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

สนองพระราชดำริโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

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

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1. โครงการปกปก

ทรัพยากร  
- การสำรวจ จัดทำ
ฐานขอมูล เสนทางศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ใน
พ้ืนที่ปกปก ของ
สถานศึกษาตาง ๆ ในสังกัด 
สอศ. 

พ้ืนที่ปกปกของ
สถานศึกษาตาง ๆ ใน
สังกัด สอศ. 

3,000,000 พ้ืนที่ปกปกของ
สถานศึกษา ใน
สังกัด สอศ.  
จำนวน 20 แหง 

3,000,000 พ้ืนที่ปกปกของ
สถานศึกษา ใน
สังกัด สอศ.  
จำนวน 20 แหง 

3,000,000 พ้ืนที่ปกปกของ
สถานศึกษา ในสังกัด 
สอศ.  จำนวน 20 
แหง 

3,000,000 พ้ืนที่ปกปกของ
สถานศึกษา ใน
สังกัด สอศ.  
จำนวน 20 แหง 

3,000,000 พ้ืนที่ปกปกของ
สถานศึกษา ใน
สังกัด สอศ.  
จำนวน 20 แหง 

 

 รวมจำนวน 1 โครงการ  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000   
F1A2 1. การสำรวจทรัพยากร 

ธรรมชาติ ภูมิปญญา
ทองถิ่น รอบสถานศึกษา 

พ้ืนที่รอบสถานศึกษา
สังกัด สอศ. ในรัศมีไมเกิน 
50 กิโลเมตร 

3,000,000 สถานศึกษาใน
สังกัด สอศ. ที่รวม
กิจกรรม จำนวน 
20 แหง 

6,000,000 สถานศึกษาใน
สังกัด สอศ. ที่รวม
กิจกรรม จำนวน 
40 แหง 

9,000,000 สถานศึกษาในสังกัด 
สอศ. ที่รวมกิจกรรม 
จำนวน 60 แหง 

12,000,000 สถานศึกษาในสังกัด 
สอศ. ที่รวมกิจกรรม 
จำนวน 80 แหง 

15,000,000 สถานศึกษาใน
สังกัด สอศ. ที่รวม
กิจกรรม จำนวน 
100 แหง 

 

 รวมจำนวน 1 โครงการ  3,000,000  6,000,000  9,000,000  12,000,000  15,000,000   

F1A3 1. การปลูกรวบรวม
พันธุกรรมพืช ไวในพ้ืนที่
ของสถานศึกษาในสังกัด 
สอศ. หรือการทำสวน
พฤกษศาสตร 

พ้ืนที่ในสถานศึกษาตาง ๆ 
ในสังกัด สอศ. 

10,000,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช สัตว 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น ไดจำนวน 
30 ชนิด 

12,000,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 
สัตว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น ได
จำนวน 50 ชนิด 

12,000,000 ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช สัตว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น ได
จำนวน 50 ชนิด 

15,000,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช สัตว 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น ไดจำนวน 
100 ชนิด 

15,000,000 ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช สัตว 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น ไดจำนวน 
100 ชนิด 

 

 รวมจำนวน 1 โครงการ  10,000,000  12,000,000  12,000,000  15,000,000  15,000,000   
F2A4 1. การศึกษาการใช

ประโยชนจากพันธุกรรม
พืช, การประเมินพันธุกรรม
พืช เพ่ือนำมาใชประโยชน, 
การศึกษาวิเคราะหตาง ๆ 
ในพันธุกรรมพืชที่มีอยูใน
สถานศึกษา ฯลฯ 

สถานศึกษาตาง ๆ ใน
สังกัด สอศ. 

7,000,000 สถานศึกษาใน
สังกัด สอศ.ที่รวม
กิจกรรมนี้ จำนวน 
30 แหง 

10,000,000 สถานศึกษาใน
สังกัด สอศ.ที่รวม
กิจกรรมนี้ 
จำนวน 50 แหง 

12,000,000 สถานศึกษาในสังกัด 
สอศ.ที่รวมกิจกรรมนี้ 
จำนวน 70 แหง 

13,000,000 สถานศึกษาใน
สังกัด สอศ.ที่รวม
กิจกรรมนี้ จำนวน 
80 แหง 

20,000,000 สถานศึกษาใน
สังกัด สอศ.ที่รวม
กิจกรรมนี้ จำนวน 
100 แหง 

 

 รวมจำนวน 1 โครงการ  7,000,000  10,000,000  12,000,000  13,000,000  20,000,000   
F2A5 1. จัดต้ังศูนยขอมูล

