
แหลง่ เปา้หมายตาม สว่นราชการ

เสนอขอ ใชจ้รงิ ทีม่าของ แผนแมบ่ท/ ทีร่บัผิดชอบ

มี ไมม่ี      งบประมาณ วตัถุประสงค์

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

 - กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม 1.ส ารวจเก็บรวบรวมพันธกุรรม /  -  -  -  -เพือ่ส ารวจเก็บรวบรวม 1.ส ารวจพืชควรค่าแก่การ 1.ส านักงานสวนสาธารณะ

ทรัพยากร พืชควรค่าแก่การอนุรักษ์ใน พันธกุรรมพืชควรค่าแก่การ อนุรักษ์ฯภายในพืน้ที ่กทม. ได้แก่ ส านักส่ิงแวดล้อม

พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อนุรักษ์ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สวนสาธารณะ ศาสนสถาน 2.ส านักงานเขต

สถานศึกษา หน่วยงานราชการอืน่ 2.1ฝ่ายรักษาความสะอาดและ

พืน้ทีส่าธารณะ พืน้ทีเ่อกชน สวนสาธารณะ

 พบพืชอนุรักษ์ แต่ยังไม่สามารถ 2.2ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ

ระบุจ านวนและชนิดได้เนือ่งจาก สวสัดิการสังคม

อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบความถูกต้อง

ของชนิดพืชและเอกสารประกอบ

2.ส ารวจพืชอนุรักษ์ฯ (เดิม)

เพือ่ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน จ านวน 1,878 ต้น  

2.การส ารวจข้อมูลไม้ยืนต้น /  -  -  -  -เพือ่ให้สวนสาธารณะมีฐาน  -สวนรมณีนาถ จ านวน 517 ต้น  - ส านักงานสวนสาธารณะ

ในสวนสาธารณะด้วยระบบ ข้อมูลไม้ยืนต้นระบบ  -สวนลุมพินี ด าเนินการส ารวจไปแล้ว ส านักส่ิงแวดล้อม

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จ านวน 3,592 ต้น

ทีม่ีการเชื่อมโยงกันในภาพรวม

และสามารถสืบค้นได้ในระบบ

สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ผลการด าเนินงานหน่วยงานสนองพระราชด าร ิปงีบประมาณ 2560

การด าเนินงาน

ตามแผนแมบ่ท

งบประมาณ(บ.)

หน่วยงาน  กรงุเทพมหานคร

ชือ่กรอบ/กิจกรรม ชือ่โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ
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ผลการด าเนินงานหน่วยงานสนองพระราชด าร ิปงีบประมาณ 2560
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 - กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 1.การปลูกรักษาพันธกุรรม /  -  -  -  -เพือ่รักษาพันธกุรรมพืช 1.ปลูกและดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ใน  - ส านักงานสวนสาธารณะ

พืชควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทีไ่ด้จากกิจกรรมส ารวจ สวนสาธาธารณะหลัก จ านวน 35 แห่ง ส านักส่ิงแวดล้อม

เก็บรวบรวมพันธกุรรมพืช พืน้ที ่3,584ไร่ 3 งาน 62.90 ตรว.

2.การฟืน้ฟูไม้ผลในแปลงปลูกรักษา

พันธกุรรม ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว

เขตบางกอกน้อย โดยการรวบรวมไม้ผล 

ขยายพันธุ ์ดูแลบ ารุงรักษา และอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วข้อง

2.การขยายพันธุพ์ืชควรค่า /  -  -  -  -เพือ่ขยายพันธุพ์ืชทีไ่ด้จาก  - ด าเนินการเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่กล้วยไม้  - กองส่งเสริมอาชีพ

แก่การอนุรักษ์เพือ่ปลูก กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม หายากของไทย ส าหรับแจกจ่ายผู้ทีม่ี  ส านักพัฒนาสังคม 

หรือแลกเปล่ียนหรือแจกจ่าย พันธกุรรมพืช เพือ่ให้มี ความสนใจ เช่น ช้างพลาย เอือ้งแคระ 

พันธกุรรม ปริมาณมากขึน้ จ านวน 44,500 ต้น 

กรอบการใช้ประโยชน์
 - กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร1.การจัดท าฐานข้อมูล /  -  -  -  -เพือ่บันทึกข้อมูลทีไ่ด้จาก  - สามารถสืบค้นข้อมูลพืชอนุรักษ์ กทม.  - ส านักงานสวนสาธารณะ

พืชควรค่าแก่การอนุรักษ์ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ได้ที ่ ส านักส่ิงแวดล้อม

พันธกุรรมกรุงเทพมหานคร พันธกุรรมพืช www.bangkok.go.th/rspgbma

และฐานข้อมูลไม้ยืนต้น

ในสวนสาธารณะ

2.การจัดท าฐานข้อมูล /  -  -  -  -เพือ่บันทึกข้อมูลทีไ่ด้จาก  -กทม.อยูใ่นระยะเร่ิมการด าเนินงาน  - ส านักงานเขต

ทรัพยากรท้องถิน่พืน้ทีเ่ขต การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร จึงยังไม่ได้น าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลฯ (ในรูปแบบคณะกรรมการและ

ท้องถิน่พืน้ทีเ่ขต คณะอนุกรรมการ)
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กรอบการสร้างจิตส านึก

 - กิจกรรมสร้างจิตส านึกใน 1.การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พืช /  -  -  -  -เพือ่จัดแสดงและให้ความรู้  -การจัดแสดงพพิธิภณัฑ์พชืกรุงเทพมหานคร  - ส านักงานสวนสาธารณะ

การอนุรักษ์ทรัพยากร กรุงเทพมหานคร เกีย่วกับพืชพรรณ ณ อาคารศูนย์พนัธกุรรมพชืกรุงเทพมหานคร ส านักส่ิงแวดล้อม

ต้ังอยู่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

 เขตบางกอกน้อย       

2.งานพิพิธภัณฑ์ทีเ่กีย่วกับ /  -  -  -  -เพือ่เป็นพืน้ทีจ่ัดแสดงเกีย่วกับ  -พิพธภัณฑ์ท้องถิน่กทม เขตบางซ่ือ  -ส านักงานเขต

ทรัพยากรทัง้ 3 ฐาน ทรัพยากรท้องถิน่ของ (ในรูปแบบคณะกรรมการและ

เช่น พิพิธภัณฑ์ ส านักงานเขต ทัง้ 3 ฐาน คณะอนุกรรมการ)

หอศิลปวฒันธรรม   ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 

นิทรรศการถาวร ชีวภาพ วฒันธรรมและภูมิปัญญา

 - กิจกรรมพิเศษสนับสนุน 1.สนับสนุนโรงเรียนสมัคร /  -เพือ่สนับสนุนโรงเรียนสมัคร 1)โรงเรียนสังกัด กทม. 1.หน่วยศึกษานิเทศก์  
การอนุรักษ์ทรัพยากร เข้าร่วมสนองพระราชด าริ เข้าร่วมสนองพระราชด าริ เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ส านักการศึกษา

อพ.สธ. ในงานสวน อพ.สธ. ในงาน จ านวน 289 โรงเรียน จากโรงเรียนทัง้หมด 2.ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขต

พฤกษศาสตร์โรงเรียน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  438 โรงเรียน (เพิม่ขึน้ 8 โรงเรียน)

(สนับสนุนการด าเนิน 2)โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) สังกัดกทม. รับป้ายสนองพระราชด าริฯ

ปี พ.ศ. 2552-2560 

จ านวน 25 แห่ง (เพิม่ขึน้ 2 แห่ง )

3)โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สังกัดกทม. รับเกียรติบัตร ขัน้ที ่1 

ปี พ.ศ. 2552-2560 
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จ านวน 7 แห่ง (เพิม่ขึน้ - แห่ง )

4)ครู - อาจารย์ เข้าร่วมประชุมกลุ่ม

สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จ านวน 7 คร้ัง 151 โรงเรียน 1,594 คน

