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14. แผนการด าเนินงาน อพ.สธ. 

 

14.1 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นวิชาการ 

  เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษาวิจัย เพ่ือการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์

ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ไดแ้ก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วฒันธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและด าเนินการวิจยัศกัยภาพของทรพัยากรต่าง ๆ ในดา้น

พืชน าไปสู่การพฒันาพนัธุพื์ชและทรพัยากรอ่ืน ๆ ตามแนวพระราชด าริ ส าหรบัในทรพัยากรอ่ืนๆ 

ใหม้ีแนวทางน าไปสู่การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งยัง่ยืนโดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

14.1.1 แต่งตั้ง “คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานการอนุรักษ์และ

พฒันาการใชป้ระโยชน์จากพืชอนุรกัษ์ อพ.สธ.” โดยมี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษาและประสานงาน ท า

หนา้ท่ีเป็นแกนกลางในการด าเนินงาน ประสานงาน แนะน าและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน

ดา้นวิชาการร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ และมี“คณะท างานการอนุรักษ์และ

พฒันาการใชป้ระโยชน์จากพืชอนุรกัษ์ในพืชแต่ละชนิด”ตัวอย่างเช่น “คณะท างานการอนุรักษ์

และพฒันาการใชป้ระโยชน์จากพืชมะเก๋ียง”,“คณะท างานการอนุรกัษ์และพฒันาการใชป้ระโยชน์

จากพืชทุเรียน” เป็นตน้ ซ่ึงขอพระราชทานแนวทางด าเนินงานพันธุกรรมพืช 9 ชนิด ไดแ้ก่ 

ทุเรียน มะเก๋ียง สัก ตีนฮุ้งดอย น้อยหน่าเครือ มะก้ิง กล้วยไม ้ชาเมี่ยง ยางนา และจะมี

คณะท างานฯ พนัธุกรรมทรพัยากรอ่ืน ๆ ต่อไปโดยมีเป้าหมายในแต่ละทรพัยากรดงัน้ี 

  1) ไดเ้ช้ือพนัธุ ์สารพนัธุกรรม (genetic materials) ของพืชอนุรกัษ์ท่ีศึกษาวิจยั

ภายใตโ้ครงการวิจยัต่าง ๆ 

  2) ไดข้อ้มูลเชิงวิชาการท่ีจะน าไปสู่รูปแบบการวิจยัและอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชท่ี

ศึกษา ตามกรอบแนวคิดการวิจยัภายใตกิ้จกรรม อพ.สธ. ท่ีสนองพระราชด าริ ฯ  

  3) ไดผ้ลงานวิจยัไปสู่การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน ในดา้นต่างๆ เป็น

อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้มส้อย ยา ฯลฯ  

  4) ได้พัฒนาบุคลากร /ศักยภาพของนักวิจัย / ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ การ

ศึกษาวิจัย/การถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลยี /ศักยภาพของศูนย์ประสานงานเครือข่าย หรือ

ศักยภาพของชุมชน มีการถ่ายทอดความรู ้ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ชุมชนสามารถด าเนินการ

ต่อเน่ืองอยา่งยัง่ยืน  

  5) ไดพ้ฒันามาตรฐานผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจากวตัถุดิบท่ีเป็นทรพัยากรพนัธุกรรม

พืช และน าไปสู่การถ่ายทอดใหก้บัประชาชน ชุมชน ท าการตลาดใหก้บัผลิตภัณฑ ์ส่งเสริมใหม้ี

การผลิตวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพภายใตก้ารควบคุมแบบมาตรฐานสากลยอมรบั เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภัณฑท่ี์

มีคุณภาพต่อไป 

 14.1.2 วางแผนร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด าเนินการศึกษาวิจยัการอนุรกัษ์ทรพัยากรตามแนวพระราชด าริท่ีพระราชทานใหไ้วแ้ละยงัไม่ได้

มีการด าเนินงาน โดยด าเนินงานใหค้รบถว้น 
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14.1.3 ประสานกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริและสถาบันการศึกษา

ต่าง ๆ เพื่อด าเนินการจดัท าสรุปผลการศึกษาและวิจยัทรพัยากรต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริท่ีได้

ศึกษาวิจยัในแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด 

14.1.4 ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริพิจารณาด าเนินการ

ก าหนดกรอบการศึกษาวิจยั อพ.สธ. ในระยะต่อไป เพ่ือใหห้น่วยต่าง ๆ ใชเ้ป็นกรอบแนวทาง

ด าเนินงาน  

  

14.2 แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. 

  เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย แนวทางและมาตรการด าเนินงานท่ีก าหนด

ไว ้จึงก าหนดการด าเนินงานภายใต ้3 กรอบการด าเนินงาน และมีการด าเนินงาน 8 กิจกรรมดงั

รายละเอียดในหวัขอ้ท่ี 13 

   

14.3 แผนการด าเนินการและพฒันาในพ้ืนที่เป้าหมาย 

  พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ให้

สอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ท อพ.สธ. น้ัน มีหลายลกัษณะ 

 

14.3.1 พ้ืนท่ีท่ีใชแ้นวทางด  าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. 

ไดแ้ก่พ้ืนท่ีในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช/ทรพัยากร ใชพ้ื้นท่ีเป็นเป้าหมายหลกั เพ่ือ

ด าเนินงานในกิจกรรมส าหรบัพ้ืนท่ีมาสนองพระราชด าริในกิจกรรมน้ี ไม่ไดห้มายความว่าเป็น

การน าพ้ืนท่ีน้ันเขา้มาน้อมเกลา้ฯถวาย เพ่ือใหเ้ป็นทรพัยสิ์นของ อพ.สธ. ส านักพระราชวงั แต่

หมายถึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีด าเนินการโดยใชแ้นวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปักทรพัยากร และใน

อนาคตถา้หน่วยงานน้ัน ๆ มีนโยบายในการใชพ้ื้นท่ีปกปักทรัพยากร เพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ ทาง

หน่วยงานสนองพระราชด าริฯ น้ัน ๆ สามารถด าเนินการแจง้ความประสงค์เปล่ียนแปลงขนาด

และขอบเขตพ้ืนท่ีมายงั อพ.สธ. แต่ในกรณีท่ีเป็นพ้ืนท่ีล่อแหลมต่อการสูญเสียทรพัยากรท่ีมีค่า 

อาจตอ้งมีการขอพระราชทานพระราชานุญาต สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

 

14.3.2 พ้ืนท่ีนอ้มเกลา้ฯ ถวาย 

 - กรณีท่ีเป็นหน่วยราชการ  หน่วยราชการท่ีน้อมเกลา้ฯถวาย  พ้ืนท่ีน้ันตอ้งมีเจา้ของ

พ้ืนท่ีท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ผูม้ีอ านาจสูงสุดของหน่วยราชการน้ันจะตอ้งเป็นผูล้งนามในหนังสือ

นอ้มเกลา้ฯ ถวาย และตอ้งก าหนดขอบเขต มีแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีส่วนท่ีนอ้มเกลา้ฯ ถวายชดัเจน 

 - กรณีท่ีเป็นเอกชนอาจน้อมเกลา้ฯ ถวายสิทธิการใชพ้ื้นท่ีดินของตน พ้ืนท่ีน้ันตอ้งมี

เจา้ของพ้ืนท่ีท่ีถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการก าหนดสิทธิการใชพ้ื้นท่ีดินของตน ก าหนด

ระยะเวลาเพ่ือเป็น “โครงการสมทบ” ส าหรับโครงการ อพ.สธ. เช่นในกิจกรรมปลูกรักษา

ทรพัยากร โดยใหป้ลูกรกัษาทรพัยากร โดยสิทธิครอบครองท่ีดินยงัเป็นของเอกชนผูน้้อมเกลา้ฯ 

ถวาย แต่สิทธิและความรบัผิดชอบในทรพัยากรต่าง ๆ เป็นของ อพ.สธ. (เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเจา้ของมี

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย) 
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 - กรณีการน้อมเกล้าฯ ถวาย พ้ืนท่ีของเอกชนและทรงมีพระกรุณารับไว ้แล้วเป็น          

ของ อพ.สธ. ส านักพระราชวงั  ซ่ึงหมายถึงการท่ีทรงพระกรุณารบัไวน้ั้น เป็นการทรงรบัทางพฤติ

นัย ผูท่ี้น้อมเกลา้ฯ ถวาย จะตอ้งด าเนินการต่อไปในทางนิตินัยเพ่ือถวายสิทธิและใหก้ารใชพ้ื้นท่ี

ดงักล่าวเป็นไปเฉพาะเพ่ือ อพ.สธ. ส านักพระราชวงั  

 

14.3.3 พ้ืนท่ีเป้าหมายเฉพาะท่ีไดพ้ระราชทานพระราชด าริใหไ้วห้รือทรงมีพระราชา

นุญาตแลว้  

 ใหเ้ร่งรดัด าเนินงานใหค้รบถว้นและเสร็จส้ินตามท่ีมีพระราชด าริ ทั้งน้ีหากมีการขยาย

หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือสาระส าคัญในการด าเนินงาน ใหน้ าความกราบบังคมทูลฯ ขอ

พระราชทานพระราชานุญาตก่อนตวัอยา่งเช่น 

การด าเนินงานของโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีสนองพระราชด ารโิดยกองทัพเรอื (อพ.สธ. – ทร.) 

