
หนา 1872                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ระนอง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย จังหวัดระนอง 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1.กิจกรรมปกปก

ทรัพยากร 
สถานีพัฒนาที่ดิน
ระนอง 

        
5,500  

จำนวนพื้นที ่50 
ไร พืช 28 ชนิด 
รวม 235 ตน 

               
5,500  

จำนวนพื้นที ่50 
ไร พืช 28 ชนิด 
รวม 235 ตน 

                  
5,500  

จำนวนพื้นที ่50 
ไร พืช 28 ชนิด 
รวม 235 ตน 

                 
5,500  

จำนวนพื้นที ่50 
ไร พืช 28 ชนิด 
รวม 235 ตน 

                
5,500  

จำนวนพื้นที ่50 
ไร พืช 28 ชนิด 
รวม 235 ตน 

สถานีพัฒนาที่ดิน
ระนอง 

F1A1  2.โครงการพฒันาแหลง
ทองเที่ยวทำเสนทางเดิน
ปาศึกษาธรรมชาติและ
ปายส่ือความหมายใน
เขตรักษาพันธุสัตวปา
คลองนาคา 

เขตรักษาพันธุสัตวปา
คลองนาคา 

        
734,500  

1.เขตรักษาพันธุ
สัตวปาคลอง
นาคา  ระยะทาง  
2.5 กิโลเมตร 
2. .จุดสกัดวัง
ผักบุง  ระยะทาง 
2 กิโลเมตร 
3.รวมระยะทาง 
4.5 กิโลเมตร 

        
734,500  

1.เขตรักษาพันธุ
สัตวปาคลอง
นาคา เพิ่ม
เสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 
ระยะทาง  500 
เมตร รวม
ระยะทางรวม 3 
กิโลเมตร    
2.จุดสกัดวัง
ผักบุง เพิ่ม
เสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ
ระยะทาง 500 
เมตร รวม 
ระยะทาง 2.5 
กิโลเมตร 
3.รวมระยะทาง
ทั้งหมด 5.5 
กิโลเมตร 

        
734,500  

1.เขตรักษาพันธุ
สัตวปาคลองนาคา 
เพิ่มเสนทางเดิน
ปาศึกษาธรรมชาติ 
ระยะทาง  500 
เมตร รวม
ระยะทางรวม 3.5 
กิโลเมตร    
2.จุดสกัดวังผักบุง 
เพิ่มเสนทางเดิน
ปาศึกษาธรรมชาติ
ระยะทาง 500 
เมตร รวม 
ระยะทาง 3 
กิโลเมตร 
3.รวมระยะทาง
ทั้งหมด 6.5 
กิโลเมตร 

        
734,500  

1.เขตรักษาพันธุ
สัตวปาคลอง
นาคา เพิ่ม
เสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 
ระยะทาง  500 
เมตร รวม
ระยะทางรวม 4 
กิโลเมตร    
2.จุดสกัดวังผักบุง 
เพิ่มเสนทางเดิน
ปาศึกษา
ธรรมชาติ
ระยะทาง 500 
เมตร รวม 
ระยะทาง 3.5 
กิโลเมตร 
3.รวมระยะทาง
ทั้งหมด 7.5 
กิโลเมตร 

        
734,500  

1.เขตรักษาพันธุ
สัตวปาคลอง
นาคา เพิ่ม
เสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ 
ระยะทาง  500 
เมตร รวม
ระยะทางรวม 
4.5 กิโลเมตร    
2.จุดสกัดวัง
ผักบุง เพิ่ม
เสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ
ระยะทาง 500 
เมตร รวม 
ระยะทาง 4 
กิโลเมตร 
3.รวมระยะทาง
ทั้งหมด 8.5 
กิโลเมตร 

เขตรักษาพันธุสัตวปา
คลองนาคา 

 รวม  2  โครงการ  740,000  740,000  740,000  740,000  740,000   

F1A2 1.การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ 

พื้นที่รัศมีไมเกิน 50 
กม. จากที่ต้ัง อบต.บาง
หิน 

-    รัศมีไมเกิน 5 กม.
จากอบต.บางหิน 

-    รัศมีไมเกิน 10 
กม.จากอบต.

