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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดำริโดย กระทรวงศึกษาธิการ 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F2A5 1. จัดทำฐานขอมูลตาง ๆ 

ในการดำเนินงาน อพ.สธ.- 
ศธ. 
(สป.ศธ.) 

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

- ฐานขอมูลตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 
อพ.สธ.- ศธ. 

- ฐานขอมูลตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 
อพ.สธ.- ศธ. 

- ฐานขอมูลตาง ๆ ใน
การดำเนินงาน 
อพ.สธ.- ศธ. 

- ฐานขอมูลตาง ๆ ใน
การดำเนินงาน 
อพ.สธ.- ศธ. 

- ฐานขอมูลตาง ๆ 
ในการดำเนินงาน 
อพ.สธ.- ศธ. 

สป.ศธ. ดำเนินการ 

 รวมจำนวน 1 โครงการ  -  -  -  -  -   
F3A8 1. การประชุมวิชาการและ

จัดนิทรรศการ อพ.สธ. 
และประชุมขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับพ้ืนที่ 
(สป.ศธ.) 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดกับ อพ.สธ. 

300,000 เพ่ือสรางการรับรู
ใหกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน อพ.สธ. 
ผูแทน สกศ./สพฐ./
สอศ./กศน./สช./
ศธภ./ศธจ. รวม 
200 คน 

300,000 1 บูธ/สถานศึกษา
ที่ผานการประเมิน
ระยะทางไมเกิน 
50 ก.ม. นักเรียน/
นักศึกษา/
ประชาชนทั่วไป 
1,000 คน 

300,000 เพ่ือสรางการรับรู
ใหกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน อพ.สธ. 
ผูแทน สกศ./สพฐ./
สอศ./กศน./สช./
ศธภ./ศธจ. รวม 
200 คน 

300,000 1 บูธ/สถานศึกษาที่
ผานการประเมิน
ระยะทางไมเกิน 50 
ก.ม. นักเรียน/
นักศึกษา/
ประชาชนทั่วไป 
1,000 คน 

300,000 เพ่ือสรางการรับรู
ใหกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน อพ.สธ. 
ผูแทน สกศ./สพฐ./
สอศ./กศน./สช./
ศธภ./ศธจ. รวม 
200 คน 

สป.ศธ. ดำเนินการ 

F3A8 2. การสงบุคลากรเขารับ
การฝกอบรมปฏิบัติงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
(สป.ศธ.) 

ศูนยประสานงาน อพ.สธ. 3,000,000 เพ่ือเขารับการ
ฝกอบรมและนำ
ความรูไปดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน บุคลาการ 
ศธภ./ศธจ./กศน.
จังหวัด/กศน.อำเภอ 
รวม 400 คน 

3,000,000 เพ่ือเขารับการ
ฝกอบรมและนำ
ความรูไป
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน บุคลาการ 
ศธภ./ศธจ./กศน.
จังหวัด/กศน.
อำเภอ รวม 400 
คน 

3,000,000 เพ่ือเขารับการ
ฝกอบรมและนำ
ความรูไปดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน บุคลาการ 
ศธภ./ศธจ./กศน.
จังหวัด/กศน.อำเภอ 
รวม 400 คน 

3,000,000 เพ่ือเขารับการ
ฝกอบรมและนำ
ความรูไปดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน บุคลาการ 
ศธภ./ศธจ./กศน.
จังหวัด/กศน.อำเภอ 
รวม 400 คน 

3,000,000 เพ่ือเขารับการ
ฝกอบรมและนำ
ความรูไป
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน บุคลาการ 
ศธภ./ศธจ./กศน.
จังหวัด/กศน.
อำเภอ รวม 400 
คน 

สป.ศธ. ดำเนินการ 

F3A8 3. การติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการ
สนับสนุนการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ในระดับพ้ืนที่ 
(สป.ศธ.) 
 

