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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 าร ิอพ.สธ.  

 

13.8 กลุ่ม G8 กลุ่มจงัหวดั  

 

มีจ ำนวน 77 จงัหวดั ดงัน้ี (เรียงจำกระยะเวลำท่ีจงัหวดัเขำ้ร่วมสนองพระรำชด ำริ) 

 

1. จงัหวดัขอนแก่น                                                

2. จงัหวดัจนัทบุรี 

3. จงัหวดัชุมพร  

4. จงัหวดัปรำจีนบุรี  

5. จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี                                             

6. จงัหวดัหนองคำย 

7. จงัหวดัชลบุรี                                                     

8. จงัหวดัภูเก็ต  

9. จงัหวดัลพบุรี   

10. จงัหวดันนทบุรี 

11. จงัหวดัน่ำน     

12. กรุงเทพมหำนคร 

13. จงัหวดันครรำชสีมำ     

14. จงัหวดันครสวรรค ์

15. จงัหวดักำญจนบุรี           

16. จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์         

17. จงัหวดัอุตรดิตถ ์

18. จงัหวดันครนำยก 

19. จงัหวดัปัตตำนี 

20. จงัหวดัเชียงใหม ่                       

21. จงัหวดัอุบลรำชธำนี 

22. จงัหวดัพิษณุโลก 

23. จงัหวดัอ ำนำจเจริญ 

24. จงัหวดัปทุมธำนี    

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

 
 

26. จงัหวดัเพชรบรูณ ์  

27. จงัหวดัพทัลุง   

28. จงัหวดัแพร่   

29. จงัหวดัตรงั 

30. จงัหวดัสระแกว้ 

31. จงัหวดัพะเยำ 

32. จงัหวดับึงกำฬ 

33. จงัหวดัตำก 

34. จงัหวดัพงังำ 

35. จงัหวดัสุพรรณบุรี 

36. จงัหวดักระบ่ี 

37. จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

38. จงัหวดัสระบุรี 

39. จงัหวดัศรีสะเกษ 

40. จงัหวดัยะลำ 

41. จงัหวดัมหำสำรคำม 

42. จงัหวดัล ำพนู 

43. จงัหวดันครพนม 

44. จงัหวดัรำชบุรี 

45. จงัหวดัตรำด 

46. จงัหวดัสมุทรสำคร 

47. จงัหวดัอุทยัธำนี 

48. จงัหวดัมุกดำหำร 

49. จงัหวดัอ่ำงทอง 

50. จงัหวดัอุดรธำนี 

51. จงัหวดัสุโขทยั 

52. จงัหวดับุรีรมัย ์

53. จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

54. จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

55. จงัหวดัพิจิตร 

56. จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

57. จงัหวดัยโสธร 

58. จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
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59. จงัหวดัระยอง 

60. จงัหวดัล ำปำง 

61. จงัหวดัสกลนคร 

62. จงัหวดัสงขลำ 

63. จงัหวดัสิงหบุ์รี 

64. จงัหวดัสุรินทร ์

65. จงัหวดัหนองบวัล ำภู 

66. จงัหวดักำฬสินธุ ์

67. จงัหวดัก ำแพงเพชร 

68. จงัหวดัชยันำท 

69. จงัหวดัเชียงรำย 

70. จงัหวดันครปฐม 

71. จงัหวดันรำธิวำส 

72. จงัหวดัเพชรบุรี 

73. จงัหวดัสตูล 

74. จงัหวดัสมุทรสงครำม 

75. จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ 

76. จงัหวดัชยัภูมิ 

77. จงัหวดัเลย 
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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 8 กลุ่มจงัหวดั (G8) 

 

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)สำมำรถขึ้ น

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.สำมำรถป้องกนัพ้ืนท่ีไม่ใหม้ี

กำรบุกรุกท ำลำยทรพัยำกร 

 

2.มีกำรกำรรกัษำพ้ืนท่ี เช่น มี

กำรลำดตระเวนสม ำ่เสมอเพ่ือ

ป้องกนักำรบุกรุก และอำจมี

เสน้ทำงศึกษำธรรมชำติเพ่ือให้

คนในทอ้งถ่ินเขำ้มำใช ้หรือหำ

ของป่ำในเสน้ทำงท่ีไดจ้ดัสรรไว ้

ให ้ 

 