276,000 276,000 กทม. 5) โอนเงินให้ส านักงานเขต  ๑5 เขต

จ านวน 23 โรงเรียน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2.งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ /  -เพือ่สนับสนุนส านักงานเขต     1) ส านักงานเขต เป็นสมาชิกงานฐาน 1.ส านักงานเขต

สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ทรัพยากรท้องถิน่ ครบ 50 ส านักงานเขต  -ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ

อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากร 2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน สวสัดิการสังคม

ท้องถิน่ ซ่ึงน าไปสู่การจัดต้ังศูนย์ การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิน่

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 1.1คณะกรรมการด าเนินงาน

ในพืน้ทีเ่ขต ฐานทรัพยากรท้องถิน่ อพ.สธ.–เขต

1.2คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรท้องถิน่ เขต

3) การอบรมเกีย่วกับงานฐานทรัพยากร

ท้องถิน่ จ านวน 2 คร้ัง

54,600 37,600 กทม. (1) เมือ่วนัที ่17 มกราคม 2560  - ส านักงานสวนสาธารณะ

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการกทม. ส านักส่ิงแวดล้อม

จ านวน 150 คน

เพือ่ให้ได้รับความรู้เกีย่วกับ
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แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิน่

และการฝึกปฏิบัติบันทึกใบงานการส ารวจ

เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิน่

(2)วนัที ่27 – 28 กุมภาพันธ ์2560

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการกทม. 5 เขต

จ านวน 57 คน 

เพือ่ให้ได้รับความรู้เกีย่วกับแนวทาง

การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

การฝึกปฏิบัติบันทึกใบงานการส ารวจ

เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิน่

 ใบงานที ่5 – 9 

3.ปรับปรุงข้อมูลในเวบ็ไซด์ /  -  -  -  -เพือ่ให้ข้อมูลในเวบ็ไซต์   -เพิม่เติมข้อมูลในเวบ็ไซด์ เกีย่วกับ  - ส านักงานสวนสาธารณะ

อพ.สธ.-กทม. อพ.สธ.-กทม มีความเป็นปัจจุบัน งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ ส านักส่ิงแวดล้อม

4.การจัดท าป้ายชื่อพรรณ /  -  -  -  -เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้เกีย่วกับต้นไม ้-จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ในพืน้ที่  - ส านักงานสวนสาธารณะ

ไม้ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สวนสาธารณะ จ านวน 489 ป้าย ส านักส่ิงแวดล้อม
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รายงานการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชด าริโดย กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2560 ดังนี้ 

............................................ 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  

 กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร 

 1. ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   
     1) ส ำนักงำนสวนสำธำรณะ ส ำนักสิ่งแวดล้อม และส ำนักงำนเขตด ำเนินกำรส ำรวจพืชควร  
ค่ำแก่กำรอนุรักษ์พันธุกรรมภำยในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ได้แก่ สวนสำธำรณะ ศำสนสถำน สถำนศึกษำ 
หน่วยงำนรำชกำรอ่ืน พ้ืนที่สำธำรณะ พ้ืนที่เอกชน ในปี 2560 พบพืชอนุรักษ์ แต่ยังระบุจ ำนวนและชนิด
ไม่ได้ เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของชนิดพืชและเอกสำรประกอบ 
    2) ส ำรวจพืชควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์พันธุกรรมภำยในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร (เดิม)  
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จ ำนวน 1,878 ต้น   

 2. การส ารวจข้อมูลไม้ยืนต้นในสวนสาธารณะด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  
ด ำเนินกำรใน 2 สวน คือ  
    1) สวนรมณีนำถ ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  จ ำนวน 517 ต้น 
     2) สวนลุมพินี ด ำเนินกำรไปแล้ว จ ำนวน 3,592 ต้น 

กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร 

1. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

     1) ปลูกและดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ในสวนสาธารณะหลัก จ ำนวน 35 แห่ง  
พ้ืนที่ 3,584ไร่ 3 งำน 62.90 ตำรำงวำ 
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     2) การฟื้นฟูไม้ผลในแปลงปลูกรักษาพันธุกรรม ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตบางกอกน้อย โดยกำรรวบรวมไม้ผล ปลูกเพ่ิม ด ำเนินกำรขยำยพันธุ์ กำร
ดูแลบ ำรุงรักษำ เช่น กำรตัดแต่ง กำรให้ปุ๋ย กำรขุดลอกและปรับขนำดร่องสวน ฯลฯ รวมทั้งกำรบันทึกข้อมูล
และค่ำพิกัดไม้ผลเป็นรำยต้นเพ่ือกำรจัดท ำฐำนข้อมูล กำรจัดท ำแหล่งเรียนรู้ และกำรเผยแพร่ข้อมูล 
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2. การขยายพันธุ์พืชควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อปลูกหรือแลกเปลี่ยนหรือแจกจ่ายพันธุกรรม 
 ด ำเนินกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้หำยำกของไทย โดยส ำนักพัฒนำสังคม ส ำหรับปลูกรักษำ 

ไว้ทีห่น่วยงำนและแจกจ่ำยผู้ที่มีควำมสนใจ จ ำนวน 44,500  ต้น ประกอบด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.เข็มแสด จ ำนวน 2,000 ต้น  2.เข็มม่วง จ ำนวน 1,000 ต้น 
3.เขำแกะ จ ำนวน 3,000 ต้น  4.ข้ำงแดง จ ำนวน 3,000 ต้น 
5.ช้ำงกระ จ ำนวน 3,000 ต้น  6.ช้ำงพลำย จ ำนวน 1,000 ต้น 
7.ช้ำงส้ม จ ำนวน 3,000 ต้น  8.ช้ำงเผือก จ ำนวน 4,000 ต้น 
9.ไอยเรศ จ ำนวน 1,000 ต้น  10.ไอยรำ จ ำนวน 1,000 ต้น 
11.หวำย จ ำนวน 2,000 ต้น  12.เอื้องแปรงสีฟัน จ ำนวน 3,000 ต้น 
13.เอื้องผึ้ง จ ำนวน 1,500 ต้น  14.เอื้องค ำ จ ำนวน 1,000 ต้น 
15.กะเรกร่อน จ ำนวน 5,000 ต้น 16.เอื้องเงินหลวง จ ำนวน 2,000 ต้น 
17.เอื้องสำยน้ ำนม จ ำนวน 500 ต้น 18.เอื้องมะลิ จ ำนวน 3,000 ต้น 
19.เอื้องนำงนวล จ ำนวน 500 ต้น 20.เอื้องเต่ำทอง จ ำนวน 500 ต้น 
21.เอ้ืองกุหลำบกระเป๋ำปิด จ ำนวน 500 ต้น 22.เอื้องเขำกวำงอ่อน จ ำนวน 500 ต้น 
23.เอื้องนมหนู จ ำนวน 500 ต้น  24.เหลืองจันทบูร จ ำนวน 500 ต้น 
25.สิงโตสองสี จ ำนวน 500 ต้น  26.เอื้องค ำกิ่ว จ ำนวน 500 ต้น 
27.ช่อม่วง จ ำนวน 500 ต้น  28.เอื้องจักจั่น จ ำนวน 500 ต้น 
29.เหลืองโครำช จ ำนวน 500 ต้น  
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กรอบการใช้ประโยชน์ 

 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 ด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลพืชควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์พันธุกรรมกรุงเทพมหำนครและฐำนข้อมูล 
ไม้ยืนต้นในสวนสำธำรณะ โดยสำมำรถสืบค้นข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ต  ได้ที่ www.bangkok.go.th/rspgbma 
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กรอบการสร้างจิตส านึก 

กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
           กำรจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพมหำนคร ณ อำคำรศูนย์พันธุกรรมพืชกรุงเทพมหำนคร  
ตั้งอยู่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เขตบำงกอกน้อย          
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 2. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

   2.1 สนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  (1) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เปน็สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 8 แห่ง 
รวมเป็น 289 โรงเรียน จำกโรงเรียนทั้งหมด 438 โรงเรียน  

