
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรี  



คณะทํางานโครงการพฒันาพื้นที่บริเวณรอบวัด

ญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 
จังหวัดชลบุร ี
ขอนําเสนอ

ประวตัิความเปนมา  และผลการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ



ประวัติความเปนมา

โครงการพฒันาพื้นที่

วัดญาณ สังวราราม  
อันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิจังหวัด
ชลบุรี



ความเปนมา / พระราชดาํริ
เมื่อป 2519

นายแพทยขจร  และคุณหญงินิธิวดี  
อันตระการ  ไดถวายที่ดินเจาพระคุณสมเด็จ
พระญาณสังวร  เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 
รวม100 ไร หมูที่ 11 ต.หวยใหญ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี  



เมื่อป 2523
นายแพทยขจร  และคุณหญงินิธิวดี  

อันตระการ  ไดถวายที่ดินเจาพระคุณสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ เพิ่มอกี 148 ไร  หมูที่ 11

ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
รวมเนื้อที่ทั้งหมด   248 ไร



30 เมษายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงเสด็จ
พระราชดําเนินมายัง วัดญาณสังวราราม ฯ

ทรงพระราชทานพระราชดําริ แกหนวยงานราชการตาง ๆ 
ใหมกีารพัฒนาการเกษตร ที่ดนิบริเวณตดิกับวัดญาณ ฯ 



30 ตุลาคม 2528 ทรงมพีระราชดําริใหหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพนัธุ 
องคมนตรี รวมพิจารณาจัดตั้งสถานฝกอบรมเยาวชนเกษตร ตามประสงค
ของสมเด็จพระญาณสังวร

4 พฤศจกิายน 2528 สํานักงานเลขานุการ กปร. เปนผูสรุปจัดทํา
แผนงาน จดัตั้งสถานฝกอบรมเยาวชนเกษตร



25 พฤศจิกายน 2539 สมเดจ็พระสังฆราช ไดประทานพระราชดําริ 
ใหกรมชลประทานพจิารณาปรับปรุงตกแตงพืน้ที่อาคารตาง ๆ ของ
วัดญาณสังวราราม

อางเก็บน้ําหวยใหญ ๑อางเก็บน้ําหวยใหญ ๒



 วัตถุประสงคของโครงการฯ

1.  การอนรุักษทรพัยากรธรรมชาตใิหมสีภาพเปนสวนปา
2.  สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาของวัดญาณสังวรารามฯ
3. พัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามฯ  เพื่อประโยชนทางดาน 

การเกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่

4.  เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชนทั่วไป



สถานที่ตัง้

ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุงตําบล
นาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ  จังหวัด
ชลบุรี รวมพื้นที่โครงการฯ  15,000 
ไร ประชากร  6,543 ครวัเรือน



กปร.

กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงสาธารณสุข 



หนวยงานบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณ

สังวรารามวรมหาวิหาร อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จังหวัดชลบุรี



การบริหารจัดการโครงการฯ

• 1. คําสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 1997 / 2552

เรื่อง แตงตัง้คณะทํางานโครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณรอบวัดญาณสังวราราม  อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดชลบรุี  ลงวันที่  13 สงิหาคม  2552

• 2. คําสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 1998 / 2552

เรื่อง แตงตัง้คณะทํางานแกไขปญหาบริเวณพื้นที่
วัดญาณสังวราราม  อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ  จังหวัด
ชลบุรี  ลงวันที่  13 สิงหาคม  2552



การดําเนินงานโครงการฯ  จัดกลุมงาน/โครงการ

เปน  5  กลุมงาน

1 . กลุมงานอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติ

2. กลุมงานศึกษาวิจัย

การเกษตร

3.กลุมงาน

สงเสริมและพัฒนา

อาชีพ

4.กลุมงาน

พัฒนาสังคมและ

การทองเที่ยว

5. กลุมงาน

ประสาน แผน  

และผล



สรุปผลการบูรณาการหนวยงานฯ



สรุปผลการบูรณาการหนวยงานฯ



สรุปผลการบูรณาการหนวยงานฯ



ผลการดําเนินงาน ป 2552

• 1. กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 งานพัฒนาที่ดิน มีการจัดระบบอนุรักษดินและน้าํ   500 ไร

1.2 งานพัฒนาแหลงน้ํา   ดูแลและซอมแซมอางเก็บน้ํา  12 แหง  

1.3 งานโครงการปาสิริเจริญวรรษฯมีสวนศึกษาปาธรรมชาติ 1,873 ไร

1.4 ศึกษาคนควาทดลองเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสตัวปาหายากและใกล

สูญพันธุ จํานวน 11 ชนิด / 441 ตัว  และดูแลสัตวปาของกลางและสัตว

ที่มอบคืน ใหกับทางราชการ 30 ชนิด / 380 ตัว 



ผลการดําเนินงาน ป 2552

• 1. กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

1.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทําแนวกัน้ไฟรอบพืน้ที่เขตหามลา

สัตวปาฯ 3,000 ไร  7 กม. จัดทําโปงเทียม เพื่อเปนแหลงอาหารเสริม

ใหกับ  สัตวปา ฝายตนน้าํ  10 แหง และจดัทําแผนการปองกนัและ

ควบคุมโรคใน  สัตวปกธรรมชาติ ( ไขหวัดนก ) โดยเกบ็ตัวอยางเชื้อ

ไขหวัดนกจากนก  ธรรมชาติจงัหวัดระยอง

1.6 โครงการปรับปรุงโครงสรางระบายน้ํา ที่ ชบ.5010 แยกทางหลวง

ชนบท     ชบ. 3002-บานเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี



ผลการดําเนินงาน ป 2552

2. กลุมงานศึกษาและวิจัยการเกษตร   ดังนี้

2.1 งานทดสอบ ทดสอบการปลูกไมผล 28 ชนดิ เชน   มะมวง  ยางพารา  

และดอกหนาวัว    ในพืน้ที่ 45 ไร   

2.2 งานทดสอบ พืชสมนุไพร  ดูแลแปลงพันธุพืชสมนุไพร 37 ชนดิ  เชน 

สะเดา ขมิ้นชัน ไพล  ในพืน้ที่  5 ไร



ผลการดําเนินงาน ป 2552

3. กลุมงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ  ดังนี้

3.1 ฝกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ  1,160 คน

3.2 ฝกทกัษะชีวิตในรูปแบบการศึกษาดูงาน 1,622 คน

3.3 การเลี้ยงปลากนิพืช  30 ราย   จํานวน  100,000 ตัว/20 ไร

3.4 งานสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อโดยการผสมเทียม สมาชิก 30 ราย  จํานวนลูกโคที่

เกิด 255 ตัว

3.5 จัดตั้งสหกรณการเกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ   จํากัด  โครงการสงเสริมสมาชิก

ออมทรัพยสรางภูมิคุมกันตามแนวทางเศรษฐกิจ  พอเพียง

3.6  งานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ  มีผูเขาเยี่ยมชม 25,000 คน



ผลการดําเนินงาน ป 2552

• 4. กลุมพฒันาสังคมและการทองเที่ยว

4.1 โรงพญาบาลวัดญาณสังวรารามฯ  และศนูยสมเดจ็พระสังฆราช ญาณ

สังวร  เพื่อผูสูงอายุ บริการประชาชน 2,229 ราย 

4.2  วัดญาณสังวรารามฯ  มีผูชม  จํานวน 117,492 ราย

4.3 พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรยฯ ผูเยี่ยมชม 66,005 ราย  มี  รายได 

บริจาค  183,618 บาท

4.4  วิหารเซียน ผูเยี่ยมชม 50,387 คน รายได 1,943,700 บาท   เงินบริจาค 

489,837 บาท

4.5  ชมธรรมชาตปิาสิริเจริญวรรษฯ  จํานวน  1,900 คน / ป



ผลการดําเนินงาน ป 2552

5.  กลุมงานประสานแผนและผล

บูรณาการหนวยงานในการประชุมคณะทํางานฯมกีารประสาน

แผนและผลการปฏิบัติงาน เรงรัด  ตดิตามและรายงานความกาวหนา

โครงการฯ



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            

สยามบรมราชกุมารี                              

สนองพระราชดําริโดยจังหวัดชลบุรี



ความเปนมา / พระราชดําริ
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริใหดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 ทรงพระราชดําริใหสํารวจเบื้องตนที่เกาะแสมสาร

จังหวัดชลบุรี

วันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2541 พระราชทานพระราชดําริใหเกาะแสมเปนแหลง

ศึกษา และ เนือ่งจาก เกาะแสมสารมีขนาดเล็ก ระบบนิเวศนเปลี่ยนงาย ใหจัด

เกาะแสมสารเปนที่ศึกษาและใหนําเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนดอยโอกาสเขามา
ศึกษา

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสโดยสรุป ไมควรมีสิ่งกอสรางเพื่อ

การพักคางคืน บนเกาะแสมสาร ทรงรับทราบการจัดประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ ครั้งตอไปในป พ.ศ.2550 ในเรื่อง “ทรัพยากรไทย : ประโยชนแท

