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งบบริหารงานประจ า 

6.1 ค่ำธรรมเนียมไปรษณีย์ 
6.2 ค่ำวำรสำร 
6.3 ค่ำวัสดุส ำนักงำนค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
6.4 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  
6.5 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง  
6.6 ค่ำก่อสร้ำงและซ่อมแซมอำคำร 
6.7 ค่ำไฟฟ้ำ  
6.8 ค่ำรับรอง 
6.9 กำรซ่อมเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ  
6.10 ค่ำโทรศัพท์ 
6.11 จัดหำยำและเวชภัณฑ์ 
การรักษาพื้นที่และปกปักพื้นทีธ่รรมชาติ ป้องกัน
การบุกรุกท าลายพันธุกรรมพืช เพื่อสนับสนุนการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชดั้งเดิมซึ่งจะน ามาศึกษา และ
ใช้ประโยชน์ต่อไปเมื่อมีความพร้อม 
2.1 กำรปลูกต้นไม้แนวรั้วแปลง 905 (Buffer zone)  
จ ำนวน 2,940 ต้น 
2.2 กำรส ำรวจพืชหำยำก/พืชถิน่เดียว จ ำนวน 20 ไร ่
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2.3 จัดท ำรหัสประจ ำตน้  จ ำนวน  2,000 รหัส 
2.4 จัดชุดลำดตระเวนร่วมกับสว่นรำชกำร   
จ ำนวน  48 ครั้ง 
2.5 ปรับปรุงแนวกันไฟ  จ ำนวน  20 กม. 
2.6 ซ่อมปรับปรุงแนวรั้วลวดหนำมระยะทำง   
จ ำนวน 1.257  กม. 

การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช งาน
ส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา หรือ
พื้นที่ที่ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา 
ในรัศมี 50 กม. จากพื้นที่ตั้งโครงการ 
3.1 กำรส ำรวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืชที่มีชีวิต  
3.2 กำรเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืช 
การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช งานปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการส ารวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการน าไปเพาะ และ
ปลูกในพื้นที่ปลอดภัย 
4.1 กำรก ำจัดวัชพืช (ในพื้นทีป่ลูกรักษำพันธุกรรม
พืช)   จ ำนวน  300 ไร ่
4.2 งำนเพำะช ำกลำ้ไมป้ระจ ำถิน่ จ ำนวน 15,000 
ต้น 
4.3 จัดท ำแปลงรวบรวมพันธุกรรมพืช  จ ำนวน  1 ไร ่
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4.4 กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  จ ำนวน 1,500 ขวด 
4.5 กำรปลูกกล้ำไม้คืนสู่ปำ่  จ ำนวน 100 ไร่ 

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช เป็น
การศึกษาประเมินคุณสมบัติ คุณภาพ  และการ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

5.1 กำรปลูกพืชสมุนไพรรักษำสัตว์  จ ำนวน 2 ไร่ 

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการร่วมกันระหว่างศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
พืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา กับหน่วยงานที่สนอง
พระราชด าริ โดยน าข้อมูลในการด าเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1-4 มาท าการบันทึกในระบบ
ฐานข้อมูล (สนับสนุนกรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช) 
6.1 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลทะเบียนพันธุ์ไม้ จ ำนวน 
1 งำน 

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้าสนับสนุน 
งานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่างๆ โดยอยู่ในกรอบ 
ของแผนแม่บท 
7.1 สร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
จ ำนวน  80 คน 
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7.2 สนับสนนุกำรจัดท ำฐำนทรพัยำกรท้องถิ่นของ อบต.
ท่ำเสำ  จ ำนวน 120 คน 
7.3. สนับสนนุกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงกำยภำพ
และชีวภำพ  จ ำนวน 11  คร้ัง 
7.4 งำนติดตำมงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน   จ ำนวน 
15 โรงเรียน 
7.5 ฝึกอบรมทหำรก่อนปลดจำกกองประจ ำกำร จ ำนวน 
150 คน 
7.6 จัดท ำเอกสำรแผนแม่บทฯ ระยะ 5 ปีที่ 6  จ ำนวน 
400 เล่ม 
7.7 จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์   
จ ำนวน 1 งำน 
7.8 ประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน  จ ำนวน  4 คร้ัง 
7.9 จัดท ำป้ำยเผยแพรป่ระชำสัมพันธ์   จ ำนวน  5  ป้ำย
7.10 งำนปลูกมเหสักข์ – สักสยำมินทร์  จ ำนวน  5  ไร ่
7.11 งำนจัดนิทรรศกำร  จ ำนวน   1  งำน 
 
 

             

 
 
 
 
 
 


