
 

 

 

แบบฟอรมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตามยุทธศาสตรในโครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษและฟนฟู

สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก  

ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การฟนฟูปาและระบบนิเวศ 
กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ 

 ความสมดุลของธรรมชาติ     

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ศูนยวิจัย ฝกอบรมและเผยแพรความรู 

 ความรูท่ีจะฟนฟูและดํารงชีวิต
อยูกับธรรมชาติ 

    

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สวนพฤกษศาสตรและพิพิธภัณฑ 

 ความสุข ความประทับใจ และ
แรงบันดาลใจ 

    

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การมีสวนรวมของประชาชน 

 สรางความเปนเจาของ รักและ
หวงแหนโครงการ 

    

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการปาไมแบบบูรณาการ 

 การบริหารจัดการปาไมรูปแบบ
ใหม 

    

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การดูแลส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจชุมชน 

 คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
ประชาชน 

    

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจ 

 ความภาคภูมิใจในฐานะ
ประชาชนและพสกนิกรชาว
ไทย 

    

 

แบบฟอรมแผนปฏบิัตกิารในโครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวดัตาก  

ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘)  หนวยงานผูรับผิดชอบ ............................................................  

 



หมายเหต ุ
    

• ยุทธศาสตร หมายถึง กรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการฯ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ประกอบดวย ๗ ยุทธศาสตร ไดแก 
   ๑) การฟนฟูปาและระบบนิเวศ   ๒) ศูนยวิจัย ฝกอบรมและเผยแพรความรู  
   ๓)  สวนพฤกษศาสตรและพิพิธภัณฑ  ๔) การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ   
   ๕)  การจัดการปาไมแบบบูรณาการ  ๖) การดูแลสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจชุมชน 
   ๗)  การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจ 

• กลยุทธ หมายถึง แผนการปฏิบัติท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ  

• เปาประสงค หมายถึง ภาพในอนาคต หรือผลการดําเนินงานท่ีตองการใหบรรลุและประสบผลสําเร็จ ไดแก 
   ๑) การสรางความสมดุลของธรรมชาติ  ๒) การสรางองคความรูในการฟนฟูและสามารถดําเนินชีวิตรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓) การสรางความสุข ความประทับใจ และแรงบันดาลใจ ๔) การสรางความเปนเจาของ รักและหวงแหนโครงการฯ 
๕) การบริหารจัดการปาไมรูปแบบใหม   ๖) คุณชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน 
 ๗) ความภาคภูมิใจในฐานะประชาชนและพสกนิกรชาวไทย 

• โครงการ หมายถึง กลุมของกิจกรรมท่ีเก่ียวของกัน ท่ีตองปฏิบัติกิจกรรมเหลานั้นตามลําดับกอนหลังเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

• ตัวช้ีวัด หมายถึง หนวยวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึน 

• งบประมาณ หมายถึง การประมาณทางการเงินหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจะใชในการดําเนินโครงการ 

 

 *** ท้ังนี้ ทานสามารถดาวนโหลดไฟลเอกสารดังกลาวไดท่ีเว็บไซดสํานักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th หัวขอมุมดาวนโหลด/มุมดาวนโหลด
ท่ัวไป/เอกสารโครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอมฯ จังหวัดตาก และขอความอนุเคราะหใหแตละหนวยงานรวบรวมขอมูลโครงการ/
แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการไวลวงหนา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประชุม ในระหวางวันท่ี ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตอไป   

http://www.rdpb.go.th/


 

 

 

- รางกรอบแนวคิดหลัก – 

 

แผนแมบทโครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอม 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน 

 “อัญมณีแหงภมูิปญญา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของผืนปาตะวันตก” 

 

การวิเคราะหผูมีสวนเก่ียวของ (Stake Holder Analysis)  

และความคาดหวังท่ีมีตอโครงการฯ 

ผูมีสวน

เกี่ยวของ 

ความคาดหวัง 

ความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของแตละกลุม สรุป 

หนวยงาน

หลักใน

โครงการฯ 

- เปนสวนพฤกษศาสตรของโลกท่ีเปนแหลงเรียนรูและ

ทองเท่ียวแบบ Unseen Natural Tourist Destination 

- แหลงเสริมรายได อาชีพเพาะชํากลาไม 

- ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของอําเภอแมสอด 

- ทรัพยากรไดรับการฟนฟู 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 

๑. เปนตนแบบของการฟนฟู
ปาไมและระบบนิเวศผืนปา
ตะวันตกท่ีไดมาตรฐาน  
๒. สถานีวิจัยและแหลงอนุรักษ 
แหลงเรียนรูสําหรับคนทุก
ระดับ และแหลงทองเท่ียวและ
พักผอนหยอนใจระดับ 
Unseen 
๓. ประชาชนมีสวนรวม ท้ัง
รวมคิด รวมพัฒนาและรวมเปน
เจาของ 
๔. การพัฒนาอยางตอเนื่อง
และย่ังยืน 
๕. แหลงสรางงานสรางอาชีพ 
เพื่อพัฒนคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับเศรษฐกิจใหชุมชน 
๖. เปนท่ีภาคภูมิใจของคนไทย
และสนองพระราชปณิธาน 

หนวยงาน

เครือขาย 

- ส่ิงแวดลอมไดมาตรฐาน 

- แหลงทองเท่ียวท่ีเปน Unseen 

- เปนแหลงการศึกษาและวิจัย เปนตนแบบการพัฒนา

ฟนฟู 

- การจางงาน รายไดมาจากการทองเท่ียว 

- แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสําหรับภัยแลง 

ชุมชนอ่ืน ๆ 

ของอําเภอ 

แมสอด 

- ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในทุกระดับ 

- มีสวนรวมในการคิด รับผิดชอบ 

- ไมกระทบคุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอมมากเกินไป 

ประชาชน

ทั่วไป 

- เปนแหลงเรียนรู           -  แหลงทองเท่ียว 

- แหลงพักผอนหยอนใจ    -  ท่ีไดมาตรฐาน 

- โดยประชาชนมีสวนรวมและไดมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 

- เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีย่ังยืน ท่ีคนไทยทุก

คนภูมิใจ 

 



การวิเคราะหสถานการณของโครงการ แรงเสริม แรงตาน (SWOT) 

สถานการณ

ภายใน 

แรงเสริม Driving Force แรงตาน Restraining Force 

จุดแข็ง Strength จุดออน Weakness 

- เปนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
- ท่ีตั้ง/ประวัติศาสตร และ
ทรัพยากรในบริเวณโครงการ 
- องคความรูใหม 
- ความรวมมือท่ีดีระหวางองคกร
ท่ีเกี่ยวของ 
- งบประมาณเพียงพอ 
- การมีสวนรวมท่ีดี 

- การจัดการเร่ืองสารปนเปอน 
- ความอุดมสมบูรณของพื้นท่ียังไมดี  
- อาจทํารายไดไมเพียงพอกับรายจาย 
- ระบบ/ระเบียบยังไมมีการจัดการให
เอื้ออํานวยในระยะยาว 
- ความไมตอเนื่องของนโยบาย 
- การจัดสรรผลประโยชน 
 

สถานการณ

ภายนอก 

โอกาส Opportunity ภัยคุกคาม Threat 

- มีแหลงทองเท่ียวรอบ
โครงการฯ จํานวนมาก 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
- กระแสอนุรักษ (SDG) 
 

- ประชาชนบางกลุมอาจไมใหความ
รวมมือ 
- สถานการณโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 
- การคมนาคมทางบกท่ีคอนขางยาก 
ลําบาก 
- พื้นท่ีโดยรอบถูกบุกรุกทําลาย 
- กระแสตอตานโครงการของรัฐบาล 
- โครงการยังไมเปนท่ีรูจัก 
- แรงงานแมสอดเปนแรงงานตางดาว 

 

  

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการในโครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก  

ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การฟนฟูปาและระบบนิเวศ 
กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี ๑.๑ 
ตนแบบในการฟนฟู
ระบบนิเวศผืนปา
ตะวันตก 

การสรางความสมดุล
ของธรรมชาติ 

๑.๑ โครงการจัดทําระบบบริหารจัดการน้ําใน
พ้ืนท่ีโครงการฯ 

- มีมาตรฐาน  
- ไดรับการยอมรับ
เปนอันดับตนของ
โลก 

ป ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗  กรมชลประทาน 

๑.๒ โครงการปรับปรุงและฟนฟูคุณภาพดิน ป ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๑.๓ โครงการสงเสริมกระบวนการปลูก การฟนฟู
และการบํารุงรักษาระบบนิเวศผืนปาตะวันตก 

ป ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
++ 

 กรมปาไม/อส. 

๑.๔ โครงการธนาคารพันธุพืช (การเก็บรวบรวม
และรักษาเมล็ดพันธุ/เนื้อเยื่อ) 

ป ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘  กรมอุทยานฯ/อส. 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ศูนยวิจัย ฝกอบรมและเผยแพรความรู 
กลยุทธท่ี ๒.๑  
งานวิจัย 

การสรางองคความรู
ในการฟนฟูและ
สามารถดําเนินชีวิต
รวมกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๒.๑.๑ โครงการศึกษาวิจยัและรวบรวม 
องคความรู 

- มีผลงานวิจัย  
- ศูนยรวมการวิจยั 
และเก็บรวบรวม
พันธุไม 
(collection) 

ป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙  กรมปาไม/
มหาวิทยาลัย/
หนวยงานใน
เครือขาย 

กลยุทธท่ี ๒.๒  
แหลงเรียนรู 

๒.๒.๑ โครงการศูนยฝกอบรม ป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙  กรมปาไม/กรม
อุทยานฯ 

๒.๒.๒ โครงการแหลงศึกษาเรียนรู ป ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 
๒.๒.๓ โครงการการเผยแพรขอมูลโครงการฯผาน
ระบบทางไกล (การตีพิมพขอมูล และผานระบบ 
Internet) 
 
 

ป ๒๕๖๔ เปนตนไป 



 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สวนพฤกษศาสตรและพิพิธภัณฑ 
กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี ๓.๑ 
การทองเท่ียว 

การสรางความสุข 
ความประทับใจ และ
แรงบันดาลใจ 

๓.๑ โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใน
โครงการฯ 

- จํานวนผูเยี่ยมชมและ
ดูงานในพ้ืนท่ี
โครงการฯ 
- จํานวนผูสืบคนขอมูล
และเรียนรูผานระบบ
ออนไลน 
- ความพึงพอใจของ 
ผูเยี่ยมชมและดูงาน 

ป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙ 
 
 
 

 กรมปาไม/ท่ีปรึกษา
โครงการฯ 

๓.๒ โครงการสงเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ เพ่ือกระตุนการทองเท่ียวและ
เชื่อมโยงกับเสนทางทองเท่ียวของจังหวัดตาก 

ป ๒๕๖๕ เปนตนไป  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การมีสวนรวมของประชาชน 
กลยุทธท่ี ๔.๑ 
การสรางความเปน
เจาของ 

การสรางความเปน
เจาของ รักและหวง
แหนโครงการฯ 

๔.๑.๑ โครงการคัดเลือกและเชิญบุคคลตาง ๆ 
เขามามีสวนรวมในโครงการฯ ไดแก เยาวชน 
ตัวแทนและคณะทํางานภาคประชาชนรอบ
โครงการฯ ประชาชนในพ้ืนท่ี และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ 

- จํานวนประชาชน 
ภาคเอกชน และผูมี
สวนเก่ียวของเขามามี
สวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ของโครงการฯ 

   

กลยุทธท่ี ๔.๒  
การสราง
กระบวนการเรียนรู 

๔.๒.๑ โครงการฝกอบรมใหความรูแก
เจาหนาท่ีของโครงการฯ 

   

กลยุทธท่ี ๔.๓  
การสรางการมีสวนรวม 

๔.๓.๑ โครงการประชาสัมพันธสรางการรับรู
และการมีสวนรวมใหกับประชาชน 

   

๔.๓.๒ โครงการตอยอดและสรางธุรกิจของ
ภาคเอกชน/ประชาชน ในพ้ืนท่ีโครงการฯ 
เชน รานอาหาร รานขายของท่ีระลึก 

   

๔.๓.๓ โครงการสงเสริมการมีสวนรวมใหแก
ภาคเอกชนและผานระบบออนไลน 

   



 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการปาไมแบบบูรณาการ 
กลยุทธท่ี ๕.๑  
การพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน 

การบริหารจัดการ 
ปาไมรูปแบบใหม 

๕.๑.๑ โครงการเครือขายการบริหารจัดการ
ปาไมรูปแบบใหมเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

- จํานวนผูเขารวมใน
การบริหารจัดการปา
ไม 
- การพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง (PDCA)  

   

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การดูแลส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจชุมชน 
กลยุทธท่ี ๖.๑  
การสงเสริมเศรษฐกิจ
ในพ้ืนท่ี 

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ของประชาชน 

๖.๑.๑ โครงการจางงานประชาชนในพ้ืนท่ี
โครงการฯ และการตอยอดธุรกิจของ
ภาคเอกชน 

- รายไดตอครัวเรือน 
- การจางงาน 
- กิจการท่ีเปดใหม 

   

กลยุทธท่ี ๖.๒  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๖.๒.๑ โครงการตรวจสอบและรายงานผล
สิ่งแวดลอมในโครงการฯ 

- ผลกระทบของ
สิ่งแวดลอมใน
โครงการฯ 
 

   

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจ 
กลยุทธท่ี ๗.๑  
การประชาสัมพันธ
เผยแพรโครงการฯ 

ความภาคภูมิใจใน
ฐานะประชาชนและ
พสกนิกรชาวไทย 

๗.๑.๑ โครงการสรางชองทางการสื่อสาร เชน 
Social Media, Website, Application, TV 
Channel 
 

- ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต 
(GDH) ของประชาชน
อยูในเกณฑท่ีดีข้ึน 

   

๗.๑.๒ การจัดงานเทศกาลประจําป/กิจกรรม
ระยะสั้น (Event) 

   

๗.๑.๓ โครงการจัดทําแผนงาน/กิจกรรม 
การทองเท่ียวสูการเชื่อมโยงกิจกรรม 
การทองเท่ียวของ ททท. และสํานักงาน 
การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดตาก 

   



 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจ (ตอ) 
กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

  ๗.๑.๔ โครงการสรางสวนพฤกษศาสตร
เสมือนจริง (Virtual Botanical Garden 
Tour) และพิพิธภัณฑ 

    

กลยุทธท่ี ๗.๒  
การสรางความ
ภาคภูมิใจ 

๗.๒.๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
(สรุปพระราชดําริและกระแสรับสั่ง) 

   

๗.๒.๒ โครงการสรางความเปนเจาของรวม 
(ประชาชน – การสรางงาน การมีสวนรวมใน
การจัดการ สิทธิพิเศษ สวนแบงเงินรายได 
สวนราชการ – การใชศูนยอบรมสัมมนา) 

   

๗.๒.๓ โครงการสงเสริม SME ในพ้ืนท่ี พัฒนา
ผลิตภัณฑรวมระหวางชุมชนและโครงการฯ 

   

๗.๒.๔ ทุนจากภาคเอกชน เพ่ือกลับมาทํางาน
ในโครงการ (CDR/PEST) 

   

๗.๒.๕ โครงการหลักสูตรฝกอบรมเฉพาะดาน
และใบรับรองจากโครงการฯ อาทิ  
นักพฤกษศาสตรผืนปาตะวันตก,  
นักพฤกษศาสตรรุนเยาว, ศาสตรพระราชา 
(ดิน น้ํา ปาไม), เยาวชนรักพงไพร เปนตน 

 

   

 

 


