
 

 

 

 

 

 

 

(ราง) ยุทธศาสตรของแผนแมบทโครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ

และฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก  

ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

 

 



๑ 
 

 

 

 

 

 

มุงเนนการฟนฟูปาและระบบนิเวศในลักษณะองครวมอยางมีสวนรวม เพ่ือคืนความสมดุล 

ความอุดมสมบูรณ และเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีรูปแบบการดําเนินงานต้ังแตกระบวนการ

สํารวจพ้ืนท่ีทางกายภาพเพ่ือใหทราบตนทุนทางกายภาพ กายภาพ เชน พรรณไมท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุ พ้ืนท่ี

ท่ีมีพรรณไมหายากหนาแนน ฯลฯ  มีการวางแผนเพ่ือการปลูกและการขยายพันธุดวยวิธีท่ีทันสมัย การฟนฟู

พ้ืนท่ีปาท่ีเสื่อมสภาพจากการทําเหมือง กระบวนการปลูกปาทดแทนและขยายเพ่ิมเติม การบํารุงรักษาและ

การอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน ตลอดจนมีกระบวนการรณรงคสงเสริมใหมีการจัดการปาไมแบบ

บูรณาการในรูปแบบปาชุมชน รวมถึงการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี การปรับปรุงและฟนฟูคุณภาพดินตาม

ลักษณะเฉพาะของ พ้ืน ท่ี เชน การใชหญาแฝก หรือเทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมเ พ่ือใหสามารถฟน ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติใหกลับมาอุดมสมบูรณดังเดิม  

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การฟนฟูปาและระบบนิเวศ 

 

สาํรวจ

• สาํรวจพืน้ที่เพ่ือให้

ทราบตน้ทนุทางโดย

การจดัทาํแผนที่หรอื

ภาพถ่ายทางอากาศ 

เพ่ือใหส้ามารถ

วางแผนการปลกู

และขยายพนัธุไ์มไ้ด้

ครอบคลมุครบถว้น

ปลูก/ขยายพันธุ์

• ขยายพันธุไ์มท้ี่

เหมาะสมเพ่ือใหมี้

ปรมิาณเพียงพอ 

และมีความ

หลากหลายครบถว้น

• การปลูกตามแผน

และระยะเวลาที่ได้

กาํหนดไว้

อนุรักษ/์ดูแล

• การปลกูป่า

ชดเชยพืน้ที่ป่า

ที่ไดร้บัความ

เสียหายทัง้ใน

และนอกพืน้ที่

โครงการ

• การปลกูป่า

เพิ่มเตมิเพ่ือ

ขยายพืน้ที่สี

เขียว

รณรงค/์ส่งเสริม

• สง่เสรมิการ

ปลูกพืชที่

เหมาะสมกบั

พืน้ที่ เชน่ พืช

เศรษฐกิจที่จะ

สามารถเพ่ิม

รายไดใ้หก้บั

ราษฎร

โดยรอบ

• การจัดการ
ป่าไม้แบบ
บูรณาการ 

เชน่ ป่าชมุชน

(ราง)  

ยุทธศาสตรของแผนแมบทโครงการสงเสรมิการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจังหวัดตาก ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การฟนฟูปาและระบบนิเวศ  

 



๒ 
 

 

 

 

เปนสวนพฤกษศาสตรท่ีจัดแสดงพรรณไมผืนปาตะวันตก พันธุไมในทองถ่ิน พันธุไมหายาก 

ตลอดจนพันธุกลวยไมตางๆ โดยมุงเนนการอนุรักษและรวบรวมพันธุไมควบคูไปกับการจัดแสดงในรูปแบบท่ี

เหมาะสมและนาสนใจ (Showcase) มีพิพิธภัณฑเหมืองแรสังกะสี ซ่ึงรวบรวมขอมูลและประวัติความ

เปนมาของพ้ืนท่ีในแงมุมตางๆ เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองและถายทอดเรื่องราวของการพัฒนาจากพ้ืนท่ี

