
แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดระนอง (อพ.สธ.-ระนอง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณ (บาท) 
หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 1 : กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร    
1 การส ารวจท ารหัสพิกัดทรัพยากรบริเวณ

พื้นที่ปกปักทรัพยากร 
เพ่ือจัดท ำรหัสพิกัดและค่ำพิกัดทรัพยำกร
บริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช ทุก
อ ำเภอในพ้ืนที่จังหวัดระนอง พื้นที่อ ำเภอ
ละอย่ำงน้อย 5 ไร่ ได้แก่ ต้นไม้ ทรัพยำกร
ชีวภำพ ทรัพยำกรกำยภำพ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น วัฒนธรรม 

100,000  
(อ ำเภอละ 20,000 บำท) 

ที่ว่ำกำรอ ำเภอทุกอ ำเภอ 

2 การจัดท าขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร เพ่ือจัดท ำและก ำหนดเขตพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยำกรภำยในพื้นที่อ ำเภอทุกอ ำเภอ 
อ ำเภอละอย่ำงน้อย 5 ไร่ ซึ่งจะช่วยในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร ไม่ว่ำจะเป็น ต้นไม้ 
ทรัพยำกรชีวภำพ ทรัพยำกรกำยภำพ 
ภูมิปัญญำ ท้องถิ่น วัฒนธรรม  

50,000  
(อ ำเภอละ 10,000 บำท) 

ที่ว่ำกำรอ ำเภอทุกอ ำเภอ 

 กิจกรรมที่ 2 : กรอบการใช้ประโยชน์    
1 การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้ำ

ร่วมสนองพระรำชด ำริ ด ำเนินกำรส ำรวจ
และจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นที่อยู่ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ และจัดท ำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อ
น ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำทรัพยำกรต่อไป 
  

- อปท. ที่ร่วมสนองพระรำชด ำริ 
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ที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณ (บาท) 
หมายเหตุ 

2 การส ารวจและรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ที่
ก าลังจะมีการเปลี่ยนแปลง/พื้นที่
สวนสาธารณะ 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้ำ
ร่วมสนองพระรำชด ำริ ด ำเนินกำรส ำรวจ
และรวบรวมทรัพยำกรในพ้ืนที่ที่ก ำลังจะมี
กำรเปลี่ยนแปลง หรือพ้ืนที่สวนสำธำรณะ   

- อปท. ที่ร่วมสนองพระรำชด ำริ 

3 การอนุรกัษ์ ปลูกและเพาะขยายพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
วิทยาลัยเทคนิคระนอง 

1.เพ่ือสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. 
2.เพ่ือพัฒนำแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ปลูก
และเพำะขยำยพันธุกรรมพืชท้องถิ่น อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ในพ้ืนที่แหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยำลัยเทคนิค
ระนอง 
3.เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้ผู้เรียน ครู และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีควำมรัก และเห็น
คุณค่ำของพืชพรรณไม้ 
๔.เพ่ือให้วิทยำลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่ง
รวบรวมตัวอย่ำงพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้
และกำรเก็บรักษำ และเผยแพร่สู่ภำยนอก 

25,000 วิทยำลัยเทคนิคระนอง 

 กิจกรรมที่ 3 : กรอบการสร้างจิตส านึก    
1 การจัดท าเว็ปไซต์ประชาสัมพันอพ.สธ. 

ระนอง 
เพ่ือจัดท ำเว็ปไซต์ อพ.สธ. จังหวัดระนอง 
ในกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมกรอบระยะเวลำที่ อพ.สธ. ก ำหนด 
รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่ส ำคัญเกี่ยวกับ อพ.สธ. 
จังหวัดระนอง 
 

- ส ำนักงำนจังหวัดระนอง 
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ที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณ (บาท) 
หมายเหตุ 

2 การสนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. (ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

เพ่ือประชำสัมพันธ์โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ระนองเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. 
ในส่วนงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน โดย
ให้สถำบันศึกษำสมัครเข้ำมำเป็นสมำชิก 
และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรแก่นักเรียน ครู/อำจำรย์ และ
ชุมชน 

- ศึกษำธิกำรจังหวัดระนอง 

3 การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดระนองเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. (ในงานส ารวจและจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น) 

เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร และสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร  

- ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดระนอง 

4 การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา งานสวนพฤษก
ศาสตร์โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 

1.เพ่ือสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. 
๒.เพ่ือพัฒนำแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
ธรรมชำติวิทยำ งำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน 
๓.เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้ผู้เรียน ครู และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีควำมรัก และเห็น
คุณค่ำของพืชพรรณไม้งำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน 
๔.เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่ง
รวบรวมตัวอย่ำงพรรณไม้ ห้องสมุดข้อมูล
พรรณไม้ และกำรเก็บรักษำ เพ่ือ
ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ และเผยแพร่สู่
ภำยนอก 

280,000 โรงเรียนพิชัยรัตนำคำร 
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ที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
 

งบประมาณ (บาท) 
หมายเหตุ 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (พืชอนุรักษ์
เมืองระนอง) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

1.เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งมะม่วงหิมพำนต์พันธุ์ดี
มีชื่อเสียงของจังหวัดระนอง 
๒.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและลด
ต้นทุนกำรผลิตมะม่วงหิมพำนต์ ให้มี
ปริมำณและมีคุณภำพดีขึ้น 
๓.เพ่ือเพ่ิมรำยได้ ส่งเสริมกำรร่วมกลุ่มเพื่อ
ผลิตและจ ำหน่ำยผลผลิต 
4.เพ่ือสนองแนวพระรำชด ำริฯ สร้ำง
คุณภำพชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง ตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองระนอง 

6 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนบ้านในวง 
(สังกัด อบจ. ระนอง) 

1.เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวม
ตัวอย่ำงพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และกำร
เก็บรักษำ 
๒.เพ่ือประโยชน์ทำงกำรศึกษำ และ
เผยแพร่สู่ภำยนอก 
3.เพ่ือให้นักเรียนแต่ละระดับได้มีส่วนร่วม
ในกำรดูแลพ้ืนที่ รับผิดชอบตำมโครงกำร
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
4.เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้สวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้
ในโรงเรียน  

10,000 โรงเรียนบ้ำนในวง (สังกัด 
อบจ.ระนอง) 

 รวม 11 โครงการ - 485,000 - 

 