3. จำกรำยงำนท่ีระบุ

สถำนกำรณส์ภำพแวดลอ้มของ

ป่ำวำ่มีปัญหำใดเกิดขึ้ น

เก่ียวขอ้งกบัคนในทอ้งถ่ิน 

รอบ ๆ พื้ นท่ีหรือไม ่หรือเป็นมี

ควำมร่วมมือกนัอยำ่งดีในกำร

รกัษำพ้ืนท่ีกบัคนในทอ้งถ่ิน

โดยไมม่ีกำรบุกรุกพื้ นท่ีฯ ร่วม

รกัษำป่ำกบัหน่วยงำนฯ 

 

4. กำรจดัท ำแนวป้องกนัไฟป่ำ

ใหต้รงตำมจุดท่ีเกิดเหตุไฟป่ำ

ขึ้ นจริงในแต่ละปีงบประมำณ 

เพรำะควำมส ำเร็จในกำรดูแล

พ้ืนท่ีท ำใหจ้ ำนวนเหตุกำรณ์

เกิดไฟป่ำลดลงในแต่ละ กำรใช้

งบประมำณในแต่ละ

ปีงบประมำณลดลง เป็นตน้ 

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 

จงัหวดัสำมำรถรวบรวม

งำนในกิจกรรมท่ี  1  จำก 

อปท.ท่ีด ำเนินงำนฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน  

ในงานที่ 1 งานปกปัก

ทรพัยากรทอ้งถิ่น (โดย

ประสำนคณะท ำงำน 4.1) 

 

*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 

ท่ีมีกำรด ำเนินงำนใน

กิจกรรมปกปักทรพัยำกร 

เช่น กรมป่ำไม ้กรม

อุทยำนฯ กำรไฟฟ้ำฝ่ำย

ผลิตแห่งประเทศไทย กรม

วิชำกำรเกษตร ฯลฯ 

สำมำรถด ำเนินงำนใน
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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. ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร

ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี

เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั  

ท ำทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่น

พ้ืนท่ีฯ และจดัท ำป้ำยทะเบียน

ทรพัยำกรเพื่อใชเ้ปรียบเทียบ

ไดใ้นแต่ละปี เห็นควำม

เปล่ียนแปลงของจ ำนวน/ชนิด

ของทรพัยำกรท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี  

ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในกำรจดัท 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 

5.  จ ำนวนทรพัยำกรท่ีส ำรวจ

ไดใ้นพ้ืนท่ีปกปักทรพัยำกร

เปรียบเทียบกนัในแต่ละปี

ตำมท่ีมีอยูจ่ริง เพ่ือใชใ้นกำร

ประเมินสภำพพื้ นท่ีและ

ทรพัยำกรท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึง

โดยตำมหลกักำร ถำ้ไมเ่กิดไฟ

ป่ำ หรือมีกำรบุกรุกแผว้ถำง 

ทรพัยำกรในพ้ืนท่ีปกปัก

ทรพัยำกรมีแนวโน้มจะมีควำม

อุดมสมบรูณใ์นแง่ของจ ำนวน/

ชนิดของทรพัยำกรชีวภำพท่ี

เพ่ิมข้ึน 

 

กิจกรรมน้ีตำมท่ีไดว้ำงไว ้

ในแผนแมบ่ท อพ.สธ. –

หน่วยงำนฯ (ประสำน

คณะท ำงำนท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

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 ำนวนทรพัยำกรท่ีส ำรวจ

ไดเ้ปรียบเทียบกนัในแต่ละปี

ตำมท่ีมีอยูจ่ริง เพ่ือใชใ้นกำร

ประเมินสภำพพื้ นท่ีและ

ทรพัยำกรท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

2. ร่วมส ำรวจทรพัยำกรร่วมกบั

เครือข่ำย อพ.สธ. ไดแ้ก่ 

*เคร่ืองมือในกำรท ำงำน

ของ อพ.สธ.  

