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แนวทางการด าเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตลุาคมพ.ศ. 2564-30 กนัยายนพ.ศ. 2569) 

(ร่าง) แนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5ปีที่เจ็ด 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 
  

  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ข้างต้น จึงก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท อพ.สธ.  ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) โดยมีกิจกรรม 8 
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงานและ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   

 โดยที่ อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน
ตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเฉพาะใน
ส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการด าเนินงาน เ ช่น พื้นที่เปูาหมายในการ
ด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
และงบประมาณในการด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้พิจารณาให้อยู่ในแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ.และ
สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ. ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป 

 
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

    เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปก
ปักทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
เปูาหมาย 
  1.เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ปุาธรรมชาติของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่มีพื้นที่ปุาด้ังเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงสภาพพื้นที่ แต่จะต้องเป็น
พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ของกรมปุาไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธ์ุพืช หรือจะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มี
ปัญหากับราษฎรโดยเด็ดขาด 
 2. เพื่อร่วมมือกับกรมปุาไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธ์ุพืช โดยที่กรมฯ น าพื้นที่ของกรม
ฯ มาสนองพระราชด าริ ตามความเหมาะสม 
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   ตัวอย่างพื้นที่ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น พื้นที่ปุาในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ พื้นที่ปุาที่ชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา พื้นที่ปุาของสถาบันการศึกษา พื้นที่ปุาของสวน
สัตว์ พื้นที่ปุาของเขื่อนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ปุาของภาคเอกชน
ที่ร่วมสนองพระราชด าริ เป็นต้นโดยการด าเนินงานในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ซึ่ งทั้ง น้ีมีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานอพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริน้ัน ๆ 
โดยอพ.สธ. สามารถเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
 1. การท าขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร และให้ระบสุถานะพื้นที่ว่าอยู่เอกสารสิทธ์ิประเภทใด 

1.1 เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธ์ิของหน่วยงานฯ 
1.2 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นแต่อนุญาตให้มีสิทธ์ิใช้พื้นที่น้ันได้ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ) 

พื้นที่ปกปักทรัพยากรต้องไม่เป็นพื้นที่ทีมี่กรณีพิพาทกับราษฎรในเรื่องของการบุกรุกหรือแผ้วถาง 
 
 2. การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ของ หน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชด าริ  
 

3. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น
สัตว์ จุลินทรีย์ 

 
4. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน้ า 

คุณภาพอากาศ เป็นต้น 
 

 5. การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพ
และทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ 
 
 6. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษา เช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
ในระดับหมู่บ้าน ต าบล สนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ พื้นที่ปกปักทรัพยากร เช่นมีกิจกรรมปูองกันไฟปุา 
กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร เป็นต้น 
 