ที ่ รหัส โรงเรียน ส านักงานเขต หมายเหตุ 

1 7-10110-005 โรงเรียนวัดคลองเตย เขตคลองเตย  

2 7-10260-013 โรงเรียนวัดสะพำน เขตคลองเตย  

3 7-10600-006 โรงเรียนวัดสุทธำรำม เขตคลองสำน  
4 7-10600-008 โรงเรียนวัดทองนพคุณ เขตคลองสำน  

5 7-10600-009 โรงเรียนวัดพิชัยญำติ เขตคลองสำน  
6 7-10600-014 โรงเรียนวัดทองธรรมชำติ เขตคลองสำน  

7 7-10510-004 โรงเรียนวัดพระยำสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) เขตคลองสำมวำ  

8 7-10510-017 โรงเรียนสุเหร่ำคลองสี่ เขตคลองสำมวำ  
9 7-10510-018 โรงเรียนวัดสุขใจ เขตคลองสำมวำ  

10 7-10510-019 โรงเรียนกลำงคลองสอง (พร  ดีเจริญ ) เขตคลองสำมวำ  

11 7-10230-012 โรงเรียนคันนำยำว (ธำรินเจริญสงเครำะห์) เขตคันนำยำว  
12 7-10230-014 โรงเรียนจินดำบ ำรุง เขตคันนำยำว  

13 7-10900-002 โรงเรียนวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร  

14 7-10900-003 โรงเรียนวัดเสมียนนำรี เขตจตุจักร  
15 7-10900-004 โรงเรียนประชำนิเวศน์ เขตจตุจักร  

16 7-10900-005 โรงเรียนบ้ำนลำดพร้ำว เขตจตุจักร  
17 7-10900-006 โรงเรียนมัธยมประชำนิเวศน์ เขตจตุจักร  

18 7-10900-007 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช เขตจตุจักร  

19 7-10900-008 โรงเรียนเสนำนิคม เขตจตุจักร  
20 7-10150-008 โรงเรียนวัดศำลำครืน เขตจอมทอง  

21 7-10150-009 โรงเรียนวัดมงคลวรำรำม (สมพรพสกสรรค์) เขตจอมทอง  

22 7-10150-010 โรงเรียนวัดบำงขุนเทียนนอก เขตจอมทอง  
23 7-10150-018 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง  

24 7-10150-019 โรงเรียนวัดนำงนอง (พิพัฒน์) เขตจอมทอง  
25 7-10150-020 โรงเรียนวัดบำงประทุนนอก เขตจอมทอง  

26 7-10150-021 โรงเรียนวัดสีสุก เขตจอมทอง  

27 7-10210-003 โรงเรียนวัดเวฬุวนำรำม (สินทรัพย์อนุสรณ์) เขตดอนเมือง  
28 7-10210-007 โรงเรียนเปรมประชำ (สำยหยุด-เกษมงเครำะห์) เขตดอนเมือง  
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29 7-10210-008 โรงเรียนประชำอุทิศ (จันทำบอนุสรณ์) เขตดอนเมือง  

30 7-10210-009 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหำรอำกำศอุทิศ) เขตดอนเมือง  

ที ่ รหัส โรงเรียน ส านักงานเขต หมายเหตุ 

31 7-10210-013 โรงเรียนบ ำรุงรวิวรรณวิทยำ เขตดอนเมือง  
32 7-10210-014 โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) เขตดอนเมือง  

33 7-10400-005 โรงเรียนวิชำกร เขตดินแดง  
34 7-10400-006 โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง  

35 7-10400-007 โรงเรียนสำมเสนนอก (ประชำรำษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง  

36 7-10300-002 โรงเรียนวัดจันทรสโมสร เขตดุสิต  
37 7-10300-003 โรงเรียนวัดประชำระบือธรรม เขตดุสิต  

38 7-10300-004 โรงเรียนวัดธรรมำภิตำรำม เขตดุสิต  

39 7-10300-005 โรงเรียนวัดรำชผำติกำรำม เขตดุสิต  
40 7-10300-006 โรงเรียนวัดสมณำนัมบริหำร เขตดุสิต  

41 7-10300-007 โรงเรียนวัดสวัสดิวำรีสีมำรำม เขตดุสิต  

42 7-10300-008 โรงเรียนวัดเทวรำชกุญชร เขตดุสิต  
43 7-10300-009 โรงเรียนเบญจมบพิตร เขตดุสิต  

44 7-10300-010 โรงเรียนสุโขทัย เขตดุสิต  
45 7-10170-009 โรงเรียนวัดเกำะ เขตตลิ่งชัน  

46 7-10170-010 โรงเรียนวัดโพธิ ์(รำษฎร์ผดุงผล) เขตตลิ่งชัน  

47 7-10170-011 โรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยำคำร) เขตตลิ่งชัน  
48 7-10170-012 โรงเรียนชุมทำงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน  

49 7-10170-013 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน  

50 7-10170-014 โรงเรียนวัดพิกุล เขตตลิ่งชัน  
51 7-10170-015 โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  

52 7-10170-016 โรงเรียนวัดประสำท เขตตลิ่งชัน  
53 7-10170-017 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมำลำ เขตตลิ่งชัน  

54 7-10170-018 โรงเรียนวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยำคำร) เขตตลิ่งชัน  

55 7-10170-019 โรงเรียนวัดอินทรำวำส เขตตลิ่งชัน  
56 7-10170-003 โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม เขตทวีวัฒนำ  

57 7-10170-004 โรงเรียนคลองมหำสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนำ  

58 7-10170-005 โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) เขตทวีวัฒนำ  
59 7-10170-006 โรงเรียนคลองทวีวัฒนำ (ทองน่วมอนุสรณ์) เขตทวีวัฒนำ  

60 7-10170-007 โรงเรียนคลองบำงพรหม เขตทวีวัฒนำ  
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61 7-10170-008 โรงเรียนวัดปุรณำวำส เขตทวีวัฒนำ  

62 7-10170-020 โรงเรียนมัธยมปรุณำวำส เขตทวีวัฒนำ  

63 7-10140-002 โรงเรียนนำหลวง เขตทุ่งครุ  

ที ่ รหัส โรงเรียน ส านักงานเขต หมายเหตุ 

64 7-10140-008 โรงเรียนบำงมด (ตันเปำว์วิทยำคำร) เขตทุ่งครุ  

65 7-10140-009 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พ่ึงสำยอนุสรณ์) เขตทุ่งครุ  
66 7-10140-010 โรงเรียนสำมัคคีบ ำรุง เขตทุ่งครุ  

67 7-10140-011 โรงเรียนคลองรำงจำก เขตทุ่งครุ  

68 7-10140-012 โรงเรียนรำษฎร์บูรณะ (มูฮ ำหมัดอุทิศ) เขตทุ่งครุ  
69 7-10140-013 โรงเรียนรำงรำชพฤกษ์นุชมีอุทิศ เขตทุ่งครุ  

70 7-10600-010 โรงเรียนวัดบำงสะแกใน เขตธนบุรี  

71 7-10600-011 โรงเรียนกันตทำรำรำม (สืบ-ลูกจันทร์ จึงระไพ) เขตธนบุรี  
72 7-10600-012 โรงเรียนวัดดำวคนอง เขตธนบุรี  

73 7-10600-013 โรงเรียนวัดขุนจันทร์ เขตธนบุรี  

74 7-10600-015 โรงเรียนวัดโพธิมิตร เขตธนบุรี  
75 7-10600-016 โรงเรียนวัดประดิษฐำรำม เขตธนบุรี  

76 7-10240-004 โรงเรียนวัดเทพลีลำ เขตบำงกะปิ  
77 7-10240-010 โรงเรียนวัดบึงทองหลำง (พิทักษ์วิทยำคำร) เขตบำงกะปิ  

78 7-10240-011 โรงเรียนล ำสำล ี(รำษฎร์บ ำรุง) เขตบำงกะปิ  

79 7-10240-015 โรงเรียนสุเหร่ำหัวหมำกน้อย เขตบำงกะปิ  
80 7-10240-016 โรงเรียนบ้ำนบำงกะปิ เขตบำงกะปิ  