1. Template 9 ใบงำนใช้

เป็นเคร่ืองมือในกำร

บนัทึก 

หรือ 

2. Form F2-M 

3. Application งำนฐำน
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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

สมำชิกฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน

อพ.สธ. หรือ สมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียน ในกรณี

ท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีของ

หน่วยงำนเอง เกิดควำมร่วมมือ

กนัระหวำ่งภำครฐัและภำครฐั 

หรือภำครฐักบัเอกชน มี

กิจกรรมท่ีด ำเนินงำนร่วมกนั มี

หน่วยงำนฯ เป็นพ่ีเล้ียงและ

ผูส้นับสนุน เป็นกำรสรำ้ง

จิตส ำนึกในกำรอนุรกัษ์

ทรพัยำกร 

ทรพัยำกร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5.Platform EO Browser 

6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 

ฯลฯ 

 

*กำรสมคัรเป็นสมำชิก

และกำรด ำเนินงำนฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และงำน

สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 

สำมำรถศึกษำไดจ้ำก

เว็บไซต ์อพ.สธ. 

(www.rspg.or.th) 

จงัหวดัสำมำรถรวบรวม

งำนในกิจกรรมท่ี  2  จำก 

อปท.ท่ีด ำเนินงำนฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน ในงาน

ที่ 2 งานส ารวจเก็บ

รวบรวมทรพัยากร

ทอ้งถิ่น (โดยประสำน

คณะท ำงำน 4.1) 

 

*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 

ท่ีมีกำรด ำเนินงำนใน

กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบ

ทรพัยำกร เช่นกรมป่ำไม ้

กรมอุทยำนฯ กำรไฟฟ้ำ

ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

กรมวิชำกำรเกษตร ฯลฯ 

สำมำรถด ำเนินงำนใน

กิจกรรมน้ีตำมท่ีไดว้ำงไว ้

ในแผนแมบ่ท อพ.สธ. –

หน่วยงำนฯ (ประสำน
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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 

คณะท ำงำนท่ี 2) 

 

 

 

 

 

กรอบกำร

เรียนรู ้

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมปลกู

รกัษำ

ทรพัยำกร

(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

1.คุณภำพของทรพัยำกร ท่ีถูก

คดัเลือกมำเพ่ือเป็น พ่อ-แม่

พนัธุ ์ทรพัยำกรส ำคญั / stock 

ทรพัยำกรใน F1A3 ท่ีมี

คุณภำพท่ีพรอ้มส ำหรบัเป็น

โจทยท์รพัยำกรในงำน

ศึกษำวิจยั ในกิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์ทรพัยำกร (F2A4) 

ในระดบัมหำวิทยำลยัหรือ

สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  

 

2. สำมำรถเลือกทรพัยำกรท่ีมี

*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 
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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 

ป้องกนัไฟป่ำ  

 

3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่

เอกสำรสิทธ์ิประเภทไหน 

3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 

3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน

แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน

ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น

เจำ้ของ) 

    พ้ืนท่ีปลกูรกัษำทรพัยำกร

ตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพำท

กบัรำษฎรในเร่ืองของกำรบุก

รุกพื้ นท่ี 

 

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 

คุณภำพ ขยำยพนัธุเ์พ่ิมจ ำนวน

ต่อไป เพื่อเพ่ิมปริมำณในกำร

ใชป้ระโยชน์ต่ำง ๆ ใหพ้อกบั

กำรใช ้เช่น ใชเ้ป็นวตัถุดิบใน

กำรท ำอำหำร ยำรกัษำโรค 

เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่ำศยั ฯลฯ 

 

3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้หเ้ครือข่ำย

สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์

โรงเรียน และสมำชิกฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน หรือ

หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครฐั 

และเอกชน เช่นอำจท ำเป็นสวน

รวบรวมพรรณไมท้อ้งถ่ิน  

สวนพฤกษศำสตร ์ 

สวนรุกขชำติ ฯลฯ  

*กำรสมคัรเป็นสมำชิก

และกำรด ำเนินงำนฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และงำน

สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 

สำมำรถศึกษำไดจ้ำก

เว็บไซต ์อพ.สธ. 

