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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท 5 ปีที่เจด็  

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569)  

ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ 

 

13. 3 กลุ่ม G3 กลุ่มส่วนราชการที่เก่ียวกบัทรพัยากร 

 

     มีจ ำนวน 18 หน่วยงำน ดงัน้ี 

 

1. กรมป่ำไม ้ 

2. กรมอุทยำนแห่งชำติ สตัวป่์ำ และพนัธุพื์ช  

3. กรมวิชำกำรเกษตร  

4. กรมส่งเสริมกำรเกษตร  

5. กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 

6. กรมประมง  

7. กรมชลประทำน  

8. กรมพฒันำท่ีดิน   

9. กรมทรพัยำกรธรณี  

10. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย  

11. กรมทรพัยำกรน ้ำ  

12. กรมกำรขำ้ว  

13. กรมทรพัยำกรน ้ำบำดำล  

14. องคก์ำรสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย  

15. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  

16. องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์ 

17. กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  

18. อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ สถำบนัวิจยัและพฒันำพ้ืนท่ีสูง (องคก์ำรมหำชน)  
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564-30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มส่วนราชการที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยากร (G3) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

กรอบกำร

เรียนรู ้

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 1

กิจกรรมปกปัก

ทรพัยำกร

(F1A1) 

 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ

ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิง

พ้ืนท่ีในรูปแบบไฟลส์ ำหรบัเปิด

ในโปรแกรมสำรสนเทศ

ภูมิศำสตร ์(GIS) สำมำรถข้ึน

ป้ำยพื้ นท่ีปกปักทรพัยำกร 

อพ.สธ.สนองพระรำชด ำริโดย

หน่วยงำนฯ 

 

2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ

ในกรณีท่ีมีไฟป่ำ หรือมีประวติั

กำรเกิดไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี ควร

จดัท ำแนวป้องกนัไฟ 

 

3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่

เอกสำรสิทธ์ิประเภทใด 

3.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสำรสิทธ์ิ

ของหน่วยงำนฯ 

3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน

แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน

ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น

เจำ้ของ) 

 

พ้ืนที่ปกปักทรพัยากรตอ้งไม่

เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกบั

ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก

หรือแผว้ถาง 

 

1.สำมำรถป้องกนัพ้ืนท่ี

ไมใ่หม้ีกำรบุกรุกท ำลำย

ทรพัยำกร 

 

2.มีกำรกำรรกัษำพ้ืนท่ี 

เช่น มีกำรลำดตระเวน

สม ำ่เสมอเพ่ือป้องกนักำร

บุกรุก และอำจมีเสน้ทำง

ศึกษำธรรมชำติเพ่ือใหค้น

ในทอ้งถ่ินเขำ้มำใช ้หรือ

หำของป่ำในเสน้ทำงท่ีได้

จดัสรรไวใ้ห ้ 

 

3.จำกรำยงำนท่ีระบุ

สถำนกำรณ์

สภำพแวดลอ้มของป่ำวำ่มี

ปัญหำใดเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง

กบัคนในทอ้งถ่ินรอบ ๆ 

พ้ืนท่ีหรือไม ่หรือเป็นมี

ควำมร่วมมือกนัอยำ่งดีใน

กำรรกัษำพ้ืนท่ีกบัคนใน

ทอ้งถ่ินโดยไมม่ีกำรบุกรุก

พ้ืนท่ีฯ ร่วมรกัษำป่ำกบั

หน่วยงำนฯ 

 

4. กำรจดัท ำแนวป้องกนั

ไฟป่ำใหต้รงตำมจุดท่ีเกิด

เหตุไฟป่ำข้ึนจริงในแต่ละ

เคร่ืองมือในกำรท ำงำน

ของ อพ.สธ. 