บางหิน 

-    รัศมีไมเกิน 15 
กม.จากอบต.บาง

หิน 

-    รัศมีไมเกิน 20 
กม.จากอบต.บาง

หิน 

-    รัศมีไมเกิน 25 
กม.จากอบต.

บางหิน 

อบต.บางหิน 

F1A2 2.โครงการสำรวจเก็บ
รวบรวม 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
 

5 อำเภอ ในจังหวัด
ระนอง 

              
30,000  

1.ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน

              
30,000  

1.ไดองคความรู 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน

              
30,000  

1.ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน

              
30,000  

1.ไดองคความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน
ฐานขอมูลใน

              
30,000  

1.ไดองคความรู 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
2.นำไปสูงาน

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระนอง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ระนอง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1873 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 กิจกรรมที่ 5 
(กิจกรรมศูนย
ขอมูลและ
ทรัพยากร) 
3.อำเภอกะเปอร 

ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 
(กิจกรรมศูนย
ขอมูลและ
ทรัพยากร) 
3.อำเภอกระบุรี 

กิจกรรมที่ 5 
(กิจกรรมศูนย
ขอมูลและ
ทรัพยากร) 
3.อำเภอเมือง 

กิจกรรมที่ 5 
(กิจกรรมศูนย
ขอมูลและ
ทรัพยากร) 
3.อำเภอละอุน 

ฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 
(กิจกรรมศูนย
ขอมูลและ
ทรัพยากร) 
3.อำเภอสุข
สำราญ 

F1A2 3.การสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพและ
ชีวภาพภูมิปญญาทองถิ่น 

เขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลหงาว 

 -     1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
นำไปสูงาน
ฐานขอมูล 
2.เก็บรวบรวม
พันธุพืช 10-15 
ชนิด พรอมจัดทำ
ระบบ QR CODE 

 -     1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น นำไปสู
งานฐานขอมูล 
2.เก็บรวบรวม
พันธุพืช 10-15 
ชนิด พรอม
จัดทำระบบ QR 
CODE 

 -     1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
นำไปสูงาน
ฐานขอมูล 
2.เก็บรวบรวม
พันธุพืช 10-15 
ชนิด พรอมจัดทำ
ระบบ QR CODE 

 -     1.ไดองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น 
นำไปสูงาน
ฐานขอมูล 
2.เก็บรวบรวม
พันธุพืช 10-15 
ชนิด พรอมจัดทำ
ระบบ QR CODE 

 -     1.ไดองคความรู
ภูมิปญญา
ทองถิ่น นำไปสู
งานฐานขอมูล 
2.เก็บรวบรวม
พันธุพืช 10-15 
ชนิด พรอม
จัดทำระบบ QR 
CODE 

เทศบาลตำบลหงาว 

F1A2 4.การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากร
กายภาพและชีวภาพ 

พื้นที่รัศมีไมเกิน 50 
กม. จากที่ต้ัง อบต.มวง
กลวง 

 -     รัศมีไมเกิน 5 กม.
จากอบต.มวง
กลวง 

 -     รัศมีไมเกิน 10 
กม.จากอบต.
มวงกลวง 

 -     รัศมีไมเกิน 15 
กม.จากอบต.มวง
กลวง 

 -     รัศมีไมเกิน 20 
กม.จากอบต.มวง
กลวง 

 -     รัศมีไมเกิน 25 
กม.จากอบต.มวง
กลวง 

อบต.มวงกลวง 

 รวม  4  โครงการ  30,000  30,000  30,000  30,000  30,000   
F1A3 1.งานปลูก รักษา 

ทรัพยากร ขยายพันธุไม 
เขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลหงาว 

-    ขยายพันธุจำนวน 
10 ชนิด ตอป 
1,000 กลาไม 

-    ขยายพันธุ
จำนวน 10 ชนิด 
ตอป 1,000 
กลาไม 

-    ขยายพันธุจำนวน 
10 ชนิด ตอป 
1,000 กลาไม 

-    ขยายพันธุจำนวน 
10 ชนิด ตอป 
1,000 กลาไม 

-    ขยายพันธุ
จำนวน 10 ชนิด 
ตอป 1,000 กลา
ไม 

เทศบาลตำบลหงาว 

F1A3 2.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและสวน
พฤกษศาสตรหองสมุด
ประชาชน "เฉลิมราช
กุมารี" จังหวัดระนอง 

