
 
 

สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  จังหวัดนราธิวาส 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1. จังหวัด
นราธิวาส 

จัดทําแหล่งเรียนรู้ 
 

  - - - พื้นที่ 2 ไร ่ มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 2 ไร่ รร.ตชด.บ้านตืองอ 
ต.ศรีบรรพต 
อ.ศรีสาคร 
จ.นราธิวาส 

 

2. จังหวัด
นราธิวาส 

เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ   - - - ระยะทาง 50 เมตร มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 50 
เมตร 

รร.ตชด.บ้านตืองอ 
ต.ศรีบรรพต 
อ.ศรีสาคร 
จ.นราธิวาส 

 

3. จังหวัด
นราธิวาส 

กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช 

  19,200 19,200 งบประมาณของ 
กปร. 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2..เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น สําหรับเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
3. ทราบถึงความสมบูรณ์และความ
หลากหลายของพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น
หรือลดลง 
4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น
ของทรัพยากรในท้องถิ่น 

ดําเนินการปกปักพันธุกรรมพรรณไม้
ดั้งเดิมพื้นที่สวนนกเป็ดน้ํา ซ่ึงมีเน้ือที่ 85 
ไร่ โดยมีการปกป้องรักษาต้น
หม้อข้าวหม้อแกงลิงและพรรณไม้ดั้งเดิมที่
เจริญเติบโตในพื้นที่ โดยการสํารวจชนิด
พันธุ์ไม้ในปี 2563 ไม่พบการเปลี่ยนแปลง
ของพันธุ์ไม้ ซ่ึงมีจํานวน 25 ชนิด 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

 

4. จังหวัด
นราธิวาส 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ ฯ กิจกรรม
การดําเนินงานฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น 

  - - - 1. เพื่อร่วมสนองพระราชดําริ 
อพ.สธ. 
2. เพื่อศึกษาและเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง
ทรัพยากรทางกายภาพ(สิ่งที่ไม่มี
ชีวิต) และทรัพยากรชีวภาพ (สิ่ง

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 30 คน             
2. ได้ร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ใน
การเข้าร่วมโครงการฯ โดยสมัครเป็น
สมาชิก งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
3. ได้ศึกษาและเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทั้งทรัพยากรทางกายภาพ(สิ่งที่ไม่มีชีวิต) 

เทศบาลตําบลศรี
สาคร 

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เทศบาลตําบลศรีสาคร  
อําเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส พ.ศ.2563 

ที่มีชีวิต) และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฯ 
3. เพื่อเป็นการสร้างภาคี
เครือข่ายการทํางานในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในพื้นที่ 

และทรัพยากรชีวภาพ (สิ่งที่มีชีวิต) และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมให้เกิดความรักและความหวงแหน  
พัฒนาต่อยอดในทิศทางต่างๆเพื่อเพิ่ม
มูลค่า หรือทําให้เป็นมาตรฐานสากล 
4. เกิดภาคีเครือข่ายการทํางานในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ ประกอบไปด้วย วัด 
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานราชการใน
พื้นที่ 

5. จังหวัด
นราธิวาส 

เรียนรู้ ปกปักสวน
พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

  - - - 1. เพื่อให้นักเรียนมีสวนร่วมใน
การดูแลอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
และเกิดทักษะต่างๆ 

1. นักเรียนรู้จักชื่อพันธุ์ไม้เพิ่มมากขึ้น 
2. นักเรียนรู้จักวิธีการดูแลและนําไปใช้
ประโยชน์ได้ถูกต้อง 

รร.ตชด.บ้านไอร์บือ
แต 

 

  รวม 5 โครงการ   19,200 19,200      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1. จังหวัด
นราธิวาส 

โครงการสร้างเครือข่าย
และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการ 
อพ.สธ.ระดับจังหวัด
จังหวัดนราธิวาส 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

 - - - กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
(กยผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม
งบประมาณ 
15,000 บาท 

1. เพื่อสนองพระราชดําริอพ.สธ. 
2. เพื่อขับเคลื่อน 
และสนับสนุนการดําเนินงานตาม
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
 

 