81 7-10700-009 โรงเรียนวัดสุวรรณำรำม เขตบำงกอกน้อย  

82 7-10700-013 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี เขตบำงกอกน้อย  
83 7-10700-015 โรงเรียนวัดอัมพวำ เขตบำงกอกน้อย  

84 7-10700-016 โรงเรียนวัดยำงสุทธำรำม เขตบำงกอกน้อย  
85 7-10600-017 โรงเรียนวัดนำคกลำง เขตบำงกอกใหญ่  

86 7-10600-007 โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี เขตบำงกอกใหญ่  

87 7-10150-003 โรงเรียนคลองห้วยทรำย (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) เขตบำงขุนเทียน  
88 7-10150-004 โรงเรียนหมู่บ้ำนเกำะโพธิ์ เขตบำงขุนเทียน  

89 7-10150-005 โรงเรียนศำลเจ้ำ (ห้ำวนุกูลวิทยำ) เขตบำงขุนเทียน  

90 7-10150-006 โรงเรียนคลองพิทยำลงกรณ์ เขตบำงขุนเทียน  
91 7-10150-007 โรงเรียนวัดบัวผัน เขตบำงขุนเทียน  

92 7-10150-011 โรงเรียนวัดแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน  



9 
 

93 7-10150-017 โรงเรียนวัดท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน  

94 7-10150-023 โรงเรียนวัดกก เขตบำงขุนเทียน  

95 7-10150-024 โรงเรียนวัดบำงกระดี่ เขตบำงขุนเทียน  
96 7-10150-025 โรงเรียนบำงขุนเทียนศึกษำ เขตบำงขุนเทียน  

ที ่ รหัส โรงเรียน ส านักงานเขต หมายเหตุ 

97 7-10220-005 โรงเรียนบ้ำนคลองบัว (เอ่ียมแสงโรจน์) เขตบำงเขน  
98 7-10220-012 โรงเรียนไทยนิยมสงเครำะห์ เขตบำงเขน  

99 7-10220-014 โรงเรียนวัดไตรรัตนำรำม (ชื่นชูใจรำษฎร์อุทิศ) เขตบำงเขน  

100 7-10220-015 โรงเรียนบ้ำนบัวมล (เจริญรำษฎร์อุทิศ) เขตบำงเขน  
101 7-10120-008 โรงเรียนวัดจันทร์นอก เขตบำงคอแหลม  

102 7-10120-009 โรงเรียนวัดจันทร์ใน เขตบำงคอแหลม  

103 7-10120-012 โรงเรียนวัดรำชสิงขร เขตบำงคอแหลม  
104 7-10120-013 โรงเรียนวัดไทร เขตบำงคอแหลม  

105 7-10160-004 โรงเรียนบำงเชือกหนัง (พูนบ ำเพ็ญอนุสรณ์) เขตบำงแค  

106 7-10160-005 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสำมัคคี เขตบำงแค  
107 7-10160-006 โรงเรียนบำงแค (เนื่องสังวำลย์อนุสรณ์) เขตบำงแค  

108 7-10160-007 โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง (งำมศิริวิทยำคำร) เขตบำงแค  
109 7-10160-008 โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ เขตบำงแค  

110 7-10160-009 โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครำมอนุสรณ์) เขตบำงแค  

111 7-10160-010 โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบำงแค  
112 7-10160-015 โรงเรียนบำงไผ่ (บ้ำนนำยพันแก้วขำว) เขตบำงแค  

113 7-10160-016 โรงเรียนวัดม่วง เขตบำงแค  

114 7-10160-018 โรงเรียนวัดศำลำแดง เขตบำงแค  
115 7-10800-002 โรงเรียนวัดสร้อยทอง เขตบำงซ่ือ  

116 7-10800-003 โรงเรียนวัดเลียบรำษฎร์บ ำรุง เขตบำงซ่ือ  
117 7-10800-004 โรงเรียนวัดทองสุทธำรำม เขตบำงซ่ือ  

118 7-10800-005 โรงเรียนวัดประดู่ธรรมำธิปัตย์ เขตบำงซ่ือ  

119 7-10800-006 โรงเรียนวัดมัชฌันติกำรำม เขตบำงซ่ือ  
120 7-10800-007 โรงเรียนวัดบำงโพโอมำวำส เขตบำงซ่ือ  

121 7-10800-008 โรงเรียนวัดประชำศรัทธำธรรม เขตบำงซ่ือ  

122 7-10260-004 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ เขตบำงนำ  
123 7-10260-005 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ เขตบำงนำ  

124 7-10260-006 โรงเรียนวัดบำงนำใน เขตบำงนำ  
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125 7-10260-009 โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์ เขตบำงนำ  

126 7-10260-011 โรงเรียนวัดบำงนำนอก เขตบำงนำ  

127 7-10260-012 โรงเรียนเพ้ียนพินอนุสรณ์ เขตบำงนำ  
128 7-10150-012 โรงเรียนพระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์ เขตบำงบอน  

129 7-10150-013 โรงเรียนบ้ำนนำยสี เขตบำงบอน  

ที ่ รหัส โรงเรียน ส านักงานเขต หมายเหตุ 

130 7-10150-014 โรงเรียนบ้ำนนำยผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) เขตบำงบอน  

131 7-10150-015 โรงเรียนพรหมรำษฎร์รังสรรค์ เขตบำงบอน  

132 7-10150-016 โรงเรียนสถำนีพรมแดน (รักษำศุขรำษฎร์บ ำรุง) เขตบำงบอน  
133 7-10150-022 โรงเรียนวัดบำงบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์) เขตบำงบอน  

134 7-10700-002 โรงเรียนวัดเทพำกร (เลี่ยมมำตุทิศ) เขตบำงพลัด  

135 7-10700-003 โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) เขตบำงพลัด  
136 7-10700-004 โรงเรียนวัดวิมุตยำรำม เขตบำงพลัด  

137 7-10700-005 โรงเรียนวัดเปำโรหิตย ์ เขตบำงพลัด  

138 7-10700-006 โรงเรียนวัดสำมัคคีสุทธำวำส เขตบำงพลัด  
139 7-10700-007 โรงเรียนวัดรวก เขตบำงพลัด  

140 7-10700-008 โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบำงพลัด  
141 7-10700-010 โรงเรียนวัดพระยำศิริไอยสวรรค์ เขตบำงพลัด  

142 7-10700-011 โรงเรียนบำงยี่ขันวิทยำคม เขตบำงพลัด  

143 7-10700-012 โรงเรียนวัดอำวุธวิกสิตำรำม เขตบำงพลัด  
144 7-10700-014 โรงเรียนวัดบำงพลัด (ป.สุวณฺ โณ) เขตบำงพลัด  

145 7-10500-002 โรงเรียนวัดม่วงแค เขตบำงรัก  

146 7-10500-003 โรงเรียนวัดหัวล ำโพง เขตบำงรัก  
147 7-10500-004 โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้ำ เขตบำงรัก  

148 7-10500-005 โรงเรียนวัดมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก  
149 7-10230-010 โรงเรียนคลองล ำเจียก เขตบึงกุ่ม  

150 7-10230-011 โรงเรียนแย้มจำดวิชชำนุสรณ์ เขตบึงกุ่ม  

151 7-10240-008 โรงเรียนพิชัยพัฒนำ เขตบึงกุ่ม  
152 7-10240-009 โรงเรียนวัดพิชัย เขตบึงกุ่ม  

153 7-10240-013 โรงเรียนวัดบำงเตย เขตบึงกุ่ม  

154 7-10240-014 โรงเรียนประภำสวิทยำ เขตบึงกุ่ม  
155 7-10240-017 โรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  

156 7-10330-003 โรงเรียนวัดปทุมวนำรำม ในพระรำชูปถัมภ์ เขตปทุมวัน  
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สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี

157 7-10330-005 โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน  

158 7-10330-006 โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน  
159 7-10330-007 โรงเรียนวัดดวงแข เขตปทุมวัน  