หองสมุดประชาชน 
"เฉลิมราชกุมารี" 
จังหวัดระนอง 

             
50,000  

พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน
ในสวน
พฤกษศาสตร ให
มีความสวยงาม 
รมร่ืนและเปน
การขยาย
พันธุกรรมพืชใน
บริเวณสวน
พฤกษศาสตร ณ 
หองสมุด
ประชาชน "เฉลิม

             
50,000  

พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน
ในสวน
พฤกษศาสตร 
ใหมีความ
สวยงาม รมร่ืน
และเปนการ
ขยายพันธกุรรม
พืชในบริเวณ
สวน
พฤกษศาสตร ณ 
หองสมุด

                
50,000  

พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน
ในสวน
พฤกษศาสตร ใหมี
ความสวยงาม รม
ร่ืนและเปนการ
ขยายพันธกุรรม
พืชในบริเวณสวน
พฤกษศาสตร ณ 
หองสมุด
ประชาชน "เฉลิม
ราชกุมารี" จังหวัด

               
50,000  

พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน
ในสวน
พฤกษศาสตร ให
มีความสวยงาม 
รมร่ืนและเปน
การขยาย
พันธุกรรมพืชใน
บริเวณสวน
พฤกษศาสตร ณ 
หองสมุด
ประชาชน "เฉลิม

              
50,000  

พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน
ในสวน
พฤกษศาสตร ให
มีความสวยงาม 
รมร่ืนและเปน
การขยาย
พันธุกรรมพืชใน
บริเวณสวน
พฤกษศาสตร ณ 
หองสมุด
ประชาชน "เฉลิม

กศน. อำเภอเมือง
ระนอง 



หนา 1874                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ระนอง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ราชกุมารี" 
จังหวัดระนอง 

ประชาชน 
"เฉลิมราชกุมารี" 
จังหวัดระนอง 

ระนอง ราชกุมารี" 
จังหวัดระนอง 

ราชกุมารี" 
จังหวัดระนอง 

 รวม  2  โครงการ  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000   
F2A4 โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมเปดบานนา  
พื้นที่จังหวัดระนอง             

150,000  
เพิ่มประชากร
เปดบานนา 
จำนวน ไมนอย
กวา 300 ตัว 

           
150,000  

เพิ่มประชากร
เปดบานนา 
จำนวน ไมนอย
กวา 300 ตัว 
จากปกอนหนา 

              
150,000  

เพิ่มประชากรเปด
บานนา จำนวน 
ไมนอยกวา 300 
ตัว จากปกอน
หนา 

             
150,000  

เพิ่มประชากรเปด
บานนา จำนวน 
ไมนอยกวา 300 
ตัว จากปกอน
หนา 

            
150,000  

เพิ่มประชากร
เปดบานนา 
จำนวน ไมนอย
กวา 300 ตัว 
จากปกอนหนา 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง 

 รวม  1  โครงการ  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000   
F2A5 โครงการจัดทำฐานขอมูล

ทรัพยากร อพ.สธ.ระบบ
ดิจิตอลของจังหวัด
ระนองใหเปนเอกภาพ 

สำนักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดระนอง 

                
3,000  

1 ฐานขอมูล                
3,000  

1 ฐานขอมูล                   
3,000  

1 ฐานขอมูล                  
3,000  

1 ฐานขอมูล                 
3,000  

1 ฐานขอมูล สำนักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดระนอง 

 รวม  1  โครงการ  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000   
F3A7 1.โครงการพัฒนาหอง

พิพิธภัณฑพืชงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร               
50,000  

1.นักเรียน ม.1 และ 
ม.4 มีความรูเความ
เขาใจองคประกอบ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
2.เปนแหลงเรียนรู
และฝกอบรม
เทคนิคการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื้อ
พืชใหกับนักเรียน 
3.มีครุภัณฑและ
อุปกรณเพียงพอ
เพื่อการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

              
50,000  

1.นักเรียน ม.1 
และ ม.4 มี
ความรูเความเขาใจ
องคประกอบงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
2.เปนแหลงเรียนรู
และฝกอบรม
เทคนิคการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื้อ
พืชใหกับนักเรียน 
3.มีครุภัณฑและ
อุปกรณเพียงพอ
เพื่อการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