1. Template 9 ใบงำนใช้

เป็นเคร่ืองมือในกำรบนัทึก 

หรือ 

2. Form F2-M 

3. Application งำนฐำน

ทรพัยำกร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5.Platform EO Browser 

6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 

ฯลฯ 

 

 



101 

 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

4. ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร

ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี

เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ

ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี

ฯ และจดัท ำป้ำยทะเบียน

ทรพัยำกรเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบ

ไดใ้นแต่ละปี เห็นควำม

เปล่ียนแปลงของจ ำนวน/ชนิด

ของทรพัยำกรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี ซ่ึง

จะเป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำ

ฐำนขอ้มูลทรพัยำกรท่ี

ด ำเนินงำนต่อในกิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยำกร 

(F2A5) 

 

5.มีตำรำงกำรดูแลพ้ืนท่ี (กำร

ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ำระวงั

พ้ืนท่ี) 

 

6. คดัเลือกทรพัยำกรท่ีส ำรวจ

ไดจ้ำกขอ้ 4 คือทรพัยำกร

ส ำหรบังำนใน F1A3 ต่อไป 

 

7.ท ำรำยงำนช้ีแจงสถำนกำรณ์

ใหผู้บ้งัคบับญัชำสม ำ่เสมอ 

 

ปีงบประมำณ เพรำะ

ควำมส ำเร็จในกำรดูแล

พ้ืนท่ีท ำใหจ้ ำนวน

เหตุกำรณเ์กิดไฟป่ำลดลง

ในแต่ละ กำรใช้

งบประมำณในแต่ละปี 

งบประมำณลดลง เป็นตน้ 

 

5.  จ ำนวนทรพัยำกรท่ี

ส ำรวจไดใ้นพ้ืนท่ีปกปัก

ทรพัยำกรเปรียบเทียบกนั

ในแต่ละปีตำมท่ีมีอยูจ่ริง 

เพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

สภำพพื้ นท่ีและทรพัยำกรท่ี

เปล่ียนแปลงไปซ่ึงโดยตำม

หลกักำร ถำ้ไมเ่กิดไฟป่ำ 

หรือมีกำรบุกรุกแผว้ถำง 

ทรพัยำกรในพ้ืนท่ีปกปัก

ทรพัยำกรมีแนวโน้มจะมี

ควำมอุดมสมบรูณใ์นแง่

ของจ ำนวน/ชนิดของ

ทรพัยำกรชีวภำพท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

กรอบกำร

เรียนรู ้

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมส ำรวจ

เก็บรวบรวม

ทรพัยำกร

(F1A2) 

1.ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีก ำลงั

จะเปล่ียนแปลง ภำยใตร้ศัมี 

50 กิโลเมตร ของหน่วยงำนฯ 

หรือมำกกวำ่ โดยจดัท ำขอ้มูล

เชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบั

เปิดในโปรแกรมสำรสนเทศ

ภูมิศำสตร ์(GIS) โดยพื้ นท่ีใน

กิจกรรมท่ี 2 น้ี เป็นคนละพ้ืนท่ี

1. จ ำนวนทรพัยำกรท่ี

ส ำรวจไดเ้ปรียบเทียบกนั

ในแต่ละปีตำมท่ีมีอยูจ่ริง 

เพ่ือใชใ้นกำรประเมิน

สภำพพื้ นท่ีและทรพัยำกรท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

 

2. ร่วมส ำรวจทรพัยำกร

เคร่ืองมือในกำรท ำงำน

ของ อพ.สธ.  

1. Template 9 ใบงำนใช้

เป็นเคร่ืองมือในกำรบนัทึก 

หรือ 

2. Form F2-M 

3. Application งำนฐำน

ทรพัยำกร อพ.สธ. 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

ในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปัก

ทรพัยำกร และกิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมปลกูรกัษำทรพัยำกร 

 

2. ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ไป

ส ำรวจวำ่อยูเ่อกสำรสิทธ์ิ

ประเภทใด 

2.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 

2.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน

แต่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ไป

ส ำรวจได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำน

หรือเอกชนท่ีเป็นเจำ้ของ)และ

ใหส้ ำรวจในพ้ืนท่ีเครือขำ่ย 

อพ.สธ. ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีของ องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็น

สมำชิกฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน

อพ.สธ. (ใหร้ะบุรหสัสมำชิก ใน

ชุดโครงกำรแผนงำน) และหำก

อปท.ยงัไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกให้

หน่วยงำนฯ แนะน ำใหเ้ป็น

สมำชิกฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน 

และอำจส ำรวจร่วมกบั

สถำนศึกษำท่ีเป็นสมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียนโดยมี

หน่วยงำนเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั

สถำนศึกษำ (ใหร้ะบุรหสั

สมำชิก ในชุดโครงกำร

แผนงำน) แต่ถำ้สถำนศึกษำยงั

ไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียนให้

หน่วยงำนฯแนะน ำให้

สถำนศึกษำน้ัน สมคัรเป็น

ร่วมกบัเครือข่ำย อพ.สธ. 

ไดแ้ก่ สมำชิกฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ินอพ.สธ. 

หรือ สมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียน ใน

กรณีท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีของ

หน่วยงำนเอง เกิดควำม

ร่วมมือกนัระหวำ่งภำครฐั

และภำครฐั หรือภำครฐักบั

เอกชน มีกิจกรรมท่ี

ด ำเนินงำนร่วมกนั มี

หน่วยงำนฯ เป็นพ่ีเล้ียง

และผูส้นับสนุน เป็นกำร

สรำ้งจิตส ำนึกในกำร

อนุรกัษ์ทรพัยำกร 

4. Platform LandViewer 

5.Platform EO Browser 

6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 

ฯลฯ 

 

*กำรสมคัรเป็นสมำชิกและ

กำรด ำเนินงำนฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และงำน

สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 

สำมำรถศึกษำไดจ้ำก

เว็บไซต ์อพ.สธ. 

(www.rspg.or.th) 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์

โรงเรียน 

3.ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร

ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี

เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ

ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี

ฯ ในกรณีจดัท ำป้ำยทะเบียน

ทรพัยำกร เท่ำท่ีท ำไดต้ำม

ควำมเหมำะสม ขึ้ นอยูก่บั

หน่วยงำนฯ/เจำ้ของพ้ืนท่ี เพ่ือ

ใชเ้ปรียบเทียบไดใ้นแต่ละปี 

เห็นควำมเปล่ียนแปลงของ

จ ำนวน/ชนิดของทรพัยำกร 

4. ทรพัยำกรท่ีส ำรวจไดจ้ำกขอ้ 

3 คือทรพัยำกรส ำหรบังำนใน 

F1A3 ต่อไป 

กรอบกำร

เรียนรู ้

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมปลกู

รกัษำทรพัยำกร

(F1A3) 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ

ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิง

พ้ืนท่ีในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบั

เปิดในโปรแกรมสำรสนเทศ

ภูมิศำสตร ์(GIS) สำมำรถข้ึน

ป้ำยพื้ นท่ีปลกูรกัษำทรพัยำกร 

อพ.สธ. สนองพระรำชด ำริโดย

หน่วยงำนฯ 

 

2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ 

ได ้ในกรณีท่ีเคยมีเหตุไฟไหม้

ในพ้ืนท่ีเน่ืองจำกอยูใ่กลป่้ำ 

และมีไฟป่ำควรจดัท ำแนว

ป้องกนัไฟป่ำ  

1.คุณภำพของทรพัยำกร ท่ี

ถูกคดัเลือกมำเพ่ือเป็น 

พ่อ-แมพ่นัธุ ์ทรพัยำกร

ส ำคญั / stock ทรพัยำกร

ใน F1A3 ท่ีมีคุณภำพท่ี

พรอ้มส ำหรบัเป็นโจทย์

ทรพัยำกรในงำนศึกษำวิจยั 

ในกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม

อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกร (F2A4)ใน

ระดบัมหำวิทยำลยัหรือ

สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่

เอกสำรสิทธ์ิประเภทไหน 

3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 

3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน

แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน

ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น

เจำ้ของ) 

    พ้ืนท่ีปลกูรกัษำทรพัยำกร

ตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพำท

กบัรำษฎรในเร่ืองของกำรบุก

รุกพ้ืนท่ี 

 

4. ทรพัยำกรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ี

มำจำก F1A1 และ F1A2 

4.1 กำรปลกูทรพัยำกร

พนัธุกรรมพืช ในกำรปลกู

รกัษำในพ้ืนท่ีปลกูรกัษำ ใหจ้บั

พิกดั และท ำทะเบียนพนัธุไ์ม ้

4.2 กำรเล้ียงทรพัยำกร

พนัธุกรรมสตัว ์ใหร้ะบุพ้ืนท่ีท่ี

ใชเ้ล้ียง จบัพิกดับริเวณพ้ืนท่ี

ดงักล่ำว 

4.3 กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 

กำรเพำะเล้ียงจุลินทรีย ์ใน

หอ้งปฏิบติักำรฯ ใหร้ะบุชดัเจน

วำ่เก็บรกัษำพนัธุกรรมใน

สถำนท่ีใด มีกำรท ำฐำนขอ้มลู

ในรำยละเอียดต่ำง ๆ  

4.4 กำรเก็บเมล็ดพนัธุใ์น

รูปแบบของธนำคำรเมล็ดพนัธุ์

พืช 

2. สำมำรถเลือกทรพัยำกร

ท่ีมีคุณภำพ ขยำยพนัธุเ์พ่ิม

จ ำนวนต่อไป เพ่ือเพ่ิม

ปริมำณในกำรใชป้ระโยชน์

ต่ำง ๆ ใหพ้อกบักำรใช ้

เช่น ใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำร

ท ำอำหำร ยำรกัษำโรค 

เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่ำศยั 

ฯลฯ 

 

3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้

เครือข่ำยสมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียน และ

สมำชิกฐำนทรพัยำกร

ทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงำนต่ำง 

ๆ ทั้งภำครฐั และเอกชน 

เช่นอำจท ำเป็นสวน

รวบรวมพรรณไมท้อ้งถ่ิน 

สวนพฤกษศำสตร ์ 

สวนรุกขชำติ ฯลฯ  

กรอบกำรใช้

ประโยชน์

ทรพัยำกร/

1. หน่วยงำนมีนักวิจยัหรือ

นักวิชำกำรท่ีสำมำรถด ำเนิน

งำนวิจยัโดยพิจำรณำจำก 

1.มีงำนวิจยัท่ีเขียนถูกตอ้ง

ตำมหลกัวิทยำศำสตร ์เป็น

งำนวิจยัท่ีพนัธกิจปกติของ
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกร

(F2A4) 

1.1 จ ำนวนทรพัยำกร/

โครงกำรวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด ำเนินงำนในเร่ืองกำรอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์ทรพัยำกร โดย

ใชท้รพัยำกรท่ีท่ีคดัเลือกจำก

กิจกรรมท่ี 1-3 มำเป็นโจทย์

ศึกษำวิจยัและพฒันำใหเ้กิด

ประโยชน์ท่ีใชชี้วภำพเดียวกนั

แต่สำมำรถมำทดลองท ำ

ร่วมกนัเพ่ือพฒันำต่อยอด โดย

อำจร่วมกบัมหำวิทยำลยัใน

ทอ้งถ่ิน หรือสถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  

 

2.งำนศึกษำวิจยัตอบโจทย ์

พนัธกิจของหน่วยงำนฯ และ 

อพ.สธ. 

หน่วยงำนฯ อำจท ำงำน

วิจยัเป็นบรูณำกำรร่วมกบั

หน่วยงำนฯหรือ

มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ ได ้

 

2.ใหเ้ขียนแผนภำพกำร

วิจยัและพฒันำของ

ทรพัยำกรท่ีอยูใ่น

หน่วยงำนฯ หรือไดจ้ำก

กิจกรรมท่ี 1-3 มี

เป้ำหมำยท่ีชดัเจนวำ่จะมี

หน่วยงำนใดโดยใครน ำไป

ต่อยอดไดท้ั้งในงำนวิจยั

ระดบัพ้ืนฐำน หรือ

ระดบัสูง 

 

