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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.  

 

13.9 กลุ่ม G9 กลุ่มหน่วยงานสนบัสนุน  

 

มีจ  านวน 8 หน่วยงาน ดงัน้ี 

1. การเคหะแห่งชาติ 

2. การไฟฟ้านครหลวง 

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

5. ส านักงบประมาณ 

6. ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) 

7. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

8. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
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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 9 กลุ่มหน่วยงานสนบัสนุน (G9) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

กรอบการ

เรียนรู ้

ทรพัยากร/

กิจกรรมท่ี 1

กิจกรรมปกปัก

ทรพัยากร

(F1A1) 

 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ารวจ

ใหช้ดัเจน (จดัท าขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี

ในรูปแบบไฟลส์ าหรบัเปิดใน

โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์

(GIS) สามารถข้ึนป้ายพื้ นท่ีปก

ปักทรพัยากร อพ.สธ.สนอง

พระราชด าริโดยหน่วยงานฯ 

 

2.ท ารั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯใน

กรณีท่ีมีไฟป่า หรือมีประวติัการ

เกิดไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี ควรจดัท า

แนวป้องกนัไฟ 

 

3.ใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีวา่อยู่

เอกสารสิทธ์ิประเภทใด 

3.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิของ

หน่วยงานฯ 

3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืน

แต่อนุญาตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน

ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานท่ีเป็น

เจา้ของ) 

 

พ้ืนที่ปกปักทรพัยากรตอ้งไม่

เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกบั

ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก

หรือแผว้ถาง 

 

4. ส ารวจและท าบญัชีรายการ

ทรพัยากรท่ีส ารวจพบในพ้ืนท่ี

1.สามารถป้องกนัพ้ืนท่ี

ไมใ่หม้ีการบุกรุกท าลาย

ทรพัยากร 

 

2.มีการการรกัษาพ้ืนท่ี เช่น 

มีการลาดตระเวน

สม า่เสมอเพ่ือป้องกนัการ

บุกรุก และอาจมีเสน้ทาง

ศึกษาธรรมชาติเพ่ือใหค้น

ในทอ้งถ่ินเขา้มาใช ้หรือหา

ของป่าในเสน้ทางท่ีได้

จดัสรรไวใ้ห ้ 

 

3.จากรายงานท่ีระบุ

สถานการณส์ภาพแวดลอ้ม

ของป่าวา่มีปัญหาใดเกิดขึ้ น

เก่ียวขอ้งกบัคนในทอ้งถ่ิน

รอบ ๆ พื้ นท่ีหรือไม ่หรือ

เป็นมีความร่วมมือกนัอยา่ง

ดีในการรกัษาพ้ืนท่ีกบัคน

ในทอ้งถ่ินโดยไมม่ีการบุก

รุกพื้ นท่ีฯ ร่วมรกัษาป่ากบั

หน่วยงานฯ 

 

4. การจดัท าแนวป้องกนัไฟ

ป่าใหต้รงตามจุดท่ีเกิดเหตุ

ไฟป่าข้ึนจริงในแต่ละ

ปีงบประมาณ เพราะ

ความส าเร็จในการดูแล

เคร่ืองมือในการท างาน

ของ อพ.สธ. 

1. Template 9 ใบงานใช้

เป็นเคร่ืองมือในการ

บนัทึก 

หรือ 

2. Form F2-M 

3. Application งานฐาน

ทรพัยากร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5.Platform EO Browser 

6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

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 

เป้าหมายพรอ้มระบุพิกดั ท า

ทะเบียนทรพัยากรท่ีอยูใ่น 

พ้ืนท่ีฯ และจดัท าป้ายทะเบียน

ทรพัยากรเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบได้

ในแต่ละปี เห็นความ

เปล่ียนแปลงของจ านวน/ชนิด

ของทรพัยากรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี ซ่ึง

จะเป็นขอ้มูลในการจดัท า

ฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ี

ด าเนินงานต่อในกิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยากร 

(F2A5) 

 

5.มีตารางการดูแลพ้ืนท่ี  

(การลาดตระเวน หรือการเฝ้า

ระวงัพ้ืนท่ี) 

