
 
 
 
 
 

แผนแม่บท อพ.สธ.-สถ. 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) 

ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
 
 
 
 

โดย 
 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  
 
 
 
 
 
 

 



แผนแม่บท อพ.สธ.-สถ. 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) 

ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

๑. ความน า 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ทรงสืบทอด
งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิด
กิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย โดยมี ๘ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

(๑) การปกปักพันธุกรรมพืช 
(๒) การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
(๓) การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
(๔) การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
(๕) ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
(๖) การวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช 
(๗) การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
(๘) การด าเนินงานพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความศรัทธาในพระราชด าริที่ทรงท าเพ่ือผลประโยชน์แก่มหาชน

ชาวไทย ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๗) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  
มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ดังต่อไปนี้  
(๗) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ

บริหารสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้ 
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
     /กรมส่งเสริม... 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอพระราชทานราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔) โดยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างกระบวนการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการด าเนินกิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและและ
ภูมิปัญญาเพ่ือที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  

๒. แนวทางด าเนินงานพระราชทาน 
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระบุถึงการพระราชทานแนวทางการด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
๒.๑ การปกปักพันธุกรรมพืช  

เป็นการส ารวจท าขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ การส ารวจและท า
รหัสประจ าตัวต้นของพรรณไม้ต่างๆ การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๒.๒ การส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  
เป็นการส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา พ้ืนที่เป้าหมายบริเวณรัศมี ๕๐ กิโลเมตร ของเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ หรือพ้ืนที่ที่จะมี
การเปลี่ยนแปลจากการพัฒนา 

๒.๓ การปลูกรักษาพันธุกรรรมพืช  
เป็นการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ จากผลการส ารวจและศึกษาฐานทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 

ภายในเขตพ้ืนที่ งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท าแผนที่
พันธุกรรมและท าพิกัดต้นพันธุกรรมพืช การเก็บรักษาในรูปแบบต่างๆ  

๒.๔ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  
เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยการพัฒนาเส้นทางการศึกษา

ธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ศึกษาด้านชีวภาพ ด้านโภชนาการ ด้านการขยายพันธุ์ ด้านการเพาะปลูก 
ด้านการจ าแนกสายพันธุ์  

๒.๕ ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  
เป็นการจัดระบบการรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชในรูปแบบและสื่อต่างๆ ที่สะดวกต่อการสืบค้น

และน าไปใช้ประโยชน์ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ สะดวกต่อการเรียนรู้ การต่อยอดการ
ศึกษาวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัย อาหาร สมุนไพร ฯลฯ 

๒.๖ การสร้างจิตส านึก  
เป็นการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ 

สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ งานจัดฝึกอบรม 
๒.๗ การด าเนินงานเฉพาะพื้นที่   

(๑) การด าเนินงานบริเวณเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง  
(๒) การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
 

/๒.๘ การบริหารฯ... 
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๒.๘ การบริหารจัดการและอ่ืนๆ  

บูรณาการการท างานที่เก่ียวข้องกับ อพ.สธ. ของหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน 

๓. สรุปการด าเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ อพ.สธ. (๒๕๓๕ – ๒๕๕๗) 
แผนแม่บท ระยะ ๕ ปี อพ.สธ. สรุปการด าเนินงานนับตั้งแต่เริ่มด าเนินงานในปี ๒๕๓๕ ถึงปี ๒๕๕๕ มี

การด าเนินงาน ๘ กิจกรรม ภายใต้ ๓ กรอบด าเนินงาน โดยสรุป ดังนี้ 
๓.๑ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  
ด าเนินการส ารวจและก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการปกปักพันธุกรรมทรัพยากรต่างๆ ด้วย

เครื่องหาพิกัดดาวเทียม มีหน่วยงาน องค์กร และจังหวัดที่น าพ้ืนที่เข้าร่วม จ านวน ๓๓ หน่วยงาน และศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๖ แห่ง มีพ้ืนที่ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร่ โดยมีกิจกรรมได้แก่ 
การจัดท าแผนที่ปกปักพันธุกรรม จัดท าแนวป้องกันไฟป่า ส ารวจขึ้นทะเบียน จัดท ารหัสประจ าต้นพืช 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพ้ืนที่ที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลง

เนื่องมาจากการพัฒนา มีหน่วยงานเข้าร่วม จ านวน ๓๐ หน่วยงาน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ านวน ๖ แห่ง 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
ด าเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒ โดยน าพันธุกรรมพืชไปเพาะปลูกใน

พ้ืนที่ที่ปลอดภัย มีหน่วยงานเข้าร่วม จ านวน ๓๗ หน่วยงาน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ านวน ๖ แห่ง พ้ืนที่ ๙,๐๐๐ ไร่ จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ต้น และเก็บรักษาในรูปเมล็ดบรรจุซอง
และกระป๋องในธนาคารพืชพรรณของ อพ.สธ.   