3.ท ำงำนศึกษำวิจยัร่วมกบั

มหำวิทยำลยัหรือ

สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ เพ่ือให้

ไดผ้ลงำนท่ีเป็นประโยชน์

จำกทรพัยำกรท่ีมีอยูแ่ละ

ทรพัยำกรน้ันไม่สูญหำยไป

จำกพื้ นท่ีจำกกำร

ศึกษำวิจยัน้ัน 

 

กรอบกำรใช้

ประโยชน์

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมศูนย์

ขอ้มูลทรพัยำกร

(F2A5) 

1. จดัท ำฐานขอ้มูลในรูปแบบ

ภูมิสารสนเทศ (Geographic 

Information System; GIS) ใน

พ้ืนท่ีเป้ำหมำย เป็นงำนใน 

F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมี

กำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ี

ส ำรวจทรพัยำกร  

(1. ทรพัยำกรกำยภำพ 

1.ขอ้มูลไดร้บักำร

ตรวจสอบจำกผูท้รงคุณวุฒิ

ในสำขำทรพัยำกรน้ัน ๆ 

ซ่ึงสำมำรถประสำนมำท่ี 

อพ.สธ. เพ่ือประสำนงำน

ใหม้หำวิทยำลยั 

ด ำเนินงำนช่วยตรวจสอบ

ขอ้มูลได ้

 

*เคร่ืองมือในกำรท ำงำน

ของ อพ.สธ.  

1. Template 9 ใบงำนใช้

เป็นเคร่ืองมือในกำรบนัทึก 

หรือ 

2. Form F2-M 

3. Application งำนฐำน

ทรพัยำกร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

2. ทรพัยำกรชีวภำพ 

3. ทรพัยำกรวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญำ) อยำ่งชดัเจนมี

บุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเร่ือง 

GIS/RS รวมทั้งเร่ือง database 

เขำ้มำร่วมปฏิบติั 

 

2. มีกำรส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั

ฐำนขอ้มูลทรพัยำกร อพ.สธ. 

อยำ่งสม ำ่เสมอ คิดเป็นจ ำนวน

ขอ้มูล 

 

 

 

2. ขอ้มลูท่ีได ้น ำไปสู่กำร

ใชป้ระโยชน์ ในแง่ขององค์

ควำมรู ้หรือกำรพฒันำต่อ

ยอดในกิจกรรมท่ี 4 และ

กิจกรรมท่ี 6 หรือสำมำรถ

ใชใ้นเร่ืองของกำรท ำส่ือ 

ส่ิงพิมพต่์ำง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อไดต่้อไป 

 

3. มีกำรขอเขำ้ถึงและใช้

ขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ในกำร

วำงแผนกำรรูส้ถำนภำพ

เพ่ือกำรพฒันำต่อยอด

ต่อไป 

5.Platform EO Browser 

6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 

ฯลฯ 

 

 

 

กรอบกำรใช้

ประโยชน์

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 6 

กิจกรรมวำง

แผนพฒันำ

ทรพัยำกร

(F2A6) 

จ ำนวนของทรพัยำกรท่ีน ำมำ

วำงแผนพฒันำพนัธุ์ 

น ำฐำนขอ้มลูจำกกิจกรรม

ท่ี 5 มำใชพิ้จำรณำ

ศกัยภำพของพนัธุพื์ช พนัธุ์

สตัว ์พนัธุจุ์ลินทรีย ์จำก

กำรท่ีมีทรพัยำกรกำยภำพ 

ทรพัยำกรชีวภำพ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญำ 

วิทยำนิพนธ ์งำนวิจยัต่ำงๆ 

ก็จะน ำไปสู่กำรวำงแผน

พฒันำพนัธุ ์เกิดเป็นสำย

พนัธุใ์หม ่เพ่ือตอบโจทย์

ทอ้งถ่ินต่อไป 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

กรอบกำรสรำ้ง

จิตส ำนึก/

กิจกรรมท่ี 7 

กิจกรรมสรำ้ง

จิตส ำนึกในกำร

รกัทรพัยำกร 

(F3A7) 

1.พิพิธภณัฑ ์

หน่วยงำนฯ มีกำรด ำเนินงำน

ในพิพิธภณัฑต่์ำง ๆ 

จ ำนวนของผูเ้ขำ้เยี่ยมชมมีกำร

ขอเขำ้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑจ์ำก

หน่วยงำนภำครฐัและเอกชน 

 

2.อำคำรนิทรรศกำรถำวรท่ี

เก่ียวขอ้งกบังำน อพ.สธ. 

