
                     วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕   เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    ประชมุคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ. - จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผ่านระบบ Zoom Meeting   โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. – จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕     โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการ อพ.สธ.    ,ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ 
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.    พร้อมหัวหน้าแผนกวิชาการ อพ.สธ.  และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ.  เข้าร่วมประชุม      
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.   ให้แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ตาม
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙) เพ่ือสอดคล้องกับแผน
ระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนระดับ ๒ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนที่ ๑๓ แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนระดับ ๓ แผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงาน      เสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือ
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปี ที่เจ็ด  (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙) มีประเด็นส าคัญดังนี้  

 ทบทวนหรือพิจารณาปรับแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่เจ็ด ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
โดยมีตัวชี้วัด การท างานคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยใช้ร่วมกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบการ ด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด  

 อพ.สธ. เสนอให้ตั้งคณะท างานการจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือด าเนินการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลให้
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และเชื่อมกับฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. 

 การด าเนินงานในกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร (F2A5) อพ.สธ. มีการเก็บข้อมูล
ทรัพยากรผ่าน Mobile phone ผ่าน Tablet ผ่าน Desktop เพ่ือเก็บข้อมูลทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา ผ่านใบงาน ๙ ใบงานและจะมีการตรวจสอบความถูกต้องโดย 
อพ.สธ. ก่อนน าลงฐานข้อมูล 

 อพ.สธ.ได้เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ร่วมกับหน่วยงาน
สนองพระราชด าริ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน 

 เรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. 
ประโยชน์แท้แก่มหาชน ปี ๒๕๖๕   

 

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  

อพ.สธ. – จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผ่านระบบ Zoom Meeting 



                   โอกาสนี้   ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้สรุปผล
การสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   และสวนพฤกษศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ แล้ว จ านวน 78 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.16 และมีโรงเรียนเข้าร่วม จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.51   เบื้องต้นผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าชับให้ท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมโครงการครบ 100 % ภายในวนัที่ 15 กันยายน 2565 
พร้อมทั้งให้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รวบรวมแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา
ทุกแห่งเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป    นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน   ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต   ภายใต้การสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง  
มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  เพ่ือเป็นการเทิดพระ  
เกียรติ สนองพระราชด าริและสืบสานพระราชปณิธาน      สร้างความเข้าใจและท าให้ตระหนักถึงความส าคัญใน
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งการจัดงานของหน่วยร่วมสนองพระราชด าริฯ จากทั่วประเทศ รวม
ไปถึงการจัดนิทรรศการและจัดการประชุมวิชาการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สมาชิกฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  และการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านของสมาชิกฯ     รวมทั้งมีการออกร้านจัดจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่นภาคใต้ ใน
ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลาด้วย 
 
                     อย่างไรก็ตาม     ในส่วนของการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการนั้น   ในส่วนของจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้มีค าสั่งที่ 3173/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงาน อพ.สธ.ของจังหวัด 
ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะท างานจ านวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะท างานจัดท าแผนแม่บท ,คณะท างาน
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  ,คณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์   ,คณะท างานขับเคลื่อน และสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบการสร้าง
จิตส านึก แบ่งเป็น 2 คณะ คือ คณะท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น    และคณะ 
ท างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   https://fb.watch/fhaV-EGp4-/ 



 

    


