
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 1 ปูวัสดุกันการร่ัวซึม               4,000,000 

2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 2 ขุดขยายเพิ่มความจุ               2,500,000 

3 โครงการชลประทานกาญจนบุรี แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 3 ขุดขยายเพิ่มความจุ               2,800,000 

4 โครงการชลประทานกาญจนบุรี แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 4 ขุดขยายเพิ่มความจุ               2,800,000 

5 โครงการชลประทานกาญจนบุรี แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 5 ขุดขยายเพิ่มความจุ, ปูวัสดุกันการร่ัวซึม               5,800,000 

6 โครงการชลประทานกาญจนบุรี แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 6 ปูวัสดุกันการร่ัวซึม               5,500,000 

7 โครงการชลประทานกาญจนบุรี แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 7 ขุดขยายเพิ่มความจุ               2,800,000 

8 โครงการชลประทานกาญจนบุรี แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 8 ขุดขยายเพิ่มความจุ               2,800,000 

9 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 1 งานดินขุดปริมาตร 174,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 5,300 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

              4,000,000 

10 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 2 งานดินขุดปริมาตร 109,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 3,300 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

              2,500,000 

11 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 3 งานดินขุดปริมาตร 122,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 3,700 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

              2,800,000 

แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ แผนงาน/โครงการ การด าเนินงาน (ลักษณะงาน) งบประมาณ กรอบกิจกรรม



ที่ หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ แผนงาน/โครงการ การด าเนินงาน (ลักษณะงาน) งบประมาณ กรอบกิจกรรม

12 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 4 งานดินขุดปริมาตร 122,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 3,700 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

              2,800,000 

13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 5 งานดินขุดปริมาตร 253,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 7,700 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

              5,800,000 

14 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 6 งานดินขุดปริมาตร 240,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 7,300 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

              5,500,000 

15 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

ปรับปรุงสระเก็บน ้าช่องเขาขาด งานดินขุดปริมาตร 122,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 3,700 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

              2,800,000 

16 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

ปรับปรุงสระเก็บน ้าทุ่งหญ้าที่ 5 งานดินขุดปริมาตร 122,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 3,700 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

              2,800,000 



ที่ หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ แผนงาน/โครงการ การด าเนินงาน (ลักษณะงาน) งบประมาณ กรอบกิจกรรม

17 องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองโรง 1. การก้าหนดขอบเขตพื นที่ และการส้ารวจ

ทรัพยากร

2. การท้าผังแสดงขอบเขตพื นที่ปกปัก

3. การศึกษาทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

    - การศึกษาทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

    - การถ่ายภาพทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

4. การท้าตัวอย่างทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

5. การท้าทะเบียนทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

    - การท้าทะเบียนทรัพยากรในพื นที่ปกปักตาม

แบบ อพ.สธ.

    - ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และ

คอมพิวเตอร์)

6. การดูแล รักษา ทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

1. การก้าหนดขอบเขตพื นที่ปกปัก

2. การส้ารวจทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

3. การจ้าแนกชนิดของทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

4. การติดรหัสประจ้าชนิด

7,000

15,000

15,000

60,000

15,000

10,000

18 อุทยานแห่งชาติไทรโยค 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริฯ อุทยาน

แห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

2. โครงการลาดตระเวนเพื่อตรวจปราบปราม

กระท้าผิดกฏหมายเกี่ยวกับ

ป่าไม้ และสัตว์ป่า

1. ท้าการส้ารวจชนิดข้อมูลพันธุ์พืชพร้อมติดป้ายซื อของพันธุ์พืชนื นที่

เป้าหมาย

2. ท้าการจัดท้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณถ ้าวังพระและเส้นทาง

ชมกล้วยไม้รองเท้านารี

3. จัดท้านิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นศุนย์กลางการเรียนรู้

เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื นที่เป้าหมาย

4. จัดชุดลาดตระเวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินกิจกรรมปก

ปักรักษาพันธุกรรมพืชในพื นที่โครงการฯ

                  96,000 



แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี







1 ปูวัสดุกันการร่ัวซึม แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี    4,000,000 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2 ขุดขยายเพิ่มความจุ แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี    2,500,000 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

3 ขุดขยายเพิ่มความจุ แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 3 โครงการชลประทานกาญจนบุรี    2,800,000 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

4 ขุดขยายเพิ่มความจุ แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 4 โครงการชลประทานกาญจนบุรี    2,800,000 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

5 ขุดขยายเพิ่มความจุ, ปูวัสดุกันการร่ัวซึม แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 5 โครงการชลประทานกาญจนบุรี    5,800,000 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

6 ปูวัสดุกันการร่ัวซึม แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 6 โครงการชลประทานกาญจนบุรี    5,500,000 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

7 ขุดขยายเพิ่มความจุ แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 7 โครงการชลประทานกาญจนบุรี    2,800,000 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

8 ขุดขยายเพิ่มความจุ แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 8 โครงการชลประทานกาญจนบุรี    2,800,000 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

9 งานดินขุดปริมาตร 174,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 5,300 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