จ ำนวนหน่วยงำน/ประชำชน

กำรขอเขำ้เยี่ยมชมอำคำร

นิทรรศกำรฯ  

1.ผลกำรประเมินจำกผูเ้ขำ้

เยี่ยมชม ในแง่ต่ำง ๆ  

 

2.มีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยมมำ

เยี่ยมชม มีส่ือ

ประชำสมัพนัธส์นับสนุน 

ขอท ำขำ่ว/หรือแนะน ำ

สถำนท่ี 

 

3.คุณภำพของส่ือ/ส่ิงของท่ี

อยูใ่นพิพิธภณัฑ/์อำคำร

นิทรรศกำร ตอบโจทยง์ำน 

อพ.สธ. 

 

กรอบกำรสรำ้ง

จิตส ำนึก/

กิจกรรมท่ี 8 

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนกำร

อนุรกัษ์

ทรพัยำกร

(F3A8) 

1.ใหม้ีกำรตั้งงบประมำณ งำน

ประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร 

อพ.สธ. 

1.1 พ.ศ. 2565   

งำนประชุมวิชำกำรและ 

นิทรรศกำร 30 ปี  อพ.สธ.- 

ประโยชน์แทแ้ก่มหำชน  

ณ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ ์ 

จ.นครศรีธรรมรำช 

1.2 พ.ศ. 2568   

งำนประชุมวิชำกำรและ 

นิทรรศกำร ทรพัยำกรไทย : 

หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 

ณ มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้ 

จ.เชียงใหม่ 

 

2. จดัท ำเว็บไซต/์เว็บเพจ 

อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ เพ่ือกำร

ประชำสมัพนัธใ์นงำนสนอง

พระรำชด ำริ อพ.สธ. ใน

กิจกรรมต่ำง ๆ  ส ำหรบักำร

1.กำรประเมินผลจำกผูท่ี้

เขำ้ไปเยี่ยมชมกำรจดั

นิทรรศกำร 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ชม 

 

2. จ ำนวนผูเ้ขำ้ชมและใช้

ขอ้มูลจำกเว็บไซต/์      

เว็บเพจ อพ.สธ.-

หน่วยงำนฯเพิ่มข้ึน 

 

3. ควำมนิยมในกำรใชส่ื้อ

ท่ีจดัท ำข้ึน 

 

4. ประสิทธิภำพในกำรท ำ

แผนฯ และผลงำนมี

คุณภำพ มีกำรปรบั

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ และ

คณะท ำงำน อพ.สธ.-

หน่วยงำนฯ และแจง้กำร

ปรบัเปล่ียนใหท้ำง อพ.สธ. 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

เผยแพร่ฐำนขอ้มูลท่ีอยูใ่น

กิจกรรมท่ี 5 จะด ำเนินกำรเมื่อ

ไดร้บัอนุญำตจำก อพ.สธ.  

 

3. จดัท ำเอกสำร หนังสือ 

ส่ิงพิมพ ์ภำพยนตร ์วีดีทศัน์ 

ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนสนอง

พระรำชด ำริ อพ.สธ. สำมำรถ

ใชต้รำสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้

โดยจดัส่งเอกสำรเขำ้มำและขอ

อนุญำตใชต้รำสญัลกัษณ ์

อพ.สธ. 

 

4. ด ำเนินกำรจดักำรประชุม

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ 

คณะท ำงำน อพ.สธ.-หน่วย

งำนฯ อยำ่งสม ำ่เสมอ 

 

5. สนับสนุนและเป็นนโยบำย

ใหส้ถำบนักำรศึกษำท่ีอยูใ่น

สงักดัเป็นสมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียน 

 

6.กำรมีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือกำรอนุรกัษ์

และพฒันำเกิดเป็นศูนยเ์รียนรู ้

ต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นศูนยฯ์ ตวัอยำ่ง  

เพ่ือกำรเรียนรูก้ำรใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกรอยำ่งยัง่ยืน  ตำม

ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

7. ด ำเนินงำนสนับสนุนงำน

กิจกรรมของ อพ.สธ. ตำม

แนวทำง กำรด ำเนินงำนแผน

แมบ่ท อพ.สธ. 

