
โครงการขับเคลื่อนการดำเนนิงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
          อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 1. ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  1. ประเด็นความมั่นคง  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ประเด็นด้านการศึกษา  
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุภาภรณ์  อินทมา   
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
งบประมาณ    10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์

พ ันธ ุกรรมพืชอ ันเน ื ่องมาจากพระราชดำร ิ  สมเด ็จพระเทพร ัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชก ุม ารี  
กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ. – ศธ.) ตามกรอบกิจกรรมของ อพ.สธ. – ศธ. โดยเน้นการดำเนินงาน                    
1) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และ 2) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่  เพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับภาค และระดับ
จังหวัด  

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช               
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหน่วยงานการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ผ่านมาพบว่า การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตั้งแต่ระดับนโยบาย               ลงสู่
หน่วยงานการศึกษา ยังไม่ถึงระดับปฏิบัติ การให้สถานศึกษาศึกษาและทำความเข้าใจตามความสนใจเอง โดย
ไม่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม จะไม่สามารถส่งผลถึงระดับปฏิบัติท ี ่แท้จริง เนื่ องจากศักยภาพ บริบท                
ของโรงเรียนแตกต่างกัน  การสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมของระดับหน่วยงานการศึกษา                   
จะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น และหน่วยงานระดับ
นโยบาย ต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือการพัฒนาสมาชิก “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดทำโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับจังหวัด 

2. วัตถุประสงค ์
       2.1 เพื ่อส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื ่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                    
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หน่วยงานการศึกษา 

2.2 เพ่ือการสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมการขับเคลื ่อนการดำเนินงาน                  
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ในระดับจังหวัด หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษา  

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

             การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                        
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หน่วยงานการศึกษา จำนวน 19 แห่ง  

 
 



      3.2 เชิงคุณภาพ 
      1) หน่วยงานการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ ในการ

ส่งเสริม สนับสนุน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
      2) การเสริมสร้างสนับสนุนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับหน่วยงานการศึกษา  

๔. วิธีดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที ่1 วางแผนการดำเนินโครงการ  
  - จัดทำข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ระดับจังหวัด 

 
ต.ค. 63 
ก.พ. 64 

สุภาภรณ์ อินทมา 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ 
  - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  - จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ร่วมกับหน่วยงาน
การศึกษา 
  - ขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียนฯ 

 
 

ม.ค. 64 
 

ม.ค. – ก.ย. 64 

สุภาภรณ์ อินทมา 
 

3 
 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม 
  - กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ  
  - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ 

 
ส.ค. 64 

สุภาภรณ์ อินทมา 
 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผล 
  - สรุปผลการการดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ 
  - รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก.ย. 64 สุภาภรณ์ อินทมา 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
      ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

6. งบประมาณ  
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน   10,000 บาท  
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 วางแผนการดำเนินโครงการ 
จัดทำข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 
    - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร 

(500) 
 

500 
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ 
จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา 
    - ค่าอาหารกลางวัน 80.-X30คน = 2,400.- 
    - ค่าอาหารว่าง 35.-X30คน       = 1,050.- 
    - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร 
 

(4,450) 
 

2,400 
1,050 
1,000 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม (5,050) 



กิจกรรม งบประมาณ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ  
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240.-X5คนX2วัน      = 2,400.- 
    - ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 500X5คนX1วัน = 2,500.- 
    - ค่าพาหนะ/น้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น   =    150.- 

 
2,400 
2,500 

150 
รวม (หนึ่งหม่ืนบาท) 10,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
              ความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของหน่วยงาน
การศึกษา 
  7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
              กำหนดเป็นนโยบายและตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานต้นสังกัด 

 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. จำนวนหน่วยงานการศึกษาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 1. อัตราที่เพ่ิมขึ้นของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตาม
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “งานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน” 
ของแต่ละหน่วยงานการศึกษา 

ร้อยละ 5 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       9.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระดับพ้ืนที่ ในมิติความร่วมมือของหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานภารกิจ 
  9.2 การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพรรณ ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ แก่

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
 


