
สรุปข้อมูลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) 

 

๑. ความเป็นมา 
สถ. ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อตุลาคม ๒๕๕๗ โดยการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกระบวนการ
ความร่วมมือของ อปท. ในการด าเนินกิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น  

โดย สถ. ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) ระยะ ๕ ปีที่ห้า    
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  โดยมสีาระส าคัญดังนี้  

๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. –สถ.  
๑.๒ จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อพ.สธ.  
๑.๓ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงท าความเข้าใจ อปท. ให้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายอ าเภอละ ๑ แห่ง รวม 

๘๗๘ แห่ง 
 ๑.๔ รวบรวมรายชื่อ อปท. ที่เข้าร่วมส่งให้ส านักพระราชวัง (โครงการ อพ.สธ.)  
 ๑.๕ ชี้แจงท าความเข้าใจกับ อปท. ในการเก็บรวบรวมและบันทึกฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๑.๖ รวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่ อปท.บันทึกแล้ว ส่งให้ อพ.สธ. 
๒. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

๒.๑ ได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
จ านวน ๓ ครั้ง 

(๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ 
อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ. เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานส าหรับการจัดท าแผนแม่บท 

(๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ 
อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ. เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานส าหรับการจัดท าแผนแม่บท 

(๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ 
อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ. เพือ่ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานส าหรับการจัดท าแผนแม่บท 

๒.๒ มีหนังสือที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งแนวทางการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และประชาสัมพันธ์ให้ อปท. สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อ าเภอละ   
อย่างน้อย ๑ อปท.  
 ๒.๓ จดัท าเว็บเพจประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อพ.สธ. บนเว็บไซต์ สถ.  
 ๒.๔ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๔๐๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ทุกจังหวัด
ท าความเข้าใจกับ อปท. ให้เห็นความส าคัญของการด าเนินงานและสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ 
อพ.สธ.  
 ๒.๕ เมื่อวันที่ ๓ และ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้เรียนเชิญ ดร.พรชัย จุฑามาศ รอง ผอ.โครงการ อพ.สธ. 
ไปบรรยายให้ความรู้กับท้องถิ่นอ าเภอ ที่เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานท้องถิ่นอ าเภอ 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ านวน ๒ รุ่น รวม ๔๕๐ คน 
 ๒.๖ ร่วมกับ อพ.สธ. ก าหนดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่นในการส ารวจและ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๘๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์ 
และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  
  (๑) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ล าตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จ านวน ๒๓ จังหวัด ๓๔ อ าเภอ 
๓๕ อปท. รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๒๒ คน 

/(๒) รุ่นที่ ๒... 



- ๒ - 
  (๒) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ล าตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จ านวน ๒๒ จังหวัด ๓๑ อ าเภอ ๓๑ อปท. 
รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน  
 ๒.๗ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๕๓๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ 
อปท. เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ในระหว่างวันที่ ๒๔ 
– ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
 ๒.๘ มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๑๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ การขยายผลการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี อปท. ๑๓ แห่ง ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ 
โครงการ อพ.สธ. และให้จัดท าร่างคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมส่งให้ สถ. เพ่ือขยายผลไปยัง อปท. อ่ืน  

๒.๙ เร่งรัดจังหวัดสร้างความเข้าใจ อปท. ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
๒.๑๐ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖1 มี อปท. สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ จ านวน  

๗6 จังหวัด 548 อ าเภอ 1,164 อปท.  

๓. ผลการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 ๓.๑ จัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ –             
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
 ๓.๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยพระราชานุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔) ตามประกาศ ที่ อพ.สธ. ๑๗๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)  
 ๓.๓ จัดท าและแจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โครงการ อพ.สธ.-สถ. ให้ อปท. ทราบเพ่ือให้รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ อพ.สธ. ตามลิงค์ http:/www.dla.go.th/rspg_dla/index.html  
 ๓.๔ แต่งตั้งคณะท างานโครงการ อพ.สธ.-สถ. ตามค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สถ.  
ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย ร.อสถ. (รับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน) เป็นประธาน
คณะท างาน มีที่ปรึกษาประสานงานโครงการ อพ.สธ. ร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะท างานโครงการ อพ.สธ.-สถ.      
ผอ.กอง/ส านัก ต่างๆ ร่วมเป็นคณะท างาน และ ผอ.ส่วน สพศ. เป็นคณะท างานและเลขานุการ  

๔. การด าเนินงานในระยะต่อไป 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) เป็นโครงการที่มีความส าคัญ ซึ่งจะสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์
ในการรักษาสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดสื่อสารท าความเข้าใจกับ อปท. ให้เห็นถึง
ความส าคัญของโครงการ โดยพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

๔.๑ สร้างความเข้าใจ อปท. ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน อปท. ที่สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ตามโครงการ อพ.สธ. ให้ผ่านการ

ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ โครงการ อพ.สธ. 
๔.๒ พัฒนายกระดับให้ อปท. ๑๗ แห่ง ที่รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ โครงการ อพ.สธ.  

เป็นศูนย์การฝึกอบรมและขยายผลการด าเนินงานให้กับ อปท.ในจังหวัดและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
--------------------------------------------------------------------------- 


