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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.  

  

13.10 กลุ่ม G10 กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ  

 

มีจ  านวน 7 หน่วยงาน ดงัน้ี 

 

1. มลูนิธิฟ้ืนฟูทรพัยากร ทะเลสยาม  

2. มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย  

3. โรงแรมซิกสเ์ซนส ์ยาวน้อย  

4. บริษัท ราชกรุป๊จ ากดั (มหาชน)  

5. สมาคมพนัธุศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  

6. มลูนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ในพระอุปถมัภฯ์  

7. สภาสมาคมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 

 

 

  



176 

 

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 10 กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ (G10) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

กรอบการ

เรียนรู ้

ทรพัยากร/

กิจกรรมท่ี 1

กิจกรรมปกปัก

ทรพัยากร

(F1A1) 

 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ารวจให้

ชดัเจน (จดัท าขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีใน

รูปแบบไฟลส์ าหรบัเปิดใน

โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์

(GIS) สามารถข้ึนป้ายพื้ นท่ีปก

ปักทรพัยากร อพ.สธ.สนอง

พระราชด าริโดยหน่วยงานฯ 

 

2.ท ารั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯใน

กรณีท่ีมีไฟป่า หรือมีประวติัการ

เกิดไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี ควรจดัท าแนว

ป้องกนัไฟ 

 

3.ใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีวา่อยู่

เอกสารสิทธ์ิประเภทใด 

3.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิของ

หน่วยงานฯ 

3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืน

แต่อนุญาตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ันได ้

(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 ้หรือ

หาของป่าในเสน้ทางท่ีได้

จดัสรรไวใ้ห ้ 

 

3.จากรายงานท่ีระบุ

สถานการณ์

สภาพแวดลอ้มของป่าวา่มี

ปัญหาใดเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง

กบัคนในทอ้งถ่ินรอบ ๆ 

พ้ืนท่ีหรือไม ่หรือเป็นมี

ความร่วมมือกนัอยา่งดีใน

การรกัษาพ้ืนท่ีกบัคนใน

ทอ้งถ่ินโดยไมม่ีการบุกรุก

พ้ืนท่ีฯ ร่วมรกัษาป่ากบั

หน่วยงานฯ 

 

4. การจดัท าแนวป้องกนั

ไฟป่าใหต้รงตามจุดท่ีเกิด

เหตุไฟป่าข้ึนจริงในแต่ละ

ปีงบประมาณ เพราะ

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

ทะเบียนทรพัยากรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีฯ 

และจดัท าป้ายทะเบียนทรพัยากร

เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบไดใ้นแต่ละปี 

เห็นความเปล่ียนแปลงของ

จ านวน/ชนิดของทรพัยากรท่ีมีอยู่

ในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเป็นขอ้มลูในการ

จดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ี

ด าเนินงานต่อในกิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยากร 

(F2A5) 

 

5.มีตารางการดูแลพ้ืนท่ี  

(การลาดตระเวน หรือการเฝ้า

ระวงัพ้ืนท่ี) 

 

6. คดัเลือกทรพัยากรท่ีส ารวจได้

จากขอ้ 4คือทรพัยากรส าหรบังาน

ใน F1A3 ต่อไป 

 

7.ท ารายงานช้ีแจงสถานการณใ์ห้

ผูบ้งัคบับญัชาสม า่เสมอ 

 

ความส าเร็จในการดูแล

พ้ืนท่ีท าใหจ้ านวน

เหตุการณเ์กิดไฟป่าลดลง

ในแต่ละ การใช้

งบประมาณในแต่ละ

ปีงบประมาณลดลง เป็น

ตน้ 

 

5.  จ านวนทรพัยากรท่ี

ส ารวจไดใ้นพ้ืนท่ีปกปัก

ทรพัยากรเปรียบเทียบกนั

ในแต่ละปีตามท่ีมีอยูจ่ริง 

เพ่ือใชใ้นการประเมิน

สภาพพื้ นท่ีและทรพัยากร

ท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงโดย

ตามหลกัการ ถา้ไม่เกิดไฟ

ป่า หรือมีการบุกรุกแผว้

ถาง ทรพัยากรในพ้ืนท่ีปก

ปักทรพัยากรมีแนวโน้มจะ

มีความอุดมสมบูรณใ์นแง่

ของจ านวน/ชนิดของ

ทรพัยากรชีวภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 

กรอบการ

เรียนรู ้

ทรพัยากร/

กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมส ารวจ

เก็บรวบรวม

ทรพัยากร

(F1A2) 