              
50,000  

1.นักเรียน ม.1 และ 
ม.4 มีความรูเความ
เขาใจองคประกอบ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
2.เปนแหลงเรียนรู
และฝกอบรมเทคนิค
การเพาะเล้ียงเนื้อ
เยื้อพืชใหกับนกัเรียน 
3.มีครุภัณฑและ
อุปกรณเพียงพอเพื่อ
การดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

              
50,000  

1.นักเรียน ม.1 และ 
ม.4 มีความรูเความ
เขาใจองคประกอบ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
2.เปนแหลงเรียนรู
และฝกอบรม
เทคนิคการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื้อ
พืชใหกับนักเรียน 
3.มีครุภัณฑและ
อุปกรณเพียงพอ
เพื่อการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

              
50,000  

1.นักเรียน ม.1 
และ ม.4 มี
ความรูเความเขาใจ
องคประกอบงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
2.เปนแหลงเรียนรู
และฝกอบรม
เทคนิคการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื้อ
พืชใหกับนักเรียน 
3.มีครุภัณฑและ
อุปกรณเพียงพอ
เพื่อการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

โรงเรียนพิชัยรัตนา
คาร 

F3A7 2.โครงการขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสรางงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห  38 จังหวัด
ระนอง 

34,100 1.ทะเบียนพันธุไม 
2.ปายชื่อพันธุไม 
3.ปลูกพันธุไม
เพิ่มเติม 

34,100 1.ทะเบียนพันธุไม 
2.ปายชื่อพันธุไม 
3.ปลูกพันธุไม
เพิ่มเติม 

34,100 1.ทะเบียนพันธุไม 
2.ปายชื่อพันธุไม 
3.ปลูกพันธุไม
เพิ่มเติม 

34,100 1.ทะเบียนพันธุไม 
2.ปายชื่อพันธุไม 
3.ปลูกพันธุไม
เพิ่มเติม 

34,100 1.ทะเบียนพันธุไม 
2.ปายชื่อพันธุไม 
3.ปลูกพันธุไม
เพิ่มเติม 

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห  38 จังหวัด
ระนอง 

 รวม  2  โครงการ  84,100  84,100  84,100  84,100  84,100   



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ระนอง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1875 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 1.โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมตามแนว
พระราชดำริและกิจการ
พิเศษของ ทส. 

ในพื้นที่สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
จำนวน 19 โรงเรียน 
และฐานทรัพยากร 
ทองถิ่น จำนวน 2 แหง 
รวม 21 แหง 

              
15,000  

สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน และ
ฐานทรัพยากร

ทองถิ่น รวม 21 
แหง 

             
15,000  

สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน และ
ฐานทรัพยากร

ทองถิ่น รวม 21 
แหง 

                
15,000  

สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร 

โรงเรียน และฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

รวม 21 แหง 

               
15,000  

สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร 

โรงเรียน และฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

รวม 21 แหง 

              
15,000  

สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร 
โรงเรียน และ
ฐานทรัพยากร

ทองถิ่น รวม 21 
แหง 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

F3A8 2.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี  
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 
ตำบลราชกรูด 

ตำบลราชกรูด               
80,000  

พื้นที่หมูที่ 1 และ
หมูที่ 2 

             
80,000  

พื้นที่หมูที่ 3 
และหมูที่ 4 

                
80,000  

พื้นที่หมูที่ 5 และ
หมูที่ 6 

               
80,000  

พื้นที่หมูที่ 7               
80,000  

พื้นที่หมูที่ 8 เทศบาลตำบลราช
กรูด 

F3A8 3.โครงการสำรวจ รวม
พันธุกรรมพืชในชุมชน 

กศน.อำเภอเมือง
ระนอง 

                
5,000  

เกิดความ
ตระหนักและเห็น
คุณคาพันธุกรรม
พืชในชุมชน 

               
5,000  

เกิดความ
ตระหนักและ
เห็นคุณคา
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน 

                  
5,000  

เกิดความตระหนัก
และเห็นคุณคา
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน 

                 
5,000  

เกิดความ
ตระหนักและเห็น
คุณคาพันธุกรรม
พืชในชุมชน 

                
5,000  

เกิดความ
ตระหนักและ
เห็นคุณคา
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน 