ในพ้ืนท่ีเกาะแสมสารและเกาะขา้งเคียง พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ

อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุร ีโดยมีแนวทางด  าเนินงานดงัน้ี 

 1) ออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง จัดแสดงนิทรรศการและจัดการ 

พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  ตามท่ีทรงมีพระราชวินิจฉยั 

 2) สรา้งสวนพฤกษศาสตร์พืชเกาะทะเลไทยบนเกาะแสมสารและ

จดัเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ 

 3) พฒันาพ้ืนท่ีบริเวณเกาะแสมสารและเกาะขา้งเคียงใหเ้ป็นแหล่งเก็บ

รกัษาพนัธุกรรมพืชตามเกาะ 

 4) ส ารวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืชและทรพัยากรธรรมชาติตามเกาะ

ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั 

 5) ด าเนินการปลกูรกัษาพนัธุกรรมพืชและทรพัยากรท่ีรวบรวมในพ้ืนท่ี    

เฉพาะท่ีจดัเตรียมไว ้

 6) ด าเนินการปกปักพนัธุกรรมพืช ชีวภาพและระบบนิเวศน์ของเกาะ

แสมสารและเกาะขา้งเคียง 

 7) ศึกษาและด าเนินการใชป้ระโยชน์พนัธุกรรมพืชทรัพยากรชีวภาพ 

และสนับสนุนการปฏิบติังานในพ้ืนท่ี ของคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ.ซ่ึงเป็นนักวิชาการและ

นักวิจยั 

 

การด าเนินงานในพ้ืนท่ี กองการเกษตรและสหกรณ ์ส านักงานทหารพฒันา 

หน่วยบญัชาการทหารพฒันา (อพ.สธ. - นทพ.) อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรโีดยมีแนวทาง

ด  าเนินงานดงัน้ี 

 1)   ด าเนินการเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก  

ตามแผนแมบ่ทท่ีหน่วยบญัชาการทหารพฒันาทูลเกลา้ฯ ถวายเมื่อ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 
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 2)  ศึกษาและด าเนินการใชป้ระโยชน์พนัธุกรรมทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมี

ศกัยภาพ และสนับสนุนการปฏิบติังานของคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. ซ่ึงเป็นนักวิชาการ

และนักวิจยั 

 

14.3.4 การพฒันาในพ้ืนท่ีเป้าหมายเฉพาะท่ียงัไม่มีพระราชด ารหิรอืพระราชวนิิจฉยัหรือ

ท่ีมีแนวคิดการด าเนินงานในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชและทรพัยากร 

 ให ้อพ.สธ. ประสานการด าเนินงานกับจังหวัดหน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือร่วมกนัพิจารณาวางแผนด าเนินงาน ทั้งน้ีใหพิ้จารณาความพรอ้มในดา้น

ต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองความพรอ้มของพ้ืนท่ีท่ีจะด าเนินงานความพรอ้มของหน่วยงานศกัยภาพของ

หน่วยงาน และทรัพยากรด าเนินงานโดยให้น าแผนการด าเนินงานขึ้ นทูลเกล้าฯถวายขอ

พระราชทานพระราชวินิจฉยัก่อน 

 

15. การสนองพระราชด ารโิดยหน่วยงานและองคก์รตา่ง ๆ 

 

15.1 การขอสนองพระราชด าริโดยขอพระราชทานพระราชานุญาต 

หน่วยงานภาครฐั เช่น หน่วยงานระดบักระทรวง กรม จงัหวดั มหาวิทยาลยั สถาบนั เป็น

ตน้ หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สถาบัน มูลนิธิ เป็นตน้ เป็นตน้ เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ มีความ

สนใจท่ีจะสนองพระราชด าริใน อพ.สธ.ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

 15.1.1 ประสานงานเพ่ือขอเขา้ท าความเขา้ใจในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดยติด

ต่อมาท่ี รองผูอ้ านวยการ อพ.สธ. หรือ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.เพ่ือท าความเขา้ใจใน

แนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแมบ่ทของ อพ.สธ. 