 

สถานศึกษาในสังกัด ศธ. 
ในพ้ืนที่ 

1,000,000 ติดตามผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและเตรียม
ความพรอมในการ
ประเมินสถาน 
ศึกษาในสังกัด 
สพฐ./สอศ./กศน./
สช.4 ภาค 

1,000,000 ติดตามผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและ
เตรียมความพรอม
ในการประเมิน
สถาน ศึกษาใน
สังกัด สพฐ./สอศ./
กศน./สช.4 ภาค 

1,000,000 ติดตามผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและเตรียม
ความพรอมในการ
ประเมินสถาน ศึกษา
ในสังกัด สพฐ./สอ
ศ./กศน./สช.4 ภาค 

1,000,000 ติดตามผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและเตรียม
ความพรอมในการ
ประเมินสถาน 
ศึกษาในสังกัด 
สพฐ./สอศ./กศน./
สช.4 ภาค 

1,000,000 ติดตามผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนและเตรียม
ความพรอมในการ
ประเมินสถาน 
ศึกษาในสังกัด 
สพฐ./สอศ./กศน./
สช.4 ภาค 

สป.ศธ. ดำเนินการ 



แผนแมบท อพ.สธ.-ศธ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                     หนา 55 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ภาคเหนือ/ภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ/ภาคกลาง/
ภาคใต 

ภาคเหนือ/ภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ/ภาคกลาง/
ภาคใต 

ภาคเหนือ/ภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ/ภาคกลาง/
ภาคใต 

ภาคเหนือ/ภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ/ภาคกลาง/
ภาคใต 

ภาคเหนือ/ภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ/ภาคกลาง/
ภาคใต 

F3A8 4. การประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน/
คณะทำงาน อพ.สธ.- ศธ. 
(สป.ศธ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ/
โรงแรม 

500,000 การประชุม 1-2 
คร้ัง ผูแทน/สพฐ./
สอศ./สกศ./กศน./
สช./สป./อพ.สธ. 
จำนวน 40 คน 

500,000 การประชุม 1-2 
คร้ัง ผูแทน/สพฐ./
สอศ./สกศ./กศน./
สช./สป./อพ.สธ. 
จำนวน 40 คน 

500,000 การประชุม 1-2 คร้ัง 
ผูแทน/สพฐ./สอศ./
สกศ./กศน./สช./
สป./อพ.สธ. จำนวน 
40 คน 

500,000 การประชุม 1-2 
คร้ัง ผูแทน/สพฐ./
สอศ./สกศ./กศน./
สช./สป./อพ.สธ. 
จำนวน 40 คน 

500,000 การประชุม 1-2 
คร้ัง ผูแทน/สพฐ./
สอศ./สกศ./กศน./
สช./สป./อพ.สธ. 
จำนวน 40 คน 

สป.ศธ. ดำเนินการ 

F3A8 5. การจัดทำ webpage 
อพ.สธ.- ศธ. 
(สป.ศธ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ/
โรงแรม/กศน./สช./ศธภ./
ศธจ. 

950,000 ปรับปรุงฐานขอมูล
มีความถูกตอง/
สมบูรณ/เปน
ปจจุบัน เดือนละ 1 
คร้ัง สป./กศน./
สช./ศธภ./ศธจ. 

950,000 ปรับปรุงฐานขอมูล
มีความถูกตอง/
สมบูรณ/เปน
ปจจุบัน เดือนละ 
1 คร้ัง สป./กศน./
สช./ศธภ./ศธจ. 

950,000 ปรับปรุงฐานขอมูลมี
ความถูกตอง/
สมบูรณ/เปน
ปจจุบัน เดือนละ 1 
คร้ัง สป./กศน./สช./
ศธภ./ศธจ. 

950,000 ปรับปรุงฐานขอมูล
มีความถูกตอง/
สมบูรณ/เปน
ปจจุบัน เดือนละ 1 
คร้ัง สป./กศน./
สช./ศธภ./ศธจ. 

950,000 ปรับปรุงฐานขอมูล
มีความถูกตอง/
สมบูรณ/เปน
ปจจุบัน เดือนละ 1 
คร้ัง สป./กศน./
สช./ศธภ./ศธจ. 

สป.ศธ. ดำเนินการ 

F3A8 6. การขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(สป.ศธ.) 

พ้ืนที่ 77 จังหวัด 950,000 เพ่ือสรางการรับรู 
สงเสริม สนับสนุน 
ในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนสูการ
ปฏิบัติในระดับ
จังหวัด 

950,000 เพ่ือสรางการรับรู 
สงเสริม สนับสนุน 
ในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนสูการ
ปฏิบัติในระดับ
จังหวัด 

950,000 เพ่ือสรางการรับรู 
สงเสริม สนับสนุน 
ในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนสูการปฏิบัติ
ในระดับจังหวัด 

950,000 เพ่ือสรางการรับรู 
สงเสริม สนับสนุน 
ในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนสูการ
ปฏิบัติในระดับ
จังหวัด 

950,000 เพ่ือสรางการรับรู 
สงเสริม สนับสนุน 
ในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนสูการ
ปฏิบัติในระดับ
จังหวัด 

สป.ศธ. ดำเนินการ 

F3A8 7. ประชุมชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงาน อพ.สธ. 
ใหกับผูรับผิดชอบ การ
นิเทศระดับพ้ืนที่ สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
(สป.ศธ.) 

กรุงเทพมหานคร 335,000 เพ่ือสรางการรับรู 
สงเสริม สนับสนุน 
ในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนสูการ
ปฏิบัติในระดับ
จังหวัด สพฐ./สอ
ศ./กศน./สช. 
ศธภ./สธจ. จำนวน 
200 คน 

335,000 เพ่ือสรางการรับรู 
สงเสริม สนับสนุน 
ในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนสูการ
ปฏิบัติในระดับ
จังหวัด สพฐ./สอ
ศ./กศน./สช. 
ศธภ./สธจ. 
จำนวน 200 คน 

335,000 เพ่ือสรางการรับรู 
สงเสริม สนับสนุน 
ในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนสูการปฏิบัติ
ในระดับจังหวัด 
สพฐ./สอศ./กศน./
สช. ศธภ./สธจ. 
จำนวน 200 คน 

335,000 เพ่ือสรางการรับรู 
สงเสริม สนับสนุน 
ในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนสูการ
ปฏิบัติในระดับ
จังหวัด สพฐ./สอ
ศ./กศน./สช. ศธภ./
สธจ. จำนวน 200 
คน 

335,000 เพ่ือสรางการรับรู 
สงเสริม สนับสนุน 
ในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนสูการ
ปฏิบัติในระดับ
จังหวัด สพฐ./สอ
ศ./กศน./สช. 
ศธภ./สธจ. จำนวน 
200 คน 

สป.ศธ. ดำเนินการ 

F3A8 8. ติดตามผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ระดับภาค 

พ้ืนที่ 18 ภาค 4,676,960 เพ่ือติดตาม 
ขอเสนอแนะ 
สรุปผลการ
ดำเนินงานสวน

4,676,960 เพ่ือติดตาม 
ขอเสนอแนะ 
สรุปผลการ
ดำเนินงานสวน

4,676,960 เพ่ือติดตาม 
ขอเสนอแนะ 
สรุปผลการ
ดำเนินงานสวน

4,676,960 เพ่ือติดตาม 
ขอเสนอแนะ 
สรุปผลการ
ดำเนินงานสวน

4,676,960 เพ่ือติดตาม 
ขอเสนอแนะ 
สรุปผลการ
ดำเนินงานสวน

ศธภ. ดำเนินการ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(ศธภ.) พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

F3A8 9. แลกเปล่ียนเรียนรูการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนระดับ
ภูมิภาค 
(ศธภ.) 

พ้ืนที่ 18 ภาค 6,102,500 เพ่ือจัดแสดงผลงาน 
จัดเสวนา และถอด
บทเรียนเก่ียวกับ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
ภูมิภาค 

6,102,500 เพ่ือจัดแสดง
ผลงาน จัดเสวนา 
และถอดบทเรียน
เก่ียวกับงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
ภูมิภาค 

6,102,500 เพ่ือจัดแสดงผลงาน 
จัดเสวนา และถอด
บทเรียนเก่ียวกับงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
ภูมิภาค 

6,102,500 เพ่ือจัดแสดงผลงาน 
จัดเสวนา และถอด
บทเรียนเก่ียวกับ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
ภูมิภาค 

6,102,500 เพ่ือจัดแสดงผลงาน 
จัดเสวนา และถอด
บทเรียนเก่ียวกับ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
ภูมิภาค 

ศธภ. ดำเนินการ 

F3A8 10. แลกเปล่ียนเรียนรู ผล
การขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
อพ.สธ. 
(ศธจ.) 