ข้อมูลที่ได้น ามารวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือ
เอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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หมายเหตุ 
1. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปกปักทรัพยากร สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
2. กิจกรรมปกปักทรัพยากร ใช้พื้นที่เป็นเปูาหมายในการด าเนินงานในกิจกรรมน้ี 
3. พื้นที่ที่น ามาสนองพระราชด าริในกิจกรรมน้ี ไม่ได้หมายความว่าเป็นการน าพื้นที่น้ันเข้ามาน้อมเกล้าฯ ถวาย 
เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. ส านักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพื้นที่ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานน้ัน ๆ ที่
เป็นเจ้าของ แต่ใช้แนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปักทรัพยากร และในอนาคตถ้าหน่วยงานน้ัน ๆ มี
นโยบายในการด าเนินการปรับปรุงหรือต้องการใช้พื้นที่ปกปักทรัพยากร เพื่อใช้ในกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางหน่วยงาน
สนองพระราชด าริฯ น้ัน ๆ สามารถด าเนินการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีที่เป็นพื้นที่ล่อแหลม
ต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัยก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง 
 ส าหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
หมู่บ้าน ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  
เปูาหมาย 
 1. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้นที่ที่ทราบแน่ชัดว่าก าลังจะเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม เช่นจากปุา
กลายเป็นสวน พื้นที่ตามเกาะต่าง ๆ ที่จะกลายสภาพเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่ที่เร่งในการสร้างถนนและ
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ให้พิจารณาความ
พร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่เป็นแกนกลางด าเนินงานในแต่ละพื้นที่เป็นส าคัญ 
 2.เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  
อาจจะก าลังเปล่ียนแปลงหรือไม่ก็ได้แต่เป็นคนละพื้นที่กับพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช/ทรัพยากรดังในกิจกรรมที่ 
1 โดยที่ อพ.สธ. มีนโยบายประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมส ารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก าหนดพื้นที่
เปูาหมายในการด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงาน
ในพื้นที่เปูาหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นล าดับแรก ก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็น
ผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางด าเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งน้ีมีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร 
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ  สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 1. การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50กิโลเมตร ของหน่วยงานน้ัน ๆ ทั้งพื้นที่ แต่อาจเริ่มต้นในพื้นที่ที่จะ
มีการเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาหรือล่อแหลมต่อการเปล่ียนแปลงก่อนเช่น พื้นที่ก าลังจะสร้างอ่างเก็บน้ า 
สร้างศูนย์การค้า พื้นที่สร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่าง ๆ พื้นที่สร้างสายไฟฟูาแรงสูง พื้นที่ที่
ก าลังถูกบุกรุก และในพื้นที่อ่ืน ๆ ที่จะถูกพัฒนาเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมโดยอาจด าเนินการร่วมกับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และหน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. พื้นที่ที่ส ารวจจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ
เองหรือถ้าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่น เจ้าของพื้นที่น้ัน ๆ ต้องอนุญาตให้เข้าส ารวจได้ 

2. การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ 
3. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น

สัตว์ จุลินทรีย์ 
4. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน้ า 

คุณภาพอากาศ เป็นต้น 
 5. การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพ
และทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ 
 6. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บตัวอย่าง
ทรัพยากรกายภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  

7. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ส าหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาหรือมีการเก็บ
ในรูปเมล็ดในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ การเก็บต้นพืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในที่ปลอดภัย การเก็บ ช้ินส่วนพืชที่มี
ชีวิต (เพื่อน ามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ)และส าหรับทรัพยากรอ่ืน ๆ (สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ) 
สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธ์ุต่อไปได้ ในกิจกรรมที่  3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
 
หมายเหตุ 

ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรน้ี สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งาน
ฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและน าทรัพยากรที่เก็บรวบรวมได้ไปด าเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
เปูาหมาย 
  1. เพื่อน าทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธ์ุ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อน ามาใช้ประโยชน์  จาก
พื้นที่ในกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่ 2 ท าการคัดเลือกมาเพื่อด าเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองโดยการน า
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พันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธ์ุ ปลูกเล้ียง และขยายพันธ์ุเพิ่มในพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียกว่าพื้นที่
ปลูกรักษาทรัพยากร 

2. เพื่อส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่แหล่งรวบรวมพันธ์ุทรัพยากรตามพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ (ex 
situ) ทั้งในแปลงเพาะขยายพันธ์ุ ห้องปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์ เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศพื้นที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร 
องค์การสวนสัตว์ฯ พื้นที่ของจังหวัด  พื้นที่สถาบันการศึกษาที่น าเข้าร่วมสนองพระราชด าริเป็นลักษณะของ
สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ปุาชุมชนที่ร่วมสนองพระราชด าริและยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เน้ือเย่ือ 
และสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการฯ ในหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง ๆ ในธนาคาร
พืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดาเก็บในรูปสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 

โดยที่ อพ.สธ. ด าเนินการประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ เช่น จังหวัดต่าง ๆ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองทัพอากาศ  กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ ก าหนดพื้นที่เปูาหมายในการด าเนินงาน
ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และ
จัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน 
ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงานในพื้นที่เปูาหมาย
เดิมให้แล้วเสร็จเป็นล าดับแรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รั บผิดชอบและเป็น
แกนกลางด าเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งน้ีมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

1. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะปุาพันธุกรรมพืช 
มีแนวทางด าเนินงานคือ ส ารวจสภาพพื้นที่และสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธ์ุ
พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท าแผนที่ต้นพันธุกรรมและท าพิกัดต้น
พันธุกรรม 

2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ 
3. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาวในรูปของธนาคารพันธุกรรม  

ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธ์ุ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธ์ุ 
4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือ 

ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือในระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 
และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธ์ุโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ  

5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดี
เอ็นเอ การปรับปรุงพันธ์ุพืช เป็นต้น  
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6. การด าเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืชใน
สถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

 
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอ่ืน ๆ   

  ให้ด าเนินการให้มีสถานที่เพาะเล้ียงหรือห้องปฏิบัติการที่จะเก็บรักษา เพาะพันธ์ุ/ขยายพันธ์ุตาม
มาตรฐานความปลอดภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ข้างต้น 
หมายเหตุ 
 ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

2. กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ 
ใน อพ.สธ. ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อกัน   รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้ เป็นเอกภาพ 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริ  โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
เปูาหมาย 
 1. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ส ารวจเก็บรวบรวมและปลูก
รักษาไว้จากกิจกรรมที่ 1-3  

2. เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  มีการวางแผนและด าเนินการวิจัยศักยภาพของ
ทรัพยากรต่าง ๆ ท าไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ์ ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นต่าง ๆ และประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาศักยภาพของทรัพยากรที่อาจน าไปสู่การพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ สายพันธ์ุจุลินทรีย์ 
ตามแนวพระราชด าริ และมีแนวทางน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน   

 
โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการ

ด าเนินงานด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรม
วิชาการเกษตร กรมประมง กรมปุาไม้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ  โดย
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ก าหนดพื้นที่เปูาหมายและทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตน
ให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. 
ของหน่วยงานน้ัน ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาตุในดิน คุณสมบัติของน้ า ฯลฯ จากแหล่งก าเนิดพันธุกรรม
ด้ังเดิมของพืชน้ัน ๆ 
 2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของทรัพยากร
ชีวภาพที่คัดเลือกมาศึกษา 
 3. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารส าคัญ เช่น รงควัตถุ กล่ินสารส าคัญต่าง ๆใน
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆที่เป็นเปูาหมาย 
 4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธ์ุพืชด้วยการขยายพันธ์ุตามปกติในพันธุกรรมพืชที่
ไม่เคยศึกษามาก่อน และการขยายพันธ์ุโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือในพันธุกรรมพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน รวมถึง
การศึกษาการเล้ียงและการขยายพันธ์ุทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ  
 5. การศึกษาการจ าแนกสายพันธ์ุโดยวิธีทางชีวโมเลกุลเพื่อน าไปสู่การพัฒนาพันธ์ุพืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์  เพื่อเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดน้ัน ๆ ไว้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
          6.โครงการฯ จากกิจกรรมที่ 4 น าไปสู่การท างานร่วมกับสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อปท)/
ชุมชนที่อยู่ใน อปท.ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น/สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(สถาบันการศึกษา) เพื่อน าผลงานถ่ายทอดและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
 
  
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
เปูาหมาย 

1. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศโดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดาร่วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  บันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บรวบรวมการศึกษาประเมินการอนุรักษ์  
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น  ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลต่าง ๆ จากการท างานในกิจกรรมต่าง 
ๆ ของ อพ.สธ. โดยท าการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เช่ือมต่อถึงกันได้ทั่ว
ประเทศโดยเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

