1

สรุปผลการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปีงบประมาณ 2559
หน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม G6)

2
ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรมที่ 1 ปกปักทรัพยากร
ลาดับ
1.

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
- เพื่อให้เกิดกระบวนการ
ปกปักพืชพรรณไม้ที่ สานักศิลปะและ
เรียนรู้ทรัพยากรในพื้นที่ ปลูกรักษาบริเวณพื้นที่ วัฒนธรรม +
อนุรักษ์ และปกปักรักษา หอพุทธทาสฯ พื้นที่
งานบริการ
ให้คงอยู่และสามารถ
ประมาณ 10 ไร่
วิชาการพัฒนา
นามาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
ท้องถิ่น

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

ใช้จริง

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัย
1.อนุรักษ์พันธุกรรม
ราชภัฏสุราษฎร์ พืช
ธานี
1.1ปกปักพันธุกรรม
พืชพื้นที่บริเวณหอ
พุทธทาสธรรม
โฆษณ์



-

-

1.2ปกปักพันธุกรรม
ต้นมเหสักข์สักสยามินทร์



-

-

- เพื่อสร้างแหล่งศึกษา
เรียนรูด้ ้านพันธุกรรมพืช
ของมหาวิทยาลัย

-

-

-

รวม 2 โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมต้น
มเหสักข์-สักสยามินทร์
ที่ปลูกในมหาวิทยาลัย
จานวน 84 ต้น

งานบริการ
วิชาการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับ
สาขาวิชาพืช
ศาสตร์

3
กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร
ลาดับ
1.

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
1. ดาเนินงานแปลง
ราชภัฏสุราษฎร์ ป่าอนุรักษ์
ธานี

รวม 1 โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
30,000

30,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

ใช้จริง
40,609 งบประมาณ
ปกติของ
หน่วยงาน

40,609

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ด้าน
พันธุกรรมพืชของ
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

ผลการดาเนินงาน
ปรับพื้นที่ คัดเลือกพันธุไ์ ม้
เตรียมการปลูกรักษาในแปลง
ป่าอนุรักษ์ที่ทุ่งตาหนอนให้
เป็นป่าดิบชื้นระดับต่าตาม
โครงสร้างป่าสี่ชั้น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานบริการ
วิชาการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับ
สาขาวิชาพืช
ศาสตร์

หมายเหตุ
กาลัง
ดาเนิน
การ

4
กิจกรรมที่ 7 สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ลาดับ
1.

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
1.อบรมปฏิบัติการ
ราชภัฏสุราษฎร์ ยุวมัคคุเทศก์ของ
ธานี
โรงเรียนบ้านปากกะ
แดะ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี

รวม 1 โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
30,000

30,000

ใช้จริง
30,000

30,000

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ
งบปกติของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ความสาคัญของ
ทรัพยากรสัตว์น้า
ในบริเวณโรงเรียน
ให้กับนักเรียน
2. เพื่อฝึกฝน
ทักษะการเป็น
ยุวมัคคุเทศก์ให้
กับนักเรียน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จัดอบรมนักเรียนชั้น ป.3–ป.5 งานบริการ
ของ ร.ร.บ้านปากกะแดะ 40 วิชาการพัฒนา
คน ผู้เข้าอบรมมีความพึง
ท้องถิ่นร่วมกับ
พอใจมากที่สุดร้อยละ 100
สาขาวิชา
และมีคะแนนเฉลี่ยหลังอบรม เพาะเลี้ยง
สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
สัตว์น้า
นัยสาคัญทางสถิติ ผูเ้ ข้าอบรม
มีความรูเ้ พิ่มขึ้นในเรื่อง
ความสาคัญของทรัพยากรน้า
และชนิดของสัตว์น้าในบริเวณ
ป่าชายเลนของโรงเรียน
ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

5
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ลาดับ
1.

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

มหาวิทยาลัย
1.จัดนิทรรศการใน
ราชภัฏสุราษฎร์ งานประชุมวิชาการ
ธานี
และนิทรรศการ
ทรัพยากร : หวนดู
ทรัพย์สิ่งสินตน

2.จัดประชุมจัดทา
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

งบประมาณ (บาท)

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ



เสนอขอ
450,000

ใช้จริง
352,203 งบปกติของ
หน่วยงาน



100,000

66,000

งบปกติของ
หน่วยงาน

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1. จัดนิทรรศการ
เรื่องการ
ขยายพันธุ์
หม้อข้าวหม้อแกง
ลิง
2.จัดนิทรรศการ
เรื่องความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพป่าชายเลน
3. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
หม้อข้าวหม้อแกง
ลิงและป่าชายเลน
1.เพื่อเชิญชวน
อปท.ร่วมสนอง
พระราชดาริใน
โครงการ อพ.สธ.

ผลการดาเนินงาน
จัดนิทรรศการ
หม้อข้าวหม้อแกงลิง และ
นิทรรศการความ
หลากหลายทางชีวภาพป่า
ชายเลน ขนาดพื้นที่ 4*12
เมตร ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2329 มีนาคม 2559

บุคคล/หน่วยงาน
หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ
งานบริการ
วิชาการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับ
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ และ
สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

ดาเนินการวันที่ 25 สิงหาคม งานบริการ
2559 มีตัวแทนจาก อปท. วิชาการพัฒนา
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้า ท้องถิ่น
ร่วมจานวน 37 คน จาก 31
อปท.

6

ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี

รวม 2 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ รวมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ

550,000
680,000

ใช้จริง

418,203
488,812

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
2.เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น
3.เพื่อให้ท้องถิ่น
ร่วมกันอนุรักษ์
และพัฒนาพืช
พรรณไม้ใน
ท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
โดยมี เ ลขานุ ก ารโครงการ
อพ.สธ.บรรยายให้ ค วามรู้
แ นวทา งกา ร ร่ วม ส น อ ง
พระราชด าริ ฯ และจั ด ท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นในแต่
ละพื้นที่

บุคคล/หน่วยงาน
หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ

