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๕ ๑. การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของศูนย์
การเรียนรู้ในโครงการน าร่อง

ได้ศูนย์เรียนรู้ในโครงการน าร่อง ชุมชนละ ๑ แห่ง 
จ านวนทั้งส้ิน ๔ แห่ง

ไม่ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการ

๑. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นทรัพยากรใน
ชุมชน
๒. ชาวชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

๑. โครงการเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ

๑.๑ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อพ.สธ. แก่ชาว
ชุมชน ร่วมกับแผนการอบรมของฝ่ายบริหารงาน
ชุมชน ๑-๔ ไม่น้อยกว่า ๑๖ รุ่น โดยวิทยากรที่ผ่าน
การอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการถ่ายทอด

อบรมไม่น้อยกว่า ๑๖ รุ่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ อพ.สธ. ให้ชาวชุมชนของการเคหะ
แห่งชาติได้รับทราบและน าไปปรับใช้ในการด าเนินงาน
ของชุมชน

ไม่ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการ เนื่องจาก
อบรมร่วมกับแผนการ
อบรมอื่น ๆ ในองค์กร

๑. ชาวชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อพ.สธ.
๒. ชาวชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. โครงการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การปลูกพันธุ์
ไม้สีประจ าพระองค์ (สีม่วง) สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒.๑ จัดแสดงนิทรรศการ อพ.สธ.  ในกิจกรรมของ
การเคหะแห่งชาติ ได้แก่ กิจกรรม CSR DAY, 
กิจกรรมครบรอบวันสถาปนาการเคหะแห่งชาติ, 
กิจกรรมชุมชนสดใส จิตใจงดงาม เป็นต้น

เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของการ
เคหะแห่งชาติ

๒๐,๐๐๐ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ 
ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ชาวชุมชน เป็นต้น ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการวิจยัสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑

กลุ่ม G9   กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานสนองพระราชด าริ การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

๘
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๒.๒ ดูแลบ ารุงรักษาพันธุ์ไม้สีม่วงที่ปลูกในชุมชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนการเคหะแห่งชาติ ที่มีต่อ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔๐๐,๐๐๐ ๑. ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์
ไม้สีม่วง และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี
๒. ได้แปลงพันธุ์ไม้สีม่วงที่สวยงามในชุมชนของการ
เคหะแห่งชาติ

๒.๓ สร้างเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานชุมชน 
๑-๔

สร้างเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานชุมชน ๑-๔ ให้เข้า
ร่วมด าเนินงาน อพ.สธ. เพื่อสนองพระราช ด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ชุมชนละ
 1 แห่ง จ านวนทั้งส้ิน ๔ แห่ง

ไม่ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการ

หน่วยงานท้องถิ่นเกิดจิตส านึกในด้านการรักษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากร ในชุมชน

๓. โครงการรวมใจภกัดิ ์ปลูกมเหสักข์ - สักสยามิ
นทร์ ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว
๓.๑ จัดแสดงนิทรรศการ อพ.สธ. ในกิจกรรมของ
การเคหะแห่งชาติ ได้แก่ กิจกรรม CSR DAY, 
กิจกรรมครบรอบวันสถาปนาการเคหะ-แห่งชาติ, 
กิจกรรมชุมชนสดใส จิตใจงดงาม เป็นต้น

เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ของการเคหะแห่งชาติ

๒๐,๐๐๐ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ 
ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ชาวชุมชน เป็นต้น ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓.๒ ดูแลบ ารุงรักษา/ปลูกเพิ่ม มเหสักข์ - สักสยา
มินทร์

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนการเคหะแห่งชาติ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๔๐๐,๐๐๐ ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ต้น
มเหสักข์ - สักสยามินทร์

๔. โครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างจิตส านึกเพ่ือ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยเชิญชวน
โรงเรียนที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหารงานชุมชน ๑-๔ ชุมชนละ ๑ แห่ง  จ านวนทั้งส้ิน
 ๔ แห่ง

ไม่ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการ

ได้เครือข่ายจากสถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๘
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๕. จัดแสดงนิทรรศการผลการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการทรัพยากร
ไทยในเดอืนธันวาคม 2560  ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ศูนย์สระบรุี)

เผยแพร่การด าเนินงาน โครงการ อพ.สธ. ของการ
เคหะแห่งชาติ จ านวน ๑ คร้ัง

๑๐๐,๐๐๐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ ได้รับทราบผล
การด าเนิน งาน ภายใต้ อพ.สธ.

๖. จัดท า website อพ.สธ.- กคช. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีของการเคหะแห่งชาติ

ไม่ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการ เนื่องจาก
อบรมร่วมกับแผนการ
อบรมอื่น ๆ ในองค์กร

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานของการ
เคหะแห่งชาติ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี

๙๔๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น ๒ กิจกรรม  จ านวน ๑๐ โครงการ    งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙๔๐,๐๐๐ บาท

๘

ตารางสรปุแผนงบประมาณ 61_กคช.




