กิจ
ชื่อโครงการ
กรรม
F2A5 1. จัดทำฐานขอมูลตาง ๆ
ในการดำเนินงาน อพ.สธ.สกศ.
รวมจำนวน 1 โครงการ
F3A8 1. กิจกรรมสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษทรัพยากร
และนวัตกรรมของ
สถานศึกษา ศูนยการ
เรียนรู และองคกรที่
เกี่ยวของ
F3A8 2. กิจกรรมการทำขอมูล
งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น/ครูภูมิปญญาไทย

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

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปทเี่ จ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)
เปาหมาย
2566
เปาหมาย
2567
เปาหมาย
2568
เปาหมาย
2569
สำนักงานเลขาธิการสภา
ฐานขอมูลตาง ๆ
ฐานขอมูลตาง ๆ
ฐานขอมูลตาง ๆ ใน
ฐานขอมูลตาง ๆ ใน
การศึกษา
ในการดำเนินงาน
ในการดำเนินงาน
การดำเนินงาน
การดำเนินงาน
อพ.สธ.- สกศ.
อพ.สธ.- สกศ.
อพ.สธ.- สกศ.
อพ.สธ.- สกศ.
ทุกภูมิภาค
2,108,980 - สถานศึกษา
2,000,000 - สถานศึกษา
2,000,000 - สถานศึกษา
2,000,000 - สถานศึกษา
2,000,000
- ชุมชน
- ชุมชน
- ชุมชน
- ชุมชน
- ศูนยการเรียนภูมิ
- ศูนยการเรียน
- ศูนยการเรียนภูมิ
- ศูนยการเรียนภูมิ
ปญญาไทย
ภูมิปญญาไทย
ปญญาไทย
ปญญาไทย
พื้นที่ดำเนินการ

ทุกภูมิภาค

F3A8 3. การจัดประชุม
พื้นที่ที่ อพ.สธ. กำหนดจัด
คณะกรรมการ อพ.สธ.- ประชุมในแตละป
สกศ. และคณะทำงาน
อพ.สธ.- สกศ./รวมประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
และฐานทรัพยากรทองถิ่น
F3A8 4. กิจกรรมสื่อสารแผยแพร สำนักงานเลขาธิการสภา
ประชาสัมพันธงาน
การศึกษา
อพ.สธ.- สกศ.
(Webpage)
รวมจำนวน 4 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 2 กิจกรรม
จำนวน 5 โครงการ

2565
-

500,000 ครูภูมิปญญาไทย

- สถานศึกษา
- ชุมชน
- ศูนยการเรียน
ภูมิปญญาไทย

200,000 ครูภูมิปญญาไทย

200,000 รวมประชุมวิชาการ 100,000 ศูนยการเรียนรูภูมิ 300,000 รวมประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ปญญาไทยในทุก
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย
ภูมภิ าค
ทรัพยากรไทย

100,000 ศูนยการเรียนรูภูมิ
ปญญาไทยในทุก
ภูมิภาค

300,000 รวมประชุมวิชาการ สป.ศธ. ดำเนินการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย

291,020 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานตาง
ๆ ของ อพ.สธ.สกศ.

200,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานตาง
ๆ ของ อพ.สธ.สกศ.

200,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานตาง
ๆ ของ อพ.สธ.สกศ.

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

200,000 ครูภูมิปญญาไทย

หมายเหตุ

200,000 ครูภูมิปญญาไทย

3,100,000
3,100,000

200,000 ครูภูมิปญญาไทย

เปาหมาย
ฐานขอมูลตาง ๆ
ในการดำเนินงาน
อพ.สธ.- สกศ.

200,000 เพื่อประชาสัมพันธ 200,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานตาง
การดำเนินงานตาง
ๆ ของ อพ.สธ.ๆ ของ อพ.สธ.สกศ.
สกศ.

2,500,000
2,500,000

2,700,000
2,700,000

2,500,000
2,500,000

2,700,000
2,700,000

รวมทั้งสิ้น
13,500,000 บาท

หนา 59

คำอธิบายเพิ่มเติม
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย

หนา 60

F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก
A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร

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

