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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที ่1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน) 
4.6 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรฐับาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนทีไ่ด้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ............................................................................ .............) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................-...................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (1. การจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ) 
7. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ.ศธ.ทำให้พื้นที่และกิจกรรมดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ.ตามแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ.ระยะ5 ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)  มีกรอบการ
ดำเนินงานได้แก่ 1.กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วยจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 2.กรอบการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 3.กรอบการสร้างจิตสำนึกประกอบด้วยกิจกรรมสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้กับเยาวชนในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในพืชพรรณ รู้จักทรัพยากรในท้องถิ่น หวงแหนและรู้จักนำมาใช้ประโยชน์ในการสืบสาน  รักษา ต่อยอด ในกิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชก ุมาร ี  ตามแผนแม ่บทโครงการอพ.สธ.ระยะ 5ป ีท ี ่หก (ตุ ล าคม พ .ศ .  2559 – ก ันยายน  
พ.ศ. 2564) ในระดับพ้ืนที ่จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น 
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8. วัตถปุระสงค์ 

              1. เพ่ือให้หน่วยงาน สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
               2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้รับป้ายพระราชทานและ
เกียรติบัตรฯ  
               3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
            สถานศึกษาสังกัดหน่วยงาน   จำนวน 295 แห่ง 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอพ.สธ. 
                2.  สถานศึกษาสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 25  

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
                 สถานศึกษาสังกัดหน่วยงาน   จำนวน 295 แห่ง 
                1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37        จำนวน   16   แห่ง 
                2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1        จำนวน 118   แห่ง 
                3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2       จำนวน 125   แห่ง                           
                4. สังกัดสำนักงานการบริหารการศึกษาพิเศษ                       จำนวน     2   แห่ง     
                5. วิทยาลัยอาชวีศึกษาสังกดัสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  จำนวน    6    แห่ง 
                6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล        จำนวน   28   แห่ง 
                7. โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่                                         จำนวน   11  แห่ง  

11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 - สิงหาคม  2564 

12. สถานทีด่ำเนินการ   
                หนว่ยงาน สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ 

13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
      ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯกับหน่วยงาน สถานศึกษา    

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ดำเนินงานในไตรมาสต่อไป ขับเคลื่อนการเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ประชุมหน่วยงาน สถานศกึษามี
ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
สมัครเป็นสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

50 คน 50 คน -  คน N/A 

เชิงคุณภาพ      
                1.  ร้อยละ 80 
ของสถานศึกษา ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
โครงการอพ.สธ. 
                2.  สถานศึกษา
สมัครเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 
25  
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 N/A 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

- 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000.- - 10,000 - - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1  ปัญหา อุปสรรค 
               - การประสานงาน การสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง           
18.2 แนวทางแก้ไข 
               - การแต่งตั้งคณะทำงาน ในการดำเนินงาน การนิเทศ กำกับ ติดตาม รูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินงาน ตามคู่มือการดเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ 
               - การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 

 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      - การตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์ และให้การสนับสนุน
โรงเรียนเข้าร่วมพัฒนาเพ่ือขอป้ายพระราชทานและเกียรติบัตร  
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
           1. สถานศึกษาดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์ตามคู่มือการดเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ 
           2. ครูดำเนินการจัดกิจกรรม 5 องค์ประกอบสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
           3. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีความหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น 
           4. สถานศึกษา สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น  
21. ผู้รายงาน นายอรรถนนท์  อุดคำมี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

     โทรศัพท์ 082-4410961 โทรสาร 054-598272 ต่อ 115 E–mail : rektingta@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที ่15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