 

 

 

1.ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีก าลงัจะ

เปล่ียนแปลง ภายใตร้ศัมี 50 

กิโลเมตร ของหน่วยงานฯ หรือ

มากกวา่ โดยจดัท าขอ้มลูเชิงพ้ืนท่ี

ในรูปแบบไฟล ์ส าหรบัเปิดใน

โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ์

(GIS) โดยพื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 2 น้ี 

เป็นคนละพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 1 

กิจกรรมปกปักทรพัยากร และ

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลกูรกัษา

ทรพัยากร 

1. จ านวนทรพัยากรท่ี

ส ารวจไดเ้ปรียบเทียบกนั

ในแต่ละปีตามท่ีมีอยูจ่ริง 

เพ่ือใชใ้นการประเมิน

สภาพพื้ นท่ีและทรพัยากร

ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

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 ารวจวา่อยูเ่อกสารสิทธ์ิประเภท

ใด 

2.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานฯ 

2.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืน

แต่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปส ารวจ

ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานหรือ

เอกชนท่ีเป็นเจา้ของ)และให้

ส ารวจในพ้ืนท่ีเครือขา่ย อพ.สธ. 

ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีของ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นสมาชิกฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ินอพ.สธ.  

(ใหร้ะบุรหสัสมาชิก ในชุด

โครงการแผนงาน) และหากอปท.

ยงัไมไ่ดเ้ป็นสมาชิกใหห้น่วยงานฯ 

แนะน าใหเ้ป็นสมาชิกฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

และอาจส ารวจร่วมกบั

สถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนโดยมี

หน่วยงานเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั

สถานศึกษา(ใหร้ะบุรหสัสมาชิก 

ในชุดโครงการแผนงาน) แต่ถา้

สถานศึกษายงัไมไ่ดเ้ป็นสมาชิก

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนให้

หน่วยงานฯแนะน าใหส้ถานศึกษา

น้ัน สมคัรเป็นสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

3.ส ารวจและท าบญัชีรายการ

ทรพัยากรท่ีส ารวจพบในพ้ืนท่ี

เป้าหมายพรอ้มระบุพิกดั ท า

หรือ สมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน ใน

กรณีท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีของ

หน่วยงานเอง เกิดความ

ร่วมมือกนัระหวา่งภาครฐั

และภาครฐั หรือภาครฐั

กบัเอกชน มีกิจกรรมท่ี

ด าเนินงานร่วมกนั มี

หน่วยงานฯ เป็นพ่ีเล้ียง

และผูส้นับสนุน เป็นการ

สรา้งจิตส านึกในการ

อนุรกัษ์ทรพัยากร 

 

6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

ฯลฯ 

 

 

*การสมคัรเป็นสมาชิก

และการด าเนินงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน และ

งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน สามารถศึกษาได้

จากเว็บไซต ์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 

ทะเบียนทรพัยากรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีฯ 

ในกรณีจดัท าป้ายทะเบียน

ทรพัยากร เท่าท่ีท าไดต้ามความ

เหมาะสม ขึ้ นอยูก่บัหน่วยงานฯ/

เจา้ของพ้ืนท่ี เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบ

ไดใ้นแต่ละปี เห็นความ

เปล่ียนแปลงของจ านวน/ชนิดของ

ทรพัยากร 

4. ทรพัยากรท่ีส ารวจไดจ้ากขอ้ 3

คือทรพัยากรส าหรบังานใน F1A3 

ต่อไป 

กรอบการ

เรียนรู ้

ทรพัยากร/

กิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมปลกู

รกัษาทรพัยากร

(F1A3) 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ารวจให้

ชดัเจน (จดัท าขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีใน

รูปแบบไฟล ์ส าหรบัเปิดใน

โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ์

(GIS) สามารถข้ึนป้ายพื้ นท่ีปลกู

รกัษาทรพัยากร อพ.สธ.สนอง

พระราชด าริโดยหน่วยงานฯ 

 

2.ท ารั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ ได ้

ในกรณีท่ีเคยมีเหตุไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี

เน่ืองจากอยูใ่กลป่้า และมีไฟป่า

ควรจดัท าแนวป้องกนัไฟป่า  

 

3.ใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีวา่อยู่

เอกสารสิทธ์ิประเภทไหน 

3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานฯ 

3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืน

แต่อนุญาตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ันได ้

(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานท่ีเป็น

เจา้ของ) 