พันธุกรรมพืช 
สถานศึกษาสังกัด สอศ. - มีฐานขอมูลการ

ดำเนินโครงการของ
สถานศึกษาที่มีการ
จัดเก็บเปนระบบ 
จำนวน 200 แหง 

- มีฐานขอมูลการ
ดำเนินโครงการ
ของสถานศึกษาที่
มีการจัดเก็บเปน

- มีฐานขอมูลการ
ดำเนินโครงการของ
สถานศึกษาทีม่ีการ
จัดเก็บเปนระบบ 
จำนวน 300 แหง 

- มีฐานขอมูลการ
ดำเนินโครงการของ
สถานศึกษาที่มีการ
จัดเก็บเปนระบบ 
จำนวน 350 แหง 

- มีฐานขอมูลการ
ดำเนินโครงการของ
สถานศึกษาที่มีการ
จัดเก็บเปนระบบ 
ครบทุกแหง 
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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 

ระบบ จำนวน 
250 แหง 

 รวมจำนวน 1 โครงการ  -  -  -  -  -   
F3A8 1. สนับสนุนการดำเนินงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
สถานศึกษาสังกัด สอศ. 24,000,000 200 แหง 30,000,000 250 แหง 35,000,000 300 แหง 40,000,000 350 แหง 50,000,000 ทุกแหง  

F3A8 2. อบรมปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ใหกับสถานศึกษาที่ยังไมได
เขารวมสนองพระราชดำริ 

บุคลากรของสถานศึกษา
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

1,000,000 250 คน 1,000,000 250 คน 1,000,000 250 คน 1,000,000 250 คน 1,000,000 250 คน  

F3A8 3. จัดประชุมชี้แจงสราง
ความเขาใจแกผูบริหาร ครู
ผูปฏิบัติงาน 

บุคลากรของสถานศึกษา
ในสังกัด 

2,000,000 ผูบริหารสถานศึกษา 
1,000 คน 

2,000,000 ผูบริหาร
สถานศึกษา 
1,000 คน 

2,000,000 ผูบริหารสถานศึกษา 
1,000 คน 

2,000,000 ผูบริหารสถานศึกษา 
1,000 คน 

2,000,000 ผูบริหาร
สถานศึกษา 1,000 
คน 

 

F3A8 4. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
ผลการดำเนินงาน
โครงการฯ เพ่ือนำเสนอ 
Best Practice ระดับภาค/
ระดับชาติ 

สถานศึกษาสังกัด สอศ. 3,000,000 สถานศึกษาที่รวม
สนองพระราชดำริ 

3,000,000 สถานศึกษาที่รวม
สนองพระราชดำริ 

3,000,000 สถานศึกษาที่รวม
สนองพระราชดำริ 

3,000,000 สถานศึกษาที่รวม
สนองพระราชดำริ 

3,000,000 สถานศึกษาที่รวม
สนองพระราชดำริ 

 

F3A8 5. บูรณาการงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
รวมกับกิจกรรมองคการ
วิชาชีพของนักเรียน 
นักศึกษา /กิจกรรมลูกเสือ 
/ นักศึกษาวิชาทหาร โดย
สนับสนุนใหนักศึกษาจัดต้ัง
เปนชมรมเพ่ือดำเนิน
กิจกรรมดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ / 
อนุรักษพันธุกรรมพืช 

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. 
ทุกแหง 

- สถานศึกษาทุกแหง - สถานศึกษาทุก
แหง 

- สถานศึกษาทุกแหง - สถานศึกษาทุกแหง - สถานศึกษาทุกแหง  

F3A8 6. การนิเทศติดตามผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การทำงานสนอง
พระราชดำริ 

สถานศึกษาสังกัด สอศ. 730,000 262 โครงการ 1,000,000 300 โครงการ 1,000,000 300 โครงการ 1,500,000 350 โครงการ 2,000,000 400 โครงการ  
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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 

F3A8 7. โครงการนำเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการ และ
นิทรรศการฯ (ประชุม
วิชาการประจำปรวมกับ 
อพ.สธ.) 

สถานศึกษาที่รวมนำเสนอ
นิทรรศการ 

500,000 นำเสนอการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.- สอศ. 
(ระดับภาค) 

1,000,000 นำเสนอการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.- สอศ. 
(ระดับชาติ) 

500,000 นำเสนอการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.- สอศ. (ระดับ
ภาค) 

1,000,000 นำเสนอการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.- สอศ. 
(ระดับชาติ) 

500,000 นำเสนอการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ.- สอศ. 
(ระดับภาค) 

 

F3A8 8. โครงการคายแกนนำ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

นักเรียนชมรมสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนของ
สถานศึกษาสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

- - 200,000 50 คน 300,000 70 คน 500,000 100 คน 800,000 150 คน  

 รวมจำนวน 8 โครงการ  31,230,000  38,200,000  42,800,000  49,000,000  59,300,000   
  รวมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม 

จำนวน 13 โครงการ 
 54,230,000  69,000,000  78,800,000  91,500,000  112,300,000  รวมทั้งสิ้น 

405,830,000 บาท 

 
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 


