
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-รน.) 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลกูรักษาพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

ระนอง 
 

1. ปลูกปุาชายเลนเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา สมเด็จ พระ
นางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ และ
โครงการปณิธานความดี ปีมหา
มงคล โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงกลวง ร่วมกับ สถานี
พัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนท่ี 9 
กะเปอร์ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอกะเปอร์ อุทยาน
แห่งชาติแหลมสน และก านัน 
ผู้ใหญ่ 

/   1,467 งบประมาณ
องค์การ

บริหารส่วน
ตาบลม่วง

กลวง 
 

-เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติพ์ระบรม ราชินี
นาถ 
-ปลูกฝังค่านิยมและ
จิตสานึกด้านการมี
ส่วนร่วมและอนุรักษ์
ธรรมชาติแก่เยาวชน
และประชาชน 
-ปูองกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

ปลูกต้นโกงกางจ านวน 300 ต้น ณ 
ซอยอ่าวท่าหิน หมู่ท่ี 2 บ้านบางเบน 
ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 104 คน 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่วง
กลวง 

งบประมาณองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบต.ม่วง
กลวง 

 จังหวัด
ระนอง 
 

2. ปลูกต้นไม้ภายในอาคาร
ส านักงานพลังงานจังหวัดระนอง 

/ - - - - - ไม้ตะเคียนทอง 50 
ต้น  
-ไม้ขี้เหล็ก 10 ต้น  
-มะม่วงเบา 10 ต้น  

- ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
ระนอง  

พื้นท่ีดังกล่าวถูกกัน
ไว้ส าหรับก่อสร้าง
อาคารส านักงาน 
โรงจอดรถ อาคาร
ศูนย์เรียนรู้ และ
ถนน จึงไม่มีพื้นท่ีไว้
ปลูกต้นไม้ หาก
ปลูกต้นไม้ไปแล้ว
มาโค่นทีหลังคงไม่ 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
เหมาะสม เพราะ
เป็นโครงการ
พระราชด าร ิ 

 จังหวัด
ระนอง 

3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพฯ  

/   - - - -ด าเนินงานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 
โดยการปลูกผัก
พื้นบ้าน  

มีการปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
ได้แก ่ต้นผักเหลียง และมะม่วงหมิ
พานต์  

เทศบาลต าบล
ราชกรูด  

งบประมาณองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบต.ราช
กรูด) 

 จังหวัด
ระนอง 

4. อนุรักษ ์ปลูก เพาะขยาย
พันธุกรรมพืชท้องถิ่น อัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีในพื้นที่
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยเทคนิคระนอง  

/   30,000  30,000  งบประมาณ
จังหวัด 

-ขยายพืชท้องถิ่น
ออกสู่ชุมชน  

คร ูนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชน จาน
วน 1,500 คน ร่วมกันปลูกต้นผักเห
ลียงและหิมพานต์จานวน 200 ต้น  

วิทยาลัย 
เทคนิคระนอง  

 

 จังหวัด
ระนอง 

5. อนุรักษ์และฟื้นฟูปุาชาย
เลน  

/   - - - -นักเรียนได้มสี่วน
ร่วมในการดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
-ปลูกฝังจิตสานึก
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และความรัก
สามัคค ีแก่นักเรียน

นักเรียนบ้านควรไทรงาม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เข้าร่วม
โครงการจานวน 98 คน โดยลง
พื้นทีป่ลูกต้นไม้ทีเ่ขตห้ามล่าสัตว์ปาุ
คลองม่วงกลวง  

โรงเรียนบ้าน
ควรไทรงาม  

งบประมาณ
หน่วยงานต้นสังกัด 
(Function) 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
บ้านควนไทรงาม  
-เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม
ประเภทปาุชายเลน  
-อนุรักษ์แหล่ง
เพาะพันธุ์และที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ า  

  รวม  5 โครงการ   30,000 31,467      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-รน.) 
กิจกรรมที ่5 กิจกรรมศูนยข์้อมูลพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1  จังหวัด

ระนอง 
 

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล
ราชกรูด  

 / - - งบประมาณ
เทศบาล
ต าบลราช
กรูด  

-จัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น  
-จัดตั้ง “ศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ตาบลราชกรูด”  

1.จัดประชุมคณะผู้บรหิาร/พนักงาน
เพื่อดาเนินโครงการฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ อพ.สธ. ตาบลราช
กรูด  
2.กาหนดเขตพื้นท่ีปกปักและสารวจ
ทรัพยากรท้องถิ่น  
3.เก็บรวบรวมข้อมลูทรัพยากร
ท้องถิ่น  
4.ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
ติดตามการเจรญิเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากร  
5.อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่น ฟื้นฟูและ
ขยายพันธุ ์ 
6.บันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น จัดทาระบบ
จัดเก็บและสืบค้น จัดทาห้องเก็บ
ข้อมูล ตวัอย 

- งบประมาณองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบต.ราช
กรูด) 

  รวม  1 โครงการ   - -      

 