160 7-10330-008 โรงเรียนวัดบรมนิวำส เขตปทุมวัน  

161 7-10330-009 โรงเรียนวัดสระบัว เขตปทุมวัน  

ที ่ รหัส โรงเรียน ส านักงานเขต หมายเหตุ 

162 7-10250-002 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ  

163 7-10250-003 โรงเรียนคลองมะขำมเทศ เขตประเวศ  
164 7-10250-004 โรงเรียนงำมมำนะ (แผน-ทับอุทิศ) เขตประเวศ  

165 7-10250-005 โรงเรียนสุเหร่ำบ้ำนม้ำ เขตประเวศ  

166 7-10250-006 โรงเรียนคลองปักหลัก เขตประเวศ  
167 7-10250-009 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ  

168 7-10250-014 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ เขตประเวศ  

169 7-10100-006 โรงเรียนวัดคณิกำผล เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย  
170 7-10100-007 โรงเรียนวัดสิตำรำม เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย  

171 7-10100-008 โรงเรียนวัดดิสำนุกำรำม เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย  
172 7-10400-003 โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญำไท  

173 7-10200-002 โรงเรียนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร  

174 7-10200-003 โรงเรียนวัดมหำธำตุ เขตพระนคร  
175 7-10200-004 โรงเรียนวัดพระเชตุพน เขตพระนคร  

176 7-10200-005 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร  

177 7-10200-006 โรงเรียนวัดมหรรณพ์ เขตพระนคร  
178 7-10200-007 โรงเรียนวัดรำชบูรณะ เขตพระนคร  

179 7-10200-008 โรงเรียนรำชบพิธ เขตพระนคร  
180 7-10260-002 โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม เขตพระโขนง  

181 7-10260-003 โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) เขตพระโขนง  

182 7-10260-007 โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) เขตพระโขนง  
183 7-10260-008 โรงเรียนบำงจำก (นำคเผื่อนอุปถัมภ์) เขตพระโขนง  

184 7-10160-003 โรงเรียนวัดทองศำลำงำม เขตภำษีเจริญ  

185 7-10160-017 โรงเรียนวัดก ำแพง (เหรียญล้อมมำนะนุกูล) เขตภำษีเจริญ  
186 7-10510-003 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี  

187 7-10510-005 โรงเรียนวังเล็กวิทยำนุสรณ์ เขตมีนบุรี  



12 
 

188 7-10510-006 โรงเรียนวัดใหม่ล ำนกแขวก เขตมีนบุรี  

189 7-10510-007 โรงเรียนวัดแสนสุข เขตมีนบุรี  

190 7-10510-008 โรงเรียนบึงขวำง (มหำดไทยอุปถัมภ์) เขตมีนบุรี  
191 7-10510-009 โรงเรียนสุเหร่ำทรำยกองดิน เขตมีนบุรี  

192 7-10510-010 โรงเรียนคลองสำม เขตมีนบุรี  

193 7-10510-011 โรงเรียนมีนบุรี เขตมีนบุรี  
194 7-10510-012 โรงเรียนสุเหร่ำบำงชัน เขตมีนบุรี  

ที ่ รหัส โรงเรียน ส านักงานเขต หมายเหตุ 

195 7-10510-013 โรงเรียนวัดบ ำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี  
196 7-10510-014 โรงเรียนศำลำคู้ เขตมีนบุรี  

197 7-10510-015 โรงเรียนบ้ำนเกำะ เขตมีนบุรี  

198 7-10510-016 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น เขตมีนบุรี  
199 7-10120-006 โรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยำนนำวำ  

200 7-10120-010 โรงเรียนวัดคลองใหม่ เขตยำนนำวำ  

201 7-10120-011 โรงเรียนวัดช่องลม เขตยำนนำวำ  
202 7-10120-014 โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยำนนำวำ  

203 7-10400-002 โรงเรียนวัดดิสหงสำรำม เขตรำชเทวี  
204 7-10400-004 โรงเรียนวัดพระยำยัง เขตรำชเทวี  

205 7-10400-008 โรงเรียนวัดทัศนำรุณสุนทริกำรำม เขตรำชเทวี  

206 7-10140-003 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เขตรำษฎร์บูรณะ  
207 7-10140-004 โรงเรียนวัดบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ  

208 7-10140-005 โรงเรียนวัดสน เขตรำษฎร์บูรณะ  

209 7-10140-006 โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธำวำส เขตรำษฎร์บูรณะ  
210 7-10140-007 โรงเรียนวัดแจงร้อน เขตรำษฎร์บูรณะ  

211 7-10520-001 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยำ เขตลำดกระบัง  
212 7-10520-002 โรงเรียนวัดขุมทอง เขตลำดกระบัง  

213 7-10520-003 โรงเรียนวัดรำชโกษำ เขตลำดกระบัง  

214 7-10520-004 โรงเรียนเคหะชุมชนลำดกระบัง เขตลำดกระบัง  
215 7-10520-005 โรงเรียนวัดปำกบึง เขตลำดกระบัง  

216 7-10520-006 โรงเรียนต ำบลขุมทอง (ประชำอุทิศ) เขตลำดกระบัง  

217 7-10520-007 โรงเรียนประสำนสำมัคคี เขตลำดกระบัง  
218 7-10520-008 โรงเรียนแดงเป้ำ (สิงสุขบูรณะ) เขตลำดกระบัง  

219 7-10520-009 โรงเรียนวัดสุทธำโภชน ์ เขตลำดกระบัง  
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220 7-10520-010 โรงเรียนวัดบึงบัว เขตลำดกระบัง  

221 7-10520-011 โรงเรียนสุเหร่ำล ำนำยโส เขตลำดกระบัง  

222 7-10520-012 โรงเรียนวัดทิพพำวำส เขตลำดกระบัง  
223 7-10520-013 โรงเรียนวัดพลมำนีย์ เขตลำดกระบัง  

224 7-10520-014 โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองค ำอุปถัมภ์) เขตลำดกระบัง  

225 7-10520-015 โรงเรียนวัดสังฆรำชำ เขตลำดกระบัง  
226 7-10520-016 โรงเรียนวัดลำดกระบัง (ศีลำภิรัตอุปถัมภ์) เขตลำดกระบัง  

227 7-10230-002 โรงเรียนลอยสำยอนุสรณ์ เขตลำดพร้ำว  

ที ่ รหัส โรงเรียน ส านักงานเขต หมายเหตุ 

228 7-10230-007 โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลำดพร้ำว  

229 7-10230-009 โรงเรียนเพชรถนอม เขตลำดพร้ำว  

230 7-10230-013 โรงเรียนวัดลำดปลำเค้ำ เขตลำดพร้ำว  
231 7-10310-004 โรงเรียนสุเหร่ำดอนสะแก เขตวังทองหลำง  

232 7-10310-005 โรงเรียนสุเหร่ำลำดพร้ำว เขตวังทองหลำง  

233 7-10310-006 โรงเรียนวัดสำมัคคีธรรม เขตวังทองหลำง  
234 7-10110-007 โรงเรียนสุเหร่ำสำมอิน เขตวัฒนำ  

235 7-10110-008 โรงเรียนสุเหร่ำบ้ำนดอน เขตวัฒนำ  
236 7-10240-018 โรงเรียนสำมแยกคลองหลอแหล เขตสะพำนสูง  

237 7-10240-019 โรงเรียนสุเหร่ำซีรอ (รำษฎร์สำมัคคี) เขตสะพำนสูง  

238 7-10250-008 โรงเรียนวัดลำดบัวขำว เขตสะพำนสูง  
239 7-10250-010 โรงเรียนสุเหร่ำทับช้ำงคลองบน เขตสะพำนสูง  

240 7-10220-006 โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย เขตสำยไหม  

241 7-10220-007 โรงเรียนออเงิน (อ่อน เหมอนุสรณ์) เขตสำยไหม  
242 7-10220-008 โรงเรียนวัดรำษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงครำม) เขตสำยไหม  

243 7-10220-009 โรงเรียนประชำนุกูล (ข ำสนิทอนุเครำะห์) เขตสำยไหม  
244 7-10220-010 โรงเรียนสำยไหม เขตสำยไหม  