(www.rspg.or.th) 

 

จงัหวดัสำมำรถรวบรวม

งำนในกิจกรรมท่ี  3  จำก 

อปท.ท่ีด ำเนินงำนฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน ในงาน

ที่ 3 งานปลกูรกัษา

ทรพัยากรทอ้งถิ่น 

(โดยประสำนคณะท ำงำน 

4.1) 

 

*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 

ท่ีมีพ้ืนท่ีปลกูรกัษำ

ทรพัยำกร เช่นกรม

วิชำกำรเกษตร กรมกำร

พฒันำชุมชน สปก. กรม

พฒันำท่ีดิน กรมป่ำไม ้

กรมอุทยำนฯ กำรไฟฟ้ำ

ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

ฯลฯ สำมำรถด ำเนินงำน

ในกิจกรรมน้ีตำมท่ีไดว้ำง

ไวใ้นแผนแมบ่ท อพ.สธ. –

หน่วยงำนฯ (ประสำน

คณะท ำงำนท่ี 2) 
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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 

กรอบกำรใช้

ประโยชน์/

กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรม

อนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์

ทรพัยำกร

(F2A4) 

1. หน่วยงำนมีนักวิจยัหรือ

นักวิชำกำรท่ีสำมำรถด ำเนิน

งำนวิจยัโดยพิจำรณำจำก 

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. 

1.มีงำนวิจยัท่ีเขียนถูกตอ้งตำม

หลกัวิทยำศำสตร ์เป็นงำนวิจยั

ท่ีพนัธกิจปกติของหน่วยงำนฯ 

อำจท ำงำนวิจยัเป็นบูรณำกำร

ร่วมกบัหน่วยงำนฯหรือ

มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ ได ้

 

2.ใหเ้ขียนแผนภำพกำรวิจยั

และพฒันำของทรพัยำกรท่ีอยู่

ในหน่วยงำนฯ หรือไดจ้ำก

กิจกรรมท่ี 1-3 มีเป้ำหมำยท่ี

ชดัเจนวำ่จะมีหน่วยงำนใดโดย

ใครน ำไปต่อยอดไดท้ั้งใน

งำนวิจยัระดบัพ้ืนฐำน หรือ

ระดบัสูง 

 

3.ท ำงำนศึกษำวิจยัร่วมกบั

มหำวิทยำลยัหรือสถำบนัวิจยั

ต่ำง ๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลงำนท่ีเป็น

ประโยชน์จำกทรพัยำกรท่ีมีอยู่

และทรพัยำกรน้ันไมสู่ญหำยไป

จำกพ้ืนท่ีจำกกำรศึกษำวิจยัน้ัน 

 

ขอ้มูลในกิจกรรมอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์ สำมำรถ

น ำไปลงเพ่ิมเติมใน 

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 

 

จงัหวดัสำมำรถรวบรวม

งำนในกิจกรรมท่ี  4  จำก 

อปท.ท่ีด ำเนินงำนฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน ในงาน

ที่ 4 งานอนุรกัษแ์ละใช้

ประโยชนท์รพัยากร

ทอ้งถิ่น ซ่ึงจะท างาน

ร่วมกบัหน่วยงานที่อยูใ่น

จงัหวดั เช่นมหาวิทยาลยั

ตา่ง ๆ  ลกัษณะการ

รายงาน ใหดู้จาก

แหล่งที่มาของ

งบประมาณที่ใช ้และ

หน่วยงานใดเป็นผู ้

ด  าเนินงาน ใหร้ายงาน

ใหช้ดัเจน 

(โดยประสำนคณะท ำงำน 

4.1) 
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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 

*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 

ท่ีมีกำรด ำเนินงำนใน

กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์ทรพัยำกร เช่น 

มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ 

สำมำรถด ำเนินงำนใน

กิจกรรมน้ีตำมท่ีไดว้ำงไว ้

ในแผนแมบ่ท อพ.สธ. –

หน่วยงำนฯ (ประสำน

คณะท ำงำนท่ี 3) 

กรอบกำรใช้

ประโยชน์/

กิจกรรม 

ศูนยข์อ้มลู

ทรพัยำกร

(F2A5) 