กศน.อำเภอเมือง
ระนอง 

F3A8 4.โครงการอบรมเพื่อ
สรางจิตสำนึกการ,
อนุรักษพันธกุรรมพืชใน
ชุมชน 

กศน.อำเภอเมือง
ระนอง 

              
20,000  

เกิดตระหนักและ
เห็นคุณคา
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน 

             
20,000  

เกิดตระหนัก
และเห็นคุณคา
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน 

                
20,000  

เกิดตระหนักและ
เห็นคุณคา
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน 

               
20,000  

เกิดตระหนักและ
เห็นคุณคา
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน 

              
20,000  

เกิดตระหนักและ
เห็นคุณคา
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน 

กศน.อำเภอเมือง
ระนอง 

F3A8 5.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชในชุมชน 

กศน.อำเภอเมือง
ระนอง 

              
20,000  

อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชนพื้นที่  3 
ชนิด  เพื่อรักษา
และขยายผล
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน 

             
20,000  

อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชนพื้นที่  3 
ชนิด  เพื่อรักษา
และขยายผล
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน 

                
20,000  

อนุรักษพันธกุรรม
พืชในชุมชนพื้นที่  
3 ชนิด  เพื่อรักษา
และขยายผล
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน 

               
20,000  

อนุรักษพันธกุรรม
พืชในชุมชนพื้นที่  
3 ชนิด  เพื่อ
รักษาและขยาย
ผลพันธุกรรมพืช
ในชุมชน 

              
20,000  

อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชนพื้นที่  3 
ชนิด  เพื่อรักษา
และขยายผล
พันธุกรรมพืชใน
ชุมชน 

กศน.อำเภอเมือง
ระนอง 

F3A8 6.งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ไดจาก
การสำรวจเก็บรวบรวม 

กศน.อำเภอกะเปอร               
30,000  

ผูเขารวม
โครงการสามารถ
นำความรู ความ
เขาใจในการดูแล
รักษาพันธุพืชหา
ยากในชุมชนไป

             
30,000  

ผูเขารวม
โครงการ
สามารถนำ
ความรู ความ
เขาใจในการ
ดูแลรักษาพันธุ

                
30,000  

ผูเขารวมโครงการ
สามารถนำความรู 
ความเขาใจในการ
ดูแลรักษาพันธุพืช
หายากในชุมชนไป
ใชใน

               
30,000  

ผูเขารวม
โครงการสามารถ
นำความรู ความ
เขาใจในการดูแล
รักษาพันธุพืชหา
ยากในชุมชนไป

              
30,000  

ผูเขารวม
โครงการสามารถ
นำความรู ความ
เขาใจในการดูแล
รักษาพันธุพืชหา
ยากในชุมชนไป

กศน.อำเภอกะเปอร 



หนา 1876                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ระนอง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ใชใน
ชีวิตประจำวันได 

พืชหายากใน
ชุมชนไปใชใน
ชีวิตประจำวันได 

ชีวิตประจำวันได ใชใน
ชีวิตประจำวันได 

ใชใน
ชีวิตประจำวันได 

F3A8 7.การขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระนอง 

            
637,600  

สรางจิตสำนึกแก
บุคลากรทาง
การศึกษาในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

           
637,600  

สรางจิตสำนึก
แกบุคลากรทาง
การศึกษาในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

              
637,600  

สรางจิตสำนึกแก
บุคลากรทาง
การศึกษาในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

             
637,600  

สรางจิตสำนึกแก
บุคลากรทาง
การศึกษาในการ
อนุรักษทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

            
637,600  

สรางจิตสำนึกแก
บุคลากรทาง
การศึกษาในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระนอง 

F3A8 8.กิจกรรมสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษทรัพยากร
ใหแกสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

พื้นที่โรงเรียนในจังหวัด
ระนอง 

                
4,000  

2 แหง                
4,000  

2 แหง                   
4,000  

2 แหง                  
4,000  

2 แหง                 
4,000  

2 แหง สถานีพัฒนาที่ดิน
ระนอง 

F3A8 9.งานสวนพฤกษศาสตร
ในชุมชน 

5 อำเภอ ใน 
จังหวัดระนอง 

              
30,000  

1.เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

             
30,000  

1.เพื่อนำไปสู
การสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

                
30,000  

1.เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 

               
30,000  

1.เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

              
30,000  

1.เพื่อนำไปสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระนอง 

F3A8 10.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ (ฐานทรัพยากรทองถิ่น
เทศบาลตำบลกะเปอร) 