1.คุณภาพของทรพัยากร 

ท่ีถูกคดัเลือกมาเพ่ือเป็น 

พ่อ-แมพ่นัธุ ์ทรพัยากร

ส าคญั / stock ทรพัยากร

ใน F1A3 ท่ีมีคุณภาพท่ี

พรอ้มส าหรบัเป็นโจทย์

ทรพัยากรในงาน

ศึกษาวิจยั ในกิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์ทรพัยากร 

(F2A4) ในระดบั

มหาวิทยาลยัหรือ

สถาบนัวิจยัต่าง ๆ  

 

2. สามารถเลือก

ทรพัยากรท่ีมีคุณภาพ 

ขยายพนัธุเ์พ่ิมจ านวน

ต่อไป เพื่อเพ่ิมปริมาณใน

การใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ ให้

พอกบัการใช ้เช่น ใชเ้ป็น
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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 

    พ้ืนท่ีปลกูรกัษาทรพัยากรตอ้ง

ไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพาทกบั

ราษฎรในเร่ืองของการบุกรุกพ้ืนท่ี 

 

4. ทรพัยากรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ีมา

จาก F1A1 และ F1A2 

4.1 การปลกูทรพัยากร

พนัธุกรรมพืช ในการปลกูรกัษา

ในพ้ืนท่ีปลกูรกัษา ใหจ้บัพิกดั 

และท าทะเบียนพนัธุไ์ม ้

4.2 การเล้ียงทรพัยากร

พนัธุกรรมสตัว ์ใหร้ะบุพ้ืนท่ีท่ีใช้

เล้ียง จบัพิกดับริเวณพ้ืนท่ีดงักล่าว 

4.3 การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 

การเพาะเล้ียงจุลินทรีย ์ใน

หอ้งปฏิบติัการฯ ใหร้ะบุชดัเจนวา่

เก็บรกัษาพนัธุกรรมในสถานท่ีใด 

มีการท าฐานขอ้มลูในรายละเอียด

ต่าง ๆ  

4.4 การเก็บเมล็ดพนัธุใ์นรูปแบบ

ของธนาคารเมล็ดพนัธุพื์ช 

วตัถุดิบในการท าอาหาร 

ยารกัษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม 

ท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ 

 

3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้

เครือข่ายสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

และสมาชิกฐานทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งภาครฐั และ

เอกชน เช่นอาจท าเป็น

สวนรวบรวมพรรณไม้

ทอ้งถ่ิน สวนพฤกษศาสตร ์

สวนรุกขชาติ ฯลฯ  

กรอบการใช้

ประโยชน์

ทรพัยากร/

กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร

(F2A4) 

1. หน่วยงานมีนักวิจยัหรือ

นักวิชาการท่ีสามารถด าเนิน

งานวิจยัโดยพิจารณาจาก 

1.1 จ านวนทรพัยากร/

โครงการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด าเนินงานในเร่ืองการอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร โดยใช้

ทรพัยากรท่ีท่ีคดัเลือกจาก

กิจกรรมท่ี 1-3 มาเป็นโจทย์

ศึกษาวิจยัและพฒันาใหเ้กิด

ประโยชน์ท่ีใชชี้วภาพเดียวกนัแต่

สามารถมาทดลองท าร่วมกนัเพ่ือ

พฒันาต่อยอด โดยอาจร่วมกบั

1.มีงานวิจยัท่ีเขียนถูกตอ้ง

ตามหลกัวิทยาศาสตร ์

เป็นงานวิจยัท่ีพนัธกิจปกติ

ของหน่วยงานฯ อาจ

ท างานวิจยัเป็นบรูณาการ

ร่วมกบัหน่วยงานฯหรือ

มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ได ้

 

2.ใหเ้ขียนแผนภาพการ

วิจยัและพฒันาของ

ทรพัยากรท่ีอยูใ่น

หน่วยงานฯ หรือไดจ้าก

กิจกรรมท่ี 1-3 มี
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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 

มหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ิน หรือ

สถาบนัวิจยัต่าง ๆ  

 

2.งานศึกษาวิจยัตอบโจทย ์

พนัธกิจของหน่วยงานฯ และ 

อพ.สธ. 

