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

 

13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 

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

ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

 

13.7 กลุ่ม G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องทรพัยากร  

 

มีจ ำนวน 7 หน่วยงำน ดงัน้ี 

 

1. ส ำนักงำนกำรวิจยัแห่งชำติ   

2. กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  

3. ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  

4. ส ำนักงำนปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  

5. ส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องคก์ำรมหำชน)  

6. ส ำนักงำนปลดักระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและนวตักรรม  

7. องคก์ำรบริหำรจดักำรกำ๊ซเรือนกระจก (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 7 กลุ่มนโยบายในเรื่องทรพัยากร (G7) 

 

กรอบ/กิจกรรม 
แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 

หมายเหตุ 
ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

กรอบกำรใช้

ประโยชน์

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมศูนย์

ขอ้มูลทรพัยำกร

(F2A5) 

1. จดัท ำฐานขอ้มูลในรูปแบบ

ภูมิสารสนเทศ(Geographic 

Information System; GIS) ใน

พ้ืนท่ีเป้ำหมำย เป็นงำนใน 

F1A1/F1A2 /F1A3/F1A4 

และงำนฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน 

ในงำนปกปักทรพัยำกร งำน

ส ำรวจเก็บรวบรวมทรพัยำกร 

งำนปลกูรกัษำทรพัยำกร และ

งำนอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกร  

(1. ทรพัยำกรกำยภำพ 

2. ทรพัยำกรชีวภำพ 

3. ทรพัยำกรวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญำ) 

จดัตั้งคณะท ำงำนท่ีเป็น

บุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเร่ือง 

GIS/RS รวมทั้งเร่ือง database 

เขำ้มำร่วมปฏิบติั 

 

2. มีกำรส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั

ฐำนขอ้มูลทรพัยำกร อพ.สธ. 

อยำ่งสม ำ่เสมอ คิดเป็นจ ำนวน

ขอ้มูล 

 

 

 

 

 

1.ขอ้มูลไดร้บักำร

ตรวจสอบจำก

ผูท้รงคุณวุฒิในสำขำ

ทรพัยำกรน้ัน ๆ ซ่ึง

สำมำรถประสำนมำท่ี 

อพ.สธ. เพ่ือประสำนงำน

ใหม้หำวิทยำลยั 

ด ำเนินงำนช่วยตรวจสอบ

ขอ้มูลได ้

 

2.ขอ้มูลท่ีได ้น ำไปสู่กำร

ใชป้ระโยชน์ ในแง่ขององค์

ควำมรู ้หรือกำรพฒันำต่อ

ยอดในกิจกรรมท่ี 4 และ

กิจกรรมท่ี 6 หรือสำมำรถ

ใชใ้นเร่ืองของกำรท ำส่ือ 

ส่ิงพิมพต่์ำง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อไดต่้อไป 

 

3. มีกำรขอเขำ้ถึงและใช้

ขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ใน

กำรวำงแผนกำรรู ้

สถำนภำพเพื่อกำรพฒันำ

ต่อยอดต่อไป 

 

*เคร่ืองมือในกำรท ำงำน

ของ อพ.สธ.  

1. Template 9 ใบงำนใช้

เป็นเคร่ืองมือในกำร

บนัทึก 

หรือ 

2. Form F2-M 

3. Application งำนฐำน

ทรพัยำกร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5.Platform EO Browser 

6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 

ฯลฯ 

** อ่ำนเพ่ิมเติมใน

ภำคผนวก 

เร่ืองขอ้มลูเชิงพ้ืนท่ีจำก 

F1A1 – F1A3 ท่ีจะใชใ้น 

GIS 
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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 ำนึกฯ/

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 ำเว็บไซด/์เว็บเพจ 

อพ.สธ.-หน่วยงำนเพ่ือกำร

ประชำสมัพนัธใ์นงำนสนอง

พระรำชด ำริอพ.สธ.ในกิจกรรม

ต่ำง ๆ  ส ำหรบักำรเผยแพร่

ฐำนขอ้มูลท่ีอยูใ่นกิจกรรมท่ี 5 

จะด ำเนินกำรเมื่อไดร้บัอนุญำต

จำก อพ.สธ.  

 

3. จดัท ำเอกสำร หนังสือ 

ส่ิงพิมพ ์ภำพยนตร ์วีดีทศัน์ 

ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนสนอง

พระรำชด ำริ อพ.สธ. สำมำรถ

ใชต้รำสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้

โดยจดัส่งเอกสำรเขำ้มำและขอ

อนุญำตใชต้รำสญัลกัษณ ์

อพ.สธ. 

 

1.ผลกำรประเมินจำกกำร

จดังำนต่ำง ๆ 

 

2. กำรตอบรบัในเชิงพ้ืนท่ี 

และเชิงนโยบำย ในเร่ือง

ของควำมร่วมมือจำก

ประชำชนในทอ้งถ่ิน ระดบั

จงัหวดั และนโยบำยของ

ประเทศ ในกำรอนุรกัษ์

และพฒันำทรพัยำกรอยำ่ง

ยัง่ยืน  
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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 

4. ด ำเนินกำรจดักำรประชุม

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ 

คณะท ำงำน อพ.สธ.-

หน่วยงำน อยำ่งสม ำ่เสมอ 

 

5. กำรสนับสนุนงำนกิจกรรม

ของ อพ.สธ.ตำมแนวทำง กำร

ด ำเนินงำนแผนแมบ่ท อพ.สธ. 

เช่น 

5.1 สนับสนุนงบประมำณ

ใหก้บัหน่วยงำนท่ีร่วมสนอง

พระรำชด ำริ อพ.สธ. ตำม

เง่ือนไขของแหล่งทุน 

5.2 สนับสนุนเครือขำ่ย 

อพ.สธ. ไดแ้ก่สมำชิกงำนสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียน และ

สมำชิกงำนฐำนทรพัยำกร

ทอ้งถ่ิน ในดำ้นวิชำกำร กำร

ถ่ำยทอดองคค์วำมรูต่้ำง ๆ 

 

6. ร่วมวำงนโยบำยในกำร

ด ำเนินงำนร่วมกบั อพ.สธ. 

เพ่ือใหไ้ปในทิศทำงเดียวกนั 

ส่งเสริมและสนับสนุนใหก้ำร

ด ำเนินงำนปกติและสนอง

พระรำชด ำริ อพ.สธ. 

 

 

 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท 

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

 

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G7 

 

กลุ่มส่วนราชการที่เก่ียวกบัทรพัยากร 

(G7) 

ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

1. ส ำนักงำนกำรวิจยัแห่งชำติ   อพ.สธ.-วช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g7/01_NRCT/MP_NRCT.pdf 

2. กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  อพ.สธ.-สถ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g7/02_DLA/MP_DLA.pdf 

3. ส ำนักงำนนโยบำยและแผน

ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  

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

/g7/03_ONEP/MP_ONEP.pdf 

4. ส ำนักงำนปลดักระทรวง

ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  

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

/g7/04_MNRE/MP_MNRE.pdf 

5. ส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำน

ชีวภำพ (องคก์ำรมหำชน)  

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

/g7/05_BEDO/MP_BEDO.pdf 

6. ส ำนักงำนปลดักระทรวงกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม  

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

/g7/06_MHESI/MP_MHESI.pdf 

7. องคก์ำรบริหำรจดักำรกำ๊ซเรือน

กระจก (องคก์ำรมหำชน) 

อพ.สธ.- อบก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencie

s/g7/07_TGO/MP_TGO.pdf 