   4,000,000 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

10 งานดินขุดปริมาตร 109,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 3,300 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

   2,500,000 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

"แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี "     

ที่ การด าเนินงาน (ลักษณะงาน) แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณ กรอบกิจกรรม



ที่ การด าเนินงาน (ลักษณะงาน) แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณ กรอบกิจกรรม

11 งานดินขุดปริมาตร 122,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 3,700 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 3 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

   2,800,000 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

12 งานดินขุดปริมาตร 122,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 3,700 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 4 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

   2,800,000 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

13 งานดินขุดปริมาตร 253,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 7,700 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 5 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

   5,800,000 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

14 งานดินขุดปริมาตร 240,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 7,300 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร จุดที่ 6 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

   5,500,000 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

15 งานดินขุดปริมาตร 122,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 3,700 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

ปรับปรุงสระเก็บน ้าช่องเขาขาด โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

   2,800,000 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

16 งานดินขุดปริมาตร 122,000 ลบ.ม.

งานปูแผ่นวัสดุกันซึม 3,700 ตร.ม.

อาคารประกอบ 2 แห่ง

ปรับปรุงสระเก็บน ้าทุ่งหญ้าที่ 5 โครงการชลประทานกาญจนบุรี

ส้านักงานชลประทานที่ 13

   2,800,000 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร



ที่ การด าเนินงาน (ลักษณะงาน) แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณ กรอบกิจกรรม

17 1. การก้าหนดขอบเขตพื นที่ปกปัก

2. การส้ารวจทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

3. การจ้าแนกชนิดของทรัพยากรในพื นที่

ปกปัก

4. การติดรหัสประจ้าชนิด

1. การก้าหนดขอบเขตพื นที่ และการส้ารวจทรัพยากร

2. การท้าผังแสดงขอบเขตพื นที่ปกปัก

3. การศึกษาทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

    - การศึกษาทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

    - การถ่ายภาพทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

4. การท้าตัวอย่างทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

5. การท้าทะเบียนทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

    - การท้าทะเบียนทรัพยากรในพื นที่ปกปักตามแบบ อพ.สธ.

    - ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)

6. การดูแล รักษา ทรัพยากรในพื นที่ปกปัก

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองโรง 7,000

15,000

15,000

60,000

15,000

10,000

1. การเรียนรู้ทรัพยากร

2. การใช้ประโยชน์

3. การสร้างจิตส้านึก

18 1. รวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ดกอไม้หอมไทย

1.1 รวบรวมพันธุ์ไม้ดกอไม้หอมไทย

1.2 ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย

2. จัดท้าฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย

1. รวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ดกอไม้หอมไทย

1.1 รวบรวมพันธุ์ไม้ดกอไม้หอมไทย

1.2 ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย

2. จัดท้าฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

กาญจนบุรี 10,000

10,000

30,000 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร



ที่ การด าเนินงาน (ลักษณะงาน) แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณ กรอบกิจกรรม

19 1. ท้าการส้ารวจชนิดข้อมูลพันธุ์พืชพร้อม

ติดป้ายซื อของพันธุ์พืชนื นที่เป้าหมาย

2. ท้าการจัดท้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

บริเวณถ ้าวังพระและเส้นทางชมกล้วยไม้

รองเท้านารี

3. จัดท้านิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้

เป็นศุนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรในพื นที่เป้าหมาย

4. จัดชุดลาดตระเวนร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด้าเนินกิจกรรมปกปักรักษา

ทรัพยากรในพื นที่โครงการฯ

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ อุทยาน

แห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

2. โครงการลาดตระเวนเพื่อตรวจปราบปรามกระท้าผิดกฏหมาย

เกี่ยวกับ

ป่าไม้ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติไทรโยค        96,000 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

20 การเลี ยงปลากินพืชในบ่อดิน 1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ส้านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

2. ให้ค้าแนะน้าส่งเสริม

3. มอบพันธุ์ปลาและอาหารปลา

4. ติดตามและแนะน้าเกษตรกร

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

21 1. กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก เฝ้าระวัง ป้องกัน การเกิดโรคไข้หวัดนก รวม 150 ราย/ครัวเรือน

ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด

กาญจนบุรี

2. กิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุม ป้องกัน การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า รวม 200 ตัว

3. โครงการรณรงค์ท้าวัคซีนในไก่พื นเมือง ท้าวัคซีนป้องกันโรคส้าหรับไก่พื นเมือง รวม 150 ราย/ครัวเรือน

4. ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค แพะ 

แกะ ท้าวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยส้าหรับโค แพะ แกะ รวม 200 ตัว

90,000
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

-
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร



ที่ การด าเนินงาน (ลักษณะงาน) แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ งบประมาณ กรอบกิจกรรม

5. กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกอายุ 1-7 วัน รวม 9 ราย

22

สนับสนุน/เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 1. เพื่อสนองพระราชด้าริอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

กาญจนบุรี

2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนทั่วไปทราบ

-
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร

-
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากร



"แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี "     










	AP_KRI_60
	AP_KRI_61