เป้าหมายท่ีชดัเจนวา่จะมี

หน่วยงานใดโดยใครน าไป

ต่อยอดไดท้ั้งในงานวิจยั

ระดบัพ้ืนฐาน หรือ

ระดบัสูง 

 

3.ท างานศึกษาวิจยั

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัหรือ

สถาบนัวิจยัต่าง ๆ เพ่ือให้

ไดผ้ลงานท่ีเป็นประโยชน์

จากทรพัยากรท่ีมีอยูแ่ละ

ทรพัยากรน้ันไม่สูญ

หายไปจากพ้ืนท่ีจากการ

ศึกษาวิจยัน้ัน 

กรอบการใช้

ประโยชน์

ทรพัยากร/

กิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมศูนย์

ขอ้มูลทรพัยากร

(F2A5) 

1. จดัท าฐานขอ้มูลในรูปแบบ

ภูมิสารสนเทศ (Geographic 

Information System; GIS) ใน

พ้ืนท่ีเป้าหมาย เป็นงานใน 

F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมีการ

ก าหนดขอบเขตพื้ นท่ีส ารวจ

ทรพัยากร  

(1. ทรพัยากรกายภาพ 

2. ทรพัยากรชีวภาพ 

3. ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญา) อยา่งชดัเจนมีบุคลากรท่ี

มีความช านาญเร่ือง GIS/RS 

รวมทั้งเร่ือง database เขา้มาร่วม

ปฏิบติั 

 

2. มีการส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั

ฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

อยา่งสม า่เสมอ คิดเป็นจ านวน

ขอ้มูล 

1.ขอ้มูลไดร้บัการ

ตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ

ในสาขาทรพัยากรน้ัน ๆ 

ซ่ึงสามารถประสานมาท่ี 

อพ.สธ. เพ่ือประสานงาน

ใหม้หาวิทยาลยั 

ด าเนินงานช่วยตรวจสอบ

ขอ้มูลได ้

 

2.ขอ้มูลท่ีได ้น าไปสู่การ

ใชป้ระโยชน์ ในแง่ขององค์

ความรู ้หรือการพฒันาต่อ

ยอดในกิจกรรมท่ี 4 และ

กิจกรรมท่ี 6 หรือสามารถ

ใชใ้นเร่ืองของการท าส่ือ 

ส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อไดต่้อไป 

 

3. มีการขอเขา้ถึงและใช้

ขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ใน

*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 

 

 

 

การวางแผนการรู ้

สถานภาพเพื่อการพฒันา

ต่อยอดต่อไป 

กรอบการใช้

ประโยชน์

ทรพัยากร/

กิจกรรมท่ี 6 

กิจกรรมวาง

แผนพฒันา

ทรพัยากร

(F2A6) 

จ านวนของทรพัยากรท่ีน ามา

วางแผนพฒันาพนัธุ์ 

น าฐานขอ้มลูจากกิจกรรม

ท่ี 5 มาใชพิ้จารณา

ศกัยภาพของพนัธุพื์ช 

พนัธุส์ตัว ์พนัธุจุ์ลินทรีย ์

จากการท่ีมีทรพัยากร

กายภาพ ทรพัยากร

ชีวภาพ วฒันธรรมและภูมิ

ปัญญา วิทยานิพนธ ์

งานวิจยัต่างๆ ก็จะน าไปสู่

การวางแผนพฒันาพนัธุ ์

เกิดเป็นสายพนัธุใ์หม ่เพ่ือ

ตอบโจทยท์อ้งถ่ินต่อไป 

 

กรอบการสรา้ง

จิตส านึก/

กิจกรรมท่ี 7 

กิจกรรมสรา้ง

จิตส านึกในการ

รกัทรพัยากร 

(F3A7) 

1.พิพิธภณัฑห์น่วยงานฯ มีการ

ด าเนินงานในพิพิธภณัฑต่์าง ๆ 

จ านวนของผูเ้ขา้เยี่ยมชมมีการขอ

เขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑจ์าก

หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

 

2.อาคารนิทรรศการถาวรท่ี

เก่ียวขอ้งกบังาน อพ.สธ. จ านวน

หน่วยงาน/ประชาชนการขอเขา้

เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการฯ  

1.ผลการประเมินจากผูเ้ขา้

เยี่ยมชม ในแง่ต่าง ๆ  

 

2.มีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยมมา

เยี่ยมชม มีส่ือ

ประชาสมัพนัธส์นับสนุน 

ขอท าขา่ว/หรือแนะน า

สถานท่ี 

 

3.คุณภาพของส่ือ/ส่ิงของ

ท่ีอยูใ่นพิพิธภณัฑ/์อาคาร

นิทรรศการ ตอบโจทย ์

งาน อพ.สธ. 

