
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรม
ที่ 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

F3A8 ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธกิำร 

1. ฝึกอบรมปฏิบัตกิำรงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
และงำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น 

  5,009,300 3,488,993 งบรำยจ่ำยอื่น 1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
อนุรักษ์พืชพรรณ ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและควำม
หลำกหลำยทำงชวีภำพของ
ประเทศ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
สำมำรถน ำควำม รู้ที่ได้รับ 
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน และ
ให้ค ำ ปรึกษำแก่ผู้อื่นได้ 
3. เพื่อน ำควำมรู้จำกกำร 
ศึกษำวิจยัพืชพรรณ และ
ควำมหลำก หลำยทำง
ชีวภำพ กำรศึกษำทรัพยำกร
กำยภำพ กำรส ำรวจและ
บันทึกวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำของประเทศไทย เพื่อ
สร้ำงฐำนองค์ควำมรู้ทำง
วิทยำกำร ทีจ่ะน ำไปสู่กำร
อนุรักษ์และพัฒนำอยำ่ง
ยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพยีง 

1. ครั้งที่ 1 หลักสูตร 5 องค์ประกอบ
วันที่ 19-23 พฤศจกิำยน 2561  ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่ 
2. รุ่นที่ 2 หลักสูตร ส ำรวจและจัดท ำ
ฐำนทรัพยำกรทอ้งถิ่น วันที ่25-29 
มีนำคม 2562  ณ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขต
สุรินทร ์จ.สุรินทร์ 
3. ครั้งที่ 3 หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 
วันที่ 27-31 พฤษภำคม 2562  ณ ศูนย์
ประสำนงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น จ.
ขอนแก่น 
4. ครั้งที่ 4 หลักสูตรงำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น 4 ทรัพยำกร วันที่ 10-14 
มิถุนำยน 2562  ณ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.
นครรำชสีมำ 
 

น.ส.อำรีย์ 
อัจฉริยะวนิช 
น.ส.ตรีชฎำ 
กระจ่ำงโลก 
น.ส.อภิญญำ 
สุขโข 
น.ส.ฐิตำภำ 
เครือหอม 
ส ำนักส่งเสริม
กิจกำร
กำรศึกษำ 

 

  2. โครงกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนและติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฝึกอบรมปฏิบัตกิำร

     1. เพื่อติดตำมควำม 
ก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
ของสถำนศึกษำที่เป็น
สมำชิก สถำนศึกษำที่รับ

1. ครั้งที่ 1 วันที่ 13-16 สิงหำคม 2562 
จ ำนวน 7 โรงเรียน ในภำคเหนือ 
2. ครั้งที่ 1 วันที่ 19-22 สิงหำคม 2562 
จ ำนวน 5 โรงเรียน ในภำคอีสำน 

  



กิจกรรม
ที่ 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

งำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนในโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

ป้ำยฯ และเกียรติบัตรฯ 
และสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำร
อบรมจำก สป.ศธ. 
2. เพื่อรับทรำบปัญหำ 
อุปสรรค และแนวทำงกำร
แก้ไขของกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ 

3. ครั้งที่ 3 วันที่ 25-27 สิงหำคม 2562 
จ ำนวน 4 โรงเรียน ในภำคตะวันออก 
4. ครั้งที่ 4 วันที่ 29-30 สิงหำคม 2562 
จ ำนวน 4 โรงเรียน ในภำคกลำง 

  3. โครงกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนสู่กำรปฏิบัติฯ ใน 
อพ.สธ.- ศธ. 

     1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
กำรท ำงำน และสำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
อพ.สธ.- ศธ. 
2. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
น ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนและให้
ค ำปรึกษำแก่ผู้อื่นได้ 
3. หน่วยงำนที่เขำ้ร่วม
โครงกำร เกิดเครือข่ำยที่
ถำวรเพื่อกำรอนุรักษพ์ัฒนำ
ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน ์

จัดประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
จิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์ทรพัยำกร และ
สร้ำงเครือข่ำยที่ถำวร ณ โรงแรมริเวอร์
ไซต์ กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 29-30 
กันยำยน 2562  มีผู้เข้ำรว่มประชุม
ทั้งสิ้น 186 คน กลุ่มเป้ำหมำยคือ 
ผูบ้ริหำร ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวขอ้งจำกองค์กรหลักและแกนน ำ 

  

  รวม 3 โครงการ   5,009,300 3,488,993      
 