2. เพื่อให้ฐานข้อมูลทรัพยากรน้ัน เป็นข้อมูลเพื่อน าไปสู่การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนและ
อาจน าไปสู่การพัฒนาพันธ์ุพืช และทรัพยากรต่าง ๆ โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา  แต่งต้ังคณะท างาน 
ประสานงาน ร่วมมือ  พัฒนาการท าศูนย์ข้อมูลฯ ก าหนดรูปแบบในการท าฐานข้อมูล โดยก าหนดเปูาหมายใน
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แนวทางการด าเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตลุาคมพ.ศ. 2564-30 กนัยายนพ.ศ. 2569) 

การด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผน
ประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 1. อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนา
โปรแกรมส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ด้านการส ารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์ 
 

2. น าข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริองค์กรอ่ืน เช่น 
กรมปุาไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของ
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. 

 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการปลูก

รักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ข้อมูลพันธ์ุไม้จากโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลทรัพยากรเพื่อการประเมินคุณค่ าและน าไปสู่การวางแผน
พัฒนาพันธ์ุพืชและทรัพยากรอ่ืน ๆ 

 
 4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ   มีความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลทรัพยากรที่
ได้จากงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ฐานข้อมูลพืชจากการส ารวจเก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง 
ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผนด าเนินงานพัฒนาเครือข่าย
ระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงและใช้
ร่วมกันได้อย่างกว้างขวางอาจผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีระบบปูองกันการเข้าถึงฐานข้อมูล 
 
 5. หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ มีความประสงค์ที่จะด าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จ าเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอพระราชทานข้อมูลน้ัน ๆ และ
ขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(การขอพระราชทานพระราชานุญาต ให้ด าเนินการท าหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อ านวยการ อพ.สธ. 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน) 
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แนวทางการด าเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตลุาคมพ.ศ. 2564-30 กนัยายนพ.ศ. 2569) 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
เปูาหมาย 
  เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุทรัพยากรให้ดีย่ิงขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น 
โดยที่ อพ.สธ.มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆเช่นใน
เรื่องของพืช โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ 
พันธ์ุจุลินทรีย์ ฯลฯ และน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่พันธ์ุพืช  พร้อมกับ
วางแผนพัฒนาพันธ์ุระยะยาวและน าแผนพัฒนาพันธ์ุขึ้นทูลเกล้าฯ   ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธ์ุและ
พันธุกรรมที่คัดเลือก ให้หน่วยงานที่มีความพร้อมน าไปปฏิบัติ พันธ์ุพืช/สัตว์/ชีวภาพอ่ืน ๆ ที่อยู่ในเปูาหมาย 
ได้แก่ พันธ์ุพืชสมุนไพร พันธ์ุพืชพื้นเมืองต่าง ๆ ที่สามารถวางแผนน าไปสู่การพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นเหมาะสมต่อการ
ปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา 
โดยก าหนดเปูาหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ 
อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน
ให้ชัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
  1. จัดประชุมคณะท างานทรัพยากรต่าง ๆ คัดเลือกพันธ์ุพืชที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่า
ควรมีการวางแผนพัฒนาพันธ์ุเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 
  2. ด าเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรที่คัดเลือกแล้ว เพื่อให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทาน
ให้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิดน้ัน ๆ ให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
 
  3. ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานที่มีความพร้อม ในการพัฒนาพันธ์ุทรัพยากรต่าง ๆ  เช่น
พัฒนาพันธุกรรมพืช  ด าเนินการพัฒนาพันธ์ุพืชและน าออกไปสู่ประชาชน และอาจน าไปปลูกเพื่อเป็นการค้า
ต่อไป 
  4. ด าเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธ์ุพืชด้ังเดิม เพื่อ
ประโยชน์ของมหาชนชาวไทย 
 
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอ่ืน ๆ 

มีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น 
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3. กรอบการสร้างจิตส านึก 
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่
ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่  7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เปูาหมาย 
  1.เพื่อให้เยาวชนประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทั้ง
สามฐาน ให้รู้จักหวงแหนรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการการอนุรักษ์และ
ใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างย่ังยืน 

2. เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ วางแผนและขยายผลเพื่อน าแนวทางการ 
สร้างจิตส านึกในการรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานน้ัน ๆ 

โดยที่  อพ .สธ .  เป็นที่ ปรึ กษา ประสานงาน ร่ วมมือ  สนับสนุนให้ โ รง เรี ยนและ
สถาบันการศึกษา เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริให้ด าเนินการในกิจกรรมน้ี โดยก าหนดเปูาหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงาน
น้ัน ๆ 
   
แนวทางการด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลก (สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และศึกษาส่ือต่าง ๆ ได้จาก
เว็บไซต์ อพ.สธ. www.rspg.or.th และสามารถส่งเจ้าหน้าที่/บุคลากร มาเข้ารับการฝึกอบรมการด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ ตามตารางการฝึกอบรมที่ประกาศ) 
  1.1 อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้าง
จิตส านึกให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร   ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนโดยมีคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สถาบันการศึกษาสามารถ
สมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านทางจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทย สามารถดูตัวอย่างได้
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จากเว็บไซต์ อพ.สธ.(www.rspg.or.th) และขอค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดาและศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
  1.2 อพ.สธ.ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือการ
ที่สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และคุณครู/อาจารย์ น าพรรณไม้ที่มีอยู่ใน
โรงเรียนไปเป็นส่ือในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษามีพื้นที่
สามารถใช้พื้นที่ในสถานศึกษาเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่เก็บ
พรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าและน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นส่ือการเรียน
การสอนในวิชาต่าง ๆใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ถ้าในกรณีที่สถานศึกษาไม่มีพื้นที่ในการส ารวจ
หรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ให้ใช้พื้นที่ที่อยู่รอบ ๆ โรงเรียนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สถานศึกษาต้ังอยู่เพื่อใช้พื้นที่นอกสถานศึกษา 
  1.3  สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการ
ส ารวจจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
  1.4  สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก าหนดและน าไปสู่
การประเมินเพื่อรับปูายฯ พระราชทานและเกียรติบัตรฯ 
  1.5 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรด าเนินงานให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก าหนดขึ้น และรับค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดา ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดนิทรรศการแสดงผล
การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธ์การ
ด าเนินงานเป็นหลักอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
  1.7 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ส านักงานสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   และส านักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการด าเนินงานร่วมกับ 
อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณาและวางแผน เพื่อน าแนวทางด าเนินงาน อพ.สธ.บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 

 
2. งานพิพิธภัณฑ์ 

  เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้  ไปสู่ประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ ให้กว้างขวางย่ิงขึ้น โดยใช้การน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่ือเข้าถึงประชาชน
ทั่วไป ตัวอย่างเช่น 
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  2.1งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตด าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และจังหวัดต่าง ๆ จัดท าแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมี
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และ
พื้นที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
  2.2  งานพิพิธภัณฑ์พืชด าเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่นกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ปุาและพันธ์ุพืช กรมปุาไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานเหล่าน้ีมีผู้เช่ียวชาญ 
นักพฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่  
  2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาด าเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็น
ต้น 
  2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย  เขาหมาจอ  ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  สนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดย
กองทัพเรือ 
  2.5 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าร ิ  
  2.6 นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ 
  2.7 ศูนย์การเรียนรู้ 
 
 
 3. งานอบรม 
  อพ.สธ. ด าเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจ
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด 
ณ แหล่งฝึกอบรมของ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ (รายช่ือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564) 

 
ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 18 แห่ง 
 

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

3. มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

5. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

10.  มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.  มหาวิทยาลัยบูรพา 

12.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

13.  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

16. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

17. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

18. มหาวิทยาลัยพะเยา 

หมายเหตุ 
 ถ้าหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินงานจัดประชุม จัดฝึกอบรม จัดค่ายต่าง ๆ ภายใต้แนวทางการด าเนินงาน 
อพ.สธ. และสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน ให้อยู่
ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เปูาหมาย 
 1. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.  
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แนวทางการด าเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตลุาคมพ.ศ. 2564-30 กนัยายนพ.ศ. 2569) 

