
ปกติ กปร. ปกติ กปร. ปกติ กปร.

หมายเหตุ* แผนงาน  (Plan) หมายถึง แนวทางการพัฒนาพื้นที่ 7 กิจกรรม ไดแก

1)    ศูนยอบรมสัมมนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

2)    พิพิธภัณฑเหมืองแรสังกะสีดอยผาแดง

3)    ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ

4)    ศูนยอนุรักษพันธุกลวยไมปาและพืชทองถิ่น

5)    ศูนยพัฒนาและสงเสริมการใชหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา

6)    สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศและแหลงนันทนาการ

7)    การจัดสรางสวนพฤกษศาสตร

ยกเวนแผนปฏิบัติการดานอํานวยการและบริหารโครงการ ซึ่งดําเนินกิจกรรมเพื่อวางพื้นฐานโครงสรางของโครงการฯ สามารถระบุแผนงานเพิ่มเติมได

โครงการ (Project) หมายถึง กลุมของกิจกรรมที่เกี่ยวของกัน ที่ตองปฏิบัติกิจกรรมเหลานั้นตามลําดับกอนหลังเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด

กิจกรรม (Activity) หมายถึง งานที่เปนสวนหนึ่งของโครงการ ซึ่งตองใชเวลาและทรัพยากรในการทํางาน มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดที่สามารถบงชี้ได

เปาหมาย (Goal) หมายถึง การระบุวาจะดําเนินการสิ่งใดอยางเปนรูปธรรม กําหนดเปนตัวเลข จํานวน หรือระยะเวลาที่กําหนด มีลักษณะและปริมาณที่สอดคลองกับวัตถุประสงค

รวมงบประมาณ

หมายเหตุ
ป 61 ป 62 ป 63

ป 2561 ป 2562 ป 2563
ปกติ กปร.

แผนปฏิบัติการโครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก

ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)

ดาน...............................................................

ลําดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ

เปาหมาย งบประมาณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กรอบระยะเวลาปฏิบัติงานโครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก

 ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)

ลําดับ แผนงาน
โครงการ/

กิจกรรม

ปงบประมาณ 2561

ดาน........................................................

หนวยงานที่

รับผิดชอบ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กรอบระยะเวลาปฏิบัติงานโครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก

 ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)

ดาน........................................................

ลําดับ แผนงาน
โครงการ/

กิจกรรม

ปงบประมาณ 2562หนวยงานที่

รับผิดชอบ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กรอบระยะเวลาปฏิบัติงานโครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก

 ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2561-2563)

ดาน........................................................

ลําดับ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ 2563หนวยงานที่

รับผิดชอบ



 
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้มอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จังหวัดตาก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 

 

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ล าดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ รวมงบประมาณ หมาย
เหตุ ปี 

61 
ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปกต ิ กปร. 
ปกต ิ กปร. ปกต ิ กปร. ปกต ิ กปร. 

1. ศูนย์อบรม
สัมมนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

1. ฝึกอบรม
เครือข่าย
อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า 

จัดอบรมราษฎร
จากหมู่บ้านรอบ
โครงการฯ 
หลักสตูร
เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์
ป่า ปีละ 2 รุ่น 
รุ่นละ 60 คน 

กรมป่าไม ้ 120 
คน 

120 
คน 

120 
คน 

  160,000 160,000   160,000   320,000 160,000  

 
หมายเหตุ*  แผนงาน  (Plan) หมายถึง แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ 7 กิจกรรม ได้แก่  

1) ศูนย์อบรมสัมมนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2) พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดง 
3) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 
4) ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าและพืชท้องถิ่น 
5) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้้า 
6) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งนันทนาการ 
7) การจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ 
ยกเว้นแผนปฏิบัติการด้านอ านวยการและบริหารโครงการ ซึ่งด าเนินกิจกรรมเพื่อวางพื้นฐานโครงสร้างของโครงการฯ สามารถระบุแผนงานเพิ่มเติมได้ 

โครงการ (Project) หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้นตามล้าดับก่อนหลังเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนด 
กิจกรรม (Activity) หมายถึง งานที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการท้างาน มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่สามารถบ่งชี้ได้ 
เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การระบุว่าจะด้าเนินการสิ่งใดอย่างเป็นรูปธรรม ก้าหนดเป็นตัวเลข จ้านวน หรือระยะเวลาที่ก้าหนด มีลักษณะและปริมาณท่ี 

                         สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครพทิกัษป์า่

 - จัดอบรมราษฎรจากหมู่บา้นรอบโครงการฯ
 หลักสูตรเครือข่ายอาสาสมัครพทิกัษป์า่ ปลีะ
 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน

1.
ศูนย์อบรมสัมมนา
ด้านการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ

ตัวอย่างกรอบระยะเวลาปฏบิัติงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อมอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดตาก

 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)

ล าดบั แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ดา้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรมปา่ไม้