 15.1.2 เมื่อหน่วยงานไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจในแนวทางการสนองพระราชด าริอย่าง

ถ่องแท้แล้วให้ท าหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาตพร้อมร่างรายช่ือคณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ เพื่อขอเขา้ร่วมสนองพระราชด าริใน อพ.สธ. โดยส่งมาท่ี 

 

ผูอ้ านวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

อพ.สธ.สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต 

ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร 10303 

โทร 0-2282-1850 และ 0-2282-0665 

 

 จากน้ันผูอ้ านวยการ อพ.สธ. จะด าเนินการน าความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทาน

พระราชานุญาตใหร้่วมสนองพระราชด าริต่อไป (ตวัอย่างการท าหนังสือขอสนองพระราชด าริ ใน

ภาคผนวกหนา้ท่ี 238) 
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 15.1.3 การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. สนองพระราชด าริโดย

หน่วยงานน้ัน  ประกอบดว้ย หัวหน้าหน่วยงาน หรือ หัวหน้าส่วนราชการน้ัน ๆ เป็นประธาน

คณะกรรมการด าเนินงาน และมีคณะกรรมการต่าง ๆ ลงนามประกาศโดยหวัหน้าหน่วยงานฯ 

น้ัน ๆ ใหดู้รายละเอียดในขอ้ 16.2.1 ตัวอย่างช่ือคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของ

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ไดแ้ก่ คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.สนองพระราชด าริ

โดยกองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.) คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.สนองพระราชด าริโดยการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อพ.สธ.-กฟผ.) คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.สนอง

พระราชด าริโดยจงัหวดัอุตรดิตถ ์(อพ.สธ.-อต.) เป็นตน้ 

15.1.4 เมื่อไดร้ับพระราชทานพระราชานุญาตใหเ้ขา้ร่วมสนองพระราชด าริ หัวหน้า

หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน-หน่วยงานฯ แล้วน้ัน หน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริน้ันๆ  สามารถด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงาน

น้ัน ๆ อย่างเป็นทางการ เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนแม่บทของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการรายปี

ร่วมกบั อพ.สธ. โดยมีกรอบการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริและเห็นพอ้งตอ้งกนั เพ่ือขอ

พระราชทานโปรดเกลา้ฯต่อไป   

15.1.5 การท าแผนปฏิบัติการรายปีงบประมาณจะน าไปสู่การจัดตั้งงบประมาณ

ด าเนินงานประจ าปี โดยในแต่ละปีใหห้น่วยงานฯ ส่งรายละเอียดของแผนปฏิบัติการรายปีให้

สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทท่ีท าไว ้และส่งมาให ้อพ.สธ. ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม ของทุกปี และ 

อพ.สธ. จะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบว่าเป็นไปตามกรอบแผนแม่บทและกรอบการด าเนินงาน

หรือไม ่โดยใหส้่งแผนปฏิบติังานมาท่ี อพ.สธ. โดยผูอ้ านวยการ อพ.สธ. น าความกราบบงัคมทูลฯ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากน้ัน 

อพ.สธ. ด าเนินการแจง้ระดับคะแนนกลับไปท่ีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ สามารถดู

รายละเอียดในภาคผนวกเร่ืองขั้นตอนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการฯ และงบประมาณตาม

แนวทางการด าเนินงานตามแผนแมบ่ทของ อพ.สธ. 

ในการสนองพระราชด าริใน อพ.สธ. การท ากรอบแผนแม่บทแผนปฏิบัติ จึงตอ้ง

เป็นไปตามกรอบกิจกรรมของ อพ.สธ. แนวทางการด าเนินงาน การจดัท างบประมาณที่

ประหยดั ตรวจสอบไดแ้ละใชเ้ฉพาะในงานของ อพ.สธ. เท่านั้น  

 

15.2 การสมคัรเขา้มาสนองพระราชด าริโดยไม่ตอ้งมีพระราชานุญาต 

การพิจารณาตอบรบัโดยผูอ้ านวยการ อพ.สธ.   