 

กรอบการสรา้ง

จิตส านึกฯ/

กิจกรรมท่ี 8 

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการ

1.ใหม้ีการตั้งงบประมาณ งาน

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

อพ.สธ. 

1.1 พ.ศ. 2565   

งานประชุมวิชาการและ 

1.การประเมินผลจากผูท่ี้

เขา้ไปเยี่ยมชมการจดั

นิทรรศการ 

จ านวนผูเ้ขา้ชม 
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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 

อนุรกัษ์

ทรพัยากร

(F3A8) 

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. ในกิจกรรม

ต่าง ๆ  ส าหรบัการเผยแพร่

ฐานขอ้มูลท่ีอยูใ่นกิจกรรมท่ี 5  

จะด าเนินการเมื่อไดร้บัอนุญาต

จาก อพ.สธ.  

 

3. จดัท าเอกสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ ์

ภาพยนตร ์วีดีทศัน์ ฯลฯ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ. สามารถใช้

ตราสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้โดย

จดัส่งเอกสารเขา้มาและขอ

อนุญาตใชต้ราสญัลกัษณ ์อพ.สธ. 

 

4. ด าเนินการจดัการประชุม

คณะกรรมการด าเนินงาน 

อพ.สธ.-หน่วยงานฯ คณะท างาน 

อพ.สธ.-หน่วยงานฯ อยา่ง

สม า่เสมอ 

 

2. จ านวนผูเ้ขา้ชมและใช้

ขอ้มูลจากเว็บไซต/์ 

เว็บเพจ อพ.สธ.-หน่วย

งานฯ เพ่ิมข้ึน 

 

3. ความนิยมในการใชส่ื้อ

ท่ีจดัท าข้ึน 

 

4. ประสิทธิภาพในการท า

แผนฯ และผลงานมี

คุณภาพ มีการปรบั

คณะกรรมการด าเนินงาน 

อพ.สธ.-หน่วยงานฯ และ

คณะท างาน อพ.สธ.-

หน่วยงานฯ 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 

5. สนับสนุนและเป็นนโยบายให้

สถาบนัการศึกษาท่ีอยูใ่นสงักดั

เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

 

6.การมีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือการอนุรกัษ์

และพฒันาเกิดเป็นศูนยเ์รียนรู ้

ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นศูนยฯ์ ตวัอยา่ง  

เพ่ือการเรียนรูก้ารใชป้ระโยชน์

ทรพัยากรอยา่งยัง่ยืน  ตาม

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

7. ด าเนินงานสนับสนุนงาน

กิจกรรมของ อพ.สธ.ตามแนวทาง 

การด าเนินงานแผนแมบ่ท 

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) 

 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ.-หน่วยงานกลุ่ม G10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานกลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ  

 (G10) 

ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก URL 

1. มลูนิธิฟ้ืนฟูทรพัยากร ทะเลสยาม  อพ.สธ.-มลูนิธิฟ้ืนฟู

ทรพัยากรทะเลสยาม 

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

g10/01_SMRF/MP_SMRF.pdf 

2. มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันา

ประเทศไทย  

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

g10/02_TDRI/MP_TDRI.pdf 

3. โรงแรมซิกสเ์ซนส ์ยาวน้อย  อพ.สธ.-โรงแรมซิกส์

เซนส ์ยาวน้อย 

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

g10/04_SIXSENSES/MP_SIXSENSES.pdf 

4. บริษัท ราชกรุป๊จ ากดั (มหาชน)  อพ.สธ.- บริษัท ราชกรุป๊

จ ากดั (มหาชน) 

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

g10/03_RATCH/MP_RATCH.pdf 

5. สมาคมพนัธุศาสตรแ์ห่งประเทศ

ไทย  

อพ.สธ.-สมาคมพนัธุ

ศาสตร ์

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

g10/06_GST/MP_GST.pdf 

6. มลูนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

ในพระอุปถมัภฯ์  

อพ.สธ.-มลูนิธิพระราช

นิเวศน์มฤคทายวนั 

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

g10/05_MRIGADAYAVAN/MP_MRIGADAY

AVAN%20PALACE.pdf 

  7.  สภาสมาคมวิทยาศาสตรแ์ละ 

       เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

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

g10/07_COSTAT/MP_COSTAT.pdf 