พ้ืนที่ 77 จังหวัด 7,700,000 แลกเปล่ียนเรียนรู
และขยายผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
จังหวัด 

7,700,000 แลกเปล่ียนเรียนรู
และขยายผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
จังหวัด 

7,700,000 แลกเปล่ียนเรียนรู
และขยายผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
จังหวัด 

7,700,000 แลกเปล่ียนเรียนรู
และขยายผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
จังหวัด 

7,700,000 แลกเปล่ียนเรียนรู
และขยายผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
จังหวัด 

ศธจ. ดำเนินการ 

F3A8 11. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน
และขยายผลงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
(ศธจ.) 

พ้ืนที่ 77 จังหวัด 1,925,000 แลกเปล่ียนเรียนรู
และขยายผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
จังหวัด 

1,925,000 แลกเปล่ียนเรียนรู
และขยายผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
จังหวัด 

1,925,000 แลกเปล่ียนเรียนรู
และขยายผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
จังหวัด 

1,925,000 แลกเปล่ียนเรียนรู
และขยายผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
จังหวัด 

1,925,000 แลกเปล่ียนเรียนรู
และขยายผลการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ในระดับ
จังหวัด 

ศธจ. ดำเนินการ 

F3A8 12. โครงการขับเคล่ือน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ในโรงเรียน
เอกชน พ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนใต 
(สช.) 

พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดน
ใต 

521,420 โรงเรียนเอกชน 86 
โรงเรียน ๆ ละ 2 
คน รวม 172 คน 
และวิทยากร 18 
คน รวม 190 คน 

541,600 โรงเรียนเอกชน 95 
โรงเรียน ๆ ละ 2 
คน รวม 190 คน 
และวิทยากร 14 
คน รวม 204 คน 

518,200 โรงเรียนเอกชน 89 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
รวม 178 คน และ
วิทยากร 14 คน 
รวม 192 คน 

615,700 โรงเรียนเอกชน 
114 โรงเรียน ๆ ละ 
2 คน รวม 228 คน 
และวิทยากร 14 
คน รวม 242 คน 

873,220 โรงเรียนเอกชน 
150 โรงเรียน ๆ 
ละ 2 คน รวม 300 
คน และวิทยากร 
18 คน รวม 318 
คน 

สช. ดำเนินการ 

F3A8 13. การจัดอบรมตาม
หลักสูตรของ อพ.สธ. 
ใหแกบุคลากรในสังกัด
สำนักงาน กศน. 
(กศน.) 

ศูนยอบรมของ อพ.สธ. 1,307,100 บุคลากรสำนักงาน 
กศน. เพ่ือเขารับ
การฝกอบรมและ
นำความรูไป
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 200 คน 

1,307,100 บุคลากรสำนักงาน 
กศน. เพ่ือเขารับ
การฝกอบรมและ
นำความรูไป
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 200 คน 

1,307,100 บุคลากรสำนักงาน 
กศน. เพ่ือเขารับการ
ฝกอบรมและนำ
ความรูไปดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 200 คน 

1,307,100 บุคลากรสำนักงาน 
กศน. เพ่ือเขารับ
การฝกอบรมและนำ
ความรูไป
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 200 คน 

1,307,100 บุคลากรสำนักงาน 
กศน. เพ่ือเขารับ
การฝกอบรมและ
นำความรูไป
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 200 คน 

กศน. ดำเนินการ 

F3A8 14. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือถอด

สวนกลาง/สวนภูมิภาค 977,000 บุคลากร กศน. 
จังหวัดและ กศน. 

- - - - - - - - กศน. ดำเนินการ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

บทเรียนตามหลักสูตรของ 
อพ.สธ. โดยบุคลากรของ
สำนักงาน กศน. ที่
เก่ียวของ รวม 30 คน 
จำนวน 2 คร้ัง 
(กศน.) 

อำเภอ เพ่ือถอด
บทเรียนตาม
หลักสูตรของ 
อพ.สธ. 30 คน 

F3A8 15. การจัดอบรมบุคลากร
ของสำนักงาน กศน. ใน
การนำความรูจากการ
อบรมตามหลักสูตรของ 
อพ.สธ. ไปจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนการสอน 
(กศน.) 

สวนกลาง/สวนภูมิภาค 1,616,600 บุคลากร กศน. 
จังหวัดและ กศน. 
อำเภอ นำความรู
จากการอบรมตาม
หลักสูตรของ 
อพ.สธ. ไปจัด
กิจกรรมตาม
กระบวนการเรียน
การสอนใหกับ
นักศึกษา กศน. 
และสรางการรับรู
ใหแกเยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
200 คน 

1,616,600 บุคลากร กศน. 
จังหวัดและ กศน. 
อำเภอ นำความรู
จากการอบรมตาม
หลักสูตรของ 
อพ.สธ. ไปจัด
กิจกรรมตาม
กระบวนการเรียน
การสอนใหกับ
นักศึกษา กศน. 
และสรางการรับรู
ใหแกเยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
200 คน 

1,616,600 บุคลากร กศน. 
จังหวัดและ กศน. 
อำเภอ นำความรู
จากการอบรมตาม
หลักสูตรของ 
อพ.สธ. ไปจัด
กิจกรรมตาม
กระบวนการเรียน
การสอนใหกับ
นักศึกษา กศน. และ
สรางการรับรูใหแก
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
200 คน 

1,616,600 บุคลากร กศน. 
จังหวัดและ กศน. 
อำเภอ นำความรู
จากการอบรมตาม
หลักสูตรของ 
อพ.สธ. ไปจัด
กิจกรรมตาม
กระบวนการเรียน
การสอนใหกับ
นักศึกษา กศน. 
และสรางการรับรู
ใหแกเยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
200 คน 

1,616,600 บุคลากร กศน. 
จังหวัดและ กศน. 
อำเภอ นำความรู
จากการอบรมตาม
หลักสูตรของ 
อพ.สธ. ไปจัด
กิจกรรมตาม
กระบวนการเรียน
การสอนใหกับ
นักศึกษา กศน. 
และสรางการรับรู
ใหแกเยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
200 คน 

กศน. ดำเนินการ 

F3A8 16. การติดตามผลการ
ดำเนินงาน อพ.สธ. ของ
สำนักงาน กศน. 
(สำนักงาน กศน. รวมกับ
สถาบัน กศน.ภาค) 
(กศน.) 

หนวยงานและสถานศึกษา 250,000 หนวยงานและ
สถานศึกษา เปน
การติดตามผลการ
ดำเนินงาน อพ.สธ. 
ของสำนักงาน 
กศน. 5 คน 

250,000 หนวยงานและ
สถานศึกษา เปน
การติดตามผลการ
ดำเนินงาน อพ.สธ. 
ของสำนักงาน 
กศน. 5 คน 

250,000 หนวยงานและ
สถานศึกษา เปนการ
ติดตามผลการ
ดำเนินงาน อพ.สธ. 
ของสำนักงาน กศน. 
5 คน 

250,000 หนวยงานและ
สถานศึกษา เปน
การติดตามผลการ
ดำเนินงาน อพ.สธ. 
ของสำนักงาน กศน. 
5 คน 

250,000 หนวยงานและ
สถานศึกษา เปน
การติดตามผลการ
ดำเนินงาน อพ.สธ. 
ของสำนักงาน 
กศน. 5 คน 

กศน. ดำเนินการ 

F3A8 17. จัดประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานและจัดทำ
เอกสารรายงานผลของ
สำนักงาน กศน. 
(กศน.) 

           กศน. ดำเนินการ 

 รวมจำนวน 11 โครงการ  33,338,880  32,382,060  32,358,660  32,456,160  32,713,680   
 รวมทั้งสิ้น 2 กิจกรรม 

จำนวน 18 โครงการ 
 33,338,880  32,382,060  32,358,660  32,456,160  32,713,680  รวมทั้งสิ้น 

163,249,440 บาท 
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย  A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร  A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
     A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
     A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 