1. จดัท ำฐานขอ้มูลในรูปแบบ

ภูมิสารสนเทศ(Geographic 

Information System; GIS) ใน

พ้ืนท่ีเป้ำหมำย เป็นงำนใน 

F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมี

กำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ี

ส ำรวจทรพัยำกร  

(1. ทรพัยำกรกำยภำพ 

2. ทรพัยำกรชีวภำพ 

3. ทรพัยำกรวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญำ) อยำ่งชดัเจนมีบุคลำกร

ท่ีมีควำมช ำนำญเร่ือง GIS/RS 

รวมทั้งเร่ือง database เขำ้

มำร่วมปฏิบติั 

 

2. มีกำรส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั

ฐำนขอ้มูลทรพัยำกร อพ.สธ. 

อยำ่งสม ำ่เสมอ คิดเป็นจ ำนวน

ขอ้มูล 

 

 

 

1.ขอ้มูลไดร้บักำรตรวจสอบ

จำกผูท้รงคุณวุฒิในสำขำ

ทรพัยำกรน้ัน ๆ ซ่ึงสำมำรถ

ประสำนมำท่ี อพ.สธ. เพ่ือ

ประสำนงำนใหม้หำวิทยำลยั 

ด ำเนินงำนช่วยตรวจสอบขอ้มลู

ได ้

 

2.ขอ้มูลท่ีได ้น ำไปสู่กำรใช้

ประโยชน์ ในแง่ขององคค์วำมรู ้

หรือกำรพฒันำต่อยอดใน

กิจกรรมท่ี 4 และกิจกรรมท่ี 6 

หรือสำมำรถใชใ้นเร่ืองของกำร

ท ำส่ือ ส่ิงพิมพต่์ำง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อไดต่้อไป 

 

3. มีกำรขอเขำ้ถึงและใชข้อ้มลู

เพ่ือประโยชน์ในกำรวำง

แผนกำรรูส้ถำนภำพเพื่อกำร

พฒันำต่อยอดต่อไป 

*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

ภำคผนวกเร่ืองขอ้มูลเชิง

พ้ืนท่ีจำก F1A1 – F1A3 

ท่ีจะใชใ้น GIS 

 

*กำรสมคัรเป็นสมำชิก

และกำรด ำเนินงำนฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และงำน

สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
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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 

สำมำรถศึกษำไดจ้ำก

เว็บไซต ์อพ.สธ. 

(www.rspg.or.th) 

 

จงัหวดัสำมำรถรวบรวม

งำนในกิจกรรมท่ี  5  จำก 

อปท.ท่ีด ำเนินงำนฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน ในงาน

ที่ 5 งานศูนยข์อ้มูล

ทรพัยากรทอ้งถิ่นในงาน

ฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 

(โดยประสำนคณะท ำงำน 

4.1) 

 

*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 

ท่ีมีกำรด ำเนินงำนให้

กิจกรรมน้ี ใหป้ระสำน 

อพ.สธ. ในเร่ืองของกำร

จดัท ำฐำนขอ้มูล หรือกำร

เช่ือมต่อฐำนขอ้มลู

ทรพัยำกร (ประสำน

คณะท ำงำน ท่ี 3) 

กรอบกำรใช้

ประโยชน์/

กิจกรรมท่ี 6 

กิจกรรมวำง

แผนพฒันำ

พนัธุท์รพัยำกร

(F2A6) 

จ ำนวนของทรพัยำกรท่ีน ำมำ

วำงแผนพฒันำพนัธุ์ 

น ำฐำนขอ้มลูจำกกิจกรรมท่ี 5 

มำใชพิ้จำรณำศกัยภำพของ

พนัธุพื์ช พนัธุส์ตัว ์พนัธุ์

จุลินทรีย ์จำกกำรท่ีมีทรพัยำกร

กำยภำพ ทรพัยำกรชีวภำพ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญำ 

วิทยำนิพนธ ์งำนวิจยัต่ำงๆ ก็

จะน ำไปสู่กำรวำงแผนพฒันำ

พนัธุเ์พ่ือตอบโจทยท์อ้งถ่ิน

ต่อไป 

เป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั

โดยหน่วยงำนในจงัหวดั 

ในกำรรบัโจทยก์ำร

ด ำเนินงำนวำงแผนพฒันำ

ท่ีไดว้ำงแผนร่วมกนั

ระหวำ่งหน่วยงำนและ

ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำร

ของประชำชน เกษตรกร 

ในจงัหวดั 
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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/