 

6. คดัเลือกทรพัยากรท่ีส ารวจ

ไดจ้ากขอ้ 4 คือทรพัยากร

ส าหรบังานใน F1A3 ต่อไป 

 

7.ท ารายงานช้ีแจงสถานการณ์

ใหผู้บ้งัคบับญัชาสม า่เสมอ 

พ้ืนท่ีท าใหจ้ านวน

เหตุการณเ์กิดไฟป่าลดลง

ในแต่ละ การใช้

งบประมาณในแต่ละ

ปีงบประมาณลดลง เป็นตน้ 

 

5.  จ านวนทรพัยากรท่ี

ส ารวจไดใ้นพ้ืนท่ีปกปัก

ทรพัยากรเปรียบเทียบกนั

ในแต่ละปีตามท่ีมีอยูจ่ริง 

เพ่ือใชใ้นการประเมินสภาพ

พ้ืนท่ีและทรพัยากรท่ี

เปล่ียนแปลงไปซ่ึงโดยตาม

หลกัการ ถา้ไมเ่กิดไฟป่า 

หรือมีการบุกรุกแผว้ถาง 

ทรพัยากรในพ้ืนท่ีปกปัก

ทรพัยากรมีแนวโน้มจะมี

ความอุดมสมบรูณใ์นแง่ของ

จ านวน/ชนิดของทรพัยากร

ชีวภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

กรอบการ

เรียนรู ้

ทรพัยากร/

กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมส ารวจ

เก็บรวบรวม

ทรพัยากร

(F1A2) 

1.ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีก าลงั

จะเปล่ียนแปลง ภายใตร้ศัมี 50 

กิโลเมตร ของหน่วยงานฯ หรือ

มากกวา่ โดยจดัท าขอ้มลูเชิง

พ้ืนท่ีในรูปแบบไฟล ์ส าหรบัเปิด

ในโปรแกรมสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ์(GIS) โดยพื้ นท่ีใน

กิจกรรมท่ี 2 น้ี เป็นคนละพ้ืนท่ี

ในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปัก

ทรพัยากร และกิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

1. จ านวนทรพัยากรท่ี

ส ารวจไดเ้ปรียบเทียบกนัใน

แต่ละปีตามท่ีมีอยูจ่ริง เพ่ือ

ใชใ้นการประเมินสภาพ

พ้ืนท่ีและทรพัยากรท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

 

2. ร่วมส ารวจทรพัยากร

ร่วมกบัเครือข่าย อพ.สธ. 

ไดแ้ก่ สมาชิกฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. 

เคร่ืองมือในการท างาน

ของ อพ.สธ.  

1. Template 9 ใบงานใช้

เป็นเคร่ืองมือในการ

บนัทึก 

หรือ 

2. Form F2-M 

3. Application งานฐาน

ทรพัยากร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5.Platform EO Browser 
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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. ใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีท่ีเขา้ไป

ส ารวจวา่อยูเ่อกสารสิทธ์ิ

ประเภทใด 

2.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานฯ 

2.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืน

แต่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปส ารวจ

ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานหรือ

เอกชนท่ีเป็นเจา้ของ)และให้

ส ารวจในพ้ืนท่ีเครือขา่ย อพ.สธ. 

ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีของ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นสมาชิกฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ินอพ.สธ. (ให้

ระบุรหสัสมาชิก ในชุดโครงการ

แผนงาน) และหาก อปท. ยงั

ไมไ่ดเ้ป็นสมาชิกใหห้น่วยงานฯ 

แนะน าใหเ้ป็นสมาชิกฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

และอาจส ารวจร่วมกบั

สถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนโดยมี

หน่วยงานเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั

สถานศึกษา(ใหร้ะบุรหสัสมาชิก 

ในชุดโครงการแผนงาน) แต่ถา้

สถานศึกษายงัไมไ่ดเ้ป็นสมาชิก

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนให้

หน่วยงานฯแนะน าให้

สถานศึกษาน้ัน สมคัรเป็น

สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

3.ส ารวจและท าบญัชีรายการ

ทรพัยากรท่ีส ารวจพบในพ้ืนท่ี

หรือ สมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน ใน

กรณีท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีของ

หน่วยงานเอง เกิดความ

ร่วมมือกนัระหวา่งภาครฐั

และภาครฐั หรือภาครฐักบั

เอกชน มีกิจกรรมท่ี

ด าเนินงานร่วมกนั มี

หน่วยงานฯ เป็นพ่ีเล้ียงและ

ผูส้นับสนุน เป็นการสรา้ง

จิตส านึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

ฯลฯ 

 