เหมืองแรเดิมจนกลายมาเปนสวนพฤกษศาสตร อันจะเปนการสรางใหเกิดความประทับใจและตอยอดไปสูการ

เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถเลี้ยงตัวเองไดตอไปในอนาคต  

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สวนพฤกษศาสตรและพิพิธภัณฑ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ สวนพฤกษศาสตรและพิพิธภัณฑ  

  

 

การจัดแสดง 

(Show Case & 

Museum) พิพิธภัณฑเหมืองแรสังกะสีดอยผาแดง 
(Museum) 

     - ประวัติความเปนมาของพื้นท่ี 

     - การพัฒนาพื้นท่ีเหมืองแรสังกะสี 

     - การฟนฟูพื้นท่ีเพื่อใหฟนคืนธรรมชาติ 
 

สวนพฤกษศาสตร  (Show Case ) 

     - พรรณไมผืนปาตะวันตก 

     - พรรณไมหายาก 

     - พันธุกลวยไมตางๆ 
 



๓ 
 

 

 

 

  

สงเสริมและสนับสนุนการเปนศูนยกลางทางวิชาการดานพืชและศูนยกลางในการศึกษา

คนควา วิจัยทางพฤกษศาสตรใหกับนักวิชาการ นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือคนควาและ

พัฒนาองคความรูใหมๆ ผานบริการและการอํานวยความความสะดวกตางๆ ไดแก หอพรรณไม หองสมุดทาง

พฤกษศาสตร ศูนยขอมูลพืช เปนตน  ตลอดจนเปนศูนยฝกอบรมและเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการพัฒนา

พ้ืนท่ีกิจกรรมเหมืองแรเดิมสูแหลงเรียนรูทางธรรมชาติใหกับนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ีเขามาเยี่ยมชม 

ไดแก การจัดการปาไมภายหลังจากการทําเหมืองแรสังกะสี การใชหญาแฝกเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความอุดม

สมบูรณของดิน การเฝาระวังและการใชประโยชนพ้ืนท่ีท่ีมีสารปนเปอนอยางเหมาะสม เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ศูนยกลางทางวิชาการ และศูนยฝกอบรมและเผยแพร 

 

 

 

ศูนยก์ลาง
ทางวชิาการ

ศูนย์
ฝึกอบรม

และเผยแพร่

- หอพรรณไม (Herbarium)

- หองสมุดทางพฤกษศาสตร

- ศูนยขอมูลพืช

- ศูนยอบรมสัมมนาดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตรที่ ๓ ศูนยกลางทางวิชาการ และศูนยฝกอบรมและเผยแพร

  

 



๔ 
 

 

 

มีระบบการบริหารจัดการท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอชุมชนรอบขาง สงเสริม

การพัฒนาและใชพลังงานสะอาด (Renewable Energy) ท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ี เชน พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานลม เปนตน ตลอดจนการบริหารทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการเฝาระวังและติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการดําเนินการทุก

กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

 

มุงพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในเชิงการบริหารโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงเปนรากฐาน

สําคัญของการดําเนินโครงการในระยะเริ่มตน โดยการมีสวนรวมระหวางภาคประชาชนรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาคเอกชน และหนวยงานราชการตางๆ ตั้งแตระยะเริ่มตน  เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทและความตองการของ

ชุมชนอยางแทจริง โดยสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอันจะนําไปสูความรูสึกรัก หวงแหน และ

ตระหนักใจความเปนเจาของโครงการ   

 

 

 สงเสริมใหมีการเผยแพรและสรางความเขาใจท่ีถูกตองในแงมุมตางๆ ของโครงการ อาทิ กิจกรรม/

โครงการท่ีจะดําเนินการ กิจกรรม/โครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต แผนการดําเนินการกอสราง ความปลอดภัย

และการใชประโยชนพ้ืนท่ี ฯลฯ เพ่ือใหชุมชนรอบขาง/บุคคลท่ัวไปไดรับรูขาวสารตลอดจนกระบวนการการ

