
 
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาํริ  ปงีบประมาณ 2560  กรมทรพัยากรธรณี 

  
 กิจกรรมที ่ 5  กิจกรรมศูนยข์้อมูลทรัพยากร  

   การดําเนินงาน งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ เป้าหมายตาม บุคคล/
ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ ตามแผนแม่บท งบประมาณ แผนแม่บท/ ผลการดําเนินงาน หน่วยงานที่ หมายเหตุ 
   มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดขอบ

1 กรมทรัพยากรธรณี การจัดทําศูนย์ข้อมูลทาง
ธรณีวิทยา/แหล่งธรณีวิทยา 
เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์
และปกป้องแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ 

 2,500,000 2,500,000 งบประมาณ
ประจําปีของส่วน

ราชการ 

1. พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทาง
ธรณีวิทยาที่มีศักยภาพ 
สามารถจัดทําเป็นระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางวิชาการและการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบของ
กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตกิายภาพและ
ชีวภาพที่อยู่ใกล้เคียงกัน 
2. หน่วยงาน องค์กรและ 
ภาคประชาชน สามารถ
เข้าถึงหรือสืบค้น
แหล่งข้อมูลทาง
ธรณีวิทยา/แหล่ง
ธรณีวิทยา ผ่านระบบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้และ
ข้อมูลของโครงการ
อนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
หรือเพื่อการศกึษา 
ประเมินคุณค่าได้ 

แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่ได้รับ
การศึกษา/ประเมินคุณค่าทางวิชาการ
ที่ดําเนินงานในปี พ.ศ. 2560 จํานวน
รวมทั้งสิ้น 81 แหลง่  
- จังหวัดสุพรรณบุร ีจํานวน 30 แหล่ง 
ได้แก ่
1. ลานหินวัดเขาถ้ําเสือ 2. น้ําตกพุ
ม่วง 3. สวนหินพุหางนาค 4. บ่อน้ํา
ศักดิส์ิทธิ ์วัดเขาพระศรีสรรเพชญา
ราม 5. ลานหินวัดเขาดีสลัก 
6.ลานหินวัดหัวเขา 7. ถ้ําเวฬุวัน 8.
น้ําตกตะเพินคี่ใหญ่ 9. น้ําตกตะเพินคี่
น้อย 10.ถ้ําตะเพินทอง 11. หินอ่อนอู่
ทอง 12. ธรณีโครงสร้าง เหมืองหิน
เก่า หลังมูลนิธิสุวรรณภูมิ 13. รอย
แตกร่วมที่เขื่อนกระเสียว 14. หิน
เชิร์ตแสดงชั้น หลัง อบต.วังคัน      
15. สายแร่ควอตซ ์สวนสมเด็จย่า   
16.หินไนส์สกิชีสต์ วัดกํามะเชียร    
17. หินแกรนิต วัดโป่งคอม (เหนือ)
18. หินควอรต์ไซต ์วัดเขาช่องคับ   
19. ผาสามเหลี่ยม หุบเขาวง 
20. น้ําตกพุกระทิง 21. ลานหินวัด
เขากําแพง 22. หินตั้งวัดเข้าถ้ําหมี 
23. ถ้ําตะเพินเพชร 24. ถ้ําตะเพินเงิน
25. แหล่งซากดึกดาํบรรพ์ เทนตะ
คูไลต ์26. ชั้นตะกอนน้ําพารูปพัด เขา
ทําเทียม 27. หากทรายท้ายเขื่อนกระ
เสียว 28. รอยเลือ่นแกสลกัพระปุษย
คีรีสุวรรณภูมิ 29. ชั้นตะกอนที่ราบ

1. สํานักงาน
ทรัพยากรธรณี 
เขต 1  
2. สํานักงาน
ทรัพยากรธรณี 
เขต 3 
3. สํานัก
ธรณีวิทยา 
 

- 



   การดําเนินงาน งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ เป้าหมายตาม บุคคล/
ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ ตามแผนแม่บท งบประมาณ แผนแม่บท/ ผลการดําเนินงาน หน่วยงานที่ หมายเหตุ 
   มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดขอบ

น้ําท่วมถึงคอกช้างดิน 30. พุน้ําร้อน 
บ้านพุน้ําร้อน  
- จังหวัดลําปาง จํานวน 51 แหล่ง 
ได้แก ่
1. เหมืองถ่านหินแม่เมาะ 2. โป่งน้ํา
ร้อนเวียงเหนือ 3. โป่งน้ําร้อนบ้านโป่ง
น้ําร้อน 4. โป่งน้ําร้อนห้วยน้ําร้อน 5. 
ปล่องภูเขาไฟลําปาง 6. ถ้ําเจดีย์-ถ้ํา
ช้าง 7. ถ้ําสุขเกษมสวรรค ์8. วัดพระ
บาทปู่ผาแพง 9. ถ้ําแจ้ง-ถ้ําแอบ 10. 
ถ้ําน้ําผางาม 11. ถ้ําผาไท 12. ถ้ําผา
คอก 13. ถ้ําราชคฤห์ 14. ถ้ําแต้ว 15. 
น้ําตกแม่วะ 16. น้ําตกแม่ขุน 17. 
น้ําตกแจ้ซ้อน 18. น้ําตกตาดเหมย 
19. น้ําตกห้วยตาดน้อย 20. น้ําตก
แม้ส้าน 21. น้ําตกห้วยอ้อ 22. น้ําตก
แม่แก้ 23. น้ําตาธารทอง 24. น้ําตก
ตาดเหมย (วังเหนือ) 25. น้ําตกตาดปู่
หล้า 26. น้ําตกแม่ไพร 27. น้ําพุร้อน
แจ้ซ้อน 28. บ่อน้ําร้อนบ้านโป่งน้ํา
ร้อน 29. น้ําพุร้อนโป่งเหม็น 30. โป่ง
น้ําร้อนบ้านห้วยเรียน 31. ดอยจง 32. 
ถ้ําผาชัน 33. ถ้ําน้ําบ่อแก้ว 34. ถ้ํา
อินทร์เนรมติ 35. ถ้ําเย็น – ถ้ําเจดีย์ 
36. ถ้ําแม่เมือง 37. ถ้ําผาพลึง 38. ถ้ํา
ผาเงิน 39. ถ้ําผางาม. 40. น้ําตกแม่
มอก 41. น้ําตกแม่เปียก 42. น้ําตก
แม่มอญ 43. น้ําตกแม่ห้อม 44. 
น้ําตกตาดหมอก 45. น้ําตกแม่เกี๋ยง 
46. น้ําตกแม่ม้า 47. น้ําตกเกาฟุ 48. 
น้ําตกขุนแม่ฮ่าง 49. น้ําตกวังแก้ว 
50. น้ําตกแม่แฮด 51. น้ําตกธาร
มะไฟ

  จํานวน 1 โครงการ  2,500,000 2,500,000  
 



 
กิจกรรมที ่ 7  กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรพัยากร  

 
   การดําเนินงาน งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ เป้าหมายตาม บุคคล/
ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ ตามแผนแม่บท งบประมาณ แผนแม่บท/ ผลการดําเนินงาน หน่วยงานที่ หมายเหตุ 
   มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดขอบ

1 กรมทรัพยากรธรณี กิจกรรมพัฒนาและจัดตั้ง
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา
ของกรมทรัพยากรธรณี เพื่อ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และเผยแพร่ความรูท้าง
วิชาการด้านธรณีวิทยาและ
ธรรมชาติวิทยา 
 
 

 30,500,000 29,680,000 งบประมาณปกติ
ประจําปีของ
หน่วยงาน 

พิพิธภัณฑ์และศูนย์
ศึกษาวิจัยฯ ของกรม
ทรัพยากรธรณีทุกแห่ง
สามารถดําเนินงานและ
ให้บริการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้
ประชาชน สามารถเข้าถึง
องค์ความรู้ทางวิชาการ
ด้านธรณีวิทยาและ
ธรรมชาติวิทยา ผ่าน
ศูนย์กลางการเรียนรู้และ
เผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการที่ถูกตอ้ง ทนัสมัย
และครอบคลุมทั่วทกุ
ภูมิภาค ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อองค์ความรู ้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ธรณีวิทยา โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ทรัพยากร
ธรณี ธรณีพิบัติภัย ระบบ
เครือข่ายเตือนภัย และ
การนําความรูด้ังกลา่วไป
ใช้ในชีวิตประจําวันของ
ประชาชน 

 การจัดตั้งนิทรรศการถาวร ทาง
ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี บริเวณ
ชั้น 3 พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ 
ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัด
ลําปาง เพื่อเพิ่มความโดดเด่นของ
อาคาร และจัดแสดงสื่อองค์ความรู้
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลําปางและ
ใกล้เคียง โดยดําเนินการตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2559-กันยายน 2560 แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ โดยไดด้ําเนินการ  
- นําเสนอ แบบรูปงานป้ายข้อมูล สือ่
สิ่งพิมพ์ ภาพวาด งานปั้นเนินดิน
เทียมต่างๆ พื้นปูนพิมพ์ลาย งานปั้น
ผนังหินเทียมส่วนจัดแสดง งานพื้น
ทางเดิน งานทําผนงันูนต่ํา จัดทํางาน
ภาพวาด 3 มิต ิงานทาสีผนัง 
- งานกรผุนังกันเสียง งานระบบไฟ - 
เดินสายไฟ งานตกแต่งภายในห้อง
ประชุม เครื่องฉายภาพยนต์ 
- ตดิตั้งหุ่นจําลองไดโนเสาร์ขยับได ้
ระบบควบคุมหุ่นไดโนเสาร ์และต้นไม้
จําลอง