กิจกรรม 
1. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. 
2. ลงพื้นที่เพื่อดําเนินโครงการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานการ
ดําเนินงานอพ.สธ และสนับสนุนการจัดทํา
ฐานข้อมูลทรัพยากร 
ผลการดําเนินงาน 
1. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ได้จัด
ดําเนินการประชุมขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการ อพ.สธ.ไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 15 กันยายน 
2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง (งานป่าไม้) ตําบลกะลุวอเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยในปีนี้มี
พื้นที่เป้าหมายในการดําเนินงานคือ อปท. 
ในท้องที่อําเภอระแงะ จํานวน 9 แห่งทั้งนี้
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 คน       
2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับ
เทศบาลตําบลมะรือโบตกเพาะชํากล้าไม้
ชนิดที่มีขึ้นอยู่ในพื้นที่ เพื่อสนอง
พระราชดําร ิอพ.สธ. 

สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
นราธิวาส 

 

2. จังหวัด
นราธิวาส 

สํารวจพรรณไม้ 
สมุนไพรในชุมชน 

 - - - - เพื่อร่วมสนองพระราชดําริ 
อพ.สธ. 

โครงการใหม่ งานสํารวจสมุนไพรที่ใช้ใน
การดูแลและรักษาโรคที่มักพบบ่อยๆใน
ชุมชน 

อบต. 
มะรือโบตก 

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3. จังหวัด
นราธิวาส 

โครงการสร้างเครือข่าย
และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการ 
อพ.สธ.ระดับจังหวัด 
จังหวัดนราธิวาส 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

 - - - กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
(กยผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ 
15,000 บาท 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุน
การดําเนินงานตามกรอบการ
เรียนรู้ทรัพยากร 
 

กิจกรรม 
1. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัดเพื่อสร้างเครือข่ายและ 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. 
2. ลงพื้นที่เพื่อดําเนินโครงการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานการ
ดําเนินงาน อพ.สธ. และสนับสนุนการ
จัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร 
ผลการดําเนินงาน 
1. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสได้จัด
ดําเนินการประชุมขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการ อพ.สธ.ไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาสในวันที่ 15  กันยายน 
2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง(งานป่าไม้) ตําบลกะพลุวอ     
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  โดยในปีนี้มี
พื้นที่เป้าหมายในการดําเนินงานคือ อปท.
ในท้องที่อําเภอระแงะ จํานวน 9 แห่ง 
ทั้งนี้   มีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 คน 
2..สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับ
เทศบาลตําบลมะรอโบตกเพาะชํากล้าไม้
ชนิดที่มีขึ้นอยู่ในพื้นที่ เพื่อสนอง
พระราชดําร ิอพ.สธ. 

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดนราธิวาส 

 

4. จังหวัด
นราธิวาส 

กิจกรรมสํารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช 

 - 34,450 34,450 งบประมาณของ 
กปร. 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. สํารวจและรวบรวมชนิดพืชใน
วงศ์ขิงข่าที่มีศักยภาพในการสกัด
เอาน้ํามันหอมระเหย 
3..เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับพืชที่เก็บตาม

ดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพืชวงค์ 
ขิงข่า ในพื้นที่รัศมีรอบศูนย์ไม่น้อยกว่า            
50 กิโลเมตร ผลการดําเนินงานในปี 2563 
เป็นดังนี้ 
1. ผลการสํารวจเก็บสํารวจรวบรวมพืช
วงค์ ขิงข่า ในรัศมีรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ตัวอย่าง 
 

ทองฯ      ไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร พบ
จํานวน 16 ชนิด 
2. ดําเนินการเก็บตัวอย่างต้นพืชเพื่อเป็น
ตัวอย่างพืชแบบแห้งและตัวอย่างพืชแบบ
ดอง โดยการรวบรวมชนิดต้นไม้ที่ปลูก
ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซ่ึง
ในปี 2563 ได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างแห้ง 
จํานวน 40 ชนิด และตัวอย่างดอง จํานวน 
20 ชนิด 

5. จังหวัด
นราธิวาส 

นักสํารวจตัวจิ๋ว  - - - - 1. เพื่อให้นักเรียนศึกษาพรรณไม้
ชนิดต่างๆที่มีในโรงเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักพรรณไม้
ต่างๆในชุมชนของตนเองและได้รู้
ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆเพิ่ม
มากขึ้น 

1. นักเรียนได้รู้จักพรรณไม้เพิ่มมากขึ้น 
2. นํามาเป็นความรู้เพื่อปลูกขยายพันธุ์ไม้
ต่อไป 

