แผนแม่บท อพ.สธ.-สถ.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)
ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โดย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนแม่บท อพ.สธ.-สถ.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)
ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๑. ความนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ทรงสืบทอด
งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจ และทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิด
กิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นาผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย โดยมี ๘ กิจกรรมหลัก ดังนี้
(๑) การปกปักพันธุกรรมพืช
(๒) การสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
(๓) การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
(๔) การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
(๕) ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
(๖) การวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช
(๗) การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
(๘) การดาเนินงานพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความศรัทธาในพระราชดาริที่ทรงทาเพื่อผลประโยชน์แก่มหาชน
ชาวไทย ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแล และ
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๗) คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดังต่อไปนี้
(๗) คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตาบลมี อานาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริหารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้
(๒๔) การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
/กรมส่งเสริม...
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอพระราชทานราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔) โดยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างกระบวนการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดาเนินกิจกรรมการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและและ
ภูมิปัญญาเพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๒. แนวทางดาเนินงานพระราชทาน
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระบุถึงการพระราชทานแนวทางการดาเนินงานไว้ ดังนี้
๒.๑ การปกปักพันธุกรรมพืช
เป็นการสารวจทาขอบเขตพื้นที่ปกปัก สารวจความหลากหลายทางชีวภาพ การสารวจและทา
รหัส ประจ าตัวต้นของพรรณไม้ต่างๆ การศึกษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๒ การสารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
เป็นการสารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา พื้นที่เป้าหมายบริเวณรัศมี ๕๐ กิโลเมตร ของเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือพื้นที่ ที่จะมี
การเปลี่ยนแปลจากการพัฒนา
๒.๓ การปลูกรักษาพันธุกรรรมพืช
เป็ น การจั ดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ จากผลการสารวจและศึกษาฐานทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ
ภายในเขตพื้ น ที่ งานขยายพั น ธุ์ พื ช งานปลู ก พั น ธุ ก รรมและบั น ทึ ก ผลการเจริ ญ เติ บ โต งานจั ด ท าแผนที่
พันธุกรรมและทาพิกัดต้นพันธุกรรมพืช การเก็บรักษาในรูปแบบต่างๆ
๒.๔ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยการพัฒนาเส้นทางการศึกษา
ธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ศึกษาด้านชีวภาพ ด้านโภชนาการ ด้านการขยายพันธุ์ ด้านการเพาะปลูก
ด้านการจาแนกสายพันธุ์
๒.๕ ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
เป็นการจัดระบบการรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชในรูปแบบและสื่อต่างๆ ที่สะดวกต่อการสืบค้น
และน าไปใช้ป ระโยชน์ ด้านการบริ ห ารจัด การอนุรัก ษ์ ขยายพั นธุ์ สะดวกต่อการเรี ยนรู้ การต่อยอดการ
ศึกษาวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัย อาหาร สมุนไพร ฯลฯ
๒.๖ การสร้างจิตสานึก
เป็นการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ
สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ งานจัดฝึกอบรม
๒.๗ การดาเนินงานเฉพาะพื้นที่
(๑) การดาเนินงานบริเวณเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง
(๒) การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
/๒.๘ การบริหารฯ...
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๒.๘ การบริหารจัดการและอื่นๆ
บูรณาการการทางานที่เกี่ยวข้องกับ อพ.สธ. ของหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน
๓. สรุปการดาเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ อพ.สธ. (๒๕๓๕ – ๒๕๕๗)
แผนแม่บท ระยะ ๕ ปี อพ.สธ. สรุปการดาเนินงานนับตั้งแต่เริ่มดาเนินงานในปี ๒๕๓๕ ถึงปี ๒๕๕๕ มี
การดาเนินงาน ๘ กิจกรรม ภายใต้ ๓ กรอบดาเนินงาน โดยสรุป ดังนี้
๓.๑ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
ดาเนินการสารวจและกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการปกปักพันธุ กรรมทรัพยากรต่างๆ ด้วย
เครื่องหาพิกัดดาวเทียม มีหน่วยงาน องค์กร และจังหวัดที่นาพื้นที่เข้าร่วม จานวน ๓๓ หน่วยงาน และศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน ๖ แห่ง มีพื้นที่ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร่ โดยมีกิจกรรมได้แก่
การจัดทาแผนที่ปกปักพันธุกรรม จัดทาแนวป้องกันไฟป่า สารวจขึ้นทะเบียน จัดทารหัสประจาต้นพืช
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ดาเนินการสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ที่กาลังจะเปลี่ยนแปลง
เนื่องมาจากการพัฒนา มีหน่วยงานเข้าร่วม จานวน ๓๐ หน่วยงาน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จานวน ๖ แห่ง
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ดาเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒ โดยนาพันธุกรรมพืชไปเพาะปลูกใน
พื้น ที่ ที่ป ลอดภั ย มี ห น่ ว ยงานเข้ าร่ ว ม จ านวน ๓๗ หน่ว ยงาน และศู น ย์ศึ ก ษาการพั ฒ นาอัน เนื่อ งมาจาก
พระราชดาริ จานวน ๖ แห่ง พื้นที่ ๙,๐๐๐ ไร่ จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ต้น และเก็บรักษาในรูปเมล็ดบรรจุซอง
และกระป๋องในธนาคารพืชพรรณของ อพ.สธ.
