2.ได้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 19 คน 

นายสุพจน ์แวงภูลา 
ส านักงานโครงการ

อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 

มีการปรับแผน
โครงการ 

  กิจกรรมที่ 2 
โครงการอบรมการ
สร้างจิตส านึก
อนุรักษ์ทรัพยากร
พันธุ์ไม้ 

  50,000 30,896 แผ่นดิน กจ.2 เพื่อถา่ยทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกบัการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และ
จัดท าป้ายชื่อพันธุ์ไม้ ในพื้นที่ปลูก
รักษาทรัพยากร 
 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 48 คน 
2.ความส าเร็จของการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ ของมหาวิทยาลยัอยู่ในระดับ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.1 

  

  กิจกรรมที่ 3   31,000 26,240 แผ่นดิน กจ.3 เพื่อถา่ยทอดองค์ความรู้ การ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน   
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

โครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้การเข้า
ร่วมสนองพระราช 
ด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ือง 
มาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ 
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

2.ความส าเร็จของการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ ของมหาวิทยาลยัอยู่ในระดับ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.86 

  รวม  4  โครงการ   486,500 371,596      
 