รร.ตชด.บ้านไอร์บือ
แต 

 

6. จังหวัด
นราธิวาส 

สํารวจรวบรวม
พันธุกรรมพืช 
 

 - - - - รัศมี 5 กม. ได้พันธุ์พืชในพื้นที่ 110 ชนิด รร.ตชด.บ้านตืองอฯ 
ต.ศรีบรรพต 
อ.ศรีสาคร 
จ.นราธิวาส 

 

7. จังหวัด
นราธิวาส 

สํารวจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 - - - - เขตบริการโรงเรียนหมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 4 ตําบลศรีบรรพต 

ได้ภูมิปัญญาทางอาหารจากพืชพรรณ  
4 ชนิด 

รร.ตชด.บ้านตืองอฯ 
ต.ศรีบรรพต 
อ.ศรีสาคร 
จ.นราธิวาส 

 

  รวม 7 โครงการ   34,450 34,450      

 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1. จังหวัด
นราธิวาส 

ปลูกรักษานานาพรรณ  - - - - 1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. เพื่อรักษาพรรณไม้  ที่สําคัญ/
หายาก 
 

1. เพาะขยายพันธุ์ไม้ที่สําคัญ 
2. ปลูกขยายพันธ์ไม ้

รร.ตชด.บ้านละโอ  

2. จังหวัด
นราธิวาส 

กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 

 - 31,870 31,870 งบประมาณของ 
กปร. 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากร
ในท้องถิ่น สําหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 
3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น
ของทรัพยากรในท้องถิ่น 

ดําเนินการนําพันธุกรรมพืชไปเพาะและ
ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ และ
ปลอดภัยจากการรุกราน โดยศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทอง ได้ดําเนินการการ
สํารวจพื้นที่ ปลูกและดูแลรักษาต้น
พันธุกรรมในแปลงปลูก จํานวน 8 
แปลง ดังนี้  
1) แปลงบัว  
2) แปลงดาหลา  
3) แปลงหวาย 
4) แปลงหม้อข้าวหม้อแกงลิง  
5) แปลงกล้วยไม้  
6) แปลงสมุนไพร  
7) แปลงพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้หายาก  
8) แปลงมเหสักข์-สักสยามมินทร์   
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

 

3. จังหวัด
นราธิวาส 

ปลูกรักษาไม้พรรณ  - - - - 1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. เพื่อรักษาพรรณไม้ที่สําคัญ/หา
ยาก 
 

1. ปลูกขยายพันธ์ไม ้
2. เพาะขยายพันธุ์ไม้ที่สําคัญ 
 

รร.ตชด.การท่า
อากาศยานฯ 

 

4. จังหวัด
นราธิวาส 

โครงการ “อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นใน
ชุมชน” ตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก

 
 

 10,000 10,000 งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

บํารุงรักษาพันธุ์ไม้ และค่าใช้สอย
ในการดูและแปลงอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืช 

จัดซื้อปุ๋ยและวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ใน
การบํารุงรักษาพันธุ์ไม้ในแปลง 

นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง  



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ใน
เขตพื้นที่นิคม 

5. จังหวัด
นราธิวาส 

โครงการ “อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นใน
ชุมชน” ตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ใน
เขตพื้นที่นิคม 

  10,000 10,000 งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

บํารุงรักษาพันธุ์ไม้ และค่าใช้สอย
ในการดูและแปลงอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืช 

จัดซื้อปุ๋ยและวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ใน
การบํารุงรักษาพันธุ์ไม้ในแปลง 

นิคมสหกรณ์บาเจาะ  

6. จังหวัด
นราธิวาส 

ปลูกหรรษา รักษาพันธุ์
พืช 

  - - - เพื่อรักษาพรรณไม้ที่สําคัญ/หา
ยาก ให้คงอยู่ต่อไปและเพื่อ
ทดแทนต้นไม้ที่ตายไป 
 

1. เพาะขยายพันธุ์ไม้ที่สําคัญ 
2. ปลูกขยายพันธุ์ไม้ 

รร.ตชด.บ้านไอร์บือ
แต 

 