เขตพื้นที่เทศบาลตำบล
กะเปอร 

-    สามารถรวบรวม
ฐานทรัพยากร
ภายในเทศบาล
ตำบลกะเปอรได
เพิ่มขึ้นทุกป 

-    สามารถรวบรวม
ฐานทรัพยากร
ภายในเทศบาล
ตำบลกะเปอรได
เพิ่มขึ้นทุกป 

-    สามารถรวบรวม
ฐานทรัพยากร
ภายในเทศบาล
ตำบลกะเปอรได
เพิ่มขึ้นทุกป 

-    สามารถรวบรวม
ฐานทรัพยากร
ภายในเทศบาล
ตำบลกะเปอรได
เพิ่มขึ้นทุกป 

-    สามารถรวบรวม
ฐานทรัพยากร
ภายในเทศบาล
ตำบลกะเปอรได
เพิม่ขึ้นทุกป 

เทศบาลตำบล
กะเปอร 

F3A8 11.โครงการ
ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
จังหวัดระนอง 

สำนักงานจังหวัด
ระนอง 

-    เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

-    เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

-    เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

-    เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

-    เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

สำนักงานจังหวัด
ระนอง 



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ระนอง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1877 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 12.โครงการอนุรักษพืช
พื้นเมืองและพืชประจำ
ถิ่น 

องคการบริหารสวน
จังหวัดระนอง 

            
100,000  

1.จัดหาพันธุไม 
2.ปลูกพันธุไม
เพิ่มเติมในพื้นที่ 
ซ่ึงเปนสวน
พฤกษศาสตร 
3.จัดทำปาย
ขอมูลพันธกุรรม
พืช 

            
100,000  

1.จัดหาพันธุไม 
2.ปลูกพันธุไม
เพิ่มเติมในพื้นที่ 
ซ่ึงเปนสวน
พฤกษศาสตร 
3.จัดทำปาย
ขอมูลพันธกุรรม
พืช 

            
100,000  

1.จัดหาพันธุไม 
2.ปลูกพันธุไม
เพิ่มเติมในพื้นที่ 
ซ่ึงเปนสวน
พฤกษศาสตร 
3.จัดทำปายขอมูล
พันธุกรรมพืช 

            
100,000  

1.จัดหาพันธุไม 
2.ปลูกพันธุไม
เพิ่มเติมในพื้นที่ 
ซ่ึงเปนสวน
พฤกษศาสตร 
3.จัดทำปาย
ขอมูลพันธกุรรม
พืช 

            
100,000  

1.จัดหาพันธุไม 
2.ปลูกพันธุไม
เพิม่เติมในพื้นที่ 
ซ่ึงเปนสวน
พฤกษศาสตร 
3.จัดทำปาย
ขอมูลพันธกุรรม
พืช 

องคการบริหารสวน
จังหวัดระนอง 

F3A8 13.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดระนอง  
(ส.ป.ก.ระนอง) 

              
42,000  

 เพื่อสงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น และมอบ
ปจจัยการเกษตร
ใหกับโรงเรียนที่
เขารวมโครงการ 

             
42,000  

 เพื่อสงเสริมการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น และ
มอบปจจยั
การเกษตรใหกับ
โรงเรียนที่เขา
รวมโครงการ 

                
42,000  

 เพื่อสงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น และมอบ
ปจจัยการเกษตร
ใหกับโรงเรียนที่
เขารวมโครงการ 

               
42,000  

 เพื่อสงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น และมอบ
ปจจัยการเกษตร
ใหกับโรงเรียนที่
เขารวมโครงการ 

              
42,000  

 เพื่อสงเสริมการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ทองถิ่น และ
มอบปจจยั
การเกษตรใหกับ
โรงเรียนที่เขา
รวมโครงการ 

สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดระนอง 

F3A8 14.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสงเสริม 
อนุรักษ และเผยแพรพืช
พื้นบานพื้นถิ่น 

5 อำเภอ ใน 
จังหวัดระนอง 

              
44,600  

1.ผูเขารับการ
อบรม60 คน 
2. พืชพื้นบานพื้น
ถิ่นไดรับการ
สงเสริม อนุรักษ 
และเผยแพร 
3.อำเภอกะเปอร 