แกมหาชน ที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อําเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี และจะเปดพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชม 



แผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

จังหวัดชลบุรี  ระยะ 5 ปที่สี่ (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน  2554)   

สนองพระราชดําริโดยจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบรุีไดจดัทําแผนแมบทโครงการฯ  สอดคลองกับ

แผนพัฒนา  แผนยุทธศาสตร  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 10 โดยเฉพาะในเรื่องทุนทางสังคม  ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม   เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ไดนอมนําพระราชดําริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว  และสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  มาชวยในการพัฒนาจังหวัดอยางยั่งยืน  แนว

ทางการดําเนนิงานโครงการ  มดีังนี้



- กิจกรรมปกปกพนัธกุรรมพืช  จังหวัดชลบุรีจะดําเนนิการปกปก 

รักษาในพื้นที่ที่เปนปาธรรมชาตดิัง่เดมิของหนวยงานราชการ          

ที่สาธารณะประโยชน  ศาสนสถาน  โดยไมมีผลกระทบกับราษฎร

- กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธกุรรมพืช  จังหวัดชลบุรีจะ         

ดําเนนิการเก็บรวบรวมพนัธกุรรมพืชที่หายากใกลสูญพันธในพื้นที่ 

จังหวัดชลบุรี

- กิจกรรมปลกูรักษาพันธกุรรมพืช  จังหวัดชลบรุีจะนําพันธกุรรม 

พืชที่เก็บรวบรวมมาปลูกรักษาในพืน้ที่ที่ปลอดภัย  โดยอาศัยความ 

รวมมือจากชมุชน  จากสถาบันการศึกษา  จากโรงเรียน  วิทยาลัย   

และมหาวิทยาลัย



- กิจกรรมศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช  จังหวัดชลบุรีจะขอให 

สถาบันการศึกษา  เชน  มหาวิทยาลัยในพื้นที่  ชวยดําเนนิการโดย 

ใชงบประมาณของจังหวัด  

- กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช  จังหวัดชลบรุียังไมมกีาร 

ดําเนนิการ

- กิจกรรมสรางจิตสํานกึในการอนรุักษพันธกุรรมพืช  จังหวัดชลบุรี 

จะสงเสริมสนับสนนุงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพืน้ที่ 

จังหวัดชลบุรี



- กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษพนัธกุรรมพืช  จังหวัดชลบุรี

จะ สนับสนนุการดําเนินงานการศึกษาประเมินพนัธกุรรมพืช  

ทรัพยากรชีวภาพในดานตาง ๆ  การพัฒนาผลิตภัณฑ  โดยรวมมือกับ

สถาบัน   การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี   เชน  สนับสนนุการ

ดําเนนิงานโครงการฯ  ของกองทัพเรือ  พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

เกาะและทะเลไทยเขาหมาจอ  ตําบลแสมสาร  อําเภอสัตหีบ  จังหวัด

ชลบุรี   สนับสนนุการดําเนนิงานโครงการฯ  ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ   มหาวิทยาลัยบูรพา  และของสวนสัตว

เปดเขาเขียว 



ผลการดําเนินงานโครงการ ป 2549-2550

กจิกรรมปกปกพันธกุรรมพืช 

ดําเนนิการปกปกพันธกุรรมพืชพืน้ที่ปาชายเลนเขตอนุรักษ

บริเวณดานหนาที่ทําการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด

ลอมจงัหวัดชลบุรี   ซึ่งไดทําการกอสรางศูนยศึกษาธรรมชาติและ

อนุรักษปาชายเลนเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรีครอบคลุม

พื้นที่ปาชายเลนไวเนื้อที่จํานวน  40 ไร



กจิกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธกุรรมพืช

ดําเนนิการสํารวจเก็บรวบรวมพันธกุรรมพืชพื้นที่ปาชายเลน

เขตอนุรักษ  บริเวณศนูยศึกษาธรรมชาตแิละอนุรักษปาชายเลนเพื่อ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชลบรุี  มีพันธุไมปาชายเลน จํานวน 6 

ชนดิ  ไดแก  แสมขาว  แสมดาํ  แสมทะเล   ลําพูทะเล  โกงกางใบเล็ก  

โกงกางใบใหญ



กจิกรรมปลูกรักษาพันธกุรรมพืช

ดําเนนิการปลูกรักษาพนัธกุรรมพืช  บริเวณศนูยศึกษา

ธรรมชาติและอนรุักษปาชายเลนเพือ่การทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัด

ชลบุรี  พันธุไมที่ปลกูคือไมโกงกางใบใหญ  จํานวน  3,050  ตน  

ปลูกระยะหาง  1.5 x 1.5  เมตร



ผลการดําเนินงานโครงการ ป 2551

กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช  
- ดําเนินการในพื้นที่ปาธรรมชาติของวัดเขาดินญาณนิมิต  หมูที่ 7

ตําบลหัวถนน  อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี เนื้อที่จํานวน 60 ไร  

- ดําเนินการในพื้นที่ปาธรรมชาติของวัดเขาคีรีรมย  หมูที่ 3 ตําบลหัว

ถนน อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   เนื้อที่จํานวน  57 ไร

- ดําเนินการในพื้นที่ปลูกตนไมของจิตตภาวันวิทยาลัย ตําบลนาเกลือ  

อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี เนื้อที่จํานวน  100 ไร

- มีการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครรักษาปาระดับหมูบาน 2 หมูบาน  รวม  

75 คน  เพื่อดูแลรักษาปาวัดเขาดินญาณนิมิต   และวัดเขาคีรีรมย

- มีการจัดฝกอบรมอาสาสมัครรักษาปาระดับหมูบาน



ผลการดําเนินงานโครงการ ป 2552

กจิกรรมปลูกรักษาพันธกุรรมพืช                                                    

ดําเนนิการปลูกพนัธุไม  40 ชนดิ  ในพืน้ที่โรงเรียน

เปาหมาย  10 โรงเรียน  รวมจํานวน  6,500 ตน



การดําเนินงานโครงการ ป 2553
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  (อยูระหวางดําเนนิการ)

โดยดําเนินการปลูกพันธุไม  40 ชนิด  ในพื้นที่ศาสนสถาน  9 แหง         

1. วัดวงัรีคีรีวนัวนาราม ต.บอทอง อ.บอทอง                                 

2. วัดคลองโค ต.เกษตรสุวรรณ อ.บอทอง                        

3. วัดโปรงเกตุเทพนิมิต ต.ธาตุทอง อ.บอทอง                                 

4. วัดคลองมะเดื่อ ต. เกษตรสุวรรณ อ.บอทอง            

5. วัดเขาดินมังกรทอง  ต.เกษตรสุวรรณ อ.บอทอง          

6. สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาเจริญพร ต.บอทอง อ.บอทอง          

7. วัดเขาใหญ ต.พลวงทอง อ.บอทอง                         

8. วัดทบับริบรูณ ต.เกาะจันทร อ.เกาะจันทร                            

9. วัดหนองยายหมาด ต.เกาะจันทร อ.เกาะจันทร



L/O/G/O

สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

สํานักงานเกษตรจงัหวัดชลบุรีสํานักงานเกษตรจงัหวัดชลบุรี

กรมสงเสริมการเกษตร

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร



www.themegallery.com

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ



www.themegallery.com

ความเปนมาความเปนมา

ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   สยามมกุฏราชกุมาร ทรงมี      

พระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปพุทธศักราช 2545 ทรงรับโครงการดังกลาวไว

ในพระราชานุเคราะห และเริ่มเปดใหบริการ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 

2545

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ



www.themegallery.com

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน

ป 2545-2551 เกษตรกรไดรับบริการ ปละจํานวน 2,000 ราย

ป 2552 ใหบริการประชาชนรวม 11 ครั้ง  ผูไดรับบริการ 3,713 คน 

ป 2553 ไดกําหนดออกหนวยเคลื่อนที่  จํานวน 11 ครั้ง  

งบประมาณดําเนินการ รวม  807,000 บาท    

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ



www.themegallery.com

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดชลบุรี
บริการพันธุไม

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร



www.themegallery.com

โครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ 
สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

สํานักงานเกษตรจงัหวัดชลบุรีสํานักงานเกษตรจงัหวัดชลบุรี

กรมสงเสริมการเกษตร
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารทรงมี
พระประสงคใหประชาชนชาวไทย เสริมสรางครอบครัว
ใหอบอุน ดังคําขวัญที่พระราชทานวา “นมแม คือ  

หยดแรกของสายใยรักแหงครอบครัว “

โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
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ผลการดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ  

บานชองลม  ต.เขาคันทรง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ



www.themegallery.com

อบรมเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพแมลูก เรือ่ง การเพาะเห็ด
นางฟา

บานชองลม  ต.เขาคันทรง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
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www.themegallery.com

โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ

อบรมเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสขุภาพแมลูก  
เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในขอบบอซีเมนต/การเลี้ยง

กบ
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อบรมเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสขุภาพแมลูก เรือ่ง การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ



www.themegallery.com

โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ

อบรมเพิ่มรายไดสมาชิกสายใยรักเรื่องการทําขนมดอกจอก
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ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  ปป  25502550--25522552

หมูที่หมูที่  3 3 บานอางกระพงศบานอางกระพงศ ตําบลเกษตรสุวรรณตําบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบอทองอําเภอบอทอง จงัหวัดชลบุรีจงัหวัดชลบุรี

สมาชิกเขารวมโครงการสมาชิกเขารวมโครงการ  39 39 ครัวเรือนครัวเรือน

หมูที่หมูที่ 9 9 บานเนนิทรายบานเนนิทราย ตําบลหวยใหญตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุงอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรี

สมาชิกเขารวมโครงการสมาชิกเขารวมโครงการ 3030 ครัวเรือนครัวเรือน        
หมูที่หมูที่ 5 5 บานหนองจับเตาบานหนองจับเตา ตําบลนาจอมเทียนตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรี

สมาชิกเขารวมโครงการสมาชิกเขารวมโครงการ 41 41 ครัวเรือนครัวเรือน

พื้นที่เปาหมายพื้นที่เปาหมาย  1111  จุดจุด  ในใน  1111  อําเภออําเภอ  ประกอบดวยกิจกรรมดานเกษตรประกอบดวยกิจกรรมดานเกษตร          
สมบูรณสมบูรณ  ดานอาชพีเสริมเพิ่มรายไดดานอาชพีเสริมเพิ่มรายได  ศูนยเรียนรูศูนยเรียนรู  



www.themegallery.com
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โครงการปาสิริเจริญวรรษ  

อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ



www.themegallery.com



www.themegallery.com

Click to add title in here    --  ปลูกและบํารงุปาปลูกและบํารงุปา

--  ดูแลรักษาพื้นที่ปาไมไมใหถูกบุกรุกทาํลายดูแลรักษาพื้นที่ปาไมไมใหถูกบุกรุกทาํลาย

--   พัฒนาพื้นที่รอบหมูบานใหเปนปาชุมชนพัฒนาพื้นที่รอบหมูบานใหเปนปาชุมชน  และปาใชสอยไมและปาใชสอยไม 3  3 

อยางอยาง    

ประโยชนประโยชน  4    4  อยางอยาง

--   ฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรมฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรม    ใหกลับฟนคืนสูสภาพปาทีส่มบูรณใหกลับฟนคืนสูสภาพปาทีส่มบูรณ

ดังเดิมดังเดิม  เพื่อเปนการอนุรักษดินและน้ําอยางยั่งยืนเพื่อเปนการอนุรักษดินและน้ําอยางยั่งยืน

--  พัฒนาพื้นที่ในโครงการเปนแหลงศึกษาทางธรรมชาติพัฒนาพื้นที่ในโครงการเปนแหลงศึกษาทางธรรมชาติ

3

การดําเนินงาน
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1.1.  โครงการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในพื้นทีว่กิฤติโครงการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในพื้นทีว่กิฤติ

2.2.  โครงการลาดตระเวนปาโครงการลาดตระเวนปา  รอยตอรอยตอ  55  จังหวัดจังหวัด  เพื่อพิทักษสัตวปาและอนรุักษเพื่อพิทักษสัตวปาและอนรุักษ

ทรัพยากรปาไมเชิงทรัพยากรปาไมเชิงบูรณาบูรณาการการ  

3.3.  โครงการรังวัดและสํารวจการถือครองทาํประโยชนราษฎรบริเวณรอยตอโครงการรังวัดและสํารวจการถือครองทาํประโยชนราษฎรบริเวณรอยตอ

ระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไนระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน  กับอทุยานแหงชาติเขาชะเมากับอทุยานแหงชาติเขาชะเมา  ––  

เขาวงเขาวง  

4.4.  การปลูกและบํารุงสวนปาการปลูกและบํารุงสวนปา    เนื้อที่เนื้อที่  2,4002,400 ไรไร      และสวนปาหวายและสวนปาหวาย    200200 ไรไร

5.5.  ในปในป  พพ..ศศ.. 25522552 ดําเนินโครงการคายเยาวชนคนรักษปาดําเนินโครงการคายเยาวชนคนรักษปา    ปรับปรุงแหลงน้ําปรับปรุงแหลงน้ํา    

ทุงหญาอาหารสัตวทุงหญาอาหารสัตว 

การดําเนินงานการดําเนินงาน
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