โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจาปี ๒๕๖4
กลุ่ม G2 กลุ่ม สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ/งาน

หน่วยงานสนองพระราชดาริ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

๕

๑. จัดทาฐานข้อมูลการดาเนินงานของ อพ.สธ.- ศธ. จัดทำฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ของกำรดำเนินงำน อพ.สธ.- ศธ.

๘

1. การประชุมคณะทางานและจัดทาแผนปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(จานวน 2 ครั้ง)

๑. เพื่อสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
๒. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนใน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
ประจำปีงบประมำณ 2564

๘

2. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(จานวน 4 รุ่น ๆ ละ ๑4๐ คน)

๑. เพื่อสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
๒. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร ธรรมชำติและควำมหลำก หลำยทำงชีวภำพของ
ประเทศ และนำควำมรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน และให้
คำปรึกษำแก่ผู้อื่นได้
๓. เพื่อนำควำมรู้จำกกำรศึกษำวิจัยพืชพรรณ และควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรศึกษำทรัพยำกรกำยภำพ กำร
สำรวจและบันทึกวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของประเทศไทย เพื่อ
สร้ำงฐำนองค์ควำมรู้ทำงวิทยำกำร ที่จะนำไปสู่กำรอนุรักษ์และ
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง

แผนปี 64_สป.ศธ.

งบประมาณ
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ของกำรดำเนินงำนของ อพ.สธ.- ศธ.

๓๕๐,๐๐๐ แผนปฏิบัติกำรฯ และข้อเสนองบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำง
ในกำรปฏิบัติรำชกำร และจัดทำคำของบประมำณ
รำยจ่ำยต่อไป
๔,๓๖๘,๐๐๐ ๑. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ของประเทศ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนและให้คำปรึกษำแก่ผู้อื่นได้

หมายเหตุ

กิจกรรมที่

ชื่อโครงการ/งาน

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘

3. การสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียม ๑. เพื่อสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
ความพร้อมเข้ารับการประเมินโครงการอนุรักษ์
๒. เพื่อให้ผู้บริหำร ครู จำกภูมิภำคได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
นำงำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ไปสู่กำรเรียนกำรสอนได้
(ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยากร และ
เจ้าหน้าที่สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา รวม 8๐
คน)

๓๔๔,๐๐๐ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และมีควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรประเมิน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริฯ

๘

4. การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. เพื่อสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
๒. เพื่อเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ในภำพรวมของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่
ร่วมสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
3. เพื่อร่วมกันปรึกษำหำรือแนวทำงที่จะร่วมกันสนอง
พระรำชดำริ ให้เกิดเครือข่ำยที่ถำวร เพื่อกำรอนุรักษ์พัฒนำ
ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์

๓๓๘,๐๐๐ ๑. เผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ที่ร่วมสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
๒. ร่วมกันปรึกษำหำรือแนวทำงที่จะร่วมกันสนอง
พระรำชดำริ ในกำรให้เกิดเครือข่ำยที่ถำวร เพื่อกำร
อนุรักษ์พัฒนำทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์

๘

5. การติดตามผลการดาเนินงานโครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
(จานวน ๔ ครั้ง 20 โรงเรียน)

๑. เพื่อสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
๒. เพื่อติดตำมควำม ก้ำวหน้ำของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
ฝึกอบรมปฏิบัติกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
๓. เพื่อให้ทรำบกำรดำเนินงำนโครงกำร หลังจำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน

๑๖๘,๐๐๐ สำมำรถรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของสถำนศึกษำหลังผ่ำน
โครงกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน เพื่อประกอบกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนฯ ในส่วนของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

๘

6. การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รวม 30 คน)

๑. เพื่อสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
2. เพื่อสรุปข้อมูล รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ ในส่วนควำม
รับผิดชอบของกระทรวงศึกษำธิกำร จำกหน่วยงำนองค์กรหลัก
3. เพื่อร่วมจัดทำแผนกำรดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ
2564 ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงศึกษำธิกำร

๑๗๕,๐๐๐ ข้อมูลและแผนกำรดำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
กระทรวงศึกษำธิกำร จำกองค์กรหลัก

แผนปี 64_สป.ศธ.

หมายเหตุ

กิจกรรมที่
๘

ชื่อโครงการ/งาน
7. การจัดทา/พัฒนา website อพ.สธ.- ศธ.

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐำนข้อมูล/พัฒนำ website เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำที่เป็นสมำชิกและรับ
พระรำชทำนป้ำยสนองพระรำชดำริ/เกียรติบัตรขั้นที่ 1/เกียรติ
บัตรขั้นที่ 2 ในภำพรวม อพ.สธ.- ศธ.

งบประมาณ
(บาท)

๓๐๐,๐๐๐ ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำที่เป็นสมำชิกและรับ
พระรำชทำนป้ำยสนองพระรำชดำริ/เกียรติบัตรขั้นที่ 1/
เกียรติบัตรขั้นที่ 2 ในภำพรวม อพ.สธ.- ศธ.

๖,๐๔๓,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๒ กิจกรรม จานวน 8 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,043,0๐๐ บาท

แผนปี 64_สป.ศธ.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมายเหตุ