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563



ปกติ กปร. ปกติ กปร. ปกติ กปร.
-กรมกิจการผู้สูงอายุ
-กรมอนามัย

-ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดตาก

หมายเหต*ุ แผนงาน  (Plan) หมายถึง แนวทางการพฒันาพื้นที่ 7 กิจกรรม ได้แก่
1)    ศูนย์อบรมสัมมนาด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
2)    พพิธิภณัฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดง
3)    ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้สูงอายุ
4)    ศูนย์อนุรักษพ์นัธุก์ล้วยไม้ปา่และพชืทอ้งถิ่น
5)    ศูนย์พฒันาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษดิ์นและน้ า
6)    สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งนันทนาการ
7)    การจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์
ยกเว้นแผนปฏบิตักิารดา้นอ านวยการและบรหิารโครงการ ซ่ึงด าเนินกิจกรรมเพ่ือวางพ้ืนฐานโครงสรา้งของโครงการฯ สามารถระบแุผนงานเพ่ิมเตมิได้
โครงการ (Project) หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ที่ต้องปฏบิติักิจกรรมเหล่านั้นตามล าดับก่อนหลังเพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
กิจกรรม (Activity) หมายถึง งานที่เปน็ส่วนหนึ่งของโครงการ ซ่ึงต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการท างาน มีจุดเร่ิมต้นและส้ินสุดที่สามารถบง่ชี้ได้
เปา้หมาย (Goal) หมายถึง การระบวุ่าจะด าเนินการส่ิงใดอย่างเปน็รูปธรรม ก าหนดเปน็ตัวเลข จ านวน หรือระยะเวลาที่ก าหนด มีลักษณะและปริมาณที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนปฏบิตักิารโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พ่ือการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดตาก
ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2561-2563)

ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิต

ล าดบั แผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
เปา้หมาย งบประมาณ

หมายเหตุ
ป ี61 ป ี62 ป ี63

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563
ปกติ กปร.

1 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

รวมงบประมาณ



ปกติ กปร. ปกติ กปร. ปกติ กปร.
-กรมปา่ไม้
-กรมอทยุานฯ

-องค์การสวน
พฤกษศาสตร์
-บ.ผาแดงฯ
- กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่
-จังหวัดตาก

-การทอ่งเที่ยวแหง่
ประเทศไทย
-กรมการทอ่งเที่ยว
-กรมปา่ไม้

หมายเหต*ุ แผนงาน  (Plan) หมายถึง แนวทางการพฒันาพื้นที่ 7 กิจกรรม ได้แก่
1)    ศูนย์อบรมสัมมนาด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
2)    พพิธิภณัฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดง
3)    ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้สูงอายุ
4)    ศูนย์อนุรักษพ์นัธุก์ล้วยไม้ปา่และพชืทอ้งถิ่น
5)    ศูนย์พฒันาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษดิ์นและน้้า
6)    สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งนันทนาการ
7)    การจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์
ยกเว้นแผนปฏบิตักิารดา้นอ านวยการและบรหิารโครงการ ซ่ึงด าเนินกิจกรรมเพ่ือวางพ้ืนฐานโครงสรา้งของโครงการฯ สามารถระบแุผนงานเพ่ิมเตมิได้
โครงการ (Project) หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ที่ต้องปฏบิติักิจกรรมเหล่านั้นตามล้าดับก่อนหลังเพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด
กิจกรรม (Activity) หมายถึง งานที่เปน็ส่วนหนึ่งของโครงการ ซ่ึงต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการท้างาน มีจุดเร่ิมต้นและส้ินสุดที่สามารถบง่ชี้ได้
เปา้หมาย (Goal) หมายถึง การระบวุ่าจะด้าเนินการส่ิงใดอย่างเปน็รูปธรรม ก้าหนดเปน็ตัวเลข จ้านวน หรือระยะเวลาที่ก้าหนด มีลักษณะและปริมาณที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนปฏบิตักิารโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พ่ือการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดตาก
ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2561-2563)

ดา้นสวนพฤกษศาสตรแ์ละแหล่งนันทนาการ

ล าดบั แผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
เปา้หมาย งบประมาณ

หมายเหตุ
ป ี61 ป ี62 ป ี63

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563
ปกติ กปร.

