
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560  
ตามกรอบการด าเนินงานและกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
 จังหวัดหนองบัวล าภูเข้าร่วมงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 
30 กันยายน 2564) ตามประกาศ ที่ อพ.สธ. 70/2560เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. การขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานฯ โดยฝ่ายเลขาฯ  
 1.1จังหวัดหนองบัวล าภู ได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. - จังหวัดหนองบัวล าภู
ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูพานค า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู โดยมี 
นายธนากร อ้ึงจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นประธานการประชุม โดยได้ชี้แจงแนวทางการ
จัดท าแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) การจัดท ารายละเอียดแผนงานเพ่ือ
ขอรับการพิจารณาให้มีพระราชวินิจฉัย การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – จังหวัด
หนองบัวล าภู การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ. - จังหวัดหนองบัวล าภู การเชิญชวน อปท. และสถานศึกษาในจังหวัดให้
สมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นและสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
   1.2 จังหวัดหนองบัวล าภู ได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – จังหวัด
หนองบัวล าภูครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูพานค า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
หนองบัวล าภู โดยมี นายธนากร อ้ึงจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นประธานการประชุม เพ่ือ
ร่วมพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของจังหวัดหนองบัวล าภู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ การแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
อพ.สธ. – จังหวัดหนองบัวล าภู ปฏิทินการด าเนินงานฯ ประจ าปี 2561 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปี 2561 และ
การปรับปรุงแผน อพ.สธ. - จังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)(
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
  1.3จังหวัดหนองบัวล าภู ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา
ความเหมาะสมประกอบด้วยคณะท างาน 4 คณะตามประกาศ อพ.สธ.จังหวัดหนองบัวล าภู ลงวันที่ 17ตุลาคม 
2560 ประกอบด้วย คณะท างาน 4 คณะ ได้แก่  
  1) คณะท างานจัดท าแผนแม่บท 
  2) คณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
  3) คณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ 
  4) คณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบการสร้างจิตส านึก
ประกอบด้วย 2 คณะท างานย่อย ได้แก่  
   4.1คณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
   4.2คณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
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  1.4การจัดท าปฏิทินขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจ าปี ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)(รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 4)  
 1.5 จังหวัดหนองบัวล าภู ได้จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนแม่บท อพ.สธ. – จังหวัดหนองบัวล าภู     
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมภูพานค า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู โดยมี          นาย
โชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นประธานการประชุม เพ่ือ ร่วมพิจารณากรอบการ
ด าเนินงานแผนแม่บท อพ.สธ. - จ.นภ. ระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานกรอบกิจกรรมการด าเนินงาน และการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

 2. การสนองพระราชด าริในพื้นที่จังหวัดหนองบัวล าภู 
  2.1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีสถาบันการศึกษาในจังหวัด จ านวน 358 แห่ง สมัครเข้าร่วม
เป็นสมาชิก อพ.สธ. จ านวน 13 แห่ง และได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกจ านวน 13 แห่ง 
  2.2 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จ านวน 68 แห่ง สมัครเข้า
ร่วมเป็นสมาชิก อพ.สธ. จ านวน 8 แห่ง และอยู่ระหว่างการตอบรับเป็นสมาชิก  

 3. การรายงาน/การประชาสัมพันธ์ 
  3.1 การจัดท าแผนแม่บท อพ.สธ. – จังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 –30 
กันยายน 2564) โดยได้จัดส่งแผนแม่บทฯ ให้ อพ.สธ. ในวันที่ 14 กันยายน 2560 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 

 3.2 จังหวัดหนองบัวล าภู ได้จัดท าเว็บไซต์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานร่วมสนองพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู โดยได้จัดท าแบนเนอร์หน้า
เว็บไซต์จังหวัดหนองบัวล าภูhttp://www.nongbualamphu.go.th 
 

************************* 