กิจกรรมสรำ้ง

จิตส ำนึกใน

กำรอนุรกัษ์

ทรพัยำกร

(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 เป็นท่ีนิยมมำเยี่ยม

ชม มีส่ือประชำสมัพนัธ์

สนับสนุน ขอท ำขำ่ว/หรือ

แนะน ำสถำนท่ี 

 

3.คุณภำพของส่ือ/ส่ิงของท่ีอยู่

ในพิพิธภณัฑ/์อำคำร

นิทรรศกำร ตอบโจทยง์ำน 

อพ.สธ. 

*จงัหวดัสำมำรถประสำน

ใ ห้ ห น่ ว ย ง ำ น ท่ี มี

พิพิธภัณฑ ์ด ำเนินงำนใน

กิ จ ก ร ร ม น้ี ส น อ ง

พระรำชด ำริ 

กรอบกำรสรำ้ง

จิตส ำนึกฯ/

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 ำริ อพ.สธ. ใน

กิจกรรมต่ำง ๆ  ส ำหรบักำร

1.กำรประเมินผลจำกผูท่ี้เขำ้ไป

เยี่ยมชมกำรจดันิทรรศกำร  

จ ำนวนผูเ้ขำ้ชม 

 

2. จ ำนวนผูเ้ขำ้ชมและใชข้อ้มลู

จำกเว็บไซต/์ เว็บเพจ อพ.สธ.-

หน่วยงำนฯเพิ่มข้ึน 

 

3. ควำมนิยมในกำรใชส่ื้อท่ี

จดัท ำข้ึน 

 

4. ประสิทธิภำพในกำรท ำแผน

ฯ และผลงำนมีคุณภำพ มีกำร

ปรบัคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ และ

คณะท ำงำน อพ.สธ.-หน่วย

งำนฯ และแจง้กำรปรบัเปล่ียน

ใหท้ำง อพ.สธ. รบัทรำบ  มี

กำรประสำนงำนกนัอยำ่ง

ใกลชิ้ด 
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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.-

หน่วยงำน อยำ่งสม ำ่เสมอ 

 

5. ด ำเนินงำนสนับสนุนงำน

กิจกรรมของ อพ.สธ. ตำม

แนวทำง กำรด ำเนินงำนแผน

แมบ่ท อพ.สธ. 

 

6.กำรมีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือกำรอนุรกัษ์

และพัฒนำเกิดเป็นศูนยเ์รียนรู ้

ต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่ำง  

เพ่ือกำรเรียนรูก้ำรใชป้ระโยชน์

ทรัพยำกรอย่ำงยัง่ยืน  ตำม

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

 
 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 

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

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G8 

หน่วยงานกลุ่มจงัหวดัที่ร่วมสนอง

พระราชด าริ (G8) 

ช่ือยอ่

หน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL  

1. จงัหวดัขอนแก่น                                                 อพ.สธ.-ขก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/01_KKN/MP_KKN.pdf  

2. จงัหวดัจนัทบุรี อพ.สธ.-จบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/02_CTI/MP_CTI.pdf 

3. จงัหวดัชุมพร  อพ.สธ.-ชพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/03_CPN/MP_CPN.pdf  

4. จงัหวดัปรำจีนบุรี  อพ.สธ.-ปจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/04_PRI/MP_PRI.pdf 

5. จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี                                             อพ.สธ.-สฎ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/05_SNI/MP_SNI.pdf  

6. จงัหวดัหนองคำย อพ.สธ.-นค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/06_NKI/MP_NKI.pdf 

7. จงัหวดัชลบุรี                                                     อพ.สธ.-ชบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/07_CBI/MP_CBI.pdf 

8. จงัหวดัภูเก็ต  อพ.สธ.-ภก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/08_PKT/MP_PKT.pdf 

9. จงัหวดัลพบุรี   อพ.สธ.-ลบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/09_LRI/MP_LRI.pdf 

