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๕ ๑. จัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงานของ อพ.สธ.- ศธ. จัดท ำฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ของกำรด ำเนินงำน อพ.สธ.- ศธ. - ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ของกำรด ำเนินงำนของ อพ.สธ.- ศธ.

๘ 1. การประชุมคณะท างานและจัดท าแผนปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(จ านวน 2 คร้ัง)

๑. เพ่ือสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ.
๒. เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนใน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

๓๕๐,๐๐๐ แผนปฏิบัติกำรฯ และข้อเสนองบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำง
ในกำรปฏิบัติรำชกำร และจัดท ำค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยต่อไป

๘ 2. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(จ านวน 4 รุ่น ๆ ละ ๑4๐ คน)

๑. เพ่ือสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ.
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร ธรรมชำติและควำมหลำก หลำยทำงชีวภำพของ
ประเทศ และน ำควำมรู้ท่ีได้รับ ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน และให้
ค ำปรึกษำแก่ผู้อ่ืนได้
๓. เพ่ือน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำวิจัยพืชพรรณ และควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรศึกษำทรัพยำกรกำยภำพ กำร
ส ำรวจและบันทึกวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของประเทศไทย เพ่ือ
สร้ำงฐำนองค์ควำมรู้ทำงวิทยำกำร ท่ีจะน ำไปสู่กำรอนุรักษ์และ
พัฒนำอย่ำงย่ังยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง

๔,๓๖๘,๐๐๐ ๑. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ของประเทศ
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับ 
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนและให้ค ำปรึกษำแก่ผู้อ่ืนได้

กลุ่ม G2   กลุ่ม สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร หน่วยงานสนองพระราชด าริ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖4

แผนปี 64_สป.ศธ.
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๘ 3. การสัมมนาวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้ารับการประเมินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ
(ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยากร และ
เจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา รวม 8๐ 
คน)

๑. เพ่ือสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ.
๒. เพ่ือให้ผู้บริหำร ครู จำกภูมิภำคได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
น ำงำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ไปสู่กำรเรียนกำรสอนได้

๓๔๔,๐๐๐ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และมีควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรประเมิน 
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริฯ

๘ 4. การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. เพ่ือสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ.
๒. เพ่ือเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ในภำพรวมของกระทรวงศึกษำธิกำร ท่ี
ร่วมสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ.
3. เพ่ือร่วมกันปรึกษำหำรือแนวทำงท่ีจะร่วมกันสนอง
พระรำชด ำริ ให้เกิดเครือข่ำยท่ีถำวร เพ่ือกำรอนุรักษ์พัฒนำ
ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์

๓๓๘,๐๐๐ ๑. เผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ท่ีร่วมสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ.
๒. ร่วมกันปรึกษำหำรือแนวทำงท่ีจะร่วมกันสนอง
พระรำชด ำริ ในกำรให้เกิดเครือข่ำยท่ีถำวร เพ่ือกำร
อนุรักษ์พัฒนำทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์

๘ 5. การติดตามผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ
(จ านวน ๔ คร้ัง 20 โรงเรียน)

๑. เพ่ือสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ.
๒. เพ่ือติดตำมควำม ก้ำวหน้ำของสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร
ฝึกอบรมปฏิบัติกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
๓. เพ่ือให้ทรำบกำรด ำเนินงำนโครงกำร หลังจำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน

๑๖๘,๐๐๐ สำมำรถรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของสถำนศึกษำหลังผ่ำน
โครงกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน เพ่ือประกอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนฯ ในส่วนของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

๘ 6. การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ
(รวม 30 คน)

๑. เพ่ือสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ.
2. เพ่ือสรุปข้อมูล รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ ในส่วนควำม
รับผิดชอบของกระทรวงศึกษำธิกำร จำกหน่วยงำนองค์กรหลัก
3. เพ่ือร่วมจัดท ำแผนกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ
 2564 ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงศึกษำธิกำร

๑๗๕,๐๐๐ ข้อมูลและแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ 
กระทรวงศึกษำธิกำร จำกองค์กรหลัก

แผนปี 64_สป.ศธ.
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๘ 7. การจัดท า/พัฒนา website อพ.สธ.- ศธ. 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ.
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลและจัดท ำฐำนข้อมูล/พัฒนำ website เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับสถำนศึกษำท่ีเป็นสมำชิกและรับ
พระรำชทำนป้ำยสนองพระรำชด ำริ/เกียรติบัตรข้ันท่ี 1/เกียรติ
บัตรข้ันท่ี 2 ในภำพรวม อพ.สธ.- ศธ.

๓๐๐,๐๐๐ ข้อมูลเก่ียวกับสถำนศึกษำท่ีเป็นสมำชิกและรับ
พระรำชทำนป้ำยสนองพระรำชด ำริ/เกียรติบัตรข้ันท่ี 1/
เกียรติบัตรข้ันท่ี 2 ในภำพรวม อพ.สธ.- ศธ.

๖,๐๔๓,๐๐๐

รวมท้ังส้ิน ๒ กิจกรรม  จ านวน 8 โครงการ    งบประมาณรวมท้ังส้ิน 6,043,0๐๐ บาท

แผนปี 64_สป.ศธ.