๓.๒ กรอบการใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
ดาเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๑ ,๒ และ ๓ โดยศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชที่สารวจ
รวบรวมและปลูกรักษาไว้ จานวน มากกว่า ๒๐ สกุล ในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การขยายพันธุ์
การปลูกเลี้ยง และการเขตกรรม มีหน่วยงานเข้าร่วม ๕๐ หน่วยงาน งานวิจัยมากกว่า ๕๐๐ เรื่อง
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
ดาเนิ นการจัดตั้งศูน ย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช การพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูล สารสนเทศให้
เชื่อมโยงและใช้ร่วมกัน การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรต่างๆ แบ่งเป็น
(๑) งานบันทึกข้อมูล/ดูแลฐานข้อมูล
(๒) งานฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(๓) งานฐานข้อมูลที่ดาเนินงานมาในช่วง ๒๐ ปี ของ อพ.สธ.
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพรรณพืช
ดาเนินการนาข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช มาให้ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนา
พันธุ์พืชเพื่อให้มีพันธุ์ตามความต้องการในอนาคต และนาไปสู่การจดสิทธิบัตรพืชพันธุ์ใหม่
๓.๓ กรอบการสร้างจิตสานึก
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ
/กิจกรรมที่ ๗ฯ...
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กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
(๑) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มีการรวบรวมพัน ธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลู กรวบรวมไว้ใน
โรงเรียน มีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๑,๖๗๗ แห่ง
(๒) งานเผยแพร่งานและให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์
มีงานให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์และการฝึกปฏิบัติการให้แก่สถานศึกษาที่เป็นสมาชิสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน จานวน ๑,๗๘๓ โรงเรียน ๘,๐๑๒ คน
(๓) งานพิพิธภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดังนี้
(๑) จั ดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๒) ประชาสั มพั นธ์ชี้แจงทาความเข้าใจองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มีเป้าหมายอย่างน้อยอาเภอละ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม ๘๗๘ แห่ง
(๓) สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมงานสวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน
(๔) ให้จังหวัดคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๕) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์เข้า
ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ให้เลขาพระราชวังในฐานะ ผู้อานวยการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(๖) กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงทาความเข้าใจให้ กับ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการบันทึกข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
และจั ดส่ งให้ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น เพื่ อจั ดส่ งข้ อมู ลฐานทรั พยากรท้ องถิ่ นให้ กั บโครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(๗) เข้ า ร่ ว มจั ด งานประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ ซึ่ ง ทาง อพ.สธ. จั ด ขึ้ น ทุ ก ๒ ปี
(ปี ๒๕๖๐ งานประชุมวิชาการทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์, ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งานประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย :ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น, ปี ๒๕๖๔ งานประชุมวิชาการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่
มหาชน เป็นต้น (เพื่อการจัดนิทรรศการ อพ.สธ. ทุกๆ ๒ ปี ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ)
(๘) จัดฝึกอบรมโครงการในการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ๓ ฐาน เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.
(๙) สนับสนุนการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่ายของ อพ.สธ.
/๔. การดาเนินงานฯ...
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๔. การดาเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔.๑ วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อสนองพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การปกปักพันธุกรรมพืช การสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
(๓) เพื่อจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วยทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ และ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
๔.๒ กิจกรรมและพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงาน
(๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองโครงการ
อพ.สธ.
(๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(๓) กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นประชาสั มพันธ์ชี้แจงทาความเข้าใจองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย อาเภอละ ๑ แห่ง รวม ๘๗๘ แห่ง
(๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วม
โครงการส่งให้เลขาพระราชวัง
(๕) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงทาความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้า
ร่วมโครงการ ในรายละเอี ยดการดาเนินงานการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรและการบันทึกข้อมูลฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นลงในคอมพิวเตอร์ และ
จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๗) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่ งฐานข้อมูล ทรัพยากรท้อ งถิ่นให้โ ครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(๘) จั ด ทาประกาศยกย่อ งเชิ ดชู เกีย รติ องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นที่มี ผ ลส าเร็จ จากการ
ดาเนินงาน
(๙) ขยายผลการดาเนินงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๑๐) จั ด ท าแผนแม่ บ ทการด าเนิ น โครงการระยะ ๕ ปี ที่ ห ก (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔)
๔.๓ ระยะเวลาดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔.๔ งบประมาณดาเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๔
๔.๕ องค์กรการบริหารงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม)
๔.๗ แผนปฏิบัติการ (แนบท้ายภาคผนวก)
/๔.๘ การติดตามฯ...
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๔.๘ การติดตามประเมินผล
(๑) ส านักงานส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รายงานผลการดาเนินงานขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๒ เดือน
(๒) แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกนิเทศติดตาม

๕. ภาคผนวก
ระเบียบ คาสั่ง หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