10. จงัหวดันนทบุรี อพ.สธ.-นบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/10_NBI/MP_NBI.pdf 

11. จงัหวดัน่ำน     อพ.สธ.-นน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/11_NAN/MP_NAN.pdf  

12. กรุงเทพมหำนคร อพ.สธ.-กท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/12_BKK/MP_BKK.pdf 

13. จงัหวดันครรำชสีมำ     อพ.สธ.-นม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/13_NMA/MP_NMA.pdf 

14. จงัหวดันครสวรรค ์ อพ.สธ.-นว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/14_NSN/MP_NSN.pdf 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 
 

หน่วยงานกลุ่มจงัหวดัที่ร่วมสนอง

พระราชด าริ (G8) 

ช่ือยอ่

หน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL  

15. จงัหวดักำญจนบุรี           อพ.สธ.-กจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/15_KRI/MP_KRI.pdf 

16. จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์         อพ.สธ.-ปข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/16_PKN/MP_PKN.pdf 

17. จงัหวดัอุตรดิตถ ์ อพ.สธ.-อต. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/17_UTT/MP_UTT.pdf 

18. จงัหวดัปัตตำนี อพ.สธ.-ปน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/18_PTN/MP_PTN.pdf  

19. จงัหวดันครนำยก อพ.สธ.-นย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/19_NYK/MP_NYK.pdf 

20. จงัหวดัเชียงใหม ่                       อพ.สธ.-ชม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/20_CHM/MP_CHM.pdf 

21. จงัหวดัพิษณุโลก อพ.สธ.-พล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/21_PLK/MP_PLK.pdf 

22. จงัหวดัอ ำนำจเจริญ อพ.สธ.-อจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/22_ACR/MP_ACR.pdf 

23. จงัหวดัอุบลรำชธำนี อพ.สธ.-อบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/23_UBN/MP_UBN.pdf 

24. จงัหวดัปทุมธำนี    อพ.สธ.-ปท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/24_PTE/MP_PTE.pdf 

25. จงัหวดัพทัลุง   อพ.สธ.-พท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/25_PLG/MP_PLG.pdf 

26. จงัหวดัเพชรบรูณ ์  อพ.สธ.-พช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/26_PNB/MP_PNB.pdf 

27. จงัหวดัแพร่   อพ.สธ.-พร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/27_PRE/MP_PRE.pdf 

28. จงัหวดัระนอง   อพ.สธ.-รน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/28_RNG/MP_RNG.pdf 

29. จงัหวดัสระแกว้ อพ.สธ.-สก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/29_SKW/MP_SKW.pdf 

30. จงัหวดัตรงั อพ.สธ.-ตง. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/30_TRG/MP_TRG.pdf 
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31. จงัหวดัพะเยำ อพ.สธ.-พย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/31_PYO/MP_PYO.pdf 

32. จงัหวดัตำก อพ.สธ.-ตก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/32_TAK/MP_TAK.pdf 

33. จงัหวดับึงกำฬ อพ.สธ.-บก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/33_BKN/MP_BKN.pdf 

34. จงัหวดักระบ่ี อพ.สธ.-กบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/34_KBI/MP_KBI.pdf 

35. จงัหวดัพงังำ อพ.สธ.-พง. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/35_PNA/MP_PNA.pdf 

36. จงัหวดัสุพรรณบุรี อพ.สธ.-สพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/36_SPB/MP_SPB.pdf 

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

/g8/37_SPK/MP_SPK.pdf 

38. จงัหวดัศรีสะเกษ อพ.สธ.-ศก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/38_SSK/MP_SSK.pdf 

39. จงัหวดัสระบุรี อพ.สธ.-สบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/39_SRI/MP_SRI.pdf 

40. จงัหวดัยะลำ อพ.สธ.-ยล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/40_YLA/MP_YLA.pdf 

41. จงัหวดัมหำสำรคำม อพ.สธ.-มค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/41_MKM/MP_MKM.pdf 

42. จงัหวดัล ำพนู อพ.สธ.-ลพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/42_LPN/MP_LPN.pdf 

43. จงัหวดักำฬสินธุ ์ อพ.สธ.-กส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/43_KSN/MP_KSN.pdf 