245 7-10220-011 โรงเรียนวัดเกำะสุวรรณำรำม เขตสำยไหม  

246 7-10220-016 โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กำญจนำภิเษก 2) เขตสำยไหม  
247 7-10220-017 โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสำยไหม  

248 7-10220-013 โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสำยไหม  

249 7-10100-003 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์  
250 7-10100-004 โรงเรียนวัดปทุมคงคำ เขตสัมพันธวงศ์  

251 7-10100-005 โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  
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252 7-10250-007 โรงเรียนวัดปำกบ่อ เขตสวนหลวง  

253 7-10250-011 โรงเรียนวัดทองใน เขตสวนหลวง  

254 7-10250-013 โรงเรียนมัธยมนำคนำวำอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง  
255 7-10530-001 โรงเรียนสุเหร่ำล ำแขก เขตหนองจอก  

256 7-10530-002 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร เขตหนองจอก  

257 7-10530-003 โรงเรียนสุเหร่ำคลองสิบเอ็ด เขตหนองจอก  
258 7-10530-004 โรงเรียนอิสลำมล ำไทร เขตหนองจอก  

259 7-10530-005 โรงเรียนสุเหร่ำสนำมกลำงล ำ เขตหนองจอก  

260 7-10530-006 โรงเรียนสุเหร่ำคลองสิบ เขตหนองจอก  

ที ่ รหัส โรงเรียน ส านักงานเขต หมายเหตุ 

261 7-10530-007 โรงเรียนสังฆประชำนุสสรณ์ เขตหนองจอก  

262 7-10530-008 โรงเรียนนีลรำษฎร์อุปถัมภ์ เขตหนองจอก  
263 7-10530-009 โรงเรียนสุเหร่ำอีรั้ว เขตหนองจอก  

264 7-10530-010 โรงเรียนวัดอู่ตะเภำ เขตหนองจอก  

265 7-10530-011 โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม เขตหนองจอก  
266 7-10530-012 โรงเรียนสุเหร่ำนำตับ เขตหนองจอก  

267 7-10530-013 โรงเรียนสุเหร่ำหะยีมีนำ เขตหนองจอก  
268 7-10530-014 โรงเรียนคลองสอง เขตหนองจอก  

269 7-10530-015 โรงเรียนหนองจอกพิทยำนุสรณ์ เขตหนองจอก  

270 7-10160-011 โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม  
271 7-10160-012 โรงเรียนวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม  

272 7-10160-013 โรงเรียนประชำบ ำรุง เขตหนองแขม  

273 7-10160-014 โรงเรียนบ้ำนขุนประเทศ เขตหนองแขม  
274 7-10210-004 โรงเรียนกำรเคหะท่ำทรำย เขตหลักสี่  

275 7-10210-005 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยำ 2 เขตหลักสี่  
276 7-10210-006 โรงเรียนบำงเขน (ไว้สำลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่  

277 7-10210-011 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยำ ๑ เขตหลักสี่  

278 7-10210-012 โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เขตหลักสี่  
279 7-10310-007 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เขตห้วยขวำง  

280 7-10320-001 โรงเรียนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ เขตห้วยขวำง  

281 7-10320-002 โรงเรียนพระรำม ๙ กำญจนำภิเษก เขตห้วยขวำง  
282 7-10150-028 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว เขตจอมทอง  

283 7-10160-021 โรงเรียนวัดวิจิตรกำรนิมิตร เขตภำษีเจริญ  
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284 7-10170-021 โรงเรียนวัดกระโจมทอง เขตตลิ่งชัน  
285 7-10170-022 โรงเรียนวัดช่ำงเหล็ก เขตตลิ่งชัน  

286 7-10170-023 โรงเรียนวัดรัชฎำธฐิำน เขตตลิ่งชัน  

287 7-10240-020 โรงเรียนสุเหร่ำลำดบัวขำว เขตสะพำนสูง  
288 7-10520-018 โรงเรียนล ำพะอง (รำษฎร์จ ำเริญบ ำรุง) เขตลำดกระบัง  

289 7-10530-016 โรงเรียนวัดล ำต้อยติ่ง เขตหนองจอก  

 

 (2) โรงเรียนสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหำนคร รับป้ำยสนองพระรำชด ำริ 
ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ปี พ.ศ. 2552-2560 จ ำนวน 25 แห่ง (เพ่ิมขึ้น 2 แห่ง ) 

    ล าดับ โรงเรียนสมาชิก เขต รับป้าย ปี พ.ศ. 
1 โรงเรียนวัดจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ 2552 

2 โรงเรียนวัดเกำะสุวรรณำรำม สำยไหม 2552 

3 โรงเรียนวัดบึงทองหลำง (พิทักษ์วิทยำคำร) บำงกะปิ 2552 
4 โรงเรียนวัดเทพลีลำ บำงกะปิ 2552 

5 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ มีนบุรี 2552 

6 โรงเรียนสุเหร่ำดอนสะแก วังทองหลำง 2552 
7 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ 2553 

8 โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ บำงแค 2553 
9 โรงเรียนสังฆประชำนุสสรณ์ หนองจอก 2553 

10 โรงเรียนวัดรำษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงครำม) สำยไหม 2553 

11 โรงเรียนไทยนิยมสงเครำะห์ บำงเขน 2553 
12 โรงเรียนวัดปำกบึง ลำดกระบัง 2554 

13 โรงเรียนวัดประชำระบือธรรม ดุสิต 2554 

14 โรงเรียนวัดคณิกำผล ป้อมปรำบฯ 2554 
15 โรงเรียนเคหะชุมชนลำดกระบัง ลำดกระบัง 2554 

16 โรงเรียนวัดปทุมวนำรำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ปทุมวัน 2554 

17 โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์ บำงนำ 2554 

18 โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย สำยไหม 2556 
19 โรงเรียนเสนำนิคม จตุจักร 2556 

20 โรงเรียนคลองหนองใหญ่ บำงแค 2556 
21 โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) ทวีวัฒนำ 2558 



16 
 

22 โรงเรียนวัดปุรณำวำส ทวีวัฒนำ 2558 

23 โรงเรียนต ำบลขุมทอง (ประชำอุทิศ) ลำดกระบัง 2559 

24 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยำ 1   หลักสี่ 2560 
25 โรงเรียนสุเหร่ำล ำนำยโส ลำดกระบัง 2560 

 
        (3) โรงเรียนสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหำนคร รับเกียรติบัตร 
งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งควำมมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต  
ด้วยจิตสำนึกของครูและเยำวชน (ปี 2555-2560) จ ำนวน 7 แห่ง (เพ่ิมข้ึน - แห่ง ) 
 

ล าดับ โรงเรียนสมาชิก เขต 
รับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 ปี 

พ.ศ. 

1 โรงเรียนไทยนิยมสงเครำะห์ บำงเขน 2555 
2 โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์ บำงนำ 2555 

3 โรงเรียนวัดปทุมวนำรำม ในพระรำชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ปทุมวัน 2556 

4 โรงเรียนสุเหร่ำดอนสะแก วังทองหลำง 2556 

5 โรงเรียนวัดประชำระบือธรรม ดุสิต 2558 
6 โรงเรียนวัดเกำะสุวรรณำรำม สำยไหม 2559 

7 โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย สำยไหม 2559 

      (4)  ครู - อำจำรย์ เข้ำร่วมประชุมกลุ่มสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหำนคร 
 - ณ โรงเรียนวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 28-29 ตุลำคม 2559 จ ำนวน 23 โรงเรียน 
   ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 248 คน   
 - ณ โรงเรียนวัดปทุมวนำรำม ในพระรำชูปถัมภ์ฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ       
   ระหว่ำงวันที่ 5-6 พฤศจิกำยน 2559 จ ำนวน 27 โรงเรียน ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 319 คน 
 - ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยำ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 19-20 พฤศจิกำยน 2559    
จ ำนวน 20 โรงเรียน ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 320 คน 
 - ณ โรงเรียนพระรำม ๙ กำญจนำภิเษก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 1-2 ธันวำคม 2559  
   จ ำนวน 19 โรงเรียน ผู้เข้ำรบักำรอบรม จ ำนวน 161 คน  
 - ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเครำะห์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 21-22 ธันวำคม 2559   
   จ ำนวน 19 โรงเรียน ผู้เข้ำรบักำรอบรม 169 คน  
 - ณ โรงเรียนพิชญศึกษำ อ ำเภอปำกเกล็ด จ. นนทบุรี ระหว่ำงวันที่ 28 - 29 มกรำคม 2560  
    จ ำนวน 16 โรงเรียน ผู้เข้ำรบักำรอบรม จ ำนวน 169 คน  
 - ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร 1 ระหว่ำงวันที่ 14-15 กุมภำพันธ์ 2560  
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   จ ำนวน 27 โรงเรียน ผู้เข้ำรบักำรอบรม จ ำนวน 208 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (5) โอนเงินให้ส ำนักงำนเขต  ๑5  ส ำนักงำนเขต เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้งำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนตำมแนวทำงพระรำชด ำริ  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินและจัด
นิทรรศกำร งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สนองพระรำชด ำริ โดยกรุงเทพมหำนคร ปี ๒๕60 
 

