
คำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ พ(^ '๒๕๖๐ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะทำงานขับเคล่ือนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามท่ี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นไปตาม 
ประกาศโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ อพ.สธ. ๖ ๖ / ๒ ๕ ๖ ๐ 
เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช (อพ.สธ. - นศ.) 
ซึ่งมีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น 

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะกรรมการ 
ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแต่งตั้ง 
คณะทำงานขับเคล่ือนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีองค์ประกอบและ 
อำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. คณะทำงานจัดทำแผนแม่บท 
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศ) ประธานคณะทำงาน 
(๒) ปลัดจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๓) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๔) ท้องถิ่นจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๕) พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๖) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทำงาน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๗) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๘) เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๙) สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๑๐) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๑๑) นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๑๒) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริ คณะทำงาน 
(๑๓) ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๑๔) อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะทำงาน 

/(๑๕) อธิการบดี... 
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(๑๕) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๑๖) รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คณะทำงาน 

ราชมงคลศรีวิชัย 
(๑๗) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ คณะทำงาน 
(๑๘) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ คณะทำงาน 
(๑๙) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ คณะทำงาน 
(๒๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ คณะทำงาน 
(๒๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ คณะทำงาน 
(๒๒) ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๒๓) วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๒๔) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๒๕) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ คณะทำงาน 
(๒๖) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรปาไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) คณะทำงาน 
(๒๗) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด คณะทำงาน 

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และเลขานุการ 
(๒๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ คณะทำงาน 

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ช่วยเลขานุการ 
อำนาจหน้าท่ี 

(๑) วางแนวทางการดำเน ินงานสนองพระราชดำร ิตามแผนแม่บทหร ือแนวทาง 
การดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. และดำเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๒) สนับสนุนการร่างและจัดทำแผนแม่บทของจังหวัด และแผนปฏิบัติงานรายปี 
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

(๓) กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานรายปี 
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

(๔) จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานทุก ๖ เดือนและรายงานประจำปี 
(๕) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. คณะทำงานขับเคล่ือนและสนับสมุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
(๑) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะทำงาน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๒) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๕ คณะทำงาน 
(๓) สำนักจัดการทรัพยากรปาไม้ท่ี ๑๒ (นครศรีธรรมราช) คณะทำงาน 
(๔) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝืงที่ ๕ คณะทำงาน 
(๕) ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๖) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๗) เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๘) สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๙) ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๑๐) ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 

/ (๑๐) วัฒนธรรม. 
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(๑๑) วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราข คณะทำงาน 
(๑๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราข คณะทำงาน 
(๑๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริ คณะทำงาน 
(๑๔) นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๑๕) ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ คณะทำงาน 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช และเลขานุการ 
(๑๖) นักวิชาการปาไม้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ คณะทำงาน 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และผู้ช่วยเลขานุการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(๑๗) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ คณะทำงาน 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าท่ี 
(๑) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม "กิจกรรมปกป้กทรัพยากร" โดยจัดทำขอบเขตพ้ืนท่ี 

ปกปืกพันธุกรรมพืช การสำรวจ ทำรหัสประจำต้นไม้ ทำพิกัด เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพ้ืนท่ีขององค์กรต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชนท่ีร่วมสนองพระราชดำริ การสำรวจ ทำรหัสพิกัด และค่าพิกัดของ 
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บข้อมูลภูมิปืญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมขาติ สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปิกรักษาทรัพยากรในระดับหมู่บ้านและ 
ในพ้ืนท่ีสถานศึกษา 

(๒) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม "กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร" โดยการสำรวจ 
เก็บรวบรวมตัวอย่างทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมีป้ญญา 
ในพ้ืนท่ี เป้าหมายหรือพ้ืนท่ีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงจากการพัฒนา การเก็บรวบรวมตัวอย่างเพ่ือการศึกษาหรือ 
เก็บในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ร่วมสนองพระราชดำริ 

(๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม "กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร" โดยการนำทรัพยากร 
ที่ได้จากกิจกรรมปกปิกทรัพยากรและกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร มาเก็บรักษาไว้ในพ้ืนท่ี 
ที่ปลอดภัย เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป อาทิ การปลูกรักษาพืชในแปลงปลูก 
การเก็บรักษา ในรูปของเมล็ดพันธุ การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ การศึกษาการขยายพันธุ และการปรับปรุงพันธุ 
(พืช สัตว์ และจุลินทรืย์) การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืช 
ในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์Iติในอนาคต 

(๔) กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานรายปี อย่างมี 
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

(๕) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. คณะทำงานขับเคล่ือนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ 

(๑) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคณะทำงาน 
(๒) สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๓) เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๔) ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๕) ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 