รบัทรำบ มีกำร

ประสำนงำนกนัอยำ่ง

ใกลชิ้ด 

 

5. จ ำนวนเครือขำ่ย 

อพ.สธ. สมำชิกงำนสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียนท่ี

เพ่ิมข้ึน และผ่ำนกำร

ประเมินเพ่ือขอรบัป้ำยฯ

พระรำชทำนและเกียรติ

บตัรฯ 
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       สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 

5 ปีที่เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G3 

กลุ่มส่วนราชการที่เก่ียวกบัทรพัยากร 

(G3) 

ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

1. กรมป่ำไม ้ 
อพ.สธ.-ปม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/01_RFD/MP_RFD.pdf 

2. กรมอุทยำนแห่งชำติฯ 
อพ.สธ.-อส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/02_DNP/MP_DNP.pdf 

3. กรมวิชำกำรเกษตร  
อพ.สธ.-กวก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/03_DOA/MP_DOA.pdf 

4. กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
อพ.สธ.-กสก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/04_DOAE/MP_DOAE.pdf 

5. กรมส่งเสริมสหกรณ ์
อพ.สธ.-กสส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/05_CPD/MP_CPD.pdf 

6. กรมประมง 
อพ.สธ.-กปม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/06_DOF/g3_dof.html 

7. กรมชลประทำน  
อพ.สธ.-ชป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/07_RID/MP_RID.pdf 

8. กรมพฒันำท่ีดิน 
อพ.สธ.-พด. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/08_LDD/MP_LDD.pdf 

9. กรมทรพัยำกรธรณี 
อพ.สธ.-ทธ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/09_DMR/MP_DMR.pdf 

10. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและ

น ้ำตำลทรำย 

อพ.สธ.-สอน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/10_OCSB/MP_OCSB.pdf 

11. กรมทรพัยำกรน ้ำ 
อพ.สธ.-ทน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/11_DWR/MP_DWR.pdf 

12. กรมกำรขำ้ว 
อพ.สธ.-กข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/12_RD/MP_RD.pdf 

13. กรมทรพัยำกรน ้ำบำดำล 
อพ.สธ.-ทบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/13_DGR/MP_DGR.pdf 

14. องคก์ำรสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย 
อพ.สธ.-อสส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/14_ZPOT/MP_ZPOT.pdf 

http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/01_RFD/g3_rfd.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/02_DNP/g3_dnp.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/03_DOA/g3_doa.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/04_DOAE/g3_doae.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/05_CPD/g3_cpd.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/06_DOF/g3_dof.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/07_RID/g3_rid.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/08_LDD/g3_ldd.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/09_DMR/g3_dmr.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/10_OCSB/g3_ocsb.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/10_OCSB/g3_ocsb.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/11_DWR/g3_dwr.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/12_RD/g3_rd.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/13_DGR/g3_dgr.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/14_ZPO/g3_zpo.html
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กลุ่มส่วนราชการที่เก่ียวกบัทรพัยากร 

(G3) 

ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

15. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
อพ.สธ.-กฟผ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/15_EGAT/MP_EGAT.pdf 

16. องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์
อพ.สธ.-อสพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/16_QSBG/MP_QSBG.pdf 

17. กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  
อพ.สธ.-ทช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/17_DMCR/MP_DMCR.pdf 

18. อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ สถำบนัวิจยั

และพฒันำพ้ืนท่ีสูง (องคก์ำร

มหำชน) 

อพ.สธ.-อุทยำน

หลวงรำชพฤกษ์ 

http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/

g3/18_RPR/MP_RPR.pdf 

 

 

http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/15_EGAT/g3_egat.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/16_QSBG/g3_qsbg.html
http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/g3/17_DMCR/g3_dmcr.html