15.2.1 การขอสนองพระราชด  ารขิองสถาบนัการศึกษา  

สถานศึกษาสมคัรเขา้มาเพ่ือเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ดูรายละเอียด 

ไดจ้ากเว็บไซต ์อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และภาคผนวก หนา้ 260 

 รายละเอียดของการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้

จากเว็บไซต์ อพ.สธ. และอ่านเพ่ิมจากแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรา้ง

จิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร ในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และน าไปสู่การประเมินเพ่ือ
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รับการประเมินรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ ในการสนองพระราชด าริในงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

15.2.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่ น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมัครเข ้ามาเพ่ือเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ินดู

รายละเอียดไดจ้ากเว็บไซต ์อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และภาคผนวก หนา้ 260 

 รายละเอียดของการด าเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน สามารถดาวน์โหลดคู่มือไดจ้าก

เว็บไซต์ อพ.สธ. และอ่านเพ่ิมเติมจากแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร ในงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน และน าไปสู่การประเมินเพ่ือรบัการ

ประเมินรบัป้ายพระราชทาน และเกียรติบตัรฯ ในการสนองพระราชด าริในงานฐานทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน  

 

16. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงานรวม 5 ปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

17. งบประมาณด าเนินงาน 

17.1  งบประมาณของ อพ.สธ. 

 อพ.สธ. เป็นหน่วยงานของส านักพระราชวงั จึงไดร้บังบประมาณจากส านักพระราชวงั 

 

17.2 งบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

 อพ.สธ. มีหน้าท่ีขอแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ดและแผนปฏิบติังานรายปีของหน่วยงานท่ี

ร่วมสนองพระราชด าริ เพ่ือวิเคราะห์ว่าสอดคลอ้งกับแนวทางการสนองพระราชด าริตามแผน

แม่บทหรือไม่ และจดัระดับคะแนนของแผนปฏิบติังานในระดบั B ขึ้ นไป อพ.สธ. จะกราบบงัคม

ทูลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือ

ทรงทราบ จากน้ันประสานงานกลบัไปท่ีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เพ่ือประกอบการขอ

งบประมาณไปยงัส านักงบประมาณหรือแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป โดยการพิจารณาจดัระดบัคะแนน

น้ัน เพ่ือท่ีแหล่งงบประมาณต่าง ๆ จะไดร้ับการยืนยนัว่าแผนงานต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีร่วม

สนองพระราชด าริน้ัน ด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. อย่างแทจ้ริง โดยมิไดแ้อบอา้ง และ

งบประมาณท่ีไดม้าจากส านักงบประมาณและแหล่งทุนต่าง ๆ หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

จะใชจ้่ายงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานในอพ.สธ. เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัท่ีก าหนดไวข้องการ

ของบประมาณ เป็นลกัษณะประหยดั เหมาะสม ตรวจสอบได ้มีความชดัเจนทุกขั้นตอนและใช้

เฉพาะในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เท่าน้ัน  
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โดยลักษณะแหล่งท่ีมาของบประมาณมีดงัน้ี 

17.2.1 งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ซ่ึงด าเนินงาน

ปกติ ตามพันธกิจ ของหน่วยงานน้ัน ๆ และงานสอดคลอ้งกับแผนแม่บท อพ.สธ.หรือมีความ

จ าเป็นในการขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านักงบประมาณเพ่ือการร่วมสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ. โดยผ่านความเห็นและการสนับสนุนจาก อพ.สธ.  

17.2.2 งบประมาณองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

17.2.3 งบประมาณจากแหล่งทุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และ

นวตักรรม หรือแหล่งทุนวิจยัอ่ืน ๆ  

17.2.4 งบจากจงัหวดัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

17.2.5 งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ตามระเบียบวิธีการของบประมาณ กปร. 

17.2.6 งบประมาณจากภาคเอกชน/มลูนิธิ/สถาบนั/สมาคม ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  

ฯลฯ 

ในกรณีท่ีหน่วยงานขอตั้งงบประมาณ เพ่ือการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. น้ัน 

จ าเป็นตอ้งไดผ่้านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ มีมติท่ี

ประชุมและท าหนังสือแจง้มาท่ี อพ.สธ. หรือมีการประสานงานกบัทาง อพ.สธ. ภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนด ดูรายละเอียดในภาคผนวกเร่ืองขั้นตอนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการฯ และ

งบประมาณตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

   

18. องคก์รการบรหิารงาน 

 เพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินงานสนองพระราชด าริและสอดคลอ้งกบัการบริหารงาน

ภาครฐัจึงเห็นควรก าหนดองคก์รการบริหารงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

– 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) ประกอบดว้ย 

 18.1  ระดบันโยบาย  

  ไดแ้ก่  

  คณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะกรรมการ อพ.สธ.) (ดูรายช่ือในภาคผนวก) 

  องคป์ระกอบของคณะกรรมการ อพ.สธ. 