/(๖) หัวหน้า 



( ๖ ) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(๗) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 
(๘) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 
(๙) พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๑๐) วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๑๑) สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๑๒) อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(๑๓) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราขภัฏนครศรีธรรมราช 
(๑๔) รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(๑๕) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๑๖) นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
(๑๗) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริ 
(๑๘) หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๑๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๒๐) นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะทำงาน 

คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 

คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
และเลขานุการ 
คณะทำงาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะทำงาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าท่ี 
(๑) สนับสนุนการดำเนินงานตาม "กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร" 

โดยสนับสนุนการศึกษาวิจัยจนนำไปสู'การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
(๒) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม "กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร" โดยร่วมกับ อพ.สร. 

จัดทำฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันนำข้อมูล 
ของตัวอย่างทรัพยากรท่ีเก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดำริ องค์กรอ่ืน ข้อมูลที่ได้จาก 
การสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรต่างๆ เข้าเก็บไวิในระบบฐานข้อมูล รวมถึงการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
ให้มีเอกภาพ สมบูรณ์ และเป็นปืจจุบัน เพ่ือนำไปสู่การวางแผนพัฒนาทรัพยากรต่างๆ และการนำทรัพยากร 
ไปใช้ประโยชน์ศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อยอดต่อไป 

(๓) สนับสนุนการดำเนินงานตาม "กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร" 
(๔) กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานรายปี 

อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สร. 
(๕) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. คณะทำงานขับเคล่ือนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการสร้างจิตสำนึก 
๔.๑ คณะทำงานขับเคล่ือนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

(๑) ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคณะทำงาน 
(๒) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๓) เกษตรจังหวัดนครศรีธีรรมราช คณะทำงาน 

/(๔) นายอำเภอ. 



-๕-

(๔) นายอำเภอทุกอำเภอ คณะทำงาน 
(๕) ประขาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธีรรมราช คณะทำงาน 
(๖) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๗) นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๘) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วม?1นองพระราชดำริ คณะทำงาน 
(๙) ผู้อำนวยการกลุ่มงานงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น คณะทำงาน 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธีรรมราช และเลขานุการ 
(๑๐) นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ/ขำนาญการ คณะทำงาน 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธีรรมราช และผู้ช่วยเลขานุการ 
(๑๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ คณะทำงาน 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าท่ี 
(๑) วางแนวทาง/กำหนดแผนการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อ3ถ่ินเข้าร่วม สนอง 

พระราชดำริ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ'ๆ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ตามแผนแม่บท อพ.สธ. และ 
กำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนำร่องและขยายผลการดำเนินงานในทุกอำเภอ 

(๒) วางแนวทางการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถ่ิน นำไปสู่การจัดต้ังศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา 
ทรัพยากรตำบล และการขับเคล่ือนการดำเนินงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๓) กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานรายปี 
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

(๔) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๔.๒ คณะทำงานขับเคล่ือนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

(๑) ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคณะทำงาน 
(๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คณะทำงาน 

นครศรีธรรมราช เขต ๑ 
(๓) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คณะทำงาน 

นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
(๔) ผู้อำนวยการลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คณะทำงาน 

นครศรีธรรมราช เขต ๓ 
(๕) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คณะทำงาน 

นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
(๖) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ คณะทำงาน 
(๗) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ คณะทำงาน 

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๘) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๙) เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงาน 
(๑๐) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะทำงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ และเลขานุการ 
(๑๑) ศึกษานิเทศกํ หรือ นักวิชาการศึกษา หรีอ คณะทำงาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 

/(๑๒) ศึกษานิเทศกํ. 



(๑๒) ศึกษานิเทศก์ หรือ นักวิชาการศึกษา หรือ คณะทำงาน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

(๑๓) ศึกษานิเทศก์ หรือ นักวิชาการศึกษา หรือ คณะทำงาน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อำนาจหน้าท่ี 
(๑) วางแผน/กำหนดแนวทางการสนับสมุนให้สถานศึกษาภายในจังหวัดเข้าร่วมสนอง 

พระราชดำริๆ โดยการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและมีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน เพ่ือปลูกฝืงการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุน 
การดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท อพ.สธ. 

(๒) ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการรวบรวม 
พืชพรรณไม้ท้องถิ่น และรวบรวมภูมิปิญญาท้องถ่ินเก่ียวกับพืชพรรณ ทบทวนและปรับปรุงการ ดำเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีทำอยู่เดิมให้ครบถ้วนคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานท่ี อพ.สธ. กำหนด และนำไปลู่ 
การประเมินเพ่ือรับ'ป้ายพระราชทานและเกียรติบัตร 

(๓) กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานรายปี 
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

(๔) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

Q 5 < x > น — * 
(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 