สํานักงาน
ทรัพยากรธรณี 

เขต 1 

- 

  จํานวน 1 โครงการ  30,500,000 29,680,000  

 
 
 
 



กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรพัยากร  
 

   การดําเนินงาน งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ เป้าหมายตาม บุคคล/
ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ ตามแผนแม่บท งบประมาณ แผนแม่บท/ ผลการดําเนินงาน หน่วยงานที่ หมายเหตุ 
   มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดขอบ

1 กรมทรัพยากรธรณี ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ห ล่ ง ไ ม้
กลายเป็นหิน จังหวัดตาก 

  - - งบประมาณปกติ
ป ร ะ จํ า ปี ข อ ง
หน่วยงาน 

พื้นที่แหล่งไม้กลายเป็นหิน 
จังหวัดตาก ไดร้ับการ
อนุรกัษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
เป็นมรดกทางธรรมชาติที่
สําคัญของประเทศและของ
โลก 

1. สํารวจธรณีวิทยาจัดทําข้อมูล
แผนที่ธรณีวิทยา ผลผลติคือ การ
จัดทํารายงานธรณีวิทยาควอ
เทอร์นารีแอ่งบ้านตาก อําเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก และจัดทํา
ข้อมูลเพื่อการจัดทําทะเบียนซาก
ไม้กลายเป็นหินให้เป็น
มาตรฐานสากล 

2. จัดทําแหล่งเรียนรู้ แหล่งอนุรกัษ์ 
การผลกัดันสนับสนนุการจัดตั้ง
อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหิน ณ 
อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน 
จังหวัดตาก โดย 

- จัดทําป้ายแสดงข้อมูล จํานวน 3 
ป้าย เพื่อติดตั้งบริเวณหลุมขุดค้นที่ 
6 และ 7 
- ปรับปรุงป้ายข้อมูลเนื้อหาของ
อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน 
บริเวณทางเดินชมธรรมชาต ิ
เส้นทางจากหลุมขุดค้นที่ 1 ไปหลุม
ขุดค้นที่ 4 จํานวน 3 ป้าย 
- ตกแต่งการแสดงข้อมูล บริเวณ
หลุมขุดค้นที ่3 และระหว่าง
ทางเดินชมธรรมชาต ิ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการอนุรกัษ์แหล่งธรณีวิทยาใน
พื้นที่อุทยานไม้กลายเป็นหินตาก 
จํานวน 1 ครั้ง และจัดทําป้ายสื่อ
ความหมาย ไม้กลายเป็นหิน จ.
ตาก จํานวน 4 รูปแบบ และ 
(ต้นแบบ) คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี 
อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน 
จ.ตาก จํานวน 1 เลม่

- สํานักงาน
ทรัพยากรธรณี เขต 
1 
- สํานักธรณีวิทยา 
 

- 



   การดําเนินงาน งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ เป้าหมายตาม บุคคล/
ลําดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ ตามแผนแม่บท งบประมาณ แผนแม่บท/ ผลการดําเนินงาน หน่วยงานที่ หมายเหตุ 
   มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง วัตถุประสงค์ รับผิดขอบ

2 กรมทรัพยากรธรณี การเข้าร่วมจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ที ่
อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมฯ 

 - 300,000 300,000 งบประมาณ
ประจําปีของส่วน
ราชการ 

ร่วมจัดนิทรรศการทาง
ธรณีวิทยาและซากดึกดํา
บรรพ์ ในการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการที ่อพ.สธ. 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ 
รวม 1 ครั้ง 

กรมทรัพยากรธรณีเข้าร่วมจัด
นิทรรศการที่ อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพ 
ในช่วงระหว่างวันที่ 25 
พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2560 ณ 
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ
ภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาเขตสระบุรี

- สํานักธรณีวิทยา 
- กองคุ้มครองซาก
ดกึดําบรรพ์ 
- สํานักงาน
ทรัพยากรธรณี เขต 
3 

- 

  จํานวน 2 โครงการ  300,000 300,000   
 
 