7. จังหวัด
นราธิวาส 

ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ที่ได้จากการรวบรวม 
 

  - - - ปลูกในพื้นที่โรงเรียน ปลูกในพื้นที่โรงเรียน 8 ไร ่
จํานวน 110 ชนิด 

รร.ตชด.บ้านตืองอฯ 
ต.ศรีบรรพต 
อ.ศรีสาคร 
จ.นราธิวาส 

 

8. จังหวัด
นราธิวาส 

เพาะขยายพันธุ์จ่ายแจก   - - - แจกจ่ายปลูกในเขตพื้นที่เขต
บริการโรงเรียน 

เพาะขยายพันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภท
ตะเคียนชันตาแมว ตะเคียนทอง สะเดา 

รร.ตชด.บ้านตืองอฯ 
ต.ศรีบรรพต 
อ.ศรีสาคร 
จ.นราธิวาส 

 

  รวม 8 โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               51,870 51,870      

 
 
 



 
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1. จังหวัด
นราธิวาส 

กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

 - 26,135 26,135 งบประมาณของ 
กปร. 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. เพื่อเป็นแหล่ง อนุรักษ์ทรัพยากร
ในท้องถิ่น สําหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 
3. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เยาวชน 
บุคคลในท้องถิ่นเห็นความสําคัญ 
และรู้จักหวงแหน มีการเรียนรู้
และมีการใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน 

ดําเนินการในพื้นที่ 2.3 ไร่ เป็นแปลง
สาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการ
ปลูกปาล์มสาคู เป็นการดําเนินการ
ต่อเนื่องหลังจากที่งานทดลองสิ้นสุดลง
ในปี 2556 โดยปาล์มสาคู เป็นพันธุ์ไม้ที่
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่พรุและ
พื้นที่ลุ่มมีน้ําท่วมขังทั่วไป ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มีการนําเนื้อ
จากลําต้นมาใช้เลี้ยงด้วงสาคู โดยเร่ิม
ดําเนินการศึกษาการเลี้ยงด้วงสาคูใน
กะละมัง พบว่า แป้งจากต้นสาคูจํานวน 
1 ต้นให้น้ําหนักเฉลี่ย 732 กิโลกรัม 
สามารถนํามาใช้เลี้ยงด้วงสาคู เฉลี่ย 
688 กรัม/กะละมัง ในปี 2563 สามารถ
ผลิตด้วงสาคูเพื่อจําหน่ายได้ 54 
กิโลกรัม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

 

  รวม 1 โครงการ   26,135 26,135      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1. จังหวัด
นราธิวาส 

กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช 

 - 5,025 5,025 งบประมาณของ 
กปร. 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล
ทางทรัพยากร 

ดําเนินการสํารวจรวบรวมข้อมูล จัดทํา
ผังแปลงปกปักและแปลงปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชและการบันทึกค่าพิกัด
ตําแหน่ง (GPS) ของพืชที่ปลูกรักษาและ
ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของ
กิจกรรมที่ดําเนินการของแผนแม่บท
โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชฯ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

 

  รวม 1 โครงการ   5,025 5,025      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1. จังหวัด
นราธิวาส 

งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 - 207,500 - จังหวัดนราธิวาส กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีอัตลักษณ์ด้านการอนุรักษ์
พรรณพืชในสวนพฤกษศาสตร์ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. กําหนดพื้นที่ศึกษา 
3. สํารวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา 
4. ทําผังแสดงพรรณไม้ 
5. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

โรงเรียนบ้าน 
คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 

 

2. จังหวัด
นราธิวาส 

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 - - 4,500 งบประมาณปกติ
ประจําปีของ
โรงเรียน 

เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสํานึก
ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้
เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้
เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงาม
อันจะก่อให้เกิดความคิด ที่จะ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 

 1. โครงการต่อเนื่อง 
 2. พื้นที่ดําเนินการกิจกรรมสวน

พฤกษศาสตร์ จํานวน  1 ไร ่
 3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จํานวน 137 
คน 
4. การดําเนินงานตามองค์ประกอบของ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- การจัดทําป้ายชื่อประจําต้นไม้ใน
โรงเรียน จํานวน 50 ป้าย 
5. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- ขาดงบประมาณในการจัดทําป้ายชื่อ
ต้นไม้แบบถาวรในสวนสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
- สภาพพื้นที่เป็นลุ่มน้ําขัง 
- เปลี่ยนบุคลากรโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านโคกศิลา  