*การสมคัรเป็นสมาชิก

และการด าเนินงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน และ

งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน สามารถศึกษา

ไดจ้ากเว็บไซต ์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 

เป้าหมายพรอ้มระบุพิกดั ท า

ทะเบียนทรพัยากรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี

ฯ ในกรณีจดัท าป้ายทะเบียน

ทรพัยากร เท่าท่ีท าไดต้ามความ

เหมาะสม ขึ้ นอยูก่บัหน่วยงาน

ฯ/เจา้ของพ้ืนท่ี เพ่ือใช้

เปรียบเทียบไดใ้นแต่ละปี เห็น

ความเปล่ียนแปลงของจ านวน/

ชนิดของทรพัยากร 

4. ทรพัยากรท่ีส ารวจไดจ้ากขอ้ 

3คือทรพัยากรส าหรบังานใน 

F1A3 ต่อไป 

กรอบการ

เรียนรู ้

ทรพัยากร/

กิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมปลกู

รกัษาทรพัยากร

(F1A3) 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ารวจ

ใหช้ดัเจน (จดัท าขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี

ในรูปแบบไฟล ์ส าหรบัเปิดใน

โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ์

(GIS) สามารถข้ึนป้ายพื้ นท่ี

ปลกูรกัษาทรพัยากร อพ.สธ.

สนองพระราชด าริโดย

หน่วยงานฯ 

 

2.ท ารั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ 

ได ้ในกรณีท่ีเคยมีเหตุไฟไหมใ้น

พ้ืนท่ีเน่ืองจากอยูใ่กลป่้า และมี

ไฟป่าควรจดัท าแนวป้องกนัไฟ

ป่า  

 

3.ใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีวา่อยู่

เอกสารสิทธ์ิประเภทไหน 

3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานฯ 

3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืน

1.คุณภาพของทรพัยากร ท่ี

ถูกคดัเลือกมาเพ่ือเป็น 

พ่อ-แมพ่นัธุ ์ทรพัยากร

ส าคญั / stock ทรพัยากร

ใน F1A3 ท่ีมีคุณภาพท่ี

พรอ้มส าหรบัเป็นโจทย์

ทรพัยากรในงานศึกษาวิจยั 

ในกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม

อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร (F2A4) ใน

ระดบัมหาวิทยาลยัหรือ

สถาบนัวิจยัต่าง ๆ  

 

2. สามารถเลือกทรพัยากร

ท่ีมีคุณภาพ ขยายพนัธุเ์พ่ิม

จ านวนต่อไป เพื่อเพ่ิม

ปริมาณในการใชป้ระโยชน์

ต่าง ๆ ใหพ้อกบัการใช ้เช่น 

ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ
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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 

แต่อนุญาตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน

ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานท่ีเป็น

เจา้ของ) 

    พ้ืนท่ีปลกูรกัษาทรพัยากร

ตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพาท

กบัราษฎรในเร่ืองของการบุกรุก

พ้ืนท่ี 

 

4. ทรพัยากรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ี

มาจาก F1A1 และ F1A2 

4.1 การปลกูทรพัยากร

พนัธุกรรมพืช ในการปลกูรกัษา

ในพ้ืนท่ีปลกูรกัษา ใหจ้บัพิกดั 

และท าทะเบียนพนัธุไ์ม ้

4.2 การเล้ียงทรพัยากร

พนัธุกรรมสตัว ์ใหร้ะบุพ้ืนท่ีท่ีใช้

เล้ียง จบัพิกดับริเวณพ้ืนท่ี

ดงักล่าว 

4.3 การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 

การเพาะเล้ียงจุลลินทรีย ์ใน

หอ้งปฏิบติัการฯ ใหร้ะบุชดัเจน

วา่เก็บรกัษาพนัธุกรรมใน

สถานท่ีใด มีการท าฐานขอ้มลู

ในรายละเอียดต่าง ๆ  

4.4 การเก็บเมล็ดพนัธุใ์น

รูปแบบของธนาคารเมล็ดพนัธุ์

พืช 

ท าอาหาร ยารกัษาโรค 

เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั 

ฯลฯ 

 