44. จงัหวดัก ำแพงเพชร อพ.สธ.-กพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/44_KPT/MP_KPT.pdf 

45. จงัหวดัฉะเชิงเทรำ อพ.สธ.-ฉช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/45_CCO/MP_CCO.pdf 

46. จงัหวดัชยันำท อพ.สธ.-ชน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/46_CNT/MP_CNT.pdf  
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47. จงัหวดัเชียงรำย อพ.สธ.-ชร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/47_CRI/MP_CRI.pdf  

48. จงัหวดัตรำด อพ.สธ.-ตร.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/48_TRT/MP_TRT.pdf 

49. จงัหวดันครปฐม อพ.สธ.-นฐ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/49_NPT/MP_NPT.pdf 

50. จงัหวดันครพนม อพ.สธ.-นพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/50_NPM/MP_NPM.pdf 

51. จงัหวดันครศรีธรรมรำช อพ.สธ.-นศ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/51_NRT/MP_NRT.pdf 

52. จงัหวดันรำธิวำส อพ.สธ.-นธ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/52_NWT/MP_NWT.pdf 

53. จงัหวดับุรีรมัย ์ อพ.สธ.-บร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/53_BRM/MP_BRM.pdf 

54. จงัหวดัพิจิตร อพ.สธ.-พจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/54_PCK/MP_PCK.pdf 

55. จงัหวดัเพชรบุรี อพ.สธ.-พบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/55_PBI/MP_PBI.pdf 

56. จงัหวดัมุกดำหำร อพ.สธ.-มห. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/56_MDH/MP_MDH.pdf 

57. จงัหวดัแมฮ่่องสอน อพ.สธ.-มส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/57_MSN/MP_MSN.pdf 

58. จงัหวดัยโสธร อพ.สธ.-ยส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/58_YST/MP_YST.pdf 

59. จงัหวดัรอ้ยเอ็ด อพ.สธ.-รอ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/59_RET/MP_RET.pdf 

60. จงัหวดัระยอง อพ.สธ.-รย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/60_RYG/MP_RYG.pdf 

61. จงัหวดัรำชบุรี อพ.สธ.-รบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/61_RBR/MP_RBR.pdf 

62. จงัหวดัล ำปำง อพ.สธ.-ลป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/62_LPG/MP_LPG.pdf 
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63. จงัหวดัสกลนคร อพ.สธ.-สน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/63_SNK/MP_SNK.pdf 

64. จงัหวดัสงขลำ อพ.สธ.-สข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/64_SKA/MP_SKA.pdf 

65. จงัหวดัสตูล อพ.สธ.-สต. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/65_STN/MP_STN.pdf 

66. จงัหวดัสมุทรสงครำม อพ.สธ.-สส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/66_SKM/MP_SKM.pdf 

67. จงัหวดัสมุทรสำคร อพ.สธ.-สค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/67_SKN/MP_SKN.pdf 

68. จงัหวดัสิงหบุ์รี อพ.สธ.-สห. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/68_SBR/MP_SBR.pdf 

69. จงัหวดัสุโขทยั อพ.สธ.-สท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/69_STI/g8_sti.html 

70. จงัหวดัสุรินทร ์ อพ.สธ.-สร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/70_SRN/MP_SRN.pdf 

71. จงัหวดัหนองบวัล ำภู อพ.สธ.-นภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/71_NBP/MP_NBP.pdf 

72. จงัหวดัอ่ำงทอง อพ.สธ.-อท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/72_ATG/MP_ATG.pdf 

73. จงัหวดัอุดรธำนี อพ.สธ.-อด. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/73_UDN/MP_UDN.pdf 

74. จงัหวดัอุทยัธำนี อพ.สธ.-อน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/74_UTI/MP_UTI.pdf 

75. จงัหวดัชยัภูมิ อพ.สธ.-ชย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/75_CPM/MP_CPM.pdf 

76. จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ อพ.สธ.-อย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/76_AYA/MP_AYA.pdf 

77. จงัหวดัเลย อพ.สธ.-ลย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g8/77_LEI/MP_LEI.pdf 

 