ที ่ โรงเรียน ส านักงานเขต จ านวนโรงเรียน จ านวนเงิน 

๑. โรงเรียนเสนำนคิม จตุจักร ๑ ๑๒,0๐๐ 

๒. โรงเรียนวดัประชำระบือธรรม ดุสิต ๑ ๑๒,0๐๐ 

๓. โรงเรียนวดัปุรณำวำส ทวีวัฒนำ ๒ ๒4,๐๐๐ 
๔. โรงเรียนคลองต้นไทร ทวีวัฒนำ 

๕. โรงเรียนวดับึงทองหลำง บำงกะปิ ๒ ๒4,๐๐๐ 
๖. โรงเรียนวดัเทพลลีำ บำงกะปิ 
๗. โรงเรียนไทยนิยมสงเครำะห ์ บำงเขน ๑ ๑๒,0๐๐ 

๘. โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ ์ บำงนำ ๑ ๑๒,0๐๐ 

๙. โรงเรียนวดับุณยประดิษฐ์ บำงแค ๒ ๒4,๐๐๐ 
๑๐. โรงเรียนคลองหนองใหญ ่ บำงแค 

๑๑. โรงเรียนวดัปทุมวนำรำม                         
ในพระรำชูปถัมภ์ ในสมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ปทุมวัน ๑ ๑๒,0๐๐ 

๑๒. โรงเรียนวดัคณิกำผล ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย ๑ ๑๒,0๐๐ 

๑๓. โรงเรียนวดัทองสัมฤทธ์ิ มีนบุร ี ๑ ๑๒,0๐๐ 

๑๔. โรงเรียนวดัปำกบึง ลำดกระบัง 3 36,0๐๐ 

๑๕. โรงเรียนเคหะชุมชนลำดกระบัง ลำดกระบัง 
16. โรงเรียนต ำบลขุมทอง ลำดกระบัง 

17. โรงเรียนสุเหร่ำดอนสะแก วังทองหลำง ๑ ๑๒,0๐๐ 

18. โรงเรียนวดัเกำะสุวรรณำรำม สำยไหม ๓ 36,0๐๐ 
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19. โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย สำยไหม 

20. โรงเรียนวดัรำษฎร์นิยมธรรม สำยไหม 

๒1. โรงเรียนวดัสมัพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ ๒ ๒4,๐๐๐ 
๒2. โรงเรียนวดัจักรวรรด ิ สัมพันธวงศ์ 
๒3. โรงเรียนสังฆประชำนุสสรณ ์ หนองจอก ๑ ๑๒,0๐๐ 

 รวม 15 23 276,0๐๐ 
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 2.2. สนับสนุนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
        (1) ส ำนักงำนเขต เข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นกับโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี             
 

ที ่ รหัสสมาชิก เขต หมายเหตุ 

1 8-1033 ส ำนักงำนเขตคลองเตย  

2 8-1018 ส ำนักงำนเขตคลองสำน  
3 8-1046 ส ำนักงำนเขตคลองสำมวำ  

4 8-1043 ส ำนักงำนเขตคันนำยำว  
5 8-1030 ส ำนักงำนเขตจตุจักร  

6 8-1035 ส ำนักงำนเขตจอมทอง  

7 8-1036 ส ำนักงำนเขตดอนเมือง  
8 8-1026 ส ำนักงำนเขตดินแดง  

9 8-1002 ส ำนักงำนเขตดุสิต  

10 8-1019 ส ำนักงำนเขตตลิ่งชัน  
11 8-1048 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ  

12 8-1049 ส ำนักงำนเขตทุ่งครุ  
13 8-1015 ส ำนักงำนเขตธนบุรี  

14 8-1006 ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ  

15 8-1020 ส ำนักงำนเขตบำงกอกน้อย  
16 8-1016 ส ำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่  

17 8-1021 ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน  

18 8-1005 ส ำนักงำนเขตบำงเขน  
19 8-1031 ส ำนักงำนเขตบำงคอแหลม  

20 8-1040 ส ำนักงำนเขตบำงแค  

21 8-1029 ส ำนักงำนเขตบำงซื่อ  
22 8-1047 ส ำนักงำนเขตบำงนำ  

23 8-1050 ส ำนักงำนเขตบำงบอน  
24 8-1025 ส ำนักงำนเขตบำงพลัด  

25 8-1004 ส ำนักงำนเขตบำงรัก  

26 8-1027 ส ำนักงำนเขตบึงกุ่ม  
27 8-1007 ส ำนักงำนเขตปทุมวัน  

28 8-1032 ส ำนักงำนเขตประเวศ  
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ที ่ รหัสสมาชิก เขต หมายเหตุ 
29 8-1008 ส ำนักงำนเขตป้อมปรำบฯ  

30 8-1014 ส ำนักงำนเขตพญำไท  

31 8-1036 ส ำนักงำนเขตพระนคร  
32 8-1009 ส ำนักงำนเขตพระโขนง  

33 8-1022 ส ำนักงำนเขตภำษีเจริญ  
34 8-1010 ส ำนักงำนเขตมีนบุรี  

35 8-1012 ส ำนักงำนเขตยำนนำวำ  

36 8-1037 ส ำนักงำนเขตรำชเทวี  
37 8-1024 ส ำนักงำนเขตรำษฎร์บูรณะ  

38 8-1011 ส ำนักงำนเขตลำดกระบัง  

39 8-1038 ส ำนักงำนเขตลำดพร้ำว  
40 8-1045 ส ำนักงำนเขตวังทองหลำง  

41 8-1039 ส ำนักงำนเขตวัฒนำ  
42 8-1044 ส ำนักงำนเขตสะพำนสูง  

43 8-1028 ส ำนักงำนเขตสำทร  

44 8-1042 ส ำนักงำนเขตสำยไหม  
45 8-1013 ส ำนักงำนเขตสัมพันธวงศ์  

46 8-1034 ส ำนักงำนเขตสวนหลวง  

47 8-1003 ส ำนักงำนเขตหนองจอก  
48 8-1023 ส ำนักงำนเขตหนองแขม  

49 8-1041 ส ำนักงำนเขตหลักสี่  

50 8-1017 ส ำนักงำนเขตห้วยขวำง  

 