3. เป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้

เครือข่ายสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน และ

สมาชิกฐานทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ทั้งภาครฐั และ

เอกชน เช่นอาจท าเป็นสวน

รวบรวมพรรณไมท้อ้งถ่ิน 

สวนพฤกษศาสตร ์ 

สวนรุกขชาติ ฯลฯ  

กรอบการใช้

ประโยชน์

ทรพัยากร/

กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร

1. หน่วยงานมีนักวิจยัหรือ

นักวิชาการท่ีสามารถด าเนิน

งานวิจยัโดยพิจารณาจาก 

1.1 จ านวนทรพัยากร/

โครงการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด าเนินงานในเร่ืองการอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร โดย

1.มีงานวิจยัท่ีเขียนถูกตอ้ง

ตามหลกัวิทยาศาสตร ์เป็น

งานวิจยัท่ีพนัธกิจปกติของ

หน่วยงานฯ อาจท างานวิจยั

เป็นบรูณาการร่วมกบั

หน่วยงานฯ หรือ

มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ได ้
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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 

(F2A4) ใชท้รพัยากรท่ีท่ีคดัเลือกจาก

กิจกรรมท่ี 1-3 มาเป็นโจทย์

ศึกษาวิจยัและพฒันาใหเ้กิด

ประโยชน์ท่ีใชชี้วภาพเดียวกนั

แต่สามารถมาทดลองท าร่วมกนั

เพ่ือพฒันาต่อยอด โดยอาจ

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ิน 

หรือสถาบนัวิจยัต่าง ๆ  

 

2.งานศึกษาวิจยัตอบโจทย ์

พนัธกิจของหน่วยงานฯ และ 

อพ.สธ. 

2.ใหเ้ขียนแผนภาพการ

วิจยัและพฒันาของ

ทรพัยากรท่ีอยูใ่น

หน่วยงานฯ หรือไดจ้าก

กิจกรรมท่ี 1-3 มี

เป้าหมายท่ีชดัเจนวา่จะมี

หน่วยงานใดโดยใครน าไป

ต่อยอดไดท้ั้งในงานวิจยั

ระดบัพ้ืนฐาน หรือระดบัสูง 

 

3.ท างานศึกษาวิจยัร่วมกบั

มหาวิทยาลยัหรือ

สถาบนัวิจยัต่าง ๆ เพื่อให้

ไดผ้ลงานท่ีเป็นประโยชน์

จากทรพัยากรท่ีมีอยูแ่ละ

ทรพัยากรน้ันไม่สูญหายไป

จากพื้ นท่ีจากการศึกษาวิจยั

น้ัน 

 

กรอบการใช้

ประโยชน์

ทรพัยากร/

กิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมศูนย์

ขอ้มูลทรพัยากร

(F2A5) 

1. จดัท าฐานขอ้มูลในรูปแบบ

ภูมิสารสนเทศ (Geographic 

Information System; GIS) ใน

พ้ืนท่ีเป้าหมาย เป็นงานใน 

F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมี

การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ารวจ

ทรพัยากร  

(1. ทรพัยากรกายภาพ 

2. ทรพัยากรชีวภาพ 

3. ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญา) อยา่งชดัเจนมีบุคลากร

ท่ีมีความช านาญเร่ือง GIS/RS 

รวมทั้งเร่ือง database เขา้

มาร่วมปฏิบติั 

1.ขอ้มูลไดร้บัการตรวจสอบ

จากผูท้รงคุณวุฒิในสาขา

ทรพัยากรน้ัน ๆ ซ่ึงสามารถ

ประสานมาท่ี อพ.สธ. เพ่ือ

ประสานงานให้

มหาวิทยาลยั ด าเนินงาน

ช่วยตรวจสอบขอ้มูลได ้

 