              
44,600  

1.ผูเขารับการ
อบรม60 คน 
2. พืชพื้นบาน
พื้นถิ่นไดรับการ
สงเสริม อนุรักษ 
และเผยแพร 
3.อำเภอกระบุรี 

              
44,600  

1.ผูเขารับการ
อบรม60 คน 
2. พืชพื้นบานพื้น
ถิ่นไดรับการ
สงเสริม อนุรักษ 
และเผยแพร 
3.อำเภอเมือง
ระนอง 

              
44,600  

1.ผูเขารับการ
อบรม60 คน 
2. พืชพื้นบานพื้น
ถิ่นไดรับการ
สงเสริม อนุรักษ 
และเผยแพร 
3.อำเภอละอุน 

              
44,600  

1.ผูเขารับการ
อบรม60 คน 
2. พืชพื้นบาน
พื้นถิ่นไดรับการ
สงเสริม อนุรักษ 
และเผยแพร 
3.อำเภอสุข
สำราญ 

สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระนอง 

F3A8 15.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
จังหวัดระนอง ประจำป 
พ.ศ. 2565 

สถานที่ตามที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

            
300,000  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 

                  
300,000  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 

                
300,000  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 

สำนักงานจังหวัด
ระนองและหนวยงาน
ที่สนองพระราชดำริ 

F3A8 16. การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-จังหวัด 

    เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ

  เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ

 เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพรกิจกรรมที่
รวมสนองพระราช 
ดำริ อพ.สธ. ของ

ก ำ ห น ด ใ ห เ ป น
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร
ด ำ เนิ น ง า น จั ด ท ำ
เว็บ ไซต  อพ .สธ . – 



หนา 1878                                                                                                                                                                                         แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ระนอง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทางจังหวัด ทางจังหวัด ทางจังหวัด ทางจังหวัด ทางจังหวัด จั ง ห วั ด  ร ว ม ทั้ ง
ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยางตอเนื่อง
ทุกป 

F3A8 1 7 .ส นั บ ส นุ น อ ง ค ก ร
ป ก ค รอ งส ว น ท อ งถิ่ น 
(อปท.) สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 
และกำกับขับเคล่ือนงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่นใน
ระดับจังหวัด 

พื้นที่การปกครองระดับ
ตำบลในจังหวัด 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี (best 
practice) ตอ
ปงบประมาณ 

 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น
ภายในจังหวัด โดย
กำหนด อปท. 
เปาหมายทีจ่ะ
ขับเคล่ือนในเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่จะเปน
ตนแบบหรือ
แบบอยางที่ดี 
(best practice) 
ตอปงบประมาณ 

1. สำนักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
จังหวัด ดำเนินงานตาม
น โย บ า ย ข อ ง ก ร ม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
2. การขอประเมินผล
ใน ระ ดั บ ป าย สน อ ง
พ ระราชดำ ริ  อป ท . 
สมาชิกปฏิบั ติงานใน
พื้นที่ตำบล  
3. การขอประเมินผล
ในระดับเกียรติบัตรฯ 
ขั้ น ที่  1  – 2  อ ป ท .
ส ม าชิ ก ด ำ เนิ น ง าน
รวมกับ  รร. สมาชิ ก
ส วน พ ฤ ก ษ ศ าส ต ร
โรงเรียนในพื้นที่ตำบล 
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จ า ก เ ว็ บ เ พ จ 
http://www.rspg.or.
th/domestic/index.
html 
5. งานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.ผูกพัน
กับแผนปฏิรูปประเทศ 
ขอใหทางจังหวัดศึกษา
ขอมูลประเดินปฏิ รูป
ต า ม แ ผ น ป ฏิ รู ป
ป ร ะ เ ท ศ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม หนา 
292 และ 307  



แผนแมบท อพ.สธ.-จ.ระนอง ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                           หนา 1879 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ดาวนโหลดจาก 
http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2561/A/024_
4/1.PDF 

 
 รวม  17  โครงการ  1,328,200  1,028,200  1,328,200  1,028,200  1,328,200   

 
 
 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย  A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร  A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรพัยากร 
     A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
     A7 กิจกรรมสรางจติสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 