  1)เลขาธิการพระราชวงั เป็นประธาน  

2)รองผูอ้ านวยการ อพ.สธ. เป็นรองประธาน 

  3)หวัหนา้ส่วนราชการ หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริร่วมเป็นคณะกรรมการ  

  4)ผูช้่วยผูอ้ านวยการ อพ.สธ. เป็นเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 
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  หนา้ที่และภารกิจของคณะกรรมการ อพ.สธ. 

- รบันโยบายและกรอบการด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงาน ในการสนอง

พระราชด าริ หรือสนับสนุน อพ.สธ.   

- หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร มีหน้าท่ีแต่งตั้ง คณะกรรมการ

ด าเนินงานฯ, คณะอนุกรรมการฯ, คณะท างานฯ ของตน ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ 

หน่วยงาน และองคก์รน้ัน ๆ และส่งประกาศแต่งตั้งกลบัมาท่ีผูอ้ านวยการ อพ.สธ.   

- หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรอ านวยการ สนับสนุนใหก้าร

ด าเนินงาน อพ.สธ. ในพ้ืนท่ีและเขตความรับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงคต์ามแผนแมบ่ท อพ.สธ.   

 

18.2 ระดบัปฏิบตั ิ 

  18.2.1 คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.สนองพระราชด าริโดยหน่วยงานท่ีร่วม

สนองพระราชด าริ ซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานราชการ, รฐัวิสาหกิจ  และองคก์รต่าง ๆ เช่น หน่วยงาน

ระดับกรม เช่นกรมวิชาการเกษตร (อพ.สธ.-กวก.) สถาบันการศึกษาต่างๆ เช่นจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั(อพ.สธ.-จฬ.) เป็นตน้ เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานต่าง ๆ 

โดยท่ีมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าองค์กรต่าง ๆ เป็นประธาน

คณะกรรมการด าเนินงาน ท าหน้าท่ีรบัผิดชอบการด าเนินงาน อพ.สธ. ของแต่ละหน่วยงานใน

ภาพรวมทั้งหมด เพ่ือสนับสนุนในการด าเนินงาน อพ.สธ. ต่อไป เช่นในกรณีของจงัหวดัต่าง ๆ 

จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ เป็นคณะกรรมการระดบัจงัหวดั โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็น

ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ้ 15.1 การขอสนองพระราชด าริ

โดยขอพระราชานุญาต)  

  องคป์ระกอบของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน 

    1) คณะกรรมการด าเนินงานฯ ควรประกอบดว้ยหวัหน้าส่วนราชการ/หวัหน้าองคก์ร 

และบุคลากรเฉพาะของหน่วยงานเอง การบูรณาการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการ

อ่ืนๆ รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ควรด าเนินการตั้งเป็นคณะท างาน โดยขอใหห้น่วยงานร่วมสนอง

พระราชด าริด าเนินการประกาศคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. อย่างเป็นทางการ (ลงนาม

โดยหวัหนา้ส่วนราชการ, หวัหนา้หน่วยงาน) มายงั อพ.สธ. เพ่ือทราบ 

 ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.ของหน่วยงานฯ ควร

เป็นต าแหน่งท่ีสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี เพ่ือใหเ้กิดการ

ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ภายในหน่วยงานฯ ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และใหม้ีต าแหน่งผูช้่วยเลขานุการฯ ยกตวัอยา่งเช่น  

                    ก. กลุ่มจังหวัด (G8) ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ ควรเป็นต าแหน่ง 

“หัวหน้าส านักงานจังหวัด” เพ่ือท่ีจะสามารถประสานงานร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดของ

จงัหวดัน้ันๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ “หวัหน้าฝ่ายยุทธศาสตรจ์ังหวดัและผูแ้ทนส่วนราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง” เป็นผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ เป็นตน้   
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 ข. กลุ่มมหาวิทยาลัย (G5) และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล (G6) ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการควรเป็นต าแหน่ง รองอธิการบดีฯ ท่ี

ไดร้ับมอบหมายจากอธิการบดี หรือ ผูอ้ านวยการศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.หรือศูนย์

ประสานงาน อพ.สธ. (ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีรองอธิการบดีฯ มาด ารงต าแหน่ง ผอ.ศูนยฯ์ เป็นตน้)  

              2) รายนามคณะกรรมการด าเนินงานฯ  

ใหผู้บ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงานฯน้ัน ๆ เป็นผูพิ้จารณารายนาม 