2.ขอ้มูลท่ีได ้น าไปสู่การใช้

ประโยชน์ ในแง่ขององค์

ความรู ้หรือการพฒันาต่อ

ยอดในกิจกรรมท่ี 4 และ

กิจกรรมท่ี 6 หรือสามารถ

ใชใ้นเร่ืองของการท าส่ือ 

ส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีเป็น

*เคร่ืองมือในการท างาน

ของ อพ.สธ.  

1. Template 9 ใบงานใช้

เป็นเคร่ืองมือในการ

บนัทึก 

หรือ 

2. Form F2-M 

3. Application งานฐาน

ทรพัยากร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5.Platform EO Browser 

6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

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 

2. มีการส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั

ฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

อยา่งสม า่เสมอ คิดเป็นจ านวน

ขอ้มูล 

 

 

 

ประโยชน์ต่อไดต่้อไป 

 

3. มีการขอเขา้ถึงและใช้

ขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ในการ

วางแผนการรูส้ถานภาพ

เพ่ือการพฒันาต่อยอด

ต่อไป 

 

กรอบการใช้

ประโยชน์

ทรพัยากร/

กิจกรรมท่ี 6 

กิจกรรมวาง

แผนพฒันา

ทรพัยากร

(F2A6) 

จ านวนของทรพัยากรท่ีน ามา

วางแผนพฒันาพนัธุ์ 

น าฐานขอ้มลูจากกิจกรรมท่ี 

5 มาใชพิ้จารณาศกัยภาพ

ของพนัธุพื์ช พนัธุส์ตัว ์พนัธุ์

จุลินทรีย ์จากการท่ีมี

ทรพัยากรกายภาพ 

ทรพัยากรชีวภาพ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญา 

วิทยานิพนธ ์งานวิจยัต่างๆ 

ก็จะน าไปสู่การวางแผน

พฒันาพนัธุ ์เกิดเป็นสาย

พนัธุใ์หม ่เพ่ือตอบโจทย์

ทอ้งถ่ินต่อไป 

 

 

กรอบการสรา้ง

จิตส านึกฯ/

กิจกรรมท่ี 7 

กิจกรรมสรา้ง

จิตส านึกในการ

รกัทรพัยากร 

(F3A7) 

1.พิพิธภณัฑ ์

หน่วยงานฯ มีการด าเนินงานใน

พิพิธภณัฑต่์าง ๆ 

จ านวนของผูเ้ขา้เยี่ยมชมมีการ

ขอเขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑจ์าก

หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

 

2.อาคารนิทรรศการถาวรท่ี

เก่ียวขอ้งกบังาน อพ.สธ. 

จ านวนหน่วยงาน/ประชาชน

การขอเขา้เยี่ยมชมอาคาร

นิทรรศการฯ  

1.ผลการประเมินจากผูเ้ขา้

เยี่ยมชม ในแง่ต่าง ๆ  

 

2.มีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยมมา

เยี่ยมชม มีส่ือ

ประชาสมัพนัธส์นับสนุน 

ขอท าขา่ว/หรือแนะน า

สถานท่ี 

 

3.คุณภาพของส่ือ/ส่ิงของท่ี

อยูใ่นพิพิธภณัฑ/์อาคาร

นิทรรศการ ตอบโจทยง์าน 

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 

กรอบการสรา้ง

จิตส านึกฯ/

กิจกรรมท่ี 8 

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการ

อนุรกัษ์

ทรพัยากร

(F3A8) 

1.ใหม้ีการตั้งงบประมาณ งาน

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

อพ.สธ. 