๓.๒ กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

ด าเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๑ ,๒ และ ๓ โดยศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชที่ส ารวจ 
รวบรวมและปลูกรักษาไว้ จ านวน มากกว่า ๒๐ สกุล ในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การขยายพันธุ์ 
การปลูกเลี้ยง และการเขตกรรม มีหน่วยงานเข้าร่วม ๕๐ หน่วยงาน งานวิจัยมากกว่า ๕๐๐ เรื่อง 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช การพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศให้

เชื่อมโยงและใช้ร่วมกัน การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรต่างๆ แบ่งเป็น 
(๑) งานบันทึกข้อมูล/ดูแลฐานข้อมูล 
(๒) งานฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(๓) งานฐานข้อมูลที่ด าเนินงานมาในช่วง ๒๐ ปี ของ อพ.สธ. 

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพรรณพืช 
ด าเนินการน าข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช มาให้ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนา

พันธุ์พืชเพ่ือให้มีพันธุ์ตามความต้องการในอนาคต และน าไปสู่การจดสิทธิบัตรพืชพันธุ์ใหม่ 
๓.๓ กรอบการสร้างจิตส านึก 

เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ  

 
/กิจกรรมที่ ๗ฯ... 
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กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
(๑) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ใน
โรงเรียน มีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๑,๖๗๗ แห่ง  

(๒) งานเผยแพร่งานและให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 
มีงานให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์และการฝึกปฏิบัติการให้แก่สถานศึกษาที่เป็นสมาชิสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน ๑,๗๘๓ โรงเรียน ๘,๐๑๒ คน 
(๓) งานพิพิธภัณฑ์  

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

(๒) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงท าความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มีเป้าหมายอย่างน้อยอ าเภอละ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวม ๘๗๘ แห่ง 

(๓) สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมงานสวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน 

(๔) ให้จังหวัดคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(๕) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์เข้า
ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ให้เลขาพระราชวังในฐานะ ผู้อ านวยการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

(๖) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงท าความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการบันทึกข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

(๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือจัดส่งข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

(๗) เข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ซึ่งทาง อพ.สธ. จัดขึ้นทุ ก ๒ ปี  
(ปี ๒๕๖๐ งานประชุมวิชาการทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์, ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งานประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย :ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น, ปี ๒๕๖๔ งานประชุมวิชาการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่
มหาชน เป็นต้น (เพ่ือการจัดนิทรรศการ อพ.สธ. ทุกๆ ๒ ปี ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ) 
  (๘) จัดฝึกอบรมโครงการในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ๓ ฐาน เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 
  (๙) สนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่ายของ อพ.สธ.  
 

      /๔. การด าเนินงานฯ... 
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๔. การด าเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
๔.๑ วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) เพ่ือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การปกปักพันธุกรรมพืช การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

(๓) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วยทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ และ 
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

๔.๒ กิจกรรมและพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน 
(๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองโครงการ 

อพ.สธ. 
(๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ชี้แจงท าความเข้าใจองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย อ าเภอละ ๑ แห่ง รวม ๘๗๘ แห่ง  
(๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม

โครงการส่งให้เลขาพระราชวัง 
(๕) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงท าความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้า

ร่วมโครงการ ในรายละเอียดการด าเนินงานการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรและการบันทึกข้อมูลฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นลงในคอมพิวเตอร์ และ
จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

(๗) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(๘) จัดท าประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลส าเร็จจากการ
ด าเนินงาน   

(๙) ขยายผลการด าเนินงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๑๐) จัดท าแผนแม่บทการด าเนินโครงการระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๔) 
๔.๓ ระยะเวลาด าเนินงาน  

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๔.๔ งบประมาณด าเนินงาน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 
๔.๕ องค์กรการบริหารงาน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม) 
๔.๗ แผนปฏิบัติการ (แนบท้ายภาคผนวก) 

 
/๔.๘ การติดตามฯ... 
 



- ๖ – 
๔.๘ การติดตามประเมินผล 

(๑) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รายงานผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๒ เดือน 

(๒) แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกนิเทศติดตาม 

๕. ภาคผนวก  
ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 