จัดสรางสวนพฤกษศาสตรและกิจกรรมตางๆ ในโครงการ จนเกิดความเชื่อม่ันอันจะนําไปสูพ้ืนฐานของความรู

ความเขาใจในการดําเนินการท่ีจะสามารถตอยอดไดในอนาคต 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารจัดการและการมีสวนรวม  

  

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การใชพลังงานสะอาดและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

  

  

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การสรางความเขาใจและประชาสัมพันธ 

 

  

  

 



๕ 
 

 

 

สงเสริมเครือขายการดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 

เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีบริเวณ

รอบโครงการใหดีข้ึนโดยการเพ่ิมอัตราการจางงานและการกระจายรายได 

ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการจัดทําแผนแมบท 
ของโครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

 

 



๑ 
 

แบบฟอรมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการจัดทําแผนแมบทของโครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก  
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

หนวยงาน .................................................................................................... 

   

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การฟนฟูปาและระบบนิเวศ 
การฟนฟูปาและระบบนิเวศ เปนตนแบบการฟนฟูปาไมและ

ระบบนิเวศท่ีไดมาตรฐาน 
๑.๑ การสํารวจพันธุไมในพ้ืนท่ีโครงการฯ และ
บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการฯ เพ่ือใหทราบตนทุน
ทางกายภาพ เชน พรรณไมท่ีมี พรรณไมท่ีเสี่ยงตอ
การสูญพันธุ  ฯลฯ โดยการจัดทําแผนท่ีหรือ
ภาพถายทางอากาศ เพ่ือใหสามารถวางแผนการ
ปลูกและขยายพันธุไมไดครอบคลุมครบถวน 

        

๑.๒ การรวบรวมและขยายพันธุไมท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหมีปริมาณเพียงพอ และมีความหลากหลาย
ครบถวนตอการปลูกตามแผนและระยะเวลาท่ีได
กําหนดไว 

        

๑.๓ การอนุรักษและบํารุงรักษาดูแล ท้ังการปลูก
ปาชดเชยพ้ืนท่ีปาท่ีไดรับความเสียหายท้ังในและ
นอกพ้ืนท่ีโครงการ และการปลูกปาเ พ่ิมเติม  
เพ่ือขยายพ้ืนท่ีสีเขียว 

        

๑.๔ การรณรงค/สงเสริม ใหมีการปลูกพืชท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี เชน พืชเศรษฐกิจท่ีจะสามารถ
เพ่ิมรายไดใหกับราษฎรโดยรอบ  

        

 

 

 



๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สวนพฤกษศาสตร พิพิธภัณฑเหมืองแรสังกะสี และแหลงทองเท่ียว 

๒.๑ สวนพฤกษศาสตร เ พ่ือเปนสถานท่ีจัดแสดงและ

รวบรวมความหลากหลายของ

พรรณไมตาง ๆ รวมท้ังประวัติ

ความเปนมา/การพัฒนาฟนฟู

พ้ืนท่ีเหมืองแรสังกะสีดอยผาแดง 

ตลอดจนการพัฒนาแหลงทองเท่ียว

ใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน 

๒.๑.๑ ดําเนินการจัดสรางสวนพฤกษศาสตรและ

อาคารประกอบ  

        

๒.๒ พิพิธภณัฑเหมืองแร

สังกะส ี

๒.๒.๑ ดําเนินการจัดสรางพิพิธภัณฑ          

๒.๓ แหลงทองเท่ียว ๒.๓.๑ การพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูเดิม  

 

        

 

 

 
 

  



๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ศูนยกลางทางวิชาการ และศูนยฝกอบรมและเผยแพร 

๓.๑ ศูนยกลางทางวิชาการ

ดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (พืช สัตว จุลินทรีย และ

เห็ดราตาง ๆ) และการศึกษา

วิจัยทางพฤกษศาสตรใหกับ

นักวิชาการ นักวิจัย ผูเช่ียวชาญ

ดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือการ

คนควาและพัฒนาองคความรู

ใหม ๆ  

สามารถเปนศูนยกลางทางวิชาการดาน

ความหลากหลายทางชีวภาพ (พืช 

สัตว จุลินทรีย และเห็ดราตาง ๆ )

และการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร

ใหกับนักวิชาการ นักวิจัยผูเช่ียวชาญ

ดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนเปน

ศูนยฝกอบรมและเผยแพรองค

ความรู เ ก่ียวกับการพัฒนา พ้ืน ท่ี

กิจกรรมเหมืองแรสังกะสีสูแหลง

เรียนรูทางธรรมชาติ 

๓.๑.๑ การจัดตั้งศูนยอนุรักษพันธุกลวยไมปา

และพันธุไมทองถ่ินหายาก 

        

๓.๑.๒ การจัดสรางหอพรรณไม หองสมุดทาง 

สวนพฤกษศาสตร ตลอดจนศูนยขอมูลพืช 

เพ่ือศึกษาวิจัยและรวบรวมองคความรูพรรณ

ไมผืนปาตะวันตก 

        

๓.๒ ศูนยฝกอบรมและเผยแพร

องคความรูเก่ียวกับการพัฒนา

พ้ืนท่ีกิจกรรมเหมืองแรสังกะสี

เดิมสูแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ

ใหกับนักเรียน นักศึกษา และผูท่ี

สนใจเขามาเยี่ยมชม 

๓.๒.๑ การจัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรูใน

เรื่องตาง ๆ โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

        

๓.๒.๒ เผยแพรองคความรูจากการศึกษาวิจัย

ใหแกผูท่ีสนใจ 

        

๓.๒.๓ ประสานงานแหลงทุนและการ

สนับสนุน 

การฝกอบรมเพ่ือใหเกิดการขยายความรู 

        

 

 

 



๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การใชพลังงานสะอาดและการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

การใชพลังงานสะอาดและ

การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

มีระบบการบริหารจัดการท่ีคํานึง 

ถึงสิ่ งแวดลอมและผลกระทบ 

ตอชุมชนรอบขาง ส งเสริมการ

พัฒนาและใชพลังงานสะอาด

(Renewable Energy) ท่ีมีศักยภาพ

ในพ้ืนท่ี เชน พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานลม เปนตน ตลอดจนการ

บริ ห า รทรั พย ากร นํ้ า ให เ กิ ด

ประโยชนสูงสุด โดยมีการเฝาระวัง

และติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองและ

สม่ําเสมอ 

๔.๑ การใชพลังงานสะอาดท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม  

        

๔.๒ การเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

        

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

การบริหารจัดการและการมี

สวนรวม 

มีการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในเชิง

การบริหารโครงสรางพ้ืนฐาน 

ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการ

ดําเนินโครงการในระยะเริ่มตน 

โดยการมีสวนรวมระหวางภาค

ประชาชนรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาค เอกชน  และหน วย ง าน

ราชการตาง ๆ ตั้งแตระยะเริ่มตน  

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทและ

ความตองการของชุมชนอยาง

แทจริง 

 

๕.๑ การพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ตาง ๆ เพ่ือรองรับการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ  

ในโครงการ 

        

๕.๒ การสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

ในโครงการ 

        

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การสรางความเขาใจและประชาสัมพันธ 

การสรางความเขาใจและ

ประชาสมัพันธ 

สรางความเขาใจท่ีถูกตองและ

เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล

เก่ียวกับโครงการใหแกประชาชน

บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

และประชาชนท่ัวไปไดอยางท่ัวถึง 

๖.๑ การสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชน

บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ   

    

  

  

๖.๒ การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับ

โครงการผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมเครือขายการดําเนินงาน

รวมกันระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน 

และภาคเอกชน เ พ่ือสงเสริม

เศรษฐกิจฐานราก และยกระดับ

คุณภาพชี วิตตลอดจนพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีบริเวณ 

 

๗.๑ สงเสริมเศรษฐกจิฐานราก         

๗.๒ พัฒนาเศรษฐกจิชมุชน 

        

 

 

หมายเหตุ 
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