 



ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-รน.) 
กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
ระนอง 
 

1. ฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจถึง
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของ
พันธุกรรมพืช  

/  30,000  - งบประมาณ
เทศบาล
ต าบลละอุ่น  

ปลูกฝัง
จิตส านึกผ่าน
กระบวนการ
เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจถึง
ความส าคัญ
และประโยชน์
ของพันธุกรรม
พืชในชุมชน
ให้กับนักเรียน 
เยาวชน ชุมชน 
และบุคคล  
ผู้สนใจ โดย
เน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  

ด าเนินการในขั้นตอนการประสาน
เจ้าหน้าท่ี เพื่อเตรียมการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญ
และประโยชน์ของพันธุกรรมพืชแก่
เยาวชนและบุคคลท่ัวไป  

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตาบล
ละอุ่น  

งบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ทต.ละอุ่น) 

 จังหวัด
ระนอง 
 

2. อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี(อพ.สธ.) 
ส านักงานการปฏริูป

/  26,000 26,000 งบประมาณ
ปกติของ
หน่วยงาน  

-สนับสนุน
วัสด/ุอุปกรณ์
แก่โรงเรียน
จ านวน 2 
โรงเรียนใน
การจัดท า
สวน

โรงเรียนร่วมด าเนินการจัดท าสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน จ านวน 2 
แห่ง โดยโรงเรียนเพยีงหลวง 15 
(บ้านรังแตน) ขอสนับสนุนปูายชื่อ
พันธุ์ไม้แบบอะครีลิก จ านวน 74 
แผ่นปูาย (ยังไม่แล้วเสร็จตาม
จ านวนพันธุ์ไม้ที่ม)ี และโรงเรียน

ส านักงานการ
ปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดระนอง  

งบประมาณ
หน่วยงานต้นสังกัด 
(Function) 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ที่ดินจังหวัดระนอง 
(ส.ป.ก.ระนอง)  

พฤกษศาสตร์
โรงเรียน  

บ้านน้าขาว ขอสนับสนุนต้นไม ้
จ านวน 19 ชนิด 62 ต้น กระถาง 
11 ใบ  

 จังหวัด
ระนอง 
 

3. อนุรักษ์พรรณไม้
หายาก  

/   47,200  40,926  เงินอุดหนุน  -ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมได้
เรียนรู ้สัมผัส 
และฝึกปฏิบัติ
จริงในทุก
ขั้นตอน โดย
ใช้เครื่องมือ
แบบง่ายๆ 
จนถึงอุปกรณ์
ในระดับ
ห้องปฏิบัติกา
ร เพื่อการ
วิจัย รวมทั้งมี
โอกาส
แลกเปลีย่น 
ประสบการณ์
กับ
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช  

ครูและนักเรียนห้องพิเศษ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนพิชัย
รัตนาคาร เข้าร่วมโครงการ ดังนี ้ 
1.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อพืช  
2.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณส์าหรบัการ
อนุบาลต้นไม ้ 
3.จัดการอบรมเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ
พืช  
4.การประเมินโครงการ CIPP  
Model  
5.การติดตามงานโดยคณาจารย์จาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร  

โรงเรียนพิชัย
รัตนาคาร  

งบประมาณ
หน่วยงานต้นสังกัด 
(Function) 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

-สร้าง
ผลผลติ/
ผลงานท่ี
สามารถนามา
เป็นเครื่องมือ
ในการอนุรักษ์
พืชท้องถิ่น  
-นักเรียนมี
ความคิด
สร้างสรรค ์
และน ามา
สร้างผลงานท่ี
เป็นเครื่องมือ
ในการอนุรักษ์
พรรณไม้
ท้องถิ่นหา
ยาก  

 จังหวัด
ระนอง 
 

4. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  

/   51,995  33,015  เงินอุดหนุน  -สร้าง
จิตส านึกให้
นักเรียนมี
ความรัก และ
เห็นคุณคา่
ของพืชพรรณ
ไม ้ 

คร ูและนักเรียนโรงเรยีนพิชัยรัตนา
คารเข้าร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชจ านวน 2,000 คน มีกิจกรรม 
ดังนี ้ 
1.จัดค่ายยุวพฤกษศาสตร ์ 
2.จัดอบรมงานสวนพฤกษศาสตรก์ับ
คร ู 

โรงเรียนพิชัย
รัตนาคาร  

งบประมาณ
หน่วยงานต้นสังกัด 

(Function) 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

-ให้โรงเรียน
เป็นแหล่ง
รวบรวม
ตัวอย่าง
พรรณไม ้
ข้อมูลพรรณ
ไม ้และการ
เก็บรักษา  
เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา 
และเผยแพรสู่่
ภายนอก  

3.จัดซื้ออุปกรณด์ าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร ์
4.จัดท าแบบประเมินโครงการ CIPP 
Model  
5.การติดตามงานโดยคณาจารย์จาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร   

  รวม 4  โครงการ   155,195 99,941      

 
 


