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

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรักษาทรัพยากร 

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
ภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1.โครงการเก็บ
รวบรวมตัวอย่าง
แห้งและดองเพื่อ
เป็นสื่อการเรียนรู้                                        
หรือเก็บใน
พิพิธภัณฑ์ (กลุ่ม
วัชพืช)  

  12,000 12,000 งบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี
ของหน่วยงาน    

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 2.เพื่อส ารวจทรัพยากรและเก็บ
รวบรวมตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง
ในกลุ่มวัชพืช 
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่
อนุรักษ ์

1. ได้สนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
2.ได้ส ารวจทรัพยากรและ
เก็บรวบรวมตัวอยา่งแห้ง 
ตัวอยา่งดองในกลุ่มวัชพืช 
3. มีเป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่
อนุรักษ ์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช     มรภ.วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  

  2.โครงการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืชที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

  60,000 60,000 งบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี
ของหน่วยงาน    

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 2. เพื่อขยายพันธุ์ม่วงเทพรัตน์ 
และขยายพันธุ์กล้วยไม้ 

1. ได้ด าเนินงานกิจกรรม
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช  
2. ด าเนินงานที่ มรภ.วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
2. ได้ขยายพันธุ์ม่วงเทพ
รัตน์ และขยายพันธุ์
กล้วยไม้  

  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช     มรภ.วไลย
อลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 
  

  3.โครงการอนุรักษ์

พันธุ์ไม้พื้นเมือง

  114,700   114,700   งบประมาณ

แผ่นดินประจ าปี

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน

1. เพื่อสนองพระราชด าริ

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืช     มรภ.วไลยอลงกรณ์  
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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 

และบ้านชวีวิถ ี ของหน่วยงาน    เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์

และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 

พืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ 

2. ได้ส่งเสริมให้เกิดการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

3. เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้

พื้นเมืองและแหล่งเรียนรู้

เกษตรปลอดภัยบ้านชีว

วิถี 

 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  รวม  3 โครงการ   186,700 186,700      

 
 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

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
ภัฏวไลย
อลงกรณ์  

1.โครงการศึกษาพืช
อาหารและพืช
สมุนไพรท้องถิ่น เพื่อ

  40,000 40,000 งบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี
ของหน่วยงาน    

1. เพื่อสนองพระราช ด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเนื่อง มาจาก
พระราชด าริฯ 

1. ได้สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช     มรภ.วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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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 

ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

การอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์ตาม 
ภูมิปัญญาและพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.เพื่อศึกษาพืชอาหาร และพืช
สมุนไพรท้องถิ่นที่สามารถต่อยอด
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน  

พระราชด าริ ฯ 
2. .ได้ศึกษาบัวที่เป็นพืช
อาหาร และพืช
สมุนไพรท้องถิ่น โดยน า
เกษรบัวมาท าชาเกษร
บัว ได้ผลิตภัณฑ์จากพืช
สมุนไพร 1 ผลิตภัณฑ์ 
 

  รวม 1 โครงการ   40,000 40,000      
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร   

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี ้ 

 
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

ภัฏวไลย

อลงกรณ์  

ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์

โครงการสร้าง

จิตส านึกงานสวน

พฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

  175,000 175,000 งบประมาณ

แผ่นดินประจ าปี

ของหน่วยงาน    

1. เพื่อสนองพระราช ด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจาก

พระราชด าริฯ 

2. เพื่ออบรมสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร 

1. ได้สนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง       

มาจากพระราชด าริ ฯ 

2. ได้อบรมสร้างจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากร ให้กบั

หน่วยงานที่สนอง

พระราชด าริ   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืช     มรภ.วไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  รวม 1  โครงการ   175,000 175,000      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 5 ~ 
 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี ้ 

 
  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
ภัฏวไลย
อลงกรณ์  
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1.โครงการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ 

  130,000 130,000 งบประมาณ
แผ่นดิน
ประจ าปีของ
หน่วยงาน    

1. เพื่อสนองพระราช ด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อน าเสนอผลงานของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์       
 ในพระบรมราชูปถ ั

1. ได้ สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่อง       มาจาก
พระราชด าริ ฯ 
2. ได้ร่วมจัดนิทรรศการและ
น าเสนอผลงานของ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์    ในพระบรมรา
ชูปถั 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช     มรภ.วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  2.โครงการบริหาร
ศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

  280,000 280,000  งบประมาณ
แผ่นดิน
ประจ าปีของ
หน่วยงาน    

1. เพื่อสนองพระราช ด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
และผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจใน
งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

1. ได้ สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่อง       มาจาก
พระราชด าริ ฯ 
2. . นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากรและผู้ที่สนใจ มี
ความรู้ความเข้าใจในงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พื ชประ โยชน์ ข อ งก า ร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช     มรภ.วไลย
อลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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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 

 
 

  3.โครงการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ 

  130,000 130,000 งบประมาณ
แผ่นดิน
ประจ าปีของ
หน่วยงาน    

1. เพื่อสนองพระราช ด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อน าเสนอผลงานของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์       
 ในพระบรมราชูปถ ั

1. ได้ สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่อง       มาจาก
พระราชด าริ ฯ 
2. ได้ร่วมจัดนิทรรศการและ
น าเสนอผลงานของ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์       
 ในพระบรมราชูปถ ั

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช     มรภ.วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  4.โครงการบริหาร
ศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

  280,000 280,000  งบประมาณ
แผ่นดิน
ประจ าปีของ
หน่วยงาน    

1. เพื่อสนองพระราช ด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
และผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจใน
งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

1. ได้ สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่อง       มาจาก
พระราชด าริ ฯ 
2. . นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากรและผู้ที่สนใจ มี
ความรู้ความเข้าใจในงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พื ชประ โยชน์ ข อ งก า ร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

 

 โครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืช     มรภ.วไลย
อลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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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 

  5.โครงการจัดท า
หนังสือและสื่อ
เผยแพร่ความรู ้

  15,300 15,300 งบประมาณ
แผ่นดิน
ประจ าปีของ
หน่วยงาน    

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

1. ไดส้นองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. ประชาสัมพันธ ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช     มรภ.วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
  

  6.โครงการสร้าง
จิตส านึกงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

  173,000 173,000 งบประมาณ
แผ่นดิน
ประจ าปีของ
หน่วยงาน    

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช   
 

1. ได้สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2.ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
3. ได้สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช   
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช     มรภ.วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  รวม 6  โครงการ   1,008,300 1,008,300      
 


