
   หน่วยงาน กรงุเทพมหานคร

กรอบ/กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินการ
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 1. การส ารวจเก็บ เพื่อส ารวจเก็บรวบรวม สวนสาธารณะ ศาสนสถาน    1. ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช รวบรวมพันธุกรรมพืช พันธุกรรมพืชควรค่าแก่การ สถานศึกษา หน่วยงานราชการอื่น ส านักส่ิงแวดล้อม

(F1A2) ควรค่าแก่การอนุรักษ์ อนุรักษ์ในพื้นที่ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่เอกชน   - สวนสาธารณะ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่นๆ ในพื้นที่   - ฝ่ายปลูกบ ารุงรักษา

50 ส านักงานเขต  2. ส านักงานเขต

  - ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะหรือฝ่าย

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม

2. การส ารวจข้อมูล เพื่อให้สวนสาธารณะ สวนสาธารณะหลักหรือพื้นที่อื่นๆ ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ไม้ยืนต้นในสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดล้อม ที่มีความเหมาะสมของ กทม. ส านักส่ิงแวดล้อม

ด้วยระบบสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์ (GIS) (GIS) ที่มีการเชื่อมโยงกัน

ในภาพรวมและสามารถ

สืบค้นได้ในระบบสารสนเทศ

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

จ านวน 2 โครงการ 0

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 1. การปลูกรักษา เพื่อปลูกรักษาพันธุกรรม สวนสาธารณะหรือพื้นที่อื่นๆที่มี   - ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช พันธุกรรมพืชควรค่าแก่ พืชที่ได้จากกิจกรรมส ารวจ ความเหมาะสมของ กทม. ส านักส่ิงแวดล้อม

(F1A3) การอนุรักษ์ เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช   - ส านักงานเขต

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561



   หน่วยงาน กรงุเทพมหานคร

กรอบ/กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

2. การขยายพันธุ์พืช เพื่อขยายพันธุ์พืชที่ได้จาก พืชอนุรักษ์ที่เหมาะสมจะขยาย 1. ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ควรค่าแก่การอนุรักษ์ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม พันธุ์ให้มีปริมาณมากขึ้น ส านักส่ิงแวดล้อม

เพื่อปลูกหรือเพื่อ พันธุกรรมพืช เพื่อให้มี   - กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้

แลกเปล่ียนหรือแจกจ่าย ปริมาณมากขึ้น   - สวนสาธารณะที่มีเรือน

พันธุกรรม เพาะช า

2. ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ

- กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม

กองส่งเสริมอาชีพ

ส านักพัฒนาสังคม

จ านวน 2 โครงการ 0

กรอบการใช้ประโยชน์ 1. การจัดท าฐานข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้จาก ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 59 - ก.ย. 60

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (F2A5) พืชควรค่าแก่การอนุรักษ์ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม กรุงเทพมหานคร ส านักส่ิงแวดล้อม

(F2A5) พันธุกรรมกรุงเทพมหานคร พันธุกรรมพืช

และฐานข้อมูลไม้ยืนต้นใน

สวนสาธารณะ

2. การจัดท าฐานข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้จาก ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นพื้นที่ ส านักงานเขตที่เข้าร่วมสนอง ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ทรัพยากรท้องถิ่นพื้นที่เขต การจัดท าฐานข้อมูล เขตที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ.

พระราชด าริ งานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่นพื้นที่เขต ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.

จ านวน 2 โครงการ 0

กรอบการสร้างจิตส านึก 1. การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงและให้ความรู้ อาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กทม. ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61



   หน่วยงาน กรงุเทพมหานคร

กรอบ/กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ พืชกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับพืชพรรณ  ส านักส่ิงแวดล้อม

พันธุกรรมพืช (F3A7) (งานต่อเนื่องแผนแม่บท

ระยะ 5 ปีที่ห้า)

2. งานพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยว เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดง พื้นที่ของ กทม. ส านักงานเขตที่เข้าร่วมสนอง ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

กับทรัพยากรทั้ง   3 ฐาน เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น พระราชด าริงานฐานทรัพยากร

เช่น พิพิธภัณฑ์ ของส านักงานเขต ทั้ง 3 ฐาน ท้องถิ่น อพ.สธ.

หอศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ

นิทรรศการถาวร ชีวภาพ วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญา

จ านวน 2 โครงการ 0

กรอบการสร้างจิตส านึก 1. สนับสนุนโรงเรียน เพื่อสนับสนุนโรงเรียนสังกัด โรงเรียนในสังกัด กทม. ส านักการศึกษา 363,000 ต.ค. 60 - ก.ย. 61

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ สนองพระราชด าริ อพ.สธ. กรุงเทพมหานครในการ

พันธุกรรมพืช (F3A8) ในงานสวนพฤกษศาสตร์ ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน โรงเรียน

2. จัดอบรมโครงการ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนสังกัด โรงเรียนในสังกัด กทม. ส านักการศึกษา 298,000 ก.ค. 61

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ กรุงเทพมหานครในการ

งานสวนพฤกษศาสตร์ ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน โรงเรียน

3. อบรมโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ส านักงาน เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตที่สมัคร ส านักงานสวนสาธารณะ 57,970 ก.พ. 61

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขตที่สมัครเข้าร่วมสนอง เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 50 ส านักส่ิงแวดล้อม

"พื้นฐานงานฐาน พระราชด าริ อพ.สธ.  มี ส านักงานเขต จ านวน 250 คน



   หน่วยงาน กรงุเทพมหานคร

กรอบ/กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

ทรัพยากรท้องถิ่น" ความรู้ ความเข้าใจในการ

ด าเนินงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น

กรอบการสร้างจิตส านึก 4. อบรมโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ส านักงาน เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตที่สมัคร ส านักงานสวนสาธารณะ 113,830 พ.ค. 61

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขตที่สมัครเข้าร่วมสนอง เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ส านักส่ิงแวดล้อม

พันธุกรรมพืช (F3A8) "เติมเต็มงานฐานทรัพยากร พระราชด าริ อพ.สธ.  มี 50 ส านักงานเขต จ านวน 250

ท้องถิ่น" ความรู้ ความเข้าใจในการ คน

ด าเนินงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนให้ส านักงาน เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตน าร่อง ส านักงานสวนสาธารณะ 54,800 มิ.ย. 61

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เขตน าร่องงานฐานทรัพยากร งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ส านักส่ิงแวดล้อม

ท้องถิ่น หรือส านักงานเขตที่มี หรือส านักงานเขตที่ผล

ผลการด าเนินงานที่อาจ การด าเนินงานที่อาจ

ขอรับการประเมินในปีถัดไป ขอรับการประเมินในปีถัดไป

ได้ฝึกปฏิบัติงานส ารวจฐาน จ านวน 12 ส านักงานเขต

ทรัพยากรท้องถิ่น

6. สนับสนุนส านักงานเขต เพื่อสนับสนุนให้ส านักงาน ส านักงานเขตน าร่องงานฐาน ส านักงานสวนสาธารณะ 90,000 ต.ค. 60 - ก.ย. 61

น าร่องงานฐานทรัพยากร เขตน าร่องงานฐานทรัพยากร ทรัพยากรท้องถิ่น 6 กลุ่มเขต ส านักส่ิงแวดล้อม

ท้องถิ่น ท้องถิ่นด าเนินงานฐาน จ านวน 6 ส านักงานเขต ส านักงานเขต

ทรัพยากรท้องถิ่น



   หน่วยงาน กรงุเทพมหานคร

กรอบ/กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

7. ปรับปรุงข้อมูลใน เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ เว็บไชด์ อพ.สธ.-กทม. ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

เว็บไซด์ อพ.สธ.-กทม. ข่าวสาร อพ.สธ.-กทม. ส านักส่ิงแวดล้อม

8. การจัดท าป้ายชื่อ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สวนสาธารณะและพื้นที่ที่มี ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

พรรณไม้ในพื้นที่ เกี่ยวกับต้นไม้ ความเหมาะสมในกทม. ส านักส่ิงแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร

จ านวน 8 โครงการ 977,600

จ านวนทั้งสิ้น 16 โครงการ 977,600



   หน่วยงาน กรงุเทพมหานคร

กรอบ/กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 1. การส ารวจเก็บ เพื่อส ารวจเก็บรวบรวม สวนสาธารณะ ศาสนสถาน    1. ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช รวบรวมพันธุกรรมพืช พันธุกรรมพืชควรค่าแก่การ สถานศึกษา หน่วยงานราชการอื่น ส านักส่ิงแวดล้อม

(F1A2) ควรค่าแก่การอนุรักษ์ อนุรักษ์ในพื้นที่ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่เอกชน   - สวนสาธารณะ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่นๆ ในพื้นที่   - ฝ่ายปลูกบ ารุงรักษา

50 ส านักงานเขต  2. ส านักงานเขต

  - ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะหรือฝ่าย

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม

2. การส ารวจข้อมูล เพื่อให้สวนสาธารณะ สวนสาธารณะหลักหรือพื้นที่อื่นๆ ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ไม้ยืนต้นในสวนสาธารณะ ส านักส่ิงแวดล้อม ที่มีความเหมาะสมของ กทม. ส านักส่ิงแวดล้อม

ด้วยระบบสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์ (GIS) (GIS) ที่มีการเชื่อมโยงกัน

ในภาพรวมและสามารถ

สืบค้นได้ในระบบสารสนเทศ

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

จ านวน 2 โครงการ 0

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 1. การปลูกรักษา เพื่อปลูกรักษาพันธุกรรม สวนสาธารณะหรือพื้นที่อื่นๆที่มี   - ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช พันธุกรรมพืชควรค่าแก่ พืชที่ได้จากกิจกรรมส ารวจ ความเหมาะสมของ กทม. ส านักส่ิงแวดล้อม

(F1A3) การอนุรักษ์ เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช   - ส านักงานเขต

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561



   หน่วยงาน กรงุเทพมหานคร

กรอบ/กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

2. การขยายพันธุ์พืช เพื่อขยายพันธุ์พืชที่ได้จาก พืชอนุรักษ์ที่เหมาะสมจะขยาย 1. ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ควรค่าแก่การอนุรักษ์ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม พันธุ์ให้มีปริมาณมากขึ้น ส านักส่ิงแวดล้อม

เพื่อปลูกหรือเพื่อ พันธุกรรมพืช เพื่อให้มี   - กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้

แลกเปล่ียนหรือแจกจ่าย ปริมาณมากขึ้น   - สวนสาธารณะที่มีเรือน

พันธุกรรม เพาะช า

2. ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ

- กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม

กองส่งเสริมอาชีพ

ส านักพัฒนาสังคม

จ านวน 2 โครงการ 0

กรอบการใช้ประโยชน์ 1. การจัดท าฐานข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้จาก ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 59 - ก.ย. 60

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (F2A5) พืชควรค่าแก่การอนุรักษ์ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม กรุงเทพมหานคร ส านักส่ิงแวดล้อม

(F2A5) พันธุกรรมกรุงเทพมหานคร พันธุกรรมพืช

และฐานข้อมูลไม้ยืนต้นใน

สวนสาธารณะ

2. การจัดท าฐานข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้จาก ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นพื้นที่ ส านักงานเขตที่เข้าร่วมสนอง ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ทรัพยากรท้องถิ่นพื้นที่เขต การจัดท าฐานข้อมูล เขตที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ.

พระราชด าริ งานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่นพื้นที่เขต ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.

จ านวน 2 โครงการ 0

กรอบการสร้างจิตส านึก 1. การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงและให้ความรู้ อาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กทม. ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61



   หน่วยงาน กรงุเทพมหานคร

กรอบ/กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ พืชกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับพืชพรรณ  ส านักส่ิงแวดล้อม

พันธุกรรมพืช (F3A7) (งานต่อเนื่องแผนแม่บท

ระยะ 5 ปีที่ห้า)

2. งานพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยว เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดง พื้นที่ของ กทม. ส านักงานเขตที่เข้าร่วมสนอง ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

กับทรัพยากรทั้ง   3 ฐาน เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น พระราชด าริงานฐานทรัพยากร

เช่น พิพิธภัณฑ์ ของส านักงานเขต ทั้ง 3 ฐาน ท้องถิ่น อพ.สธ.

หอศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ

นิทรรศการถาวร ชีวภาพ วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญา

จ านวน 2 โครงการ 0

กรอบการสร้างจิตส านึก 1. สนับสนุนโรงเรียน เพื่อสนับสนุนโรงเรียนสังกัด โรงเรียนในสังกัด กทม. ส านักการศึกษา 363,000 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ใข้งบประมาณ

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ สนองพระราชด าริ อพ.สธ. กรุงเทพมหานครในการ ของ กทม.

พันธุกรรมพืช (F3A8) ในงานสวนพฤกษศาสตร์ ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน โรงเรียน

2. จัดอบรมโครงการ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนสังกัด โรงเรียนในสังกัด กทม. ส านักการศึกษา 298,000 ก.ค. 61 ใข้งบประมาณ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ กรุงเทพมหานครในการ ของ กทม.

งานสวนพฤกษศาสตร์ ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน โรงเรียน

3. อบรมโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ส านักงาน เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตที่สมัคร ส านักงานสวนสาธารณะ 57,970 ก.พ. 61 ใข้งบประมาณ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขตที่สมัครเข้าร่วมสนอง เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 50 ส านักส่ิงแวดล้อม ของ กทม.

"พื้นฐานงานฐาน พระราชด าริ อพ.สธ.  มี ส านักงานเขต จ านวน 250 คน



   หน่วยงาน กรงุเทพมหานคร

กรอบ/กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

ทรัพยากรท้องถิ่น" ความรู้ ความเข้าใจในการ

ด าเนินงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น

กรอบการสร้างจิตส านึก 4. อบรมโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ส านักงาน เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตที่สมัคร ส านักงานสวนสาธารณะ 113,830 พ.ค. 61 ใข้งบประมาณ

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขตที่สมัครเข้าร่วมสนอง เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ส านักส่ิงแวดล้อม ของ กทม.

พันธุกรรมพืช (F3A8) "เติมเต็มงานฐานทรัพยากร พระราชด าริ อพ.สธ.  มี 50 ส านักงานเขต จ านวน 250

ท้องถิ่น" ความรู้ ความเข้าใจในการ คน

ด าเนินงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนให้ส านักงาน เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตน าร่อง ส านักงานสวนสาธารณะ 54,800 มิ.ย. 61 ใข้งบประมาณ

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เขตน าร่องงานฐานทรัพยากร งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ส านักส่ิงแวดล้อม ของ กทม.

ท้องถิ่น หรือส านักงานเขตที่มี หรือส านักงานเขตที่ผล

ผลการด าเนินงานที่อาจ การด าเนินงานที่อาจ

ขอรับการประเมินในปีถัดไป ขอรับการประเมินในปีถัดไป

ได้ฝึกปฏิบัติงานส ารวจฐาน จ านวน 12 ส านักงานเขต

ทรัพยากรท้องถิ่น

6. สนับสนุนส านักงานเขต เพื่อสนับสนุนให้ส านักงาน ส านักงานเขตน าร่องงานฐาน ส านักงานสวนสาธารณะ 90,000 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ใข้งบประมาณ

น าร่องงานฐานทรัพยากร เขตน าร่องงานฐานทรัพยากร ทรัพยากรท้องถิ่น 6 กลุ่มเขต ส านักส่ิงแวดล้อม ของ กทม.

ท้องถิ่น ท้องถิ่นด าเนินงานฐาน จ านวน 6 ส านักงานเขต ส านักงานเขต

ทรัพยากรท้องถิ่น



   หน่วยงาน กรงุเทพมหานคร

กรอบ/กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินการ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

7. ปรับปรุงข้อมูลใน เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ เว็บไชด์ อพ.สธ.-กทม. ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

เว็บไซด์ อพ.สธ.-กทม. ข่าวสาร อพ.สธ.-กทม. ส านักส่ิงแวดล้อม

8. การจัดท าป้ายชื่อ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สวนสาธารณะและพื้นที่ที่มี ส านักงานสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

พรรณไม้ในพื้นที่ เกี่ยวกับต้นไม้ ความเหมาะสมในกทม. ส านักส่ิงแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร

จ านวน 8 โครงการ 977,600

จ านวนทั้งสิ้น 16 โครงการ 977,600