1.1 พ.ศ. 2565   

งานประชุมวิชาการและ 

นิทรรศการ 30 ปี  อพ.สธ.- 

ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน  

ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ 

จ.นครศรีธรรมราช 

1.2 พ.ศ. 2568   

งานประชุมวิชาการและ 

นิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 

หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 

ณ มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ 

จ.เชียงใหม่ 

 

2. จดัท าเว็บไซต/์เว็บเพจ 

อพ.สธ.-หน่วยงานฯ เพ่ือการ

ประชาสมัพนัธใ์นงานสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ. ใน

กิจกรรมต่าง ๆ  ส าหรบัการ

เผยแพร่ฐานขอ้มูลท่ีอยูใ่น

กิจกรรมท่ี 5 จะด าเนินการเมื่อ

ไดร้บัอนุญาตจาก อพ.สธ.  

 

3. จดัท าเอกสาร หนังสือ 

ส่ิงพิมพ ์ภาพยนตร ์วีดีทศัน์ 

ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ. สามารถ

ใชต้ราสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้

โดยจดัส่งเอกสารเขา้มาและขอ

อนุญาตใชต้ราสญัลกัษณ ์

อพ.สธ. 

 

1.การประเมินผลจากผูท่ี้

เขา้ไปเยี่ยมชมการจดั

นิทรรศการ จ านวนผูเ้ขา้ชม 

 

2. จ านวนผูเ้ขา้ชมและใช้

ขอ้มูลจากเว็บไซต/์ 

เว็บเพจ อพ.สธ.-  

หน่วยงานฯ เพ่ิมขึ้ น 

 

3. ความนิยมในการใชส่ื้อท่ี

จดัท าข้ึน 

 

4. ประสิทธิภาพในการท า

แผนฯ และผลงานมี

คุณภาพ มีการปรบั

คณะกรรมการด าเนินงาน 

อพ.สธ.-หน่วยงานฯ และ

คณะท างาน อพ.สธ.-หน่วย

งานฯ และแจง้การ

ปรบัเปล่ียนใหท้าง อพ.สธ. 

รบัทราบ  มีการ

ประสานงานกนัอยา่ง

ใกลชิ้ด 

 

5. จ านวนเครือขา่ย อพ.สธ. 

สมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนท่ี

เพ่ิมข้ึน และผ่านการ

ประเมินเพ่ือขอรบัป้ายฯ

พระราชทานและเกียรติ

บตัรฯ 
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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 าเนินการจดัการประชุม

คณะกรรมการด าเนินงาน 

อพ.สธ.-หน่วยงานฯ 

คณะท างาน อพ.สธ.-หน่วยงาน

ฯ อยา่งสม า่เสมอ 

 

5. สนับสนุนและเป็นนโยบาย

ใหส้ถาบนัการศึกษาท่ีอยูใ่น

สงักดัเป็นสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

 

6.การมีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือการอนุรกัษ์

และพฒันาเกิดเป็นศูนยเ์รียนรู ้

ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นศูนยฯ์ ตวัอยา่ง  

เพ่ือการเรียนรูก้ารใชป้ระโยชน์

ทรพัยากรอยา่งยัง่ยืน  ตาม

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

7. ด าเนินงานสนับสนุนงาน

กิจกรรมของ อพ.สธ.ตาม

แนวทาง การด าเนินงานแผน

แมบ่ท 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 G9 

หน่วยงานกลุ่มสนับสนุน (G9) ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด  

สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก URL 

1. การเคหะแห่งชาติ อพ.สธ.- กคช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g9/09_NHA/MP_NHA.pdf 

2. การไฟฟ้านครหลวง อพ.สธ.- กฟน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g9/03_MEA/MP_MEA.pdf 

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อพ.สธ.- กฟภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g9/04_PEA/MP_PEA.pdf 

4. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม อพ.สธ.- สส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g9/10_DEQP/MP_DEQP.pdf 

5. ส านักงบประมาณ อพ.สธ.- สงป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g9/02_BB/MP_BB.pdf 

6. ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั 

    (องคก์ารมหาชน) 

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

/g9/06_DGA/MP_DGA.pdf 

7. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ  

    เกษตรกรรม 

อพ.สธ.- ส.ป.ก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g9/08_ALRO/MP_ALRO.pd 

8. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ 

    ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก 

    พระราชด าริ 

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

/g9/01_RDPB/MP_RDPB.pdf 

 

 

 

 