 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

ในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาให้ค าแนะน า และให้
แนวทางการศึกษา โดยจัดต้ังเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 

  
 3. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอาสาสมัคร

และเข้ามาท างานตามแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตัวและผ่านทางหน่วยงานที่
ตนเองสังกัดอยู่ โดยจัดต้ังเป็นชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ .สธ. ซึ่งจะเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้
และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป 

 4. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ให้ด าเนินงานสมัคร
สมาชิกเข้ามาในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดยอพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ก าหนดเปูาหมายในการด าเนินงานปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วน
ของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 

 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

1. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริที่มีความพร้อมในการด าเนินการ
จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมตามที่ก าหนดไว้ โดยมีการร่วมจัดแสดง
นิทรรศการกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน นอกจากน้ันยังมีการจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ร่วมกับสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีก าหนดการประชุมฯ ส าหรับในระยะ 5 ปีที่
เจ็ดดังน้ี 

 

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการอพ.สธ. 

 
พ.ศ. 2564 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร 

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 (30 เม.ย. – 4 พ.ค.64) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ.นครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2565  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 30 ปี  อพ.สธ.-ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 
พ.ศ. 2566 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร 
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แนวทางการด าเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตลุาคมพ.ศ. 2564-30 กนัยายนพ.ศ. 2569) 

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2567 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร 

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 
พ.ศ. 2568  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์ส่ิงสินตน 
  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2569 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร 

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 
พ.ศ. 2570  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 
  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย 
 

2. อพ.สธ. สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่และนักวิจัย อพ.สธ. รวมถึงงานของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และให้มีการ
ขออนุญาตในการน าเสนอผลงานทุกครั้ง 

 
 3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย 
โดยผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.) 
 
 4. การด าเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยที่ 
อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ  ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรมทั้งสอง มีการด าเนินงาน
สนับสนุนงานในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเข้าไปศึกษาท างานวิจัยในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมส ารวจทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ อพ.สธ. ก าหนด 
 

5. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  สามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.  โดยอาจมีการฝึกอบรม
ตามสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานน้ัน ๆ เอง หรือ โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริเอง แต่ผ่านการวางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ.  

 
 6.มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 5 แห่ง ได้รับพระราชทานฯ ให้ด าเนินงานเป็นศูนย์ 

แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริในกลุ่ม ที่ 5 และ กลุ่มที่ 6 ของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. น้ัน สามารถขอเข้าเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. โดยศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย
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แนวทางการด าเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตลุาคมพ.ศ. 2564-30 กนัยายนพ.ศ. 2569) 

ฯ มีโครงสร้างองค์กรในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ชัดเจน (ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 จ านวน 18 แห่ง) โดยมี
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ดังน้ี 

6.1.เพื่อประสานงาน และขับเคล่ือนงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดยรับนโยบายจาก  
อพ.สธ. ส านักพระราชวัง 

6.2.เพื่อเป็นหน่วยรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐาน 
ทรัพยากรชีวภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยตามพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ 

6.3.เพื่อด าเนินงานเป็นพี่เล้ียงให้กับเครือข่าย อพ.สธ.โดยมีแหล่งฝึกอบรมให้กับสมาชิกสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. โดยมีการวางแผนการฝึกอบรมและการเป็น
พี่เล้ียงให้กับเครือข่าย อพ.สธ. ร่วมกับ อพ.สธ. ส านักพระราชวัง 

  6.4.เพื่อช่วยวางแผนและปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. และเป็น 
ฝุายเลขานุการให้กับคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน 
 