คณะกรรมการด าเนินงานอพ.สธ.-หน่วยงานฯ พิจารณาประกาศแต่งตั้ง  

  - ใหแ้ต่ละหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริแต่งตั้ง เลขานุการคณะกรรมการ

อพ.สธ. เขา้ไปเป็นหน่ึงในรองประธานคณะกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานฯ  เพ่ือจะไดเ้ขา้

ประชุมติดตามงาน รบัทราบปัญหาต่าง ๆ และท าความเขา้ใจในงานของ อพ.สธ. ในการประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานในทุกครั้ง 

 - รายช่ือคณะกรรมการฯดังกล่าวสามารถปรบัปรุงเปล่ียนแปลงได ้ทุกครั้งท่ีมี

การเปล่ียนแปลงขอใหท้ าหนังสือแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรมายงั ผูอ้ านวยการ อพ.สธ. เพ่ือทราบ 

  

ตวัอยา่งช่ือคณะกรรมการด าเนินงานฯท่ีถูกตอ้ง ยกตวัอยา่งท่ีสนองพระราชด าริโดย 

กองทพัเรือ ช่ือเต็มคือ 

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย กองทพัเรือ 

               ช่ือยอ่คือ                         (อพ.สธ. –ทร.) 

 

      หวัหน้าหน่วยงานฯ สูงสุด เป็นผูอ้อกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของ

หน่วยงานท่ีสนองพระราชด าริ โดยแนบรายช่ือผูด้ ารงต าแหน่งในขณะน้ันๆ เพ่ือใหเ้กียรติแก่ผูร้่วม

สนองพระราชด าริ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ ขอใหท้ าหนังสือแจง้

ไปท่ี อพ.สธ. เพ่ือน าความกราบบงัคมทูลทรงทราบฯ ต่อไป  

    หนา้ท่ีของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานท่ีรว่มสนองพระราชด  าร ิ

- จดัประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท่ีมีหวัหนา้หน่วยงานน้ันๆ เป็นประธาน 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

-   ร่างและจดัท าแผนแมบ่ทของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

 -   ร่างและจดัท าแผนปฏิบติัการรายปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทของ อพ.สธ. 

 -   ด าเนินงานและติดตามงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการและสอดคลอ้งกบัแนว 

ทางการด าเนินงานตามแผนแมบ่ท อพ.สธ. 

-   สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

-   จดัท ารายงานความกา้วหนา้ของการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน  

และรายงานประจ าปีงบประมาณ 
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- แต่งตั้งคณะท างานหรืออนุกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงาน 

อพ.สธ. 

 

  18.2.2 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยมีหัวหน้าชมรมคณะ

ปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. เป็นประธานโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกชมรมฯ โดยมีสมาชิกชมรม

คือนักวิจยั/คณาจารย/์อาสาสมคัร จากหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เป็นตน้ 

            หนา้ท่ีของชมรมคณะปฏิบตัิงานวทิยาการ อพ.สธ. 

   รับนโยบายและประสานงานกับ อพ.สธ.มีหน้าท่ีจัดบุคลากรเขา้ส ารวจเก็บ

รวบรวมศึกษาพืชพรรณและทรพัยากร และงานวิจยัต่อเน่ืองตามแผนงานของ อพ.สธ. 

 

  18.2.3 คณะท างานจัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดูรายช่ือใน

ภาคผนวก) โดยมีรองผู้อ านวยการ อพ.สธ. เป็นประธานคณะท างาน และเลขานุการ

คณะกรรมการ อพ.สธ. เป็นเลขานุการคณะท างานในแต่ละกลุ่มของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ 10 กลุ่ม โดยมีคณะท างานท่ีมาจากหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ มีหน้าท่ี

พิจารณาใหแ้นวทางในการจดัท าและปรบัปรุงแผนแม่บท อพ.สธ. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง

พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

19. การจดัท าแผนปฏิบตัิการ 

การท าแผนปฏิบติัการจะน าไปสู่การจดัตั้งงบประมาณด าเนินงานประจ าปี  โดยในแต่ละปี

ใหห้น่วยงานฯ ส่งรายละเอียดใหก้บั อพ.สธ. และ อพ.สธ.จะพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบว่า

เป็นไปตามกรอบแผนแม่บท กรอบการด าเนินงานหรือไม่ (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุก

ปี) อพ.สธ. จะท าหนังสือส่งแผนปฏิบัติงานฯ และงบประมาณ ของโครงการต่างๆ  โดยมี

รายละเอียดแต่ละโครงการฯ ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริกราบบงัคมทูลทรงทราบใตฝ่้า

ละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี และ อพ.สธ. จะแจง้ผลการพิจารณาเป็นระดับคะแนนกลับไปยังหน่วยงานร่วมสนอง

พระราชด าริ ดังน้ันการท ากรอบแผนแม่บท แผนปฏิบัติ จึงตอ้งเป็นไปตามกรอบกิจกรรมของ 

อพ.สธ. ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท การจดัท างบประมาณท่ีประหยดั ตรวจสอบ

ไดแ้ละใชเ้ฉพาะในงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เท่าน้ัน  

 19.1   หน่วยงานต่าง ๆ โดยคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานน้ัน ๆ  จดัท า

แผนปฏิบติัการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

และแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัการของหน่วยงานของตน เช่นบรรจุอยู่ใน

แผนปฏิบติัราชการของ จงัหวดั มหาวิทยาลยั กรม กระทรวง เพ่ือผูกพนัในการจดัท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีของแต่ละหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริน้ัน ๆ 
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 19.2   แผนปฏิบติังานท่ีจดัท าขึ้ นในแต่ละปีจะตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ จะตอ้งเป็นประโยชน์และมีความต่อเน่ือง และมีการ

วางแผนงบประมาณในเร่ืองของการบ ารุงรกัษาและการจดัการต่าง ๆ 

19.3  การปฏิบัติตามแผนงานประจ าปีท่ีจัดท าขึ้ นต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ และน าเสนอมายงัผูอ้ านวยการ อพ.สธ. 

เป็นขั้นตน้ เพ่ือน าความกราบบังคมทูลทรงทราบฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ต่อไป หลงัจากน้ัน 

อพ.สธ. จะแจง้ผลการพิจารณากลบัไปยงัหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ เพ่ือยืนยนัวา่หน่วยงาน

ไดท้ างานสนองพระราชด าริสอดคลอ้งตามแผนแม่บท จดัระดับคะแนน ตามรายละเอียดในขอ้ 

17.2.1 และในภาคผนวกเร่ืองขัน้ตอนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการฯ และงบประมาณตาม

แนวทางการด าเนินงานตามแผนแมบ่ทของ อพ.สธ. 

 

20.  การตดิตามประเมินผล 

 20.1  ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริน้ัน ๆ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  และใหค้ณะอนุกรรมการฯ หรือคณะท างานฯ 

จดัการประชุมและรายงานผลใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ทราบอย่างสม า่เสมอ

ก่อนประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ เพ่ือขบัเคล่ือนงานและเพ่ือให้

คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ รบัทราบผลงานและอุปสรรคต่าง ๆ  

 20.2  การติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ โดยท่ี

คณะกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ส่งรายงานแสดงความกา้วหน้า

ของการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน และรายงานประจ าปีทุก ๆ ปี ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ผูอ้ านวยการ อพ.สธ.  เพ่ือน าความกราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

20.3 เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. หรือผู้แทน เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงและร่วม

พิจารณาในการด าเนินงานร่วมสนองพระราชด าริ รวมถึงไปประสานติดตามงานกับหน่วยงาน

และร่วมประชุมกับคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละหน่วยงานท่ีสนองพระราชด า ริตาม

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานฯ 

 20.4  การประเมินผลการด าเนินงาน อพ.สธ. สามารถกระท าได้โดยขออนุญาต

ผูอ้ านวยการ อพ.สธ.เท่าน้ัน หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ หากมีความประสงค์ใหม้ีการ

ประเมินผลการด าเนินงาน ในส่วนท่ีตนร่วมสนองพระราชด าริ ใหส้่งร่างโครงการประเมินผลให้

ผูอ้ านวยการ อพ.สธ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน 

20.5 การประเมินผลการด าเนินงาน อพ.สธ. ส านักพระราชวงั สามารถด าเนินการได้

โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. เท่าน้ัน  

 20.6 อพ.สธ. จดัท ารายงานประจ าปี ท าแผนปฏิบติัการรายปีในส่วนของ อพ.สธ. และ

ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  มีการประชุมประจ าปีของคณะกรรมการด าเนินงาน 
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อพ.สธ. เพ่ือสรุปผลงานประจ าปีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน โดยมี

ผูอ้ านวยการ อพ.สธ. ทูลเกลา้ฯ ถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯต่อไป 

 