3. จังหวัด
นราธิวาส 

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

-  - - - เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) ประจําปีงบประมาณ 2563 
ของโรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 

โรงเรียนบ้านเขา
ตันหยง มิตรภาพที่ 
153 

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

153 โดยทางโรงเรียนได้อยู่ในขั้นตอน
ของกิจกรรมการสํารวจพันธุ์ไม้ภายใน
โรงเรียนเพื่อนําไปสู่กิจกรรมสําคัญอื่น
ต่อไป 

4. จังหวัด
นราธิวาส 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

 - - - - เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 1. อยู่ระหว่างการดําเนินการวางแผน
ศึกษาสํารวจพันธุ์ไม้ในโรงเรียน 
2. ปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โดยนํานักเรียนเข้ารับการ
อบรมกับหนว่ยงานต่าง ๆ และจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนในชั่วโมงลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ 

โรงเรียนบ้านเปล  

5. จังหวัด
นราธิวาส 

งานสวนพฤกษศาสตร์  - 291,500 - ไม่ได้รับจัดสรร
จากหน่วยงาน
อื่น 

เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
 

สามารถนํางานสวนพฤกษศาสตร์ของ
โรงเรียนมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

โรงเรียนบ้านหัวเขา  

6. จังหวัด
นราธิวาส 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  - - - งบภายใน
หน่วยงาน 

เสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร 1. จัดทําทะเบียนพันธุ์ไม้ 
2. ทําแผนผังพรรณไม้ในพื้นที่ 
3. สํารวจพื้นที่พรรณไม้ในพื้นที่ รร.
เพิ่มเติม 

กก.ตชด.44  

7. จังหวัด
นราธิวาส 

สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์
พันธุ์พืช 

 - - - - เพื่อสร้างจิตสํานึกให้นักเรียนเห็น
คุณค่าและประโยชน์ความสําคัญ
ของพันธุกรรมพืชมากขึ้น 

นักเรียนตระหนักถึงการรักษาอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมากขึ้น 

รร.ตชด.บ้านไอร์บือ
แต 

 

8. จังหวัด
นราธิวาส 

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 - 5,000 5,000 กก.ตชด.44 พื้นที่ 2 ไร่ มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2 ไร่ รร.ตชด.บ้านตืองอฯ 
ต.ศรีบรรพต 
อ.ศรีสาคร 
จ.นราธิวาส 

 

  รวม 8 โครงการ   504,000 9,500      

 
 



 
 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1. จังหวัด
นราธิวาส 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

  30,000 - งบประมาณ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชมิให้
สูญหาย 

ปลูกรักษาพันธุ์ไม้สําคัญ/หายาก  
จํานวน 1 ชนิด 

อบต.ศรีสาคร  

2. จังหวัด
นราธิวาส 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
(อพ.สธ.) 

  - 20,000 ข้อบัญญัติ อบต. 
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
2563 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. สนับสนุนการทําเกษตร
อินทรีย ์
3. เพื่อนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

ได้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก โครงการ อบต.ปะลุกาสาเมาะ 
อ.บาเจาะ 

 

3. จังหวัด
นราธิวาส 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
ตําบลมาโมง 

  - 20,000 องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์
พันธุกรรมพันธุกรรมพืชสนอง
พระราชดําร ิ

ได้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก โครงการ อบต.มาโมง  

4. จังหวัด
นราธิวาส 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
(อพ.สธ.) 

  10,000 - ตั้งข้อบัญญัติ
งบประมาณของ 
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. เพื่อดําเนินงานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่นสํารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูก
ทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจาก
พันธุกรรมพืชรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ทรัพยากร 

ไม่มีการรายงานผลการดําเนินงาน 
2563 

อบต.โละจูด  



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและ
สนับสนุนในการอนุรักษ์จัดทํา
ฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจาก
พันธุกรรมพืชกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญา ในการ
ดําเนินงานต่างๆ)  
3. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร
ซ่ึงมีทั้งทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของแต่
ละท้องถิ่น  

5. จังหวัด
นราธิวาส 

รักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษ์
แผ่นดิน ประจําปี 2563 

  35,000 9370 อบต.ตะปอเยาะ 1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นฐาน 

1. อบรมทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
2. ปลูกต้นไม้ประจําตําบลตะปอเยาะ 
บริเวณหน้าที่ทําการ อบต.ตะปอเยาะ 