1 การจัดสรา้งสวนพฤกษศาสตร์

รวมงบประมาณ

2

3 สถานที่ทอ่งเที่ยวเชงินิเวศและแหล่งนันทนาการ

พิพิธภณัฑ์เหมอืงแรส่ังกะสีดอยผาแดง



ปกติ กปร. ปกติ กปร. ปกติ กปร.
-กรมปา่ไม้
-กรมอุทยานฯ
-กรมปา่ไม้
-กรมอุทยานฯ

3
ศูนย์พัฒนาและส่งเสรมิการใชห้ญา้แฝกเพ่ือการ
อนุรกัษ์ดนิและน ้า

-กรมพฒันาที่ดิน

หมายเหต*ุ แผนงาน  (Plan) หมายถึง แนวทางการพฒันาพื้นที่ 7 กิจกรรม ได้แก่
1)    ศูนย์อบรมสัมมนาด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
2)    พพิธิภณัฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดง
3)    ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้สูงอายุ
4)    ศูนย์อนุรักษพ์นัธุก์ล้วยไม้ปา่และพชืทอ้งถิ่น
5)    ศูนย์พฒันาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษดิ์นและน้้า
6)    สถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งนันทนาการ
7)    การจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์
ยกเว้นแผนปฏบิตักิารดา้นอ านวยการและบรหิารโครงการ ซ่ึงด้าเนินกิจกรรมเพ่ือวางพื นฐานโครงสรา้งของโครงการฯ สามารถระบแุผนงานเพ่ิมเตมิได้
โครงการ (Project) หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ที่ต้องปฏบิติักิจกรรมเหล่านั้นตามล้าดับก่อนหลังเพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด
กิจกรรม (Activity) หมายถึง งานที่เปน็ส่วนหนึ่งของโครงการ ซ่ึงต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการท้างาน มีจุดเร่ิมต้นและส้ินสุดที่สามารถบง่ชี้ได้
เปา้หมาย (Goal) หมายถึง การระบวุ่าจะด้าเนินการส่ิงใดอย่างเปน็รูปธรรม ก้าหนดเปน็ตัวเลข จ้านวน หรือระยะเวลาที่ก้าหนด มีลักษณะและปริมาณที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนปฏบิตักิารโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พ่ือการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากพระราชด้าร ิจังหวัดตาก
ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2561-2563)

ดา้นอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ล้าดบั แผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
เปา้หมาย งบประมาณ รวมงบประมาณ

หมายเหตุ
ป ี61 ป ี62 ป ี63

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563
ปกติ กปร.

1
ศูนย์อบรมสัมมนาดา้นการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ

2 ศูนย์อนุรกัษ์พันธุ์กล้วยไมป้า่และพืชทอ้งถ่ิน



ปกติ กปร. ปกติ กปร. ปกติ กปร.
-กรมปา่ไม้
-บ.ผาแดงฯ
-กรมชลประทาน
-กรมทรัพยากรน ้าบาดาล

3 การบรหิารจัดการพ้ืนที่ (Zoning) -กรมปา่ไม้
-กรมควบคุมมลพษิ
-กรมทรัพยากรน ้าบาดาล
-กรมพฒันาที่ดิน
-จังหวัดตาก
-กรมปา่ไม้
-บ.ผาแดงฯ
-มูลนิธิชัยพฒันา
-ส้านักงาน กปร.

6 (ระบแุผนงานอ่ืน ๆ เพ่ิมเตมิ)

หมายเหต*ุ แผนงาน  (Plan) หมายถึง แนวทางการพฒันาพื นที่ 7 กิจกรรม ได้แก่
1)    ศูนย์อบรมสัมมนาด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
2)    พพิธิภณัฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดง
3)    ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้สูงอายุ
4)    ศูนย์อนุรักษพ์นัธุก์ล้วยไม้ปา่และพชืทอ้งถิ่น
5)    ศูนย์พฒันาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษดิ์นและน ้า
6)    สถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งนันทนาการ
7)    การจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์
ยกเว้นแผนปฏบิตักิารดา้นอ านวยการและบรหิารโครงการ ซ่ึงด าเนินกิจกรรมเพ่ือวางพ้ืนฐานโครงสรา้งของโครงการฯ สามารถระบแุผนงานเพ่ิมเตมิได้
โครงการ (Project) หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ที่ต้องปฏบิติักิจกรรมเหล่านั นตามล้าดับก่อนหลังเพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด
กิจกรรม (Activity) หมายถึง งานที่เปน็ส่วนหนึ่งของโครงการ ซ่ึงต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการท้างาน มีจุดเร่ิมต้นและสิ นสุดที่สามารถบง่ชี ได้
เปา้หมาย (Goal) หมายถึง การระบวุ่าจะด้าเนินการส่ิงใดอย่างเปน็รูปธรรม ก้าหนดเปน็ตัวเลข จ้านวน หรือระยะเวลาที่ก้าหนด มีลักษณะและปริมาณที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

1 โครงสรา้งพ้ืนฐาน (ระบบสาธารณูปโภค)

ดา้นอ านวยการและบรหิารโครงการ

ล าดบั แผนงาน โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
เปา้หมาย งบประมาณ รวมงบประมาณ

หมายเหตุ
ป ี61 ป ี62 ป ี63

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563
ปกติ กปร.

2 การบรหิารจัดการแหล่งน้ า

4
การตรวจสอบสารตกค้างและรบัรองความ
ปลอดภยัจากการใชป้ระโยชน์พ้ืนที่

แผนปฏบิตักิารโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พ่ือการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจังหวัดตาก
ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2561-2563)

5 การรบัเสดจ็
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