    (2) ส ำนักงำนเขตแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ประกอบด้วย 
         1) คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น อพ.สธ.–เขต 
         2) คณะอนุกรรมกำรศูนย์อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรท้องถิ่น เขต 
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   (3) กำรอบรมเกี่ยวกับงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น จ ำนวน 2 ครั้ง 
        1) กำรอบรมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ-
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เรื่อง “งำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น สนองพระรำชด ำริโดย กรุงเทพมหำนคร”  
โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
กำรฝึกปฏิบัติบันทึกใบงำนกำรส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกรทอ้งถิ่น ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร 
เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2560 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสังกัด
ส ำนักงำนเขต ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม ฝ่ำยกำรศึกษำ และผู้แทนโรงเรียน
ในพ้ืนที่เขต จ ำนวน 150 คน 
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      2) กำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับ
ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น กำรฝึกปฏิบัติบันทึกใบงำนกำรส ำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยำกรท้องถิ่น ใบงำนที่ 5 – 9 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบำงขุนเทียนนอก เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงวันที่ 27 – 28 กุมภำพันธ์ 2560 ผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
สังกัดส ำนักงำนเขต 5 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตจอมทอง เขตบำงรัก เขตประเวศ และเขตหนองแขม (สังเกตกำรณ์ 
1 เขต คือ เขตลำดกระบัง)ซึ่งเป็นเขตน ำร่องด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นและขอประเมินรับป้ำยพระรำชทำน
ในปี 2560 ประกอบด้วย หัวหน้ำฝ่ำยโยธำหรือผู้แทน หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำหรือผู้แทน หัวหน้ำฝ่ำยรักษำควำม
สะอำดและสวนสำธำรณะหรือผู้แทน หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคมหรือผู้แทน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
พัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม และผู้แทนโรงเรียนในพ้ืนที่เขตซึ่งร่วมด ำเนินงำนส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร
ท้องถิ่น จ ำนวน 57 คน  
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      (4) กำรประชุมคณะกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น อพ.สธ. - เขต 
(หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม) เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมและเติมเต็มยกร่ำงคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นทีส่ ำนักสิ่งแวดล้อมยกร่ำงขึ้น ให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับกำร
ด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น อพ.สธ.–เขต  
และคณะอนุกรรมกำรศูนย์อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรท้องถิ่น เขต รวมทั้งเพ่ือให้ทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นของกรุงเทพมหำนคร เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องประชุม 1  
ส ำนักสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 กรุงเทพมหำนคร 2 (อำคำรส ำนักกำรโยธำ) เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

 

 

5) จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ในพื้นที่สวนสาธา 
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  2.3 จัดท าป้ายช่ือพรรณไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะ จ านวน 489 ป้าย  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4 การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย กรุงเทพมหานคร  
ครั้งที่ 1/2560 วันอังคำรที่ 13 มิถุนำยน 2560 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 5  
ศำลำว่ำกำร กรุงเทพมหำนคร  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
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 กรุงเทพมหำนคร ร่วมสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  
เมื่อปี พ.ศ. 2546 และได้สนับสนุนงบประมำณของกรุงเทพมหำนครในปีงบประมำณ 2560 จ ำนวน 700,000.- บำท (เจ็ด
แสนบำทถ้วน) เป็นยอดใช้จริง จ ำนวน 609,102.40.- บำท (หกแสนเก้ำพันหนึ่งร้อยสองบำทสี่สิบสตำงค์) โดยมี
ผลกำรด ำเนินงำนครบ 3 กรอบกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  

 กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร 
 1. ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   
     1) ส ำนักงำนสวนสำธำรณะ ส ำนักสิ่งแวดล้อม และส ำนักงำนเขตด ำเนินกำรส ำรวจพืชควร  
ค่ำแก่กำรอนุรักษ์พันธุกรรมภำยในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ในปี 2560 พบพืชอนุรักษ์ แต่ยังระบุจ ำนวน
และชนิดไม่ได้ เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของชนิดพืชและเอกสำรประกอบ 
    2. ส ำรวจพืชควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์พันธุกรรมภำยในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร(เดิม)  
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จ ำนวน 1,878 ต้น   
 2. การส ารวจข้อมูลไม้ยืนต้นในสวนสาธารณะด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  
ด ำเนินกำรใน 2 สวน คือ  
    1) สวนรมณีนำถ ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  จ ำนวน 517 ต้น 
     2) สวนลุมพินี ด ำเนินกำรไปแล้ว จ ำนวน 3,592 ต้น 

 กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร 

1. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
     1) ปลูกและดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ในสวนสาธารณะหลัก จ ำนวน 35 แห่ง  
พ้ืนที่ 3,584ไร่ 3 งำน 62.90 ตำรำงวำ 
     2) การฟื้นฟูไม้ผลในแปลงปลูกรักษาพันธุกรรม ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตบางกอกน้อย โดยกำรรวบรวมไม้ผล ปลูกเพ่ิม ด ำเนินกำรขยำยพันธุ์  
กำรดูแลบ ำรุงรักษำ เช่น กำรตัดแต่ง กำรให้ปุ๋ย กำรขุดลอกและปรับขนำดร่องสวน ฯลฯ รวมทั้งกำรบันทึก
ข้อมูลและค่ำพิกัดไม้ผลเป็นรำยต้น 

2. การขยายพันธุ์พืชควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อปลูกหรือแลกเปลี่ยนหรือแจกจ่ายพันธุกรรม 
 ด ำเนินกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้หำยำกของไทย โดยส ำนักพัฒนำสังคม ส ำหรับปลูกรักษำ 
ไว้ทีห่น่วยงำนและแจกจ่ำยผู้ที่มีควำมสนใจ จ ำนวน 44,500  ต้น 

กรอบการใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร 
 ด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลพืชควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์พันธุกรรมกรุงเทพมหำนครและฐำนข้อมูล 
ไม้ยืนต้นในสวนสำธำรณะ โดยสำมำรถสืบค้นข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ต  ได้ที่ www.bangkok.go.th/rspgbma 

กรอบการสร้างจิตส านึก 
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กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
กำรจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพมหำนคร ณ อำคำรศูนย์พันธุกรรมพืชกรุงเทพมหำนคร ตั้งอยู่บริเวณ

สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เขตบำงกอกน้อย          

 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 

    1. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  
     (1) โรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 8 แห่ง  รวม
เป็น 289 โรงเรียน จำกโรงเรียนทั้งหมด 438 โรงเรียน   
     (2) โรงเรียนสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหำนคร รับป้ำยสนองพระรำชด ำริ 
ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ปี พ.ศ.2552-2560 จ ำนวน 25 แห่ง (เพ่ิมข้ึน 2 แห่ง ) 
     (3) โรงเรียนสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหำนคร รับเกียรติบัตรงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งควำมมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตสำนึกของครู
และเยำวชน (ปี 2555-2556) จ ำนวน 6 แห่ง (เพ่ิมข้ึน - แห่ง ) 
     (4) ครู - อำจำรย์ เข้ำร่วมประชุมกลุ่มสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จ ำนวน 7 ครั้ง  
151 โรงเรียน 1,594 คน 
    (5) โอนเงินให้ส ำนักงำนเขต  ๑5  เขต เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้งำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินและจัดนิทรรศกำร งำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน ตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี สนองพระรำชด ำริ โดยกรุงเทพมหำนคร ปี ๒๕60 จ ำนวน 23 โรงเรยีน เป็นเงิน 
276,000.-บำท 
 2. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
         (1) ส ำนักงำนเขต เข้ำร่วมสนองพระรำชด ำรงิำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นกับโครงกำรอนุรักษพั์นธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ครบ 50 ส ำนักงำนเขต           
      (2) ส ำนักงำนเขตแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ประกอบด้วย 
         1) คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น อพ.สธ.–เขต 
         2) คณะอนุกรรมกำรศูนย์อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรท้องถิ่น เขต 
     (3) กำรอบรมเกี่ยวกับงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น จ ำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2560 และ 
ระหว่ำงวันที่ 27 – 28 กุมภำพันธ์ 2560 
          (4) กำรประชุมคณะกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น อพ.สธ. - เขต 
(หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม) เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมและเติมเต็มยกร่ำงคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นทีส่ ำนักสิ่งแวดล้อมยกร่ำงขึ้น ให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับกำร
ด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น รวมทั้งเพ่ือให้ทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภำคม 2560  
   3. จัดท ำป้ำยชื่อพรรณไม้ในพ้ืนที่สวนสำธำรณะ จ ำนวน 489 ป้ำย 
   4. กำรประชุมคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ   
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สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สนองพระรำชด ำริโดย กรุงเทพมหำนคร ครั้งที่ 1/2560  
วันอังคำรที่ 13 มิถุนำยน 2560 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 5 ศำลำว่ำกำร กรุงเทพมหำนคร  
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