อบต.ตะปอเยาะ  

6. จังหวัด
นราธิวาส 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงประจําปี
งบประมาณ 2563 

  60,000 19,860 งบประมาณของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. สนับสนุนการทําเกษตร
อินทรีย ์
3. เพื่อนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

เป็นโครงการที่ดําเนินต่อเนื่องในทุกๆปี
โดยมีการจัดอบรมและลงมือปฏิบัติตาม
เนื้อหาการอบรมและเกษตรกรยัง
สามารถนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใน
อาชีพการเกษตรต่อไป 

อบต.โคกเคียน  

7. จังหวัด
นราธิวาส 

กิจกรรมสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

  16,600 16,600 งบประมาณของ 
กปร. 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เยาวชน 
บุคคลในท้องถิ่นเห็นความสําคัญ 
และรู้จักหวงแหน มีการเรียนรู้
และมีการใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน 

1. ดําเนินกิจกรรมในโครงการ “งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โดยศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าเข้าไปเป็นพี่เล้ียงให้
คําปรึกษานําความรู้ในด้านต่าง ๆ 
จํานวน 3 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนหัว
เขา 2) โรงเรียนโคกศิลา และ 3) 
โรงเรียนพิมานวิทย์ 
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบ 
หลักสูตร “เสริมสร้างจิตสํานึกในการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืช” ใน
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้สอนให้
นักเรียนได้ตระหนักและมีจิตสํานึกที่ดี
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้การ
เพาะเมล็ดพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช 
และพันธุ์ไม้ใกล้ตัวที่เป็นประโยชน์ ซ่ึง
หลักสูตรนี้มีครูและนักเรียนโรงเรียน
บ้านเปล โรงเรียนบ้านไร่พญา และ
โรงเรียนวัดกําแพง เข้าร่วมอบรมจํานวน     
70 ราย     

8. จังหวัด
นราธิวาส 

กิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

  113,800 113,800 งบประมาณของ 
กปร. 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. เพื่อให้โรงเรียน/อบต./
เทศบาล มีส่วนร่วมในการทํางาน
สนองพระราชดําริและจัดทําฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

ดําเนินการร่วมจัดนิทรรศการงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ คร้ังที่ 
10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจําตําบลหน่องระเวียง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

 

9. จังหวัด
นราธิวาส 

โครงการ อพ.สธ. 
 

  42,000 42,000 งบประมาณปกติ
ประจําปีของ
หน่วยงาน 
สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

เป้าหมายโรงเรียนในเขตปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดนราธิวาส  
จํานวน 2 โรงเรียน 
 

การสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อจัดทํา
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 

สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดนราธิวาส 

 

10. จังหวัด
นราธิวาส 

โครงการนําบุคคลเข้า
มาศึกษาเรียนรู ้

  - - - 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลที่
สนใจเกี่ยวการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 
2. นําไปใช้อย่างเห็นคุณค่า 

มีบุคคลให้ความสนใจและนําความรู้ไป
ปรับใช้ได้ถูกต้อง 
 

รร.ตชด.บ้านไอร์บือ
แต 

 

11. จังหวัด
นราธิวาส 

เผยแพร่ความรู้   - - - ให้ความรู้นักเรียน และประชาชน
เขตบริการโรงเรียน หมู่ที่ 3 หมู่ที่
4 ตําบลศรีบรรพต 

ให้ความรู้นักเรียน และประชาชนเขต
บริการโรงเรียน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตําบล
ศรีบรรพตเดือนละ 2 ครั้ง 

รร.ตชด.บ้านตืองอฯ 
ต.ศรีบรรพต 
อ.ศรีสาคร 
จ.นราธิวาส 

 



 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

12. จังหวัด
นราธิวาส 

ขยายผลสู่ชุมชน   - - - แนะนํา สาธิต ให้ความรู้การ
อนุรักษ ์

แนะนํา สาธิต ให้ความรู้การอนุรักษ์แก่
นักเรียน และประชาชนเขตบริการ
โรงเรียน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตําบลศรี
บรรพตเดือนละ 2 ครั้ง 

รร.ตชด.บ้านตืองอฯ 
ต.ศรีบรรพต 
อ.ศรีสาคร 
จ.นราธิวาส 

 

  รวม 12 โครงการ   307,400 241,630      

 
 
 
 