 7. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ สามารถด าเนินงานและจัดการพื้นที่ที่เพื่อการอนุรักษ์และ
พัฒนาเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง  เพื่อการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างย่ังยืน  
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งศูนย์ฯ เหล่าน้ีสามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งฝึกอบรมตามแนว
ทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.-หน่วยงาน 
   ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. สนับสนุนให้หน่วยงานฯ จัดต้ัง ศูนย์เรียนรู้  อนุรักษ์  พัฒนา  และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างย่ังยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขอ ง 
อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ 
  1) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์  พัฒนา  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างย่ังยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง
อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
  2) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างย่ังยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง
อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุร ี(ส านักคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย) 
  3) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างย่ังยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง
อพ.สธ. อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์ (อพ.สธ.) 
  4) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างย่ังยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง
อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) 
                    5) ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย) 

6) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นที่สนองพระราชด าริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
 
 8.  การท าหลักสูตรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ตามแนวทางแผนแม่บทของ อพ.สธ.  
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แนวทางการด าเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตลุาคมพ.ศ. 2564-30 กนัยายนพ.ศ. 2569) 

 
9. การเผยแพร่โดยส่ือต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ที่

ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้สัญลักษณ์ของ 
อพ.สธ. ได้เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

 
10.  การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในส่วน

ที่เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
 
11. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ. 
 
12. การด าเนินงานอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
 
13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ามางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (สามารถดาวน์โหลดคู่มือ

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และศึกษาส่ือต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. www.rspg.or.th และสามารถส่ง
เจ้าหน้าทีม่าเข้ารับการฝึกอบรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ ตามตารางการฝึกอบรมที่ประกาศ) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสนองพระราชด าริ โดยการสมัครเข้ามา เป็นสมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นผ่านทางจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทย สามารถดูตัวอย่างได้จาก เว็บไซต์ อพ.สธ.
(www.rspg.or.th) และขอค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดาและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และ
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.โดยตรงกับ อพ.สธ. โดยด าเนินงานครอบคลุมทั้งสามฐานทรัพยากร (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) โดยที่มีคณะกรรมการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. – อปท. ที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. มี 3 ด้าน ได้แก่  
 

1. ด้านบริหารและด้านจัดการ  
2. ด้านการด าเนินงาน ซึ่งแบ่งเปน็ 6 งานได้แก่ 

1) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
2) งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
3) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
5) งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3. ด้านผลการด าเนินงาน 
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แนวทางการด าเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตลุาคมพ.ศ. 2564-30 กนัยายนพ.ศ. 2569) 

  โดยที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และน าไปสู่
การประเมินเพื่อรับการประเมินรับปูายฯ พระราชทาน และเกียรติบัตรฯ ในการด าเนินงานทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ.                                                  
  
ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

1. สนับสนุนงานปกติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทราบในเรื่องข้อมูล
ทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าภูมิปัญญาน้ันไป
พัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท าให้เป็นมาตรฐานสากล  

2. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท างานใกล้ชิดกับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ประสานกับ
ชุมชนและโรงเรียน เพื่อมาเป็นก าลังในการร่วมส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับต าบล /เทศบาล  
เกิดการสร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่นให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นน้ัน ๆ เพราะสถานศึกษามี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2551 ซึ่งบ่งช้ีว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบใน
เรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น น่ันคือจะต้องมีภูมิปัญญามาก ากับการใช้ประโยชน์ 
เช่น พืชผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมและส่ิงแวดล้อม เมื่อมีการ
ท างานร่วมกัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ข้อมูลทรัพยากรที่เป็นปัจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./
เทศบาล 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการท าทะเบียนทรัพยากร
ต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เพื่อน าไปสู่การยืนยันสิทธ์ิในการเป็นเจ้าของทรัพยากร น าไปสู่
การเป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  (Geographical Indication) และการขึ้นทะเบียน
อ่ืน ๆ ต่อไป และเป็นการยืนยันสิทธ์ิความเป็นเจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรน้ัน ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya protocol) 
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